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inny

«nie ten, nie ten sam, drugi, dalszy, pozostały, nie taki, nie taki sam, różny, odmienny, zmieniony,
nowy»

obcy I

1. «nienależący do jakiegoś kręgu osób, spraw, rzeczy»
2. «należący do innego państwa, właściwy mu»
3. «nieznany komuś»
4. «niewłaściwy komuś lub czemuś»

obcy II

1. «człowiek nienależący do danego środowiska, rodziny; też: mieszkaniec innego kraju»
2. «w literaturze science fiction: przybysz z kosmosu lub jakakolwiek forma życia obdarzona
inteligencją, pochodząca z innej planety»

samotny

1. «żyjący sam, bez rodziny, przyjaciół»
2. «znajdujący się w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sam»
3. «spędzany, odbywany w pojedynkę, bez towarzystwa»
4. «znajdujący się na odludziu»

Czyż te definicje nie brzmią oczywiście? Mogłoby się
wydawać, że każdy bez wyjątku doskonale zna znaczenie
tych słów. Przecież używamy ich tak często. Nieraz może

nawet zbyt często. Ale czy rzeczywiście każdy
wypowiada je świadomie?

Definiowane powyżej słowa to przymiotniki, epitety, którymi określamy ludzi , często po to, by
zwrócić uwagę na ich, w naszym mniemaniu, istotną odmienność, nieumiejętność przystosowania
itp.. Niekiedy te słowa piętnują, wskazują na wyższość nazywającego wobec nazywanego,
akcentują podziały między ludźmi, jeszcze bardziej je utrwalając.
Czy mamy tego świadomość? Autorzy 9. numeru „SZ-OPENA” rozważają powyższe kwestie z
różnych punktów widzenia.

Redaktor naczelna

Definicje za: „Słownikiem języka polskiego”, www.sjp.pwn.pl



W tym roku szkolnym do naszej
klasy dołączyła dziewczyna z
Argentyny, Delfina Chavez-Ortega, co
ożywiło życie całej społeczności
szkolnej. Postanowiliśmy porozmawiać z
Delfiną, aby przybliżyć jej postać
uczniom naszej szkoły. Wywiad
przeprowadzili : Michał Kaźmierczak,
Daniel Białczak oraz Jakub Bargieł.

Nie jestem dziewczyna spokojna, w
Argentina widziałam już prawie
wszystko. Od dziecka chciałam
zobaczyć Europa. Kiedyś wracałam ze
szkoły i zobaczyłam guapo ( z hiszp.
przystojniak), który rozdawał reklamy
Rotary (organizacja zajmująca się
wymianą uczniów). Byłam bardzo tego
ciekawa, jak to wygląda. Powiedziałam
o tym moja rodzina i mama powiedziała
mi, że moja ciotka jest w Rotary.
Gadałam też z koleżanką, która była w
Belgium na wymianie i była bardzo
zadowolona. Załatwiliśmy papers i
przyjęli mnie do Rotary.

Ja nie chciałam do Polska i to było
zaskoczenie dla mnie, wolałam Francja i
Holland, ale musiałam wybrać Polska,
inaczej mogłabym jechać dopiero w
innym roku, bo tamtych krajach było już
dużo z Rotary.

Wiedziałam bardzo mało, ale mój
papo nazywa białych ludzi Polaki
(śmiech), bo moja prababcia była Polką.
Mój papo urodził się w mieście
górniczym i mówił mi, że tam było dużo
imigrantów z Polski. Ja wstydziłam się
przyjazdy do Polska, ale ja chciałam
dużo rozmawiać. W Argentina
powiedzieli mi : Delfina, ty nie możesz
mieć wstyd, bo nie będziesz miała
znajomych.

U nas w Rotary mieszkamy u innych
famili, których dzieci są także na
wymianie z Rotary.

Rodzina z Argentina przysyła mi
pieniądze, a polska famila daje mi
jedzenie i dom.

Nie, nie . Ja nie lubię rozmawiać
przez telefon. Ja wiem, że lepiej jest, jak

ja przyjadę. Będę mogła wtedy dużo
opowiedzieć.

Tutaj jest duże bezpieczeństwo, a nie
jak w Argentina. Ja mogę wyjść w nocy
na dwór i nie boję się, nie ma tutaj
złodziei i przestępców. Wy macie też
zupełnie inne jedzenie, ale mi bardzo
smakuje. Moja polska babka każe mi
dużo jeść (śmiech). Ja pierwszy raz w
życiu widziałam śnieg. W moim mieście
w Argentina nie ma śnieg. Ale nie lubię
go, bo jest wtedy zimno.

Moja polska rodzina jest bardzo
dobra. Oni ze mną rozmawiali przed
przyjazdem do Polska i pytali o dużo
spraw. Bardzo mi pomagają i mogę im
wszystko powiedzieć. Oni są bardzo
mili.

Nie, jest bardzo fajnie. Ja normalnie
chodzę do szkoły, przecież jesteśmy w
jednej klasie! (śmiech) Spotykam się
także z Rotary i jeździmy na wycieczki
po Europa. Ostatnio byłam w Holland,
Barcelona, Berlin, Italia, Francja, ale
najbardziej podobało mi się w
Amsterdam.

Najtrudniejszy jest wasz język.
Młodzież polska jest bardzo mądra,
ponieważ macie bardzo trudny język. Ja
uważam się za bardzo mądrą, bo
potrafię trochę mówić polski (śmiech).
Myślę, że ja mogę nauczyć się
wszystkiego, jeśli umiem polski!
W szkoła w mojej klasie ja widziałam,

że ludzie są zajęci i zestresowani, bo
mieli dużo nauki polski, historia, ale ja
chciałam im pomóc. Ja pomyślałam, o
matko, ja potrzebuję uczyć się polskiego
i rozmawiać z nimi. Ja robiłam też
prezentacja dla innych klas. Ja dużo piję
yerba mate i ja chciałam wszystkim o
tym opowiedzieć. Pokazałam im też
chipacitos (potrawa, której składnikami
są maniok, ser żółty, masło, mleko, jajka
– wyjaśnienie redakcji), które gotuję dla
mojej rodzina w Polska.

W Polska szkoła lepiej działa niż u
nas. Wy macie duży poziom i wasi
nauczyciele są bardzo mili i pomocni.

Moje życie jest w Argentynie i ja
chcę wrócić, ale cieszę się, że jestem w
Polska, bo to jest tylko jednego roku i to
jest niezapomniane.

Wszystko, wszystko, będę tęsknić za
ludzi, za jedzenia i to jest trochę stupid,
ale teraz po powrocie z wycieczki po
Europa byłam bardzo zadowolona, że
znowu mogę poczuć zapach Polska. ♥

Tak, po prostu pachnie jak dom…

Tak, tak, ja chcę wrócić Polska, nie
mogę przecież o was zapomnieć!

Dzięki i do zobaczenia w szkole!

Fot. archiwum prywatne Delfiny



San.A. & J.K.

Tolerancja, tolerancja, tolerancja. Wciąż słyszymy to
magiczne słowo; w mediach, podczas szkolnych
pogadanek, czasami na ulicy. Równie często sami go
używamy. Tylko, czy wiemy, co ono naprawdę oznacza?
Postanowiłyśmy zapytać uczniów naszej szkoły, jak oni
rozumieją tolerancję.
„Tolerancja to jest coś, co niekoniecznie lubimy, ale

akceptujemy”, „dla mnie to coś naturalnego”, „każdy jej
potrzebuje”, „to jest wtedy, kiedy lubimy dżem
truskawkowy, a ktoś obok wiśniowy, a mimo tego jemy
razem kanapki”, „świadomość, że ktoś jest inny niż my”,
„poszanowanie poglądów, przekonań, obyczajów innych
niż nasze, różnice w wyglądzie, religii nie powinny mieć
większego znaczenia”, „to akceptowanie wszystkich w
swoim otoczeniu” , „nie możemy oceniać człowieka po
jego wyglądzie, kolorze skóry, bo często, oceniając go
według tych kryteriów, nie zdajemy sobie sprawy, jak ta
osoba może się czuć, nie wiemy, co przeżyła”,
„tolerancja jest wtedy, kiedy ktoś nosi takie śmieszne,
długie skarpetki, a my się nie śmiejemy”, „to równe
traktowanie ludzi”, „tolerancje widzę, kiedy kibice się
nie biją, np. Real Madryt vs. FC Barcelona – pełna
kulturka, a Widzew i Legia to bez komentarza”, „bycie
tolerancyjnym to nie znaczy, że mamy lubić wszystkich,
tylko umieć dostrzec piękno charakteru, ukryte pod
płaszczem materialnego „ja”".

Słownikowa definicja tolerancji brzmi: „postawa lub
zachowanie zakładające poszanowanie poglądów, uczuć,
przekonań odmiennych od własnych”. Więc jest ważna.
A nawet bardzo „bez tolerancji pozabijalibyśmy się
nawzajem”, „trzeba się jej nauczyć, bo bez niej trudno
nam będzie funkcjonować”, „Myślę, że jeśli miałabym
pracować z osobą pochodzącą z innego kraju, jej
wygląd nie byłby dla mnie problemem. Bardziej
bałabym się, że popełnię jakąś gafę kulturową i np.
podam świnię Żydowi. Natomiast, jeśli to ja, miałabym
pracować za granicą, na pewno byłabym przerażona (bo
boję się wielu rzeczy :)). Zdawałabym sobie sprawę z
tego, że nie wszyscy byliby dla mnie przyjaźnie
nastawieni, więc starałabym się nie zrażać ich do
siebie”.

Byliście kiedys zakochani? No wiecie, czujecie motylki
w brzuchu, chodzicie z głową w chmurach i wszystko jest
piękne... Aż za bardzo. Zaślepieni sobą, przestajecie
zauważać swoje wady. Przystajemy na nieodpowiednie
zachowanie drugiej osoby, bo przecież „ona jest idealna”.
Jeśli przeżyliście coś takiego, to właśnie był moment,
kiedy granica tolerancji została przekroczona. W którym
miejscu wyznaczyć tę niewidoczną linię?
„Tolerancja kończy się dla mnie tam, gdzie zaczyna się

jawne zło”, „uważam, że pewnych zachowań nie można
tolerować”, „trzeba zawsze mieć wyczucie dobrego
smaku”, „ok, niech sobie będą, ale niech nie połykają się
na ulicy, no błagam”. Bądźmy tolerancyjni, ale
pamiętajmy, że tolerancja też ma swoje granice!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili
chwilę na rozmowę z nami, szczególne podziękowania
należą się Natalii K. z licealnej 3a.

Słowo tolerancja zostało w artykule użyte: 13 razy.

Agnieszka Olender

Definicja słów „normalny” oraz „inny” mogłaby
wydawać się banalna, jednak wydaje mi się, że nie
jest do końca rozumiana. Czym tak naprawdę różni
się „inność” od „normalności”? Odpowiedź jest
prosta: niczym. Zupełnie niczym. Nie istnieje
podział na „inny” i „normalny”. Pomiędzy tymi
słowami istnieje bariera ukształtowana przez
społeczeństwo, bariera-norma, która właśnie tej
inności zakazuje. Zakazuje różnych poglądów,
odbiegających od tych niewidzialnie zapisanych.
Zakazuje innej świadomości- niewłaściwej komuś.
Zakazuje zachowań społecznie nieakceptowanych z
żadnego konkretnego powodu. Dlaczego przez
niezrozumienie człowiekowi, który żyje tak jak chce,

przyklejana jest negatywna łatka inności? Przecież
jest on zupełnie, zupełnie taki sam jak reszta.
Dopóki nie robi nikomu krzywdy, może być
homoseksualistą, może nosić różowe koszulki, nie
jeść glutenu, kolekcjonować ziarenka soi albo
wpinać we włosy kwiatki. Inność jest tylko w
ludzkich głowach i to wbrew pozorom w tych
głowach „normalnych”. Bo właśnie ten, kto wyzbył
się tej bariery z umysłu, jest najprawdziwszym,
najszczerszym człowiekiem, odrzucanym przez
społeczeństwo. To ludzie skazują go na samotność i
brak akceptacji, a prawda jest taka, że wszyscy
jesteśmy tacy sami niezależnie od koloru skóry,
liczby kolczyków czy zainteresowań. „Inność drażni
jednakowość”- z jakiegoś powodu boimy się
nowości, a coś, czego nie znamy, nazywamy głupim
tylko dlatego, że tego nie rozumiemy. A gdyby tak
zamiast beznadziejności zacząć dostrzegać w
człowieku coś fascynującego? Gdyby zacząć
znajdować coś ciekawym, a nie bezsensownym?
Ludzie są różni, ale warto pamiętać, że to najlepsze,
co mamy.



Wiktoria Paul

Sposób patrzenia mówi bardzo wiele o stosunku
osoby do obiektu, który obserwuje. Od najmłodszych lat
spotykam się z mnóstwem spojrzeń: od ciekawskich i
pytających, przez przyjazne, aż do zdziwionych czy
nawet wrogich. Pod radarem wielu par oczu jedno
kilkuletnie dziecko, bawiące się w piaskownicy, jest
poddane niewyobrażalnemu stresowi. Budzi się w nim
poczucie izolacji, samotności. Niejednokrotnie musiałam
mierzyć się nie tylko z tymi emocjami, lecz także z
osobami, które nie ograniczały się jedynie do
przydługich spojrzeń. Splunięcia pod nogi, popychanie,
szykany, wyzwiska. Jednym słowem: wykluczenie. Takie
doświadczenia w wieku dojrzewania mają prawo budzić
w nastolatce agresję, bunt i...niezrozumienie.

Należy pamiętać o tym, że sama, jako Mulatka, nie
dostrzegam w sobie nic nadzwyczajnego. W lustrze
widzę codziennie tę samą ciemnoskórą osobę.
Ciekawskie spojrzenia kierowane w moją stronę są dla
mnie często po prostu niezrozumiałe i zajmuje mi trochę
czasu, zanim uzmysłowię sobie, co nimi powoduje i
stwierdzę: ,,Ach, tak, różnica
kolorów”.

Prawda jest taka, że to
zdania w stylu: ,,O, jaka
czarnulka!'' wygłaszane przez
osoby zaglądające do wózka w
niezbyt delikatny sposób
uświadomiły mi, że coś jest ze
mną nie tak. Przecież żadna z
moich koleżanek nigdy nie była
nazywana w ten sposób.
,,Murzyn!" -to słowo, które
sprawiło, że ,,tradycyjne
określenie osoby czarnoskórej w
języku polskim'' nabrało dla mnie
smutnego, pełnego
nieprzyjemnych skojarzeń
wydźwięku. ,,Bambo!" natomiast
to słowo, które przemieniło
bohatera wykreowanego przez
ulubionego poetę z dzieciństwa
w moją osobistą, nielubianą
etykietę.

Etykietę, która miała mnie w
jakiś sposób definiować, a
zamiast tego ogranicza, budząc
nieuzasadnioną nienawiść i
zainteresowanie względem
czegoś, czego dla siebie nie
wybrałam i nie mogę zmienić. A
z wiekiem uciążliwość zmagania
się z tym, kim wedle

społeczeństwa powinnam być, jest trudna do zniesienia.
Bo widzę rozczarowanie ludzi, kiedy okazuje się, że nie
jestem tak egzotyczna, jakby oczekiwali. Tak, widzę,
kiedy ktoś chce się pochwalić znajomością z egzotyczną
dziewczyną. Tak, zdarzało się, że byłam traktowana jak
lalka. Zupełnie oderwana od rzeczywistości szmaciana
lalka. Tak, czuję się winna, kiedy nie mogę opowiedzieć
komuś o obcej kulturze, bo moja jest tutejsza.

Oczekuje się ode mnie inności nie tylko w wyglądzie,
ale też w zachowaniu. Czy to w sytuacjach komicznych,
gdy starsze panie, widząc mnie, szeroko się uśmiechają,
jakby starały się przekonać, że są bardzo rade, iż, jak
one to mówią, ,,Rumunka'' albo ,,Afrykanka" zechciała
zawitać do ich małego światka (nie wiem, powinnam
wywyższać się, prezentować zachowanie niezgodne z
konwenansami, mówić z obcym akcentem?). Czy w
sytuacjach nieco rozczarowujących, kiedy dziecko,
widząc mnie, zaczyna się do mnie garnąć i chce
pogadać...a wtedy nagle wkracza rodzic, z przerażeniem
i zmieszaniem wypisanym na twarzy, by jak najprędzej
odgrodzić malucha od mojej osoby (nie wiem, ich
zdaniem nie jest mi przykro?). Przecież to dzieci w
szczególności powinny mieć kontakt z odmiennością, aby
nauczyć się ją szanować i akceptować, zamiast bać się
jej i traktować innych z pogardą. Jeśli przy okazji trafi
się jakieś niezręczne pytanie, to tylko się cieszmy, bo
wskaże ono na chęci poznawcze.
,,A dlaczego ta pani jest taka ciemna?" jest po stokroć
lepsze od: ,,Wracaj do Afryki, czarnuchu!".

Jeśli marzymy o bardziej tolerancyjnym i otwartym
kraju, to uważam, że tylko dzieci są narzędziami, jakie
można i warto w realizacji tej idei wykorzystywać.
Wystarczy po prostu przestać je izolować od ludzi
niewpisujących się w standardy i pozwolić na zetknięcie
się z nimi, aby mogły wykształcić własne poglądy.



P.A.

Niespełna 11 lat temu dowiedziałam
się, że mój dwuletni wtedy braciszek ma
autyzm. Czy to coś zmieniło? Nic.
Dopiero z biegiem lat powoli
poznawałam tę chorobę, odkrywałam
też, co ze sobą niesie. Wydawało mi się,
że mój brat rozwija się jak każdy mały
chłopiec. Jego zachowanie było dla
mnie zupełnie naturalne. Powoli uczył
się mówić, przynajmniej tak mi się
wydawało. W pełni sprawny fizycznie
chłopiec miał stać się osobą
dysfunkcyjną, bo ktoś przykleił mu taką
etykietę. Nie rozumiałam tego.

Dla naszej rodziny wszystko
odwróciło się do góry nogami. Po czasie
sama zaczęłam zauważać, że brat ceni
sobie indywidualność, nie potrzeba mu
towarzysza do zabaw, spędzania razem
czasu. Ciężko było mi zaakceptować
fakt, że mam młodszego brata, który
mnie odrzuca i niepotrzebna mu moja
obecność. Nie da się ukryć, że czułam
się odtrącona, ale w całkowicie to
akceptowałam.

Mój brat dorastał. Z dnia na dzień
zmieniało się jego zachowanie, sposób
bycia. Wiele osób go nie akceptowało.
Moi koledzy ze szkoły, znajomi. Nawet
dziadkom ciężko było zrozumieć jego
chorobę. Po kilku latach już wszystko
wiedzieli.

Stała opieka specjalistów,
psychologa, logopedy wszelkich
terapeutów nieraz go przytłaczała.
Integracja sensoryczna, tomatis,
muzykoterapia, zajęcia konne, basen,
wszelkie turnusy logopedyczne i
ruchowe. To nieliczne z zajęć, na które
uczęszczał. Ponadto od 3 roku życia jest
na diecie bezglutenowej, bezmlecznej
oraz bezcukrowej. Wegetarianizm to
przy tym drobnostka.

Zdarzało się, że nie potrafił
usiedzieć 5 minut na krześle.

Był zirytowany, zdenerwowany. Dużo
płakał, uderzał głową o ścianę, nawet
uciekał z domu. Trudno było mu się
przestawić, miał problem z koncentracją.
Każdy kolejny dzień to dla niego
godziny ciężkiej pracy i niezmierzonego
wysiłku, który nie idzie na marne.

Z czasem nauczyłam się z nim
rozmawiać. Często śmiał się ze mnie,
gdy robiłam dziwne miny bądź kiedy
starałam się nauczyć go nowych słów.
To była walka o każdą literę, sylabę,
krótki wyraz. Dobrze wiedziałam, że
rozumie, o czym do niego mówię i choć
starał się coś powiedzieć, nie mógł tego
zrobić. Co ciekawe, nie potrzeba mu
słów, żeby śpiewać. Robi to na swój
sposób, sklejając pojedyncze sylaby.
Zawsze, gdy śpiewa, jest szczęśliwy.

Najważniejsze dla mnie – że jest
niesamowitym i wrażliwym chłopcem.
Nieraz gdy cały świat walił mi się na
głowę, przychodził i przytulał mnie. To
nieprawda, że dzieci autystyczne się nie
przytulają, to mit. Do tej pory gdy
przyśni mu się koszmar bądź obudzi się
w nocy, przychodzi do mnie właśnie po
to, żeby się przytulić. Autystycy
potrzebują swoistej stymulacji, którą jest
dotyk. Tak, autyzm to ciężka choroba.
Ale nawet zdrowi ludzie mają problem z
komunikacją społeczną.

Zdrowie to pojęcie względne. On –
jest dla mnie ZDROWY. Ma zdrowe
ręce, nogi, dużo się uśmiecha. Kocha
ruch i świeże powietrze. W domu czuje
się jak w klatce, jest ograniczony.
Dlatego staramy się organizować mu tę
przestrzeń. Przejażdżki rowerowe,
spacery to coś, co uwielbia. Z ręką na
sercu mogę powiedzieć, że to najszybszy
cyklista świata. Z trudem jesteśmy w
stanie go dogonić! Gdy tylko zaznał
ruchu, wielogodzinne zajęcia zaczęły
przynosić efekty. Wszystko zaczęło się
układać.

Kiedy mój brat poszedł do
przedszkola integracyjnego, zaczął się
koszmar. Wszystko stanęło w miejscu.
Paniom przedszkolankom brakowało
wyrozumiałości. Radziły dzieciom: „Nie

podchodźcie do niego! On jest taki i
taki”. To oczywiste, że nie potrzebował
towarzystwa. Problem polegał ma tym,
że w doskonale rozumiał, o czym ktoś
mówi. Wiem, że go to bardzo bolało.
Takich smutnych oczu nie da się
zapomnieć.

Zmieniliśmy szkołę. Był w klasie dla
samych autystyków – było ich czterech
– czterech muszkieterów walczących z
jedną chorobą. Tylko on w tej grupie nie
mówił. Była z nim zawsze jego własna
Pani, która o niego dbała i rozumiała
jego potrzeby. Młody zaprzyjaźnił się
szybko z nową klasą i szkołą. Z
przyjemnością brał udział w zajęciach,
co trwa do teraz.

Obecnie ma 13 lat. Nie wiem, jak
dalej będzie, nikt tego nie wie. Jest
ciekawym świata, zdolnym chłopcem i
wiem, że osiągnie wiele. Niedawno, gdy
spędzaliśmy ostatnie chwile z naszym
dziadkiem, powiedział do niego: „Wiem,
że teraz mi nic nie powiesz. Ale nie
martw się. W niebie sobie pogadamy”.
Nie mógł powiedzieć nic piękniejszego,
a ja całkowicie w to wierzę.

Julia Pawłowska

Niecałe trzy miesiące temu urodziła mi się siostra. Byłam
(i jestem) przeszczęśliwa, gdyż zawsze chciałam mieć
młodsze rodzeństwo, którego czasy niemowlęce będę
pamiętać ( moi dwaj bracia są ode mnie niewiele młodsi i nie
pamiętam ich wczesnego dzieciństwa), więc gdy urodziła się
Lusia (Łucja) byłam bardzo zadowolona.

Od początku była dzieckiem z problemami. Po urodzeniu
wylądowała w inkubatorze w szpitalu dla ,,wcześniaków” w
Warszawie. Lekarze podejrzewali wady serca i wiele inny
chorób. Prawdę mówiąc, martwiłam się. Pierwsza siostra i nie

wiedziałam, co może się z nią stać. Na samym początku jej
stan był naprawdę zły. Nie wiedziałam, czy następnego dnia
będzie gorzej, czy może lepiej… po tygodniu wszystko szło w
dobrym kierunku. Było coraz lepiej, jednak w nocy tej samej
doby stan Lusi znowu był nie najlepszy. I znowu trzeba było
czekać na kolejne wieści o jej stanie. Potem znowu wszystko
szło coraz lepiej, ale lekarze bali się ją tak od razu wypuścić
na wypadek, gdyby jednak coś miało się źle dziać.

Wydawało mi się, że trwało to w nieskończoność. W
rzeczywistości były to dwa tygodnie. Po tym czasie wyszła ze
szpitala i przyjechała z nami do domu. Wydawało się, że
wszystko jest dobrze. Oczywiście, nadal trzeba było z nią
jeździć na przeróżne kontrole, ale tym zajmowali się rodzice.
Lepsze to niż leżenie w szpitalu, do którego ja i moi bracia
nie mogliśmy nawet wejść, gdyż wszystkie dzieci leżące na
oddziale miały bardzo słabą odporność.

Po jednej z wizyt rodzice powiedzieli nam, że Lusia może
nie rozwijać się prawidłowo. Nie przejęłam się tym jakoś
strasznie, ponieważ myślałam, że będą to problemy typu

cd. str 7



Zuzanna Ziarek

Coraz częściej widzę, że w Polsce
pojęcie „inny” i „swój” dzieli przepaść.
Polska to kraj, w którym te wyrazy dla
wielu osób wykluczają się. Podobnie
jest z pojęciami „dobry” i „pobożny”, bo
przecież ateista nie może być „dobry”,
kiedy w nic nie wierzy… Jeżeli ktoś jest
innego zdania na ten temat, wtedy
pojawia się on – „hejt nasz polski
powszedni”.

Dziwi mnie również fakt, że w kraju,
w którym żyjemy, przymiotnik „inny”
funkcjonuje jako idealny zamiennik
drugiego przymiotnika – „gorszy”.
„Inny”, bo „gorszy”, a „gorszy”, bo
„inny”, gdzie „inny” oznacza nie „swój”,
co z kolei „nie taki jak ja”. Polska
nienawiść może przybierać zupełnie
różne formy. Jedną z najgorszych jest
chyba ta internetowa, kiedy osoba
szerząca tę nienawiść, tzw. „hejter”, ma
świadomość, że może to robić, bo nie
poniesie żadnych konsekwencji.
Natomiast konsekwencje jego
zachowania w postaci nieuniknionego
stresu ponosi osoba, która właśnie jest
hejtowana, ale to nie zostaje
przemyślane przez naszego „hejtera”,
bo liczy się tu i teraz, żeby to on stał
się „królem żartu”, bo przecież
wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy.
Może to w pewnych okolicznościach nie
byłoby tak dużym problemem, gdyby
nie fakt, że to nie koniec polskiej
nienawiści. Ta nienawiść coraz bardziej

się szerzy i oplata nas, bo przecież
każdy z nas ma swój „karabin”, który
jest w stanie wyjąć, kiedy coś jest inne,
nie takie jak on, czyli w mentalności
Polaków po prostu gorsze. Fakt, że
sąsiad właśnie kupił sobie nowy
samochód na pewno jest
uargumentowany tym, że musi kraść, a
ci, którzy sądzą, że uczciwie na niego
zarobił, z pewnością kradną razem z
nim. Homoseksualizm? Wiele razy
zetknęłam się z opiniami, że to
„zboczenie” albo „choroba”, więc za to
„przestępstwo” homoseksualiści nie
mają prawa do szczęścia. Leczyć,
zamknąć, nie wypuszczać. A ten pan,
który prowadzi program w telewizji nie
może przekazywać tych „dobrych”

wartości, bo jest ateistą, więc najlepiej
wykreślić ten program z listy
najczęściej oglądanych. A ja? A ja mam
łzy w oczach kiedy tego słucham, bo tu,
w Polsce, żyję. Tęcza na placu
Zbawiciela w Warszawie była
podpalana siedmiokrotnie. No cóż, co
kraj to obyczaj.

Gdy nadchodzi niebezpieczeństwo,
Polacy umieją świetnie ze sobą
współpracować, bez zbędnych
podziałów, ale gdy niebezpieczeństwo
mija i przychodzi zwyczajne życie,
wtedy pojawia się nienawiść. Czy gdy
kiedyś "elektryk zapalał światło
wolności", zabrakło w Polsce prądu na
miłość, szacunek i tolerancję?

trudności w matematyce. Rzucili jakąś fachową nazwę, ale
skoro nic mi nie mówiła, to czego miałam się obawiać?
Dopiero potoczna nazwa rozjaśniła mi sytuację. Zespół
Downa. Do tej pory ta nazwa kojarzyła mi się (nie ukrywajmy
tego) źle, bardzo często słyszałam, jak inne dzieci
przezywały się tym słowem. Tak naprawdę to dopiero, gdy ta
choroba dotknęła mojej własnej siostry, dotarło do mnie, że
to nie jest nic (jak niektórzy uważają) śmiesznego.

Lusia jest bardzo pogodna, ładna, a czasem (jak
większość takich dzieci) śmieszna. Do tej pory nikt, kto ją
oglądał, nie zauważył, że jest chora. Wszyscy mówili ,, Ale
ona ładna” albo ,, Jaka śliczna”. Sama zorientowałam się
dopiero, gdy rodzice mi powiedzieli, chociaż patrzyłam na nią
godzinami. Praktycznie jedynym punktem identyfikacji (tak mi
się wydaje) są oczy - większe i nieco skośne, oraz fakt, że
często wypina język, co na początku wydawało mi się

naturalne, gdyż to małe dziecko.
Nie jestem jej matką, nie ćwiczę z nią, żeby ją

usprawnić, ale jestem jej siostrą, więc mam pewne obawy.
Większość dzieci ocenia rówieśników z wyglądu - twarzy
lub ubioru. Część nawet izoluje się od tych wyglądających
inaczej lub boi się ich. Wiem, że Lusia będzie kiedyś
wyglądać inaczej (tak jak wszystkie dzieci z zespołem
Downa). Być może kiedyś nie będzie w pełni akceptowana
przez swoich rówieśników i będzie czuła się inna w
negatywnym tego słowa znaczeniu. Słyszałam już, że jeśli
będzie traktowana przez nas normalnie, to będzie miała
chociaż częściowe poczucie akceptacji i normalności.
Czasami zastanawiam się też, kiedy zda sobie sprawę, że
jest niepełnosprawna. A może będzie dorastać z tą
świadomością? Rzadko tak rozmyślam, ale czasem mi się
zdarza…

Niepełnosprawne rodzeństwo cd.



Michalina Bieńko

Dlaczego odmienność zbyt często bywa źródłem
nienawiści? Dlaczego tak trudno zaakceptować, że ktoś różni
się od ogółu? Na te pytania być może odpowiedział już
kiedyś Edward Stachura prostymi słowami: „inność drażni
jednakowość”, ale czy to wystarczy? Czy jeżeli coś mnie
drażni, to mam uzasadniony powód, by zacząć nienawidzić?
Przecież inny wcale nie jest synonimem gorszego, a to
właśnie różnorodność czyni świat nadzwyczajnie pięknym!
Jedną z artystek, która pragnie za pomocą języka sztuki
udowodnić niepodważalność ludzkiego prawa do wolności,
jest Maria Peszek.

Podążając śladami ojca*, w 1996 roku ukończyła
krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną.
Występowała na deskach wielu teatrów, a także w filmach i
serialach. Zdobyła również wiele nagród w tej dziedzinie.
Jednak po długich latach pracy w zawodzie aktora
postanowiła zmienić swoją życiową ścieżkę. Dziś jest głównie
autorką muzyki i kontrowersyjnych tekstów. Mówi o sobie, że
czuje się bardziej performerką niż wokalistką czy
piosenkarką. Jej koncerty to niezwykłe widowiska pełne
energii i jedności. Niewątpliwie każda z czterech wydanych
przez nią autorskich płyt wywołała zamęt wśród odbiorców.
Maria Peszek już nie wstydzi się tego, kim jest. Nieidealna.

Może nie tak kobieca, jakby tego od niej oczekiwano i nie
wyśpiewuje słów, których by od niej oczekiwano. Ale jest. I
dobrze, że jest. Ma kochającego partnera oraz rzeszę
wiernych fanów, którzy poszliby za nią w ogień. Dlaczego?
Ponieważ jest prawdziwa i szczera, a przede wszystkim jest
po prostu sobą.

Za swoją inność zapłaciła depresją, trudnymi chwilami
zwątpienia i chęcią popełnienia samobójstwa. Nie jest łatwo
być innym. Na szczęście towarzyszył jej ktoś, kto pomógł
odbić się od dna. Teraz wie, czego oczekuje od życia i jaka
jest jej rola na świecie. Jest szczęśliwa.

26 lutego ukazała się
druga po „katastrofie
emocjonalnej” i czwarta w
karierze artystki płyta
zatytułowana „Karabin”.
Mimo przewrotnego tytułu
album jest swoistym
manifestem o pacyfistycznym
przesłaniu. Autorka wzywa do
miłości i pokoju w obliczu
niespokojnej sytuacji na
świecie i problemów, z jakimi
zmaga się współczesne
społeczeństwo. Wojny,
terroryzm, nietolerancja. „Karabin” to płyta o świadomości
zła i nienawiści, pełna niepokoju i strachu. To także marzenia
o świecie, w którym te zjawiska nie występują. Jednak przede
wszystkim jest to płyta o inności. Chociaż pozornie album jest
ponury i zawiera bardzo poważną przestrogę, całość ma dość
pozytywny wydźwięk dzięki tanecznym i energicznym
melodiom piosenek. „dziś nad ranem mi się przyśnił kraj
kwitnącej myśli że idę ulicą i że wszyscy krzyczą czasy takie
niespokojne róbmy miłość a nie wojnę” to fragment piosenki
pt. „Elektryk”. Wojna rozumiana może być nie tylko
dosłownie, lecz również jako synonim wszelkich nawet
błahych sporów rodzących się między ludźmi. Artystka
szeroko pojętą WOLNOŚĆ przedstawia jako najistotniejszą w
życiu wartość. W tekstach jedenastu utworów zawartych na
krążku dominują konkret i prostota. Pojawiają się wulgaryzmy
i kolokwializmy, podkreślające wymiar nienawiści, której
autorka doświadcza na co dzień. W rozmowie z Grzegorzem
Miecugowem w programie „Inny punkt widzenia” wyznała, iż
zdarzają jej się telefony od ludzi, którzy grożą jej śmiercią,
ale ona się nie boi. „Karabin” to nie muzyka, której słucha
się dla przyjemności, lecz emocje artystki. Emocje, które mają
trafić do ludzi.

Zachęcam wszystkich do wysłuchania tego, co Maria
Peszek jako artystka i jako człowiek chce przekazać światu.
Ona sama mówi: „Chciałam zrobić płytę, która będzie jak
seria z karabinu. Utwory jak naboje, które celnie trafią. Mam
nadzieję, że część z nich trafi w głowę i uruchomi proces
myślowy, sprawi, że słuchacz zacznie zadawać sobie pytania.
Część z nich trafi w serce, czyli wzruszy. Część
najprawdopodobniej trafi w nabrzmiałe problemy, które
wyjątkowo nam dziś dokuczają, może sprowokuje kogoś do
dyskusji. […] Czasy są brutalne, więc i środki muszą takie
być. [...] Nienawiść jest fizyczną częścią człowieka, żyje we
mnie, w tobie, w każdym. Kwestią dojrzałości i
odpowiedzialności – a więc tak naprawdę osobistej wolności –
jest to, co z tym zrobisz. […] zawsze pozostaje kwestia
indywidualnego wyboru każdego człowieka”**

Przypisy autorki:
*Jan Peszek – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny,
reżyser teatralny i pedagog.
**fragmenty wywiadu Jarka Szubrychta dla „Gazety
Magnetofonowej”



Agnieszka Olender

które widzę za oknem na
piętrze. Niezależnie, czy jest
słońce, czy pada deszcz, widok
ten dusi mnie niezależnie od
pory dnia, roku czy nastroju
świata. Okno przyprawia mnie o
dreszcze i choć jest dopiero co
wymyte, świat za nim wydaje
się ponury i pusty. O ile okno
uzyskało moje przebaczenie, tak
dla tego, co jest za nim,
mógłbym być najgorszą plagą,
a i tak nie zrobi to na mnie
wrażenia. Co tydzień widzę ten
straszny obraz i czuję wstręt do
tego, że przyszło mi rozpaczać
właśnie nad czystym oknem i
brudnym widokiem. Mógłbym
przysiąc na wszystko, że
gdybym nie był narażony na
oglądanie tego obrazu, nie
byłbym takim znudzonym i przerażonym nośnikiem genów, a
moje życie nie byłoby oknem oddzielającym jedno od
drugiego.

Chcę powiedzieć, że zawsze byłem przesadnie
szczęśliwy i widok pustej sali, czystego okna i brudnego
świata wywoływał we mnie ogromne zwątpienie i nudę.
Moje życie w tym miejscu kojarzy się z zardzewiałymi
śrubami, które trzymają krzesło rozwalające się przez
nadmiary kilogramów. Nie mam szacunku do życia, chociaż
jednocześnie cenię je sobie ponad wszystko. Mam czelność
powiedzieć, że dualizm mojej natury jest tak
skomplikowany, że największy filozof, lekarz, matematyk i
psycholog w jednym niezdolny byłby do analizy

i zrozumienia mojego bytu. Proszę sobie wyobrazić, chociaż
wiem, że tylko nieliczni mogą zrozumieć istotę tego
zjawiska, proszę sobie wyobrazić, na jaką porażkę skazali
mnie bogowie. Oskarżam wszystkich tych, którzy wpajali mi
złe wartości. Którzy dyktowali złe poglądy. Wiem, że tylko
idiota nie jest zdolny do myślenia i wyciągania własnych
wniosków. Szacunku nie ma ten, kto biernie poddaje się
opiniom i złym nawykom, i ten, kto nie analizuje i nie
obserwuje. Szacunku nie ma ten, kto po prostu zaniechał

samorozwoju i nawet nie stara się wyjaśniać. Nie winię
samotników, dopóki potrafią eksplorować czas, miejsce i
badają świat.

Widok za oknem sprawia, że nie chcę zrozumieć świata,
dlatego cierpię, bo chcę świat zrozumieć. Mamy wspólnych
przodków, wspólną przeszłość, osobną teraźniejszość i
będziemy mieć zupełnie samotną przyszłość, jeżeli
społeczeństwo nie będzie odkrywać i próbować. Na własne
życzenie uczucia wasze i umysły chylą się ku upadkowi. Na
to pozwolić może sobie ten, który całkowicie panuje nad
myślami i rozumem.

Małgorzata Kujawa

Gdziekolwiek się spojrzy, można to zauważyć. Nieważne,
czy pijesz kawę w nowej kawiarence, idziesz na spacer z
psem, chodzisz po galerii handlowej, czy może pokonujesz
codzienną drogę do pracy lub szkoły. Ostatnio wszyscy
możemy być obserwatorami tego fenomenalnego zjawiska!
Większość populacji ludzkiej, a w szczególności osoby młode,
wyczuwają w kostkach zbliżającą się nieuchronnie wodę. Jako
że odczuwają nieznośną spiekotę w kostkach, zaczynają
wyjątkowo wysoko podwijać nogawki swoich spodni. To
zupełnie zrozumiałe, bo przecież podczas zaistnienia
zjawiska ocieplenia klimatu dużą część lądów zaleje woda, a
kto wtedy wyjdzie na tym najlepiej? Właśnie oni!
Zadziwiające jest to, jak bardzo wszyscy zaczęli dbać o
niezamoczenie swoich spodni... To jest nie tylko praktyczne i
pomysłowe, ale wręcz tworzy nową "faszyn". Niektórzy nawet
szykują się na wylew Bzury podczas 20-stopniowego mrozu.
Ślicznie eksponują swoje kostki, najważniejsze jest to, aby
koniecznie do tego dobrać aktualnie modne buty i zawinąć
nogawkę ciasno tuż nad kostką. Dopiero wtedy ma to dwa

razy większą moc sprawczą. Nawet sklepy odzieżowe zaczęły
się nami martwić i tworzą już gotowe spodnie z umyślnie
podwiniętymi nogawkami. Jakkolwiek na to spojrzeć, wpaść
na to mógł jedynie prawdziwy geniusz- intelektualista!
Patrząc na te wszystkie zjawiska, musimy pamiętać o tym,
aby zacząć wcześniej szykować się na wielką powódź,
najlepiej już teraz.



Wyrwawszy się z więzienia i ściskających mnie kajdan –
szybowałem

Ponad fałszywością, próżnością i naiwnością

Za nic mając kruche przyjaźnie i nietrwałe związki
przypadkowych ludzi

Oni wszyscy tak nisko, prawie na dnie, od którego nigdy
się nie odbiją

A ja tu – na wyżynach, na szczycie, ponad wszystko –
silny i niezależny

Tylko że… trochę tu zimno

Szymon Brzeziński

Brygida Kempa

Most of the time I don't get what I
am even doing here. Why am I among
You. I don't know. There's a lot of
things I don't know. I don't understand
how does your society works, what
you are talking about, why you have
so trivial problems. I listen but I don't
hear. I try to get you but I don't. I think
I have a place in your society but
those little groups with whom I try to
contact always prove me wrong. There
is no place for me here. I don't
understand anyone of you. I try to
participate in your rituals but I always
fail, I always feel lonely and lost.
Never understanding, never
understood.

Even your sense of time gives me
headaches. It seems to be playing with

me, constantly tricking and fooling as
if it wanted to prevent me from getting
on higher levels of consciousness, to
the place and state where I belong
because it's not here for sure.

My whole existence is a stream of
not knowing. I don't… No. I'm sure I'm
still superior to you. I just can't
understand how you are able to
restrain my true abilities like this.
How can such simple beings be so
complicated, so stupid and yet better
at being human. How can your
presence be so overbearing, you're
like a flood of idiocy in which I'm
drowning.

I don't get your sense of humor,
your relationships and attractions. I
listen to your conversations.. I try to
participate sometimes, but it always
turns out wrong. As if we were talking
in two different languages. It's not a
big surprise to me anymore. We're
two different species anyway. We talk
about the same thing, but don't
understand each other. We watch the
same thing but see something
completely different. We only look the
same. Our brains, if both of us even
have them, work in different ways, so
how are we supposed to
communicate?

Of course I have seen beings
similar to me. But I don't get them
either. I guess they're only another
lost human. Not a being like me,
stuffed into your fragile body and
filthy society. They're not affected by
their condition, they don't even seem
to notice it. I'm simultaneously
scared, worried and disappointed
with them. I think they're even less
human than most of you. It's kind of
impressive but I can't look up to them
anymore. They're too simple and I’ve
noticed most of their faults and
mechanics already. They’re no fun to
me anymore. I'm disenchanted even,
I'd say. I'm left alone yet again,
surrounded by humans and less-
than-human beings. There's no
escape route and no use in trying to
understand. Nothing seems
meaningful in your world. How can
you live without a meaning? Where
is my meaning left? There are too
many questions and I know the
answers are somewhere within me
but you, you filthy animals, are
preventing me from it. Your human,
four-dimensional plan of existence is
not enough for me. I'm blindly looking
for the exit on my own.




