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Zegar Tolerancji

Kiedy poprzednim razem przestawialiśmy wskazówki na-
szego zegara tolerancji, wydawało się, że sprawy mają się  
ku dobremu. Małe jaskółki optymizmu wzbiły się w czyste let-
nie niebo. Dziś wydaje się, że po tamtych pozytywnych emo-
cjach niewiele już zostało. 

Ostatni kwartał nie wlał optymizmu w nasze serca. Rosja 
zbroi się do wojny z Ukrainą, a Chiny z Tajwanem. W wyniku 
niehumanitarnego traktowania na granicy Polski z Białorusią 
cierpi wielu niewinnych ludzi. W parlamencie procedowana 
jest, na szczęście bez skutku, ustawa zaostrzająca już istnie-
jące prawo antyaborcyjne, którego ofiarą padła we wrześniu 
pani Izabela z Pszczyny.  

Jakby w naszym kraju mało było podziałów, pojawił się nowy front, agresywnie traktujących się nawzajem 
zwolenników i przeciwników szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, podczas gdy lada dzień czeka nas 
eksplozja nowej, najbardziej jego zjadliwej odmiany, Omikronu. A tuż przed świętami sejm przyjął ustawę 
wymierzoną w jedyną krytycznie wobec siebie nastawioną telewizję, podważając fundament demokracji 
- wolność słowa. 

Podział, a nie śpiulkolot, to dziś nie tylko młodzieżowe, ale ogólnopolskie, a nawet ogólnoświatowe słowo 
roku. Nie mamy wyjścia, cofamy wskazówkę o 3 minuty. Dziś do mroku północy nietolerancji, brakuje już 
tylko 17 minut. 

Anna Walkiewicz 

Dotychczasowa godzina: 20 minut do północy (21.06.2021) 
Aktualna godzina: 17 minut do północy (21.12.2021) 

Mówią Młodzi 
 Nasze życia układają się w schematy (…). Nawet nie wiesz kiedy minęły ostatnie

Twoje lata. Kinga Bukowska, ZSB
 Ocena drugiego człowieka po wyglądzie stała się ważniejsza niż jego czyny.

Marcelina Bukowska, SP 61
 W świecie, w którym możemy mieć wszystko, bez empatii nie mamy nic.

Dawid Guczkowski, ZSH
 Podział - to słowo towarzyszy nam od kilku miesięcy, a może lat. Ale (…)

czy to nie my go tworzymy. Antonina Kranc, SP 38
 Życie było jak tęczowe kolory, teraz jest tylko czerń i biel. Wiktoria Zielińska, ZS 1
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Działo się 
Top 5 kluczowych wydarzeń 

ostatnich trzech miesięcy 

5. 

01.11.21 – Liczba zmarłych z po-
wodu COVID 19 na świecie prze-
kracza 5 milionów. 

4. 

15.11.21 – IBM prezentuje kompu-
ter kwantowy the Eagle o mocy ob-
liczeniowej 127 kubitów. Zbliżamy 
się wielkimi krokami do wielkiej re-
wolucji informatycznej, a może na-
wet społecznej. 

3. 

30.11.21 – Barbados uzyskuje pełną 
niepodległość od Wielkiej Brytanii. 
Kolejne państwo odłącza się od 
dawnego imperium królowej  
Elżbiety II. 

2. 

31.10.21 – 13.11.21 – Konferencja 
ONZ do spraw Zmian Klimatu  
w Glasgow, zwana jako COP 26. 
Choć w zapisie finalnym postulo-
wanmo kolejne odchodzenie od wę-
gla, ogólne postanowienia uznano 
powszechnie za zbyt łagodne i ugo-
dowe wobec skali problemów kli-
matycznych na świecie. 

1. 

9-10.12.21 – Wirtualny Szczyt dla 
Demokracji organizowany przez 
USA. Podczas szczytu liderzy rzą-
dów z całego świata, społecznicy  
i przedstawiciele sektora prywat-
nego debatowali na temat najwięk-
szych zagrożeń dla demokracji we 
współczesnym świecie. 

Ku refleksji: 
Teksty: 

„Do kołyski” – Dżem 

„Don’t shut me down” – ABBA 

„Świecie nasz” – Marek Grechuta 

„Under pressure” – Queen / David 
Bowie 
„We can work it out”  – The Beatles 

Klasyki kina: 

„Atlas chmur”, reż. Lana i Andy Wachow-
ski, Tom Tykwer, 2012. 

„Wiosna, lato, jesień zima... 
i wiosna”, reż. Kim Ki-duk, 2003

.„Ofiarowanie”, reż. Andriej Tarkowski,

1986.

„Fisher King”, reż. Terry Gilliam, 1991.

„Zagadka Kaspara Hausera”,  
reż. Werner Herzog, 1974.



Krzywe Zwierciadło

Jan Libera (ZSM1)
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Upadły anioł, Natalia Kiel (ZSH) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bociany, Julia Robak (IV LO) 
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Krzyk, Ksawery Zborowski (SP 41) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dawid, Klaudia Mackiewicz (ZSG) 

 



 
 
 

 Tako rzecze… 
 

 To przede wszystkim dzieci zrozumiały zasięg i ogrom wyzwań, jakie stoją 
przed społeczeństwem (…) Musimy słuchać ich z otwartymi sercami.  
Musimy za nimi podążać, bo są mądrzejsi niż ich lata na to wskazują. 
To także dla nas czas, by zmienić złe przyzwyczajenia i być zdolnym do tego, 
by marzyć, współtworzyć i razem działać i zbudować przyszłość sprawie-
dliwą i równą.  
 
Papież Franciszek przed szczytem klimatycznym. 31.10.2021 

 

 Ludzkości już dawno odmierzono czas w kwestii zmian klimatycznych.  
Została minuta do północy i musimy działać już teraz. Jeśli dziś nie podej-
dziemy poważnie do kwestii zmian klimatycznych, jutro dla naszych dzieci 
będzie za późno. 
 
Boris Johnson podczas szczytu klimatycznego w Glasgow. 01.11.2021 

 

 Dyktatury nie mają naturalnych granic geograficznych. Rozprzestrzeniają 
się, jeśli nikt ich nie zatrzyma.  
 
Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji 24.11.2021 

 

 Szczepionki i nowe leki na Covid-19 przyczynią się w przyszłym roku  
do opanowania pandemii, co doprowadzi do "silnego cyklicznego ożywie-
nia, powrotu globalnej mobilności i wzrostu stłumionego popytu konsumen-
tów". 
 
Prognoza JPMorgan, 08.12.2021 

 
 Od dawna myślałem o tym spotkaniu z jednego prostego powodu, w obliczu 

alarmujących i trwających wciąż wyzwań wobec demokracji i uniwersalnych 
praw człowieka na całym świecie – demokracja potrzebuje mistrzów.  
 
Joe Biden podczas wirtualnego Szczytu Demokracji. 9.12.2021  

 
 
 
 
 



 
 
 

 Koniektura konfliktu  
(cykliczny felieton Agaty Holc) 

 
Odrobina empatii w morzu nienawiści 

W jaki sposób myślisz o nieznajomych osobach, które mi-
jasz? Czy zdarza Ci się wyklinać pod nosem kogoś, kto próbuje 
uspokoić płaczące dziecko? Czy denerwujesz się, gdy ktoś 
wpadnie na Ciebie w autobusie pełnym ludzi? Czy odmawiasz, 
gdy ktoś na ulicy prosi o Twoją pomoc?  
Zakładam, że odpowiedź na przynajmniej jedno z tych pytań 
brzmi Tak. Nie winię Cię. W końcu byłeś zmęczony, miałeś 
ciężki dzień, coś poszło nie po Twojej myśli, rozczarowałeś się, 
bolała Cię głowa, brzuch, noga, ręka. Tak naprawdę odczuwałeś 
po prostu wszystko to, co czuje każdy człowiek. Wciąż jednak 
nurtuje mnie pytanie: W jaki sposób myślisz o nieznajomych 

osobach, które mijasz? Czy one też są dla Ciebie ludźmi? Mają emocje, uczucia, pro-
blemy? Są smutne, wesołe, zmęczone, zdenerwowane, zaniepokojone, zadowolone? 
Czy masz dla nich tyle wyrozumiałości, ile masz dla siebie? A może widzisz w nich 
tylko źródło Twojego problemu, Twojego rozdrażnienia w Twoim świecie?  
 

Niektórzy wciąż zamykają oczy na cierpienie innych ludzi. Zapominają, że kiedyś sami 
mogą paść ofiarą ludzkiej nienawiści. Nie pamiętają, że nienaruszalne prawa człowieka 
gwarantują bezpieczne życie zgodnie z własnym sumieniem, wyznaniem i poglądami. 
Uciekają przed okazaniem współczucia albo sami gnębią, obrażają i prześladują.  
To nie jest kierunek, w którym powinien zmierzać nasz świat. Nie możemy pozwolić, 
by negatywne emocje rujnowały wszystkie pozytywne zmiany. Musimy działać - zmie-
niać siebie i pomagać tym, którzy nie potrafią odnaleźć własnej empatii. 
 

Przed nami nowy rok, nowa szansa. Nie zmarnujmy jej, ponieważ nie wiemy, ile ich 
jeszcze dostaniemy, zanim słońce przysłonią chmury nienawiści. 
 

 
 

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

 

Kompas, czyli… Kultura, obyczaje, metafory, przemyślenia, analiza, sztuka 




