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Jestem w Gazecie!
Z ogromną radością oddaję w Wasze ręce publikację podsumowującą piątą 
edycję Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”, organizowanego 
przez bytomską Fundację Klub KONTRA. Tegoroczna edycja została dofinansowana 
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz Gminy Bytom. 

W tym roku blisko 50 autorów nadesłało łącznie ponad 60 prac dziennikarskich 
i fotograficznych. Jury postanowiło nagrodzić 20 osób (10 osób w etapie 
dziennikarskim oraz 10 osób w etapie fotograficznym). W każdej kategorii Jury 
przyznało trzy kolejne miejsca (w tym w etapie fotograficznym trzecie miejsce 
ex aequo) oraz dwa wyróżnienia (w tym za odwołanie do tematu stulecia 
wybuchu I Powstania Śląskiego). Z pracami Laureatów możecie zapoznać 
się na kolejnych stronach. 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. Dodatkowo postanowiliśmy, że na ostatnich stronach umieścimy prace, które 
w poprzednich edycjach zajęły I miejsce. Pozostałe prace są dostępne w publikacjach 
w wersjach elektronicznych, umieszczonych na naszej stronie internetowej. 

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%
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Zagłębiacy w I Powstaniu Śląskim
Śląsk z Haysami i Zagłębie z Gorolami to 
dwa odmienne regiony. Dzieli nas język, 
kultura oraz obyczaje. Nazwa ,,Gorol” 
kojarzona jest najczęściej z galicyjskimi 
góralami, natomiast ,,Hanys” z niemiec-
kim imieniem Hans. Hanysi nie lubią 
tego określenia, wolą by nazywano ich 
,,Ślązakami”. Jak sami mówią: „Ni Ha-
nys, ino Ślonzok. I ni pozwalajtase, bo 
to łobraza dla naszej godki”[1]. Śląsko-
zagłębiowskie stereotypy i rywalizacje 
wzbogacają te regiony. Nigdzie więcej 
w kraju nie ma tak wielokulturowej mo-
zaiki. Regiony te dzieli symboliczna rzeka 
Brynica z historyczną przeszłością, pamię-
tającą jeszcze czasy rozbiorów, zaborów, 
niebytu państwa polskiego.

Tylko czy rzeka naprawdę dzieli, czy jed-
nak łączy te regiony?
Przyjrzyjmy się zatem kartom historii, 
zwłaszcza powstaniom śląskim. Okazuje 
się, że Hanysy i Gorole to jakby dwie róż-
ne bajki, ale mają jeden wspólny morał: 
są Polakami i chcą wolnej, niepodległej 
Polski. W sytuacji zagrożenia te niby pała-
jące do siebie niechęcią nacje mobilizują 
wspólnie siły, by móc pokonać wspólnego 
wroga. I tak właśnie uczynili Zagłębiacy 
w czasie I Powstania Śląskiego. Warto 
o tym wspomnieć, zwłaszcza dziś, gdy od 
tej daty mija sto lat. Jak w 1976 roku Pani 
Alicja Jop, ówczesna studentka Wydziału 
Filologiczno-Historycznego, pisała w swo-
jej pracy magisterskiej: „Pomoc mieszkań-
ców Sosnowca dla walczącego Śląska była 
w pełni bezinteresowna, niosły ją zarówno 
samorządy, jak i indywidualni obywatele. 

Mimo różnic klasowych, jakie wyraźnie 
zaznaczały się w Zagłębiu, pomoc walczą-
cemu Śląskowi nieśli wszyscy, bez wzglę-
du na przekonania polityczne”[2]. Miesz-
kańcy Sosnowca i okolic chętnie popierali 
politykę swych sąsiadów. Liczne wiece, 
w tym również odśpiewana „Rota” i de-
monstracje na terenie Sosnowca moral-
nie popierały Górnoślązaków. Z inicjatywy 
Wojska Polskiego po zagłębiowskiej stro-
nie lokowano magazyny z amunicją i bro-
nią. Zagłębie było zapleczem logistycznym 
i wojskowym. Udzielało pomocy lekarskiej 
i materialnej powstańcom. Do Sosnowca 
przyjeżdżały rzesze uchodźców, co spo-
wodowało utworzenie Komitetu Opieki 
nad Uchodźcami. Ewakuowanymi ranny-
mi powstańcami opiekowała się sosno-
wiecka placówka Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W maju 1919 roku ulokował się 
w Sosnowcu Podkomisariat NRL z Bytomia. 
Na jego czele stanęli Kazimierz Czapla 
i Konstanty Wolny. Zagłębiowska prasa 
także wspierała powstańców w czaso-
pismach: „Kurier Zagłębia”, „Górnik”, 
„Iskra”. Na terenie Zagłębia formowały się 
oddziały. Powstańcze szeregi zasilali harce-
rze i młodzież gimnazjalna. W I Powstaniu 
Śląskim brał udział Jan Kiepura – patron 
mojej szkoły. Odwiedzając zagłębiowskie 
cmentarze można znaleźć liczne groby 
z napisem ,,uczestnik powstań śląskich”. 
19 grudnia 1920 roku w Sosnowcu od-
słonięto pomnik ku czci poległych w wal-
kach. Zgromadziło się blisko 100 tys. ludzi, 
w tym Wojciech Korfanty oraz marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Wojciech Trąmp-
czyński. Powstania zapisały piękną kartę 
w relacjach śląsko-zagłębiowskich poka-

Hanysy i Gorole – historia, która łączy
I miejsce w etapie dziennikarskim
wyróżnienie za odwołanie do tematu stulecia wybuchu I Powstania Śląskiego
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Co na sercu, to w sercu
wyróżnienie w etapie fotograficznym

zując, że – wbrew stereotypom – żadna 
rzeka nie stanowi dla nas granicy, która 
byłaby niemożliwa do przekroczenia. 

Podążając dalej śladami Powstań Śląskich 
odwiedziłam wystawę w Pałacu Schoena 
w Sosnowcu. To niesamowita lekcja hi-
storii, dzięki niej uświadomiłam sobie jak 
wiele łączy mój region – Zagłębie – ze Ślą-
skiem. Moje wzbudzone zainteresowanie 
sprawiło, iż postanowiłam przeprowadzić 
wywiad z pracownikiem Działu Historii 
i Kultury Miasta Pałacu Schoena Muzeum 
w Sosnowcu, panią Anną Makarską.

Maja Fedyniak (MF): Czy wystawa 
w sosnowieckim Muzeum cieszy się za-
interesowaniem mieszkańców Sosnow-
ca? Czy są wśród odwiedzających młodzi 
ludzie?

Anna Makarska (AM): Wystawa pt. 
„Kiedy Brynica i Przemsza łączyły. So-
snowiec i I Powstanie Śląskie w set-
ną rocznicę insurekcji” prezentowana 
w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnow-
cu jest wystawą czasową (do 31 paź-
dziernika 2019 roku), adresowaną do 
ludzi z różnych grup społecznych i wie-
kowych. Zwiedzają ją zarówno ludzie 
starsi, którzy nierzadko mają do tych 
wydarzeń sentymentalne odniesienie 
poprzez wspomnienia, jakie zachowały 
się w pamięci dziadków, krewnych czy 
znajomych, ale także częstymi gośćmi są 
ludzie młodzi, którzy albo interesują się 
historią (w tym także – z racji zamieszka-
nia – tą lokalną, regionalną), albo są to 
grupy szkolne, które przyprowadzają do 
muzeum nauczyciele historii.

MF: Czy obecne pokolenie ma wiedzę na 
temat naszego udziału w powstaniach?

AM: Aspekt pomocy i udziału Zagłębia-
ków w powstaniach śląskich zaakcen-
towany tak mocno na wystawie jest 
raczej mało znany w świadomości ludzi 
nieinteresujących się historią, także tą 
regionalną, zwłaszcza jeśli nie dotyczy 
ona osób zajmujących się badawczo tą 
tematyką z racji wykonywanego zawo-
du. Ciągle jest to temat trochę niszowy, 
a materiały ukazujące zagadnienie są 
mocno rozpowszechnione. Dlatego tak 
ważne jest, aby popularyzować tę wie-
dzę i przypominać młodemu pokoleniu 
o tych niezwykle istotnych dla całego 
naszego kraju wydarzeniach sprzed stu 
lat oraz podtrzymywać pamięć i tro-
skę o dziedzictwo. Wyrazem tego jest 
prezentowana w muzeum wystawa, 
konferencje naukowe oraz rekonstruk-
cja historyczna wybranych epizodów 
z okresu powstań śląskich, którą Pałac 
Schoena w Sosnowcu zorganizował wraz 
z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego 
w dniu 16 czerwca 2019 roku na placu przy 
ul. Gwiezdnej w Sosnowcu.

MF: Jaki wpływ miał udział mieszkańców 
Sosnowca w I Powstaniu Śląskim na ich 
dalsze losy i dzieje naszego regionu?

AM: Na to pytanie można odpowiedzieć 
w kontekście globalnym, podkreślając 
rolę powstań śląskich w procesie kształ-
towania granic Polski, ale także zwraca-
jąc uwagę na fakt, jak ważny był Śląsk 
ze swoim potencjałem gospodarczym 
dla całego kraju. Konieczność usunię-
cia zniszczeń wojennych wymagała du-
żych nakładów finansowych, zaś prze-
mysł, choć nie należał do europejskich 
potentatów, aby mógł się odbudować 
potrzebował śląskiego węgla, stali, ma-
szyn i urządzeń. Zagłębiacy mieli w tym 
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Co na sercu, to w sercu
wyróżnienie w etapie fotograficznym

Julia Łubik, Racibórz
zgłoszenie indywidualne

procesie bardzo duży udział wspierając 
Górnoślązaków w walkach, organizując 
broń i opiekę nad uchodźcami z Górnego 
Śląska, zapewniając im schronienie, wy-
żywienie i opiekę medyczną. Sosnowiec 
włączył się też w akcję plebiscytową, 
wspierając ją finansowo oraz prowadząc 
szereg działań propagandowych. 

MF: Czy współcześnie rzeka Brynica łączy 
Śląsk i Zagłębie, czy dalej funkcjonują hi-
storyczne i regionalne podziały?

AM: Oba regiony – Śląsk i Zagłębie Dą-
browskie mają odrębną historię, kul-
turę i dialekt. Od wieków przebiegała 
tu granica – w XVIII w. polsko- pruska, 
a później pomiędzy Prusami i zaborem 
rosyjskim. Niepozorna rzeka Brynica 
stanowiła granicę między tymi różnią-

cymi się regionami, co przez lata było 
powodem wielu animozji. Dziś oba re-
giony są połączone administracyjnie – 
znajdują się w województwie śląskim, 
a rozwój urbanistyczny sprawił, że grani-
ce pomiędzy miastami są trudno zauwa-
żalne. Dawne antagonizmy mają raczej 
wydźwięk humorystyczny i funkcjonują 
dzisiaj jako żarty i anegdoty, a mocniej 
ujawniają się w rywalizacji sportowej. 
Ważne, aby te dawne podziały nie po-
wodowały wzajemnej agresji. Należy też 
wspólnie wykorzystywać własny poten-
cjał na wielu polach działania. Współ-
cześnie przykładem dużego dystansu 
i walki ze stereotypami odnośnie animo-
zji śląsko-zagłębiowskich jest akcja pod-
jęta przez Urząd Miejski w Sosnowcu 
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polegająca na rozdawaniu paszportów 
mieszkańcom Katowic i innych śląskich 
miast.

MF: Czy Ślązacy powinni obejrzeć tę wy-
stawę w ramach niwelowania podzia-
łów?

AM: Oczywiście, nie ma żadnych przeciw-
skazań, aby mieszkańcy Śląska odwiedzi-
li wystawę w Sosnowcu. To jest przecież 
nasza wspólna historia.

MF: Z jakich źródeł czerpaliście Państwo 
wiedzę, eksponaty i zdjęcia, które wi-
działam na wystawie?

AM: Przygotowanie wystawy poprze-
dziła szeroka kwerenda materiałów: ar-
chiwaliów, ikonografii, realiów w wielu 
instytucjach, a ostatecznie wystawa zo-
stała przygotowana ze zbiorów Pałacu 
Schoena Muzeum w Sosnowcu. Mate-
riały wypożyczyły też osoby prywatne 
i następujące instytucje: Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach, Biblioteka Ślą-
ska w Katowicach, Muzeum Czynu Po-
wstańczego w Górze św. Anny, Oddział 
Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Mia-
sta Mysłowice, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe.

MF: Serdecznie dziękuję za przekazanie 
mi obszernych informacji dotyczących 
wydarzeń z 1919 roku oraz umacnianie 
w młodych duszach narodowego patrio-
tyzmu.

AM: Ja również dziękuję oraz zapraszam 
na następne wystawy w naszym mu-
zeum.

Mam nadzieję, iż mimo klęski I Powstania 
Śląskiego bohaterskie czyny powstańców 
nigdy nie zostaną zapomniane. Warto 
w kolejnych pokoleniach kształtować war-
tości równości i tolerancji, bo nie ważne, 
czy jesteśmy Hanysami czy Gorolami – 
najważniejsze to być człowiekiem i pomóc 
bliźniemu w potrzebie.

Maja Fedyniak
Szkoła Podstawowa nr 46 im. J. Kiepury  

w Sosnowcu

[1] Nie Hanys tylko Ślązak. I nie pozwalajcie so-
bie, bo to jest obraźliwe dla naszej gwary 
- wypowiedź rdzennego mieszkańca Śląska

[2] fragment pracy magisterskiej Alicji Jop pt.: 
,,Udział Sosnowiczan w powstaniach ślą-
skich i plebiscycie”

Zamyślenie

Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych
w Mikołowie
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Sama nie wiem, jak to się wszystko zaczę-
ło. Nie ma jednej linii, jednej granicy, jed-
nego konkretnego zdarzenia. Jedna decy-
zja napędzała drugą, a ich przyczyną było 
chęć bycia szczuplejszą. Ooo tak, pragnę-
łam mieć przerwę między udami, płaski 
brzuch, drobne rączki oraz widoczne kości 
policzkowe. Porównywałam się z model-
kami z telewizji, z chudszymi koleżan-
kami, dziewczynami ze szkoły i na ulicy. 
One miały to, czego ja nie miałam, patrząc 
w lustro i czułam, że tego brakowało mi 
do bycia szczęśliwszą. „3 kg mniej – to 
wcale nie dużo, przecież niektórzy chudną 
po 10, 15, 20 kg…” – pomyślałam, a po-
tem ustawiłam sobie cel: aby waga poka-
zała 49 kg.

Przeczytałam w internecie co zrobić, aby 
schudnąć: nie jeść słodyczy oraz fast fo-
odów, jeść więcej warzyw, uprawiać regu-
larnie ćwiczenia, pić więcej wody i przyj-
mować mniej kalorii, niż ciało potrzebuje. 
Tak rozpoczęła się moja miłość do kalorii. 
Dowiedziałam się, co ma ile białka, ile 
węglowodanów, a ile tłuszczów. Oczywi-
ście w mojej „idealnej” diecie tłuszczów 
miało być jak najmniej. A najlepiej zero. 
„Dwunastoletnia dziewczynka powinna 
jeść 2500 kcal dziennie” – zobaczyłam na 
jednej z grafik. 

Założyłam pamiętnik, w którym pisałam, 
co zjadłam w ciągu dnia, a ile spaliłam, 
ćwicząc jak szalona. Traktowałam go jak 
świętość, jak coś, co zmieni moje życie na 
lepsze i pomoże w osiągnięciu celu. Moje 
bilanse przez kilka dni były poniżej 1000 
kcal – czasem 400, a czasem 800 czy 900. 

Ale już jak było powyżej mojego ustalone-
go limitu, to czułam żal i złość na siebie. 
Moje uczucia podsycały strony pro–ana, 
które głosiły, jakie to jedzenie jest złe, ja-
kie to osoby grubsze są obrzydliwe, jaka 
to waga (jakakolwiek by ona nie była) jest 
zawsze za wysoka i jedyny dzień, z którego 
mogłabym być dumna, to liczba 0 w każ-
dym aspekcie.

Przykazania i alfabet motylków (osób, 
które uważały anoreksję za styl życia, 
a nie zaburzenie) znałam na pamięć. Nie-
które pamiętam jeszcze do dziś: „musisz 
znienawidzić jedzenie i pokochać głód”, 
„jedzenie sprawi, że utyjesz. Każde je-
dzenie tuczy”, „spójrz w lustro i powiedz 
sobie, że jesteś gruba. Nie wierz w to, 
co mówią inni”... Powtarzałam je sobie jak 
mantrę. Czytałam je zawsze w chwilach, 
w których miałam ochotę sięgnąć po coś 
zakazanego.

Nie chciałam mieć anoreksji. Byłam jak 
dziecko we mgle. Chciałam być po prostu 
chuda. Chciałabym być „zdrowym mo-
tylkiem”. Uwierzyłam, że to mi pomoże 
mi nabrać pewności siebie. Jednak z cza-
sem częściej wychodziłam poza mój limit. 
Jadłam na raz kilkanaście ciastek, bo czu-
łam że MUSIAŁAM, pomimo że kilka mi-
nut wcześniej obiecywałam sobie, że tego 
za żadne skarby nie zrobię.

Wracały wyrzuty sumienia, czułam się 
tragicznie i wyobrażałam sobie, w mojej 
głowie, jak tyję w oczach. Zaczynałam 
głodówki na nowo. Napady na jedzenie 
były coraz większe. Kilkanaście ciastek 

Walka o samą siebie
II miejsce w etapie dziennikarskim

Zamyślenie

Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych
w Mikołowie
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zjedzonych w pośpiechu zamieniły się 
w całą lodówkę. Przed napadem we-
wnątrz czułam niepokój, stres, niecierpli-
wość i złość. Podczas jedzenia rozkwitała 
ekscytacja, przyśpieszenie bicia serca sta-
wało się mocniejsze i miałam wrażenie, 
jakby mi zaraz miało wyskoczyć z klatki 
piersiowej. Uderzenia gorąca, niespokoj-
na, pełna myśli głowa: „a może by tak 
już przestać? Chcę, by słoik z nutellą był 
już pusty, nie chcę jeść, jest mi za słodko, 
żołądek mnie boli, Daria, proszę, prze-
stań”, ale po chwili pojawiały się myśli zu-
pełnie sprzeczne i popadałam w trans, aby 
jeść dalej: „chcę jeszcze ciastka, chcę jesz-
cze więcej cukierków, marzę o naleśnikach 
z masłem orzechowym, bananem i jeszcze 
bułką z serem” – słone ze słodkim, zdrowe 
i niezdrowe, mięso z paczką słonych pa-
luszków… Wszystko to, co było w lodów-
ce, trafiało do mojego żołądka. Gdy było 
mi jeszcze za mało, to biegłam do naj-
bliższego sklepu, który i tak wydawał się 
za daleko. To był sprint na śmierć i życie. 
Nieważne, czy deszcz czy słońce, w piża-
mie czy nie, w środku nocy czy tuż nad 
ranem. 

Wszystko było nieważne. Liczyło się tylko 
to, abym coś zeżarła. TERAZ. W TEJ CHWI-
LI. W momencie, gdy w moim mniemaniu 
kasjerka była za wolna w obsługiwaniu 
klientów, gdy kolejka do kasy była za dłu-
ga, podczas jazdy windą z sąsiadką lub 
(o Boże, ratuj!), gdy spotykałam znajome-
go i do mnie zagadywał – miałam ocho-
tę ich wszystkich rozerwać na strzępy, 
wykrzyczeć, by wyp**** i dali mi objeść 
się w samotności, w moim pokoju. Niena-
wiść wypełniała całą mnie i wylewałam ją 
wszędzie, gdzie się tylko dało. Z czasem, 

gdy zaburzenia odżywiania się pogłębia-
ły, już nie przejmowałam się tym, gdzie 
i przy kim się objadam. Kradłam jedzenie 
ze sklepów, gdy nie miałam pieniędzy 
– batoniki, ciastka na wagę, cukierki – 
wszystko to, co można było schować pod 
rękaw lub do kieszeni. Skradałam się po 
cichu w restauracjach, by dokończyć po 
kimś jedzenie lub podkradałam je u znajo-
mych w domu, gdy spali lub dobrze bawili 
się w innym pokoju.

Czułam się jak śmieć, bezwartościowe 
gówno, pasożyt, gdy patrzyłam na puste 
paczki, opakowania i na milion papierków 
po słodyczach. Wtedy wracało obrzydze-
nie do samej siebie i otrzeźwienie: „Boże 
co ja zrobiłam! Dlaczego? Po co? Na co? 
ZNOWU?! Nie dość, że gruba, to jesz-
cze obrzydliwa. Ale mnie żołądek boli. 
Dlaczego to znowu zrobiłam!? Przecież 
obiecałam sobie, że już nigdy to się nie 
powtórzy!”.

Ból żołądka był niewyobrażalnie ogrom-
ny, nieraz płakałam i bałam się o swo-
je życie, zastanawiając się, czy zaraz mi 
on nie pęknie. Ale i na to znalazłam spo-
sób – zwracałam to, co zjadłam, a potem 
szłam pobiegać, by spalić jeszcze więcej 
kalorii. Waga stała, nie tyłam, ale już się 
w to wkręciłam. Wpadłam w bulimię. 
Tak jak narkoman po heroinie czuje relaks, 
ulgę, przyjemność, ekstazę i haj, tak samo 
ja czułam się w trakcie objadania. To było 
za silne, abym przestała. Nie umiałam. 
Nie wyobrażałam sobie zjedzenia kawałka 
czekolady – ja marzyłam, by zjeść ją całą, 
a najlepiej w połączeniu z ciastkami. 

Moje życie zaczęło się kręcić tylko wokół 
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jedzenia, kalorii i szukania sposobów na 
to, aby nie przytyć mimo napadów gło-
du i objadania się. Nałóg pochłonął mnie 
bez reszty. Był tak silny, że nie intereso-
wało mnie to, co powiedzą inne osoby. 
Wyjątkiem był mój tata, który o wszystkim 
wiedział. Rzygałam w krzakach, na klatce, 
w toalecie publicznej, u koleżanki, do pu-
dełka pod łóżkiem – najważniejsze było 
dla mnie to, aby tata się nie dowiedział 
i abym nie musiała się przyznawać do 
tego, że znów to zrobiłam. Wstydziłam 
się, nie chciałam go zawieść. Próbowałam 
przestać, chciałam z tego wyjść, chodzi-
łam do psychologów i psychiatrów, sto-
sowałam wszystkie metody, ale działały 
tylko parę dni.

Zauważałam maleńką nadzieję, jak pierw-
szą gwiazdkę, ledwo co widoczną na tle 
nocnego nieba. Pojawiała się, ale kiedy 
upadałam, to gwiazda wygasała razem 
ze mną, moją wiarą i kolejną próbą wyj-
ścia z bulimii. Bywały okresy lepsze, kiedy 
to kompulsywnie jadłam, ale nie do nie-
wyobrażalnego bólu żołądka, a jedzenie 
nie rządziło aż tak moim życiem. Pamię-
tam te czasy. Pierwsza gimnazjum. Tęsk-
niłam za nimi, kiedy w 3 klasie gimnazjum 
umiałam mieć napady jeden za drugim 
i wymiotować w kółko przez CAŁY DZIEŃ. 
Uciekałam ze szkoły i od przyjaciół, by do-
rwać się do jedzenia. Tak radziłam sobie 
ze stresem, smutkiem, złością i bezrad-
nością wobec życia. Następnego dnia za-

Dokąd zmierzam?

Piotr Lebelt, Sosnowiec
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater
w Sosnowcu



12

wsze towarzyszyła mi zgaga, ból przełyku, 
z powodu którego nie umiałam normalnie 
mówić. W tamtym momencie marzyłam, 
by moje życie się zakończyło albo bym 
była już staruszką, która nie musiałaby 
martwić się o oceny, o rodzinę, o to czy 
ma przyjaciół czy nie, czy przytyje czy nie, 
a której jedynym celem życiowym byłoby 
codzienne objadanie się. Nie widziałam 
innych perspektyw. Tyle razy próbowa-
łam i upadałam, że brakowało mi na to 
siły. I psychicznie, i fizycznie – wiele razy 
zemdlałam, moje ciśnienie było tak ni-
skie, że ledwo co wyczuwalne, moje zęby 
oraz włosy wypadające garściami były 
w coraz gorszym stanie, chudłam coraz 
bardziej, nabawiłam się nadżerek, moje 
badania krwi były złe i o mało co nie miałam 
hashimoto wraz z anemią. Można powie-
dzieć, że wtedy już umarłam. Byłam du-
chem, a wszystko wokół mnie przybierało 

czarno-białe kolory, świat przepełniała 
nienawiść.

Nadszedł dzień, który zdawał się zaczynać 
jak każdy inny: sprint do sklepu, a po-
tem do toalety w galerii, w której zawsze 
wymiotowałam. Największa kabina na 
pierwszym piętrze po prawej stronie cze-
kała, ale coś się zmieniło. Coś we mnie pę-
kło. Cały mój strach, bezradność, rozpacz 
i smutek przerodziły się w jeszcze większą 
rozpacz. Ale jednocześnie dały mi siłę, 
by znów spróbować z tego wyjść. Pobie-
głam do domu ze łzami lejącymi się jak 
wodospad. Powiedziałam o wszystkim 
tacie – że nie jest tak kolorowo z jedze-
niem, jak mu się wydaje. Wypłakałam się 
i opowiedziałam, co się przed chwilą sta-
ło. Może i nie dostałam od niego cennych 
rad, ale za to otrzymałam coś o wiele waż-
niejszego – zrozumienie, wsparcie i wy-

W podwórzu

Jarosław Zatoń, Świętochłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących

dla Dorosłych w Katowicach
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słuchanie. Ta chwila była dla mnie wszyst-
kim. Postanowiłam znów zacząć walczyć.

Codziennie robiłam małe kroki – uśmiech 
do sąsiadki, zagadanie do kogoś z kla-
sy, zmiana ubrań na bardziej kolorowe, 
zrobienie codziennie rano ćwiczenia na 
wdzięczność, czytanie ciekawych książek. 
Aż w końcu chciałam spróbowałam cze-
goś nowego.

Odkąd zobaczyłam Anastasię Sokolovę 
w ukraińskim Mam Talent podczas wy-
stępu pole dance, wiedziałam, że chcę 
tego spróbować i odważyłam się pójść na 
moje pierwsze zajęcia. Pojawił się strach, 
niepewność, ale też radość i ekscytacja. 
Wreszcie otworzyłam się na nowe do-
świadczenie. Te drugie uczucia o wiele 
bardziej przeważały nad tymi pierwszymi 
i w momencie, gdy odbyły się moje pierw-
sze zajęcia, wystrzeliły w powietrze jak 
rakieta odrzutowa. Poczułam to od razu. 
Wiedziałam, że to jest dla mnie i że chcę 
to trenować. Pojawił się ból, pierwsze 
trudności, pierwsze kontuzje, po każdym 
treningu nowe siniaki na ciele – na rękach, 
udach, biodrach i łydkach. Ale widziałam, 
jak z treningu na trening byłam coraz lep-
sza oraz silniejsza – nie tylko fizycznie, ale 
też mentalnie.

Nadal zdarza mi się upaść... Są dni, kiedy 
zdarza mi się objadać, wpaść w kilkudnio-
wy ciąg napadów. I gdy znów powraca 
bezsilność oraz rozpacz, to przypominam 
sobie swój cel w życiu oraz to, co chcę 
w nim osiągnąć. Wyobrażam sobie moje 
dwie drogi życiowe. Pierwsza: będę tkwić 
bez nadziei w bulimii – tak jak bezdomny 
alkoholik pod monopolowym, skończę sa-

motna, wyniszczona, a moja trasa będzie 
wygląda zawsze tak samo: lodówka – toa-
leta, toaleta – lodówka. I tak przez kilka-
naście następnych lat.

Druga: wygram z nałogiem – moje ciało 
będzie silniejsze, a ja dzięki temu, że ro-
bię, co kocham, będę lepszą wersją siebie. 
Powoli zacznę startować w zawodach, 
z czasem na wyższym szczeblu. Poprzecz-
ka zawiśnie wyżej, a ja z determinacją 
i uśmiechem na ustach, pomimo trudno-
ści, będę cieszyła się, że mogę „ją” poko-
nać. Aż w końcu z biegiem lat i treningów 
zostanę jedną z najbardziej znanych pole-
-dancerek na świecie.

Wiem, że jest we mnie siła, która nie 
pozwoli mi skończyć tak, jak w mojej 
pierwszej wizji. Jest we mnie głos, który 
podpowiada, jak wygląda moja wyma-
rzona przyszłość. I właśnie tak chcę żyć. 
Gdy słucham muzyki, wyobrażam sobie 
mnie na zawodach, wymyślam nowe ukła-
dy, aż mam ochotę rzucić plecak, uciec 
z lekcji lub zmienić klasę na salę treningo-
wą i zatańczyć to, co sobie wyobraziłam. 
I to jest właśnie to!

Wygrać z bulimią nie jest łatwo, znam 
niewiele osób, które dały radę pokonać 
swój nałóg, nie wpadając jednocześnie 
w coś innego - z palenia papierosów 
do jedzenia, z narkotyków do leków, z je-
dzenia w alkohol. One na szczęście są, do-
dają mi siły i motywacji. Przekonują mnie, 
ŻE MOŻNA. A ja będę kolejną z nich.

Daria Chrząszcz
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

w Sosnowcu
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Cześć, jestem Laura i mam 11 lat. Choruję 
na cukrzycę typu 1 od ponad 5 lat.

Moja przygoda z cukrzycą zaczęła się, gdy 
14 lutego 2014 roku trafiłam do szpitala. 
Byłam wtedy u mojej babci. Moi rodzice 
zaniepokoili się, gdy babcia powiadomiła 
ich, że cały czas piję i chodzę do łazien-
ki. Rodzice pojechali do lekarza, który 
powiedział, żebyśmy pojechali szybko 
na oddział diabetologiczny do szpitala 
na Ligocie w Katowicach. Nie jechaliśmy 
długo, dlatego że mieszkamy w Katowi-
cach. Nie byłam przerażona, ponieważ 
myślałam, że jadę do zwykłego lekarza 
i szybko pojedziemy na zaplanowane 
wcześniej ferie do Wisły. Niestety tak nie 
było. Najpierw poszliśmy do poczekalni, 
gdzie pani miała pobrać mi krew. Wtedy 
byłam trochę smutna, ponieważ kolega 
taty przywiózł mi całą reklamówkę Kin-
der Niespodzianek i nie mogłam ich zjeść. 
Otworzyłam tylko zabawkę. Po pobieraniu 
krwi od razu pojechaliśmy razem z ratow-
nikiem medycznym windą na 5 piętro. 
Podczas jazdy spytałam się go, czy będą 
mi coś podpinać, on odpowiedział mi, że 
nie. Tak jednak nie było. Zostałam podpię-
ta do kroplówki dzięki tzw. ,,motylkowi’’, 
czyli wenflon. Teraz jak mówimy o kro-
plówce, to mama mówi, że to moja naj-
lepsza przyjaciółka, bo uratowała mi życie.

Na oddział zostałam przyjęta od razu, bez 
czekania na wynik badań z krwi, ponieważ 
lekarze obejrzeli już wyniki badań z mo-
czu. Diagnoza była jedna – cukrzyca typu 
1. Po przyjęciu nas na oddział poszłam 

do toalety. Pani pielęgniarka spytała się 
moich rodziców, gdzie ja jestem. Mama 
odpowiedziała, że w łazience. Pani zaś 
była bardzo zdziwiona, że ja jeszcze je-
stem przytomna. Większość dzieci trafia 
na oddział w bardzo ciężkim stanie, często 
w śpiączce. Zmierzono mi poziom glukozy 
we krwi, wynik to 430. Jest to dosyć dobry 
cukier jak na rozpoznanie cukrzycy.

Na oddziale byłam tydzień. Poznałam tam 
bardzo dużo dzieci, które – tak jak ja – za-
chorowały na cukrzycę. W szpitalu działa 
normalna szkoła i biblioteka. Pobyt tam 
wspominam bardzo fajnie, najlepsze były 
zajęcia plastyczne. A najgorsze? Ciągłe 
zastrzyki i pobudki o 6 rano. Do każdego 
posiłku dostawałam insulinę.

Po miesiącu musieliśmy znowu jechać 
na oddział diabetologiczny, tym razem 
na podpięcie pompy insulinowej, ponie-
waż przez ten cały miesiąc byłam na pe-
nach, czyli na zastrzykach, które podaje 
się za każdym razem, gdy coś jadłam albo 
kiedy miałam wysoki cukier. Na początku 
nie chciałam mieć pompy, bo nie podoba-
ło mi się, że będę musiała z nią ciągle cho-
dzić. Jednak moi rodzice bardzo się cieszy-
li, że tak szybko ją dostanę. Czasami dzieci 
muszą bardzo długo czekać na pompę, 
niejednokrotnie ponad rok. Z pompą in-
sulinową jest mi teraz dużo lepiej i łatwiej.

Pompa działa tak: mama zakłada mi spe-
cjalne wkłucie (co 3 dni), przez które po-
dawana jest insulina. Na pompie wpro-
wadzam, ile kalorii chcę zjeść w posiłku 

Moje życie z pompą
III miejsce w etapie dziennikarskim
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(policzone przez mamę), pompa wylicza, 
ile to będzie jednostek insuliny i goto-
we. Niestety czasami nie mogę zjeść, gdy 
mam wysoki cukier i muszę czekać, aż on 
spadnie do bezpiecznego poziomu. Wkłu-
cia często zapychają się, np. skrystalizo-
waną insuliną czy osoczem i wtedy muszę 
szybko założyć nowe, by podać insulinę.

Po pięciu latach życia z pompą już się 
do niej przyzwyczaiłam. I gdy na przykład 
na wychowaniu fizycznym ją ściągam, czu-
ję się trochę dziwnie, ponieważ brakuje 
mi czegoś na brzuchu. Chociaż gdy jadę 
na wakacje z rodzicami, przechodzę na tak 
zwany Lantus. Jest to pen z insuliną, któ-
rym mama podaje mi zastrzyk rano albo 
wieczorem i nie muszę cały dzień chodzić 
z pompą na brzuchu. To taka insulina dłu-
go działająca, która zastępuje mi pompę. 
Mam wtedy od niej wakacje. Mogę swo-
bodnie pływać w morzu, basenie i nie 
martwić się, że bez pompy będę mieć 
wysoki cukier. Ale i tak muszę ją podpinać 
do posiłków, żeby podać sobie insulinę do 
każdego posiłku. 

Pierwsza pompa insulinowa była wielko-
ści plecaka turystycznego. Jak wygląda 
dzisiejsza pompa? Jest o połowę mniejsza 
od dzisiejszych smartfonów. Wszystko to 
dzięki rozwojowi technologii i medycy-
ny. W dawnych czasach poziom glikemii 
chorzy mierzyli raz w tygodniu z żyły. Dzi-

siaj każdy pacjent mierzy cukier w domu 
za pomocą glukometru. Pomiaru należy 
wykonywać około dziesięć razy na dobę. 
Wystarczy nakłuć palec nakłuwaczem 
i pobrać kroplę krwi na specjalny pa-
sek w glukometrze. Wynik otrzymujemy 
po 5 sekundach. Dzisiejsze nowoczesne 
pompy wyposażone są w specjalne moni-
toringi glikemii, które mierzą cukier przez 
całą dobę. Jest to możliwe dzięki specjal-
nym sensorom umieszczonym w skórze. 
Za pomocą technologii Bluetooth sensor 
wysyła wynik pomiaru poziomu cukru do 
pompy, a nawet do smartfona. W nocy 
pompa alarmuje o wysokim lub niskim cu-
krze, dzięki czemu moi rodzice mogą spo-
kojnie spać. Jednak są noce, kiedy pom-
pa często nas budzi. Czasami, gdy mam 
w nocy niski cukier, urządzamy sobie noc-
ne podjadanie.

A czym jest cukrzyca typu 1?
Cukrzyca to choroba spowodowana pra-
wie całkowitym zniszczeniem komórek 
trzustki produkujących insulinę. Niestety 
moja trzustka zepsuła się, kiedy miałam 
zaledwie 6 lat. Większość uważa, że za-
chorowałam dlatego, że jadłam za dużo 
słodyczy. To oczywiście nie jest prawdą. 
Nikt nadal nie wie dokładnie, dlaczego 
dzieci chorują na tę chorobę. Może to być 
predyspozycja genetyczna, jakiś czynnik 
środowiskowy lub nawet infekcja.

Zielnik

Jarosław Zatoń, Świętochłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Katowicach
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Cukrzyca mi bardzo często przeszkadza 
i nie jestem zadowolona z mojej choroby, 
ale kilka osób zazdrości mi jej. Dlacze-
go? Ponieważ mogę korzystać z telefonu 
w szkole, gdy mam niski lub bardzo wy-
soki cukier, nie ćwiczę na WF-ie. Jednak 
dla mnie to głównie minusy, np. gdy mam 
wysoki cukier nie mogę nic zjeść, albo 
gdy mam niski cukier, nie mogę się bawić 
z innymi dziećmi. Często dzieci się dziwią, 
że jem słodycze chorując na cukrzycę. 
A ja przecież mogę jeść wszystko to, 
co zdrowe dzieci, jednak niestety nie za-
wsze i w ograniczonych ilościach. Jadam 
regularnie 5-6 posiłków dziennie. Moja 
dieta jest bardzo zbilansowana. I tak jak 
inne dzieci uwielbiam lody i pizzę.

Minusem mojej choroby jest to, że nie 
mogę wybrać wszystkich zawodów, jakich 
mogłabym zapragnąć. Chory na cukrzycę 
nie może zostać policjantem, strażakiem, 
pilotem, kierowcą zawodowym czy gór-
nikiem. Jednak cukrzyca nie przeszkadza 
mi w realizowaniu moich pasji i zainte-
resowań. Uwielbiam rysować w każdej 
wolnej chwili. Uprawiam liczne sporty, 
jeżdżę konno, na nartach, a ostatnio mam 
nową pasję – akrobatykę powietrzną. 
Dużo podróżuję z rodzicami, chodzimy 
po górach. W tym roku zwiedzaliśmy 
północne Włochy. Jeszcze nie wiem, 
kim będę w przyszłości, jednak choroba 
mi w tym nie przeszkodzi.

Cukrzyca ma swoje minusy i plusy. Naj-
lepsza rzecz (albo raczej osoba), za którą 
nie wiem, komu mam dziękować, to moja 
cudowna przyjaciółka Viktoria. Ona rów-
nież choruje na cukrzycę, ale trwa to już 
8 lat! Zachorowała, gdy miała dwa latka. 

Poznałyśmy się w opolskim ZOO podczas 
wyjazdu zorganizowanego przez stowa-
rzyszenie wspierające chorych na cukrzy-
cę. Właśnie dzięki temu stowarzyszeniu 
mogę co roku wyjeżdżać na kolonie zor-
ganizowane specjalnie dla dzieci z moją 
chorobą. Grupa kolonistów w tym roku 
liczyła prawie 100 osób. Poznałam dzieci 
z całej Polski pośród których mogę czuć 
się niezwykle swobodnie. Nikt na nikogo 
nie spogląda dziwnie, nie pyta „co to?” 
patrząc na moją pompę. Większość dzieci 
ma tam pompy i sensory do pomiaru po-
ziomu cukru. Poza tym są to takie normal-
ne kolonie. Pływamy codziennie w mo-
rzu, gramy w piłkę, jeździmy na wycieczki 
i mamy dyskoteki. Najważniejsza jest tam 
jednak opieka lekarza i specjalnie prze-
szkolona kadra opiekunów.

Co dwa-trzy miesiące muszę wracać do 
lekarza diabetologa w szpitalu na Ligo-
cie, ale na szczęście nie zostaję na przy-
kład podpięta pod kroplówkę. Pani doktor 
mierzy, ile urosłam, waży mnie i konsultu-
je, jakie miałam cukry od czasu poprzed-
niej wizyty. Na poziomy moich cukrów 
na wpływ bardzo dużo rzeczy. Wystarczy 
lekkie przeziębienie, stres przed klasówką 
lub wysiłek fizyczny. Nadal dużo się uczę 
o swojej chorobie, a pomimo tego co-
dziennie mnie ona zaskakuje.

Teraz opiekują się mną rodzice, ale w przy-
szłości będę musiała dbać o siebie sama. 
Mam nadzieję, że technologia i medycy-
na będą się tak szybko rozwijać, że kiedyś 
będę w pełni zdrowa.

Laura Rusecka
zgłoszenie indywidualne
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Budzę się. Kolejny beznadziejny dzień. 
Wtorek. Do końca tygodnia jeszcze 3 dni, 
nie wiem, czy wytrzymam. Za każdym ra-
zem, gdy TAM idę, zmagam się z niewy-
obrażalnie wielką dawką emocji. Stres, 
strach, niepewność – to u mnie norma. 
Rozpoczynam przygotowania do wyj-
ścia. Biorę przypadkowe ubrania z szafy 
i podążam do łazienki. Przeczesuję moje 
niebieskie włosy i zastanawiam się, jak 
wiele osób dziś rzuci na mnie jedynie zdzi-
wione spojrzenie, a ile, będąc w towarzy-
stwie znajomych, zacznie wytykać mnie 
palcami. Taka moja codzienność. Nie za-
mierzam ich zmieniać, przefarbować… 
one wyrażają mnie. Wkładam za dużą 
bluzę i jasne jeansy, te same, co zwykle. 
Nie mam kobiecych kształtów. Moi „zna-
jomi” to zauważyli i teraz to najgorętszy 
temat w klasie. „Deska” – tak właśnie na 
mnie mówią, przyzwyczaiłam się… Robię 
makijaż. Zakrywam dokładnie niedosko-

nałość za niedo-
skonałością. Mój 
trądzik mógłby 
być kolejnym po-
wodem drwin. 
Trzeba jeszcze 
bardziej mnie 
ośmieszyć, aby 
grupa mnie jesz-
cze bardziej od-

rzuciła. Gdy skończę z grubą warstwą pu-
dru, tuszuję rzęsy – to jedyny, zauważalny 
niestety tylko przeze mnie, atut. Długie, 
ciemne i gęste włoski, podkręcone w górę 
i przeczesane mascarą – nie stały się, jak 
dotąd, przedmiotem krytyki otoczenia. 

Już czas, muszę wyjść, autobus na mnie 
nie poczeka. Zakładam buty, biorę drugie 
śniadanie z kuchni, w pośpiechu zapinam 
plecak i wybiegam. Zakładam słuchaw-
ki chowam się w czeluści kaptura mojej 
kurtki. Zauważam wolne miejsce na sa-
mym tyle pojazdu, więc zajmuje je jak 
najprędzej. Lubię obserwować, nie lubię 
być obserwowana, za bardzo boję się ne-
gatywnych spojrzeń. 

Dziś dobrze trafiłam, w autobusie oprócz 
mnie są tylko dwie osoby, całkowicie za-
jęte sobą. W słuchawkach słyszę moją 
ulubiona piosenkę, odpływam. Tylko przy 
muzyce potrafię się tak naprawdę wylu-
zować. Nagle czuję na sobie spojrzenie… 
Tylko nie to. Podnoszę głowę i widzę sta-
ruszkę gniewnie wymachującą ręką. Zdej-
muję słuchawki i słyszę wiele niemiłych 
słów, kierowanych pod moim adresem. 
Niekulturalna, głupia, niewychowana – 
to tylko kilka z nich. Coś we mnie pęka, 
a w moich oczach pojawiają się łzy. A ona 
tego nie widzi... albo nie chce widzieć. 
Co ta kobieta o mnie wie i dlaczego wy-
gaduje takie bzdury? Nie ustąpiłam jej 

Hejt

Not interested

Emilia Krawczyńska, Krzanowice
zgłoszenie indywidualne
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miejsca tak szybko, jak tego oczekiwała? 
Dla mnie to nie jest wystarczający powód. 
Nigdy nie zamieniła ze mną ani słowa, 
a już mnie ocenia. Nie wie, jak bardzo 
chciałabym wkładać nie kaptur, a czapkę 
niewidkę…

Już mój przystanek. Niestety znów mam 
tylko kaptur, wychodzę i zmierzam w kie-
runku szkoły. Wchodzę do brzęczącego 
ula. Muszę zdjąć nakrycie głowy, bo tego 
wymaga kultura. Teraz to się zacznie. Po-
śpiesznie idę do sali, niemalże biegnę. Sia-
dam w ławce i wyciągam podręcznik do 
historii, muszę nauczyć się na test. Będą 
mieli „bękę”, jeśli dostanę kolejną jedyn-
kę. Dokładnie analizuję każdy fragment 
tekstu, gdy książka zostaje mi wybita z rąk 
i ląduje na posadzce metr dalej. To Woj-
tek – mój największy wróg. Prześladuje 
mnie, od kiedy pamiętam. To właśnie on 
zbuntował przeciwko mnie całą klasę… 
i nie tylko ją, wszystkich moich i jego zna-
jomych również. Ten chłopak jest bardzo 
popularny, chełpi się setkami like’ów na 
facebooku, tysiącami followersów na 
Instagramie i rzeszą wzdychających do 

niego dziewczyn... i to właśnie mnie zgu-
biło. Jego ogromna popularność. Wstaję, 
podnoszę podręcznik i idę w stronę sali, 
która została już otwarta. Jest w niej kilka 
osób. Siadam na swoim miejscu, oczywi-
ście z tyłu pomieszczenia. Bardzo chciała-
bym wtopić się w otoczenie… Po dwóch 
minutach moja książka ląduje na ziemi… 
znowu. Schylam się po nią i widzę las rąk 
z telefonami, to hieny znowu chcą się po-
żywić moim upokorzeniem. Spoglądam 
na krzesełko – czerwony płyn. O, czyżby 
wznieśli się na wyżyny intelektu? To nowy 
sposób, zwykle stosują stałe, przetesto-
wane już dowcipy. Z chwili zadumy wy-
rywają mnie szydercze śmiechy. Tak, post 
ze zdjęciem wylądował już na facebooku, 
a pod nim niewybredne komentarze. 
Wybucham niepohamowanym płaczem, 
zabieram rzeczy i wybiegam do łazienki., 
dając kolejną pożywkę hejterom. Siedzę 
tam kolejne 3 lekcje, nikt mnie nie szuka... 
To dobrze.

Daria Luboń
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

w Sosnowcu

Niedoceniane piękno
III miejsce w etapie fotograficznym

Agata Czapla, Siewierz
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater

w Sosnowcu
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Budzę się rano. Jem śniadanie (pastylki 
witaminowe, bo nic innego nie ma). Wy-
chodzę do szkoły. Pomimo maski na twa-
rzy ciężko mi się oddycha. Co chwilę mu-
szę przystawać, aby odpocząć, gdyż jest 
mi tak duszno. Wokół nie ma żywej duszy, 
poza dziećmi idącymi do szkoły. Gdyby nie 
musiały, nie wychodziłyby z domu i nie ry-
zykowałyby zatruciem. Dzieci mają smut-
ne oczy, ust im nie widać, bo zasłaniają je 
maski. Czuję się jak na pustyni. Dookoła 
nie ma roślin ani zwierząt. Na niebie kłę-
bi się czarny, smolisty dym. Pod stopa-
mi natomiast kurzy się sucha, spieczona 
ziemia. Do tego ciepło, które dodatkowo 
męczy. Gdy dochodzę do szkoły, jestem 
wyczerpana. Chce mi się pić. Powoli pod-
noszę butelkę do ust. Spada kropla. Czuję 
na języku gorzki, nieprzyjemny smak 
brudnej wody.

Czy ten obraz Ziemi nie wydaje się strasz-
ny? Jest zupełnie inny od tego, jaki zna-
my. Ziemia jest szara i smutna. Już za 
parę lat ten obraz niestety może stać się 
okropną rzeczywistością. W poprzednim 
zdaniu słowo „parę” nie oznacza 100 
czy 200, lecz 20-50 lat. Musimy sobie bo-
wiem jak najszybciej uświadomić, jak bli-
sko jesteśmy nadchodzącej klęski, aby zdą-
żyć jej zapobiec, póki mamy jeszcze czas. 
Nasze wnuki być może zastaną planetę 
(którą znamy jako zieloną, cudowną i nie-
zastąpioną Ziemię) podobną do suchego 
Marsa. 

Idąc leśną ścieżką, kiedy otacza nas natu-
ra, nad głową szumią korony drzew, wo-
koło cisza, a wiatr szepcze nam wiersze 

do ucha, czujemy się dobrze. Na pewno 
słyszeliście o takich cudach, jak las rów-
nikowy czy Himalaje, albo – tu w Polsce 
– Tatry lub Puszcza Białowieska. Widząc 
te formacje przyrody dech zapiera nam 
w piersiach. Bo taka ona jest – natura. Od 
zawsze intrygowała nas, ludzi. Nie dość, 
że piękna, to jeszcze niezmiernie potrzeb-
na. Co byśmy bez niej jedli, pili, czym od-
dychali? Zwyczajnie nie poradzilibyśmy 
sobie. 

Dziewiętnasty wiek. Wiek wielkich wy-
nalazków i odkryć (maszyna parowa, ko-
lej, statki parowe). Nagle życie staje się 
o wiele łatwiejsze i prostsze. Dzięki temu 
powstają pierwsze fabryki, a co za tym 
idzie – pierwsze poważne odpady przemy-
słowe. Natomiast odkrycia (szczepionki, 
leki) oraz większa uwaga przywiązywana 
do higieny, doprowadzają do przyrostu 
populacji. Skutkiem tego staje się większe 
zapotrzebowanie na produkty codzien-
nego użytku. To wiąże się z większą pro-
duktywnością fabryk, co z kolei wiąże się 
z jeszcze większą ilością odpadów i szko-
dliwych dymów. Wtedy jednak ludzie nie 
zdawali sobie sprawy z wiążącym się z tym 
zagrożeniem. Nie przejmowali się tym, 
że powodują zanieczyszczenie środowi-
ska. Dopiero na początku dwudziestego 
wieku naukowcy zorientowali się, że dzie-
je się coś nie tak. Dlatego my, mając więk-
szą wiedzę, powinniśmy zmienić sposób 
funkcjonowania ludzi i ograniczyć zanie-
czyszczanie świata odpadami.

Aktualnie największe niebezpieczeństwo 
stanowią kwaśne deszcze, efekt cieplar-

Efekt cieplarniany
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niany oraz zanieczyszczenie atmosfery, 
wody i gleby. Obecnie wszędzie można 
usłyszeć o zanieczyszczeniu środowiska. 
Dziwnym sposobem jednak do ludzi to 
nie dociera. Może jest to spowodowane 
ludzkim lenistwem, które mamy w natu-
rze, a może ludzie po prostu nie rozumie-
ją, w jaki sposób poszczególne zjawiska 
im szkodzą i jak oni szkodzą Ziemi. Ja rów-
nież postanowiłam spróbować przekazać, 
że powinniśmy ratować Ziemię, ponieważ 
według mnie jest to ważny i bardzo aktu-
alny temat. 

Wybrałam więc efekt cieplarniany. Uwa-
żam, że jest to ciekawy temat, o którym 
warto wiedzieć, ponieważ jego konse-
kwencje mogą być nieodwracalne. Myślę, 
że z tym terminem spotkał się każdy z nas. 
A jeśli nie, to zaraz wyjaśnię, czym jest 
ten efekt i jak powstaje oraz co my mo-
żemy zrobić, aby nie powstawał (a raczej 
powstawał, ale w odpowiednich propor-
cjach). I czy w ogóle warto mu zapobie-
gać?

Efekt cieplarniany jest potrzebny. Wiem, 
że może dziwnie to brzmi, kiedy mówię 
o zapobieganiu jego powstawaniu, ale tak 
jest. Bez niego na Ziemi średnia tempera-
tura wynosiłaby -18⁰C (a wynosi ok. 15⁰C). 
Dlaczego więc jest on niebezpieczny? Aby 
to zrozumieć, musimy najpierw się zapo-
znać z jego procesem powstawania.

Nasza Ziemia jest otoczona atmosfe-
rą – warstwą, która chroni Ziemię i życie 
na niej. W atmosferze znajdują się gazy 
zwane cieplarnianymi. Są to przede 
wszystkim dwutlenek węgla (CO₂), me-
tan, freony, ozon i tlenki azotu. Gdy pro-

mienie słoneczne docierają na planetę, 
szybko odbijają się od jej powierzchni 
i wracają w kosmos. W związku z tym nie 
mają szansy, by ją ogrzać. Tak działoby się 
również na naszej planecie, gdybyśmy nie 
mieli atmosfery. Dzięki temu, że ją mamy, 
temperatura na Ziemi wynosi właśnie 
15⁰C. Atmosfera w pewien sposób zabu-
rza przebieg opisanego wyżej procesu. 
Promienie słoneczne docierające na Zie-
mię nie wracają od razu do kosmosu, ale 
są zatrzymywane przez atmosferę. Gazy 
cieplarniane zawarte w niej pochłaniają 
ciepło i odbijają promienie z powrotem 
w kierunku naszej planety. To powoduje 
jej ogrzanie i utrzymywanie średniej tem-
peratury, która jest odpowiednia dla nas 
i rozwijającej się natury. My możemy żyć, 
rośliny mogą rosnąć, a wody nie zamarza-
ją. Bez gazów cieplarnianych panowałaby 
wieczna zima, życie byłoby ograniczone. 
Aby było łatwiej zrozumieć działanie efek-
tu cieplarnianego, można go porównać 
do szklarni, w której również ciepło jest 
zatrzymywane, aby rośliny miały odpo-
wiednie warunki rozwoju i mogły rosnąć. 
Właśnie dlatego możemy się czasami spo-
tkać z określeniem efekt szklarniowy. Da-
lej jednak nie wiemy, co się dzieje nie tak.

Złe jest to, że gazów cieplarnianych jest 
za dużo. Z roku na rok coraz więcej. Dla-
czego? Wystarczy spojrzeć na otaczające 
nas miasta. Wszędzie widzimy kominy 
z kłębiącym się czarnym dymem. 
Do tego auta – bardzo wygodny wynala-
zek. Ale cóż z tego, gdy produkuje spaliny. 
I jeszcze jedno: palenie śmieci, w głównej 
mierze plastiku (który swoją drogą stano-
wi kolejny poważny problem ekologiczny 
współczesnego świata). Wszystkie te trzy 

EKOlogJA
I miejsce w etapie fotograficznym
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źródła powodują nadmierną produkcję 
gazów cieplarnianych, które przenikają 
do atmosfery. Jak można się domyślić, nie 
jest to dobre. Za duża ilość gazów cieplar-
nianych powoduje zatrzymanie i wtórne 
przekazanie większej ilości promieniowa-
nia cieplnego docierającego ze słońca z 
powrotem na ziemię. Konsekwencją tego 
procesu jest wyższa temperatura na ziemi. 
Takie zjawisko nazywamy globalnym ocie-
pleniem. Powoduje ono ogromne zmiany 
w środowisku. Nie jest to tak, że będzie 
cieplej i tyle. Stanie się coś o wiele bar-
dziej poważnego i niebezpiecznego. Mia-
nowicie stopnieją lodowce. „I co z tego?” 
– ktoś może pomyśleć. Jednak sprawa nie 
jest wcale taka błaha, jak się wydaje. Gdy 

lodowce stopnieją, w morzach i oceanach 
podniesie się poziom wód i zaleje wiele 
lądów: chociażby Holandię (aż do poło-
wy), Danię, znaczną część Belgii, a nawet 
Polskę w zasięgu 100 km od wybrzeża. Dla 
ułatwienia można sobie wyobrazić, co się 
dzieje, gdy na wiosnę w Polsce są wezbra-
nia rzek. Kończą się one ogromnymi, licz-
nymi powodziami, które pustoszą wiele 
domostw. Można więc też sobie wyobra-
zić, co się stanie, gdy stopnieją wielkie 
bryły lodowe. 

Dodatkowo przesuną się strefy klimatycz-
ne. Ten czynnik wpłynie na wymarcie wie-
lu gatunków roślin i zwierząt, ponieważ 
nie dostosują się one do nowych warun-

EKOlogJA
I miejsce w etapie fotograficznym

Dominika Blicharska, Katowice
zgłoszenie indywidualne
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ków. Zwiększy się również częstotliwość 
oraz nasilenie klęsk żywiołowych. Wiemy 
oczywiście, jakie spustoszenie sieją hu-
ragany, trzęsienia ziemi i inne podobne 
zjawiska. Gdy klimat się ociepli, mogą one 
w szybkim tempie stać się codziennością 
nawet w Polsce. 

Tak więc przyszłość nie maluje się kolo-
rowo. Powinniśmy więc zacząć działać 
– z dużym naciskiem na MY, ponieważ 
KAŻDY powinien ratować NASZĄ planetę. 
Razem możemy więcej. Zwykle myślimy, 
że takimi sprawami zajmują się ekolodzy. 
Zwykłych ludzi to nie dotyczy. Jest to bar-
dzo niepoprawne i niezwykle mylne po-
dejście. Każdy z nas jest zobowiązany do 
działania. Już od najmłodszych lat musimy 
uczyć dzieci, jak powinny postępować. 

Wystarczy zgasić niepotrzebnie palące 
się światło albo zakręcić kapiącą wodę 
z kranu. Tym, co możemy zrobić, jest rów-
nież recykling oraz wybieranie komunika-
cji miejskiej lub roweru zamiast dojazdu 
własnym samochodem. Może i auto jest 
wygodniejsze, ale myślę, że nasza piękna 
Ziemia jest warta wysiłku.

Każdy człowiek MUSI robić wszystko, 
co w jego mocy, aby uratować Ziemię 
i ludzi oraz inne istoty na niej żyjące. 
Może strasznie to zabrzmi, ale mamy na 
sobie pewną odpowiedzialność za życie 
przyszłych pokoleń. Jaką Ziemię po sobie 
zostawimy, taką poznają nasze wnuki.

Marta Szczotka
Szkoła Podstawowa nr 59 w Katowicach

Nadzieja umiera ostatnia Damian Więcek, Sosnowiec
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu
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Życie to szansa. Szansa, którą otrzyma-
liśmy w momencie naszych narodzin. 
Mamy ją wykorzystać jak najlepiej. Tak, 
jak chcemy. W życiu chodzi o to, aby żyć, 
a nie przeżyć. Śmierć jest nieuchronną 
częścią naszej egzystencji. Tak naprawdę 
to od nas zależy, ile i w jaki sposób bę-
dziemy żyć. Należy pamiętać również, że 
to tak naprawdę z naszego powodu giną 
ludzie. Przez nas popełniają samobójstwa 
i popadają w choroby, takie jak depresja, 
anoreksja czy bulimia. 

Przestańmy mówić, że depresja to zmy-
ślona choroba, w którą popadają nasto-
latki, aby zwrócić uwagę otoczenia. TAK 
NIE JEST. Jednak czy nie przez najgorszego 
potwora tego świata, czyli człowieka, po-
padamy w takie choroby? Zamykamy się 
w sobie i nie szukamy pomocy. Sam po-
grążyłem się w depresji i wiem, jak to jest. 
Ofiara nietolerancji – to ja.

W szkole podstawowej, a konkretnie 
w ósmej klasie ubierałem się dość ory-
ginalnie. Moja szafa była niczym tęcza, 
w której nie było miejsca na czerń. Koloro-
we koszulki oraz narzutki w kwiatki stano-
wiły niezmienny element mojego ubioru. 
Czasami nawet pożyczałem ubrania od 
mojej mamy, gdyż niektóre wzory bardzo 
mi się podobały. Nie do końca byłem pe-
wien swoich decyzji, ale i tak chodziłem 
tak ubrany. Pamiętam, że wszystko za-
częło się od występu wokalnego w szkol-
nym konkursie „Mam Talent”. Przebrałem 
się przy okazji śpiewu. Miałem na sobie 
marynarkę w fioletowe cekiny oraz fio-
letowo-różowe leginsy. Niektórzy się za-

chwycali, inni natomiast natychmiast się 
ode mnie odwrócili. Powiedziałem sobie 
„trudno, każdy ma wolną wolę i każdy ma 
prawo wyrażać własne zdanie”. Oczywi-
ście w trakcie mojego występu każdy go 
nagrywał (a w szczególności oczywiście 
ci, którzy uważali, że nie powinienem tak 
w ogóle pokazywać się w szkole_. Na po-
czątku nie przejąłem się tym aż tak bar-
dzo. 

W końcu pomyślałem, że założę sobie 
konto na portalu społecznościowym. Le-
piej mnie poznają, to może także lepiej 
zrozumieją, a może nawet zaakceptują. 
Wstawiałem tam zdjęcia, na których by-
łem ubrany niecodziennie. Minął tydzień 
od złożenia konta. Przyszedłem wtedy do 
szkoły ubrany jak zawsze. Miałem lekcję 
angielskiego. Usiadłem na ławce obok 
sali. Siedziała tam również klasa sporto-
wa. Klasa, która najbardziej chciała mnie 
wpędzić do grobu. Spoglądałem w swój 
telefon. Nagle podniosłem głowę i do-
strzegłem, że każdy patrzy na mnie niena-
wiścią. Myślałem, że to pewnie z powodu 
mojego stroju. Spuściłem głowę z nadzie-
ją, że gdy ją uniosę ponownie, znikną te 
nienawistne miny. Niestety, wzrok tych 
osób był cały czas zwrócony na mnie. 
Gdyby mógł zabijać, na pewno padłbym 
trupem. Pomyślałem chwilę i dotarło do 
mnie, że dowiedzieli się o moim koncie 
na Instagramie. Wpadłem w panikę. Nie 
wiedziałem, co robić, chciałem zapaść się 
pod ziemię. Nadal nie zadali sobie trudu, 
by mnie poznać i zrozumieć. 

Pomyślałem, że jestem skończony w tej 

Człowiek
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szkole. Nie myliłem się. Na kolejnej prze-
rwie nie mogłem spokojnie przejść ko-
rytarzem, aby ktoś nie rzucił mi obelgi 
w stylu: „O patrzcie idzie gej!”. Nie wytrzy-
małem. Po skończonych lekcjach przysze-
dłem do domu. Zamknąłem się w sobie. 
Zacząłem płakać i rozmyślać nad sensem 
swojego życia. Następnego dnia było tak 
samo. I tak przez cały tydzień. Aż w koń-
cu w piątek chciałem to wszystko zakoń-
czyć. Wziąłem żyletkę i pomyślałem: „zrób 
to! No, dalej! Przecież inni tego chcą! Ty 
też!” Gdy już miałem przyłożoną ją do 
ręki, nagle poczułem, że wybudzam się z 
koszmarnego snu. Popatrzyłem na siebie 
stojącego przed lustrem z żyletką w ręce 
i zapłakanymi oczyma. Powiedziałem do 
samego siebie: „Damian! Co ty robisz?!” 
Natychmiast wypuściłem żyletkę i wyrzu-
ciłem ją. Otarłem łzy, wziąłem się w garść 
i zacząłem przypominać sobie miłe chwi-
le. Oczywiście przyszła mama zaniepoko-
jona moim długim siedzeniem w łazience. 
Spojrzała na mnie w taki sposób, że znowu 
chciałem zapaść się pod ziemię ze wstydu. 
Jak ja mogłem być takim egoistą? 
Co ja bym zrobił najlepszego… Jej łagod-

ne oczy przysłoniła mgła. Przytuliła mnie 
mocno i oboje zaczęliśmy płakać. Tego 
dnia nigdy nie zapomnę. Po weekendzie 
poszedłem do szkoły. Mimo wyleczo-
nych ran fizycznych te psychiczne nacię-
cia zostały na zawsze, choć tego już nikt 
nie mógł dostrzec. Niewiele osób mnie 
w ogóle poznało, gdy ubrany w czarną, 
rozciągniętą bluzę z kapturem ukrywałem 
swoje prawdziwe ja.

Odrzucenie jest jak powolne umieranie. 
Dlaczego ludzie to grabarze? Dlaczego 
z powodu innego koloru skóry, innej 
orientacji seksualnej czy wyznawanej 
religii zakopują wszystkich do wielkiego 
dołu zwanego „NIEBYTEM”? Dlaczego nie 
chcą zauważyć, że gdyby wszyscy byli tacy 
sami, ubierali się tak samo, to świat byłby 
czarno-biały, nudny i bezsensowny? Dla-
czego nie chcemy usłyszeć słów wokalisty 
Pink Floyd: „Tak naprawdę nie ma ‘nas’, 
nie ma ‘ich’”. Wszyscy jesteśmy ludźmi”…

Maciej Twaróg
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

w Sosnowcu

Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Toksyczny oddech
II miejsce w etapie fotograficznym
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,,Najbrutalniejszym sportem nie jest ten, z którym wiążą się fizyczne zagrożenia dla za-
wodnika, lecz ten, który najbardziej ze wszystkich naraża na stres jego umysł – szachy.”

Garry Kasparow, 13 mistrz świata w szachach

biorące się z ciągłej analizy sytuacji itp.) 
oraz nasilający się z każdym ruchem stres. 
Jeśli więc przykładowo mecz piłki nożnej 
trwa ok. 90 minut, a partia szachów kla-
sycznych ok. 4 godzin, to mamy różnicę 
2,5 godziny. Opanowanie emocji w sza-
chach jest czasami większą umiejętno-
ścią, niż sama gra. Jako grający szachista 
mogę potwierdzić, że stres ma niejedno-
krotnie kluczowe znaczenie w wyniku par-
tii. Najmłodsi zawodnicy nie radzą sobie 
z tym czynnikiem, ponieważ jest to dla 
nich pewna nowość. Dlatego tak ważne 
jest, żeby najmłodsi zawodnicy od same-
go początku mogli się już przyzwyczaić 
i nauczyć się panować nad emocjami pod-
czas gry. Oczywiście nie chodzi o sytuacje, 
w której gramy z rodziną czy przyjaciółmi 
dla zabawy. Chodzi o grę „na poważnie”, 
np. turnieje szachowe, które są świetnym 
miejscem, by poćwiczyć opanowywanie 
nerwów. To właśnie głównie na nich emo-
cje i nerwy sięgają momentami zenitu. 
Z góry uprzedzam, że nie ma złotego środ-
ka na opanowanie nerwów. Psychologia 
w szachach odgrywa dużą rolę i opano-
wanie umiejętności wykorzystania jej przy 
szachownicy na pewno pomoże w osiąga-
niu lepszych rezultatów.

Jak radzić sobie ze stresem?
Na to pytanie nie ma jasnej odpowie-
dzi, ale postaram się przybliżyć realia, 
w jakich szachiści się znajdują. Tam też 
postaram się znaleźć rozwiązanie na chy-

Szach, stres, mat

W każdym sporcie stres występuje 
w mniejszym lub większym stopniu. Sza-
chy nie są wyjątkiem. Jednak różnią się 
one pod tym względem od innych dys-
cyplin sportowych. Na przykład w ko-
szykówce zawodnik znajduję się w cią-
głym ruchu, a emocje towarzyszące mu 
podczas rozgrywki muszą zejść na drugi 
plan, ustępując miejsca współpracy z in-
nymi zawodnikami oraz poprawnej grze. 
W szachach nie ma bodźców, które mo-
głyby pomóc opanować emocje, któ-
re nigdy nie są dobrym doradcą. Jest 
tylko człowiek, szachownica i własny 
umysł. Najlepsi szachiści muszą nauczyć 
się opanowywać ten stres i przekuć go 
w mobilizację do działania. Czyni to jednak 
z szachistów dość specyficzne środowisko, 
ponieważ wiadomo, że nerwy nie wpły-
wają dobrze na zdrowie. Historia zna wie-
le przypadków o psychicznie chorych czo-
łowych szachistach. Na przykład Robert 
„Bobby” Fischer, uznawany za jednego 
z najlepszych szachistów wszechczasów, 
miał obsesję na punkcie Żydów i uważał, 
że jest szpiegowany przez KGB. Jak dobrze 
wiemy stres jest szkodliwy dla zdrowia, 
a szachiści – tak samo, jak inni sportowcy 
– muszą być na niego „uodpornieni”. 

Kolejnym aspektem wpływającym na to, 
że szachy to szczególnie stresujący sport 
jest to, że partie szachowe trwają czasem 
do 4-5 godzin. Powoduje to duże zmę-
czenie organizmu (zmęczenie psychiczne 
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ba najważniejsze pytanie tego artykułu. 
Na pewno ta umiejętność nie przyda się 
tylko i wyłącznie w szachach, ale i w ży-
ciu codziennym. Stres w pracy czy w szko-
le nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. 
Dlatego umiejętność opanowania go jest 
bardzo ważna. Szachy paradoksalnie po-
magają nauczyć się go opanować poprzez 
generowanie go. Jest udowodnione, że 
szachiści lepiej radzą sobie ze stresem niż 
przeciętni ludzie. Gra w szachy wymusza 
na zawodniku umiejętność zachowania 
„trzeźwej głowy”, co w życiu codziennym 
jest nie lada sztuką. Szachy uczą również 
pokory i godzenia się z porażką (co często 
przychodzi nam bardzo ciężko), a także 
pozwalają na wyczucie i zdefiniowanie 
kiedy, przy jakiej sytuacji i dlaczego się 
stresujemy.

Sama gra wymaga od zawodnika 4 głów-
nych cech: wiary w siebie, umiejętno-
ści, doświadczenia oraz kontroli czasu 
na zegarze szachowym. Wszystkie te ce-
chy mają ze sobą wspólny mianownik 
– jest nim STRES! Aby to potwierdzić, 
przejdźmy do analizy tych czterech cech 
na tle stresu:

Cecha 1 – wiara w siebie
Wiara w siebie jest jedną z cech, bez 
których nie da się rozegrać dobrej par-
tii szachów. W dużym skrócie: bez wiary 
w siebie nie mamy szans z przeciwni-
kiem, który w siebie wierzy. Żeby wie-
rzyć w siebie, musimy mieć wymienio-
ną wcześniej „trzeźwą głowę”. Bez tego 
nie można stworzyć dobrego planu, a co za 
tym idzie – wygrać partii szachów. Z życia 
codziennego wiemy, że bez wiary w sie-
bie nie zdziałamy za wiele. Szachy bardzo 

pomagają wierzyć w siebie, co jest bardzo 
ważną cechą zarówno życiową, jak i spor-
tową. Jeśli jednak jesteśmy zestresowani, 
to po prostu brak nam odwagi aby zary-
zykować – czy to przy szachownicy, czy 
w życiu codziennym. Oczywiście nie jest 
tak, że zagramy trzy partie szachów i już 
nasza pewność siebie jest na kosmicznym 
poziomie. Wszystko przychodzi z czasem. 
Szachy są tego świetnym przykładem.

Cecha 2 – umiejętności
Z pozoru wydaje się, że umiejętności 
nie mają żadnego odniesienia do stresu. 
Ale nawet najlepiej wyszkolony zawod-
nik pod wpływem ogromnych emocji nie 
ma szans z zawodnikiem na średnim po-
ziomie, który posiadł sztukę hamowania 
emocji. Znalezienie balansu między umie-
jętnościami a sztuką opanowania emocji 
jest kluczowe, aby osiągać dobre rezulta-
ty. Można również nazwać samą sztukę 
opanowania stresu umiejętnością. Takie 
stwierdzenie byłoby jak najbardziej zgod-
ne z prawdą. Szachiści uczą się tej umie-
jętności latami poprzez praktykę turnie-
jową. Czołówka światowa nie rusza się na 
turnieje bez sztabu psychologów, którego 
zadaniem jest pokierowanie mózgu za-
wodnika w „dobrą stronę”. Bez tego lata 
treningu mogą okazać się bezużyteczne 
w starciu z nerwami, które – można po-
wiedzieć – hamują wiadomości. Jeżeli 
zawodnik skupi się na otoczce (wyniki 
innych partii, strach przed porażką itp.), 
zamiast na samej grze, nie ma praktycz-
nie szans na uzyskanie dobrego wyniku 
tej partii. Kluczowym czynnikiem jest więc 
„manipulacja” własnym mózgiem, nakie-
rowanie go na dobre tory. 
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Cecha 3 – doświadczenie
Doświadczenie również nie wydaje się 
być zależne od stresu. Ale doświadczenie 
może być dobre i gorsze. Tym dobrym 
jest doświadczenie związane ze stresem, 
które jest w pewnym rodzaju skarbem. 
To gorsze zaś to doświadczenie w samej 
grze. Przy czym oba są bardzo potrzebne 
i dobre, chociaż doświadczenie ustępu-
je miejsca stresowi. Lata doświadczenia 
potrafią przyzwyczaić zawodnika do tego 
stopnia, że będzie to już dla niego prak-
tycznie nic nie znacząca rutyna. Dojście 
do takie poziomu jest ogromnym wy-
zwaniem i zarazem wielkim sukcesem. 
Zawodnicy szczebla światowego (Magnus 
Carslen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caru-
ana, Viswanathan Anand) nie odczuwają 
takiego dużego napięcia, jak zawodnicy 
niższych szczebli. Dlaczego? Przecież grają 
o wiele większą stawkę niż słabsi zawod-
nicy. Dzieje się tak, ponieważ lepsi zawod-
nicy są już doskonale przystosowani do 
warunków panujących na sali gry (mowa 
o stresie). Na pewno każdy turniej szacho-
wy pomaga zrozumieć mechanizm stresu, 
co pozwala znaleźć „złoty środek”, któ-
ry może przynajmniej częściowo pomóc 
w walce ze stresem.

Cecha 4 – czas
Krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy nie 

wiedzą, czym jest czas w szachach: w trak-
cie partii mamy do dyspozycji szachowni-
cę i zegar szachowy. W szachach możemy 
wygrać na 3 sposoby:

1. danie mata;
2. poddanie się przeciwnika;
3. wygranie przez spadnięcie przeciwni-

kowi czasu.

Zegar może mieć ustawione różne tem-
pa (szachy błyskawiczne: np. 3 minuty 
+ 2 sekundy za każde wykonane posu-
nięcie, szachy szybkie: np. 10 minut, sza-
chy klasyczne: np. 90 minut + 30 sekund 
za każde wykonane posunięcie). Najważ-
niejsze partie są rozgrywane tempem 
klasycznym, najczęściej 90 minut + 30 se-
kund. Na dobrą sprawę czas jest obrazem 
trzech poprzednich cech. Chodzi o to, że 
jeśli nie jesteśmy pewni siebie, albo nasze 
umiejętności są blokowane przez stres, 
to powoduje to zwlekanie z wykonaniem 
posunięcia. Czas jest w tym przypadku 
wyrocznią tego, czy posiadamy wyżej wy-
mienione cechy. Nie twierdzę, że jeśli je-
steśmy pewni siebie, to powinniśmy grać 
bez zastanowienia. Chodzi o to, że jeśli 
stres nie koliduje nam trzema pozostałymi 
cechami, to tak samo nie koliduje z czwar-
tą, czyli z czasem. Jeśli często wpadamy 
w niedoczas (niedoczas – pojęcie znaczą-
ce, że jeden z zawodników ma znacznie 

Zegar codzienności

Martyna Kobus, Sławków
Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sławkowie
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mniejszy czas od drugiego), to wiadomo, 
że możemy mieć problem z pewnością 
siebie przy szachownicy. W taki sposób 
mamy możliwość znalezienia problemu, 
który trzeba niezwłocznie rozwiązać.

Po zapoznaniu się z tymi 4 „filarami” sza-
chowych cech widzimy, że każda z nich 
w przypadku złego treningu psychicznego 
jest zależna od stresu. Dlatego tak ważne 
dla szachistów jest pracowanie nad wła-
snym mózgiem. Na pewno na wyższych 
szczeblach kariery szachowej bez psy-
chologa jest bardzo ciężko poradzić sobie 
z tak dużym napięciem. Jednak dla słab-
szych zawodników na pewno ważne jest, 
aby samemu poszukać problemu i za-
dać sobie pytanie: dlaczego się stresuję? 
Odpowiedź może okazać się przełomowa 
w radzeniu sobie z nerwami. Jeśli znaj-
dziemy ten czynnik, który nas najbar-
dziej stresuje (nie mówię o samej grze, 
np. wyniki innych, wymagania innych 
w stosunku do nas, nasz wynik, stawka 
o którą gramy itp.) to możemy zaradzić 
temu czynnikowi, czyli po prostu go zre-
dukować. Jeśli jednak uznamy, że szkoda 
czasu na takie rzeczy, to za 2-3 lata może 
się okazać, że stres już jest na tyle duży, że 
nie dajemy sobie z nim rady. Wtedy trze-
ba się już udać do psychologa, bo tylko on 
w takiej sytuacji może nam pomóc unik-

nąć niebezpieczeństw związanych ze stre-
sem (m. in.: chorobę Hashimoto, Gravesa-
-Basedowa, łuszczycę). Musimy udać się 
w ręce specjalistów w tej dziedzinie, czyli 
psychologów sportu, którzy zajmują się 
sportowcami wszystkich dziedzin (rów-
nież szachistami!). To ważne szczególnie 
wtedy, gdy za późno wykryjemy problem 
u siebie.

Podsumowując: stres jest bardzo złym 
doradcą, z którym szachiści muszą się 
mierzyć już od pierwszych turniejów. 
Walka z nim jest kluczowym elementem 
w karierze szachowej. Bez tego nie ma 
szans, żeby zajmować wysokie miejsca na 
turniejach. Żeby wygrać ze stresem trze-
ba zrozumieć jego mechanizm. Do tego 
zrozumienia niezbędna jest praktyka tur-
niejowa. Innymi słowy – należy z nim wy-
grać doświadczeniem. Jeśli zrozumiemy 
mechanizm działania stresu, musimy się 
dowiedzieć, skąd on wynika. Po odpowie-
dzi na to pytanie możemy zaradzić ner-
wom, a co za tym idzie – osiągać lepsze 
rezultaty. 

Spodziewaliście się, że temat stresu 
w szachach jest tak rozbudowany?

Szymon Sidło
Szkoła Podstawowa nr 59 w Katowicach

Droga życia

Jarosław Zatoń, Świętochłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Katowicach
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Obudziłem się... Nagle… Spałem krótko 
i niedobrze, to była niemiła noc… Peł-
na koszmarów, przewracania się z lewej 
strony na prawą i tak nieustannie… Noc?! 
Przecież była dopiero trzecia nad ranem! 
Nigdy nie zdarza mi się coś podobnego… 
Sen to dla mnie „towar deficytowy”, to 
jedna z moich ulubionych czynności. 
Mógłbym w ogóle nie wstawać z łóżka… 
To dziwne… Miałem nadzieję, że to tylko 
chwilowe przebudzenie, jednak moja gło-
wa i wszechobecne rozkojarzenie mówiły 
do mnie o czymś zupełnie innym. Posze-
dłem do kuchni, wziąłem szklankę i nala-
łem sobie trochę wody. Myślałem, że po 
nawodnieniu organizmu pójdę się położyć 
i oddam się w ramiona Morfeusza... Nie 
dzisiaj… Włączyłem telewizor… Nudy… 
„Dlaczego w nocy puszczają to samo, co 
w ciągu dnia lub coś jeszcze bardziej nud-
nego!?” Coś mnie tknęło, aby iść po słu-
chawki i włączyć radio w telefonie… Znie-
nacka ta stracona noc stała się dla mnie 
wielkim darem, nie mogłem lepiej trafić!

Do moich uszu zaczęły dobiegać niezwy-
kle dobitne i szczere słowa, które swoim 
hipnotyzującym głosem śpiewał Zbigniew 
Wodecki. Genialny tekst Jana Wołka prze-
nikał każdą część mojego ciała, począwszy 
od końcówek moich brunatnych włosów, 
a skończywszy na czubkach moich palców. 
Czułem każde słowo i każdy dźwięk, jak ni-
gdy dotąd. Moja twarz ani drgnęła, przez 
moment wmurowało mnie w ziemię. By-
łem całkowicie porażony i oszołomiony. 
Z drugiej strony mój zachwyt był na tyle 
duży, że nie potrafiłem niczego powie-
dzieć. To niespotykane uczucie…

„Trwoga, ludzie, wielka trwoga… Bo ina-
czej Panie, Pany, same się powyrzyna-
my”– słyszałem refren kończący utwór. 
To moment, w którym „wracałem na Zie-
mię”. Mój umysł mimo późnej godziny cał-
kowicie się pobudził, „burza” która w nim 
się rozszalała, przeraziła mnie. Nie przy-
puszczałem nawet, że to, o czym od daw-
na myślę, ktoś miał odwagę powiedzieć 
na głos już tak dawno temu. Czyżby mimo 
upływu lat ludzie nie potrafili wyciągnąć 
wniosków ze swojej głupoty?! 

Nasze życie w XXI wieku jest nadal nie-
spokojne, często pozbawione człowie-
czeństwa. Zapomnieliśmy już, jak ważne 
są proste gesty, które powinny mieć dla 
nas większe znaczenie, niż jakiegokol-
wiek słowa. Tak rzadko pamiętamy, aby 
kogoś przytulić, uścisnąć mu dłoń… Cią-
gle za czymś gonimy, bez przerwy się 
śpieszymy. Większość sytuacji oceniamy 
zerojedynkowo – zawsze coś musi być 
na tak lub na nie, większość tematów nie 
podlega żadnej dyskusji. Obojętne, czy 
rozmawiamy na przystanku, czy na uro-
czystości rodzinnej, dyskusja na pewne 
tematy jest najczęściej spisana na stra-
ty już przed jej rozpoczęciem. Rozmowy 
o polityce, zmianach klimatycznych czy 
własnych przekonaniach religijnych bar-
dzo często prowadzą do ognistej walki 
między rozmówcami. Każdy z dyskutują-
cych ma własne przekonania, których jest 
pewien i które wyznaje, co oczywiście nie 
jest niczym złym. Błędem, który popełnia-
my, jest to, że bardzo łatwo nas wyprowa-
dzić z równowagi oraz to, że bardzo często 
nie potrafimy docenić merytorycznego ar-

Kiedy przerwiemy ten (koszmarny) sen?!
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gumentu wypływającego ze słów drugiej 
osoby. Niekiedy wiemy, że nie mamy racji, 
jednak mimo to nie dajemy za wygraną 
i kłócimy się na „śmierć i życie”. Spójrz-
my na polityków: ci zasiadający w sejmie 
czy senacie powinni być przykładem dla 
nas, młodych... Niestety, niezależnie od 
przynależności partyjnej politycy zacho-
wują się względem siebie jak wściekłe 
psy, poszukujące kości. Każdy szczeka na 
każdego, często mówiąc brednie pozba-
wione prawdy czy po prostu atakując roz-
mówcę. Przecież łatwiej jest zaatakować 
drugą osobę, niż samodzielnie, rzeczowo 
odpowiedzieć na zadane pytanie. Zanim 
te złe emocje „wezmą górę”, powinniśmy 
pomyśleć, czy to, co mówimy, w ogóle 
ma jakikolwiek sens. Nie chodzi tu tylko 
o merytoryczność naszych słów. Powin-
niśmy zwrócić uwagę na to, jakie emo-
cje powodują nasze słowa u innych osób 
i naszego rozmówcy. Zazwyczaj w pew-
nym momencie nawet nieświadomie 
wywołujemy te skrajne emocje. Najsmut-
niejsze w tym jest właśnie to, że rzucając 
słowa na wiatr nie mamy świadomości, że 
ktoś nas kiedyś z ich prawdziwości rozli-
czy. Te z pozoru błahe sytuacje wpływa-
ją na nasze relacje z innymi. Nie można 
przecież zakładać, że nikt tak naprawdę 
nie wsłuchuje się w treść naszej wypowie-
dzi, a skupia się jedynie na emocjonalnym 
tonie czy zamaszystej gestykulacji. Czę-
sto kilka nieprzemyślanych słów sprawia, 
że tracimy znajomych, przyjaciół, a na-
wet dobre imię. Opinia na nasz temat 
jest zła, a nasza obecność w towarzystwie 
skutkuje niemiłymi, porozumiewawczymi 
spojrzeniami. Po pewnym czasie stajemy 
się tylko personą non grata. Zastanów-
my się – czy warto nie być odpowiedzial-

nym za słowa, które mają przecież wiel-
ką moc? Czasem potrafią doprowadzić 
do konfliktów, a nawet wojny. Nikt nie po-
darował nam pokoju na zawsze, tak łatwo 
przekroczyć granicę pomiędzy miłością 
i nienawiścią… Tak łatwo wypowiedzieć 
słowa, które ranią bardziej niż uderzenia. 
„A w niedzielę, jak w niedzielę. Spoty-
kamy się w kościele”. Znowu dźwięczą 
w mojej głowie słowa piosenki Jana 
Wołka.

Dlaczego słowa są dziś takie bezwarto-
ściowe, a z czynami jest jeszcze gorzej? 
W dzisiejszych czasach nie potrafimy so-
bie pomagać. Wszechobecne cierpienie 
na tyle nas uodporniło, że jego widok 
często nie robi na nas najmniejszego wra-
żenia. Bardzo rzadko potrafimy być dla 
kogoś podporą, boimy się, że problemy in-
nych osób za jakiś czas staną się też naszy-
mi. Co gorsze, wśród osób w moim wieku 
widok cierpienia to także powód do nie-
miłych komentarzy oraz śmiechu. Boimy 
się nie tylko cierpienia innego człowieka, 
ale zaczynamy w ogóle bać się ludzi. Woli-
my się zamknąć w sobie, niż porozmawiać 
nawet z najbliższym przyjacielem czy ro-
dziną. Widoczny ból, walący się świat in-
nej osoby, to także nierzadko powód do 
naszej radości. Cieszymy się, że te niemiłe 
sytuacje w danym momencie nas nie do-
tykają, tylko dotyczą np. naszego sąsiada. 
Sąsiad przecież nie zawsze odpowiadał na 
„dzień dobry”, nie sprzątał po swoim psie 
i często gderał. „Tym bardziej mu się nale-
żało” – myślimy z szyderczym uśmiechem 
na twarzy. To oczywiście złe zachowania, 
najgorsze z możliwych. W takich sytu-
acjach nie możemy być tak bezwzględni. 
Co by było, gdyby ta sytuacja spotka-

Ochrona przyrody

Jarosław Zatoń, Świętochłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących

dla Dorosłych w Katowicach
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ła właśnie nas? Pomyślmy. Właśnie… 
Już małe smutki potrafią niszczyć naszą 
psychikę, a co dopiero, gdy wszystko ku-
muluje się w jednym momencie? Ocze-
kujemy wsparcia z każdej strony, liczymy 
nawet na tych, którzy bardzo często nas 
zawodzili.

Obojętność, stereotypowe patrzenie na 
świat oraz ataki z każdej ze stron to nie-
stety znaki rozpoznawcze naszych czasów. 
„Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, 
ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, 
a przecież nikt czasu nie da na kredyt”. 
Całkowicie pochłonął nas Internet. Tam 
zupełnie zapominamy o odpowiedzialno-
ści za czyny i słowa, stajemy się anonimo-
wi. Tutaj każdy temat, każdy pogląd wiąże 
się z możliwością zanegowania go przez 
kogoś innego. Oj, gdyby to było tylko to… 
Najczęściej w Internecie – bez względu na 
to, jacy jesteśmy na co dzień – coś złego 
w nas wstępuje, jakieś licho pieszczotli-
wie nas podjudza do robienia i pisania 
głupot. Czujemy się przecież bezkarni, 
a „hejtowanie ” to w dzisiejszych czasach 
zwykła sprawa, tak jak jedzenie czy picie. 
Nie wyobrażamy sobie bez niego życia. 
To ono najczęściej dostarcza nam kolejne-

go, wytęsknionego lajka. Znowu zapomi-
namy o odpowiedzialności za słowo, które 
ma przecież sprawczą moc. Zapominamy, 
że po drugiej stronie monitora może być 
ktoś, kto nie będzie potrafił udźwignąć 
ciężaru wyrazów zwalających się na jego 
kruchą psychikę. Może nasze słowa będą 
ostatnimi, które przeczyta… 

Jesteśmy ludźmi. Tak? Często zastana-
wiam się, czy to zdanie jest prawdziwe. 
Tak, jesteśmy nimi. Nie marionetkami 
w rękach losu. Pewnej nocy przyjdzie 
czas, że każdy z nas się obudzi tak, jak ja… 
Oby ta chwila nie przyszła za późno, gdy 
dzwony w kościele przestaną bić, a słońce 
wzejdzie nad nasze zagubione głowy.

Była już 4 w nocy. Stałem się trochę sen-
ny. Czułem się jednak niezwykle dobrze, 
mógłbym dzielić się swoim „odkryciem” 
z każdym i wszędzie. Ciekawy jestem, 
czy tamtej nocy jako jedyny niespodzie-
wanie przestałem śnić i zacząłem po pro-
stu samodzielnie myśleć…

Szymon Siwek
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

w Sosnowcu

Ochrona przyrody

Jarosław Zatoń, Świętochłowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących

dla Dorosłych w Katowicach
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,,Cierpienia nie da się opowiedzieć - nie ma smaku, barwy ani kształtu.
Jest tylko ciężarem, który nosi się w każdej komórce ciała.” 

Hanna Kowalewska

Kiedy zobaczyłam wieniec, a na nim na-
pis „Dla mojego dziadka”, przypomniała 
mi się historia, którą opowiadała moja 
babcia. Jej dziadek, Wincenty Prudel, 
podzielił los wielu Górnoślązaków i pod 
przymusem umieszczenia jego i całej ro-
dziny w obozie Auschwitz, został wcielony 
do niemieckiego wojska, które walczyło 
na froncie rosyjskim. Następnie wzięto 
go do niewoli i wywieziono w głąb Rosji, 
na Sybir. Słuch po nim zaginął. Nikt w rodzi-
nie mojej babci nie wiedział, co się z nim 
dzieje. Wszyscy przypuszczali, że umarł 
na początku wojny. Kiedy w 1949 roku, 
po 4 latach od zakończenia wojny, wrócił 
do domu, rodzina nie dowierzała, że oca-
lał. Opowiadał wiele razy, jak ciężko pra-
cował w rosyjskich łagrach, w nieludzkich 
warunkach. Był poniżany i znęcano się 
nad nim. Przeżył, bo wierzył, że wojna 
wreszcie się skończy. Ocalał, bo chciał żyć. 

Myślę, że nikt z nas, ludzi urodzonych 
po wojnie, nie może sobie wyobrazić, 
co działo się w obozach koncentracyj-
nych w Oświęcimiu czy łagrach na Syberii. 
Bo czy potrafisz wyobrazić sobie mordo-
wanie z premedytacją miliona osób i pa-
lenie ich zwłok w krematoriach? Czy po-
trafisz wyobrazić sobie krzyki i płacz dzieci 
i matek? Czy potrafisz wyobrazić sobie 
jazdę w bydlęcym wagonie przez tysiące 
kilometrów z setką innych osób, bez je-
dzenia i picia? Milion ludzi – czy potrafisz 

To tkwi w nas

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Obóz 
koncentracyjny. Obóz zagłady. Obóz cier-
pienia. Symbol ludobójstwa i terroru. 
Mogłabym wymienić jeszcze wiele nazw. 
Wizyta w tym miejscu była dla mnie od-
powiedzią na zadawane od dawna pyta-
nia: co tak naprawdę wydarzyło się tam 
70 lat temu? Dlaczego jest symbolem 
cierpienia? Dlaczego rozmawiając o boha-
terach „Kamieni na szaniec” czy reporta-
żach Wańkowicza wielu z moich rówieśni-
ków śmieje się z cierpienia Żydów?

Stojąc przed bramą obozu z napisem „Ar-
beit macht frei”, który znaczy „Praca czy-
ni wolnym” i patrząc na druty kolczaste 
otaczające obóz, zaczęło do mnie docie-
rać, gdzie jestem. Wszystko się zmieniło. 
Z każdym kolejnym krokiem i historią 
przewodnika zmieniało się moje patrzenie 
na życie, świat, mój światopogląd. Wie-
działam, że usłyszę jedną z najtragiczniej-
szych historii i zobaczę dowody cierpienia 
milionów ludzi. Piece krematoryjne, stosy 
butów, ubrań, walizek. To wszystko nale-
żało do niewinnych ludzi. Za każdym na-
zwiskiem, numerem, wyblakłą fotografią 
krył się człowiek – tragedia jego bliskich, 
którzy nieraz ze ściśniętym sercem wracali 
do tych tragicznych wspomnień, pełnych 
bólu i żalu… Nigdy nie pomyślałabym, że 
ludzie mogą mieć w sobie tyle nienawiści 
i mogą być tak okrutni dla drugiego czło-
wieka. A jednak powstał obóz Auschwitz…

Wywalczona Niepodległa
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wyobrazić sobie taką liczbę? 

Równe alejki, ciągnące się wokół cegla-
stych baraków, przypominają mała wio-
skę. Dopiero kiedy wejdzie się do jedne-
go z budynków można się przekonać, że 
kiedyś istniało tam piekło na ziemi. Pod-
czas zwiedzania słuchałam słów naszego 
przewodnika, który opowiadał o nienawi-
ści, o nazistowskiej propagandzie. A jaki 
jest dzisiejszy świat? Jaka jest dzisiejsza 
Polska? W dzisiejszej Polsce nikt się nie 
boi mówić otwarcie o tym, co myśli, o lu-
dziach innej rasy, religii, kultury, płci… Nikt 
nie boi się być antykimś, antyktosiem… 
Czy powtórzymy historię? Czy nie nauczy-
liśmy się z niej niczego? 

Auschwitz to przygnębiające miejsce. 
Jednak wizytę w Auschwitz powinien od-
być każdy. Miejsca takie uczą nas tego, że 
okrucieństwo tkwi w nas i że to właśnie 
my jesteśmy zdolni do niewyobrażalnego 
okrucieństwa.

„Musimy być jak mur. Nie możemy prze-
puszczać zła. Musimy reagować na prze-
moc, nietolerancję, nienawiść. Wtedy 
nigdy takie miejsce nie powstanie” – za-
kończył nasz przewodnik. Nigdy nie będę 
antyktosiem! Nigdy nie będę antykimś! 

Nikola Szulik
Szkoła Podstawowa nr 1 im. L. Holesza 

w Świerklanach

Martyna Kobus, Sławków
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie

Wywalczona Niepodległa
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Jedna ja i wokół mnie cała rzesza osób, 
które patrzą na mnie, jak na dziwadło, ro-
dzice, którzy omijają temat mojego złego 
zachowania oraz lekarze próbujący zna-
leźć cudowny specyfik, żeby mnie wyle-
czyć... Mam wrażenie, że tych drugich się 
tylko tak umownie nazywa, bo do praw-
dziwego lekarza im daleko. Umieją tylko 
przepisywać tabletki, które muszę łykać, 
chcą bym przesiadywała w szpitalu cały-
mi dniami. Moi rodzice dobrze wiedzą, 
że potrzebuję pomocy, ale boją się ode-
zwać, bo w ogóle nie umieją ze mną roz-
mawiać. Informacje o depresji czerpią 
z internetu i od wymądrzających się 
wciąż medyków. Gdzie w tym wszystkim 
jestem ja? 

Męczarnia
Codziennie chodzę do szkoły. Mam po-
cięte ręce, nogi, podkrążone oczy. Widzę, 
że jestem sama. Nagle wszyscy się ode 
mnie odsunęli i zniknęły wspólne tematy. 
Jedynie, co słyszę, to to, że jestem aten-
cyjna i dziecinna. Takie określenie kiedyś 
wyrwało się pani psycholog i wszyscy je 
podchwycili. To boli… „Chcesz zwrócić na 
siebie uwagę”… „Tylko się nie potnij”... 
A jeśli mi to sprawia ulgę? A może to 
pozwala mi zapomnieć o bólu, którego 
nie potrafię zrozumieć? Dlaczego uda-
wałeś mojego przyjaciela, a teraz masz 
mnie gdzieś i omijasz mnie jak trędowa-
tą? – chcę krzyczeć, gdy widzę Maćka, 
który udaje, że mnie nie zna. Dlacze-
go... jestem atencją i biorę leki. A ty? 
Ty robisz, co chcesz, żyjesz, jak chcesz. 
Wiem, że w klasie uważacie mnie za wa-

riatkę, która zwraca na siebie uwagę. 
No, świetnie! Szkoda, że oni nie może-
cie poczuć się chociaż przez jeden dzień 
jak ja…

Wiara
Wiara.... a może jej brak. Czuję, jakby 
wszystko miało się skończyć. Zero moty-
wacji. Zero szczęścia. Nawet te paskudne 
proszki, które powinny mi pomoc, są nic 
niewarte . Jestem sama z żyletką i tablet-
kami. Najlepsze rozwiązanie, by wyjść 
zagłuszyć pustkę, która mnie przepełnia. 
Coś mnie tu jednak trzyma. Zaczęłam cho-
dzić do kościoła. Nie wiem, czy to ma ja-
kieś powiązanie, ale powtarzam, coś trzy-
ma mnie przy życiu. Może nie chcę robić 
rodzicom przykrości? Może to Bóg chce, 
żebym żyła, a to ma mnie czegoś nauczyć? 
Nauczyć doceniać życie, które chciałbym 
sobie odebrać.

Oddech
Oddech z dnia na dzień coraz cięższy. 
Nie chcę oddychać, nie chcę się budzić! 
A gdyby tak przedawkować tabletki? 
Przecież nic nie będzie mnie boleć. Ciche 
odchodzenie, takie samo, jak cichy jest 
mój oddech. Zmęczenie po obudzeniu 
jest jeszcze gorsze, niż dzień wcześniej. 
Upadam na zdrowiu jeszcze bardziej....

Szczęście
Już nic mnie nie cieszy. Dostałam nowy 
telefon. Po co? Nie jest mi potrzebny. 
I tak niedługo będzie mój koniec. Dlacze-
go nawet ubrania nie dają mi szczęścia? 
Świetny makijaż też nie pomoże. Nawet 

A ty, co chcesz usłyszeć?

Kula VS Natura
III miejsce w etapie fotograficznym
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gdy przystojny chłopak mi powie, że je-
stem wyjątkowa, nie cieszy mnie to. Chcę 
być sama! Nie mam zamiaru przebywać 
wśród ludzi, którzy mnie zniszczyli, pró-
bując mi pomóc. Nie będę się dla nikogo 
zmieniać. Akceptują mnie taką, jaka je-
stem, snującą się bez sensu po korytarzu, 
czasem niepotrafiącą zwlec się z łóżka, 
albo niech spadają. Wiem! Wiem, co da 
mi szczęście! Jedyna deska ratunku.

Pomoc 
Tak naprawdę nie chcę, by spadali! Po-
trzebuję ich jak powietrza! Coś co mnie 
uratuje, to szczera pomoc i miłość drugie-
go człowieka. O ironio losu, ja błagająca 
o wsparcie, staram się pomóc każdemu, 

by nie czuł się samotny. Nie lubię bliskich 
kontaktów. Wolę popisać na messengerze 
lub pogadać przez telefon. Szukam po-
mocy wśród nauczycieli chociaż boję się, 
bo nie wiem, co o mnie pomyślą. 
Nie chcę, by ktoś użalał się nade mną! 
Chcę w końcu usłyszeć, że jestem nor-
malną nastolatką, idealną dla chłopaka, 
któremu będzie na mnie zależało, który 
nieśmiało powie: „Zuzka, kocham cię”. 
Może to mi pomoże? Może właśnie tego 
potrzebuję? A ty, co chcesz usłyszeć?

Zuzanna Stachowicz
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater 

w Sosnowcu

Patryk Tomczyk, Mikołów
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kula VS Natura
III miejsce w etapie fotograficznym
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Jestem w Gazecie!
słowo od organizatora

Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny „Je-
stem w Gazecie!” to inicjatywa bytom-
skiej Fundacji Klub KONTRA, organizacji 
pożytku publicznego. Dofinansowany 
z budżetu Województwa Śląskiego oraz 
Gminy Bytom projekt po raz piąty pozwo-
lił Uczniom śląskich szkół pokazać swoje 
prace dziennikarskie i fotograficzne.

Chociaż idea projektu pozostaje nie-
zmienna, na przestrzeni lat projekt ewolu-
uje. Od początku zadanie jest realizowane 
dzięki finansowaniu z budżetu Samorządu 
Województwa Śląskiego, a dwie ostatnie 
edycje otrzymały również wsparcie bu-
dżetu Gminy Bytom. „Jestem w Gazecie!” 
przez ostatnie kilka lat było obejmowane 
patronatami Marszałka Województwa 
Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Prezyden-
ta Miasta Bytomia i Katowic, Śląskiego Ku-
ratora Oświaty. W działanie włączały się 
także różne instytucje, między innymi Ko-
munikacyjny Związek Komunalny Górno-
śląskiego Okręgu Przemysłowego, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Katowicach, 
Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach.

W tym roku szczególnie chciałbym podzię-
kować trzem instytucjom: Regionalnemu 
Instytutowi Kultury w Katowicach i Kato-
wice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultu-
ry im. Krystyny Bochenek w Katowicach, 
które włączyły się w ocenę tegorocznych 

prac konkursowych. Partnerem tegorocz-
nej edycji zostało również Muzeum Po-
wstań Śląskich w Świętochłowicach (które 
nie po raz pierwszy włącza się w działania 
prowadzone przez Fundację). To właśnie 
w Muzeum mogliśmy się spotkać na gali 
finałowej aby nie tylko rozdać nagrody 
i wziąć udział w warsztatach, ale także 
w sposób szczególny upamiętnić stulecie 
wybuchu I Powstania Śląskiego. 

Od początku istnienia Fundacji naszym 
partnerem strategicznym jest IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobre-
go w Bytomiu. To właśnie tutaj Fundacja 
miała swój początek, tu mieści się nasze 
biuro i to właśnie tutaj rozpoczynamy po-
dejmowane przez nas inicjatywy.

Od wielu lat prowadzimy w swojej siedzi-
bie bezpłatne warsztaty teatralne, które 
stały się inspiracją do stworzenia Regio-
nalnego Konkursu Małych Form Teatral-
nych TEATROIDA. Realizowany od 2011 
roku konkurs zaprasza grupy teatralne 
do zaprezentowania swojego spektaklu, 
a autorów do zaprezentowania swoich 
scenariuszy. Na nasze potrzeby utworzy-
liśmy kameralną salę teatralną – w pełni 
wyciemnioną, wyposażoną w kulisy oraz 
sceniczne oświetlenie i nagłośnienie. Pod-
czas realizacji działań otwartych sala jest 
przygotowana na przyjęcie 40 widzów.

Publikacja została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz Gminy Bytom 
w ramach V Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”, 
realizowanego przez bytomską Fundację Klub KONTRA - organizację pożytku publicznego.
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Wręczaliśmy stypendia naukowe i arty-
styczne. Prowadzimy szkolenia i warsztaty 
edukacyjne i artystyczne. Podejmujemy 
działania na rzecz podopiecznych domów 
dziecka oraz świetlic środowiskowych. 
Wśród kadry Fundacji Klub KONTRA znaj-
dują się m. in. doktoranci, pedagodzy, tre-
nerzy, coache czy certyfikowani instruk-
torzy, którzy nie tylko prowadzą zajęcia, 
ale także ciągle rozwijają swoje umiejęt-
ności. To wszystko po to, aby podejmować 
próbę realizacji działań na jak najwyższym 
poziomie – zarówno kadrowym, jak i or-
ganizacyjnym. 

Jednym z planowanych działań jest pro-
jekt Dla wszystkich (dlawszystkich.eu), 
podejmujący próbę  odpowiedzi na po-
trzeby m. in. seniorów, osób z dysfunkcja-
mi czy rodziców z dziećmi.

Zachęcamy do włączenia się w nasze dzia-
łania! Jesteśmy także otwarci na nowe 
wyzwania i propozycje. Nasze inicjatywy 
– realizowane zwykle bezpłatnie – wyma-
gają wsparcia finansowego. Jednym ze 
sposobów takiej pomocy 
jest przekazanie nam swo-
jego 1% (KRS 0000402990). 
To mały, ale dla nas bardzo 
ważny gest, za który już dziś dziękuję.

Informacje o naszej aktualnej ofercie, 
realizowanych zadaniach oraz kontakt moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej 
(klubkontra.pl) oraz na naszym profilu Fa-
cebook (facebook.com/klubkontra).

Sławosz Marcisz
Prezes Zarządu Fundacji Klub KONTRA

0000402990
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Warsztaty
słowo od organizatora

Głównym celem Konkursu Dziennikarsko-
-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!” 
jest promocja twórczości uczniów śląskich 
szkół poprzez wydanie drukowanej pu-
blikacji zawierającej najciekawsze prace 
każdej edycji. Jednak sama gazetka oraz 
gala finałowa, na której zostają wręczone 
dodatkowe nagrody to nie wszystko.

Konkurs to także możliwość wzięcia udzia-
łu w warsztatach tematycznych. Laureaci 
etapu dziennikarskiego i fotograficznego 
przez kilka godzin mogą rozwijać swoją 
pasję, spotykając się z ekspertami i bio-
rąc udział w dedykowanych dla nich zaję-
ciach.
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Urodziłem się… bardzo dawno temu. Wła-
ściwie nawet nie pamiętam kiedy. Widzia-
łem ludzi, po chwili już ich nie było… Ob-
serwowałem zmieniające się upodobania 
człowieka. Miałem okazję spotkać się ze 
sławnymi mistrzami, podziwianymi dziś 
autorami wspaniałych dzieł. Tak, to były 
wspaniałe czasy.  

Któż z nas, ludzi, nie chciałby móc tak 
o sobie opowiedzieć? Żyć wiecznie – ma-
rzenie nie do zrealizowania, a jednak cią-
gle za nim gonimy. Co nas do tego skła-
nia? Myślę, że śmierć. Aż tak bardzo się 
jej boimy. Właściwie dlaczego? Przecież 
koniec życia wcale nie musi nim być…

Najprostsza definicja nieśmiertelności 
mówi, że jest ona nieuleganiem śmier-
ci. Zwykle, gdy mówimy o tym zjawisku, 
mamy na myśli nasze ciała. Jednak już 
starożytni wiedzieli – to nie wszystko. 
Platon, starożytny grecki filozof wpro-
wadził dualizm świata: podzielił go na 
część nieśmiertelną (dusza) i materialną, 
a więc śmiertelną (ciało). Dusza pochodzi 
ze świata idei i, podobnie jak one, jest 
niezniszczalna i doskonała. Ciało stanowi 
dla niej więzienie, dlatego jego śmierć jest 
czymś naturalnym i pożądanym – uwalnia 
duszę, która może wrócić tam, skąd przy-
była. Ten pogląd miał wielu zwolenników. 
Jednak pragnienie nieśmiertelności cia-
ła jest na zawsze wpisane w ludzką toż-
samość. Stąd duża popularność mitów 
o nieśmiertelnych bogach, dzielnych he-

rosach, okrutnych potworach i ambitnych 
ludziach. Jednym z tych ostatnich był Sy-
zyf, król Koryntu. Bogowie często zapra-
szali go na Olimp, aby z nimi ucztował. 
Był ich ulubieńcem. Wszystko zmieniło 
się, gdy zdradził innym śmiertelnikom zbyt 
wiele boskich tajemnic. Dotychczasowi 
opiekunowie wysłali po niego Tanatosa. 
Lecz Syzyf zaraz po przybyciu bożka śmier-
ci do pałacu nakazał zamknięcie go w lo-
chu. Ludzie przestali umierać. I właśnie 
to zdziwiło Hadesa, który nakazał Areso-
wi odnalezienie i uwolnienie Tanatosa. 
Wtedy Syzyf umarł jako pierwszy. Na łożu 
śmierci nakazał żonie, aby nie dała mu 
obola. W efekcie nie miał czym zapłacić 
Charonowi za przeprawę Styksem. Jego 
narzekania na złą żonę usłyszał Hades 
i pozwolił mu wrócić na ziemię, aby do-
pilnować właściwego pogrzebu. Syzyf żył 
jeszcze długo, lecz na koniec przypomnia-
no sobie o nim w królestwie podziemnym. 
Król Koryntu został ukarany wieczną pracą 
– musiał wnosić na wysoką górę głaz, któ-
ry staczał się zawsze, gdy Syzyfowi prawie 
udawało się zdobyć szczyt. 

Czytając mit, współczujemy bohaterowi 
z powodu surowej kary. Jednocześnie je-
steśmy pełni oburzenia na Syzyfa za zdra-
dzanie tajemnic, oszukiwanie, więzienie 
samej Śmierci. Lecz zanim całkiem go po-
tępimy, powinniśmy zastanowić się, co my 
sami zrobilibyśmy na jego miejscu, gdyby-
śmy mogli uchronić siebie i wszystkich lu-
dzi od śmierci? 

Ujarzmić śmierć 
- przepis na nieśmiertelność

I miejsce w etapie dziennikarskim pierwszej edycji konkursu
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Człowiek to istota, która potrzebuje w coś 
wierzyć. To część naszej natury. Miliony 
ludzi na całym świecie wierzą w życie po-
zagrobowe. To także forma nieśmiertel-
ności. Nagrodę uzyskujemy za godne życie 
zgodne z zasadami moralnymi i regułami 
wiary, które różnią się od siebie w zależ-
ności od religii. 

Ludzie średniowiecza byli oswajani ze 
śmiercią od najmłodszych lat, stąd zale-
żało im tylko na życiu po śmierci. W tej 
epoce nie liczył się twórca dzieła, tylko 
Stwórca twórcy. Człowiek korzystał z ta-
lentów podarowanych mu przez Boga, 
więc wszystko, co wyjdzie spod ręki ar-
tysty, powinno sławić Jego imię i potę-
gę. Tworzono ad maiorem Dei gloriam  
(na większą chwałę Boga). 

Człowiek miał świadomość swojej marno-
ści, wyczekiwał śmierci z utęsknieniem. 
Traktował ją jako swoją wybawicielkę, 
tę, która ratuje go z padołu łez, jakim 
był świat. Nieśmiertelność, jako zjawisko 
nadprzyrodzone przerażała i jednocześnie 
fascynowała ówczesnych ludzi. Wiedzieli 

jednak, że jej źródłem jest Bóg, więc dąży-
li do Niego, co niestety utrudniało grzesz-
ne i słabe ciało, nieodporne na pokusy 
świata. 

Pewnym rodzajem wiecznego istnienia 
może być również reinkarnacja. Co z tego, 
że umrzemy, skoro już za chwilę będzie-
my żyli w innym ciele? Tylko problem 
polega na tym, że nie wybieramy sobie 
sami nowego wcielenia. A ono może nam 
się nie spodobać. Trzeba będzie przeżyć 
całe życie i narodzić się ponownie. A je-
śli kolejnym wcieleniem okaże się długo-
wieczna sekwoja? Przynajmniej ma cel 
w życiu – rosnąć, mógłby ktoś powiedzieć. 
Pytanie brzmi: czy lepiej dla ludzi żyć 
w kręgu reinkarnacji, z którego Hindusi 
tak usilnie próbują się wyrwać, czy żyć raz, 
ale naprawdę, a później zniknąć, jeśli nie 
ma życia pozagrobowego? 

Nieśmiertelność nie musi koniecznie 
oznaczać nieumierania. To równie dobrze 
może być stworzenie idei czy dzieła, które 
poruszą i będą poruszały i zachwycały lu-
dzi wszystkich pokoleń przez wieki. 

Red heart
I miejsce w etapie fotograficznym 

pierwszej edycji konkursu

Arkadiusz - Arkady Raczek, Bielsko-Biała
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych

im. F. Kępki w Bielsku Białej
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Najłatwiej wieczne życie zdobyć poprzez 
dobroć dla drugiego człowieka, mądrość 
i sprawiedliwość. Potwierdza to przykład 
Salomona. Czy jest ktoś, kto nie słyszał 
o jego spektakularnej próbie miecza? Ten 
izraelski król dzięki swojej inteligencji na 
zawsze zadomowił się w pamięci ludzkiej 
i kulturze – dowodzi tego m.in. frazeolo-
gizm salomonowy wyrok.

Jednocześnie inny władca ze Wschodu, 
Gilgamesz, pragnął dla siebie nieśmier-
telności. Lecz tam, gdzie spodziewał się ją 
znaleźć, spotkał się z odpowiedzią: „Próby 
odnalezienia jej tylko niszczą życie, które 
i tak kiedyś musi przeminąć”[1]. Załamany 
powrócił do miasta Uruk, którym władał, 
lecz nie został zapamiętany jako ten, który 
poniósł klęskę, lecz jako sprawiedliwy, od-
ważny i roztropny król.

Z powyższych przykładów wynikałoby, 
że pośmiertna sława dotyczy tylko wład-
ców. Nic bardziej mylnego. Przecież święci 
nie zawsze wywodzili się z królewskiego 
rodu. Nie każdy także musi być świętym. 
Pamięć czynów zmarłego nie musi obej-
mować całego świata – ważne, by jego 
otoczenie świadome jego zasług nie lek-
ceważyło ich. Co nie zawsze, niestety, ma 
miejsce, jak zauważył słynny angielski dra-
matopisarz, William Szekspir: „Zło czynio-
ne przez ludzi ich przeżywa, dobro często-
kroć ginie pogrzebane z ich kośćmi”.

Sławę po śmierci gwarantują nie tylko 
czyny, rzecz niematerialna, ale również 
dzieła materialne – literackie czy arty-
styczne. Najbardziej w ich niezaprzeczal-
ną nieśmiertelność wierzyli artyści. Duma 
ze swoich osiągnięć promienieje z utworu 

Horacego Exegi monumentum… (Wybu-
dowałem pomnik…), który jest jednocze-
śnie źródłem toposu non omnis moriar 
(nie wszystek umrę). Do tego motywu od-
woływało się – i nadal odwołuje – wielu 
poetów, którzy dostrzegli w swej profesji 
szlachetne piękno, dające twórcom nie-
śmiertelność: „Nie umrę ani mię czarnemi 
Styks niewesoła zamknie odnogami swe-
mi.”[2]

Pisarze to swego rodzaju bogowie. 
Oni oswoili śmierć, przynajmniej na kar-
tach swoich utworów. Dają życie, jeśli 
tego chcą, lecz równie łatwo je odbiera-
ją. Moc twórcy pozwala na przyznanie 
bohaterom jakichkolwiek cech. Tego nie 
osiągnęła nawet nauka. Nigdy nie należy 
lekceważyć potęgi słowa i tego, który się 
nim posługuje. 

Sławę artystyczną zapewniają nie tylko 
dzieła literackie. Przecież na pierwszy rzut 
oka rozpoznajemy Mona Lisę Leonarda da 
Vinci czy Dawida Michała Anioła. Każda 
dziedzina sztuki, a także sam twórca za-
sługuje na pamięć i chwałę, czego nauczy-
li nas ludzie renesansu. 

Innym, wymyślonym przez starożytnych 
Egipcjan sposobem na nieśmiertelność 
jest mumifikacja. Współcześnie została 
ona zastąpiona krioniką – metoda głę-
bokiego zamrażania ciał zmarłych i prze-
chowywania ich w temperaturze ciekłego 
azotu(minus 196°C). W ten sposób można 
zachować tych, którym nie jest w stanie 
pomóc współczesna medycyna, ale ta 
przyszła być może będzie mogła; jedno-
cześnie sami zmarli lub ich rodziny są wy-
starczająco zamożne, aby móc wykupić tę 
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usługę. Problemem jest lód, który może 
powodować uszkodzenia mechaniczne 
i chemiczne komórek. 

Proponowanym przez naukę sposobem 
na zachowanie życia jest aktywizacja gru-
py genów FOX, co miałoby powstrzymać 
starzenie. Wtedy osiągalibyśmy wiek ok. 
120-130 lat. Dużo, ale to jeszcze nie wiecz-
ność. Naukowcy nie do końca wiedzą, jak 
mieliby aktywizować owe geny. Być może 
kiedyś im się to uda i nadzieje pokładane 
w inżynierii genetycznej nie będą płonne. 
Gdy i ona zawiedzie, można zwrócić się 
w kierunku projektu Społeczeństwo 2045. 
Jest to program Rosjan, który zakłada wy-
nalezienie do roku 2045 sposobu na prze-
niesienie mózgu człowieka do androida. 
Pomysłodawca, Dimitri Itsakow, uważa, że 
ludzie chętnie poddają się takiej operacji. 
Czas pokaże, czy pomysł wyjdzie chociaż 
poza fazę projektową i czy pojawią się 
chętni do życia w ciele maszyny.

Skoro roślina ma cel w życiu, to czy czło-
wiek go nie ma? I tutaj na scenie pojawia 
się kolejny sposób na nieśmiertelność: 
potomstwo. Według mnie, prawdziwym 
celem człowieka jest posiadanie dzieci 
i dobre ich wychowanie, czyli rodziciel-
stwo. Dlaczego rozmnażanie ma być rów-
noznaczne z nieśmiertelnością? Rodzice 
przekazują dziecku geny – jeden zestaw 
matka, drugi ojciec. Dzięki temu prze-
trwa część ich samych w potomku, który 
będzie mógł przekazać je swojemu, ten 
następnemu i tak dalej. Można więc śmia-
ło powiedzieć, że geny są nieśmiertelne 
i zapewniają nieśmiertelność ich właści-
cielom.

Załóżmy hipotetycznie, że właśnie odkry-
to gen lub niezwykłą substancję, co dało 
ludziom szansę na nieśmiertelność. Za-
stanówmy się teraz nad przyszłymi skut-
kami tego odkrycia. Przeludnienie – to 
pierwszy, który mi się nasuwa. Jeśli ludzie 
nie umierają, gdzie będą mieszkać? Prze-
cież w końcu zabrakłoby dla nich miejsca, 
nawet gdyby zbudowano wielkie wieżow-
ce na powierzchni planety jeden obok 
drugiego. Zatopilibyśmy tylko niżej poło-
żone fragmenty kontynentów; budynki 
nie są lekkie, a w nadmiarze stanowiłyby 
całkiem spore obciążenie. Moglibyśmy 
skolonizować nasz Układ Słoneczny, tylko 
najpierw musiałby się urodzić ktoś genial-
ny, kto opracowałby tanie i wydajne pali-
wo do pojazdów kosmicznych. 

Może się zdarzyć również całkiem od-
wrotna sytuacja. Ludzie nieśmiertelni nie 
mogliby mieć dzieci. Dla niektórych była-
by to wymarzona sytuacja. Innych jednak 
mogłaby doprowadzić do szaleństwa. 

Co jeszcze oferuje nieśmiertelność? 
Wreszcie ludzie mieliby wystarczają-
co dużo czasu, aby zobaczyć wszystkie 
cuda, jakie oferuje nam nasza planeta. 
To ogromna zaleta.

Czy nieśmiertelność byłaby sprzedawana 
w pakiecie z niestarzeniem się? Przypu-
śćmy, że tak. Wtedy świat byłby rajem. 
A jeśli nie? Kto chciałby spędzić wieczność, 
borykając się z wszystkimi problemami 
starości? I czy ludzie starsi, stanowiący 
znaczny odsetek naszego społeczeństwa, 
otrzymaliby nieśmiertelność, czy raczej 
pozostawiono by ich, aby umarli? 
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I jeszcze jedno – czy jeśli bylibyśmy nie-
śmiertelni, znaczyłoby to równocześnie, 
że głód zniknie? Ziemia nie jest w stanie 
wyprodukować tyle pożywienia. Problem 
głodu tylko by się pogłębił. Organizm po-
trzebuje energii, którą daje pożywienie. 
Nieśmiertelność nie wykreśla z naszego 
życia jedzenia. Przecież nawet wiecznie 
żywe wampiry czy zombie musiały jeść, 
aby przetrwać, prawda?

„Miliony marzą o nieśmiertelności, jed-
nocześnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić 
w deszczowe, niedzielne popołudnie.” 
Jeśli te słowa Susan Ert są prawdziwe, 
w takim razie po co wszystkie te ekspery-
menty, starania? Po co nam coś, z czego 
nie będziemy potrafili korzystać? Szybko 
bylibyśmy śmiertelnie znudzeni nieśmier-
telnością. Kto umiałby naprawdę cieszyć 
się życiem, gdyby wiedział, że nigdy nie 
umrze? Jak wiele daje nam świadomość 
śmierci!

Monika Wdowiak
I Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół 

im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śląskim
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stępny w Internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/
lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv.html

[3] Piotr Czuderna, Nieśmiertelność za 33 lata. Naukow-
cy twierdzą, że odkryli świętego Graala, dostępny w 
Internecie: http://natemat.pl/25911,niesmiertelnosc-
za-33-lata-naukowcy-twierdza-ze-odkryli-swietego-
graala-nasze-mozgi-umieszcza-w-avatarze

[4] platonizm [w:] Encyklopedia szkolna, pod red. W. Głu-
cha, Wrocław 2004

[5] J. Parandowski, Mitologia, Poznań 1987, s.152-154

Perdita

Arkadiusz - Arkady Raczek, Bielsko-Biała
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych

im. F. Kępki w Bielsku Białej
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– No, Zosiu! Przecież coś się musi zna-
leźć! Nie wiem, rysowanie? Jakieś książki? 
Słuchanie muzyki?
– Eee… – bąknęła dziewczyna, a jej twarz 
zastygła w komicznym wyrazie skupienia 
– W sumie to chyba tylko Facebook.
Pani doktor udało się stłumić zawiedzio-
ne westchnienie, a na szpitalnej świetlicy 
znów zapadła doprawiona nutką konster-
nacji cisza. W zaświatach słychać było jed-
nak coś dziwnego – gorzki, pozbawiony 
wesołości chichot.

***

Chwila, chwila! O co tu chodzi!? To jednak 
jest artykuł? A gdzie wstęp i tak dalej? 
A gdzie „moją tezą jest”? No i co, do stu 
piorunów, ma wspólnego Mark Zucker-
berg z Karolem Darwinem? Ależ spokoj-
nie, drogi Czytelniku. Już tłumaczę.

Jak być może się już domyśliłeś, wcale nie 
uważam Facebooka za przyczynę proble-
mów naszej biednej Zosi[1]. Sam używam 
tego inwigilującego wszystkich i wszystko 
złodzieja czasu, i – choć z mojej prywat-
ności prawdopodobnie nie został kamień 
na kamieniu[2] – to (chyba) wszystko ze 
mną w porządku. Nie, chroniczne nad-
używanie ikonicznego „lajka” czy miliony 
serduszek pod każdym zdjęciem jakiejkol-
wiek koleżanki, jej psa, kota i ciotecznego 
kuzyna drugiego stopnia są raczej jednym 
z wielu objawów. Czego? Spójrzmy na 
inne przykłady i spróbujmy znaleźć jakiś 
wspólny mianownik.

Dzień był upalny. Promienie słoneczne 
szturmujące od kilku dobrych godzin szpi-
talne szyby może i nieco odpuściły, ale 
biedny, stary system klimatyzacji i tak led-
wo mógł stawić im czoła. Do tego wszyst-
kiego – jak na złość – ni powiewu na ho-
ryzoncie. Całkiem łatwo się więc domyślić, 
z jakim entuzjazmem siedzący w kółeczku 
na plastikowych krzesełkach ludzie pod-
chodzili do odbywającej się właśnie sesji 
grupowej. „Że też jej się chce” – myśleli ze 
zrezygnowaniem pacjenci, beznamiętnym 
wzrokiem wodząc od zegara do telewi-
zora, od blondynki w szpitalnym kitlu do 
jej obecnego rozmówcy – tego alkoholika 
z trójki.

Pani doktor, rzecz jasna, również się 
nie chciało. Z łatwością mogła wy-
mienić co najmniej kilkanaście miejsc, 
w których wolałaby aktualnie przeby-
wać. „No cóż” – pomyślała. – „Takie ży-
cie. Ktoś to robić musi, więc postaram 
się przynajmniej coś z nich wyciągnąć.” 
– Dziękuję, Andrzeju – mruknęła zmęczo-
nym głosem – no to teraz kolej na Zosię! 
– powiedziała, po czym ostatkami sił przy-
wołując na twarz uśmiech odwróciła się 
w stronę rudej czternastolatki.
– Zosiu, opowiedz nam coś o sobie. 
Czym się interesujesz?
W świetlicy zapadła wypełniona ocze-
kiwaniem cisza. Zosia, całkowicie zde-
moralizowana nastolatka na odwyku, 
była zwykle dosyć głośna. Takie milcze-
nie było do niej niepodobne – zwykle 
dość szybko się z nim rozprawiała, 
a tym razem żyło i miało się dobrze.  

Chichot Darwina
I miejsce w etapie dziennikarskim drugiej edycji konkursu
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Gosia, lat siedemnaście. Uczennica li-
ceum, chyba humanistka. Skąd to „chy-
ba”? Już tłumaczę. Dwa lata wcześniej, po 
ukończeniu gimnazjum, nasza bohater-
ka musiała wybrać swoją przyszłą klasę 
– i tu zaczęły się schody. Maty nienawi-
dzi, fizą gardzi, chemia jest dla kujonów… 
W sumie to do tej pory nawet lubiła biolo-
gię – przynajmniej zawsze mogła na niej 
nieco odespać – ale ktoś jej powiedział, że 
na biologię w liceum trzeba się uczyć, tak 
więc pomysł upadł zanim zdążył się dobrze 
uformować. To nie, tamto nie, owamto też 
nie. Wtem nad nieco już zrezygnowaną 
główką Gosi rozbłysła mała żaróweczka 
(tylko metaforycznie, Gosia nie chowa 
żadnych wesołych grzybków pod łóżkiem). 
Eureka! „Wniosek jest jeden” – myśli sobie 
dziewczyna – „jestem humanistką!”[3].

I w taki oto sposób Gosia stała się peł-
noprawną humanistką, przynajmniej we 
własnym mniemaniu. Wielkiej różnicy nie 
było – dziewczyna cały czas nie miała zie-
lonego pojęcia, kim by chciała w przyszło-
ści zostać. Przez chwilę myślała o karierze 
prawniczej – przypomniała sobie jednak, 
że przecież nie lubi wos–u. Polonistyka? 

Błeee! Ten polski też nie jest taki fajny. 
Może jakieś stosunki międzynarodowe? 
Europeistyka? Konserwacja powierzchni 
płaskich? Sama już nie wie… A Darwin 
chichocze.

W ten oto sposób poznaliśmy naszą dru-
gą bohaterkę, a pewne elementy chyba 
zaczynają już do siebie pasować. Przed 
Zosią rozciąga się bardzo światła przy-
szłość! Nawet jeżeli faktycznie terapia jej 
pomoże, to ciężko będzie jej w życiu osią-
gnąć coś więcej niż minimalna krajowa, 
mąż oby–nie–alkoholik i duszący ją przez 
wiele lat bezlitosny Kredyt Hipoteczny[4]. 
Oczywiście, dziewczyna nie Edyp – nie jest 
na taki los skazana – ale można śmiało po-
wiedzieć, że w życie będzie grała na wyż-
szym poziomie trudności.

Gosia stanowczo znajduje się w lepszej 
sytuacji, ale jej droga bynajmniej nie jest 
usłana różami. Bez celu, bez perspektyw, 
bez zapału… Jeżeli się nad tym trochę za-
stanowić, to ciężko nie wysnuć popraw-
nych, acz nieprzyjemnych wniosków. 
Prawdopodobnie dlatego nasza bohater-
ka woli tego nie robić – jednak błoga nie-

Wspaniałe lata sześćdziesiąte

I miejsce w etapie fotograficznym
pierwszej edycji konkursu

Weronika Banach, Mikołów
Zespół Szkół Technicznych
w Mikołowie
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świadomość niezwykle rzadko na dłuższą 
metę wychodzi na dobre…

Widzimy już zatem pewne elementy 
wspólne. Poznaliśmy objawy oraz po-
krótce omówione skutki. „Ot, spekulacje” 
– powiecie, mając całkowitą rację. Przed-
stawione historie nie są jednak wyssane 
z palca – pierwsza z nich jest oparta na 
prawdziwych wydarzeniach, a co do dru-
giej – jestem pewien, że znacie podobną 
osobę (przynajmniej z widzenia). Czy te, 
przyznam, dość pesymistyczne wizje są 
aż tak nieprawdopodobne? Nie sądzę. 
Co jest jednak ich przyczyną? O jakim 
zjawisku – w gruncie rzeczy powszechnie 
znanym, ale obecnie rzadko kojarzonym 
z Homo Sapiens – tak enigmatycznie się 
wypowiadam? No i dlaczego ten Darwin 
się śmieje? Odpowiedzi, drogi Czytelniku, 
prawdopodobnie już się domyśliłeś, ale 
– żeby formalnościom stało się zadość – 
obiecuję, że podam Ci wszystko na srebr-
nej tacy. Ale najpierw – historyjka numer 
trzy! Fanfary poproszę.

Julek, lat piętnaście. Energiczny młodzie-
niec o szerokiej gamie zainteresowań 
– od unikania szkoły (lekcje matematy-
ki zawsze przyprawiają go o ból głowy!) 
do upewniania się, że cały świat będzie 
miał okazję usłyszeć wirtuozerię Gangu 
Albanii. Wszak po co komu słuchawki, 
gdy można dzielić się tą piękną, pacyfi-
styczną muzyką z wszystkimi przechod-
niami w promieniu dobrych kilku metrów? 
Jego ulubione zajęcia to prawdopodobnie 
domalowywanie sprayem szubienic nad 
rozlicznymi, niebieskimi „R” rozsianymi po 
całym osiedlu oraz zgłaszanie fanom Ru-
chu Chorzów obiekcji dotyczących profe-
sji i/lub pochodzenia ich matek. Ostatnio 
Julek ma też nowe hobby – a mianowicie 
bardzo stara się nie umrzeć. Niespecjal-
nie ma w tej kwestii jakiekolwiek zdanie 
– od kilku dni leży całkowicie nieprzy-
tomny, a jego serce ledwo podryguje. 
„Ale przecież to był tylko ‘Mocarz’!” – 
mógłby myśleć chłopiec, gdyby jego układ 
nerwowy nie był w kompletnej rozsypce 
– „No dobra, wzięliśmy go trochę dużo, 

Nimfa

Weronika Banach, Mikołów
Zespół Szkół Technicznych
w Mikołowie



47

w
w

w
.k

lu
bk

on
tr

a.
pl

no i gadałem temu typowi w sklepie, żeby 
dał nam coś mocniejszego… ale mówił, 
że to przecież bezpieczne… że dla takiego 
odlotu można zabić… że…”

Siedząca przy wezgłowiu łóżka kobieta 
w średnim wieku płakała, załamując ręce 
nad swoim ledwo żywym synem. Gorzki 
szloch wypełniał szpitalną salę i toczył się 
pustymi korytarzami, odbijając echem od 
ścian. A Darwin chichotał. Cicho i gorzko. 
Nie czuł satysfakcji.”

Kolejna historia, kolejna tragedia. Znowu 
ten sam schemat, tym razem najdobitniej 
widoczny. Wierzę, że drogi czytelnik już 
sam się wszystkiego domyślił, a – co za 
tym idzie – moje tłumaczenia są zbędne. 
Ale cóż – obietnica to jednak obietnica.

Analizując trzy (z pozoru zupełnie różne) 
sytuacje, można dostrzec ogólny wzorzec, 
który je łączy. Jedyna, według Alberta Ein-
steina[5], nieskończona ‘rzecz’ – ludzka 
głupota – staje się siłą napędową pew-
nych sytuacji, stawiających dane osoby 
w bardzo nieprzyjemnych pozycjach, któ-
rych skutki często mogą być odczuwalne 
nawet do końca ich życia. Nie muszą się 
one łączyć z bezpośrednim zagrożeniem 
życia czy zdrowia – faktycznie, takie sy-
tuacje się zdarzają (i są przy tym klasycz-
nym przykładem doboru naturalnego), 
jednak to było wiadome już od dawna. 
Corocznie przyznawane są nawet tak 
zwane „Nagrody Darwina”, wręczane 
„by upamiętnić osoby, które przyczyniły 
się do przetrwania naszego gatunku w dłu-
giej skali czasowej, eliminując swoje geny 
z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idio-
tyczny sposób.” Z wyjątkiem tego przesy-

conego do szpiku kości czarnym humo-
rem wyjątku istnieje jednak przekonanie, 
że dobór naturalny przestał funkcjono-
wać we współczesnym społeczeństwie. 
Taki pogląd pozornie ma dużo dowodów 
na jego poparcie – wszak w obecnych 
krajach pierwszego świata naturalne 
zagrożenia praktycznie nie występują, 
a przeżywalność (i.e. procent dzieci, któ-
re osiągnęły dojrzałość płciową) wynosi 
rekordowe ponad 90% – o wiele więcej, 
niż u ludzi w średniowieczu, nie mó-
wiąc już o innych gatunkach zwierząt[6]! 
Nawet ważniejszy wydaje się być inny 
współczynnik – a mianowicie procent 
osobników, które wydały i wychowały po-
tomstwo. Nie będę bawił się tutaj w tele-
wizyjnego jasnowidza – nie chodzi przecież 
o podanie dokładnych co do tysięcznych 
części statystyk. Jasnym jest jednak, 
że w krajach rozwiniętych jest wystarczają-
co dużo środków na utrzymanie przy życiu 
praktycznie[7] dowolnej ilości potomstwa 
– a co za tym idzie, każdy osobnik ma wy-
soki potencjał do jego wydania. W istocie, 
zdecydowana większość ludzi w Polsce 
prawdopodobnie zostanie kiedyś rodzi-
cami[8]. Ale co to oznacza? Selekcji na-
turalnej już praktycznie nie ma? Panu już 
podziękujemy, Dar–win do do–mu?

Otóż nie. Jak starałem się pokazać w tym 
artykule, opisane przez pana Karola me-
chanizmy cały czas funkcjonują – i mają 
się dobrze. Fakt, może nie spełniają już ich 
klasycznej definicji – w końcu oryginalnie 
organizmy zostały przez ewolucję całko-
wicie odrzucane, a w dzisiejszych czasach 
są raczej spychane na boczny tor. Kiedyś 
źle przystosowany Homo Erectus był roz-
szarpywany przez drapieżniki – dzisiaj rolę 
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tygrysów szablastozębnych przejęli pano-
wie w garniturach z parabanków, a brak 
sukcesów na polowaniu i śmierć głodowa 
zostały zastąpione przez żałośnie płatną 
pracę bez perspektyw. W bardzo dużym 
skrócie: im człowiek jest lepiej przysto-
sowany, tym lepsza jego pozycja społecz-
na i dobrobyt. Dobór naturalny cały czas 
działa – jednak we współczesnym świecie 
tradycyjne cechy (jak siła czy wytrzyma-
łość) straciły na ważności kosztem sprytu, 
intelektu i charyzmy. Głupota nie popłaca, 
a ci, którzy nie nadążyli za resztą w tym 
wiecznym wyścigu szczurów, którym jest 
życie, po pewnym czasie znajdują się na 
marginesie – nawet, jeżeli czasem nie zda-
ją sobie z tego sprawy. Nawet w obecnym, 
nowoczesnym społeczeństwie – w którym 
codziennie przekraczane są kolejne, fascy-
nujące granice – okazało się, że natury do 
końca nie da się oszukać. Ludzie mówią, 
że doboru naturalnego już nie ma. A Dar-
win się śmieje.

Marek Kotas 
III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

[1] Wszelka zbieżność osób i nazwisk jest całkowicie 
przypadkowa. W końcu któż mógłby się zniżyć do 
tego, żeby postaciom negatywnym nadać imiona 
osób, których się nie lubi? Nie do pomyślenia…

[2] Dziękuję za te spersonalizowane reklamy, Cukier-
berg. Naprawdę interesują mnie te oferty dam-
skiej bielizny. Chyba muszę powiedzieć mamie, 
żeby przestała używać mojego komputera…

[3] Zdanie to nie wyraża opinii autora dotyczącej 
humanistów i nie może zostać wykorzystane jako 
podstawa do rozpoczęcia postępowania karnego 
według art. 216 kk.

[4] No, może nieco przesadzam, ale ogólny obraz 
jest dość jasny.

[5] ”Only two things are infinite, the universe and 
human stupidity, and I’m not sure about the for-
mer.” – Albert Einstein. A jako, że udowodniono, 
że wszechświat ma granice...

[6] Być może z nielicznymi wyjątkami.
[7] Każde zdarzenie elementarne o niezerowym 

prawdopodobieństwie kiedyś się ziści. Przynaj-
mniej według matematyka. Inżynier po prostu 
stwierdza, że nie warto sobie tym zawracać gło-
wy.

[8] Myślę, że można zgodzić się z tym stwierdzeniem 
bez potrzeby zaglądania do ładnie zacytowanej 
literatury naukowej.

Wpatrzona w siebie

Weronika Banach, Mikołów
Zespół Szkół Technicznych

w Mikołowie
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Może porozmawiamy o tym, co takiego 
widzisz? Może to już pora, żeby prze-
trzeć oczy. Tak, oczy też tam są. Sądzisz, 
że takie, jakie chciałbyś zobaczyć? 
Nie wiem, nie pamiętam... Co widzisz?

Rozbicie... Chwilami wydaje mi się, 
że to bzdura, jest całe – wciąż jest całe! 
- a więc zepsute. Dlaczego wciąż boję się 
postępować zgodnie z naturalnym impul-
sem? Bardzo chciałbym nareszcie przestać 
się obawiać, wszystko ostatnimi czasy jest 
jak palenie zbyt mocnych papierosów, gdy 
każde zaciągniecie się dymem powoduje, 
że zamykam się co raz bardziej w środku, 
krztuszę się i wstrzymuję oddech. Obieg 
zamknięty. Widzę moje odbicie w lustrze 
i pozwalałam, by czas tak lekko mijał. 
Skłębiam się sam w sobie, jak bladosine 
kłęby dymu rozpychające moje wnętrza. 
Jak długo? Czy to naprawdę ważne? Pa-
trzę na własną twarz, zastanawiając się 
jeszcze, czy jest właśnie taka, jaką chciał-
bym zobaczyć. Taka, o jakiej myślałem, 
mając przed oczyma młodego człowieka. 

Jesteśmy tacy nieodporni na nowe 
choroby świata. Nie mamy wynalaz-
ku na potrącające nas samochody. 
A co najgorsze – nie mamy żadnego klu-
cza, który pozwoli się nam otworzyć. 
Bardzo dawno temu chciałem zostać 
astronautą, ale teraz zdecydowanie nim 
nie jestem. Przestraszony młody człowiek 
z papierosem w buzi, marzący jedynie 
o tym, by kiedyś zżarł go rak i pewnego 
dnia zapluł białą pościel tym, co zosta-
ło po płucach. Czyżby zbyt dosadnie? 

Rozbicie
I miejsce w etapie dziennikarskim trzeciej edycji konkursu

Może nieco wulgarnie? Przesadnie ostro? 
Odpychająco? A jak inaczej wygląda rak? 
Gdybyśmy byli samochodami, zjadłby nas 
niczym rdza. Zaprzestaję wypadku, gasząc 
rozżarzony tytoń na czole własnego szkla-
nego bliźniaka. 

Impuls. Wszystko, czego pragniesz, rób te-
raz. Jeżeli ktokolwiek zapytałby, czego ocze-
kuję, chciałbym móc głośno odpowiedzieć 
– prawdy. Duszę się tutaj, gniję w sobie 
i się zapadam. Zupełnie jakby zakładano 
mi kaganiec, zapinano smycz. Zamykano 
w klatce i uderzano w nią agresywnie, 
bym tańczył i tańczył, kiedy tak naprawdę 
nie chcę.

ROZBIJAM JE. Roztrzaskuje się na milion 
kawałków, ukazując całą prawdę. Wszyst-
kie moje zduszone pęknięcia. Wszyst-
ko, czego boję się pozwolić otworzyć. 
Odbijam się w nich jak dzieci odbijają się 
od trampoliny i eksploduję. Jestem mło-
dy. Chcę żyć i móc oddychać już nie kasz-
ląc. Pokonać epidemię.

Salon. Wyrywam kable, wyrzucam przez 
okno telewizor. Roztrzaskuję telefon 
o ścianę. Mogę podpiąć swoje życie do 
kontaktu i nacisnąć guzik, by zostało 
włączone. Pozwolić uruchomić maszy-
nę, którą nie jestem. Jestem człowie-
kiem. Pragnę poczuć, że wynalazłem lek 
na chorobę XXI wieku, wydzielaną przez 
satelity. One swoim radiowym sygnałem 
zakłócają nasze relacje. Są w tej kwestii 
bezwzględne, czyniąc najważniejszą war-
tością matkę boską telewizyjną. 
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rozmową. Wybiegam z domu, mijając 
gdzieś odłamki lustra. Połamany, jednak 
żywy. PRAWDZIWY. Pozbawiony botok-
sowego, oszukanego poczucia szczęścia. 
Z prawdziwą chęcią do bycia kimś wię-
cej, niż nosicielem czarnej dziury. Dzi-
siejszej nocy chcę zapalać wszystkie sto-
jące przy ulicach latarnie, by każdemu 
rozświetlały przeróżne możliwości drogi 
i pozwalały zobaczyć drugiego człowieka. 
Potrzebuję do tego przyjaciela. Podejmu-
ję walkę z kolejną chorobą – epidemią sa-
motności. 

W drodze na przystanek ukazuje mi się 
białe miejsce pozostawione zapewne na 
kolejną reklamę, która nie wniesie zupeł-
nie żadnej wartości do świata kreatywno-
ści. Wspinam się po rusztowaniu białego 
ekranu. Myślę, ilu kierowców podniesie 
zapchane problemami korporacji oczy 
na moje wezwanie do toczenia wojny, ilu 
z nich zechce zatrzymać się i je zrozumieć?

Chcę, aby litery były wystarczająco wyraź-
ne i duże: „ Ta chwila jest wystarczająco 
dobra, by krzyczeć”. 

Barbara Popiel, Wojkowice
zgłoszenie indywidualne

Mimo całego wyroku, jaki na siebie wy-
dajemy, będąc ludźmi ery elektronik, 
mam przyjaciela. Jestem zdania, iż jest to 
niesamowity przywilej. Wypluj ten dym 
na podłogę. Tak – ten dym uniemożli-
wiający ci poruszanie wyobraźnią – i wy-
obraź sobie, jak to cudownie jest mieć 
przyjaciela. Kogoś, kto zawsze cię kocha, 
rodzajem miłości z gatunku tych, której 
nie jesteśmy w stanie zaszufladkować 
i pojąć.

Chodzi jedynie o to, że mój przyjaciel 
opowiedział mi kiedyś o zjawisku czarnej 
dziury, choć nigdy do końca nie pojąłem, 
jak to działa. Zapewne zbyt abstrakcyj-
nym wydał mi się brak mechanizmu. Ujął, 
że czarna dziura to ciało (trochę jak 
planeta) więżące światło. Właśnie. 
Nikt nigdy nie powiedział, że jest łatwo 
dawać z siebie światło, kiedy obok żarów-
ki naszego serca nosimy czarne otchłanie. 
Należy tylko pamiętać, że jeżeli jesteśmy 
w stanie pochłaniać promienie słońca, 
możemy równocześnie je z siebie oddać. 
Jesteśmy w stanie lśnić nawet w środku 
nocy jaśniej niż gwiazdy. 

Za dziesięć minut odjeżdża mój auto-
bus - wehikuł zetknięcia się z prawdziwą 

Patrioci
I miejsce w etapie fotograficznym

trzeciej edycji konkursu

Aleksandra Derwiańska, Zabrze
zgłoszenie indywidualne
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Jednostka kontra zbiorowość
I miejsce w etapie dziennikarskim czwartej edycji konkursu

W dzisiejszym świecie młodzi ludzie sta-
ją 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 by-
wają tak silne, że wiele osób jest w sta-
nie poświęcić swoją prywatność i własne 
zdanie. Problem ten wydaje się szczegól-
nie istotny teraz – w dobie mediów, któ-
re powodują, że świat stał się „globalną 
wioską”. W każdym miejscu na kuli ziem-
skiej 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 manifesto-
wania swojej odrębności i wyjątkowości. 

Punktem wyjścia do tego rodzaju rozwa-
żań jest niedawna lektura „Dziadów” Ada-
ma Mickiewicza. Wielu osobom utwór ten 
wydaje się nieaktualny i niezrozumiały. 
Oczywiście, jest to tekst dramatyczny, pi-
sany językiem artystycznym i opowiadają-
cy nieco zagmatwaną historię. Jednak to 
nie są jedyne zarzuty, jakie wysnuła mło-
dzież czytająca ten utwór. Mówiono, że 
sam pomysł był bardzo ciekawy, zwłaszcza 
w II części „Dziadów” – wywoływanie du-
chów, 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). Histo-
rie o zakochanych wampirach w „Zmierz-
chu” rozpalają wyobraźnię dziewczyn, któ-
re marzą o znajomości z nieśmiertelnymi 
i mrocznymi postaciami. Jednak „Dzia-
dy”, 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 północ-
no-wschodnich terenach Polski. Osoby 
w moim wieku uważają, że nasz wieszcz 
niejako sam, z własnej woli, wyrzekł się 
międzynarodowej sławy. Opisywał zwy-
czaje, które nie są powszechnie znane, 
a charakterystyczne dla niewielkiego re-
gionu. Były to rytuały, które naturalnie 
łączyły pogańskie wierzenia z chrześcijań-
stwem. 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 znaj-
duje się świat, który rządzi się własnymi 
prawami. Lud wierzył ponadto, że można 
wieść życie idealne, a jednak nie dostąpić 
natychmiastowego zbawienia. Tak wyglą-
dała sytuacja Józia i Rózi, którzy, według 
ludowej mądrości, musieli doznać w swo-
im życiu również nieszczęścia, żeby zasłu-
żyć na przebywanie w raju. 
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Jeszcze bardziej hermetyczna jest histo-
ria, jaką opowiada Mickiewicz w III części 
„Dziadów”. Z jednej strony przedstawia 
bardzo konkretne wydarzenia, czyli uwię-
zienie i proces studentów na Litwie. Pre-
zentuje ich cierpienie, bunt, niezgodę na 
niesprawiedliwość, a wreszcie pogodze-
nie 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 wyjątko-
wa. Teoria zakłada, że losy Polski mają być 
podobne do losów Chrystusa, który naj-
pierw dobrowolnie cierpiał, aby potem 
w chwale zmartwychwstać. Już sam po-
mysł wydaje się wyjątkowo ciekawy. Za-
dziwia wyobraźnia autora, siła uczuć, 
szaleństwo i nietuzinkowość zaprezen-
towania tematu. Jednak, zdaniem wielu 
osób, „Dziady” nie mogły zyskać między-
narodowego rozgłosu, ponieważ opowia-
dały o małym państwie i jego problemach, 
konfliktach między władzą a poddanymi 
oraz o niedoli, która z pewnością była 
udziałem również innych podbitych naro-

dów. Nie jest to ponadczasowa, uniwer-
salna opowieść, która mogła się zdarzyć 
równie dobrze w innym miejscu i czasie… 
niestety. 

A może wcale nie jest to „niestety”. Prze-
cież „Dziady” to również historia o wy-
jątkowym 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! Podob-
nie zachowuje się Faust, tytułowy boha-
ter dramatu Goethego. Również dotyka 
spraw dla człowieka najważniejszych, 
rozmawia nie z Bogiem, ale z szatanem, 
jednak jego celem jest również zasmako-
wanie pełni życia i poczucie wyjątkowo-
ści. Jednak niemiecki bohater jest tym, 
o którym słyszy się za granicą częściej, 
niż o naszym Konradzie.

Zaufanie
I miejsce w etapie fotograficznym 

czwartej edycji konkursu

Marta Migacz, Zwonowice
Liceum Plastyczne ZSO 1 w Raciborzu
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Można się w tym miejscu zastanowić, 
czy dzieło Mickiewicza nie byłoby bardziej 
znane, gdyby pozbył się on wątków zwią-
zanych z prześladowaniami studentów, 
z cierpieniem polskiego narodu, a skupił 
się jedynie na wyzwaniu, jakie bohater 
rzuca Bogu. Czy jednak należy się wyzby-
wać tego, co jest właściwego tylko nam? 
Czy warto robić to za cenę większej popu-
larności? 

Obserwując współczesny świat, moje oto-
czenie, rodzinę, znajomych i przyjaciół, 
niejednokrotnie widzę, jak łatwo wyrzeka-
my się tego, co jest nasze, na rzecz uniwer-
salności. Z pewnością wpływ na nasze za-
chowania 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 wszyst-
kich dziedzin życia, od posiłków, poprzez 
sposoby spędzania wolnego czasu, model 
nauki i pracy. Wielu moich rówieśników 
uwielbia typowo amerykańskie jedzenie 
w postaci fast foodów, jednocześnie uwa-
żając, że polskie potrawy są niemodne. Bi-
gos, 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, do-
stosowana do warunków w jakich żyjemy-
(niezbyt ciepłe zimy), a poza tym z pew-
nością bogatsza w witaminy i substancje 
odżywcze, niż amerykańskie jedzenie. Za-

dziwia mnie również niejednokrotnie po-
stawa 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, chociaż-
by z ciekawości, nowych smaków, młodzi 
ludzie wybierają to, co jest powszechnie 
znane.

Kolejnym przykładem tego, jak łatwo wy-
rzekamy się swoich zwyczajów, są wszel-
kiego rodzaju święta. Dawniej nie ob-
chodziliśmy walentynek lub Halloween. 
Są to zwyczaje, które nieco sztucznie we-
szły do naszego kalendarza. Niektórzy mó-
wią, 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 ame-
rykańskie Halloween. W pewien sposób 
można to przyjąć i zrozumieć, jednak cięż-
ko pogodzić się z tym, jak bardzo zmieniło 
się Boże Narodzenie. Według polskiej tra-
dycji, prezenty przynoszone były grzecz-
nym dzieciom w wigilijny wieczór przez 
różne postaci. W zależności od regionu 
zadanie to wykonywał Aniołek, Dzieciąt-
ko lub Dziadek Mróz. Obecnie prezenty 
niemal wszędzie przynosi święty Mikołaj. 
I to nie ten odziany w biskupią szatę, a ro-
ześmiany, wesoły grubasek z reklamy po-
pularnego gazowanego napoju! Może nie 
wszyscy myślą tak samo, jednak dla mnie 
taki obrazek jest nieco kiczowaty i nie pa-
suje 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, słu-
chają takiej samej muzyki, czytają te same 
książki. Wśród moich znajomych często 
słyszę stwierdzenia „nie słucham polskiej 
muzyki”, „nie interesuję się polskimi fil-
mami”. Zaznaczyć trzeba, że nie są to 
jednocześnie osoby, które interesują się 
niszowymi dziedzinami sztuki. Zakładają 
z góry, że twórczość rodzimych wykonaw-
ców nie przypadnie im do gustu, bo nie 
jest tak popularna w zagranicznych, na-
rzucających trendy mediach. Sprawia to, 
że interesujemy i ekscytujemy się gwiaz-
dami zza oceanu tak, jakby były bardziej 
wartościowe, niż nasze tylko dlatego, 
że śpiewają lub tworzą w języku angiel-
skim, który od dłuższego czasu ma status 
języka międzynarodowego. 

Najgorsze, oprócz bezsensownego za-
chłyśnięcia się obcą kulturą, wydaje mi 
się negowanie i wyśmiewanie przejawów 
indywidualizmu, charakterystycznych dla 
określonych narodowości. Cudze zwycza-
je wyśmiewane są tylko dlatego, że nie 
pasują do ogólnego wzorca. Wiele razy 
widziałam w Internecie obrazki, na któ-
rych wyśmiewano się z Rosjan wiesza-
jących na ścianach dywany. Piętnowano 
Francuzów za ich zwyczaje kulinarne czy 
też Niemców za zamiłowanie do porząd-
ku. Często przedmiotem drwin stają się 
również typowo polskie zwyczaje, trady-
cje i przyzwyczajenia. Niedzielny obiad 
uważany jest za niemodny, nieświatowy, 
niemalże zaściankowy. Wyśmiewa się 
proste domowe czynności, takie jak po-
dawanie gościom kapci. Na wakacjach 
nie chcemy „zdradzić się”, z jakiego kraju 

przyjechaliśmy tylko dlatego, żeby nie być 
ocenianymi przez pryzmat swojej narodo-
wości. 

Z kolei osoby, które deklarują swoją indy-
widualność, zazwyczaj wpisują się w ogól-
nie rozumiane trendy. Czasem wydaje się 
nam, że jesteśmy oryginalni, wyjątkowi, 
a tak naprawdę robimy wszystko, żeby po-
zbawić się swoich indywidualnych cech. 
Można nawet zaobserwować, że wielu 
rodziców, mając nadzieję, że ich dziec-
ko 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 po-
minięci, 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, przyjaź-
nił 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, wpi-
sywał 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 jed-
nak w takiej formie opowiedzieć o od-
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wiecznym dążeniu człowieka do wolności 
i wielkości. 

Sądzę zatem, że nie można wyrzekać się 
swojej indywidualności w imię globaliza-
cji współczesnego świata. To, co nas od-
różnia od innych, stanowi fundament na-
szego 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 rekonstruk-

cji historycznej, które przedstawiają życie 
w Polsce w dawnych wiekach. W ostat-
nim 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 między-
narodowe uznanie. Jak widać – nie za-
wsze to, co hermetyczne, jest dla innych 
niezrozumiałe i nieatrakcyjne. 

Ida Zborowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Kozach

Nie tak musi być

III miejsce w etapie fotograficznym
oraz  wyróżnienie za podjęcie tematu
polityki antysmogowej
czwartej edycji konkursu

Patrycja Szajna, Bytom
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu
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