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Zegar Tolerancji 
Ostatni rok był zupełnie inny niż te 
wcześniejsze. Ludzie, zamknięci z po-
wodu pandemii w domach, stali się bar-
dziej konfliktowi. Brak kontaktu z innymi 
spowodował nasilenie się agresji, zwłasz-
cza w internecie. Strach przed bliskością 
drugiego człowieka i ryzyko z tym zwią-
zane doprowadziły do gwałtownego 
wzrostu ilości chorób psychicznych ta-
kich jak depresja. Przerażające są też sta-
tystyki dotyczące przemocy domowej.  

Lęk i niepewność jutra są też idealną pożywką do rozwoju zachowań ksenofobicznych oraz 
nietolerancyjnych, tak w Polsce, jak i na świecie. Aktualna sytuacja zmusza nas do przesunię-
cia wskazówek Zegara Tolerancji o minutę. Do północy wciąż jeszcze jest daleko. Pozostaje 
mieć nadzieję, że ludzie zaczną znów rozumieć, jak ważne są relacje i docenią siebie  
nawzajem. 

 Anna Walkiewicz 

 

Dotychczasowa godzina: 20 minut do północy (21.12.2019)  
Aktualna godzina: 19 minut do północy (21.03.2021) 

 
Mówią Młodzi  

 

 Kiedy ignorancja ludzi, ich samolubne zachowanie, myśli oraz cele, przestaną mnie za-
stanawiać? Dominika Trafara ZSEA  

 Nasz wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących młodych ludzi powinien być naszym 
prawem. Julia Zukier SP 61 

 W kraju jest niemiło. Chciałabym... uprzejmą Polskę, nawet jeżeli to wizja abstrakcyjna. 
Paulina Gatz ZS 34 

 Niby mam wszystko (w dobie pandemii) czego potrzebuję... a jednocześnie czuję, że to 
nic nie znaczy...  Julia Szymandera ZS 1 

 Patrzę teraz i wiem, że dobre znaczy prawdziwe, a złe znaczy szpetne. Brzydkie przez 
kłamstwo. Ryszard Kimmel LO V 
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Działo się 
Top 5 kluczowych wydarzeń ostat-

nich trzech miesięcy 

      5. 

22.01.2021 – wejście w życie Traktatu o Za-
kazie Broni Jądrowej ONZ, podpisanego 
przez 84 i ratyfikowanego przez 50 państw. 
69 państw, w tym wiele posiadających broń 
atomową, w ogóle nie wzięło udziału w 
konferencji, na której wypracowano poro-
zumienie. 

4. 

18.01.2021 – aresztowanie rosyjskiego opo-
zycjonisty Aleksieja Nawalnego zaraz po 
przybyciu do Moskwy. Nawalny jest naj-
większym krytykiem Władimira Putina  
i najgłośniejszym orędownikiem walki  
o wolną i demokratyczną Rosję. 

3. 

05-08.03.2021 – pielgrzymka papieża Fran-
ciszka w Iraku – bezprecedensowy akt tole-
rancji i ekumenizmu. Seria spotkań chrze-
ścijańskiego hierarchy z muzułmańskimi 
dygnitarzami może być dowodem na to,  

że dialog zawsze jest możliwy, a nawet ko-
nieczny, bez względu na różnice dzielące 
dwie strony. 

2. 

10.02.2021 – akcja „Media bez wyboru”  
w Polsce – protest dziesiątek gazet, wydaw-
nictw, stacji radiowych i telewizyjnych wo-
bec próby wprowadzenia daniny od reklam 
przez rząd. Czarne ekrany i nieme radiosta-
cje, z charakterystycznym podpisem „tu 
miał być Twój ulubiony program” unaocz-
nił siłę wolności słowa i jej znaczenie w de-
mokratycznym państwie.  

1. 

06.01.2021 – wtargnięcie tysięcy zwolenni-
ków ustępującego prezydenta USA Do-
nalda Trumpa na Kapitol. Akty wandali-
zmu, ataki na policję, próby zastraszenia 
polityków i wpłynięcia na wynik wyborów, 
wielokrotnie bezpodstawnie podważanych 
przez Trumpa stało się symbolem tego, jak 
cienka granica dzieli zwolenników od fana-
tyków i jak ważne jest ważenie każdego 
słowa wypowiadanego przez opiniotwór-
czego polityka. 

Ku refleksji: 
Teksty: 

„Nieprzemakalni” – Sztywny Pal Azji 

„You don’t own me” – Lesley Gore 

„Requiem dla samej siebie” – 2+1 

„Innuendo” – Queen 

„I am a rock” – Simon and Garfunkel 

 

 

Filmy / seriale: 

„Spirited Away” – Hayao Miyazaki 

„Życie Pi” – Ang Lee 

„Boyhood” – Richard Linklater 

„Truman Show” – Peter Weir 

„Kształt wody” – Guillermo del Toro 



Krzywe Zwierciadło 
Mikołaj Grewling ZSM1 

 



Tako rzecze… 

 Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienia, wiele do uleczenia, wiele do zbudo-
wania i wiele do zyskania – Joe Biden podczas inauguracji prezydenckiej 20.01.2021 

 Przyczyną tego, że jestem sądzony, jest nienawiść i strach jednego człowieka żyjącego 
w bunkrze – Aleksiej Nawalny podczas swojego procesu 02.02.2021 

 Dom, czy to tylko słowo? Czy to coś, co nosisz wewnątrz siebie? – słowa Angeli z filmu 
Nomadland, premiera kinowa USA, 19.02.2021 

 Razem mówimy nie fundamentalizmowi, sekciarstwu i korupcji - chaldejski arcybi-
skup Mosulu i Agry Najeeb Moussa Michaeel podczas powitania papieża Franciszka 
07.03.2021 

 Wolność prasy i pluralizm mediów mają kluczowe znaczenie dla demokracji – wice-
szefowa Komisji Europejskiej Vera Jourowa podczas debaty w europarlamencie 
10.03.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

       Sztuka 2.0  

 
 

 Antonina Hankiewicz (SP 41) – Dziewczyna z perłą 
 Oktawia Suszko (ZS 6) – Stańczyk 

 



 

 

 Zeitgeist 
 
 
 
 
   Klaudia Kowalska SP 65 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    Blanka Brewka SP 12 

                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 Koniektura konfliktu  
(cykliczny felieton Agaty Holc) 

 

Społeczeństwo stereotypu 
 

Czasami myślę o tym, dokąd zmierza nasz świat; w mojej 
głowie pojawia się wtedy mnóstwo pytań. Czy któryś z prze-
widywanych końców wreszcie się ziści? Czy wszyscy sta-
niemy się niewolnikami technologii, która nieprzerwanie się 
rozwija? A może kłody, nieustannie rzucane sobie nawzajem 
pod nogi, staną się murami nie do przekroczenia?  
Przyszłość wciąż ukrywa się za mgłą, jednego jednak jestem 
pewna - sami budujemy ścieżkę, którą podążymy. Podejmo-
wane przez na wybory i ich konsekwencje kształtują wspólną 
rzeczywistość. 

Wobec tego, w następnej kolejności zastanawiam się, co właściwie jest nieodpo-
wiednie w miejscu, w którym żyję. Za największą szkodę mogę uznać niechęć do 
poznawania, słuchania, argumentowania swoich racji i szanowania wszystkich, 
niezależnie od ich wieku, płci, rasy, wiary, narodowości, orientacji seksualnej, czy 
poglądów. Niektórzy wciąż usilnie próbują zatrzymać czas, udawać, że postępu 
tak naprawdę nie ma; natomiast inni wolą cofać się z nadzieją na przywrócenie 
dawnego porządku. Wiem, że patrzenie na przełom musi być trudne, ale bywa nie-
uniknione - zatrzymywanie zmian na siłę nigdy nie kończy się dobrze. Im mocniej 
zamkną drzwi, tym z większym impetem zostaną one otwarte.  
Mieszkam w społeczeństwie stereotypu, gdzie rolą kobiet jest zajmowanie się do-
mem, mężczyźni rozwijają się zawodowo, inność nie doznaje akceptacji, a dzieci 
głosu nie mają. Wyrywając się ze schematu, prowadzę dialog i nie zamierzam 
przestać. Takie właśnie życzenia składam tym, którzy decydują i są w stanie zmie-
niać nasz mały świat - aby w obliczu odmiennego jutra potrafili zarówno mówić, 
jak i słuchać.

Więcej inspiracji znajdziesz na stronie: https://otwarta.byd-
goszcz.pl/soit-biblioteka/ 

 

Kompas, czyli… Kultura, Obyczaje, Metafory, Przemyślenia, Analiza, Sztuka 


