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Zbigniew H erbert w esejach o swoich 
podróżach po Euro pie podkreśla dys tans, jaki dzieli go  
od zabytków i cudów kultury greckiej i rzymskiej… 

Czuje się jak „barbarzyńca” w ogrodzi e, którym nazywa 
kulturę europejską, będącą w czasach jego wycieczek  

obszarem  bardzo o bcym  polskiemu o bserwatoro wi, 
znajdującem u się za żelazną k urtyną.  Pok azuj e nam też,  

jak bardzo zachwycony jest tą kulturą, jak wielkie 
wywoł uje ona wrażenie.  

Obawiam się,  że dzisiejszy człowiek może tego  
nie zauważyć. Podró że poety odbywały się w 
zamierzchł ych dla nas czasach odgrodzenia Polski od 

Europy. Wówczas ludzi e mniej dbali o przeszłość,  
bardzi ej martwili się o teraźniejszość i o to, co się z nimi 
stanie. Tymczas em na północy i zachodzie, gdzie życie 

płynęło, cho ć może nie spokojniej, to jednak stabilniej – 

człowiek  więcej czasu mógł  poświ ęcić na zas tanawianie 
się nad istotą egzystencji, doświadczanie rzeczy 

codziennych przez pryzmat historii, a  więc wiecznoś ci.  

            W ydaj e mi się, że teraz, ki edy nasze perspek tywy  
są większe, lepiej też powinniśmy je wykorzystywać.  

Jeśli kraje zachodu i południa otwierają się na nas – my 

też powinniśmy otworzyć się na nie i na ich kulturę,  
która przecież w pewnym sto pniu jest naszą kulturą, bo  
Rzym, Grecja – to kolebka całej Europy. Lepiej przeci eż 

czuć się ogrodnikiem w swoim wł asnym ogrodzie, a nie 
barbarzyńcą, starającym się zrozumieć, a nie mogącym  

pojąć pewnych rzeczy. 
   Redakto r naczelna 
   Katarzyna Kras zewska 

 

W numerze m.in.: 

• Wywiad z Piotrem Trojańskim 
– współautorem ksiąŜki 
„Holokaust. Zrozumieć 
dlaczego”,  

• O krok od Europy  – Kraina 
Przedsiębiorczości w naszym 
gimnazjum, 

• Sonda na temat naszej 
tolerancji, 

• Recenzja ksiąŜki „Skafander i 
motyl”, 

• Felietony o dyskryminacji i 
(nie)równości płci.   

 

Gazetkę Gimnazjum im. księdza Karola 
Wojtyły w Niegowici „BIG” redaguje zespół w 
składzie (stałym i ruchomy m): Katarzyna 
Kraszewska – redaktor naczelna, Aleksandra 
Madej, Iwona Słodka, Izabela Wolko, 
Karolina Kulma, Karolina Stopa, Aneta 
Olszańska, Katarzyna Sroka, Katarzyna 
Nawłatyna, Karolina Piotrowska i inni.  
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Kraina Przedsiębiorczości w Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 
 

O KROK OD EUROPY 
Katarzyna Kraszewska 

 
W tym roku szkolnym odbyło się w 

nas zej szkole semi nari um będące części ą 
projektu brytyjski ego o nazw i e 
"Enterpri si ng Excange Academy". W 
Polsce pod patronatem tego projektu 
dzi ała program „Krai na 
Przedsi ębi orczości ”, w  którym do tej pory 
wzi ęły udzi ał dwi e szkoły średni e i  trzy 
gi mnazja z Małopolski , w  tym nas ze. Jako 
wysłannik gazetki  uczes tniczący w  
semi narium chciałabym wam przybli Ŝyć ten 
właśni e program. 
 

 
[pani Hanna Leśniewska-Kopeć podczas 
warsztatów zorganizowanych w Cambridge] 

Pew ni ludzi e w Wi elkiej Brytanii 
postanowi li  zreali zow ać projekt mający na 
celu wspi erani e młodych ludzi  i 
umoŜliwiani e i m „w łączeni e si ę z sukcesem 
w budowani e wzrostu ekonomi cznego i 
dobrobytu jako obyw atele, pracow ni cy czy 
pr zedsi ębi orcy". To wszystko poprzez 
zaprojektow ani e i rozw ój programu 
aktyw nego nauczani a przedsiębi orczości  
oraz budow ani e pomostu zarówno mi ędzy 
szkołami, jak i mi ędzy państw ami  Unii 
Europejski ej. Taki e w łaśni e zadani a 
postaw i li sobi e za cel ludzi e podejmujący 
si ę projektu. 

 Wi elu z w as na pewno pamięta, Ŝe 
pani  Hanna Leśni ew ska - Kopeć poleci ała na 
w arsztaty do Wi elkiej Brytanii. 
Warsztaty te s tanow i ły pi erw szą część 
programu. Nauczyciele odbyli  dw udni ow e 
kursy, na których poznali  sposoby 
rozwi jani a w sobi e kreatywności , pracy z 
młodzi eŜą,  ci ekaw e metody pobudzani a 
tw órczości . Nauczyci ele, jak sami 
stwierdzi li : „Ŝeby nauczyć czegoś  
młodzi eŜ,  najpi erw  musi eli  nauczyć 
samych si ebie". 
 Kolejny etap „Krai ny 
Przedsi ębi orczości " to następne 
w arsztaty, w  których udzi ał w zi ęli 
gi mnazjali ści . Uczyli si ę oni tam tego, jak 
dobrze, efektyw ni e i kreatyw ni e myśleć, 
pos zer zać sw oje horyzonty w  dąŜeni u do 
pr zys złego sukcesu w  Ŝyci u zaw odow ym i 
móc pr zy tym świ etni e si ę baw i ć. 
Rów nolegle do ni ch odbyw ały si ę w arsztaty 
dla młodzi eŜy s zkół średni ch, która w i edzę 
teoretyczną mogła dodatkow o poszer zyć 
praktykami  w w ybranych zakładach.  
 Podsumow ani em całego cyklu były 
seminari a, na których młodzi  ludzi e, a 
takŜe i ch nauczyciele opowi adali o tym, 
czego si ę nauczyli  na warsztatach i  
praktykach oraz co z ni ch w yni eśli. Jest 
to w spani ały projekt, który pomaga 
pos zer zać horyzonty, myśleć kreatyw ni e i 
pr zede w szys tki m – w draŜa młodzi eŜ do 
efektyw nej pracy w  przys złości  i 
pokazuje, z czym zapew ne zetkną si ę w 
drodze pracy zawodow ej. Dobrze, Ŝe 
nas za s zkoła wzi ęła udzi ał tym 
pr zedsi ęw zięci u. Oby w i ęcej tak 
pr zynos zących efekty i ni cjatyw! 
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Porozmawiajmy… 
 
Wywiad z drem Piotrem Trojańskim, współautorem programu nauczania o Holokauście 
oraz ksiąŜki pomocniczej do nauczania historii pt. Holokaust. Zrozumieć dlaczego. 

 

W OBLICZU NIENAWIŚCI 
 
Z panem Piotrem Trojańskim rozmawiały Iwona Słodka i Izabela Wolko. 
 
BIG: Kiedy wzbudziła się w Panu pasja, by 
zająć się historią śydów? 
 
PIOTR TROJAŃSKI: Po raz pi erwszy 
powaŜni e zai nteresow ałem się hi storią 
śydów w czasi e moich studi ów w Krakowi e. 
Ni e były to jednak zajęci a, czy w ykłady, na 
których temat ten w łaściwie jeszcze ni e 
pojawi ał się. Moje spotkani a mi ały inny 
charakter. Chodząc po Krakowi e, a w łaściwie 
jego daw nej dzi elni cy Ŝydow ski ej – 
Kazi mi erzu, oglądałem stare opuszczone 
domy i  synagogi oraz zani edbane cmentarze. 
Zastanawiałem się w tedy, kim byli  ich daw ni 
mi eszkańcy, dlaczego i ch juŜ tam ni e ma. 
Szukając odpowiedzi  na te pytani a, si ęgałem 
oczywi ście do ksi ąŜek, jednak to ni e 
wystarczało. Po ukończeni u studi ów, na 
początku lat 90., pracując juŜ na uczelni 
spotkałem w spaniałego człowi eka, Rafaela 
Scharfa - krakow ski ego śyda, który po 
kilkudzi esi ęci u latach pobytu w  Anglii 
przyjechał do rodzi nnego Krakowa. Pan 
Scharf zafascynow ał mnie swoją 
osobow ości ą oraz zaimponow ał ogromną 
wiedzą na temat hi storii  i  li teratury polski ej. 
Pokazał mi, Ŝe moŜna być jednocześni e 
Polaki em i  śydem oraz Ŝe ni e ma znaczeni a 
to, gdzie mieszkasz – najw aŜni ejsze jest 
Tw oje własne poczuci e, mi łość do sw ojej 
ojczyzny, kraju urodzenia i w ychow ani a. To 
właśni e on zaprosi ł mni e na mi ędzynarodow ą 
konferencję do Londynu, gdzi e 
przedstawi łem referat na temat s tanu 
nauczania o Holokauści e w Polsce. Wtedy to 
rozpocząłem badani a na temat hi storii 
śydów w Polsce, które prow adzę do dzi siaj.  
 

BIG: Kiedyś Polska była krajem bardzo 
tolerancyjnym. Co sprawiło, Ŝe to uległo 
zmianie? 
 
P.T.: Rzeczywi ści e przez wi eki Polska 
uchodzi ła za kraj tolerancyjny, w którym 
wszyscy mieszkańcy mogli  si ę ci eszyć 
sw obodą religijną, poli tyczną i kulturalną. W 
Polsce znajdyw ali  schronieni e śydzi  i  i nni 
róŜnowi ercy, którzy uci ekali  z Europy 
zachodni ej przed prześladowani ami. Władcy 
Polski  nadawali  śydom przywileje, doceni ając 
i ch znaczeni e dla rozw oju zacofanego 
gospodarczo kraju. Kupcy Ŝydowscy i 
banki erzy stali  si ę pi oni erami  gospodarki 
Polski. W zami an za to polscy królowi e i 
magnaci obejmow ali śydów swoją opi eką. 
Kwi tła kultura i nauka Ŝydowska, powstawały 
synagogi  i całe dzi elni ce miast zamieszkane 
przez śydów . Państw o polsko-litewski e 
nazywano wtedy Rzeczpospoli tą Wi elu 
Narodów. Sytuacja zmi eniała si ę stopni ow o. 
Li czne w ojny, które prowadzi ła Polska z 
sąsi adami  w  XVII w. oraz rozw ój demokracji 
szlachecki ej doprowadzi ły do osłabi enia i  w 
końcu upadku kraju. W XIX w. wraz z 
rozwojem kapi tali zmu powstały róŜne grupy 
społeczne, które zaczęły ze sobą 
ryw ali zow ać. Rodząca si ę polska klasa 
średnia (burŜuazja) zaczęła patr zeć na 
śydów  jak na swoi ch rywali, którzy stali  na 
drodze do i ch dobrobytu. Wtedy to pojawi ły 
si ę hasła głoszące, Ŝe przyczyną wi elu 
problemów  są śydzi , którzy to - jak 
twi erdzono - zdomi nowali  ni ektóre dzi edzi ny 
gospodarki, tj. handel, rzemi osło, czy 
fi nanse. Ni ektórzy ludzie ulegli  tej 
antysemi cki ej propagandzi e i domagali si ę 
ograni czeni a praw  śydów. W wi elu miejscach 
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organi zowano demonstracje. Od czasu do 
czasu dochodzi ło takŜe do pogromów - 
wybuchów przemocy ki erowanych przeciwko 
śydów. Po odzyskani u przez Polskę w  1918 r. 
ni epodległości  hasła antysemickie stały si ę 
części ą programów  niektórych polski ch 
partii poli tycznych, które domagały si ę 
ograni czeni a w pływu śydów  na gospodarkę 
oraz i ch emi gracji  z Polski . Powstały pomysły 
na w prowadzeni e limi tów przyjęć studentów 
Ŝydow skich na studi a, dostępu do ni ektórych 
zaw odów, adw okatury czy teŜ bojkotu 
Ŝydow skich sklepów  i  zakładów 
rzemi eślni czych. Ni ektórzy Polacy ulegli  tym 
hasłom i i nspirowani  sytuacją w Ni emczech 
tuŜ przed w ojną domagali si ę ograniczeni a 
praw  śydów. W ten oto sposób Polska 
przestała być juŜ uwaŜana za ostoję 
tolerancji  w Europi e. 
 
BIG: Czy młodzieŜ wie tyle, ile powinna o 
Holokauście? 
 
P.T.: Sądzę, Ŝe dzi ęki  reformie szkolnej i 
wprowadzeni u now ych programów  i 
podręczni ków  nauczani a młodzi  Polacy wi edzą 
juŜ dość duŜo, jednak w ciąŜ za mało. Zresztą 
ni e ilość wi edzy jest tu najw aŜni ejsza, lecz 
to, co się z ni ą zrobi . Czy młodzi eŜ potrafi 
zrozumi eć i  przeŜyć to, czego si ę dowi e? 
Jaki e w ni oski  z tego w yci ągnąć? Ni estety, 
mam wraŜeni e, Ŝe z tym jest jeszcze ni e 
najlepi ej. Ni estety, ni e wszyscy nauczyci ele 
to rozumi eją i  o Holokauści e uczą tak samo 
jak o i nnych w ydarzeniach z hi storii. 
Wymagają od uczni ów znajomości  tylko 
faktów , dat i  nazwisk. Moim zdani em, jest to 
zasadni czy błąd, bowi em Holokaust to ni e 
jest zw ykłe wydarzeni e w hi storii. Uczeni e o 
nim wymaga specjalnego podejści a, 
wraŜliw ości , pow agi i  umi ejętności.  
 
BIG: Co Pan sądzi o tym, Ŝe wśród 
młodzieŜy określenie „Ŝyd” funkcjonuje 
jako obraźliwe? 
 
P.T.: No cóŜ, bardzo nad tym boleję. 
Ni estety, z jednej strony świadczy to o 

istnieni u wśród młodych ludzi 
antysemi tyzmu, z drugi ej jednak w ydaje mi 
si ę, Ŝe jest to efektem i ch zw ykłej 
bezmyślności, braku refleksji  nad tym, co 
mówią. Przez wi ele lat słow o „śyd” było 
bowiem w Polsce traktow ane jako obraźliw e, 
i  co gorsze sytuacja taka była społeczni e 
akceptow ana. Ni ewielu ludzi  przeciwko temu 
protestow ało i nadal protestuje, 
bagateli zując zagroŜeni e, jaki e niesi e ze 
sobą tzw . antysemityzm w erbalny. Stąd i 
młodzi eŜ widząc przyzw oleni e na taki e 
zachow ani e, postępuje podobni e. Zmiana 
tego w ymaga uświadomieni a młodzi eŜy, jak 
oni by si ę czuli, gdyby ktoś słow a „Polak” 
uŜywał do obraŜani a i nnych. Ni estety, 
ni ewielu dorosłych zdaje sobi e z tego 
sprawę. Niestosow ne dowcipy, w których 
pojawi a si ę słowo „Ŝydek”, są u nas w ciąŜ 
powszechności ą. Podobni e zresztą, jak 
sposób przedstawi ani a postaci śyda w 
jasełkach, które podtrzymują stare 
antysemi cki e stereotypy o chciwości  i 
ni euczciw ości  śydów. Czy chci eli byśmy, Ŝeby 
ktoś o nas mówi ł „Polaczki ”, albo w yszydzał 
nas co roku w jednym z najpopularniejszych 
przedstawi eń świątecznych? Z pew nością ni e 
byłoby to przyjemne.  
 
BIG: Czy współcześnie istnieje realne 
zagroŜenie, Ŝe śydzi będą chcieli 
odzyskać swoje majątki utracone w czasie 
i po II wojnie światowej? 
 
P.T.: To kompletna bzdura i gi gantyczne 
ni eporozumi eni e, które w ymaga w yjaśni eń. Po 
pi erwsze, co to znaczy „odzyskać”? JeŜeli 
mi ałoby to dotyczyć odzyskiw ania 
zagrabi onej w łasności, to uw aŜam, Ŝe w 
państwie praw a tak właśni e powi nno si ę stać. 
Przeci eŜ kaŜdy chci ałby odzyskać to, co 
ki edyś utraci ł. Oczywiści e, sytuacja w  tym 
przypadku jest bardzi ej skomplikow ana, 
bowiem w  mi ędzyczasi e daw na własność 
Ŝydow ska przeszła w  ręce i nnych ludzi , 
którzy w  wi ększości  przypadków  nabyli  ją w 
dobrej wi erze od państw a. Stąd rodzą si ę 
obawy, co z nimi si ę stani e, gdy w rócą 
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praw owici  właścici ele. Obaw y te i w ątpliwości 
są jednak przesadzone, bow i em istnieją 
odpowi edni e regulacje prawne, które w 
przypadku zw rotu majątków  gw arantują 
obecnym uŜytkow ni kom odszkodow ani a, a 
poza tym li czba zai nteresow anych 
odzyskani em swoich majątków  śydów  jest 
stosunkow o ni ewielka. Przeci eŜ wi ększość z 
ni ch została zamordow ana w  czasi e 
Holokaustu, a ci , którzy Ŝyją (w łączając w to 
ich spadkobi erców), wcale tego tak bardzo – 
jak si ę powszechni e sądzi  - ni e pragną. 
Bardzi ej ni Ŝ na jaki ejś zniszczonej 
kami eni cy, zaleŜy i m na uznani u ich prawa 
moralnego do w łasności, a przez to 
potwi erdzeni a, Ŝe byli  oni  obyw atelami  tego 
państwa, Ŝe zostali  oni  skrzyw dzeni . Dlatego 
często jest tak, Ŝe po orzeczeni u takiego 
praw a w łasności  dany budynek jest 
przekazyw any na jakiś cel publi czny lub 
dobroczynny.  
 
BIG: Jak według Pana czują się młodzi 
śydzi odwiedzający współczesną Polskę? 
 
P.T.: Myślę, Ŝe bardzo róŜni e. To zaleŜy, 
kim oni są, jaki e mają korzeni e, skąd 
pochodzili  i ch dzi adkowi e. Czy coś w cześni ej 
wiedzi eli o Polsce. Dzisi aj większość młodych 
śydów, to potomkowi e emi grantów  z krajów 
daw nego Związku Radzi ecki ego, Azji  i 
Afryki. A zatem i ch wi edza na temat 
naszego kraju jest ograni czona tylko do 
tego, co przekaŜe i m szkoła. Z tego, co wiem, 
to ni ewiele uczy si ę w Izraelu na temat 
Polski. Ni estety, pow szechni e kojarzona jest 
ona z krajem Holokaustu, gdzi e dokonała si ę 
zagłada i ch narodu. Bardzo trudno to 
zmi eni ć, zwaŜyw szy, Ŝe na program wi zyty w 
Polsce składają si ę głównie mi ejsca związane 
z Zagładą. Na szczęści e, od kilku lat robi si ę 
bardzo wi ele, by to zmi eni ć. Coraz części ej 
oprócz byłych obozów koncentracyjnych 
odwi edza si ę takŜe miejsca, gdzi e kwi tła 
kultura Ŝydow ska, a co najw aŜni ejsze 
organi zuje si ę spotkania z młodzieŜą polską. 
MoŜna wi ęc mieć nadzieję, Ŝe stopniow o 

obraz Polski  w  oczach młodych śydów będzi e 
uległa poprawi e. 
 
BIG: O czym jest sławna ostatnio ksiąŜka 
„Strach”? 
 
P.T.: Ksi ąŜka prof. Jana Tomasza Grossa 
mówi o sytuacji, jaka panowała w Polsce po 
wojni e w  relacjach polsko-Ŝydow ski ch. Gross 
stawi a tezę, Ŝe panow ał w tedy powszechny 
antysemi tyzm, którego przejaw em były 
pogromy (m.in.: w  Ki elcach i  Krakowi e) i 
morderstw a śydów  na tle narodow ości ow ym. 
Ponadto pi sze, Ŝe w  tej sytuacji  tylko 
ni eli czni  Polacy protestowali  przeciwko 
antysemi tyzmowi.  
 
BIG: Co według Pana oznacza tytuł i co 
Pan sądzi o tej ksiąŜce? 
 
P.T.: Tytuł ksi ąŜki  nawiązuje do atmosfery 
strachu, w  jaki ej Ŝyli  śydzi  w  tym czasi e w 
Polsce. Strach ten zdani em Grossa był 
przyczyną masow ej emi gracji  ludności 
Ŝydow ski ej, której bezpośredni m powodem 
był pogrom ki elecki z 4 lipca 1946 r., w 
czasie którego w  wyni ku pogłoski  o porw aniu 
przez śydów  polski ego chłopca celem 
dokonani a mordu rytualnego polska ludność 
mi asta zaatakow ała mi eszkających w 
Ki elcach śydów. W jego w yniku w  besti alski 
sposób, przy bi erności, a nawet przyzw oleni u 
mi licji i  wojska, zamordow ano ok. 40 śydów. 
JeŜeli  chodzi  o moją opi ni ę na temat tej 
ksi ąŜki , to uw aŜam, Ŝe choć ni ektóre tezy 
postawione przez autora wydają si ę być 
kontrow ersyjne, a w yjaśni enia dotyczące 
przyczyn polski ego antysemi tyzmu mało 
wystarczające, to jednak uwaŜa, Ŝe jest to 
bardzo w aŜna pozycja, która moŜe (podobni e 
jak jego poprzednia ksiąŜka o pogromi e 
śydów  w Jedw abnem – „Sąsiedzi ”) pobudzi ć 
hi storyków do dalszych badań na ten temat.  
 
BIG: Co Pan sądzi o tym, Ŝe stara 
krakowska dzielnica, Kazimierz, coraz 
bardziej zyskuje na popularności, jest 
obecnie centrum rozrywki w Krakowie? 
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P.T.: Uw aŜam, Ŝe to bardzo dobrze, 
poni ewaŜ odzyskuje ona sw ój daw ny koloryt 
Ŝydow skiej dzi elni cy Krakow a, przypomi nając 
w ten sposób o jego dawnych mieszkańcach. 
Li czne znajdujące si ę tam hotele, muzea, 
puby i  kawiarnie przyci ągają turystów z 
całego świata, którzy szczególni e tłumni e 
gromadzą si ę na Kazimi erzu w  czasi e 
dorocznego Festiw alu Kultury śydow ski ej.  
 
BIG: Co Pan myśli o tym, Ŝe młodzi 
ludzie, którzy właściwie nie znają śydów, 
nienawidzą ich? 
 
P.T.: Postaw a taka, to w łaśni e przykład tzw . 
antysemityzmu bez śydów. Z jednej strony 
zastanawi am si ę nad tym, jak moŜna kogoś 
ni enawidzi ć, jeŜeli  si ę go nie zna? Z drugi ej 
jednak wydaje mi si ę, Ŝe jest tak właśni e 
dlatego, Ŝe si ę go ni e zna. Dzi siaj w  sytuacji , 
gdy w  Polsce mi eszka ni ewi elu śydów , 
stosunek do nich jest przede w szystki m 
stosunki em do pojęci a „śyd”, którego obraz,  
jak wi emy, jest stereotypow y, co ni estety, 
sprzyja postawom antysemickim. Chcąc 
zmi eni ć tę sytuację, naleŜy młodych ludzi  
uczyć o hi storii i  kulturze śydów . Mówić o 
zwi ązkach śydów z Polską i Polakami. 
Pokazyw ać im, Ŝe w spółcześni  młodzi  śydzi  są 
tacy sami jak oni: tak samo chodzą ubrani , 
mają podobne zai nteresow ani a, słuchają tej  
samej muzyki. Stąd bardzo w aŜni e jest 
organi zowanie spotkań młodzi eŜy polskiej z 
Ŝydow ską, bowi em tylko bezpośredni e 
kontakty mogą zmi eni ać stereotypy i 
przełamyw ać uprzedzeni a. Na szczęści e dzi eje 
si ę tak dzi si aj juŜ coraz części ej. Poza tym w 
szkołach reali zuje si ę wiele projektów 
edukacyjnych poświ ęconych zapoznawani u 
uczni ów  z hi storią i  kulturą śydów. Pozw olici e, 

Ŝe pośród wielu i ni cjatyw  w ymi eni ę tylko ki lka, 
tych bezpośredni o związanych z moją 
dzi ałalności ą w Stow arzyszeni em Centrum 
Polsko-Ni emiecki e w Krakowie. Są to przede 
wszystkim dwi e wystaw y edukacyjne, które od 
kilku lat podróŜują po róŜnych szkołach w 
Polsce. Jedna z ni ch poświ ęcona jest hi storii 
krótki ego Ŝyci a Anny Frank, ki lkunastoletni ej 
ni emi ecki ej śydów ki, która w czasi e w ojny 
ukrywała si ę w  stoli cy Holandii, Amsterdami e a 
potem została deportow ana do Auschwi tz i  
Bergen-Belsen, gdzie ki lka tygodni  przed 
wyzwoleni em obozu zmarła na tyfus. W 
ukryci u pi sała pamiętni k, który po w ojnie 
został w ydany i  do dzi si aj jest jednym z 
najbardzi ej przejmujących świ adectw 
Holokaustu wi dzi anego oczami  dzi ecka. Druga 
wystaw a, 
zatytułow ana 
„śydzi  w 
Polsce. Sw oi 
czy obcy?”,  
prezentuje 
prawi e 
tysi ącletni ą 
hi stori ę 
obecności  
śydów  w 
Polsce. Jest 
ona sw oi stym 
podręczni ki e
m historii 
adresow anym dla młodych ludzi . Obydwie 
wystaw y doczekały si ę sw oich w ersji 
elektroni cznych, które znajdują si ę na stronie 
i nternetow ej portalu edukacyjnego 
poświ ęconego nauczani u o hi storii i kulturze 
śydów  (www.zydziwpolsce.edu.pl). Zachęcam 
wszystki ch zai nteresow anych do jego 
odwiedzeni a i  zgłębi ani a wiedzy na ten temat.

 
 
 
 
 
 
 

�� 

 

�� 

Robert Szuchta i Piotr Trojański – autorzy ksiąŜki „ Holokaust. Zrozumieć dlaczego”   próbują 
odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące Holokaustu, rozwaŜają kwestie stosunków społeczeństw do 
śydów, a takŜe zastanawiają się nad naszymi współczesnymi relacjami. KsiąŜka zawiera duŜo 
fotografii, cytatów z kodeksów prawnych, a takŜe pytania pobudzające do aktywnego odbioru tekstu 
przez czytelników. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Mówi ą Wieki”. 
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Jean-Dominique Bauby, Skafander i motyl – recenzja ksiąŜki 
 

„WSZECHŚWIAT W SKORUPCE ORZECHA’ (S.Howking) 
 
Karolina Kulma 

 
Autor i  bohater ksi ąŜki  Skafander i  motyl był w  latach 80. ubi egłego s tuleci a w e 

Francji  redaktorem naczelnym popularnego pi sma o modzi e „Elle”. Któregoś dni a ten pełen 
Ŝyci a, wysportowany i  zdrow y człowi ek doznał udaru mózgu, z którego dzi ęki  now oczesnym  
techni kom w spółczesnej medycyny zos tał odratow any, bo znaleźć si ę w  tzw . „zes pole 
zam kni ęci a” polegającym na tym, Ŝe jedynym spraw nym organem jego ci ała pozostaw ało jedno 
oko. Ci ało było bezw ładne, podczas gdy mózg, pami ęć i  świadomość funkcjonow ały. Dzi ęki 
temu Bauby napi sał sw oją ksi ąŜkę, mozolni e w ymrugując sprawnym oki em jej kolejne li tery,  
któr e były najpi erw  odczytyw ane, a potem zapi syw ane przez asys tentkę. Dzi esi ęć dni  po 
opubli kow ani u swojej ksi ąŜki  zmarł.  

Tow arzys zymy Bauby' emu od chwi li  uzyskani a świ adomości  po w ybudzeni u si ę ze 
śpi ączki . Doświadczamy jego rozpaczy, gdy odkryje, Ŝe jego 
głos ni e pr zedos taje si ę na zewnątr z, a ci ało jes t  
sparaliŜow ane, stanowi  skafander, z którego ni e moŜe si ę 
uw olni ć. Poznajemy jego rodzi nę i  ni euchronną samotność.  

Bauby, który porów nuje własną świ adomość do 
motyla, w spomi na sw oje bogate Ŝyci e, przywołuje str zępki  
pr zes złości , bo wi e, Ŝe tylko tak moŜe ją w sobi e ocali ć. 
Zaznacza: "dawne Ŝyci e jes zcze tli  si ę w e mni e, ale coraz 
bar dzi ej zami eni a si ę w  spopielone wspomni eni a". Wyw ołuje 
wi ęc z daw nych czasów  i daw nego Ŝyci a zdar zeni a 
ni ekonieczni e mi łe, na przykład kłótni e z nar zeczoną w  
trakci e pi elgrzymki  do Lourdes, ale w spomi na rów ni eŜ 

najpi ękni ejsze mi ejsca, chwi le bli skości  ze sw oi m ojcem, podróŜe, potraw y, kobi ety. 
Jednocześ ni e zwi erza si ę z doświ adczeń teraźni ejs zości  - normalna komunikacja z ludźmi  
ulega redukcji  do gestu mrugani a, praktyczni e ni emoŜli w y staje si ę kontakt z drugi m 
człow i eki em. Pewnego dni a wi dzi  chi rurga zas zyw ającego mu powi ekę praw ego oka - boi  si ę, 
Ŝeby pr zez pomyłkę lekar z ni e pozbawi ł go jedynej moŜli w ości  porozumi eni a si ę ze światem.  

Chory jest św i adomy, w tym sensi e uczes tni czy w  w ydar zeni ach Ŝyci a, ale ni e moŜe na 
ni e zareagow ać. Ni ema rozpacz m ęŜczyzny odbi ja si ę na tw arzach jego rodzi ny i  ni eli cznych 
odw i edzających go pr zyjaci ół. Bauby, dopi ero gdy jego dzi eci  przychodzą do kli niki , aby 
celebrować dzi eń ojca, doceni  w artość bliskości i  odpowi edzialności za drugiego człow i eka. 
Wtedy, gdy kilka centymetrów  odległości  od najbli Ŝs zych okaŜe si ę otchłani ą ni e do 
pokonania.  

Pi sząc pr zejmująco i  wyrazi ście, ni e koncentruje si ę jednak na pr zyczyni e sw ego 
obecnego s tanu, ale popr zez obrazy i  przemyśleni a zawarte w 28 krótki ch rozdzi ałach daje 
nam w skazów ki  jak Ŝyć, by potem, ki edy pr zyjdzi e się nam poŜegnać z Ŝyci em, ni e Ŝałow ać 
utraconych s zans. 

Recepta na codzienne s zczęści e bi erze si ę z dostr zegani a małych codziennych cudów , 
któr e w spomi nać będzi emy w  obli czu ni euchronnego końca.  

���������� 

Polak, Janusz Kamiński 
za zdjęcia, jakie 

zrealizował do filmu na 
podstawie książki 

Skafander i motyl, został  

nagrodzony na 
festiwalu filmowym w 

Cannes. 
��������� 
 



 

 

 
8 

„BIG” nr 3 (16) 2008 marzec  Gimnazjum w Niegowici 

Głos ma naczelna! 
RÓWNOŚĆ w INNOŚCI,  czyli kto tu jest tolerancyjny?  

 
Katarzyna Kraszewska 
  

 
Dyskryminacja. Wszyscy uczniowie 

naszej szkoły oczywiście wiedzą, co to słowo 
oznacza. Czy aby na pewno? Mam uzasadnione 
wątpliwości.  Postanowiłam sięgnąć pamięcią 
jakiś czas wstecz, by wyłapać pewne 
zachowania w moim bliskim otoczeniu. 
Zachowania te, świadczące o braku tolerancji u 
rówieśników względe m osób ró Ŝniących się od 
przyjętego przeciętnego ogółu społeczeństwa – 
ukazały mi prawdziwe oblicze uczniów 
gimnazjum. Jakie wnioski wysnułam po zaciekłej 
obserwacji moich szkolnych kolegów? 
 Wiele dowiedziałam się o tym, kogo 
zazwyc zaj środowisko akceptuje, a kogo nie. 
Wielu uczniom cięŜko na przykład bez 
szyderstwa przejść obok osoby, która róŜni się 
od tzw. większości wyglądem, ubiore m, ma 
proble my z koordynacją ruchów czy teŜ w 
ogóle z mówieniem lub chodzeniem. Uczniowie 
najczęściej omijają takich kolegów duŜym 
łukiem, a jeśli juŜ zdarzy się z nimi obcować – w 
wielu przypadkach dają odczuć swoją 
domniemaną wyŜszość.  

  
 Z czego biorą się owe – przez 
niektórych uwaŜane za godne naśladowania – 
zachowania? Obserwując „szkolny świat na 
przerwie” – doszłam do ciekawych spostrzeŜeń. 
Uczniowie na przykład zupełnie inaczej 
zachowują się, kiedy są sami, niŜ wtedy, gdy 
otacza ich spora grupa kolegów. Taki 
„osamotniony wojownik” nie będzie przecieŜ 
zaczynał rozmowy z kimś, kto przypuszczalnie 

intelektualnie go przerasta, bo mogłoby to 
zapewne być niebezpieczne. Druga osoba 
byłaby w stanie go przegadać i co wtedy? 
Będąc w stadzie –  człowiek, jak i zwierzę –  
czuje się silniejszy, a przez to i bardziej 
bezkarny. Tutaj tkwi jeden problem. Wiadomo 
– nikt nie będzie karać mocniejszego. 
 Kolejnym jest – po co niektórzy 
sprawiają przykrość swoim rówieśnikom? 
Powodów zapewne jest wiele, ale nasuwają mi 
się w tym mo mencie dwa z nich. Chęć 
dowartościowania siebie samego, jak i 
pragnienie popisania się przed znajomi w stylu – 
„jaki to ja nie jestem chojrak”. Z tym 
dowartościowaniem sprawa ma się dość prosto. 
Człowiek, który ma liczne kompleksy , zwykle  
boi się do nich przyznać i Ŝeby zatuszować 
swoje niedoskonałości, czy teŜ obawy, szuka ich 
u innych i wyŜywa się na nich celem 
podniesienia własnego ego. Jest to bardzo 
przykre, ale bardzo czę sto spotykane wśród 
młodych ludzi, przechodzących okres 
dojrzewania. Co się zaś tyczy brylowania wśród 
znajomych – nie od wczoraj wiadomo, Ŝe  
najlepiej jest robić to kosztem innych, 
pozornie słabszych, wyczuwając dobrą ku te mu 
okazję.  
 Wielu pewnie zauwaŜa problemy, zna 
ich podłoŜe i skutki.  Najgorsze jednak jest to, 
Ŝe widząc dyskryminację w swoim środowisku – 
boi, wstydzi się, czy te Ŝ po prostu nie chce 
pomóc słabsze mu, bo wie, Ŝe to obróci się 
przeciw niemu. Jedna osoba nie podoła, 
stawiając się całej bandzie wrogo 
nastawionych. Te sprawy trzeba rozwiązać 
sposobem, intelekte m, a nie mocną gębą czy 
siłą.  Tylko od nas zaleŜy , jak ludzie wokół będą 
traktowani. Wbrew pozorom – najwięcej 
dobrego dla prze mocy czy chamstwa moŜe  
zrobić osoba trzecia – obserwator. Nie bądźmy 
więc bierni i interweniujmy, kiedy wokół nas 
dzieje się coś niebezpiecznego. Uczmy siebie 
nawzajem tolerancji i akceptacji. Bo jeśli nie 
sami – kto nas tego nauczy? 
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SONDA * SONDA * SONDA* SONDA*  
 
Przeprowadziłyśmy sondę wśród stu uczniów naszej 
szkoły na temat ich nastawienia wobec przedstawicieli 
innych narodów. Jej wyniki przedstawiłyśmy poniŜej. 
My ślimy, iŜ rówieśnik z innego kraju czułby się u nas 
dobrze. 
 

Sondę przeprowadziły Izabela Wolko i Iwona Słodka 
 
BIG: Czy zaakceptowałbyś obcokrajowca w naszej szkole ? 
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BIG: Czy byłbyś tolerancyjny wobec niego ? 
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BIG: Czy mógłbyś się z nim zaprzyjaźnić ? 
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BIG : Czy byłby Pan chętny, aby 
przyjąć obcokrajowca do naszej 
szkoły? 
Norbert Korfanty:  Tak, bo to 
oznaczałoby poznani e now ej 
kultury, nowych tradycji , now ego 
człowi eka. 
BIG : Jak zareagowałby Pan, 
gdyby pr ześladow ano 
obcokrajowca uczęszczającego do 
naszej szkoły?                                    
Norbert Korfanty: Na pewno 
sprzeciwiłbym si ę takim  
zachow ani om. 
  *** 
BIG : Czy byłaby Pani  chętna, aby 
przyjąć obcokrajowca do naszej 
szkoły? 
Hanna Leśniewska-Kopeć: 
UwaŜam, Ŝe bardzo dobr ze by 
było, gdyby pr zynajmni ej parę 
osób z róŜnych krajów  dołączyło 
do nas. 
BIG : W jaki sposób rozwi ązałaby 
pani problem bari ery językow ej?                 
H.L-K. :    My mówimy języki em 
polskim często ni eprawi dłowo, a 
ktoś kto się dopi ero uczy języka 
polski ego i  stara się mówić 
porządni e, a ni e zawsze mu 
wychodzi , jest godny  szacunku. 

BIG: Czy stanąłbyś w jego obronie, gdyby 
zaszła taka potrzeba ? 
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SŁUCHAĆ INNEGO, CZYLI  POZWÓLCIE MI BYĆ SOBĄ! 
 

Katar zyna Kras zew ska, Aleksandra Madej, Karoli na Pi otrowska 
 

Sonda wykazała, Ŝe jesteśmy tole rancyjni wobec obcokrajowców. CóŜ, być mo Ŝe dlatego, Ŝe  
Ŝadnego nie ma w naszej szkole! Zastanówmy się jednak, czy moŜna przyjaźnić się z kimś, kto słucha 
innej muzyki, inaczej się ubiera, ma inny styl niŜ ty?   

Na chwilę wcieliłyśmy się w przedstawicieli subkultur młodzie Ŝowych, które spotykają się z 
niezrozu mieniem i odrzuceniem ze strony społeczeństwa, starając się zrozumieć odmienny punkt 
widzenia. Badałyśmy granice naszej tolerancji.  Poznając róŜne grupy, doszłyśmy do wniosku, Ŝe wbrew 
stereotypom wiele ich zachowań i postaw nie jest groźnych dla społeczeństwa. Musimy jednak 
jednoznacznie potępić pojawiającą się w ich działaniach agresję, negatywne emocje i patologie, takie 
jak alkoholizm i narkomania.  

Myślimy, Ŝe  poznanie naszej inności i róŜnorodności moŜe po móc nam przełamywać lody lub 
wygasić istniejące konflikty. To, co znane i oswojone, trudniej zaatakować. Łatwiej natomiast o 
akceptację wolności przekonań. 

Spróbujcie odgadnąć, kto się wypowiada! Odpowiedzi znajdziecie na stronie 12. 

       A 
Wstaję rano. Myślę – jestem ni kim. Ten świ at 

jest chory. Jedno w ielki e g…. Ojci ec mówi, Ŝe mam 
i ść do szkoły. Po co ni by mam go słuchać? Po co tam 
i ść? Wszystko jest tam mało w arte. Tak samo, jak 
ja i  moje Ŝyci e. Znów w  domu ni e ma cukru, Ŝeby 
postaw i ć i rokeza. Trzeba zr obi ć na Ŝelu.  Złapać 
plecak, w rzuci ć dw a wi ni acze i  w drogę. Kolejna 
dzi ura w  glanach. Dobr ze, ze matka i ch ni e 
dorwała, Ŝeby spali ć. Jedna butelka opróŜni ona w  
drodze do budy. Pobudzeni e do dals zego Ŝyci a, ale 
z w yrzuceni em butelki   – praw da, Ŝe pr zeci eŜ i  tak 
ten dzi eń będzi e schr zani ony. Na dwóch 
pi erwszych lekcjach si edzeni e, bawieni e si ę 
złamaną agrafką, zapalni czką i  w łosami  koleŜanki . 
Trochę śmi erdzi .  

Kolejny dzi eń, kiedy w szyscy patr zą na mni e, 
jakby chci eli w ykasow ać ze sw ojej społeczności . 
Radość to. Ja ni e nadaję si ę do i ch beznadziejnego 
społeczeńs twa, pełnego zasad, układów . Oni  sobi e 
coś znaczą. Ja ni e znaczę ni c. Po w uefi e zrywam 
si ę z budy. Obalam drugą butel kę w  krzakach nad 
rzeką.  Jestem sam i w szyscy mają mni e gdzi eś. 
Słodka w olność. Słodki e g…. Oby jak najdłuŜej. 
Wi zyta w  sklepi e. Tym razem wi no z w oreczka. 
Skończył si ę li mi t alkoholu na dzi ś, bo brakło mi  
kasy. Ale jutro grają koncert. Będzie lepi ej. 

  B 
O nie… Znowu trzeba wstać. 

A ja nie mam siły, bo całą noc 
przepłakałem. Nad tym, Ŝe świat jest 
straszny, Ŝe nikt mnie nie kocha. 
Moje połoŜenie jest beznadziejne. 
Jak ja wyglądam? Ostatnio ktoś 
ukradł mi z szafki conversy…  Nikt 
mnie nie rozumie. Wszyscy olewają i 
śmieją się ze mnie. Ale ja zostanę 
sobą. Na złość im. Bo nie wiedzą, Ŝe  
jestem wartościowy. Gdzie się 
podziała moje kredka do oczu? 
MakijaŜ sprzed dwóch dni juŜ mi się 
rozmazał, więc muszę zrobić nowy. 
Gosposia na szczęście wyprała mi 
rurki i podkoszulek.  Rodzice jej nie 
doceniają. Zresztą oni niczego nie 
doceniają. I mnie nie pozwolą robić 
tego, na co ma m ochotę. Tak, to  
prze z nich ostatnio się pociąłem. 
Boję się iść do szkoły. Znów będą 
mnie przedrze źniać. Ale wytrzyma m. 
Bo liczy się to, Ŝe ro bię, co lubię. Na 
szc zęście mam nowe mp4, więc będę  
oglądał najnowsze teledyski Tokio 
Hotel i słuchał tej nowej piosenki: 
„…Zerwałem su fit i powiesiłem go na 
podłodze / Przewróciłem niebo na 
drugą stronę / Skończyłem świat tak 
nagle, Ŝe on chyba juŜ nie wstanie…” 
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                D 

Jest juŜ chyba południe, a ja leŜę w 
łóŜku i słucham muzy. Od dawna nie 
chodzę do budy, bo według mnie jest ona 
jedną wielką wylęgarnią szczurów. Byłam 
tam kiedyś na historii, kiedy omawiane 
było średniowiecze, ale to nic w 
porównaniu do naszych średniowiecznych 
posiedzeń. Zwlekam się z wyra, choć po 
wczorajszym koncercie łeb mi pęka. 
Zarzucam na siebie czarne ciuchy, 
skórzaną kurtkę z ćwiekami i trzema 
szóstkami z tyłu. Zmywam się z chaty i 
uderzam prosto do Moniki na czarny 
seansik. To jest to, co lubię najbardziej! 
Starzy dostaną szału, jak się dowiedzą, Ŝe 
znów do tego wróciłam. Oni g… wiedzą. 
Nigdy nie przestałam. Przez cały czas 
wciskam im kit. Nic im do tego, a wtrącają 
się, robią awantury. O 23.00 wracam do 
domu. Zamieniam ze starszą kilka słów i 
pomijając krzywe spojrzenie ojca, wrzucam 
coś na ruszt i idę do siebie. Puszczam ostrą 
muzę. Jak mi się zachce, to po prostu zasnę. 

Jestem, jaka jestem i nikomu nic do tego. 

      C 
Ale mi  dobrze… 

Kolejny ciąg zi oła i  jestem 
gotow y, Ŝeby i ść. Gdzi eś, 
ki edyś, teraz, zaraz….  Do 
szkoły na pr zykład? Dredy 
trochę si ę rozkręci ły. MoŜe 
Wiola mi je skręci . Dzisi aj, 
jutro… Ki edyś  do ni ej pójdę.  
Droga krótka i  jakoś obco na 
tym św i eci e. Trzeba byłoby 
w yjechać gdzi eś. Jamajka – 
marzeni e ści ętej głow y. I 
kolorow y świ at i  piękny 
świ at… Ale dzi si aj, wi ęc teraz 
powi ni enem coś robi ć… 
Sprawi ać wraŜenie Ŝyjącego 
tutaj, teraz,  zdającego sobi e 
spraw ę z codzi enności  – to 
pods taw a. 

Res ztę pozos tawi am 
i nnym. Wolę patrzeć z boku,  
jak ludzi e w  mojej klasi e 
gi mnastykują si ę, Ŝeby dobre 
oceny, kontakty z 
najwi ększymi  szychami …  

Po co i m to? Tak czy 
tak – ni e znaczą nic w obec tej 
w spani ałej w olności , która 
roztacza si ę poza w szelki mi 
murami , na łące, nad rzeką… 
Szkoła nie jest dla mni e. 
Szkoła uczy ryw ali zacji  i 
agresji . Ja zos taję ze swoi m 
myśleni em sam. Jeden skr ęt,  
drugi  skręt, dobra ksi ąŜka, i  
muzyka, kołys ząca serce,  
palce, umysł, w  świat 
ni eświ adomości  złego,  które 
dookoła. 
 

   E 
Wchodzę do budy. Wkurzają mnie te szare jednostki 
społeczne bez  swojego stajla. A jeśli juŜ ktoś wygląda 
inaczej, to jacyś metalowcy czy hipisi.  Właśnie ich, ja i 
moje ziomy nie lubimy. Wkurzają nas na grubej linii – 
hipisi włączają muzę na fulla i myślą, Ŝe są fajni. 
Dlatego uderzamy do siebie. Oni do nas, a my do nich i 
gitara. Nam to pasi! Zadymy to nasz Ŝywioł.  UwaŜamy, 
Ŝe hipisi to leszcze.  
Idę z zioma mi na szluga za budę. O co widzimy? Tę 
wąską grupę społeczną, jaką są hipisi. I jest zadyma! 
Przywódca jest nerwowy i uciekł.  MoŜe dlatego, Ŝe 
gruby Daro się do niego zbliŜał… Dzwonek! 
Bujamy na historię. Jak zwykle zająłem ostatnią ławkę. 
Szc zerze to gdzieś ma m to, co mówi psorka. Zakładam 
słuchawki na uszy i wyłączam się z lekcji.  Nagle wszyscy 
zrywają się i gdzieś biegną. Pomyślałem, Ŝe to pewnie 
przerwa. Mam dość na dziś. Idę do domu… 



 

 

 
12 

„BIG” nr 3 (16) 2008 marzec  Gimnazjum w Niegowici 

SAMOCHODY I MOTOCYKLE TO CAŁE MOJE śYCIE !! KOCHAM TO !!  
 

MOTOROWE DZIEWCZYNY 
Katar zyna Naw łatyna 
 

 

Ści gacze, cr ossy, skutery…  T emat 
dla chłopaków ? Czy dzi ew czyny ni e mają o 
ni ch pojęci a? OtóŜ w i adomo mi , Ŝe sporo 
kobi et świ etni e ori entuje si ę w  temaci e 
motoryzacji ! Wiedzą nie tyl ko, gdzi e jest 
silni k i  do czego słuŜy,  ale znają teŜ jego 
pos zczególne części . Mimo Ŝe coraz wi ęcej 
dzi ew czyn i nter esuje si ę tym, ta 
praw dzi wa sympati a spotyka się jednak z 
dyskrymi nacją wśród rówi eśni ków. 

Co o tym sądzą chłopcy? Mój 
wywi ad w środowi sku w ykazał niezbi ci e, Ŝe 
wi ększość z ni ch tw i erdzi , i Ŝ motoryzacja 
jest zar ezerwow ana dla praw dziwych 
facetów! Uw aŜają, Ŝe to trochę dzi wne, 
Ŝeby dzi ew czyna mi ała pokój w yklejony 
plakatami  z motorami  i samochodami !! Ni e 
wi dzą dzi ew czyny w  smarach. Tylko  
ni eli czni w yznają, Ŝe kaŜdy ma swoje 
zai nteresow ani a i ni c w tym dzi w nego, Ŝe 
dzi ew czyny i nteresują si ę motoryzacją. 
Słys załam tylko jedną opi ni ę, Ŝe taki e 
dzi ew czyny podobają si ę chłopcom, w 
szczególności  mechani kom.  

  Skąd się bi erze zai nter esow ani e 
motoryzacją w śród dzi ew cząt? Czy to tak 
samo z si ebi e przychodzi ? Na pewno 
ni ektóre mają tzw . powołani e do motorów , 
a co z res ztą? Ni ejedna i nteresuje si ę 

pew ni e dlatego, Ŝe chłopak, który jej si ę 
podoba, tym si ę i nteresuje! Aby ni e w yjść 
na głupi ą, tr zeba mi eć o tym jaki eś 
pojęci e! Ni ejedna snuje marzeni a: „A moŜe 
TO ON  mi  to w szys tko w ytłumaczy?! Ale 
byłoby romantycznie.. si edzi eć w  garaŜu 
pr zy samochodzi e i w spólni e go 
naprawi ać… oboje brudni … ach.. 
romantycznie…” Co si ę jednak dzi eje, gdy 
on jej  tłumaczy, o co chodzi, a ona ni czego 
ni e kuma? Pr zes taje być romantyczni e, 
gdy on traci  ci erpliw ość i zaczyna si ę 
w kurzać: „Jak moŜna tego ni e rozumi eć? 
Przeci eŜ to taki e pros te!” Wi ęc moŜe 
lepi ej mi eć ,,blade” pojęcie o tym? Ale 
moŜe ni e za duŜe!! 

 

Mimo Ŝe coraz w i ęcej jest w Polsce kobi et 
ki erow ców , uw aŜam, Ŝe dzi ew czyny 
pozos taną raczej amator kami  
motoryzacji. W szkołach mechanicznych 
jest w ci ąŜ bardzo mało, a raczej w ogóle 
ni e ma dzi ewczyn. Słow a: ,,W Moi ch śyłach 
płynie benzyna, Zami ast Serca Świ szczy 
Turbi na.....” mogą w praw dzi e w ypowi edzi eć 
dzi ewczyny, ale one zaw sze będą 
amatorkami . 

 

Odpowiedzi do artykułu: Słuchać 
innego, czyli pozwólcie mi być sobą:  
A – punk, B – emo, C – rastaman,  

D – metalówa, E – hiphopowiec. 


