Od redakcji
Grudzień to magiczny czas, to także moment na podsumowania. Mamy nadzieję, że ten rok
był dla Was dobry i że jesteście z niego zadowoleni. Nawet jeśli nie, to nie załamujcie się, za
chwilę zaczyna się następny. W grudniowym numerze redakcja przygotowała dla Was
opowiadanie (które w nietypowy sposób patrzy na Święta Bożego Narodzenia ;), poruszający
esej o wydarzeniach dziejących się na granicy polsko-białoruskiej, sekcję kulinarną, recenzję
głośnego filmu pt.” Diuna”, felieton opowiadający o konflikcie o okna oraz horoskop.
Życzymy Wam spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
życzliwych i wspaniałych ludzi przy wigilijnym stole. Żyjemy w szalonych czasach więc
mamy nadzieję, żeby w tym całym świątecznym (ale nie tylko) zamieszaniu ten czas był dla
was magiczny no i żeby spadło trochę śniegu. Do zobaczenia za rok!
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Pamiętnik świąteczny
20.11.2021
Ahhh święta! Ten klimat, który czuć na każdym kroku i w każdym
miejscu. Zapachy, mmm te świąteczne zapachy. Herbata z goździkami,
cynamonem

i

pomarańczą,

słodziutkim

lukrem.

Piękna

pierniczki
choinka

ozdobione kolorowym,
przystrojona

bombkami,

łańcuszkami i wszystkimi ozdóbkami jakie można sobie wymarzyć!
Uwielbiam to… A raczej uwielbiałbym, gdyby nie był cholerny 20
listopada. LISTOPADA! Został jeszcze ponad miesiąc, a jedyne o czym słyszę to prezenty.
Mogliby wszyscy dać sobie spokój jeszcze chociaż przez dwa tygodnie, ale nie. Już od kilku
dni ze wszystkich stron jestem bombardowany promocjami i pytaniami co do tego
wszystkiego. Zamiast podekscytowania, zaczynam czuć ogromną presję. Komu trzeba coś
kupić? Co kupić tym osobom, którym trzeba dać prezent? Ile pieniędzy mam na koncie? Ile
pieniędzy zostanie i czy w ogóle coś zostanie po tym świątecznym szaleństwie? To wszystko
może brzmieć zabawnie, ale ja jestem już zmęczony i tyle. Powiedzcie mi proszę, że nie
jestem jedyny.
25.11.2021
Dziś na myśleniu o prezentach spędziłem około 215 minut. Podczas próby sporządzenia listy
przeżyłem jakieś co najmniej trzy załamania nerwowe. Oczywiście nadal nie mam pojęcia co
powinienem kupić najlepszej przyjaciółce. Swoją drogą jej prezenty są zawsze beznadziejne.
Uwielbiam ją i jest naprawdę cudowną osobą, ale szklany renifer. Poważnie? No błagam.
Może po prostu ładnie go zapakuje i jej oddam. Dostałem ten cudowny podarunek z dwa lata
temu, więc może by się nie zorientowała… Wracając do świąt. Jutro wybieram się na zakupy
świąteczne do Manufaktury. Zakupy nie są złe, całkiem je lubię i wszystko byłoby ok, gdyby
nie Black Friday. Promocje są super, ale te kolejki. Podejrzewam, że nie wyjdę stamtąd przez
dobre kilka godzin, a nie kupie nawet połowy prezentów. I mmm konsumpcjonizm. To
kolejny aspekt tego święta, którego nienawidzę. Prawie bym zapomniał o tonach
zmarnowanego jedzenia oraz mnóstwie ściętych drzew. UH lepiej nie będę o tym mówił, bo
jeszcze zepsuje tę jakże świąteczną, niesamowicie przyjemną i nieznośnie radosną atmosferę.

26.11.2021
Byłem na tych zakupach świątecznych. Spędziłem czas naprawdę fajnie! Tak, oczywiście, że
żartuję. „Zakupy świąteczne” i słowo „fajnie” to zdecydowanie oksymoron. Ktokolwiek
używa ich w jednym zdaniu powinien trzymać się zdecydowanie z dala ode mnie. Naprawdę
nie ufam takim ludziom.
Lepiej myśleć o pozytywach. Mam już dwa prezenty. Tak, włóczyłem się przez jakieś 3
godziny i mam dwa prezenty. Czyli na liście zostało tylko 14 osób. Super! A tak dokładniej
15, bo kupiłam prezent siostrze, ale urodzinowy, czyli potrzebuje jeszcze drugi na święta.
Bosko. Oczywiście te idiotyczne przeceny to bujda. Wydałem mnóstwo kasy, w tym sporo na
kawę, bez której nie było mowy o przeżyciu tego piekła. Na dokładkę pokłóciłem się z
dziewczyną. Ten dzień nie mógł być lepszy…
01.12.2021
Wraz z grudniem oraz śniegiem, a dokładniej śniego-deszczem (nie, nie robi on klimatu),
przypomniały mi się kolejne powody, dlaczego nie cierpię tego święta.
POWODY DLACZEGO NIE CIERPIĘ ŚWIĄT:
-zabijanie ryb (te karpie w wannach są przerażające).
- „nie jedz to na święta” i jeden dzień później „jedz, bo się
zmarnuje”. No błagam, dosłownie każdy to słyszał i później jesz
te śledzie, mięso w galarecie i inne nie wiadomo co przez tygodnie, aż masz ochotę
zwymiotować, gdy widzisz te resztki. Obiecujesz sobie wtedy „nigdy więcej”, a za rok
znowu jest identycznie…
-stres i wielkie sprzątanie. Tak się składa, że moja cudowna rodzinka, naprawdę LICZNA
cudowna rodzinka zjeżdża się do mojego domu. W takiej chwili moja mama z cudownej i
opiekuńczej kobiety o wiecznie pozytywnym nastawieniu, zmienia się w wielkiego potwora.
Staje się maszyną stworzoną do wydawania rozkazów i to takim tonem, że nie da się nie
słuchać. Powiedzenie „nie” w takim momencie byłoby równe z samobójstwem. Wszyscy
wtedy chodzimy po domu na paluszkach i unikamy jej jak ognia, przez co wcale nie jest

lepiej. Nagle cała jej wściekłość przemienia się w smutek i zaczyna płakać, że ma za dużo na
głowie i nikt jej nie pomaga. Oczywiście zgadzam się z nią, tyle, że to nie ja wpadłem na
pomysł dwunastu potraw, dodatkowego nakrycia, choinki i prezentów. Najchętniej bym w
ogóle nie brał w tym udziału!
04.12.2021
Śnieg sypał dzisiaj jak wściekły. Byłem umówiony z kumplami w mieście i żałuje, że w
ogóle wyszedłem z domu. Po pierwsze buty. Zimowe buciska zdecydowanie nie nadawały się
do ludzi, za to moje cudowne, białe trampki przemokły po kilku pierwszych krokach. Po
drugie odwieczny dylemat, założyć czapkę i zepsuć fryzurę, czy pozwolić, aby uszy
odmarzły i umrzeć z zimna. Wybrałem opcję numer dwa i nie była to najmądrzejsza decyzja,
tyle, że gdy nosze te idiotyczne czapki wyglądam jak kretyn. Mówię serio! Ciepła kurtka
sięgająca do kolan tylko potęguje ten efekt i nagle staje się wielką chodzącą parówką!
Nienawidzę zimy!
08.12.2021
Dziś wreszcie usiadłem do tej głupiej listy tych głupich prezentów i
obmyśliłem wszystko. Nawet nie wydam aż tyle kasy, ponieważ połowa
moich znajomych dostanie „zabawne” kartki świąteczne hand-made.
Powodzenia dla mnie. Mój talent plastyczny jest hmm, właściwie to go po
prostu nie ma. Nie jestem też z tych szczególnie kreatywnych, ale trudno, lepsze to niż
wydanie połowy swoich oszczędności.
12.12.2021
Prawie bym zapomniał o kolejnej rzeczy, której nienawidzę. Na szczęście dzisiaj babcie i
ciocie, których nigdy na oczy nie widziałem mi o tym przypomniały. A mianowicie „a co Ty
byś chciał dostać na święta?”. NIE MAM POJĘCIA! Zawsze odpowiadam to samo, czyli
pieniądze. Nie rozumiem czemu zamiast skarpet, kubka albo swetra nie mogą dać mi po
prostu kasy i wszyscy byliby zadowoleni. Zamiast tego kończę z górą niepotrzebnych rzeczy,
które potem trzeba sprzedać, albo dać komuś na inną okazję. Jestem pewien, że w tym roku
będzie tak samo.
17.12.2021

O Jezu o Jezu o Jezu. Jest siedemnasty, godzina 23:15, do gwiazdki został tydzień, a ja
jeszcze nic nie zrobiłem! Teraz to dopiero się boje, nie ma opcji, żeby jakakolwiek paczka
przyszła w tydzień i muszę szukać wszystkiego stacjonarnie. Zapowiada się bardzo ciekawy
weekend…
19.12.2021
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, tarararara
I'll give it to someone special special
Jak jeszcze raz usłyszę to w radio, to przysięgam, rzucę się przez okno.
23.12.2021
O godzinie 4 nad ranem skończyłem pakować prezenty. Z tym papierem jest tyle pieprzenia,
na każdy pakunek zużyłem około dwie rolki taśmy klejącej. Wszystko wygląda tragicznie.
Nie mam już siły, idę spać.
24.12.2021
Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze tylko 24 godziny i będzie po wszystkim. Muszę
lecieć i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będę miał ani sekundy dla siebie, więc
odezwę się, gdy to piekło się skończy.

Wieczorek

Życzenia o normalność
Czyli sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

„Zbita i przeziębiona srodze,
Nie mogłam znaleźć noclegu;
Zmarzłam z dziecięciem na drodze.
Nie znałeś litości, panie!”
Adam Mickiewicz, „Dziady cz. II”
Wybierając ten temat chciałabym zaznaczyć, iż zdaję sobie sprawę, że budzi on kontrowersje
i wiele osób stara się jak może, żeby go uniknąć. Zaznaczam, że odrzucam proste
rozwiązanie i serdecznie zapraszam do tego samego każdego, kto będzie chciał przeczytać,
co sądzę. Podkreślam również, że nie starałam się, żeby praca była obiektywna, i choć
korzystałam z bardzo różnie ukierunkowanych źródeł informacji, jest to moja, dosyć
liberalna, subiektywna opinia. Wszystkich chętnych zapraszam do otwartej dyskusji na
zarzucony temat.
Talibowie
Analizę sytuacji na granicy polsko-białoruskiej należałoby zacząć od problemów, które od
maja br. narosły w krajach Bliskiego Wschodu. Mowa tutaj o decyzji nowego prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Joe Bidena, o wycofaniu sił amerykańskich z Afganistanu.
Decyzja została ciepło przyjęta przez wyborców polityka, którzy żądali od dawna
wyprowadzenia wojsk z bliskiego wschodu, zwracając uwagę na straty w żołnierzach i
budżecie państwa, który można by przeznaczyć na dużo bardziej palące potrzeby
mieszkańców kraju, np. podupadającą ostatnimi czasy służbę zdrowia.
Niektóre głosy rozsądku wytknęły również, że Stany Zjednoczone nie powinny w ogóle
angażować się w ten konflikt. Opinia publiczna mocno przyczyniła się więc do decyzji Joe
Bidena z kwietnia 2021 roku o tym, że wojska zostaną usunięte z Afganistanu przed 11
września tego samego roku.

Pomimo istniejącego od początku 2020 roku
porozumienia między Stanami, a Talibami –
muzułmańskimi fundamentalistami, chcącymi
przejąć władzę w Afganistanie1, które było
wypracowywane już od 2018 roku, czyli
prezydentury Donalda Trumpa, Talibowie
razem z wyjściem wojsk amerykańskich
rozpoczęli zbrojną ofensywę przeciw rządowi
w Kabulu. Kabul, kompletnie nieprzygotowany, zostawiony przez amerykanów i osłabiony,
przegrał walkę o niepodległość państwa. Talibowie 15 lipca br. Przejęli kontrolę,
wprowadzając totalitarne rządy, dyktowane przez radykalną interpretację szariatu –
muzułmańskiego prawa religijno-polityczno-społecznego, tłumacząc go w sposób kompletnie
nieprzystosowany dla cywilizowanego społeczeństwa w XXI wieku. Sytuacja zaczęła się
robić tym bardziej krytyczna, że inwazja Talibów zagroziła bezpośrednio wszystkich
państwom bliskiego wschodu. Na portalu vaticannews.pl czytamy o „radykalizacji
światowego islamu”, gdzie kościoły ściśle powiązane z rządami państw, z obawy przed
talibami są gotowe przyjąć ich rządy. Natomiast inne organizacje, takie jak ISIS, deklarują
wojnę z afgańskimi fundamentalistami, dając mieszkańcom swoich państw jeszcze więcej
powodów do… niepokoju? Nie, nie mówimy już o niepokoju, tylko o panice. O szalejącej,
brutalnej wojnie na tle religijnym i społecznym, gdzie zdrowy rozsądek i chęć dojścia do
kompromisu nie istnieją już od dawna. Teraz mamy tu tylko ludzi, którzy chcą władzy i tych,
którzy chcą przeżyć.
Z tego powodu tysiące kobiet, uznanych przez nowy rząd za podludzi, zmuszanych do
całkowitego posłuszeństwa wobec mężczyzn zabrało swoje dzieci – by dać im choć nadzieję,
na normalne życie, takie o którym amerykanie mówią, wkraczając w sam środek wojen na
drugim końcu świata, o demokracji i wolnej woli. Wśród uchodźców nie zabrakło także
mniejszości religijnych – również katolików, mniejszości seksualnych – tępionych za miłość i
ludzi, którzy chcą korzystać ze wszystkich zasobów świata – zwanych przez talibów
„wynalazkami zachodu” tj. telewizji czy Internetu i którzy chcą się dokształcać w każdym
zakresie, nie tylko tym dyktowanych przez radykalną religię i uprzedzenia.

1

zdjęcie pochodzi z Gazety Wyborczej

Ze swoich ojczystych krajów, państw, które kochali tak samo bardzo jak każde z nas,
wyruszyło tysiące ludzi, którzy chcieli przeżyć. Mając z tyłu głowy świadomość, że teraz
będzie im tylko ciężej, że mogą nie przeżyć drogi do Europy, że zostawili za sobą bliskich,
życie, które myśleli, że będą wieść. Oni podjęli decyzję o rzuceniu wszystkiego i wyruszeniu
z grupą obcym ludzi, kilka tysięcy kilometrów na zachód w czasie, w którym ty zastanawiasz
się, co zjeść dziś na śniadanie.
Bardzo zastanawia mnie fakt, że ludzie rzucają w nich obelgami i traktują z tak obrzydliwą
wyższością albo słysząc rozmowy na ich temat, machnąwszy na to wszystko ręką, odwracają
się, bo to tylko uchodźcy – nie nasz problem. Nie ludzie, tylko uchodźcy, całe kilometry stąd,
do tego nielegalni. Bardzo mnie to zastanawia, bo wciąż myślę o tym, ile razy każde z tych
ludzi, którzy teraz walczą o życie na granicy myślało tak o sobie, godziło się z tym, że z
pełnowartościowych obywateli w swoich własnym kraju, trafiając do innego stali się tylko
uchodźcami.
Sytuacja na granicy
Kiedy imigranci z Afganistanu, Iraku oraz muzułmańskich krajów afrykańskich, również
zaangażowanych w problem talibów, przedostali się do Europy wschodniej i od Estonii
dotarli przez Łotwę i Litwę do granicy białorusko-polskiej jeszcze w sierpniu tego roku,
odpowiedzi obydwu rządów były szybkie i zdecydowane. Na początku około 50 imigrantów
(a zachowajmy z tyłu głowy, że przez ostatnie miesiące ta liczba wciąż rośnie) zostało
zepchniętych przez wojska Białorusi na wąski pas ziemi niczyjej pomiędzy państwami,
obydwa odmówiły przyjmowania wniosków o azyl polityczny. Jednak ku naszemu
zaskoczeniu, odkrywamy, że termin „ziemia niczyja” nie oznacza kompletnie nic. Od
profesora z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Witolda Klausa,
dowiadujemy się, że słupy graniczne, które stwarzają wąski, ok. 5-cio metrowy pas ziemi, tak
naprawdę mogą być oddalone od faktycznej granicy, a teren jest zawsze podzielony
pomiędzy dwa, graniczące ze sobą państwa. Tak więc, obóz imigrantów musi się znajdować
konkretnie na terytorium Polski lub Białorusi. Tylko którego z tych państw? Na to pytanie nie
znajdujemy odpowiedzi, ponieważ jedyną wiedzę na temat tego, gdzie dokładnie znajdowali
się i znajdują teraz uchodźcy, ma straż graniczna. A ona z obydwu stron, polskiej i
białoruskiej, dopuszcza się nielegalnych praktyk i łamania praw człowieka. Mogę się tutaj,
tak jak Krzysztof Jabłonowski, autor artykułu na portalu konkret24.tvn24.pl powołać się na
art. 9 ustawy o straży granicznej, według którego obowiązkiem funkcjonariuszy jest

respektowanie i przestrzeganie praw człowieka oraz ich godności, co poprzez brak dostępu
do bieżącej wody, pozostawienie na coraz to rosnącym mrozie, a także utrudnienia
ochotnikom podania wody i prowiantu, nie wspominając o lekach i pomocy medycznej mówi
samo przez się.
Obydwa państwa tłumaczyły się, że wedle idei ochrony obywateli, nie mogą przyjąć na teren
swojego państwa nielegalnych uchodźców. Kwestia polega jednak na tym, że mogą, po
prostu nie chcą. A tak premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki stara się uniknąć
odpowiedzialności za narastający konflikt:
„Białoruś jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej ds. Uchodźców. Uchodźcy i migranci
są zobowiązani do składania wniosków azylowych na terenie Białorusi. Jeżeli ktoś z Egiptu,
Afganistanu, Somalii trafi na Białoruś, to powinien aplikować o azyl. Z perspektywy Polski
nie ma prawa bez naszej wizy przekraczania granic.”
To słowa wypowiedziane przez premiera, które możemy przeczytać na stronie GOV.pl
Jedynym, zdawałoby się w miarę logicznym argumentem, którego używa rząd w kontekście
nieprzyjmowania wniosków, błagań o azyl, jest nasza przynależność do Unii Europejskiej.
Rządzący informują, że jeśli granice polski staną się „nieszczelne” cała fala nielegalnych
emigrantów zaleje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a więc nasi politycy przywdziewają w
tej paradzie ludzkich tragedii maskę obrońców UE. Zabawne, że kiedy przychodzi co do
czego, to, poza tym, że tu jest Polska, nagle jest też i Unia. Bo tak jak w przypadku Niemiec
czy Francji parę lat temu, kraje mogą przyjmować uchodźców, którzy przecież bez
obywatelstwa i tak nie mają możliwości swobodnego poruszania się między państwami UE.
Zauważmy, że imigranci nie chcą z miejsca zostawać w Polsce, dostawać obywatelstw i
podejmować pracy, chcą tymczasowej, koniecznej pomocy i możliwości dalszej drogi do
mniej ksenofobicznych i bardziej otwartych państw. Kwestia polega na tym, że obecni
rządzący boją się jedynie utraty poparcia w następnych wyborach, a spora część polskiego
społeczeństwa, nie jest wcale nastawiona dla potrzebujących cieplej niż sam rząd.
Wiemy również, że jednym z pierwszych kroków podjętych przez rząd, było wprowadzenie
na terenach przygranicznych z Białorusią stanu wyjątkowego, który możemy w wolnym
tłumaczeniu rozumieć, jako stan wojenny. Dlaczego takie działania zostały podjęte? Przede
wszystkim jest to równoznaczne ze zwiększeniem liczby jednostek wojskowych na tych
terenach, które, jak możemy również dowiedzieć się na rządowej stronie internetowej,

przeszły ostatnio bardzo intensywne ćwiczenia w celu obrony kraju przed grupą
wyczerpanych, chorych i przerażonych obcokrajowców. Stan wyjątkowy wymusza również
posiadanie przez obywateli dokumentu tożsamości, co na terenach przygranicznych nie jest
niczym nowym, ale jak możemy zrozumieć z artykułu z GOV.pl nowe ustalenia angażują
ludzi niezamieszkałych na tych terenach, do pozostawania w strefie do odwołania. Co
ciekawe, określają również zakaz filmowania i fotografowania wydarzeń z granicy bez
specjalnego rządowego zezwolenia (które zostało dodane do restrykcji dopiero niedawno w
odpowiedzi na sprzeciw opinii publicznej), co oznacza, że gdyby doszło do jakiegoś
wykroczenia ze strony polskiej, nie byłoby na to żadnych legalnie wykonanych dowodów.
Zastanawiającą kwestię stanowi także „ograniczenie dostępu do informacji publicznej
dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z
ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji” –
czyli cenzura mediów. Być może brzmi to jak teoria spiskowa, ale trochę niepokojący jest
fakt, że jeśli mieszkasz na granicy, nie wiesz, co tak naprawdę dzieje się trzy kilometry od
ciebie. Tak więc stan wyjątkowy na terenach przy białoruskich gwarantuje dezinformację i
brak obiektywnych źródeł informacji, a jedyne całkowicie oddzielne od rządu doniesienia,
które posiadamy na ten temat, pochodzą z prywatnych relacji sanitariuszy i wolontariuszy z
przy granicy.
Rząd podjął również kroki w celu przedłużenia życia ludzi, którym i tak nie zamierzają
pomóc w jedyny sposób, w jaki byłoby to możliwe, czyli udzieleniu uchodźcom azylu
politycznego. Podjęli decyzję o wpuszczeniu na tereny przygraniczne sanitariuszy i
ochotników z prowiantem i wodą, po tym jak przez wiele dni odcinano im dostęp do
wyczerpanych ludzi. Nie uchroniło to jednak od pierwszych śmierci, jakie miały miejsce na
granicy. Zaginięcie zaczęto zauważać już we wrześniu, ale 15 listopada ok. 20-letni
Syryjczyk został znaleziony martwy przez pracowników firmy zajmującej się usługami
leśnymi. Za przyczynę zgonu uznaje się wychłodzenie. Jeszcze 11 listopada dziennik New
York Times mówił o ośmiu potwierdzonych zgonach, choć codziennie liczba zaginionych
osób rośnie, codziennie kolejni ludzie giną z powodu przemęczenia i wychłodzenia oraz
przypadków, które wymagają hospitalizacji. Tragiczna sytuacja doprowadziła do śmierci
rocznego dziecka. Prezydent Andrzej Duda podważył jednak słowa matki, stwierdzając, że
nie ma dowodu na to, że do jego śmierci faktycznie doszło, a nawet jeśli, dziennikarze nie są
w stanie ustalić po której stronie granicy doszło do zdarzenia. Czy to ma znaczenie? Czy to
ma znaczenie, kiedy takich sytuacji będzie więcej? Bo na pewno będzie, jeśli oba rządy

zarówno w Polsce jak i na Białorusi dalej będą przerzucać się winą, zamiast udzielić
faktycznej pomocy.
A na jakie tymczasowe formy pomocy przystał nasz rząd? Jak czytamy na stronie GOV.pl
„Polska zwróciła się z pytaniem o aktualne potrzeby istniejące po stronie białoruskiej,
deklarując gotowość skierowania pomocy obejmującej m.in. namioty, łóżka, śpiwory, koce,
piżamy, pościel czy środki ochrony osobistej, a także, w razie potrzeby, żywność i leki. Mając
na uwadze powagę sytuacji, strona polska jest gotowa do natychmiastowego skierowania
konwoju z pomocą humanitarną. W przypadku zgody strony białoruskiej, wjazd konwoju
realizowanego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na terytorium Białorusi
zaplanowany zostanie przez najbliższe przejście graniczne i dotrze najkrótszą drogą do
miejsca, w którym przebywają imigranci.”
Jak natomiast sytuację postrzegają ochotnicy, którzy od początku sami próbowali pomagać
imigrantom?
Wysyłanie pomocy przez rząd skończyło się na tym, że pierwsze skrzypce grają w tej kwestii
organizacje non-profit takie jak Grupa Granica, których działania starano się utrudniać tak
długo, aż opinia publiczna nie wywalczyła zniesienia regulacji o braku mediów na granicy i
zakazie dokumentowania zdarzeń. Nawet wtedy fakty i poprawną interpretację ustaleń
prawnych, jaką prezentują uchodźcom i zainteresowanym wydarzeniami ludziom, stara się
sabotować rzeczniczka prawna straży granicznej, która proszona jest o podanie się do
dymisji.
„Poprzez kampanię zastraszania, narrację kryminalizacji pomocy, uciążliwe kontrole oraz
brutalne i bezpodstawne zatrzymania coraz wyraźniej próbuje się uniemożliwić nam –
obywatelom i obywatelkom – niesienie niezbędnej pomocy i reagowanie na przemoc wobec
drugiego człowieka.”
Piszą na swoim Facebooku aktywiści z Grupy Granica o wywożeniu przez polskie służby
imigrantów na objętą totalitarnym reżimem Łukaszenki Białoruś.
A wywożenie imigrantów do ośrodków dla uchodźców, jakie w ostatnich tygodniach
deklarują? Na portalu Noizz czytamy o grupie Kurdów, która miała być przetransportowana
do bezpiecznego ośrodka w Narewce, tak przynajmniej twierdziła Fundacja Ocalenie. 4

imigrantów, w tym dziewczynka z bandażem na oku, złożyli prośbę o ochronę
międzynarodową, a zamiast tego, jak wynika z materiału nakręconego ze strony
białoruskiego lasu – straż graniczna zamarkowała udanie się z nimi do ośrodka, po czym
ponownie wywiozła ich do lasu.
Na granicy wciąż dochodzi do łamania już nawet nie godności, która została pogrzebana w
kolejnej mogile, w kolejnym nieodnalezionych ciele ojca, matki lub dziecka. Prawa
człowieka stały się nagle podpadającym pod dyskusję punktem w dokumencie, którego nikt
nie chce już doczytać. Nie ma tu znaczenia obecna władza ani też decyzje państw
granicznych. Ludzie umierają na granicy – a krew na rękach ma teraz cała Europa.

Obecny rozwój sytuacji
Wszyscy

chyba

słyszeliśmy o

„ataku

kamieniami na polskich funkcjonariuszy”.
Jak donosi nam dziennik wiadomości.wp.pl,
odpowiedzialni za to są działacze straży
granicznej z Białorusi, stosując w stronę
uchodźców

groźby

i

wyznaczając im

ultimatum: „Albo rzucacie kamieniami, albo
zabieramy wam dzieci” – brzmi tytuł
artykułu.

Kluczowe

zrozumieniu

obecnej

znaczenie

w

sytuacji

ma

zrozumienie, że te wszystkie upokorzenia i
tragedie

nie

są

przeżywane

przez

imigrantów na granicy. Są przeżywane
przez

Ludzi,

prawdziwych

ludzi

z

rodzinami, z marzeniami z emocjami – ale
już bez domu.2
„Tu nie dostajemy jedzenia. Choć i tak mało kto chce jeść, bo na miejscu brakuje toalet. Nas
są tu tysiące, a oni dali nam 16 przenośnych ubikacji. Cały teren dookoła obozowiska już
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spływa od brudu. Dali nam więc szlauchy… Pogarda, którą nam tu okazują, po prostu nie
mieści się w głowie.”
Pisze anonimowo jeden z uchodźców w tym samym artykule, opisując sytuację w jakiej się
znajduje. Był dziennikarzem w Kurdystanie, w którym mieszkał, na Białoruś uciekł przed
represjami.
Na Facebooku Salam Lab – odgałęzienia Grupy Granica, czytamy, że przyjęli zgłoszenie od
niewielkiej grupy wywiezionych do lasu syryjskich uchodźców. Po udzieleniu im pomocy
medycznej (jedna z osób wymiotowała krwią, wszystkie były skrajnie wycieńczone).
Działacze z grupy odnaleźli zniszczone telefony poszkodowanych, ekrany i wejścia do
ładowarek były zniszczone śrubokrętem, a uchodźcy twierdzą, że jest to sprawka wojsk
polskich i białoruskich ze strony, których doświadczali również przemocy fizycznej.
A z kolejnej strony, na całej sytuacji cierpią również Polacy, ci którzy całe życie mieszkają
legalnie na Podlasiu. Tak jak właścicielka ośrodka Agroturystyka Juszkowy Gród, która
udostępniła na Facebooku post opisujący jak w nocy zamaskowani, uzbrojeni policjanci
wtargnęli na teren jej posiadłości, bez legitymowania się albo nakazu i rozpoczęli
przeszukanie obiektu należącego do kobiety, a następnie bez spisywania protokołu odjechali.
Wszystko przez anonimowe zgłoszenie, że przebywają tam nielegalni imigranci. Kiedy
kobieta zadzwoniła pod 112, żeby wyjaśnić tę sytuację, usłyszała, że nie było takiego
zgłoszenia. Okazało się, że tamtejsza komenda policji potwierdziła, iż byli to ludzie od nich,
ale kobieta nie może złożyć skargi, ponieważ ze zdarzenia nie został sporządzony protokół, a
ona nie zna danych funkcjonariuszy. Oczywiście, nie ukrywała żadnych nielegalnych
imigrantów. Należy dodać, że ośrodek znajduje się poza strefą objętą stanem wyjątkowym.
Trzeba także powiedzieć, że nikt nie musiałby szukać na Podlasiu nielegalnych uchodźców,
gdyby zgodnie z ich prawami został im przyznany azyl polityczny. Tak się jednak nie stanie,
dopóki nie uświadomimy sobie jednej bardzo ważnej rzeczy.
Nie wiesz, co wydarzy się jutro.
Świat wszedł na bardzo niestabilne pole, dzieją się rzeczy, których nigdy byśmy się nie
spodziewali. Poza problemami społecznymi i politycznymi szaleje kryzys ekologiczny, a to
znaczy, że nie wiemy jak długo będziemy mogli zostać tu, gdzie jesteśmy. Nawet historia
pokazuje nam, konkretnie nam, Polakom, że każdy może znaleźć się w sytuacji, gdzie jedyna

możliwością jest zginąć albo opuścić swój dom, Wielka Emigracja w 1831, w której brali
udział wybitni Polacy. Religia pokazuje nam to samo, teraz mam zadanie specjalnie dla
katolików – małą grę. Udowodnij, że te punkty kultu – Jezus i Maryja, razem z Józefem nie
zasługiwali na azyl, na schronienie, na przyjęcie do domu. Udowodnij mi, że byli
zagrożeniem dla ludzi w państwie, w którym się znaleźli i że powinno się ich zostawić w
lesie, na mrozie, i dać zamarznąć tuż przed… Świętami. Och, Bożym Narodzeniem! Tym
pięknym czasem, kiedy jedne dzieci piszą listy do Mikołaja o tym, że chcą dostać nowy
telefon, a drugie…, żeby koszmar, w którym żyją się skończył.

Znowu pozwolę sobie zacytować post Grupy Granica:
„Doświadczenie migracji jest doświadczeniem każdego i każdej z nas. Nawet jeżeli wydaje
nam się inaczej. Doświadczenie uchodźstwa może dotknąć w przyszłości każdego.
Przekroczenie granicy człowieczeństwa oznacza przemoc wobec tych, którzy szukają
bezpieczeństwa, oraz tych, którzy chcą to bezpieczeństwo zapewnić.”
Na koniec chcę złożyć czytelnikom naszej gazetki życzenia z okazji Świąt. Moi drodzy,
przestańmy być ignorantami, przestańmy odwracać wzrok. Przestańmy mówić, że szkoła nie
jest miejscem do rozmawiania na tematy polityczne, bo zaraz będziemy musieli podejmować
decyzje, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi, a które odbiją się na nas, naszych rodzicach i
na ludziach, którzy będą żyć w tym kraju po nas. Życzę wam tworzenia otwartego
społeczeństwa, życzę wam dyskusji, życzę wam stawania twarzą w twarz z wszelkimi
kontrowersjami świata – bo nic innego nie ukształtuje ludzi lepiej niż to.
Z serdecznymi, gwiazdkowymi pozdrowieniami.
Hanna Bobrukiewicz

Świąteczne przysmaki
przepis na ciasto marchewkowe i pierniki
Pamiętam te zimowe popołudnia tuż przed świętami, z czasów kiedy byłam mała. Śnieg
delikatnie prószył za oknem, kuchnię oświetlał blask piekarnika, a po domu roznosił się
zapach ciepłego, świątecznego ciasta. Uwielbiałam, gdy mama pozwalała mi wślizgnąć się
do kuchni i pomagać jej w przygotowaniu tego cuda. I właśnie z przepisem na dziecinnie
proste do wykonania, pachnące świętami ciasto do was przychodzę.
Ciasto marchewkowe:
- 4 jajka
- 1.5 szklanki cukru (o pojemności 250ml)
- 1 szklanka oleju
- 2 szklanki marchewki startej na grubych oczkach
- 2 szklanki mąki
- szczypta soli i pieprzu
- po dwie łyżeczki cynamonu, sody oczyszczonej, proszku do pieczenia
- 4 posiekane goździki
- łyżeczka imbiru w proszku
- łyżeczka gałki muszkatołowej
- dowolne bakalie w sporej ilości
np: dowolne orzechy (świetnie nadają się do tego orzechy włoskie), skórka z pomarańczy,
rodzynki, mak
- opcjonalnie polewa z białej czekolady do dekoracji
Utrzyj jaja z cukrem na puszystą masę. Dodaj wszystkie mokre składniki i wymieszaj. Na
sito wysyp suche składniki i przesyp wszystkie razem do ciasta. Dodaj bakalie i wymieszaj.
Piecz przez 60 min w 180°C. Po ostygnięciu polej białą czekoladą.
Smacznego!
Aniela Huszczo

Myślę, że każdemu z nas okres przedświąteczny kojarzy się z niesamowitymi zapachami
wydobywającymi się z kuchni, dlatego w tym grudniowym wydaniu Naszej gazetki pragnę
przedstawić prosty przepis na tradycyjne świąteczne pierniczki.
Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej (320g)
- 2 łyżki miodu
- 2 ½ szklanki cukru
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
- 20g (1 torebka) przyprawy piernikowej
- 2 łyżki masła
- 1 jajko
- ok. 2-4 łyżki ciepłego mleka
Przygotowanie:
1. Mąkę należy przesiać na stolnicę, dolać rozpuszczony gorący
miód i wymieszać (najlepiej użyć do tego noża). Ciągle siekając, należy dodać
kolejno cukier, sodę, przyprawę do piernika, masło i jajo.
2. Stopniowo dolewając (po 1 łyżce) mleka należy zagniatać ręką ciasto aż będzie
gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (nie trzeba wykorzystywać
całego mleka). Dokładnie wyrobić ciasto.
3. Należy rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni (termoobieg). Na posypaną
mąką stolnicy należy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok, 1/2cm. Foremkami
wykrawamy swoje ulubione kształty ciastek i układamy na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach od siebie.
4. Pierniczki pieczemy przez ok. 10-12 minut, do suchego patyczka.
Upieczone ciastka możemy udekorować cukrowymi pisakami lub, co osobiście preferuje,
rozpuszczoną czekoladą i posypką lub zwykłym lukrem. Udekorowane w każdy sposób
smakują równie pysznie. Na koniec jeszcze dodam, że własnoręcznie przyrządzone
pierniczki będą świetnym dodatkiem do prezentów dla naszych bliskich.
Udanego pieczenia i radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Justyna Łyszkowicz

“Diuna” - recenzja filmu

Ponad

miesiąc

temu

do

kin

wszedł

długo

wyczekiwany przez wielbicieli science fiction film
“Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve’a. Jest to
adaptacja książki o tym samym tytule, autorstwa
Franka Herberta. Powieść amerykańskiego pisarza
została wydana w oryginalne w 1965 roku, a polski
przekład ukazał się dopiero po dwudziestu latach.
Film “Diuna” należy do gatunku fantastyki naukowej
i opowiada o Paulu, synie Leta I Atrydy - przywódcy
jednego z najważniejszych rodów w polityce tamtego
świata. Bohater wraz z rodziną przenosi się na
podarowaną im planetę

Arrakis (inaczej zwaną

Diuną), na której znajduje się złoże przyprawy - najcenniejszej substancji we wszechświecie.
Planeta nie jest jednak prezentem dla rodu Atrydów, a jedynie elementem wielkiej gry
politycznej. Symultanicznie do wątku konfliktu pomiędzy rodami, rozgrywa się historia
Paula, któremu zostało przepowiedziane, że stanie się on Kwisatz Haderach, czyli prorokiem,
mesjaszem, długo wyczekiwanym przez Bene Gesserit - kobiecy zakon magiczny,
stanowiący jedną z największych i najważniejszych sił Imperium.
Złożoność wizji powieściowej i jej filmowej wersji sprawia, że w krótkiej recenzji nie sposób
odnieść się do wszystkich jej elementów. Tematem moich refleksji chciałbym uczynić
zaledwie dwa z nich: świat przedstawiony i walory estetyczne filmu. “Diuna” zawiera
mnóstwo długich scen przedstawiających świat. Bywają nawet momenty, że widz może mieć
wrażenie, iż Villeneuve bardziej skupia się na pejzażach niż akcji, co może zniechęcić
niektórych odbiorców, rządnych marvelowskiego tempa.
Uniwersum “Diuny” jest pełne powagi, co dobrze widać w scenerii. Warto zwrócić uwagę na
formy. Świat przedstawiony jest geometryczny i monumentalny. W ukazywanej przestrzeni
rzadko kiedy znajdują się elementy, które mogłyby wprowadzić chaos, takie jak książki czy
inne małe przedmioty. Wielkie sale tronowe, lądowiska lub pola bitewne - to wszystko

zamknięte jest w bryłach. Ten świat jest czysty, harmonijny i
składny, dzięki czemu sprawia wrażenie autentycznego. Z
łatwością można “poczuć” tę rzeczywistość pełną niepokoju,
tajemnicy i jakiej majestatycznego piękna. Choć zawiera on wiele
elementów fantastycznych i nieosiągalnych dla współczesnego
człowieka i nauki, to pozostaje bardzo przekonywujący. Może się
nawet wydawać, że gdzieś taki świat istnieje. Ten efekt nie
zostałby uzyskany, gdyby nie dbałość o spójności wizji. Niemalże wszystko do siebie pasuje,
a do tego nie sprawia, że świat staje się jednolity. Widz ma ochotę go poznawać, bo jest po
prostu jest niezwykle dobrze przemyślany.
Nie jest to jednak realizacja idealna, nawet jeśli brać pod uwagę wyłącznie jej estetyczne
aspekty. Harmonijność świata przedstawionego zaburzają wizje Paula kilkukrotnie
pojawiające się w filmie, które przypominają raczej reklamę drogich perfum niż
przywidzenia. Głównym problemem w tych scenach jest kolorystyka. W całym filmie
dominują przygaszone, delikatne szarawe z przewagą chłodnych tonów kolory, wizje tworzą
zaś zbyt wyrazisty kontrast, w tych scenach przeważała biel i zdecydowanie jaśniejsze
odcienie. Pomysł na oddzielenie dwóch rzeczywistości od siebie poprzez zmianę kolorów
mógł być bardzo efektowny, lecz sposób jego realizacji sprawił, że film rozpadał się na dwie
odrębne stylistycznie części, które spina jedynie muzyka. Pisząc o walorach estetycznych
“Diuny”, trudno ją pominąć. Odegrała w filmie niezwykle ważną rolę, tworząc klimat i
nadając temu światu pewnej trójwymiarowości, jakby obraz z tym dźwięk miał “wypłynąć” z
ekranu. Do stworzenia muzyki został zatrudniony Hans Zimmer, znakomity kompozytor od
lat tworzący muzykę filmową, laureat Oscara między innymi za ścieżkę dźwiękową do
filmów “Interstellar” i “Dunkierka”. Muzyka w “Diunie” skutecznie buduje napięcie i
poczucie niepewności. Trzeba jednak pamiętać, że jest ona bardzo charakterystyczna, przez
co nie każdemu może się spodobać.
Adaptacja pod względem estetycznym jest niemalże idealna, a z pewnością hipnotyzująca i
piękna. Gdy oglądałem “Diunę” czułem się jakbym przypadkiem trafił do innego, ale
realnego świata, który w swej senności i monumentalizmie ma coś niezwykłego, tak, że nie
można oderwać od niego wzroku.
Olek

Piękne różnice

Czy zdarza Wam się być świadkiem lub brać udział w konflikcie o
okna? Czym jest konflikt o okna, zapytacie? Mam na myśli
sytuację, którą w trakcie trzylicealnej kariery miałem okazję
obserwować niezliczoną ilość razy.
Chodzi o to, że jedna/więcej niż jedna osoba uznaje, że jest jej
zimno więc zamyka wszystkie otwarte okna w promieniu 50 metrów od siebie.
Zawsze znajduje się również osoba, która twierdzi że w klasie jest duszno. Staje się więc
swoistym obrońcom idei otwartych okien.
Każda ze stron ma swoje racje cząstkowe, w końcu różni ludzie mają różne potrzeby i
preferencje. Może się więc wydawać, że nie powinniśmy się opowiadać po żadnej ze stron, a
namawiać do prób dojścia do kompromisu.
Jednakże ostatnimi czasy racje moralne przechyliły się na stronę frakcji przepływu powietrza.
Ilość zakażeń niebezpiecznie zbliża się do szczytów, które osiągnęła na początku pandemii.
Zwiększa

się

więc

również

potrzeba

i

nagonka

na

stosowanie

środków

przeciwzakażeniowych, do których należy otwieranie okien i wietrzenie wnętrz.
Ta sytuacja wyposażyła fanów otwartych okien w potężny argument. Trzymajcie się
zmarzlinki! Ubierajcie się ciepło i wiedzcie, że wasze cierpienie nie jest niezauważone.
Obserwowany obserwator

Kącik wróżbitki Helci
Większości ludzi grudzień kojarzy się ze Świętami Bożego narodzenia, innym z białym
puszystym śniegiem i odśnieżaniem samochodu, a jeszcze innym z sylwestrową zabawą. Nie
wszyscy oczywiście muszą lubić zimę i święta, ale wiem, że znajdę wśród was, czytelników,
niejednego fana gwiazdki i nowego roku. Święta to czas spędzania czasu z bliskimi,
rozmowy przy cieple ognia buchającego z kominka. Wspólnego śpiewania kolęd i składania
sobie nawzajem życzeń noworocznych. W okresie zimowym rodzice z dziećmi wychodzą na
sanki lub lepią bałwany. Jest to więc czas radości i chwil spędzonych z bliskimi. Wraz z
okresem zimowo-świątecznym mam dla Was, drodzy czytelnicy, wróżby i rady na
nadchodzący czas.
Baran w Nowym Roku odnowi wiele znajomości. Będzie to dla niego czas zmian na lepsze,
gdyż rozkwitnie towarzysko. Ponieważ marzy o czymś niezwykłym, w wigilijną noc, być
może, spadnie śniegu po pas a zwierzęta zaczną mówić ludzkim głosem.
Byk zostanie królem tegorocznych prezentów! Jego kreatywność da o sobie
znać a upominki podarowane przez niego, będą zachwycać niejedną osobę.
Podobnie będzie z opakowaniami na świąteczne niespodzianki. Ich wymyślne kształty i
kolory zdobędą serca obdarowanych.
Bliźnięta będą duszą towarzystwa przy świątecznym stole. Ich umiejętność rozmowy na
prawie każdy temat pozwoli im na prowadzenie długich i radosnych rozmów. Zostaną
pierwszym głosem przy rodzinnym kolędowaniu.
Raki z powodu ich skrupulatności i cierpliwości, będą miały okazję zobaczyć pierwszą
gwiazdę na niebie, a być może i Mikołaja pędzącego w saniach. Ich długie wyczekiwanie nie
pójdzie na marne i zostanie nagrodzone pięknymi prezentami i rodzinnymi świętami.
Lwy to osoby uwielbiające błyszczeć i wyróżniać się w towarzystwie. Ich kreacja będzie
najpiękniejsza na tegorocznych spotkaniach świątecznych i sylwestrowych. Uważajcie
jednak, gdyż będąc w centrum uwagi, możecie nie zauważyć osób wartych rozmowy,
pozostających w cieniu.

Panny z tego powodu, że zaczęły swoje przygotowania do świąt w listopadzie,
wszystkie ich postanowienia świąteczne będą spełnione. Jak już wiemy, nie lubią
niespodziewanych

i

nieplanowanych

wydarzeń.

Ich

skrupulatność

i

zapobiegliwość spowodują, że święta przebiegną mile i bez niespodzianek.
Wagi muszą zrównoważyć przygotowania do świąt z odpoczynkiem. Z racji ich elegancji i
towarzyskości, zostaną pomocnikami Świętego Mikołaja i obdarują wiele osób cudownymi
prezentami świątecznymi.
Do skorpiona w tym roku uśmiechną się uszka w wigilijnym barszczu. Będzie mu również
dopisywał znakomity humor jednak jego zdecydowanie i stanowczość zostaną wystawione na
próbę podczas wyboru zaproszeń na noworoczne imprezy.
Strzelcu, przygotuj się na niespodziewany strzał amora na sylwestrowej zabawie. Single
mogą spotkać miłość swojego życia. Będzie to dla nich magiczny czas pełen wyzwań.
Zostaną obrzucone gromem prezentów i wspaniałych życzeń.
Dla koziorożców nastanie najbardziej magiczny czas w roku. Zapach pieczonego piernika i
przystrajanie choinki wprowadzi ich w świąteczny nastrój. Muszą pamiętać o
zdrowiu. Dźwiganie prezentów to też ciężka praca.
Wodniku, naładuj baterię na nadchodzący Nowy Rok. Po intensywnych
świątecznych przygotowaniach, będziesz potrzebował dużo odpoczynku, miłości i odrobiny
lenistwa. Wiele przyjemności czeka Cię w rodzinnym gronie.
Dla ryb święta w tym roku będą nietypowe. Zamiast sprzątania, możliwe, że polecą w podróż
do ciepłych krajów. Sylwestra spędzą hucznie i radośnie w towarzystwie znajomych i
przyjaciół. Będzie to czas poznawania nowych ludzi i relaksu.
Dla niewtajemniczonych:
Baran [21.03 – 19.04]
Byk [20.04 – 22.05]
Bliźnięta [23.05 – 21.06]
Rak [22.06 – 22.07]

Lew [23.07 – 22.08]
Panna [23.08 – 22.09]
Waga [23.09 – 22.10]
Skorpion [23.10 – 21.11]
Strzelec [22.11 – 21.12]
Koziorożec [22.12 – 19.01]
Wodnik [20.01 – 18.02]
Ryby [19.02 – 20.03]
Hanna Wiktorska

Kadra gazetki przygotowała również specjalny dodatek z pracami z konkursu literackiego i
artystycznego “W świecie wartości moralnych” którą XI edycję organizowało XXVI liceum
ogólnokształcące w Łodzi. Z dumą prezentujemy pracę: Aleksandry Ludwiczak, która zajęła
I miejsce, Wieczorek z miejscem II i pracę Izabelli Wasilewskiej która zajęła II miejsce w
kategorii artystycznej.

Spis treści
“Lęk wysokości” - Wieczorek
“Zabić wolną wolę” - Aleksandra Ludwiczak
Rysunek konkursowy - Izabella Wasilewska

Lęk wysokości

Powiedziałam jej o moim strachu przed wejściem na
wieżowiec. O tym, że boję się tego nie przez lęk
wysokości, lecz lęk przed samą sobą. ”Co jeśli nagle
by mi odwaliło i rzuciłabym się z samego szczytu??”
mówiłam pół żartem, a pół serio. Wtedy spytała
mnie, czy nie mam nad sobą kontroli. Chciałam od
razu krzyczeć, że mam i potrafię nad sobą zapanować, ale tak to dlaczego bałam się tam
wejść? Nie dawało mi to spokoju przez wiele dni, ta myśl ciągnęła się za mną jak jakiś
potworny smród, nie mogłam jej znieść, ani się pozbyć. Coraz częściej widziałam siebie
patrzącą w dół, a później lecącą z ogromną prędkością, nie jak ptak, tylko jak ciężki kawałek
betonu. Widok, lot. Widok, lot. Widok, lot. Choć próbowałam wielokrotnie to nie umiałam
wyobrazić sobie ani skoku, ani upadku.
Po kilku tygodniach gdy wizje nie mijały, wręcz przeciwnie, napadały mnie na każdym kroku
przyprawiając o mdłości i zawroty głowy, postanowiłam to zrobić. Wejść na sam szczyt i
udowodnić jej, że mogę po prostu patrzeć. Że mam kontrolę nad sobą, że wiem co do cholery
robię.
Tego dnia poczułam, że nie mogę już dłużej czekać, że to mnie wykończy. Wyszłam z domu
pospiesznie rzucając, że idę spotkać się z koleżanką. Zatrzymałam się w progu.
Zastanawiałam się czy nie powiedzieć, że ich kocham. Nie. To tylko głupia chwila
zawahania, przecież za chwilę wrócę. Za pół godziny będę z powrotem w swoim pokoju.
Zbiegłam ze schodów. Mój szybki krok po chwili przerodził się w trucht. Biegłam do celu
nie myśląc o niczym innym. W głowie kotłowało mi się milion myśli. W koło słyszałam „na
górę, na górę, na górę!”. Wpadłam do klatki jak szalona, otworzenie drzwi nie było
problemem, tutaj wszyscy się znają. Na schodach minęłam sąsiadkę, bliską przyjaciółkę
rodziców. Uśmiechnęła się i powiedziała „Dzień dobry”, ale ja już pędziłam po schodach.
Nie chciałam spotkać więcej znajomych twarzy, które mogłyby mnie rozproszyć, więc
stanęłam przed windą. Nerwowo wciskałam przycisk. „Czemu to zajmuje tyle czasu!?”
myślałam gorączkowo. W końcu usłyszałam charakterystyczny dźwięk, drzwi się otworzyły.

Wpadłam do środka i rzuciłam się do guzików, wciskając ten znajdujący się najwyżej.
Jedenaste piętro. Winda jechała długo. Każda sekunda w tym stalowym pudle dłużyła się i
zmieniała w godzinę. Wpatrywałam się w drzwi bardzo intensywnie, jakby to miało
przyśpieszyć tę mozolną jazdę. Wreszcie znów usłyszałam dźwięk oznaczający koniec moich
cierpień. Wypadłam z windy, w dwie sekundy pokonałam schody przeskakując po trzy
stopnie na raz. Na szczęście na górze nikogo nie było, weszłam po drabinie i mocno
pchnęłam klapę, była ciężka, ale otwarta. Ledwo utrzymując równowagę wyszłam na dach.
Wreszcie tu byłam, spodziewałam się euforii i poczucia zwycięstwa, ale nic takiego nie
czułam. Patrzyłam na świat z góry, a mój oddech stawał się coraz spokojniejszy. Na dole
widziałam malutkie samochody, każdy jadący w swoją stronę. Kominy, które dla dziewczyny
stojącej na równi z nimi, wydawały się ogromne, teraz nie robiły żadnego wrażenia.
Obserwując biegające psy, spieszących się ludzi i brudne bezpańskie koty, słyszałam krew
krążącą w moich żyłach, która stopniowo zwalnia. Nawet nie

zauważyłam tego, że

podeszłam do krawędzi bardzo blisko, za blisko. Nagle leciałam. Nie jak piękny ptak, lecz
jak ciężki kawałek betonu. Było dokładnie jak w nawiedzających mnie przez ostatnie
miesiące myślach. Widok i lot. Nic poza tym. Spadając widziałam tę piękną twarz, jej oczy
pozostały ciepłe, lecz usta układały się w przyprawiające mnie o dreszcz, zimne jak lód „a
nie mówiłam”.
Wieczorek

Zabić wolną wolę
Zgrzytają otwierane drzwi. Podrywam głowę, siostra nadal łka w kącie wilgotnej, ciemnej
celi. Widzę, jak drży z zimna, jedynie w podartej koszuli i spodniach. Płaszcze i wszystko
inne zostały nam odebrane. Sama również odczuwam chłód podziemi. Siedzimy w lochach
zamkowych, uwięzione za uczestniczenie w ruchu oporu przeciwko potworowi, który
obwołał się naszym władcą. Nadia nie powinna być tu ze mną. Nie ma z tym nic wspólnego,
znalazła się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie, kiedy mnie pojmano.
Strażnik pojawia się w strudze światła pochodni przedostającego się przez uchylone drzwi.
W głowie szacuję, ile ma broni, instynktownie szukam dróg ucieczki i sposobów obrony.
Nosi miecz i sztylet przy pasku, jak każdy gwardzista, a dodatkowo po nożu w każdym bucie.
Od kiedy to do rutynowej sprawy buntowniczek przydzielają tyle broni? A może sam je
przemycił? Czy chodzi o to, ilu żołnierzy zabiłam podczas aresztowania? Myślą, że jestem
groźna? W porządku, jeśli to zapewni mojej siostrze wolność.
— Znacie reguły, jak mniemam. Poddacie się indoktrynacji. Teraz — mówi głosem
wypranym z emocji, a jednak nieznoszącym sprzeciwu.
Patrzy prosto na mnie, a ja z podniesioną głową znoszę jego spojrzenie. Jak oni trenują tych
gwardzistów? Nadia przestaje szlochać. Nie patrzę na nią, nadal mierzę się spojrzeniami ze
strażnikiem. W głowie odrzucam plan za planem, nie wiem, co zrobić. Jedynie słuchem
wyłapuję kroki siostry. Nie mogę odwrócić głowy, wiem jednak, że stoi teraz ze spuszczoną
głową i zbiera się na odwagę. Krzyk więźnie mi w gardle.
— Ja pójdę pierwsza — słyszę jej szept. Nadal nie jestem w stanie wrzasnąć, zabronić jej.
Jestem zbyt zamroczona, by zareagować, kiedy strażnik wyprowadza ją i zamyka drzwi na
potężny zamek. Zostaję sama w ciemności i ciszy tak głuchej, że słyszę przyspieszone bicie
własnego serca. Tłumię łzy i czekam.
Umiem mierzyć czas nawet w celi bez okien, ale tym razem nie wiem, jak długo Nadii nie
ma. Jedyne, co mnie pociesza, to że korytarzami nie niosą się krzyki torturowanych. Od

trzech dni, kiedy tu jestem, słyszałam ich więcej niż przez całe życie, nawet pracując w
wywiadzie rebeliantów. Układam scenariusze i plany, zamartwiam się, co stanie się z moją
ukochaną siostrą, choć wiem, że to nic nie da. Nigdy nie była zbyt odważna ani pewna siebie.
Modlę się za nią do wszystkich znanych mi bogów. W końcu mam plan, zbyt wariacki, by
mógł się udać, ale czepiam się resztek nadziei jak tratwy na rozpędzonej rzece, targanej
zdradliwymi prądami. Szepczę słowa modlitwy w dawno zapomnianym języku, którego
nauczyli mnie buntownicy. Nauczyli mnie wielu rzeczy, od tegoż języka poczynając, na
walce kończąc. I to właśnie tą umiejętność muszę wykorzystać najlepiej, jak potrafię.
Nie mam wpływu na obrazy pojawiające się w mojej głowie, wypierające strategiczne
rozmyślania. Widzę, jak bawimy się razem z Nadią w ogrodzie naszej
posiadłości. Świeci słońce, mamy na sobie identyczne sukienki, nasze
włosy - jej złote, moje rude - związane są w identyczne warkocze. To
ten dzień, kiedy spadając z drzewa, złamałam’
‘
nogę. Krzyczałam ze strachu i bólu, a ona zachowała zimną krew,
pobiegła do gabinetu po ojca. Nie odstąpiła mnie na krok do czasu
przybycia lekarza. Nie byłam zdziwiona, kiedy oznajmiła, że zamierza
udać się na szkolenie medyczne.
Następnie widzę, jak siedzimy w schowku na miotły w szkole, w zupełnych ciemnościach,
kilka godzin po tym jak Nadię porzucił pierwszy chłopak. Oddała mu serce, a on je złamał.
Przesiedziałyśmy tam całe lekcje, usilnie próbowałam pocieszyć siostrę opowiadając jej
śmieszne historyjki z mojego życia. Jest starsza i wszystkie je i tak zna, ale to nieważne.
Potem spoglądam z boku na dzień pojmania. Wracając z targu wpadłam w pułapkę. Było już
ciemno, nie byłam wystarczająco czujna, nie zauważyłam gwardzistów, dopóki nie było za
późno. To, że siostra wpadła razem ze mną, jest tylko moją winą. Nie byłam w stanie sobie
tego wybaczyć. Przeżywam tą chwilę cały czas, od nowa i od nowa, analizuję w głowie, co
mogłam zrobić lepiej. Nie popełnię drugi raz żadnego z tych błędów.
Godziny takich halucynacji rozwiewa, tak jak słońce poranną mgłę, odgłos kroków na
korytarzu. Ciężkie, miarowe kroki gwardzisty oraz lżejsze i szybsze obok nich. Ciche, jakby
osoba idąca miała na sobie miękkie pantofle. Skręca mnie w żołądku, serce bije niczym młot

kowalski uderzający w kowadło, lecz wiele razy szybciej. Powtarzam w głowie każdy,
najdrobniejszy krok planu, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest wystarczający. Słyszę obrót
klucza w zamku, mechanizm otwierający moje wrota na wolność. Poszerza się szpara między
drzwiami a ścianą, do celi wpada rozmigotane światło, rażące w oczy po godzinach - a może
dniach - zamknięcia w mrocznej celi. Jakby z boku przyglądam się własnemu ciału kulącemu
się na środku podłogi. Zależy mi na tym, by pomyśleli, że już na niczym mi nie zależy, że
zrezygnowałam.
Nie podnoszę wzroku na najważniejszą osobę w moim życiu, bo boję się tego, co mogłabym
zobaczyć. Spoglądam jedynie na jej buty, cienkie, niegdyś prawdopodobnie jasne, a teraz
przybrudzone pantofle, ledwie wystające z identycznego, zakurzonego rąbka sukni. Niezbyt
odpowiedni strój na spacer po lochach. Obok nich widzę zdecydowanie lepiej dostosowane
do tego celu, ciężkie, czarne buty munduru gwardii królewskiej. Wiem dokładnie, że składa
się on ze złotego napierśnika, brązowych spodni, czarnych butów i złotego hełmu
zakrywającego wszystko, jedynie ze szparami na oczy, nos i usta. Wszystko grawerowane w
godło królestwa - skrzyżowane pióro i miecz. Jakież to tandetne!
— Twoja kolej — rzuca żołnierz.
Nie podnoszę głowy. Pozwalam słowom ominąć mnie, ignoruję je, jakby nigdy nie padły.
Podchodzi bliżej. Jeszcze dwa kroki, zaklinam go w myślach, zbliż się jeszcze kilkanaście
centymetrów.
— Twoja kolej! —

powtarza głośniej, głos zaczyna przypominać warkot. Gram w

niebezpieczną grę. — Słyszysz, co do ciebie mówię?!
Nadal czekam, poskramiam instynkt każący mi zadać cios, narzucam sobie spokój. Robi dwa
kroki ku mnie, jest w zasięgu ręki. Pochyla się i trąca mnie palcem. Nerwy mam napięte jak
postronki, każdy mięsień spięty i gotowy do skoku. Czekam.
— Twoja. Kolej. — wywarkuje mi wprost do ucha.
— Nie — słyszę własny głos jak z zaświatów. Może już jestem martwa?

Strażnik waha się dosłownie przez moment, ale to mi wystarcza. Wysuwam nóż z jego buta i
wbijam go prosto w szczelinkę między górną krawędzią napierśnika i dolną krawędzią
pełnego hełmu. Strażnik pada na posadzkę, kątem oka dostrzegam z wolna rozlewającą się
pod nim kałużę krwi. Teraz jestem w pełni skupiona na siostrze.
Jest nienaturalnie wyprostowana, ma na sobie tak jasno błękitną suknię, że niemal białą.
Gorset ściągnięty tak, by mogła brać jedynie płytkie oddechy. Błękitne oczy okolone aureolą
złotych loków, choć naturalnie jej włosy są idealnie proste. Z jej niegdyś zaróżowionej skóry
wypompowano wszelkie kolory. Blade usta ściągnięte w cienką kreskę, w miejscu jej
zwykłego, ślicznego uśmiechu. Ale najgorsze są oczy. Pozbawione wszystkiego, co w niej
ceniłam. Ani iskierki radości, brak miłości, którą tak chętnie wszystkich darzyła. Wygląda tak
samo jak wszystkie kobiety w pałacu, jak urzędnicy, jak strażnicy zamkowi i miejscy. Nie
chcę słyszeć jej głosu. Boję się, że będzie tak beznamiętny jak głosy wszystkich tych ludzi.
Byłam ostrzegana, przed tym systemem indoktrynacji, a teraz doskonale wiem dlaczego.
Wolałabym umrzeć niż zostać taką marionetką.
To zajmuje ułamki sekund. Wąskie usteczka otwierają się, by krzyknąć. By zawołać innych
strażników. Patrzę w puste, bezdenne oczy i podejmuję najtrudniejszą decyzję w moim życiu.
Wiem, że będę tego żałować. Już żałuję. Ale nie mogę jej tak zostawić. Wiem, że by tego nie
chciała. Nie patrzę jej w oczy, kiedy wbijam zakrwawiony nóż prosto w jej serce. Czuję, jak
ostrze pokonuje warstwy sukni, gorsetu, bielizny, a wreszcie skóry i kończy swoją ścieżkę w
sercu. Wraz z jego ostatnim uderzeniem umiera cząstka mnie.
Wyrywam nóż i wsuwam za pasek. Wiem, że jestem zbyt słaba, by biec wystarczająco
szybko, więc staram się robić to cicho. Znam wyjście z lochów przez kanały. Nie spoglądam
na dwa ciała na podłodze celi. Bezszelestnie odczepiam klucze od paska gwardzisty i
chowam je do kieszeni poszarpanych spodni. Na wszelki wypadek.
Kieruję

się do tajnego wyjścia, potem do przejściowego

mieszkania. Nikt nie może mnie zobaczyć przez jakiś czas.
Biegnę, ale moje serce zostaje przy Nadii. Nie mogę nic na to
poradzić.
Obiecuję… obiecuję, cokolwiek zrobię, będzie dla ciebie. Ale nie
mogę się poddać, wybacz mi… wybacz mi...
Aleksandra Ludwiczak

Rysunek konkursowy

Izabella Wasilewska
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