
NR 201 • 02-2019GAZETA STUDENTÓW



ysi
olo

gy
 a

nd
 N

eur
oph

ar
ma

col
ogy

  
 

na
tion

al 
Co

nfe
ren

ce



302-2019

GAZETA STUDENTÓW NR 201 • 02-2019

Mateusz Szulca
Redaktor Naczelny

Redaktor naczelny: Mateusz Szulca (m.szulca@pulsum.pl)
Z-ca redaktora naczelnego: Olga Mejer (o.mejer@pulsum.pl)
Z-ca redaktora naczelnego: Filip Zerbst (f.zerbst@pulsum.pl)
Redaktor techniczny: Filip Zerbst (f.zerbst@pulsum.pl)
Marketing: Kamila Jaz (k.jaz@pulsum.pl)
Skarbnicy: Karolina Broda (k.broda@pulsum.pl), Karolina Stachowiak 
(k.stachowiak@pulsum.pl)

Skład: Filip Zerbst
Okładka: Filip Zerbst
Strona internetowa: Karolina Stachowiak, Filip Zerbst
Korekta: Maja Perużyńska, Olga Mejer, Joanna Wiśniewska, Marta Drożyńska, 
Weronika Ignaciuk, Paulina Kościelniak, Anna Królak, Monika Kujawa, Natalia 
Majchrzak, Natalia Matuszewska, Magdalena Stefańska, Dorota Stürmer, Patrycja 
Wołkowska

Numer zamknięto: 14.02.2019
Nakład: 4000 egzemplarzy
Kolegium: Adrianna Baturo, Karolina Broda, Piotr Chałaj, Tamara Dunajewska, 
Mikołaj Dyrda, Aleksandra Głowinkowska, Karolina Jankowska, Kamila Jaz, 
Paweł Jessa, Ewa Kołodziej, Anna Konopka, Sandra Kowalczyk, Kinga Marzec, 
Olga Mejer, Joanna Nowacka, Karolina Stachowiak, Mateusz Szulca, Alicja Świtała, 
Bartosz Wojtera, Jacek Wątorek, Paulina Wójcik, Filip Zerbst

Adres redakcji: DS Eskulap, ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań,
tel. (61) 658-44-35

pulsum.ump.edu.pl         •         fb.com/PulsUMP         •         teksty@pulsum.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich 
tytułów. Zgłoszenie tekstu do druku jest jednoznaczne z przekazaniem Redakcji 
prawa do jego własności.

SPIS TREŚCI
4 Wariograf
5 Mikroskop Katarzyna Oziewicz

GORĄCY TEMAT
6 Zatrzymać nienawiść Filip Zerbst

9 Konflikt rosyjsko-ukraiński – preludium Mateusz Szulca

12 Żółte kamizelki a biało-czerwona flaga
 Aleksandra Grześkowiak

13 Czy światowe mocarstwo można „wyłączyć”? Piotr Chałaj

14 Czy państwo powinno zajmować się pomocą socjalną? 
 Mikołaj Kamiński

15 Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał…
 Katarzyna Oziewicz

FANTASTYCZNYM PIÓREM
16 Nietypowe walentynki Jacek Wątorek

ŚWIAT
19 „Paryż Wschodu” i komunistyczne piekło Paulina Wójćik

21 Być kobietą Klementyna Kępińska

LEKI ROŚLINNE NAUKOWO
22 Ziel(o)na strefa: gorączka Adrianna Baturo

KULTURA
24 Typhoon – Offerings Aleksandra Godlewska

25 Opowieści ze wschodu – część VII Karolina Stachowiak

26 Kocia kołyska Anna Konopka

27 Wtapiając się w dźwięk(12) Franek Maja

KULINARIA
28 Foodie #5 – Orzo Ewa Kołodziej

29 Studia od kuchni(4). Sposób na miłość Karolina Jankowska

ROZRYWKA
30 Let’s play a game vol. 16
32 Jolka
34 Suchary

W poprzednim numerze zabrałem Was w podróż po hi-
storii wydań naszej Gazety. Pomijając sentymentalno-jubile-
uszowy aspekt tej wyprawy, z ciekawości szukałem wspólnego 
pierwiastka, który przez lata napędzał zmiany „Pulsu UM”. 
Okazało się, że to eksperymentalizm – co jakiś czas w kolej-
nych numerach pojawiały się oryginalne treści, kreowane 
przez nowe osoby, które stopniowo wchodziły do wydawczego 
kanonu. Z przyjemnością prezentuję efekt tych rozważań –  na-
szą nową ofertę.

Mając na uwadze ułatwienie czytelnikowi orientacji w te-
matyce artykułów, przyporządkowaliśmy je do odpowiednich 
kategorii. O ile grupy takie, jak Kulinaria czy Kultura zawierają 
stałe rubryki, które już znacie i nie wymagają one dłuższego 
przedstawiania, o tyle debiutujący Gorący temat będzie comie-
sięcznym przeglądem rozmaitych artykułów. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że w kontrowersyjnych sprawach wyważony i niezawi-
sły głos jest rzadkością, a na pierwszy plan wysuwają się często 
skrajne opinie, podyktowane interesem wpływowych społecz-
nie grup, które niejednokrotnie manipulują prawdą lub balan-
sują na cienkiej granicy z kłamstwem. Pisząc teksty, zaglądamy 
do wielu źródeł, które niejednokrotnie stoją w otwartej opo-
zycji do konkurencyjnych wypowiedzi. Nasze wysiłki możecie 
oceniać w tym numerze w licznych artykułach – ostatnio nie 
mogliśmy narzekać na brak medialnie głośnych tematów.

Pozytywne opinie dotyczące naszej pracy motywują nas 

do większego wysiłku i tworzą przestrzeń do dalszego rozwoju. 
Zachęceni Waszymi opiniami dotyczącymi naszych artykułów, 
sięgamy po coraz doskonalsze, ale także i bardziej czasochłon-
ne, metody przygotowywania tematyki numeru. Jeśli podoba 
Ci się kierunek naszych zmian, polub fanpage „PULSu UM” na 
Facebooku i… nie zapominaj o wersji papierowej!
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TRZY SŁOWA, KTÓRE NAJTRAFNIEJ MNIE OPISUJĄ: Mą
ż, Tatuś, 

Nauczyciel.

JESTEM MISTRZEM W: opowiadaniu historii 
„stworzonych i niestworzonych”.

MAM SŁABOŚĆ DO: wszystkich żywych istot.

NIE POTRAFIĘ: żyć bez pasji i licznych zainter
esowań.

ZAWSZE CHCIAŁEM SIĘ NAUCZYĆ: psychologii.

CHCIAŁBYM JESZCZE: być lepszym człowiekiem i c
zynić więcej 

dobra, niż zła.

AUTORYTETEM SĄ DLA MNIE: Tata, Dean Drugge 

(wychowawca z podstawówki), Giovanni di Pietro
 di Bernardone.

KIEDY KŁAMIĘ: zaraz tego żałuję.

SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM: żylaki, tętniak, mia
żdżyca, 

kompresjoterapia.

IRYTUJE MNIE: gdy muszę pracować w swoim wolny
m czasie.

KIM LUB CZYM CHCIAŁBYM BYĆ, GDYBYM NIE BYŁ TYM
, KIM JESTEM: 

przewodnikiem przyrodniczym.

STUDENTOM ZAZDROSZCZĘ: wolnych weekendów.

KIEDY STOJĘ W KORKU: słucham Szustaka lub Cher
ezińskiej.

ZAWSZE MAM PRZY SOBIE: Anioła Stróża.

NIEZWYKŁA UMIEJĘTNOŚĆ, KTÓRĄ POSIADAM: podchod
zenie 

zwierzaków z aparatem, organizowanie dzieciom 
czasu wolnego, 

wygrywanie w planszówki ze studentami.

MOJE ULUBIONE MIEJSCE NA ZIEMI: Dolina Biebrzy
.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ SIĘ BAWIĘ: ważne jedynie, 
by bawili się przy 

niej również moi przyjaciele.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ ODPOCZYWAM: muzyka filmowa
 – H.Zimmer, 

E.Morricone, H.Shore itp.

ENERGII DODAJE MI: czas spędzony z moją Rodzin
ką.

MOJA RADA DLA STUDENTÓW: kochaj i rób to, co c
hcesz.
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Mikroskop Katarzyna 
Oziewicz

Przeżywalność dzieci i nastolatków chorujących na raka

W krajach wykazujących wysokie dochody szacuje się 80% 
przeżywalność dzieci i młodzieży w ciągu 5 lat od zdiagno-
zowania choroby nowotworowej. Dane te ukazują, jak duży 
w ostatnich latach dokonał się postęp w diagnozie i leczeniu 
raka występującego w wieku dziecięcym. Niestety, niewiele 
danych jest dostępnych na temat przeżywalności w krajach 
o niskich i średnich dochodach, gdzie rezyduje przeszło 90% 
dzieci chorych na raka, co sugeruje niższe wskaźniki przeży-
walności w tych regionach. Poza tym podejrzewać można, iż 
wiele dzieci nigdy nie zostaje zdiagnozowanych. Pierwszym 

krokiem do poprawy jakości diagnozy i leczenia dzieci oraz na-
stolatków obciążonych rakiem powinno być sporządzenie do-
kładnych statystyk, by móc oszacować skalę zjawiska. W tym 
celu podjęto się stworzenia bazy danych, które zebrano dzięki 
informacjom publikowanym w języku angielskim, a także w ję-
zykach krajów nieanglojęzycznych (co dotychczas stanowiło 
przeszkodę w zebraniu dokładniejszych informacji).

„The Lancet”, styczeń 2019, dostęp online

Obiecująca terapia białaczki szpikowej

W listopadzie 2018 r. w USA zaaprobowano do użytku 
ukierunkowaną terapię substancją o nazwie gilteritinib, skie-
rowaną do dorosłych pacjentów z oporną na leczenie białacz-
ką szpikową z mutacją FLT3 (punktowa mutacja w domenie 
kinazy tyrozynowej) lub nawrotami choroby. Trzy miesiące 
później w Japonii również zezwolono na stosowanie tej tera-
pii. Do takiej decyzji skłoniły pozytywne wyniki niepubliko-
wanych wcześniej badań, mówiące o tym, że 21% z 138 pa-
cjentów dzięki terapii osiągnęło całkowitą remisję lub remisję 
z częściową regeneracją hematologiczną. Natomiast 31% z 106 
pacjentów wcześniej zależnych od częstych transfuzji, po ku-
racji lekiem gilteritinib nie musiało ich przechodzić przez mi-

nimum 56 dni. Tak pozytywne wyniki zachęciły do dalszych 
badań i opracowywania kolejnych leków, będących alternaty-
wą dla chemioterapii lub stanowiących jej wspomaganie.

Jednym z innowacyjnych medykamentów jest midostau-
rin – półsyntetyczny inhibitor kinazy tyrozynowej, przynoszą-
cy obiecujące efekty w terapii. 

„The Lancet”, styczeń 2019, dostęp online
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GORĄCY TEMAT

Zatrzymać nienawiść FILIP 
ZERBST

Co jakiś czas, w polskich i zagranicznych mediach jak bume-
rang wraca temat mowy nienawiści lub, jak kto woli, hate 
speechu lub hejtu. Debata taka jest prowadzona we wszyst-
kich zachodnich krajach, w USA wróciła przy okazji kampa-
nii prezydenckiej Donalda Trumpa, we Francji i Niemczech 
pojawia się co chwilę po incydentach związanych z obecno-
ścią gości z Bliskiego Wschodu, a w Polsce temat jak strza-
ła przeszył debatę publiczną po morderstwie prezydenta 
Gdańska, Pawła Adamowicza. Wywołał wtedy też do tablicy 
pomysł wprowadzenia legislacyjnych mechanizmów praw-
nych, które ograniczyłyby natężenie hejtu w przestrzeni pu-
blicznej i wprowadziły sankcje za najgorsze jego przejawy. 
Ale czy to na pewno dobry pomysł? Zanim jednak zajmiemy 
się tematem mowy nienawiści, najpierw trzeba wyjaśnić, po 
co nam w ogóle szeroko pojęta wolność słowa.

Kora przedczołowa – wielki wynalazek ewolucyjny
Jednym z podstawowych bodźców działających na organi-

zmy żywe jest ból. W psychoanalizie Freuda zasada przyjem-
ności (Lustprinzip) to instynktowne poszukiwanie przyjemno-
ści i unikanie bólu w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych 
i psychologicznych. W jaki sposób człowiek unika nieprzyjem-
nych doznań? Symulując swoje działania, zanim je podejmie.

 

Kora przedczołowa (prefrontal cortex – PFC) jest klasyfiko-
wana jako multimodalna kora asocjacyjna. Informacje z wie-
lu różnych ośrodków sensorycznych są w niej integrowane 
w niezwykle dokładny sposób, tworząc fizjologiczne konstruk-
ty pamięci, percepcji i działań precyzyjnych – złożone procesy 
poznawcze są monitorowane właśnie tutaj. Procesy te, w któ-
rych pośredniczy PFC z jej bogatymi powiązaniami korowymi 
i podkorowymi, obejmują:

• zdolność do inicjowania i realizowania nowych i ukierun-
kowanych na cel wzorców zachowań,
• zdolność ciągłej uwagi,
• zdolność do wdrażania schematów działań wymagających 
skupienia uwagi na zdarzeniach,
• zadania pamięci krótkotrwałej,
• hamowanie sterowania interferencją, filtrowaniem lub 
mechanizmem bramkowania dla przetwarzania informacji,
• pamięć roboczą,
• rozpoznawanie bodźców i zadania sekwencjonowania,
• planowanie,
• elastyczność,
• opóźnioną reakcję,
• aktywne rozwiązywanie problemów.

Funkcje te są również ściśle powiązane z regulacjami emo-
cjonalnymi. Neuroobrazowanie, badania neuropsychologicz-
ne i neurofizjologiczne potwierdziły rolę PFC w regulacji mowy 
spontanicznej, ekspresji narracyjnej i płynności słownej1.

Jakie to ma znaczenie dla tematu? Wyewoluowaliśmy 
w taki sposób, że PFC kontroluje większość naszych sponta-
nicznych umiejętności lingwistycznych. W toku dziejów wy-
łoniła się ona z kory ruchowej, która u zwierząt odpowiada 
za „myślenie przez poruszanie się”. Zwierzę reaguje swoim 
zachowaniem na to, w jaki sposób środowisko odpowiedziało 
na jego obecność i działanie w rzeczywistym świecie. Problem 

1) Neuropsychology of prefrontal cortex, Shazia Veqar Siddiqui, Ushri Chatterjee, Devvarta 
Kumar, Aleem Siddiqui, and Nishant Goyal, Indian J Psychiatry. 2008 Jul-Sep; 50(3): 202–208
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z takim sposobem funkcjonowania jest następujący: wykonasz 
jeden naprawdę zły ruch i nie żyjesz. Najprawdopodobniej 
dlatego naczelne wykształciły pewien poziom abstrakcji – po-
trafią stworzyć awatar własnej osoby w fikcyjnym świecie i za 
pomocą PFC uruchomić wiele symulacji swojego zachowania. 
Postępowania, które w symulacji doprowadzają do cierpienia 
własnej osoby lub tych z najbliższego otoczenia, nie przekła-
dają się na zachowanie się jednostki w rzeczywistym świecie. 
Wiele gatunków człowieka pierwotnego najprawdopodobniej 
dokonywało takiej analizy za pomocą obrazów. Homo sapiens 
jednak zdominował nasz glob dlatego, że wspiął się na jeszcze 
wyższy poziom abstrakcji – wymyślił słowo…

Na początku było słowo…
Wynalezienie słowa dało ludziom 3 podstawowe korzy-

ści2. Po pierwsze – Homo sapiens nabył zdolność do przekazy-
wania dużych ilości informacji o otaczającym świecie swoim 
pobratymcom, co jest o wiele łatwiejsze, niż posługiwanie się 
obrazami. Umożliwiło to grupie ludzi planowanie i wykony-
wanie złożonych czynności. Po drugie – umożliwiło powsta-
nie plotki, przekazywania informacji o relacjach społecznych, 
a w konsekwencji – łączenie się ludzi w większe i spójniejsze 
społeczności. I po trzecie, co najbardziej ważne dla tematu 
rozważań – wykształciliśmy język fikcjotwórczy, czyli zdolność 
do przekazywania informacji o zjawiskach, które materialnie 
nie istnieją w rzeczywistym świecie. Dzięki temu powstały fik-
cyjne konstrukty, które mają wpływ na świat rzeczywisty tylko 
dlatego, że większość ludzi w nie wierzy. Takie pojęcia to przy-
kładowo: bóg, państwo, naród, prawa człowieka.

Mój pomysł jest lepszy od twojego!
Obecne żyjemy w świecie właśnie takich fikcyjnych kon-

struktów. Posługujemy się nimi na co dzień, bardzo często 
zapominając, że pojęcia te istnieją w rzeczywistości tylko dla-
tego, że jako społeczeństwo tak się umówiliśmy. Bardzo często 
poszczególne grupy ludzi wierzą w idee niezgodne ze sobą, 
co rodzi konflikty. Sytuacji nie polepsza fakt, że jako gatunek 
ludzki mamy bardzo ciekawą tendencję do integrowania ze 
sobą pojęć sprzecznych. Pomyślcie, jak często słyszycie ludzi 
broniących wolności jednostki, wolności gospodarczej, na-
stępnie płynnie przechodzących do szeroko rozumianej rów-
ności i sprawiedliwości społecznej, najchętniej zamykających 
to wszystko w państwie demokratycznym, a jednocześnie wal-
czących w imię najróżniejszych mniejszości i parytetów, jed-
nocześnie identyfikując się z państwem, które teoretycznie jest 
republiką – i to wszystko naraz, jednocześnie. Z takiego kon-
fliktu są dwa wyjścia. Możemy tradycyjnie i pospolicie, kieru-
jąc się emocjami, zgodnie z naszym genetycznym rodowodem 
trzepnąć problemową osobę maczugą – albo podjąć dyskusję, 
skorzystać z innych wynalazków ludzkości – logiki, zdolności 
2) Sapiens. A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari

analizy i przewidywania. Przy odrobinie szczęścia dojdziemy 
do konsensusu.

Bez wolności słowa nie ma wolności myślenia
Podczas takiej dyskusji ludzie powinni mówić to, co uwa-

żają za prawdę. Jednak zanim przedstawimy swoje idee, mu-
simy je stworzyć. I właśnie dlatego potrzebujemy wolności 
słowa – bo ludzie bardzo często nie wiedzą, co myślą, dopóki 
nie przemówią. Lubimy uważać się za osoby najpierw myślą-
ce, a później mówiące, ale nie jest to wcale takie oczywiste. 
Większość ludzi nie potrafi dobrze myśleć, bo bardzo ciężko 
jest nauczyć się myśleć prawdziwie samodzielnie. Żeby robić 
to efektywnie, trzeba się zdysocjować i poprowadzić dyskusję 
między dwoma przeciwstawnymi stanowiskami – i to we wła-
snej głowie. Nie jesteśmy w stanie skutecznie dyskutować z sa-
mym sobą – choć podobno bardzo inteligentni akademicy to 
potrafią. Zdecydowana większość ludzi myśli przez rozmowę. 
By stworzyć ideę, musimy najpierw ścierać swoje problemy 
i rozwiązania w dialogu z innymi ludźmi. Ciągle wymieniamy 
się informacjami (werbalnymi i niewerbalnymi), kształtując 
tym samym zachowania wobec siebie, a nasze opinie muszą 
mieć możliwość bycia wyartykułowanymi i wystawionymi na 
korygujący odzew innych osób.

Wolność słowa to także wolność do popełniania błędów. 
Ludzie muszą mieć możliwość bycia w błędzie, bycia niezado-
wolonym z danej sytuacji lub normy społecznej i wyrażenia 
swoich myśli – również tych mroczniejszych – i tym samym 
pokazania ich światu, by ten mógł poprawić ich tok rozumowa-
nia. W ten sposób usuwa się większość niemądrych pomysłów 
i idei z debat. W ten sposób, dzięki naszej korze przedczołowej, 
możemy przed podjęciem działania opowiedzieć, co chcemy 
zrobić, a w przypadku ostrej reakcji społeczeństwa – zaniechać 
niekorzystnego działania. W ten sposób wolność słowa pro-
wadzi do wolności myśli, a ta z kolei pozwala nam przetrwać 
w pełnej niebezpieczeństw i pułapek rzeczywistości. Właśnie 
dlatego uczymy dzieci mówić, czytać i pisać – by mogły myśleć 
w nieskrępowany sposób i przetrwać na świecie, doświadcza-
jąc jak najmniejszego cierpienia. Dlatego ludzie, którzy potra-
fią formułować dobre argumenty, obronić je i wcielić w życie, 
są tymi, którzy odnoszą sukcesy.

Dlaczego regulacje anty-hate speech są zgubne?
Wielu ludzi neguje występowanie mowy nienawiści. Więc 

czy ona w ogóle istnieje? Oczywiście, że tak. Ludzie mówią so-
bie okropne, karygodne i brutalne rzeczy, często są to słowa na 
granicy przestępstwa (obecnie w polskim prawie karalne jest 
między innymi nawoływanie do przemocy, przestępstwa i nie-
nawiści na tle narodowościowym i religijnym, a także propago-
wanie ustrojów totalitarnych). Wszyscy widzimy takie zacho-
wania chociażby w Internecie i telewizji. Manifestum non eget 
probatione3. Skoro to zjawisko jest tak powszechne i sprawia 
ludziom wiele przykrości, a czasami nawet może popchnąć 
kogoś do przestępstwa, to być może, Czytelniku, uważasz, że 
państwo powinno coś z tym zrobić. Brzmi rozsądnie. Przecież 
3) (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu.

The purpose of thinking is to let the ideas die 
instead of us. 

– Alfred North Whitehead
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nie chcemy takich zachowań w społeczeństwie. Problem jak 
zwykle pojawia się, gdy zaczynamy rozmawiać o szczegółach, 
a mianowicie:

KTO ZDEFINIUJE HEJT?
Tu jest pies pogrzebany. Bo konsekwencją państwowej le-

gislacji będzie to, że pojęcie hejtu będą definiować tacy ludzie, 
których najbardziej nie chcemy w takiej roli widzieć. Ludzie 
żądni władzy. Osoby rozsądne nawet się do tematu nie zbliżą. 
A ponieważ dążenie do władzy idzie w parze z chęcią posia-
dania jak największej kontroli, to mechanizmy nadzorowania 
hejtu będą dla nich narzędziem do wprowadzania siłowego 
ucisku na wypowiedzi ludzi i eliminowania z debaty publicz-
nej poglądów sprzecznych z linią rządu oraz krytykujących 
władzę.

„Ale nikt nie powinien mieć prawa mnie obrażać!”
Większość ludzi w świecie zachodnim zapewne (po części 

– niestety) zgodziłaby się z tym stwierdzeniem. Trudno się dzi-
wić, w końcu od przedszkola (a często rodzice zaczynają to ro-
bić nawet wcześniej) wpaja się nam, aby mówić w taki sposób, 
żeby drugiej osobie nie było przykro. Niestety, zaszło to już tak 
daleko, że ludzie utożsamiają bycie obrażanym z poczuciem 
bycia obrażonym i, o ile z jedną lub dwoma osobami można 
tak prowadzić dyskusję, by nikogo nie urazić, to w przypadku 
debaty z grupą, narodem czy jeszcze większą społecznością, 
staje się to niemożliwe. Nie da się kogoś nie obrazić, jeśli dys-
kutujemy o palącej i ważnej sprawie lub na temat fikcyjnych 
konstruktów, w które wierzymy. Spróbuj, proszę, Czytelniku, 
rzeczowo rozmawiać o problemie otyłości tak, by ludzie z obo-
zu otyłość to nie choroba nie poczuli się obrażeni. Spróbuj 
rozmawiać o problemie wage-gap i przedstawić środowiskom 
feministycznym badania, z których wnioskuje się, że istnieje 
wiele aspektów, mających wpływ na różnice wysokości zarob-
ków, a sam fakt bycia kobietą nie jest nawet blisko tych istot-
nych – bez bycia zakrzyczanym i wyzywanym od strasznego 
patriarchatu. Spróbuj dyskutować o zasadności zasiłków so-
cjalnych bez oburzenia ludzi z nich korzystających. Nie da się 
prowadzić dyskusji bez niszczenia światopoglądu osób wyzna-
jących zasadę tylko ja i moja idea jest właściwa. Tacy ludzie, 
szczególnie jeśli mają słabe argumenty, zawsze poczują się ob-
rażeni i będą krzyczeć o mowie nienawiści. Trzeba być bardzo 
naiwnym, by za pomocą siły i prawa próbować powstrzymać 
innych przed zniszczeniem swojego świata, widzianego przez 
okulary z kolorowym filtrem. Jeżeli nie będzie można powie-
dzieć czegoś, co może kogoś obrazić, to nie będzie można po-
wiedzieć niczego. A jeśli nie będziemy mogli powiedzieć nic 
na ważny temat, to przestaniemy myśleć. Może właśnie o to 
w tym wszystkim chodzi…

„Ludziom kierującym się gniewem i nienawiścią nie 
powinno pozwolić się wygłaszać swoich opinii”

Wyrażanie gniewu nie zawsze kierowane jest nienawiścią. 
Bardzo często gniew jest jedynym widocznym objawem nie-
porozumienia, problemu i niezadowolenia. Musimy zdener-
wowanym i gniewnym ludziom pozwolić głośno mówić o swo-

ich uczuciach i problemach – głównie po to, by społeczeństwo 
mogło zauważyć ich problem i ewentualnie spróbować go 
rozwiązać. W przypadku, gdy żądania lub pomysły są po pro-
stu nieracjonalne lub większość społeczeństwa odmawia ich 
uznania/procedowania, takie osoby mają 3 możliwości pora-
dzenia sobie ze swoją frustracją4:

1) mogą zmienić poglądy – w przypadku penalizacji 
mowy nienawiści ta droga jest tym osobom odbierana, gdyż 
ludzie zostają sami ze swoimi myślami i nie mają możliwości 
ich skonfrontowania z resztą społeczeństwa, które mogłoby im 
uświadomić błędy w rozumowaniu. Nie będą więc modyfiko-
wać swoich poglądów, co zostawia im tylko 2 kolejne wyjścia;

2) mogą chować urazę i nie podejmować żadnej akcji – 
postawa ta prowadzi do „produkcji” zgorzkniałych, wrednych 
i wiecznie sfrustrowanych ludzi. Opcja ta pasowałaby zapewne 
większości rządzących, lecz w miarę zwiększania się liczby ta-
kich osób, nieuchronnie prowadziłby to do sytuacji, w której 
będą oni przechodzić do trzeciej opcji;

3) staną się agresywni lub będą agitować za agresją 
– jak na przykład we Francji, gdzie brak przyzwolenia na mó-
wienie pewnych rzeczy i propagowania sprzecznych z linią 
rządu idei doprowadził do wyjścia ludzi na ulicę (nie pierwszy 
raz zresztą, arystokracja francuska też kiedyś popełniła opisy-
wany tu błąd). W Niemczech również możemy zaobserwować 
wzmożone zainteresowanie skrajnymi postawami w odpo-
wiedzi na prawnie usankcjonowany knebel, uniemożliwiający 
krytykowanie polityki imigracyjnej Angeli Merkel.

Ograniczając ludziom wolność wypowiedzi, tracimy rów-
nież rozeznanie, kim ci sfrustrowani ludzie są. Zbyt szeroka 
definicja hejtu sprowadza działania hejterów do podziemia, 
w efekcie czego mamy w Europie wysyp oddolnych ruchów 
politycznych, składających się właśnie z tych ludzi.

Jak rozwiązać problem?
Nie uważam, że można jednoznacznie rozwiązać problem 

mowy nienawiści. Jest to klasyczna sytuacja bez dobrego wyj-
ścia. Zagwarantowanie jak najszerszej wolności wypowiedzi 
jest niezbędne dla poprawnego działania całego społeczeń-
stwa. Jakakolwiek prawna próba rozwiązania sytuacji nie zda 
egzaminu, gdyż sama regulacja stworzy więcej problemów, niż 
miałaby rozwiązać. Jedyną możliwą reakcją są działania spo-
łeczne – musimy uczyć młodych ludzi dyskutować, wyrażać 
swoje argumenty i bronić ich bez gniewu, w sposób logiczny 
i uporządkowany. Musimy nauczyć ich, by nie bali się prowa-
dzić dyskursu. Nauczyć słuchać i analizować argumenty opo-
nenta, jak również zapoznać ich z kulturą dyskusji, by mogli 
forsować swoje poglądy w sposób sprawiający jak najmniej 
cierpienia przeciwnikowi. Obecnie w naszym kraju nikt tego 
młodych osób nie uczy – ani szkoła, ani, o zgrozo, uniwersytet. 
Nie bądźmy więc zdziwieni narastającą falą gniewnych ludzi. 
A z takimi osobnikami należy rozmawiać, nie ich karać. Wszak 
we wspomnianym już przedszkolu do gniewnego dziecka mó-
wimy – powiedz, o co ci chodzi, dlatego że jedyną alternatywą 
do rozmowy jest zawsze użycie pięści.
4) Na podstawie wykładów prof. J. B. Petersona, University of Toronto.
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Konflikt rosyjsko-
ukraiński – preludium Mateusz 

Szulca

Kiedy w listopadzie 2013 roku w Kijowie formował się pro-
-unijny Euromajdan, cały świat zastanawiał się, jaką posta-
wę przybierze wobec sprawy putinowska Rosja. Czy będzie 
to miażdżący dowód słabości w utrzymywaniu jej strefy 
wpływów? Czy ograniczy się jedynie do akcji sabotażowych, 
gróźb i sankcji? Czy może jednak rozpocznie otwarty kon-
flikt, który przerodzi się w  III Wojnę Światową? Z perspek-
tywy czasu, w 2019 roku widać mistrzowski kunszt Władi-
mira Władimirowicza w stopniowym eskalowaniu konfliktu, 
który pozwolił na prowadzenie zdecydowanej i agresywnej 
polityki zagranicznej wobec Ukrainy, poczynając od sabo-
towania struktur państwa, a kończąc na użyciu regularnego 
wojska rosyjskiego, nie wywołując gwałtownej i ostrej reak-
cji sprzeciwu reszty świata. Przyjrzyjmy się bliżej, jak przez 
15 ostatnich lat kształtowały się polityczne siły i uwarunko-
wania, które ostatecznie doprowadziły do otwartej konfron-
tacji naszych wschodnich sąsiadów.

Jesienią 2004 roku na Ukrainie odbyła się II tura wyborów 
prezydenckich, w której starli się dwaj premierzy: ówcześnie 
urzędujący Wiktor Janukowycz oraz Wiktor Juszczenko, pełnią-
cy tę funkcję w latach 1999-2001. Według oficjalnych danych 
zwyciężył ten pierwszy, z wynikiem 49,2% (jego rywal – 46,7%). 
Jednak sondaże exit poll, czyli prowadzone wśród wyborców 
po zagłosowaniu w lokalu wyborczym, różniły się od podawa-
nych przez stronę rządową o 11%, powodując sprzeciw opo-
zycji i międzynarodowych obserwatorów OBWE (Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Dla obywateli Ukra-
iny wybór między kandydatami był bezpośrednio związany 
z kierunkiem, jaki miał obrać ich kraj w najbliższych latach. 

Juszczenko, startujący z ramienia partii Nasza Ukraina, opo-
wiadał się za bliższymi relacjami z Unią Europejską i Zacho-
dem – Janukowycz, przywódca Partii Regionów, chciał utrzy-
mać państwo w cieniu Rosji i jej protekcji. Liderzy opozycji, 
Julia Tymoszenko i były premier, nawoływali do obywatelskie-
go nieposłuszeństwa i nieakceptowania wyników elekcji. Na 
ulicę największych miast wyszły setki tysięcy obywateli. Tak 
narodziła się pomarańczowa rewolucja, nazwana od barwy 
sztabu wyborczego Juszczenki. W odpowiedzi na zaistniałe 
wydarzenia Rada Najwyższa Ukrainy, jednoizbowy parlament 
kraju, podjęła decyzję o uspokojeniu sytuacji za pomocą woj-
ska i milicji, które stanęły jednak po stronie protestujących, 
pilnując, aby nie padli ofiarą represji czy prowokacji. Z dnia 
na dzień na Ukrainie zaczęli się pojawiać politycy europejscy 
wspierający manifestacje, w tym prezydent Polski, Aleksander 
Kwaśniewski. Sprawa wyborów trafiła do Sądu Najwyższego, 
który zadecydował o powtórzeniu II tury wyborów, co od-
było się 26 grudnia 2004 roku. Tym razem udało się uniknąć 
oszustw wyborczych i zwycięski okazał się Wiktor Janukowycz, 
który miesiąc później, 23 stycznia 2005 r., złożył przysięgę 
i rozpoczął kadencję prezydencką. Premierem rządu została 
Julia Tymoszenko. Jednak zmiany na Ukrainie nie następowały, 
a społeczny potencjał sprzeciwu i motywacji do zmiany na lep-
sze został zaprzepaszczony. Nowe elity obejmujące ster pań-
stwa, wchodząc w układy ze starym systemem, utraciły impet 
i możliwość działania. Bliskie kontakty z wielkim biznesem, 
czyli w praktyce – z oligarchami, umożliwiły najbogatszym 
dalsze wywieranie presji na państwo w kluczowych kwestiach 
gospodarczych. Na domiar złego relacje między niedawnymi 
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współtowarzyszami w walce o nową Ukrainę uległy katastro-
falnemu pogorszeniu. Wzajemne zarzuty o korupcję, opóźnie-
nia w realizacji programu i skandale wstrząsały koalicją. We-
wnętrzna bezwładność paraliżowała kraj, a droga do głównego 
celu – zbliżenia do Unii Europejskiej, stała się grząska. Nato-
miast przeciwnicy tego planu nie próżnowali…

W 2010 r., pięć lat po poprzednich wyborach prezydenc-
kich, Janukowycz starł się w wyborczym pojedynku z urzędu-
jącą premier, Julią Tymoszenko. Tym razem zwyciężył nie tylko 
w pierwszej, ale i w drugie turze, przy czym nie powtórzyły się 
już zarzuty fałszerstwa. Było to niezbitym dowodem, że poma-
rańczowa rewolucja nie spełniła pokładanych w niej nadziei 
i wielu ludzi straciło wiarę w jej możliwości. Z drugiej stro-
ny mobilizacja wyborców prezydenta-elekta osiągnęła swój 
szczyt, na co bez wątpienia wpłynęła determinacja oligarchów 
ze wschodniej Ukrainy, by popierany przez nich kandydat mógł 
piastować najwyższą funkcję i realizować stabilną prorosyj-
ską politykę, sprzyjającą ich interesom. Zdawali sobie jednak 
sprawę, że o ile zwycięstwo było możliwe, nawet po skandalu 
związanym z ingerowaniem w wyniki wyborów, to po rozbu-
dzeniu nowego ducha narodu, dążącego do zacieśnienia wię-
zów z Zachodem, polityka nigdy nie będzie już taka, jak kiedyś. 
Wstępne roko-
wania z Unią 
nadal trwały 
i prędzej czy 
później Janukowycz musiał opowiedzieć się za przyłączeniem 
do krajów Wspólnoty lub zerwaniu pertraktacji i pozostaniu 
w cieniu Rosji. Ostatnia opcja była napiętnowana olbrzymim 
ryzykiem niezadowolenia społecznego, więc prezydent grał na 
czas, mówiąc, że dotychczasowe ustalenia stowarzyszeniowe 
są w mocy – aż 21 listopada 2013 r. oznajmił, że decyzja zosta-
nie jeszcze bardziej opóźniona. Opozycja nie miała wątpliwo-
ści, że to pierwszy poważny krok ku zaprzepaszczeniu szans na 
odsunięcie się od lenniczych wręcz relacji z Moskwą i zmianę 
funkcjonowania państwa. Wieczorem tego dnia kijowski Plac 
Niepodległości zaczął wypełniać się ludźmi. Według danych 
prasowych stawiło się nawet 50 tys. obywateli zjednoczonych 
wspólnym celem – odsunięciem prezydenta od władzy. Na-
stępnego dnia protestujących przybywało, pojawiały się do-
niesienia o przekroczeniu 100 tys. zebranych. Rząd zareagował 

na sytuację wysłaniem na miejsce milicji, która przymusem 
próbowała rozpędzić manifestujących. Jedynym skutkiem, jaki 
to przyniosło, był dalszy wzrost niezadowolenia, stopniowe 
rozprzestrzenianie się protestu na kraj, a także odpowiedź siło-
wa protestujących w postaci okupowania urzędów i niszczenia 
sowieckich pomników. Wtedy też na pierwszy plan wysunęły 
się marginalizowane do tej pory środowiska narodowe, na cze-
le z Prawym Sektorem, który niedługo potem, w marcu 2014 
r., miał sformalizować się w partię polityczną. Widząc szansę 
na zdobycie rozgłosu dla swojej ideologii zakorzenionej w UPA 
(Ukraińska Armia Powstańcza – formacja z II WŚ) i OUN (Or-
ganizacja Ukraińskich Nacjonalistów), a także – w swoim ro-
zumieniu – wypełniając obowiązki wobec kraju, przyjęły one 
rolę ochotniczego zbrojnego ramienia protestów, które potem 
przekształcono (razem z innymi ugrupowaniami) w Gwardię 
Narodową. 

W międzyczasie w Moskwie prezydenci Rosji i Ukrainy pod-
pisali umowę traktującą o zniesieniu ograniczeń handlowych 
między tymi państwami. Obaj decydenci chcieli jasno pokazać, 
że związanie ze Wschodem daje korzyści finansowe i stabiliza-
cję, a z Zachodem – rodzi problemy. Jednak kiedy lud wyjdzie 

już na ulicę, 
żąda drastycz-
nych, a nie ko-
smetycznych, 

zmian. Wraz z rosnącym napięciem, ruchy rządu stawały się 
coraz bardziej rozpaczliwe i nerwowe. Starcia między prote-
stującymi a siłami porządkowymi były już codziennością. Nie 
pomagał też fakt, iż milicjanci otrzymywali rozkazy coraz bar-
dziej śmiałych ingerencji z użyciem broni palnej, gazu, a dzięki 
zaradności mediów dowiedziano się również o planach użycia 
ciężkiego sprzętu. Kulminacyjnym miesiącem manifestacji 
był luty, który rozpoczął się od mocnego akcentu – wybuchu 
w sztabie opozycji, która w ten sposób dostała kolejny po-
wód do przyspieszenia prac nad zakończeniem konfliktu.  
18 lutego rozpoczęto okupację parlamentu, domagając się 
głosowania nad restytucją konstytucji z 2004 r., która opierała 
się o system parlamentarno-prezydencki, czyli ograniczałaby 
władzę głowy państwa. Wniosek odrzucono, co spowodowało 
zorganizowanie marszu protestujących, mającego zabloko-

Na papierze, nasz wschodni sąsiad wkroczył na świetlaną drogę reformy 
państwa i niezależności, w praktyce – ma przed sobą ogromne wyzwania.

Wiktor Janukowycz i Władimir Putin

Opozycyjna koalicja przeżywa kryzys - Wiktor Juszczenko 
i Julia Tymoszenko
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wać wyjście politykom Partii Regionów. Budynek zabezpie-
czał specjalny oddział milicji – Berkut, który użył wszelkich 
dostępnych środków, by powstrzymać pochód. Obie strony 
miały dostęp do broni, więc dochodziło do wymiany ognia. 
Decydenci zrozumieli, że nie mogą sobie pozwolić na trwa-
nie impasu. W nocy z 18 na 19 lutego przeprowadzono szturm 
majdanu z użyciem ostrej amunicji i snajperów. Podpalone ba-
rykady i opony spowiły okolicę gryzącym i nieprzeniknionym 
dymem. Pomimo zmasowanej akcji, manifestującym udało 
się odeprzeć pierwszy atak. Po północy nastąpiło drugie ude-
rzenie, a także spotkanie liderów opozycji z Janukowyczem –  
niestety, bezowocne. Jeszcze bardziej zacięte walki trwały do 
godzin popołudniowych następnego dnia, kiedy na negocjacje 
z prezydentem Ukrainy przylecieli przedstawiciele państw UE. 
Wspólnie z opozycjonistami udało się im wymóc na władzach 
przywrócenie konstytucji z 2004 r., sformowanie nowego rzą-
du oraz ogłoszenie przedterminowych wyborów prezydenc-
kich. Porozumienia nie zaakceptował jedynie Prawy Sektor, 
stawiając ultimatum w postaci natychmiastowego odsunięcia 
Janukowycza od władzy, pod groźbą kontynuowania walk. 
W obliczu zagrożenia, o godz. 22:40 Janukowycz podjął próbę 
ucieczki do Rosji, jednak tymczasowo musiał z tego planu zre-
zygnować i wycofać się na Krym, skąd niedługo potem zbiegł 
w niewiadomym kierunku, dowiedziawszy się o zmierzających 
po niego siłach zbrojnych nowego ładu politycznego. Ostatnim 
akordem jego kariery na Ukrainie był impeachment, nawiasem 
mówiąc – niezgodny z literą prawa – nie osiągnięto wymaganej 
liczby głosów, ale zgodny z jego duchem – przeprowadzony na 
polityku, który dopuścił się nadużycia władzy i źle wypełnia-
jącym swoje obowiązki. Ustalono również nowy termin wybo-
rów na 25 maja 2014 r.

Pierwszy etap rozgrywek pomiędzy stronnictwem proro-
syjskim i prounijnym o ideologiczną władzę nad Ukrainą za-
kończył się sukcesem dla drugiej frakcji. Nie trzeba być jednak 
wytrawnym politykiem, by rozumieć, że ideały i słowa zapisane 
na kartkach niekoniecznie mają moc zmieniania rzeczywisto-
ści. Na papierze nasz wschodni sąsiad wkroczył na świetlaną 
drogę reformy państwa i niezależności, w praktyce – ma przed 

sobą ogromne wyzwania. Należą do nich nie tylko kwestie we-
wnętrzne, takie jak umniejszenie wpływu oligarchów na życie 
społeczne czy znalezienie kierunku, który połączy interesy 
wszystkich grup obywateli w jedną myśl przewodnią (dylemat 
dobrze znany Polakom z własnego podwórka), ale również 
zewnętrzne, czyli subtelna i ryzykowna gra polityczna rządzą-
cych polegająca na egzystencji pomiędzy dwoma potężnymi 
blokami państw i wywierania przez nie presji na podejmowa-
nie konkretnych działań. W tak niesprzyjających dla państwo-
wości warunkach Ukrainie przyjdzie się zmierzyć o suweren-
ność z Rosją – potęgą surowcową i energetyczną, napędzaną 
wizją odrestaurowania Imperium Rosyjskiego, kształtowaną 
od lat 90. XX w. przez przebiegłego i metodycznego Władimira 
Putina. Utrata wpływu w regionie będzie bolesna nie tylko dla 
tego światowego mocarstwa, ale również dla jego zarządców, 
którzy od trzech dekad walczą o prestiż i możliwość wpływania 
na losy świata, a tam, gdzie zawodzą dyplomacja i zakulisowe 
rozgrywki, wkracza wojna.

Kontynuacja tekstu pojawi się w artykule Konflikt rosyjsko-
-ukraiński – konfrontacja.
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Żółte kamizelki a biało-
czerwona flaga Aleksandra 

Grześkowiak

Większość osób, która w ostatnim czasie miała styczność 
z mediami, słyszała na pewno o protestach we Francji. Mowa 
tutaj o nieformalnym i spontanicznym ruchu społecznym, ła-
two rozpoznawalnym dzięki żółtym kamizelkom, dotąd koja-
rzonym głównie z wyposażeniem kierowcy. Opowiadać o nim 
można wiele. Protestom wielokrotnie towarzyszyły zamieszki 
z użyciem przemocy i aktami wandalizmu, przez które fran-
cuskie straty sięgają milionów euro (oszacowana suma wiąże 
się zarówno ze zniszczeniem mienia, jak i z wielogodzinnymi 
i licznymi blokadami na drogach, znacznie utrudniającymi 
wszelki transport). Mówi się o dziesięciu ofiarach śmiertelnych 
i ponad dwóch tysiącach rannych. A wszystko zaczęło się od 
podwyższenia cen benzyny i ogólnej opinii społeczeństwa 
francuskiego, dotyczącej tego, że proekologiczna i liberalna 
polityka Emmanuela Macrona zamiast poprawić jakość życia, 
skutecznie ją obniżyła. 

Jakiś czas temu Mateusz Kijowski, aktywny uczestnik de-
monstracji KOD-u, był widziany w żółtej kamizelce, co oczywi-
ście wywołało podejrzenia, jakoby w Warszawie miał pojawić 
się ruch wzorowany na francuskim. Nic takiego jednak się nie 
stało. Pomimo różnych komentarzy dotyczących samej oso-
by działacza, trzeba przyznać, że protesty rozszerzyły się na 
Holandię, Belgię i Portugalię, jednak w Polsce nic takiego nie 
nastąpiło. Nasuwa się pytanie: dlaczego? Co do samej Francji, 
można śmiało powiedzieć, że skłonność do protestowania jest 
we krwi jej obywateli. Profesor Cyrille Bret w wywiadzie dla 
Polskiego Radia nazywa to tak: We Francji protesty uliczne, 
strajki i demonstracje są pełnoprawną częścią politycznej eks-
presji. Parlament, media i ulica to miejsca, w których odbywa 
się debata publiczna. Można zresztą zauważyć, że protesty – 
choć znacznie mniejsze – pojawiały się po elekcji prawie każ-

dego z francuskich prezydentów. Naród polski wydaje się nie 
przejawiać podobnego zaangażowania w sferze publicznej. 
Sam procent osób biorących udział w wyborach sugeruje, że 
w większości Polacy po prostu nie są zainteresowani polityką. 
Szukając jednak powodów dalej, zadawszy pytanie dotyczące 
tematu, dostałam raz odpowiedź: Polacy przyzwyczaili się do 
tego, że jest źle. To dość pesymistyczna wizja, mimo wszystko 
pasująca do naturalnej marudności w kraju nad Wisłą. Nawet 
jeśli statystyki pokazują, że poziom życia Polaków stale rośnie 
w ostatnich latach, tendencja do narzekania nie maleje.

Jacek Liziniewicz w wywiadzie dla Polskiego Radia sugeru-
je, że w Polsce nie dzieje się nic takiego, co mogłoby wzbudzić 
zainteresowanie większego grona ludzi i wykazuje brak zro-
zumienia dla problemu we Francji, będącego kwestią natury 
ekonomicznej. W mediach tymczasem pojawiła się informacja 
o założeniu żółtych kamizelek przez pracowników Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli przyjrzeć się nauczycielom, po-
licjantom, pielęgniarkom czy też rezydentom, chęci do prote-
stów istnieją. Jednak stosunek reszty społeczeństwa wobec ich 
strajków i innych form wyrażenia sprzeciwu był bardzo różny. 
No właśnie – podziały. Pomijając już nawet widoczny podział 
w kwestii popierania dwóch frontów politycznych, Polacy wy-
dają się mieć problem ze zjednoczeniem nawet w kwestii walk 
o swoje. Strajki grup zawodowych są wręcz często potępia-
ne, podczas gdy demonstracje we Francji, angażujące ponad  
250 000 osób, mają poparcie zdecydowanego ogółu. Polak Po-
lakowi wilkiem? Niechęć do zaangażowania się w cudze spra-
wy? Wielokrotnie słychać było głosy, że Polacy mogliby wiele 
osiągnąć, gdyby potrafili się zjednoczyć. Póki co jednak pozo-
stawiamy żółte kamizelki przedszkolakom na wycieczkach.
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Czy światowe mocarstwo można 
„wyłączyć”? Piotr 

Chałaj

22 grudnia 2018 roku zapisał się na kartach historii Stanów 
Zjednoczonych. Doszło wtedy do tzw. government shutdown 
(zamknięcie rządu). Jakie były przyczyny tego zdarzenia? Jak 
się skończyło?

Wszystko rozpoczęło się od postulatu prezydenta USA 
– Donalda Trumpa – o budowie muru oddzielającego Stany 
od Meksyku. W zamyśle prezydenta miałby on spowodować 
zmniejszenie napływu nielegalnych imigrantów do USA. Jak 
można domniemywać, koszt takiej budowy jest równie wyso-
ki, co stopień inspiracji Grą o Tron. I właśnie o te pieniądze, 
a dokładniej o 5,7 miliarda dolarów, toczył się spór. Prezydent 
lobbował zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie – opozycja 
(Demokraci) silnie protestowała. Skutkiem tego konfliktu był 
impas. Brak uznania budżetu, który miał obowiązywać do  
8 lutego, skończył się zawieszeniem działalności służb federal-
nych.

Przez następne 35 dni ponad 800 tysięcy urzędników fe-
deralnych było zmuszonych do urlopu – zostały także wstrzy-
mane ich pensje. Choć sama nazwa – government shutdown – 
brzmi złowieszczo, to tak naprawdę nie był to bardzo poważny 
incydent. Sytuacja sprowadziła się do np. zamknięcia muze-
ów, parków narodowych, ale także sprawiała duże problemy 
firmom prywatnym. Eksperci utrzymują, że shutdown może 
mieć długofalowe skutki dla gospodarki – opóźnił on między 
innymi decyzje o wydaniu kredytów przez rząd federalny, 
przez co firmy z sektora prywatnego musiały odłożyć w czasie 
swoje inwestycje, a więc i zwolnić rozwój.

Trzeba położyć nacisk na fakt, że służby związane z bez-
pieczeństwem państwa (wojsko), z transportem zbiorowym 
(kontrolerzy lotów), opieka medyczna czy służby porządkowe 
(np. agenci FBI) nie podlegały „wyłączeniu”. Są to struktury 
istotne dla zachowania integralności państwa i były stale fi-
nansowane.

Porozumienie udało się osiągnąć 25 stycznia. Jego posta-
nowienia regulują budżet obowiązujący do 15 lutego. Negocja-

cje w sprawie uwzględnienia kwoty przeznaczonej na budowę 
muru przesunięto na późniejszy okres. Prezydent Trump grozi 
kolejnym „zamknięciem rządu”, jeśli w przyszłym budżecie nie 
pojawi się pełna kwota na budowę kordonu.

Shutdown, mimo wszystko, obciążył gospodarkę USA. Sza-
cuje się, że 35-dniowe „wyłączenie” kosztowało około 11 mi-
liardów dolarów, z czego być może 8 uda się odzyskać – około 
3,5 miliarda zostało stracone.

Nie jest to jednak zdarzenie wyjątkowe. Ostatni taki incy-
dent miał miejsce w 2013 roku i trwał 16 dni. Co ciekawe, mimo 
takich zawirowań, giełdy i kurs dolara nie zareagowały na „za-
mknięcie rządu” negatywnie. Na giełdach w Nowym Jorku wi-
doczny był nawet lekki trend wzrostowy.

Hashi #2 - zasady na stronie 26
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Czy państwo powinno 
zajmować się pomocą socjalną? 
Odpowiedź na list do Redakcji MIKOŁAJ 

KAMIŃSKI

Szanowni Czytelnicy, 
w styczniu do Redakcji „Pulsu UM” trafił e-mail dotyczący 
artykułu Fałszywa Dobroczynność mojego autorstwa („PULS 
UM” nr 199). Wywołany do tablicy, z przyjemnością od-
powiem na uwagi dotyczące artykułu. Przytaczam e-mail 
w całości (zachowano pisownię oryginalną – red.), jednak 
poszczególne akapity przedzieliłem swoimi kontrargumen-
tami. 

Droga Redakcjo,
bardzo lubię czytać Wasze pismo i cenię sobie fakt, że są 

w nim zamieszczane także artykuły polemiczne. Takie artykuły/
materiały wymagają jednak komentarza. Z ogromnym smut-
kiem przeczytałam w grudniowym numerze „Pulsu” artykuł 
„Fałszywa dobroczynność” Mikołaja Kamińskiego. Wydaje się, 
że Autor tej notatki nie rozumie na czym polega istota działania 
Państwa. Jej podstawową zasadą jest m.in. wzajemne wspiera-
nie się obywateli, a więc w tym również instytucjonalna pomoc 
tym słabszym. Bez respektowania tej zasady zasadność istnienia 
państwa jest bardzo ograniczona, lub wręcz traci sens. Słabsi 
obywatele to m.in. osoby niepełnosprawne, które choćby bar-
dzo chciały, poza nielicznymi wyjątkami, nie są w stanie same 
się utrzymać i dlatego wymagają systematycznego wsparcia ze 
strony Państwa, a nie okazjonalnego zrywu „wrażliwców” jak 
to określił Autor.

Bardzo dziękuję za ten mail, gdyż odnosi się do ważnego 
zagadnienia – czy państwo powinno zajmować się pomocą spo-
łeczną? Jak zwróciłem uwagę w artykule, Państwo przyjmuje 
rolę Wielkiego Dobroczyńcy, przymuszając wszystkich obywa-
teli do uczestniczenia w tej dobroczynności. Czy przymusza-
nie do dobroczynności jest dobre? Nie jest to jedyny argument, 
aby Państwo nie zajmowało się pomocą socjalną. Postaram się 
przedstawić trzy najważniejsze.

1) Urząd, który został stworzony do rozwiązywania proble-
mów, nie osiągnie celu, dla którego powstał.

Jeżeli mamy np. urząd, który został powołany do walki 
z głodem, to czy w interesie urzędnika jest, aby całkowicie zli-
kwidować głód w kraju? Taki urzędnik, likwidując głód, likwi-
duje swoją posadę – kto mu zagwarantuje, że dostanie kolejny 
państwowy etat? Urzędnikom zatem opłaca się walczyć z pro-
blemem, ale nie całkowicie go zwalczyć! W Stanach Zjedno-
czonych rząd federalny oraz stanowe przeznaczają w postaci 
różnych programów 3,2 miliarda dolarów rocznie (tj. ok. 10 tys. 
dolarów na obywatela) na walkę z biedą, natomiast poziom 
ubóstwa od blisko 40 lat utrzymuje się na stałym poziomie 
11–15%1! Nikomu nie opłaca się zwalczyć ubóstwa – ani urzęd-
nikom, ani beneficjentom.

2) Pomoc państwowa jest nadużywana.
1) Bill Voegeli, Who’s More Compassionate: The Left or the Right?, Prager University

Nie ulega wątpliwości, że istnieje spora grupa obywateli, 
którzy z różnych przyczyn nie są samodzielni. Jednak niejed-
nokrotnie zdarza się, że po pomoc państwową sięgają osoby, 
które z założenia nie powinny być nią objęte. Dobry przykład 
podaje portal finanse.wp.pl2: Jak dowodzi ministerstwo rodzi-
ny, wiele rodzin z jednym dzieckiem oszukuje system, wyłudza-
jąc świadczenia. Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest życie 
w konkubinacie z ojcem dziecka lub nowym partnerem przy 
jednoczesnej deklaracji samotnego rodzicielstwa”. Przyznanie 
500+ zależy od dochodu i ludzie zwyczajnie kalkulują „jak za-
robić, by się nie narobić. I tak zawsze będzie – gdy tworzy się ka-
tegorię obywateli uprawnionych do zasiłków, to natychmiast 
zwiększa się liczba osób spełniających kryteria. Dotyczy to 
wszystkiego: zasiłków, zapomóg, rent chorobowych itd.

3) Państwo zniechęca do działalności społecznej.
Jak wspomniałem w artykule Fałszywa Dobroczynność, 

pomoc państwowa zniechęca pozostałych obywateli do dzia-
łania (rycina). Ponadto prywatna inicjatywa jest ograniczona 
ze względu na podatki, które są przeznaczane na państwową 
pomoc socjalną. Ktoś mógłby zarzucić, że polskie społeczeń-
stwo jest skąpe i potrzebujący umrą z głodu. Sukcesy finan-
sowe fundacji siepomaga.pl, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i Caritas Polska przeczą temu i pokazują, że nawet 
w warunkach, gdy Państwo podejmuje się prowadzenia ochro-
ny zdrowia czy pomocy socjalnej, to nie brakuje nam hojności. 
Ważniejsze jest, aby to społeczeństwo, a nie aparat Państwa, 
było zasobne i empatyczne.

Rycina

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Czy bez re-
spektowania zasady pomagania najsłabszym istnienie Pań-
stwa traci sens? Otóż nie – Państwo posiada ważny atrybut, 
jakim jest monopol na stosowanie przemocy. To oznacza, że 
oddajemy mu ostatnie słowo w kwestii rozstrzygania sporów, 
karania oraz windykacji należności. Aby ten cel realizować, 
Państwo organizuje wymiar sprawiedliwości, działanie resor-
2) Wyłudzenia 500+. Rząd prześwietla samotne matki, portal finanse.wp.pl
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tów siłowych oraz wywiadowczych. Bez podejmowania tych 
działań przez aparat państwowy, to miejsce to będą próbowały 
zająć grupy (lub lepiej: mafie), które będą starały się narzu-
cić swój monopol na przemoc, stając się w istocie ośrodkiem 
kierowniczym Państwa. Dlatego z tej funkcji nie może ono 
zrezygnować, ale z pomocy społecznej - owszem, gdyż nie ma 
przeszkód, aby to miejsce zajęły inicjatywy prywatne w postaci 
fundacji i stowarzyszeń. 

Druga kwestia dotyczy solidarności międzynarodowej. Au-
tor najwyraźniej nie zapoznał się z historią PRL, a szczególnie 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy tysiące Polaków 
emigrowało do różnych krajów i znajdywało tam wsparcie – 
nie ze strony pojedynczych obywateli (choć i ci się angażowa-
li w różne zbiórki), ale instytucjonalne. Oferowano im różne 
formy zasiłków i mieszkania. Trzeba dodać, że wtedy w Polsce, 
mimo opresyjnego systemu, warunki życia obywateli były nie-
porównywalne z tymi, jakie aktualnie są codziennością np. 
w Syrii i innych krajach dotkniętych wojną. Tak więc jeśli nawet 
wyeliminuje się inne argumenty, to zwyczajny dług wdzięczno-
ści powinien być wystarczającym motywem do pomocy.

W powyższym przykładzie beneficjentem wsparcia pań-
stwowego byli polscy emigranci – tysiące jednostek! Wdzięcz-

ność to piękna cnota i zgadzam się, że dług wdzięczności trze-
ba spłacać, ale to sprawa indywidualna, ponieważ wsparcie 
od państw-gospodarzy było skierowane do konkretnych osób. 
Nikt nikomu nie zabrania realizować długu wdzięczności po-
przez wsparcie dla fundacji zajmujących się pomocą w Syrii 
lub ugoszczenie rodziny imigrantów. Natomiast to nie jest po-
wód, aby zmuszać innych do składania się na pomoc syryjskim 
(czy tylko syryjskim?) rodzinom – takie działanie spowoduje 
wzrost niechęci do imigrantów!

Życzę Autorowi, aby Jego osobista życiowa sytuacja nie 
zmusiła Go nigdy do radykalnej zmiany poglądów. Mam jed-
nak nadzieję, że tak się stanie dzięki bardziej pogłębionym prze-
myśleniem.

Bardzo dziękuję za możliwość polemiki.
Z wyrazami szacunku
Mikołaj Kamiński

PS. Czytelników serdecznie zachęcamy do koresponden-
cji, gdyż dzięki temu dyskurs jest autentyczny. A to jest bardzo 
cenne. 

Nikt nic nie widział, nikt nic nie 
słyszał…
Czyli kilka słów o tajnych 
więzieniach CIA w Polsce Katarzyna 

Oziewicz

Parę lat temu, za sprawą głośnego procesu skierowanego 
do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka w Strasburgu 
i wytoczonego przez podejrzanych o terroryzm Saudyjczyka 
–  Abda al-Rahim al-Nashiria, Palestyńczyka – Abu Zubajdaha 
i Jemeńczyka – Walida bin Attasha, świat dowiedział się o siatce 
tajnych więzień, z których kilka miało znajdować się w Euro-
pie. Wśród domniemanych lokalizacji wymieniano kraje takie 
jak Rumunia, Litwa czy Polska. 

Warto tu przy okazji wspomnieć, że – jak donosi na swojej 
stronie Amnesty International – w 2018 roku Europejski Try-
bunał Praw Człowieka w Strasburgu wskazał Litwę i Rumunię 
jako kraje, które naruszyły prawa człowieka, przy współpracy 
z CIA bezprawnie więżąc dwie osoby na swoim terenie.

Mężczyźni jednomyślnie twierdzili, że byli przetrzymy-
wani i torturowani w więzieniu pod nadzorem CIA, znajdują-
cym się na terenie Polski. Ośrodki te miały zostać wybudowa-
ne w latach 2002–2003 na terenie szkoły szpiegów w Starych 
Kiejkutach oraz lotniska w Szymanach. O wydanie zgody na 
ich powstanie oskarżano premiera Leszka Millera i prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy nie ponieśli żadnych kon-

sekwencji tej decyzji. Śledztwo w sprawie lokalizacji i działal-
ności więzień zostało po ośmiu latach umorzone ze względu 
na brak wystarczającej liczby dowodów. Inną przeszkodą była 
niechęć Amerykanów do współpracy.

W 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Pol-
sce, która wyraziła jako kraj zgodę na budowę placówek CIA, 
zapłacenie mężczyznom po 100 tys. złotych odszkodowania.

Są oni obecnie przetrzymywani w więzieniu w więzieniu 
dzierżawionym przez Stany Zjednoczone w Guantanamo, na 
terenie Kuby.
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Nietypowe walentynki Jacek 
Wątorek

Joasia z ciężkim westchnieniem usiadła na kanapie, po 
czym wymacała dłonią pilota, który zawieruszył się między 
poduszkami. Nawet nie musiała na niego zerkać, by jej palce 
odnalazły przycisk uruchamiający platformę streamingową 
Webflix. Była dziesiąta rano najgorszego dnia w roku, więc cze-
kało ją czternaście godzin oglądania powtórek seriali.

Na czarnym dotąd ekranie pojawił się napis Webflix, pod 
którym rozbłysło kółko ładowania. W ciągu paru sekund za-
pełniło się w dziewięćdziesięciu procentach, po czym niespo-
dziewanie zamarło. Z twarzy Asi natychmiast odpłynęła cała 
krew, a na usta cisnęło się soczyste przekleństwo. Słowa jednak 
ugrzęzły jej w gardle, gdy zamiast wyboru seriali i filmów poja-
wił się napis: Platforma czasowo niedostępna. Przepraszamy za 
kłopot i życzymy szczęśliwych walentynek ;-).

– Mrugająca buźka – wykrztusiła z niedowierzaniem. Jesz-
cze nigdy nie czuła się tak zrozpaczona i oszukana, jak w tym 
momencie. Nie miała zielonego pojęcia, co zrobiła, by zasłużyć 
sobie na taki los. – Głupi Walenty – mruknęła pod nosem i zary-
zykowała zajrzenie na portal społecznościowy Glitter. Wszech-
obecne serduszka, wyznania miłości czy cyfrowe zaręczyny 
atakowały ją z każdego postu, a przecież była dopiero dziesiąta! 
Mimo że nie cierpiała takich rzeczy, jej wzrok padł na obrazek 
typu: Jeśli urodziłeś się tego dnia i miesiąca, to masz szansę na 
walentynkową randkę. Nawet za bardzo jej nie zaskoczyło, że 
data jej narodzin dawała okrągłe zero.

Zablokowała telefon i odrzuciła go na poduszkę obok. 
Włożyła w ten ruch odrobinę za dużo frustracji, więc smartfon 
odbił się od kanapy i spadł na podłogę z potępieńczym trza-
skiem. Nawet nie miała siły sprawdzać, czy nic mu się nie stało. 
Może to nie była jego wina, jednak czegokolwiek nie spróbo-
wałaby na nim zrobić, to i tak wyświetliłby coś związanego 
z przeklętym świętem zakochanych.

Położyła się wzdłuż kanapy i zagapiła w sufit – mokra pla-
ma od sąsiadów znowu się powiększyła – zastanawiając się nad 
alternatywami. Wyjście na zewnątrz nie wchodziło w grę – by-
łaby jedyną samotną osobą na ulicy, co wiązałoby się ze spo-
łecznym ostracyzmem. Internet okazał się jej zaprzysięgłym 
wrogiem, Webflix ją zdradził, a czytania książek nie znosiła.

Naraz ją olśniło i natychmiast podniosła się z powrotem 
do pozycji siedzącej. Już wiedziała, kto może jej pomóc. Ze-
skoczyła z kanapy i pobiegła do swojego dawnego pokoju, po 
czym wbiła wzrok w znajdujący się pośrodku krwistoczerwony 
kryształ. Trochę urósł w ciągu nocy i teraz jego czubek sięgał 
niemalże sufitu, a odchodzące we wszystkie strony „odrosty” 
tworzyły nieprzekraczalną barierę. Była przez niego zmuszo-
na spać w salonie, jednak przez dwa miesiące zdążyła się już 
przyzwyczaić.

– Witaj, Gorthoku Okrutny, władco siedmiu Dominiów – 
powiedziała, z trudem powstrzymując się przed parsknięciem 
śmiechem. Mroczny Lord miał skłonność do pompatycznego 
stylu bycia i każde powitanie musiało się odbywać w podobny, 

zabawny sposób.
– BĄDŹ POZDROWIONA, JOANNO PAULINIAK Z ŁONA 

ELŻBIETY! – rozległ się głęboki, tubalny głos, który wprawił 
w rezonans całe mieszkanie. Po ich paru pierwszych rozmo-
wach sąsiedzi przychodzili ze skargami, jednak gdy zostali 
pokarani plagą szarańczy, natychmiast potulnie zaakceptowali 
tę drobną niedogodność. – JAKI JEST POWÓD TWEGO WOŁA-
NIA?

– Walentynki – mruknęła z niechęcią, opierając się bar-
kiem o framugę. – Jak co roku nie mam randki, a Webflix prze-
stał działać!

Przez dłuższy czas odpowiadało jej jedynie ciche buczenie, 
co oznaczało, że Gorthok intensywnie myśli. 

– A CO Z ADAMEM? MÓWIŁAŚ, ŻE TO TEN JEDYNY.
– Mam nauczkę na przyszłość, że nie można tego stwier-

dzać po dwóch randkach – powiedziała, wzruszając niedbale 
ramionami. – Poza tym, mówił jedynie o ślubie i wychowywa-
niu dzieci. Nie dałam rady, gdy odkryłam, że przedstawia mnie 
wszystkim jako swoją narzeczoną!

– PRZECIEŻ PRAGNIESZ MĘŻA, BY TWE ŁONO MOGŁO 
DAĆ OWOCE, A POTOMSTWO POSIĄŚĆ ZIEMIĘ WE WŁADA-
NIE.

– Pierwsza sprawa: nigdy więcej tak nie mów – poprosiła, 
czując jak się czerwieni. – Po drugie: moje dzieci będą, jak ja, 
z niższej klasy średniej, i władać będą co najwyżej licznymi kre-
dytami.

– DOBRZE, TO CO W TAKIM RAZIE Z ALONZO? STUDEN-
TEM Z HISZPANII?

– Pamiętasz, jak oglądaliśmy zdjęcia dziewczyny, z którą 
był w związku, na Glitterze?

– TAK. ZESŁAŁEM NA NIĄ PLAGĘ TRĄDU.
– Wiem, i wciąż nie mam pojęcia, czemu to zrobiłeś. Ale 

nieważne. Okazało się, że oprócz nas są jeszcze dwie inne. 
W tym jego pani profesor!

– WIEDZA I AUTORYTET. ROZWAŻNY MŁODY CZŁO-
WIEK. – Asia zaczęła przypominać burzę gradową, więc szybko 
zmienił temat. – CÓŻ POCZNIESZ W TAKIEJ SYTUACJI?

– Miałam nadzieję, że sam wpadniesz na rozwiązanie – 
stwierdziła, nawet nie starając się ukryć niezadowolenia. Cze-
mu mężczyźni nigdy nie mogli się domyślić, co chodzi jej po 
głowie?

– CZY POPRAWNIE ROZUMUJĘ, ŻE MAM ODNALEŹĆ 
OJCA TWEGO DZIEDZICA?

– Wystarczy partner na walentynki – sprostowała pospiesz-
nie. Rozmowy z Mrocznym Lordem niezwykle często dotyczyły 
płodzenia potomstwa. Powinna pomyśleć o założeniu mu kon-
ta na portalu randkowym. – No, nie daj się prosić. Na pewno 
masz tam u siebie jakieś ucieleśnienie męskości, z którym nie 
wstyd się pokazać na mieście.

– MYŚLĘ, ŻE JEST PEWIEN KANDYTAT. MOŻE EGZEKU-
TOR PERIALIS? – Z kryształu wydostała się krwistoczerwona 
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chmurka, z której w ciągu paru chwil uformowała się postać 
wysokiego i niezmiernie przystojnego mężczyzny. Musiała 
przyznać, że Gorthok naprawdę się postarał. – TO JEGO LUDZ-
KA POSTAĆ. ODPOWIADA CI? 

– Nada się idealnie – odpowiedziała Asia, z trudem po-
wstrzymując ekscytację. – Tak z ciekawości, jak wygląda w nie-
ludzkiej postaci?

– NIE PRAGNIESZ TEGO WIEDZIEĆ – odpowiedział jej po 
dłuższej chwili wahania. – JEDNAKŻE RĘCZĘ DWOMA DOMI-
NIAMI, ŻE UMIE SIĘ ZACHOWAĆ PRZY DAMIE.

– Naprawdę dziękuję, nawet nie wiesz, ile to dla mnie zna-
czy. Mógłbyś go tu przysłać koło dwunastej? Potrzebuję trochę 
czasu, by się przygotować.

Gorthok odpowiedział twierdząco, a następnie pożegna-
li się i zakończyli połączenie. Rozanielona Asia natychmiast 
skierowała kroki do łazienki, by zrobić z siebie bóstwo. Miała 
olbrzymią nadzieję, że spotka chociaż parę koleżanek na mie-
ście. Na widok Egzekutora Mrocznego Lorda z pewnością zzie-
lenieją z zazdrości. 

***
Gorthok Okrutny siedział na swoim tronie w Twierdzy 

Rozpaczy i wysłuchiwał lamentów kolejnych poddanych. Zwy-
kle poprawiało mu to humor – szczególnie, gdy po wszystkim 
wrzucał ich do wrzącej smoły albo na pożarcie ogarom – jed-
nak dzisiaj zwyczajnie go nudziło i wprawiało w jeszcze gor-
szy nastrój. W pewnym momencie był już tak załamany, że 
gdy starszawy gnom narzekał na nieurodzajne pola, to kazał 
mu przynieść trzy wory pszenicy. Na szczęście jego strażnicy 
opacznie zrozumieli rozkaz i po prostu pobili żałosnego wie-
śniaka na śmierć, dzięki czemu nie stracił reputacji okrutnika.

Odwołał wszystkich z Sali Tronowej, po czym podszedł do 
okna z którego rozciągał się widok na Płaskowyż Potępionych. 
Aż po horyzont ciągnęły się wylęgarnie i fabryki, które zasila-
ły jego armie w żołnierzy i uzbrojenie. Obecnie toczył wojny 
w dwóch wszechświatach, jednak już wkrótce miały paść pod 
jego potęgą i stać się ósmym oraz dziewiątym Dominium 
w jego Imperium. Jako dziesiąte upatrzył sobie Tr345, czyli 
uniwersum zawierające Ziemię – prymitywny świat o niskim 
poziomie technologicznym. Zdobyłby ją choćby z litości, by 
móc oświecić jej mieszkańców i podwyższyć ich standard życia 
przez uczynienie z nich niewolników. Wtedy jednak spotkał ją.

Joanna Pauliniak była niesamowitą niewiastą. Wszyst-
kie niższe istoty, które dotąd miały z nim styczność, trzęsły 
się ze strachu i natychmiast mu poddawały. Ona jednak była 
inna. Gdy wysłany na Ziemię kryształ-klucz pojawił się w jej 
mieszkaniu, a on przemówił z jego wnętrza, ta okrzyczała go 
i wyzwała od najgorszych. Był do tego stopnia zdumiony jej 
reakcją, że pierwszy raz w swoim długim życiu przeprosił inną 
istotę.

Potem zaczęli rozmawiać: o jej problemach, jego pod-
bojach i wielu innych tematach. Przy niej odkrył, że życie to 
nie tylko nieustanne mordowanie i podboje. Pomoc niesiona 
młodej niewieście była często bardziej satysfakcjonująca, niż 
zajmowanie kolejnych galaktyk. Gdy dziękowała mu z uśmie-
chem, całe jego jestestwo aż płonęło z ekscytacji.

Nie miał pojęcia, dlaczego myśl, że Joanna przebywa z Pe-
rialisem, powoduje u niego tak okropne samopoczucie. Prze-
cież wielokrotnie opowiadała mu o swoich byłych lub obec-
nych chłopakach i jakoś nigdy mu to nie przeszkadzało. Czyżby 
ważny był tutaj fakt, że sam posłał ją w ramiona innego samca?

Niespodziewanie poczuł, że Joanna przemawia do ziem-
skiego kryształu-klucza, więc natychmiast przepłynął do niego 
częścią swojej świadomości. Myśl o rozmowie z nią napawała 
go radością, jednak jednocześnie ogromnie dziwiła. Przecież 
wysłał Egzekutora przed zaledwie dwoma ludzkimi godzinami.

– BĄDŹ POZDROWIONA, JOANNO PAULINIAK Z ŁONA…
– Skończ z tymi durnotami i posłuchaj uważnie – przerwa-

ła mu głosem nieznoszącym sprzeciwu, a Gorthokowi natych-
miast odebrało mowę. – Jeszcze nikt nigdy mnie tak nie upoko-
rzył! Co sobie myślałeś, wysyłając do mnie tego dzikusa?

– JEŚLI PERIALIS UCZYNIŁ CI PRZYKROŚĆ, TO PRZYSIĘ-
GAM…

– W nosie mam twoje przysięgi – niewiasta przypominała 
w tym momencie supernową, która ma zaraz pochłonąć swój 
układ. – Na początku było świetnie, przyznaję. Poszliśmy do 
eleganckiej i wykwintnej restauracji, a co najważniejsze, spo-
tkaliśmy po drodze moje dwie bliskie przyjaciółki. Ich faceci 
wyglądali przy twoim Egzekutorze jak dzieciaki, jednak na 
tym skończyły się przyjemności. Twój Perialis zamówił sobie 
do picia całą beczkę piwa i trzy kilogramy surowego mięsa! Już 
wtedy myślałam, że spłonę ze wstydu, jednak szybko przeko-
nałam się, że może być gorzej, gdy zaczął na cały głos opowia-
dać o torturowaniu i mordowaniu. Nie muszę chyba mówić, 
że wszyscy przerwali własne rozmowy i przysłuchiwali mu się 
z rosnącym przerażeniem i obrzydzeniem. Ludzie zaczęli wy-
biegać z restauracji lub robili się zieloni na twarzy i, no cóż, nie 
wszyscy zdążyli do łazienki.

– JOANNO, JA…
– Kiedy odmówił wyjścia, kelnerzy wezwali policję – kon-

tynuowała zgorzkniałym głosem dziewczyna. – Gdy tylko ich 
zobaczył, zakrzyknął: Błękitni Krzyżowcy i rzucił się na nich 
z nożem. Nie wiem, co się potem stało, bo wybiegłam z re-
stauracji, bojąc się o swoje życie. Gdyby tego było mało, to na 
zewnątrz stali gapie i wszystko nagrali! Ich filmiki zbierają na 
Glitterze tysiące polubień, a nie muszę chyba wspominać, kto 
się na nich znajduje – mruknęła, ze szklistymi od łez oczyma. – 
Jestem skończona. I to wszystko twoja wina. 

– JOANNO… – zaczął mówić Gorthok Okrutny, jednak 
umilkł na widok jej wściekłego spojrzenia.

– Nienawidzę cię – wycedziła przez zaciśnięte zęby, po 
czym odwróciła się i zniknęła mu z wizji.

Mroczny Lord dłuższy czas wpatrywał się w ścianę kory-
tarza po ziemskiej stronie, zanim ostatecznie dotarły do niego 
słowa niewiasty. Od razu ogarnął go  gniew, więc natychmiast 
wyszedł z kryształu-klucza i przeszedł ciężkim krokiem na śro-
dek Sali Tronowej. Każde opuszczenie stopy kruszyło posadzkę 
w drobny mak, jednak w tym momencie nie zwracał na to uwa-
gi, mając w głowie jedynie te dwa słowa: nienawidzę cię.

Gdy znalazł się w centrum, uniósł rękę i ścisnął dłoń 
w pięść. Twierdza Rozpaczy zniknęła, a pojawiło się pole bitwy, 
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na którym ostatnie siły Eklezjan broniły się zaciekle przed jego 
armiami. Gwiazdy wybuchały, a planetami miotano niczym 
pociskami, jednak i tak utrzymywał się status quo.

Gorthok dał wreszcie upust swoim emocjom – rzeczywi-
stość zafalowała i rozpadła się, pochłaniając naraz obie strony 
konfliktu. Po chwili Wszechświat Xf567 zakończył swoje istnie-
nie, nigdy nie stając się ósmym Dominium Mrocznego Lorda.

Gdy nie pozostało już nic poza nicością, zmęczony Gor-
thok spuścił ponuro głowę. Pierwszy raz w ciągu swojego dłu-
giego życia przejął się uczuciami drugiej istoty. Nigdy się nie 
spodziewał, że będzie to aż tak bolesne.

Widząc, jak wielkie zniszczenia spowodowała myśl o utra-
cie Joanny, wreszcie zrozumiał swoje potrzeby i uczucia.

Nie miał najmniejszego zamiaru pozwolić jej odejść.
***

Asia siedziała bez ruchu przed włączonym telewizorem, 
wpatrując się niewidzącym wzrokiem w ekran. Webflix wciąż 
nie działał, ale przynajmniej mogła się oszukiwać, że robi co-
kolwiek. Dzięki temu nie myślała, jak okropnie czuje się sama 
ze sobą.

Nie powinna tego mówić. Może i Gorthok był Mrocznym 
Lordem i tym podobne, jednak wydawał jej się również bardzo 
wrażliwy. Tak mocne słowa z pewnością go zraniły, skoro nawet 
ona wypłakała całe morze łez.

Wydmuchała nos w chusteczkę i obejrzała swoją twarz 
w przedniej kamerce telefonu. Krótko mówiąc, wyglądała 
strasznie. Starannie nałożony makijaż całkowicie się rozmazał, 
a jej zniszczona w restauracji sukienka wyglądała jak po nie-
sławnej pladze szarańczy. Aż dotąd nie przyszło jej do głowy, 
by się przebrać, mimo że była w mieszkaniu już od dobrych 
trzech godzin. Nawet się nie spodziewała, że kłótnia z Gortho-
kiem aż tak wpłynie na jej samopoczucie.

Niespodziewanie usłyszała pukanie do drzwi i przypo-
mniała sobie, że godzinę wcześniej zamówiła pizzę. Panikę 
szybko zastąpiła obojętność, gdy uświadomiła sobie, że kolej-
na osoba mająca o niej kiepskie mniemanie nie zmieni zbytnio 
jej sytuacji. Dostawca będzie musiał jakoś przeżyć jej wygląd.

Podeszła do drzwi i otworzyła je na oścież. Na korytarzu 
stał chłopak w jej wieku, w jednej ręce trzymając torbę dostaw-
czą, a drugą unosząc do ponownego pukania. Na jej widok 
natychmiast znieruchomiał, a Asia przygotowała się w duchu 
na jakieś wymowne lub nawet pogardliwe spojrzenie. Tamten 
jednak całkowicie ją zaskoczył.

– Ciężkie walentynki? – zapytał z troską w głosie.
– Jak zwykle – odpowiedziała, a chłopak uśmiechnął się ze 

zrozumieniem.
– Wiem coś o tym. Dzień zakochanych, dobre sobie. Mamy 

sobie okazywać uczucia tylko raz do roku?
– Moje słowa! – ucieszyła się Asia i oboje się zaśmiali. 

Dziewczynę coś tknęło i przyjrzała się lepiej chłopakowi. Do-
piero teraz zauważyła, że był niczego sobie i w sumie całkiem 
w jej guście. Do tego miał podobne podejście do walentynek 
oraz, co najważniejsze, ciepłe jedzenie. – Powiedz mi…

– Piotrek – podpowiedział chłopak i uśmiechnął się jeszcze 
szerzej. Widocznie rozumiał, do czego zmierza dziewczyna. 

– Dużo masz jeszcze dzisiaj pracy, Piotrku? – zapytała swo-
im najmilszym głosem. Ku swojemu zdziwieniu poczuła naraz 
lekkie wyrzuty sumienia, jednak szybko zdusiła je w zarodku. 
– Chętnie zjadłabym tę pizzę w twoim towarzystwie.

Dostawca otwierał już usta, gdy nagle w mieszkaniu zro-
biło się niesamowicie gorąco, a po chwili lodowato. Gdy tem-
peratura wróciła już do normy, Asia odwróciła się w kierunku 
pokoju, w którym znajdował się kryształ. Podobne wahania 
wystąpiły przy przybyciu Perialisa. Czyżby…

Do salonu wszedł Gorthok w pełnym pancerzu Mrocznego 
Lorda. Czarniejszy niż noc, pochłaniał wszelkie światło.

– JOANNO PAULINIAK, KOCHAM CIĘ PONAD WSZYSTKO 
W MULTIŚWIECIE. PRAGNĘ BYŚ ZOSTAŁA KRÓLOWĄ PRZY 
MYM BOKU I ŁONEM DLA MEGO DZIEDZICA – ogłosił swoim 
tubalnym głosem, a wprawione w rezonans naczynia i szyby 
popękały już po pierwszych słowach. Bez szwanku ostał się je-
dynie telewizor z niedziałającym Webflixem.

Asia zamrugała powoli, próbując pozbyć się brzęczenia 
w głowie i zapytała z niedowierzaniem:

– Czy ty mi się właśnie oświadczyłeś? Nie powiem, pochle-
biasz mi, ale, czy to nie za szybko?

– DOBRZE, TO MOŻE POCZEKAĆ. A ZGODZIŁABYŚ SIĘ 
ZOSTAĆ MOJĄ WALENTYNKĄ? 

Stojący w drzwiach Piotrek upuścił torbę dostawczą, po 
czym odwrócił się na pięcie i drętwym krokiem ruszył w kie-
runku schodów. W duchu obiecał sobie, że od tego dnia kończy 
z używkami.

– Myślę, że mogę na to przystać – powiedziała Asia z nie-
śmiałym uśmiechem, nie zwracając większej uwagi na znik-
nięcie chłopaka. Zawsze traktowała Gorthoka jako przyjaciela, 
jednak jego przybycie sprawiło, że zaczęła się zastanawiać nad 
prawdziwą istotą ich relacji. Ostatecznie doszła do wniosku, 
że zawsze było między nimi jakieś napięcie. – Pozwolisz mi się 
tylko przebrać w inną sukienkę? Gdzie w ogóle pójdziemy? Po-
każesz mi te swoje Dominia?

– ZROBIMY TO, NA CO MIAŁAŚ OD ZAWSZE OCHOTĘ 
W WALENTYNKI: UBIERZESZ NAJWYGODNIEJSZE UBRANIE 
I BĘDZIEMY SPOŻYWAĆ PIZZĘ PRZED TELEWIZOREM.

Asia otworzyła usta ze zdumienia. Tymi słowami Gorthok 
Okrutny skradł jej serce, a ona zakochała się w nim bez pamię-
ci. Rok później, dokładnie w walentynki, została jego żoną.
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„Paryż Wschodu” i 
komunistyczne piekło Paulina

Wójćik

Dawno, dawno temu pewien pasterz, szukając odpowied-
niego miejsca do osiedlenia się, przybył na teren obecnej stoli-
cy Rumunii. Ziemia okazała się żyzna, wobec czego postanowił 
zamieszkać tam ze swoją żoną. Tak, zgodnie z legendą, został 
założony Bukareszt, którego nazwa pochodzi od imienia paste-
rza Bucura, a płynącej przez miasto rzece, na cześć jego żony, 
nadano nazwę Dymbowica.

Z małej wioski powstało miasto, stolica Rumunii, która li-
czy obecnie około dwóch milionów mieszkańców. Nie zostały 
jej oszczędzone wojny. Miasto boryka się także z trzęsieniami 
ziemi, średnio co 35–40 lat. Ostatni potężny wstrząs miał tam 
miejsce w 1977 roku. Trzęsienie o sile M=7,2 spowodowało 
śmierć 1 578 osób, z czego 1 424 w samym Bukareszcie. Ponad 
11 tysięcy ludzi zostało rannych. Zawaliło się 35 tysięcy budyn-
ków, a straty materialne sięgnęły dwóch miliardów dolarów. 

W tym okresie rządy nad miastem sprawował Nicolae Ce-
aușescu. Zniszczenia powstałe w wyniku trzęsienia ziemi w po-
łączeniu z jego zainteresowaniem komunizmem i chęcią bycia 
osobą otoczoną kultem (tak jak ówczesny przywódca Korei 
Północnej) doprowadziły do kontrowersyjnej decyzji o zrów-
naniu z ziemią centrum miasta na rzecz wybudowania Pałacu 
Ludowego (obecnie Pałac Parlamentu) oraz reprezentacyjnej 
alei – na wzór paryskich Pól Elizejskich. Ceaușescu marzył 
o milionowych tłumach mieszkańców Bukaresztu wiwatują-
cych na jego cześć, więc potrzebował Pałacu oraz przestrzeni, 
na której jego „poddani” mogliby się zgromadzić. Zniszczenie 
starego miasta wiązało się również z przesiedleniem około  
40 tys. mieszkańców. Zniszczono budynki mieszkalne, kościo-
ły, synagogi i cerkwie. Tylko niektóre z nich udało się ocalić. 
Budynki po prostu przeniesiono w całości o parędziesiąt-pa-
ręset metrów. Słyszeliście o „ruchomych kościołach”? Buka-
reszt został przemeblowany! Przygotowanie do przeprowadzki 

wymagało podkopania się pod budowle, użycia podnośników 
hydraulicznych, regli, wózków i szyn. „Tacą” dla budynków był 
wylany pod nie beton. Przesuwano je w żółwim tempie, niekie-
dy ledwie o kilka metrów na dobę. Takim sposobem udało się 
ocalić nie tylko małe świątynie, ale także budynki mieszkalne 
z mieszkańcami w środku. Proces przebiegał tak wolno, że po-
dobno woda nie wylewała się ze szklanek pozostawionych na 
stołach.

Budowę Pałacu rozpoczęto w roku 1984. Była to wielka in-
westycja, wobec czego Ceaușescu  zapożyczył się na ogromną 
sumę. Gdy nadszedł czas spłaty długu, Ceaușescu zainauguro-
wał drakoński program spłat zadłużenia kraju. Rumunia zna-
lazła się w  ekonomicznym kryzysie, którego symbolem stały 
się braki żywności oraz niedobór energii elektrycznej. Jedzenie 
sprzedawane było na kartki, mieszkańcy stali godzinami w bar-
dzo długich kolejkach do sklepów. Działania te doprowadziły 
do biedy odstającej nawet od średniej dla całej socjalistycznej 
Europy Wschodniej. Niezadowolenie mieszkańców narasta-
ło, by w końcu doprowadzić do rewolucji. Składała się ona 
z walk i protestów skierowanych przeciwko komunistycznemu 
reżimowi Nicolae Ceaușescu. Mieszkańcy zaczęli wychodzić 
tłumnie na ulice i mówić o swoim niezadowoleniu. Wszelkie 
próby buntu tłumiło Securitate (specjalne służby). Dochodziło 
do zamieszek, protestujący zostawali rozstrzeliwani, po czym 
do rana ulice były już wysprzątane – zupełnie tak, jakby nic się 
nie stało. Telewizja oraz media miały zakaz transmisji. Wieści 
jednak szybko rozchodziły się po mieście i protestowało już 
całe społeczeństwo, które tłumnie zbierało się na alejach przed 
Pałacem, nie obeszło się też bez prób dostania się do środka. 
Ceaușescu wraz z żoną uciekli w tym momencie ze stolicy he-
likopterem, jednakże wojsko również było przeciwne rządom 
dyktatora. Ceaușescu i jego żona zostali pojmani oraz posta-
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wieni przed trybunałem wojskowym i skazani na śmierć przez 
rozstrzelanie. 

Mówi się, że Ceausescu był megalomanem, chciał być 
uwielbiany przez tłumy, był szanowany przez głowy państw 
zagranicznych. Mówi się, że nie wiedział o tym, że obywate-
le głodują i cierpią. Czy to jednak możliwe? Dokonał zbrodni, 
spłacił pieniężny dług kosztem życia obywateli swojego pań-
stwa. Mówi się, że nie został skazany uczciwie.

Pałac Parlamentu jest drugim największym budynkiem 
cywilno-administracyjnym świata, mieści się w nim 1100 po-
mieszczeń, ma on 12 naziemnych poziomów i aż osiem pod-
ziemnych. Mieści się w nim bunkier przygotowany specjalnie 
dla Ceaușescu, mogący ochronić go przed atakiem jądrowym. 
Krążą też plotki o tunelach łączących Pałac z innymi budynka-
mi. Ceaușescu miał też w planach utworzenie metra, którym 
w razie potrzeby mógłby uciec. Pałac jest dziełem łącznie oko-
ło 100 tys. wykonawców, więcej niż 20 tys. z nich pracowało 
w niektórych okresach po 24 godziny na dobę. Przy jego budo-
wie zaangażowanych było 5 tys. żołnierzy oraz ogromna liczba 
„wolontariuszy”. Pracownicy ginęli podczas budowy. Niektóre 
źródła podają, że życie straciło tam trzy tysiące ludzi. W Księ-
dze rekordów Guinessa Pałac Parlamentu zajmuje kilka pierw-
szych miejsc. Jest najcięższym i najdroższym budynkiem na 
świecie, według niektórych kryteriów również największym. 
Co ciekawe, niemal wszystkie materiały użyte do budowy oraz 
wystroju Pałacu pochodzą z Rumunii: drewno, marmur, ce-
ment, stal, kryształ, dywany, skóry.

Ceaușescu został stracony w roku 1989. Pałac był wtedy 
ukończony w 60%. Koszty budowy zostały zostały wówczas 
oszacowane na 1,75 biliona amerykańskich dolarów. Dokoń-
czenie budowli opłacało się bardziej niż jej zniszczenie. Co cie-
kawe, nie jest ona ukończona do dzisiaj, w użytku jest tylko 400 
pokoi i dwie sale spotkań.

Na stronie internetowej Pałacu Parlamentu możemy zna-
leźć informację, że był to budynek wybudowany dla uczczenia 
socjalizmu, komunizmu i totalitaryzmu, jednak obecnie, po 

30 już latach, w związku z instytucjami znajdującymi się we-
wnątrz (między innymi senatem), jest to symbol demokracji. 
Czy 30 lat wystarczy, aby zapomnieć o cierpieniu i ubóstwie 
niewinnych mieszkańców? Czy wystarczy, aby wybaczyć do-
prowadzenie do śmierci tysięcy ludzi? Z pewnością dla wielu 
budynek ten jeszcze długo nie będzie powodem do dumy. Naj-
większy, najdroższy, okupiony cierpieniem.

Pałac Parlamentu to niewątpliwie najważniejszy budynek 
w stolicy, najbardziej reprezentatywny – wywiera na zwiedza-
jących ogromne wrażenie. Do Pałacu można wybrać się na 
godzinną wycieczkę z przewodnikiem, jednak należy pamię-
tać, aby zarezerwować ją dzień wcześniej. Bukareszt może po-
szczycić się również pięknymi budowlami w stylu francuskim, 
nie bez powodu nazywany jest Małym Paryżem czy Paryżem 
Wschodu. Znajduje się tam Łuk Triumfalny i wiele eleganckich 
budynków powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Na uwagę zasługuje też Stare Miasto, złożone z małych uliczek 
i  dwudziestowiecznych budynków, w których mieszczą się 
puby i kluby.

Czy kiedykolwiek pomyliliście Bukareszt z Budapesztem? 
Wielu się zdarzyło. Podobno kiedy Michael Jackson przybył do 
stolicy Rumunii na swój koncert, popełnił ten błąd i zupełnie 
nie zorientował się o swojej pomyłce. Nie tylko on nie był pe-
wien, gdzie koncertuje. To samo uczynili Ozzy Osbourne, Me-
tallica, Lenny Kravitz, Whitesnake oraz Iron Maiden. Tak wielu 
wyszło na scenę ze słowami How are you doing, Budapest? Nie 
tylko muzykom zdarzają się pomyłki, podobno 400 fanów piłki 
nożnej, zmierzając na mecz do Bukaresztu, wysiadło na lotni-
sku w Budapeszcie. Wtedy narodził się pomysł na kampanię 
„Bucharest not Budapest”, prowadzoną przez jedną z rumuń-
skich marek słodyczy. Na lotnisku w Budapeszcie umieścili oni 
reklamowy szyld z hasłem „Welcome to Not Bucharest”.

Bukareszt zdecydowanie zasługuje na uwagę – jest uni-
katowy. I pamiętajcie, nikt nie opowie wam tak dużo i w tak 
ciekawy sposób, jak zafascynowany miastem przewodnik z wy-
cieczek organizacji free tour.  

Hashi #3 - zasady na stronie 26
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Być kobietą Klementyna 
Kępińska

W tym numerze chciałabym przybliżyć wam postać pewnej 
kobiety, którą zapewne każdy kojarzy, ale może nie każdy 
do końca zna albo nie śledził dokładnie jej poczynań. Dla 
mnie jest uosobieniem feminizmu, któremu nie towarzyszy 
ani utrata kobiecości, ani wdzięku. Była (i jest!) wzorem do 
naśladowania dla milionów ludzi na całym świecie. Przed 
Wami była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Michelle Obama.

Michelle LaVaughn Obama, z domu Robinson, urodziła się 
17 stycznia 1964 roku w Chicago. Jej pradziadek był niewolni-
kiem na plantacji w Georgetown. Ojciec chorował na stward-
nienie rozsiane, a matka ciężko pracowała całe swoje życie, aby 
zapewnić Michelle i jej bratu godne warunki bytowe. Przyszła 
pierwsza dama nie dorastała w sielance, wręcz przeciwnie 
– od najmłodszych lat była świadkiem olbrzymich nierówno-
ści społecznych, z jakimi boryka się Ameryka – często też do-
świadczała ograniczeń spowodowanych przez jej kolor skóry. 
Była mądra i pracowita, dzięki czemu dostała się na prestiżowy 
Uniwersytet Princeton, który ukończyła z tytułem Bachelor of 
Arts, a następnie rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersyte-
cie Harvarda. Nie trzeba chyba dodawać, że w tamtych czasach 
była jedną z nielicznych afroamerykanek, którym udało się 
dostać się na tę uczelnię. Po zakończeniu edukacji rozpoczęła 
pracę w renomowanej kancelarii adwokackiej, gdzie poznała 
swojego przyszłego męża, Baracka Obamę.

W trakcie prezydentury swojego męża walczyła o prawa 
kobiet, mniejszości społecznych oraz zapoczątkowała i sku-
tecznie wprowadziła w życie szereg niezwykle ważnych dla 
społeczeństwa projektów, m.in. Let girls learn, zachęcający 
młode dziewczyny, bez względu na kolor skóry, pochodzenie 
i poglądy, do kształcenia się w zakresie informatyki, a dokład-
niej kodowania i programowania – dziedzinach zdominowa-
nych przez mężczyzn. Wspierała też edukację na uczelniach 

wyższych. Podczas prezydentury jej męża do college'ów za-
pisało się ponad milion studentów. Kolejnym kamieniem mi-
lowym był program propagujący zdrowy styl życia, Let's Move, 
mający na celu walkę z otyłością wśród dzieci i młodzieży, 
która wciąż jest największym problemem zdrowotnym w USA. 
Michelle apelowała do koncernów żywnościowych o zmia-
nę ich polityki marketingowej, a dzięki jej inicjatywie ponad 
50 milionów dzieci ma teraz dostęp do zdrowszych posiłków 
w szkołach. Ponadto propagowała jak najdłuższe karmienie 
piersią, które zmniejsza ryzyko nadwagi u dzieci. Co więcej, 
wraz z mężem stanowczo wyrażała swoje poparcie dla spo-
łeczności LGBT – zaowocowało to zalegalizowaniem w USA 
zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. 
Za możliwość bycia „szczęśliwą mężatką” publicznie podzię-
kowała prezydentowi między innymi znana dziennikarka Ellen 
DeGeneres. Michelle Obama szczególnie mocno otoczyła swo-
ją opieką rodziny żołnierzy i weteranów, a pomoc im uznawała 
za niezmiernie ważną. Starała sie pokazać reszcie społeczeń-
stwa, jak wielką cenę płacą najbliżsi osób na co dzień bronią-
cych bezpieczeństwa ich wspólnego kraju.

Pierwsza dama wierzy w edukację i ciężką pracę. Wie, że 
nic nie przychodzi za darmo, i że jeśli czegoś chcesz, to musisz 
o to zawalczyć. Sama stosuje tę zasadę w życiu codziennym. 
Nigdy też się nie poddaje i uparcie dąży do celu. Po doświad-
czeniu poronienia i problemach z zajściem w ciążę, zdecy-
dowała się na procedurę in vitro. Dzięki temu zabiegowi jest 
teraz szczęśliwą matką dwóch córek. Nie wstydzi się mówić 
o swoim życiu i trudnościach, jakich doświadczyła. W wydanej 
w listopadzie 2018 roku książce Becoming opisuje swoje życie, 
od dzieciństwa do Białego Domu. Nie upiększa, nie rozczula 
się nad swoim losem, a jedynie pokazuje, że stawanie się lep-
szą osobą następuje powoli i stopniowo, w obliczu różnych 
kryzysów i trudnych wyborów. Często podkreśla, że ona - jako 
kobieta - nie chciała, aby jej mąż został prezydentem, ale jako 
obywatelka wiedziała, że Barack Obama przysłuży się krajowi. 
Bez jej poparcia Barack prawdopodobnie nie zdecydowałby się 
na udział w wyborach prezydenckich. Wiedziała, że jeśli zosta-
nie wybrany, będzie zmuszona pełnić pewną określoną funk-
cję, wpisać się w kanon i stać zawsze trzy kroki za mężem. Dla 
samodzielnej, niezależnej kobiety o silnych poglądach z pew-
nością trudne było życie w cieniu męża. Jednak Michelle jest 
niezwykła i, jak widać, w pełni wykorzystała możliwości, jakie 
daje wysoka pozycja pierwszej damy i przyczyniła się tym sa-
mym do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ważne problemy, 
z którymi zmaga się Ameryka. 

Zachęcam Was wszystkich do przeczytania książki Michel-
le Obamy, Becoming. Moja historia, która od 13 lutego będzie 
dostępna również w polskich księgarniach. Ja już nie mogę się 
doczekać.
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Ziel(o)na strefa: 
gorączka Adrianna 

Baturo

W przypadku złego samopoczucia i podniesionej tem-
peratury ciała często sięgamy po paracetamol, aspirynę lub 
ibuprofen. Chcemy w ten sposób szybciej poczuć się lepiej 
i wyzdrowieć. Jeśli jednak nie znamy różnicy między stanem 
podgorączkowym a gorączką, możemy w ten sposób spowodo-
wać więcej krzywdy, niż pożytku dla naszego organizmu.

O stanie podgorączkowym mówimy, kiedy nasze ciało 
osiąga minimum 37oC, o gorączce – gdy temperatura prze-
kracza 38oC – i dopiero wtedy warto ją obniżać. Dlaczego nie 
szybciej? Podwyższona ciepłota organizmu to nic innego, niż 
reakcja obronna układu immunologicznego – najczęściej na 
infekcje bakteryjne czy wirusowe. W odpowiedzi na pojawienie 
się pirogenów zewnętrznych, ciało przesyła do podwzgórza 
sygnał (wytworzone pirogeny endogenne wędrują z krwią do 
mózgu) i dochodzi do produkcji mediatorów zapalenia, głów-
nie prostaglandyn. Następuje także podwyższenie tak zwanego 
punktu nastawczego w ośrodku regulacji temperatury w mó-
zgu. Produkcja limfocytów i przeciwciał zwiększa się o śred-
nio 10% wraz ze wzrostem temperatury ciała o jeden stopień. 
Równocześnie dochodzi do zmniejszenia dostępu patogenów 
do żelaza i innych związków, co utrudnia ich namnażanie.

U dorosłych najczęściej dopiero gorączka powyżej 39oC  
powoduje znaczące osłabienie organizmu i może prowadzić 
do tachykardii. Przekroczenie 41oC uważane jest zaś nie tylko 
za niebezpieczne dla zdrowia, ale stanowi wręcz zagrożenie dla 
życia chorego (dochodzić może do uszkodzenia białek, także 
w komórkach nerwowych, czy zaburzenia procesów metabo-
licznych).

Gorączkę obniżajmy więc z głową, nie za wszelką cenę. 
Monitorujmy, czy i jak ciepłota ciała zmienia się w ciągu doby. 
Należy też pamiętać, że istnieje kilka sposobów mierzenia tem-
peratury – termometr pod pachą jest standardem u dorosłych, 
jednak u niemowląt badanie przeprowadzane jest metodą rek-

talną bądź (dzisiaj bardziej popularny sposób) termometrem 
laserowym – dają one zresztą najdokładniejsze pomiary.

Parę zdań temu wspominałam, żeby nie zbijać gorączki 
przedwcześnie, „na siłę”. Jednak od każdej reguły są wyjątki. 
Bezwzględnie powinniśmy dążyć do obniżania temperatury 
u dzieci, kobiet w ciąży, osób z chorobami układu krążenia 
i pacjentów pooperacyjnych. W przypadku długo utrzymującej 
się gorączki albo jej nawrotów, należy zwrócić się do lekarza.

Przechodząc do meritum: jak ziołowymi specyfikami mo-
żemy wywołać spadek temperatury ciała?

Na rynku znajduje się kilka skutecznych surowców ro-
ślinnych o działaniu przeciwgorączkowym. Jednym z nich 
jest kora wierzby (białej bądź purpurowej). Zawiera ona różne 
grupy związków, z czego tą najsilniej warunkującą działanie 
przeciwgorączkowe są glukozydy fenolowe (najważniejszy: 
salicyna).

Surowiec ten jest odpowiedni nawet dla osób cierpiących 
na chorobę wrzodową żołądka, ponieważ w przeciwieństwie 
do popularnej aspiryny (kwasu acetylosalicylowego), dopie-
ro flora jelitowa hydrolizuje salicynę do alkoholu salicylowe-
go, który z kolei utlenia się do kwasu salicylowego. Końcowy 
produkt o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym 
i przeciwbólowym powstaje więc dopiero na poziomie jelit 
i nie zagraża błonie śluzowej żołądka.

Inne surowce o podobnym działaniu to liść topoli czarnej 
(zawiera m.in. salicynę i jej pochodne – fragilinę i populinę) 
oraz kwiat wiązówki błotnej (zawiera pochodne kwasu sali-
cylowego). Przeciwwskazaniem do stosowania tych medyka-
mentów jest uczulenie bądź nadwrażliwość pacjenta na sali-
cylany. Producenci dostępnych na rynku ziół ostrzegają także 
przed stosowaniem ich w astmie, ze względu na możliwość 
wywołania ostrego skurczu oskrzeli (astma aspirynowa).

Popularnym i szeroko dostępnym lekiem roślinnym jest 
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kwiatostan lipy. Można kupować go w saszetkach, mieszan-
kach, występuje także w postaci syropu dla dzieci (na polskim 
rynku dostępne są produkty dla pacjentów powyżej pierwsze-
go roku życia). Najczęściej podajemy go jako lek napotny i mo-
czopędny w przypadku gorączki towarzyszącej przeziębieniu 
czy innej infekcji, ale sprawdza się także przy suchym kaszlu 
(ze względu na zawartość śluzów). Jego działanie warunkowa-
ne jest głównie obecnością flawonoidów (glikozydów kwerce-
tyny i kemferolu).

Kolejnym surowcem o dużej zawartości flawonoidów, 
głównie pochodnych kwercetyny, takich jak hiperozyd czy ru-
tozyd, jest kwiat bzu czarnego. Podobnie jak kwiatostan lipy, 
działa napotnie i zwiększa ilość wydalanego moczu, co wywo-
łuje efekt przeciwgorączkowy.

Lekiem roślinnym, choć większość z nas kojarzy go pew-

nie tylko ze słodką letnią przekąską, jest także owoc maliny 
właściwej. Jest on bogaty w witaminy (głównie C, ale także E, 
B1, B2 i B6), kwasy organiczne, związki mineralne i – ponownie 
– flawonoidy (rutozyd). Sok i napar z tego surowca pobudzają 
czynność gruczołów potowych. Stosuje się więc je wspomaga-
jąco w infekcjach przebiegających z gorączką.

W ramach podsumowania chciałam przypomnieć, że 
w przypadku gorączki należy pamiętać nie tylko o lekach, ale 
także o stałym uzupełnianiu wody i elektrolitów. W przypadku 
długo trwającej gorączki czy przewlekłego stanu podgorącz-
kowego nie należy bagatelizować objawów, tylko udać się do 
lekarza, celem rozpoznania przyczyny. Podwyższona tempe-
ratura ciała może być bowiem oznaką poważnych schorzeń, 
takich jak choroby autoimmunologiczne. Warto więc o tym pa-
miętać, by mieć na uwadze zdrowie własne i pacjentów.

Hashi #4 - zasady na stronie 26
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Typhoon – Offerings, czyli 
muzyczna historia o utracie 
samego siebie Aleksandra 

Godlewska

Offerings to płyta, która właśnie obchodzi swoje pierwsze 
urodziny. Czwarty album amerykańskiego zespołu z Oregonu 
ukazał się 12 stycznia 2018 r. Doceniony przez wielu krytyków 
i recenzentów jest dziełem zdecydowanie bardzo ciekawym, 
bowiem przez wszystkie 14 pozycji (15 w wersji rozszerzonej) 
opowiada jedną, spójną historię. Kyle Morton, rozpoczynając 
krążek od słów Of all the things you're about to lose, this will be 
the most painful (ang. Ze wszystkich rzeczy, jakie stracisz, ta 
będzie najbardziej bolesna), zabiera nas w wyjątkową podróż 
– historię człowieka, który traci pamięć.

Utwory z płyty Offerings można podzielić na 4 części. Każ-
da z nich przedstawia kolejny etap choroby: od zauważenia 
niepokojących zmian, przez stres i walkę, do akceptacji i odda-
nia się przerażającemu losowi. Teksty, zamykające się w blisko 
2 300 słowach, są pełne nawiązań kulturowych czy komenta-
rzy społecznych. Pod względem brzmienia album jest inny niż 
poprzednie krążki zespołu Typhoon. Zdecydowanie mocniej 
skoncentrowany na gitarze, która nadaje brzmienie zarówno 
akustyczne, jak i mroczne, wręcz zniekształcone. Historia opo-
wiedziana w niecałe 70 minut to nie tylko album muzyczny – 
Offerings jest przeżyciem nieustępującym filmowi czy książce. 
Dlatego też warto dać mu szansę, nawet jako jednorazowemu 
doświadczeniu.

KULTURA

Hashi #5 i 6 - zasady na stronie 26
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Opowieści ze wschodu
Część VII Karolina 

Stachowiak

Jednym z trochę starszych, dobrych filmów animowa-
nych jest Hal. Reżyser, Ryoutarou Makihara, pokazał go światu 
w 2013 roku. Może pochwalić się obsadą aktorów głosowych, 
którzy współtworzyli sporą liczbę znanych anime, oraz do-
brym wykonaniem animacji.

Kurumi to młoda kobieta, która załamała się i wycofała 
z życia społecznego po śmierci jej chłopaka, Hala. Zginął on 
w wypadku samolotowym, który miał miejsce nad ich mia-
stem, na oczach mieszkańców. Po tym wydarzeniu bohaterka 
filmu po prostu zamknęła się w swoim małym domu, nie chcąc 
spotykać rodziny, znajomych, izolując się od wszystkich.

Są to czasy, w których zastosowanie technologii jest po-
wszechne, zatem dość niedaleka przyszłość. Istnieją już huma-
noidalne roboty z bardzo zaawansowaną sztuczną inteligen-
cją. Dziadek Kurumi ma takiego robota (o imieniu Q01) i prosi 

go o specyficzną pomoc. Wprowadzona zostaje specjalna tera-
pia – robot dostaje wygląd Hala. Musi udać się do domu Kuru-
mi i z nią zamieszkać, by pomóc jej się pozbierać.

Historia zgłębia przeszłość pary, życie samego Hala i kwe-
stię radzenia sobie z problemami odchodzenia najbliższej 
osoby. Android i widzowie razem dowiadują się, jakie wspo-
mnienia o Halu ma Kurumi, jakie problemy mieli, co miała mu 
za złe i za co go kochała, jak razem żyli. Jest to jednocześnie 
historia relacji, która się tworzy – relacji człowieka i sztucznej 
inteligencji. Reżyser bardzo dobrze poradził sobie z łączeniem 
retrospekcji z bieżącą akcją.

Polecam ten film właśnie ze względu na to, jak potrafi wy-
ciągnąć pasjonującą historię z sytuacji, która z pozoru mogła-
by wydawać się przyziemna. Cała reszta, z obsadą, twórcami 
i animacją to tylko dodatek. Miłego seansu!

Hashi #7 - zasady na stronie 26
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KULTURA

Kocia kołyska Anna 
Konopka

– (...) Kocia kołyska to tylko kilka iksów ze sznurka pomiędzy czyimiś palcami i dzieciak patrzy, i 
patrzy na te iksy…
– I co?
– I nic. Nie ma żadnego cholernego kota, żadnej cholernej kołyski.

Kurt Vonnegut jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
pisarzy amerykańskich. Tworzył on przede wszystkim dzieła 
z gatunku science-fiction nurtu postmodernistycznego. Nie-
zależnie od tematyki swoich powieści, autor zawsze starał się 
skłonić czytelnika do refleksji nad otaczającą go rzeczywisto-
ścią. Kurt Vonnegut znany był ze swoich radykalnych poglądów 
i ciętego humoru, co wyraźnie zaznaczone jest w jego książ-
kach. Sprzeciwiał się konfliktom zbrojnym w jakiejkolwiek po-
staci, do czego dodatkowo skłaniały go własne przeżycia z cza-
sów, gdy walczył podczas II wojny światowej.

Jedną z najbardziej znanych pozycji w dorobku pisarza jest 
Kocia kołyska – polityczna i filozoficzna satyra. Tytuł odnosi się 
do dziecięcej zabawy, w której dwie osoby używają sznurka, 
przeciągniętego między palcami, by tworzyć określone figury. 
Zazwyczaj wytworzone konstrukcje nie przypominają odpo-
wiadających im nazw. Jest to jedna z wielu okazji, którą autor 
wykorzystuje, by podkreślić irracjonalność ludzkich zacho-
wań. Powieść przepełniona jest absurdem, a każdy z krótkich 
rozdziałów służy przedstawieniu ludzi jako istot kierujących 
się w życiu jedynie kłamstwem oraz pozorami.

Główny bohater, będący zarazem narratorem powieści, 
planuje napisać książkę na temat ostatniego dnia ludzkości, 
czyli tego, w którym na niewinnych ludzi zrzucono bombę 
atomową. W tym celu zapoznaje się z rodziną ekscentryczne-
go fizyka, Felixa Hoenikkera, który był jednym z naukowców 
pracujących nad tym projektem. W krótkim czasie nastąpiły 
wydarzenia, które sprawiły, że bohater – zamiast realizować 
swój pierwotny zamysł, znalazł się w San Lorenzo – kraju na 
tropikalnej wyspie. Choć samo państwo jest niezwykle biedne, 
a ludzie wyniszczeni, to ogólne szczęście daje wymyślona reli-
gia – bokononizm. Kara śmierci grożąca za jej wyznawanie nie 
zmienia faktu, iż utożsamiają się z nią wszyscy mieszkańcy wy-
spy. Idylla kończy się, gdy ujawniony zostaje ostatni śmiertelny 
wynalazek Felixa Hoenikkera: lód-9.

Powieść skupia się przede wszystkim na wskazaniu nie-
logiczności ludzkich zachowań, potępia w ten sposób także 
bezmyślne czynienie zła. Choć pełen absurdu przedstawiony 
świat bawi, to z łatwością można dostrzec w nim odbicie na-
szej własnej rzeczywistości.

Hashi #8 Zasady:
Należy połączyć wyspy z liczbami według następu-

jących zasad: między dwiema wyspami mogą być mak-
symalnie dwa mostki; mostki przeprowadza się pozio-
mo lub pionowo; liczba w wyspie określa, ile wychodzi 
od niej mostków; mostki nie mogą przecinać wysp ani 
innych mostków; ostatecznie wszystkie wyspy muszą 
być połączone mostkami, tworząc „sieć”.



2702-2019

Wtapiając się w dźwięk(12) franek
maja

Była dokładnie czwarta dwadzieścia, kiedy wyruszyliśmy. 
Start był łagodny, bez żadnych komplikacji. Po kilkunastu se-
kundach mogliśmy podziwiać z lotu ptaka Stadion Miejski. Kil-
kaset dachów dalej rozpoznałem szpital na Przybyszewskiego, 
gdzieś mignął jeszcze Bałtyk. I nagle okazało się, że jesteśmy 
już zbyt wysoko, by rozpoznać jakiekolwiek budynki miasta czy 
nawet państwa.

Zawiesiłem oko na Półwyspie Apenińskim. Z tej odległości 
wcale nie przypominał buta. Wyglądał bardziej jak pławikonik 
z fikuśną Sycylią na końcówce ogona. Nagle drgnął i przyjaźnie 
puścił do nas oko. Uradowani pozdrowieniem ryby, stwierdzili-
śmy… Zaraz, zaraz. A ryba to czy ssak jest w istocie? 

I rozgorzała dyskusja, pełna błyskotliwych argumentów, 
nawiązań do badań naukowych i wierzeń religijnych. Wymia-
na poglądów odwołująca się do najznamienitszych filozofów. 
Niemal zahaczyliśmy o sens istnienia i już prawie udało się 
nam udowodnić jego brak, gdy ni stąd, ni zowąd przystaliśmy 
na kompromis. Pławikonik okazał się być nadrybą. I nie po-
trzebowaliśmy już Nietzschego.

Historia Olbrzyma Konika Apenina niewątpliwie jest god-
na uwagi, ale nie najistotniejsza. Wybacz, Czytelniku, zbocze-
nie z głównego wątku, ale właśnie taka była ta podróż! Pełna 
niespodzianek i spontanicznych zwrotów akcji. Zaskakujące, 
jak wiele stworzeń woła o naszą uwagę, gdy wznosimy się 
w przestrzeń kosmiczną! Zupełnie jakby chciały się z nami za-
przyjaźnić. Nic w tym dziwnego, wszakże nieczęsto mogą ob-
cować z przybyszami z powierzchni Ziemi.

Żeglowaliśmy przez niekończące się niebo, zuchwale prąc 
przez najczarniejsze fale materii. Gwiazdy świeciły jasno, jak 
nasze oczy. Momentami trudno było zorientować się, czy po-
dziwiam Jej tęczówki, czy obserwuję odległe ciała niebieskie. 
W tle rozpościerała się nieskazitelna otchłań nocy.

Srebrzysty księżyc zalewał się łzami. Ich potoki z gracją 
pięły się ku biegunowi, znajdując swoje ujście gdzieś na Jego 

Niewidocznej Stronie. Nie mogliśmy dostrzec ich źródła ani 
morza, które tworzyły, zlewając się w jedno. Nasz Naturalny 
Satelita musi być bardzo skryty – pomyślałem. Niemal co dzień 
możemy podziwiać go w mniejszej lub większej części, ale tak 
naprawdę nie mamy pojęcia, jak czuje się danej nocy…

Ziemia tliła się granatowym płomieniem, ustępującym 
momentami zielonkawym liściom o różnych kształtach. Jej 
uroda zapierała dech w piersiach. Była królewskim połącze-
niem szmaragdu i szafiru, genialną kompozycją stworzoną 
w idealnych proporcjach ze szlachetnych kamieni. Mój naj-
droższy klejnot we Wszechświecie. Pieczołowicie podążała wy-
znaczonym przed milionami lat szlakiem, ani przez sekundę 
nie wątpiąc w słuszność swojej wędrówki.

Odwróciłem się i w ułamku sekundy pojąłem, że kolor 
krwawopurpurowy wygląda właśnie tak, jak złoszczący się na 
niechcianych podróżników Mars. Jestem pewien, że gdyby 
planeta boga wojny posiadała nozdrza, to wydobywałby się 
z nich smolisty dym odstraszający od spojrzeń pełnych za-
chwytu potencjalnych turystów. Wielki Karmazynek nie lubił 
być obserwowanym. Myślę, że właśnie ta niechęć do wieszania 
na nim oczu barwiła jego powierzchnię tak żądającym uwagi 
szkarłatem. 

Płynęliśmy jeszcze obok wielu planet. Niektóre z nich nie 
zostały póki co odkryte. Nadawaliśmy im zatem imiona, żeby 
choć w naszej pamięci nie zostały anonimowe. Pocieszaliśmy 
je, że na pewno nadejdzie dzień, w którym jakiś mądry nauko-
wiec zwróci na nie uwagę. Tańczyliśmy z perseidami, podzi-
wiając ich zwinność. Udało nam się połaskotać kometę Hal-
leya. Widzieliśmy rzeczy, których nie sposób opisać słowami 
i umiejscowić w postrzeganiu jedynie trzech wymiarów.

I żadne z nas do tej pory nie wie, czy to był sen, narkotyki, 
miłość, czy może śmierć.

Black Sabbath – Planet Caravan
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Foodie #5 
Orzo Ewa 

Kołodziej

Dzisiejsza recenzja nawiązuje do coraz popularniejszego 
jedzenia śniadań w mieście. Nie każdego poranka mamy czas 
na przygotowanie pożywnego posiłku przed wyjściem z domu 
– najczęstszym rozwiązaniem jest wówczas szybka kanapka je-
dzona w biegu lub hot-dog ze stacji benzynowej. Jednak ostat-
nimi czasy, dzięki rosnącemu zainteresowaniu filozofią slow-
-life, śniadania zaczynają być coraz bardziej doceniane. Ich 
długie, spokojne przygotowywanie i spożywanie staje się ce-
lebracją, dzięki której można dobrze zacząć dzień, nie skupia-
jąc się tylko na zaspokojeniu potrzeb. Naprzeciw owej filozofii 
wychodzą restauracje serwujące pełnowartościowe śniadania, 
również na ciepło, ze świeżym pieczywem i kawą w zestawie. 

Jednym z takich miejsc w Poznaniu jest restauracja Orzo 
(czyt. orco lub ordzo), należąca do sieci restauracji o tej samej 
nazwie. W Poznaniu znajduje się ona na Garbarach, niedale-
ko szpitala klinicznego – lokalizacja bardzo sprzyja studentom 
naszej Uczelni. Słowo orzo jest nazwą drobnego makaronu, 
a po włosku oznacza ono „jęczmień”. Restauracja nie ograni-
cza się jednak wyłącznie do włoskiej kuchni – w swojej karcie 
proponuje nam potrawy z różnych stron świata, jednak to nie 
o nich jest ten tekst. Jak zapewne się domyślacie na podstawie 
wstępu, opowiem o śniadaniach serwowanych w Orzo. Na po-
czątek jednak krótko o klimacie, jaki czeka na Was tuż za pro-
giem lokalu.

Gdy po raz pierwszy trafiłam do restauracji na Garbarach, 
najbardziej rzuciła mi się w oczy ogromna przestrzeń, w jakiej 
został urządzony lokal – dwa piętra, bardzo dużo miejsc. Po 
wejściu do Orzo, na salę wprowadzani jesteśmy przez kelne-
ra, co w mniejszych restauracjach stanowi dla mnie przerost 
formy nad treścią, jednak tutaj faktycznie ułatwia znalezienie 
wolnego stolika bez krążenia między jedzącymi ludźmi. Na 
ogólne wrażenie o lokalu dobrze wpływa też wystrój wnętrza. 
Na stronie internetowej Orzo można znaleźć określenie: naj-
zieleńsza sieć restauracji w Polsce. Jestem skłonna w to uwie-
rzyć, ponieważ faktycznie zieleń doskonale opisuje charakter 
tego miejsca. Żywe rośliny stanowią główny element wystroju 
sali, a jest ich tak wiele, że możemy poczuć się, jak w ogrodzie 
botanicznym. W lokalu czuć spokój, harmonię i respekt wobec 
osoby zajmującej się tą całą roślinnością. Zgodnie z dewizą lo-

kalu – ludzie, muzyka i natura.
Jak już wcześniej wspomniałam, chciałabym skupić się na 

śniadaniach serwowanych w Orzo, ponieważ to z nimi mam 
najwięcej doświadczeń. Wystarczy jednak zerknąć w menu, by 
dowiedzieć się, że wybór mamy o wiele większy – serwowane 
są tam różnorodne mięsa, owoce morza, burgery, makarony 
i pizze. Wszystkie potrawy są skomponowane tak, by podaro-
wać klientowi element zaskoczenia, coś mniej spotykanego. 
Równie bogata i urozmaicona jest karta z napojami, zarówno 
bez, jak i z alkoholem, ale mocniejsze drinki zostawmy na póź-
niejsze godziny.

Zjawiając się w Orzo przed południem, mamy do wybo-
ru sześć propozycji śniadań – równie ciekawie skomponowa-
nych, co pozostałe pozycje w menu. Nie musimy ograniczać 
się do typowej jajecznicy czy kiełbasek, ponieważ śniadania 
serwowane przez restaurację wychodzą poza typowo przyjęty 
śniadaniowy schemat – marzenie o pizzy na śniadanie rów-
nież zostanie spełnione. Oprócz tego możemy skusić się na 
gorące gofry z jajkiem sadzonym i wielką porcją warzywnego 
sosu, hamburgera z czarnego pieczywa z jajecznicą na bocz-
ku, orientalną sałatkę z tuńczykiem i ananasem (nie tylko dla 
fanów pizzy hawajskiej!) czy też pikantnego hot-doga z mnó-
stwem dodatków. Tradycjonaliści również nie będą zawiedzeni 
– czeka na nich idealne tradycyjne śniadanie. Wszystkie porcje 
są spore, przygotowywane na świeżo. Myślę, że osoby jadające 
codziennie rano kanapkę z szynką mogą być nawet zaskoczo-
ne możliwościami śniadań.

Co jest w tym wszystkim najpyszniejsze? Od jakiegoś cza-
su restauracja oferuje wszystkie wymienione śniadania za 1 zł! 
Warunkiem jest kupienie dowolnej kawy, których ceny wahają 
się w granicach 10-15 złotych. Promocja obowiązuje od ponie-
działku do piątku (podczas weekendów jest odwrotnie: kupu-
jąc śniadanie, kawę dostajemy za symboliczną kwotę).

Na sam koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o działal-
ności, którą ponadto zajmuje się sieć restauracji Orzo. Promuje 
ona zachowania przyjazne naszej planecie i organizuje akcje, 
których celem jest zwiększenie świadomości ludzi na temat 
szkodliwości zanieczyszczeń w powietrzu. Rośliny w restau-
racjach są gatunkami pochłaniającymi toksyny, a tym samym 
oczyszczającymi środowisko. Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie na ich stronie internetowej, w zakładce #oddychaj.

Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do wizyty 
w tej zielonej restauracji. Orzo zaprasza od rana do nocy, ofe-
rując pyszne jedzenie i świeże powietrze. Warto tam zajrzeć nie 
tylko na śniadanie (które z pewnością pozytywnie zaskoczy 
swoją wyjątkowością). A z ogłoszeń: na stronie z konkursami 
znajdziecie możliwość wygrania vouchera do Orzo. Zachęcam 
do udziału, bo jest, o co się starać!

KULINARIA
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Studia od kuchni(4)

Sposób na miłość
Karolina 

Jankowska

Każdy powinien znaleźć swój własny sposób na miłość. Zbli-
żają się walentynki, ale nie mam tutaj tylko tego na myśli 
– chodzi mi o miłość do rodziny, psa, swoich pasji i przede 
wszystkim – do gotowania! Zrozumcie ją na swój własny 
sposób, każdy będzie idealny. A teraz fartuchy w dłoń i do 
kuchni!

Najlepsza na świecie pizza na cieście drożdżowym
 
Składniki:

Ciasto drożdżowe:
• pół szklanki mleka 
• ćwierć kostki drożdży 
• mąka do uzyskania kluski 
• sól 
• jajko (opcjonalnie) 

Sos pomidorowy:
• 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego
• trochę wody 
• sól 
• pieprz 
• olej 
• oregano 

Dodatki:
• papryka 
• pieczarki 
• ser 
• szynka 
• kukurydza 
• ogórek konserwowy 

Przygotowanie:
Do mleka dodaj drożdże. Gdy zaczną pracować, wsyp 

mąkę i odrobinę soli. Można dodać jajko (bardziej wyrośnie). 
Zostaw do wygarowania (czyli wyrośnięcia), potem wyłóż cia-
sto na blasze i pozostaw do dalszego wyrośnięcia. Podpiecz 
ciasto w 180 stopniach (około 10 minut). Wyciągnij i posmaruj 
sosem, połóż wszystkie dodatki, następnie piecz około 20-25 
minut.

Smacznego!

Muffinki czekoladowe z bitą śmietaną

Składniki:
• 1 ½ tabliczki czekolady
• ½ kostki masła
• 3 jajka
• ¾ szklanki cukru
• cukier waniliowy (najlepiej własnej roboty: do cukru do-
dajemy laskę wanilii i zostawiamy na miesiąc w słoiku)
• 1 szklanka mąki 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 pojemnik kremówki

Przygotowanie:
Czekoladę połam i wrzuć do głębokiego garnka, dodaj ma-

sło i podgrzewaj. Gorącą masę przelej do miski, dodaj cukier 
i cukier waniliowy, następnie mieszaj do rozpuszczenia. Wsyp 
mąkę, proszek do pieczenia, wymieszaj. Do masy dodaj żółtka, 
natomiast białka najpierw ubij na sztywną pianę, a następnie 
dodaj do masy i powoli mieszaj. Foremki napełnij ciastem 
i włóż do piekarnika nagrzanego do 175 stopni na 20 minut. 
Tuż po upieczeniu wduś środek muffinki. Ubij śmietanę i po 
ostudzeniu ozdób muf finki. Można je oprószyć czekoladą.

Smacznego!

Hashi #9 - zasady na stronie 26
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Let’s play a game vol. 16
Gratuluję wszystkim wytrwałym, którym udało się rozwią-
zać poprzednią wykreślankę – mimo że pytania były „trudne 
i niemiłe” (choć ja tak wcale nie uważam). W rozwiązaniu 
wkradła się literówka – bardziej półliterówka, jako że umie-
ściłam „Ć” zamiast „C”. Różnica niby subtelna i niewielka, 
mogła natomiast rzeczywiście sprawić wiele kłopotów, za 
co najmocniej przepraszam. Żeby zatem trochę osłodzić 
zbliżające się tygodnie i zatrzeć wspomnienia (nie)miłosne-
go czwartku, pytania w tej wykreślance są diabelnie proste 
(i wcale mi się to nie podoba…).

Zasady gry są naprawdę proste: najpierw musicie odpo-
wiedzieć na podane pytania dotyczące artykułów umiesz-
czonych w tym numerze. Odpowiedzi znajdziecie w tekstach 
i będą to zwykle pojedyncze słowa (chyba że podano inaczej), 
które następnie należy skreślić w wykreślance; dla urozma-
icenia w diagramie podano również nadprogramowe wyrazy. 
Na koniec zostało oczywiście hasło – utworzą je litery, które 
znajdują się po prawej stronie lub nad pierwszą literą każde-
go skreślonego wyrazu. Proponuję przy tym, byście najpierw 
znaleźli wszystkie wyrazy, a dopiero potem litery. Hasło musi-
cie odczytać tak jak w zwykłej wykreślance – litery są „czytane 
w kolejności występowania rzędami” (cytat prosto z Wikipedii; 
zbierajcie litery od lewej do prawej, z góry do dołu – począwszy 
od tej, która jest najwyżej i najbardziej po lewej stronie). Rusz-
cie zatem swoje synapsy i do dzieła!

Do wygrania w tym numerze:
1. Stetoskop
2. Voucher do restauracji „Orzo People Music Nature Po-

znań Garbary” o wartości 100zł

A oto pytania:
1. Jak nazywa się platforma, której złośliwa awaria unie-

możliwiła właścicielce kryształu-klucza jednosobowy chill 
w postaci czternastogodzinnego oglądania powtórek seriali?

2.  Jakiego koloru był należący do Mrocznego Lorda przy-
miot, który uniemożliwił Joannie spanie w jej pokoju?

3. Jaką plagę Mroczyny Lord ofiarował jednej z dziewczyn 
z haremu hiszpańskiego studenta?

4. Co było miejscem władania władcy, lubiącego wrzucać 
poddanych do wrzącej smoły? Dwa słowa, umieszczone osob-
no.

5. Jakie danie zamówił w trakcie randki wysłannik cichego 
wielbiciela Joanny? Dwa słowa, umieszczone osobno.

6. Kim był mężczyzna, który mógłby okazać się ratunkiem 
dla Joasi, gdyby nie nagłe przybycie niespodziewanego gościa? 
Dwa słowa, umieszczone osobno.

7. Kim był człowiek, który według legendy założył miasto, 
w którym jedno z trzęsień ziemi przyczyniło się do budowy 
wielkiego pałacu?

8. Z jakim miastem wielu muzyków i sportowców pomyliło 
Mały Paryż?

Musicie zatem znaleźć jedenaście wyrazów –  cztery z nich 
pionowo, cztery poziomo i trzy na skos, część z nich wspak. 
Powodzenia!

Odgadnięte hasło, wraz z wybraną nagrodą oraz swoim 
imieniem, nazwiskiem i kierunkiem studiów, prosimy przesy-
łać na adres jolka@pulsum.pl z dopiskiem „Let’s play a game” 
do 17.03.2019r. Termin może zawsze ulec zmianie, dlatego 
śledźcie uważnie nasz profil na Facebooku! Wszelkie uwagi 
również mile widziane.

Za prawidłowe rozwiązanie Let’s play a game 
z numeru 199 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

- zestaw młoteczek neurologiczny + latarka Spirit: Kinga 
Konieczka, Małgorzata Drozdowska, Justyna Balcerzak

Hasło: WESOŁEGO PULSU

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 
199 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

- zestaw młoteczek neurologiczny + latarka Spirit:  
Malwina Baturo, Błażej Rolirad, Grzegorz Mielniczek

- zaproszenie do lokalu Szybka Pyra:  
Monika Rozmarynowska

Hasło: NUNC EST BIBENDUM

Za prawidłowe rozwiązanie Let’s play a game 
z numeru 200 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

- stetoskop – Filip Otto
- młoteczek neurologiczny – Eliza Rogowska

- zaproszenie do Curry-mary – Katarzyna Kapek

Hasło: DWIEŚCIE (DWIEŚĆIE) PULSÓW WOW

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 
200 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

- stetoskop – Klaudia Orciuch
- młoteczek neurologiczny – Agata Kukfisz

- zaproszenie do Curry-mary – Michalina Wiśniewska

Hasło: VERUS AMICUS RARA AVIST EST

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej również 
mailowo.

ROZRYWKA



3102-2019

L O Ż A P K A C K U P O M I D O R O W Ą

I H O J T W I E R D Z A Z P A R Y Ż E M

S U S Z Y R K A W L C I Ą Ż A Y Ż Ó Ł Ć

T W D U P U U E I S S R E B R N E G O Ł

O K N O O O B I S B U D A P E S Z T E M

N W S S E F A R T M O S K W Ą W Ó Z Ą E

O W E Ę L I R D O S K E R A C I S A G I

S A K I N N K Ę C U K I W I N K O M O K

Z L X M A Y I L Z C I E B O I E K O M I

E E N I E D L A E M Ł Z Y I R Y K T O L

M N T Y N K I W R E F I L M Ą U N N P U

B R Z Y D G O S W Z E E H C W L S V E A

C Z Y Z C A P Z O R D R W N E A T I I R

W A R T V O B Y N E E A A A A A Y S N D

U D Ą R T L Ł O E T T N E T F L Z Ł E Y

J A B Ł K O K S G S Z A R A Ń C Z Y C H

S Z A L E Ć D V O A Ż A Ł U J Ż I J Ę T

K L A C T A K D O P V P L A Y T P E R V
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Jolka
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Nagrody:
1. Stetoskop

Prawidłowe odpowiedzi, podpisane imieniem i nazwi-
skiem, kierunkiem studiów oraz z nazwą wybranej nagrody, 
przesyłajcie na adres: jolka@pulsum.pl do 17.03.2019. 

ROZRYWKA
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PIONOWO

– Władca Much

– Acute kidney injury

– Walina - skrót

– Pico de ... – najwyższy szczyt pirenejów 

– Nowa ... – dzielnica Krakowa

– ... Diaboli

– Umberto...

– Międzywojenne

– Drzewo lub miejscowość niedaleko Poznania

– Prawo ... – jeden mol gazu doskonałego zajmuje objętość 

22,415 dm³

– Bitwa pod ... Aleksandra Wielkiego z 333r.p.n.e. 

– Marek ... – obok Oktawiana i Marka Lepidusa wchodził 

w skład II triumwiratu 

– Powieść historyczna Waltera Scotta wydana w 1820 roku

– Siddhartha lub Gautama. 

– W Polsce funkcje tę obecnie pełni Salvatore Pennacchio

– Aminotransderaza asparaginianowa 

– Gal (skrót)

– Sztuka przewidywania przyszłości na podstawie intepretacji 

snów

– Glin (skrót)

– Udał się po Eurydykę do Hadesu

– Dawniej fajka, fajki

– Dział literatury stosowanej przez m.in. Jana Chryzostoma 

Paska

– Miasto jednej z bitew I Wojny Światowej, określane „piekłem”, 

„młynem”

– Międzynarodowy numer rachunku bankowego

– Zachcianka, bez której można się obejść

– Ze stolicą w Palikir

– Złącze elektroniczne używane w sprzęcie audio/wideo

– Tarasy w Warszawie

– Zbiory liczb i tekstów o różnych formach

– Arkusz kalkulacyjny MS Office

– Synonim cierpienia

– ... Maxima w Rzymie – główny kanał ściekowy

POZIOMO

– Prawa ręka reżysera w teatrze

– Przedstawiciel mineralkortykosteroidów

– Rzeka płynąca przez Cieszyn

– Wymiotowanie lub robótki ręczne

– Miesza beton/cement na budowie

– Opłata za szkołę

– ... Newton

– Autor Sonaty Księżycowej

– ... Maria, lub Cezar. Pozdrowienie

– ... Bolt

– Stolica Serbii

– ... przestworzy lub w kartach

– Państwo toczące wojnę z Armenią o Górski Karabach

– Archanioł, obok Michała i Rafała

– Versus (skrót)

– Bóg wiatru

– Wziernikowanie jamy otrzewnej za pomocą instrumentu 

optycznego wprowadzonego przez powłoki brzuszne

– Klasyczna stanowi wstęp do opery, oratorium

– Unia Europejska (skrót)

– Dwuliterowy singiel Lao Che

– Paul ... Jeden z Beatelsów

– Kość (łac.)

– Wytwarza bizuterię

– Miejsce na specjalizację

– Jego filozofia opierała się na teorii, że całe dobro i zło wynika 

z odczuwania przyjemności i bólu

– Poliuretan (skrót)

– Cesarz przed Kaligulą

– Skała osadowa, bardzo drobnoziarnista

– Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wie-

loletnim

– Historyczny władca Rosji (tytuł)

 – Trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny, 

mający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego
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Suchary
Rezydentka pyta ordynatora oddziału:
- Co mam wpisać w rubryce "przyczyna zgonu"?
- Swoje nazwisko.

Na politechnice, na kierunku budownictwo, odbywa się wy-
kład na temat BHP. Profesor mówi do studentów:
Wyobraźcie sobie, że jesteście brygadzistami na budowie. Na 
Waszych oczach pracownik spada z rusztowania. Jakie są Wa-
sze pierwsze działania?
Studenci:
- Trzeba zadzwonić po karetkę!
- Zadzwonić na policję!
- Powiadomić krewnych!
Profesor:
- Źle – trzeba założyć kask i uprząż bezpieczeństwa na zwłoki, 
inaczej pójdziecie siedzieć.

Dlaczego najwięcej archeologów to kobiety ?
- Bo one lubią wyciągać rzeczy z przeszłości.

Dlaczego Poznań zmienił numery autobusów z dwóch na trzy-
cyfrowe?
- Żeby Warszawiacy myśleli, że mamy więcej autobusów.

Jak wygląda emerytura w USA?
- Butelka whisky i cały dzień na rybach.
Jak wygląda emerytura we Francji?
- Butelka wina i cały dzień na plaży.
Jak wygląda emerytura w Polsce?
- Butelka z moczem i cały dzień w przychodni.

Przychodzi samiec alfa do mięsnego i mówi:
- Poproszę kilo baleronu.
- W całości czy pokroić?
- A jak pani wygodniej?
- No, w całości...
- To proszę pokroić.

- Co tu robicie?!
- Odkręcamy nakrętki ze śrub mocujących szyny.
- Po co?
- Złomiarze jesteśmy.
- No i wiele takie nakrętki ważą?
- Chrzanić nakrętki, za pięć minut będzie jechał tutaj pociąg 
z czołgami.

W Nowym Jorku spotyka się dwóch Arabów.
- Siemasz, Abdul. No i jak, dostałeś tę pracę w radiu?
- Nie...
- Jak to nie?!
- J-ja myślę, Mu-muhamed, że o-oni tam ni-ni-nie lubią A-a-
-a-arabów.

ROZRYWKA

Jak robi się dżem?
Obiera się pączki!

- Mamo, a ty chciałaś syna czy córkę?
- Kochanie, ja po prostu chciałam zawiązać buty.

Rozmawia trzech kolesi i przychodzi baca.
- Baco, tak się zastanawiamy, gdzie wyjechać, bo w Polsce nie 
ma, gdzie pracy znaleźć! – mówi Lucek.
- Do Ruskich? – mówi Gucek.
- Nie... – odpowiada baca.
- Do Niemców? – pyta Hubert.
- To już prędzej. Tyle że z polskimi imionami się nie dogadacie! 
Ty Lucek, będziesz Luj... Ty Gucek, będziesz Guj!
- To ja nie chcę jechać! – krzyczy Hubert.

Syn programisty pyta ojca:
- Tato, dlaczego słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na 
zachodzie?
- Działa? To nie ruszaj!

- Z jednej strony pić wódkę – fajnie, a z drugiej – niewygodnie.
- Dlaczego?
- Z drugiej strony nie ma przełyku.

Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi i z trudem próbuje 
go zmierzyć.
Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, wyrywa kij, kładzie 
go na ziemi i pomaga jej go zmierzyć.
Blondynka na to:
- Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić jaki ten kij jest wyso-
ki, a nie jaki jest długi.

Baca wprowadził swoją teściową na szczyt Giewontu i mówi 
do niej:
- Słuchoj mnie kobito. Mój dziadziuś swoją teściową w Dunaj-
cu utopił, mój tatuś swoją teściową ciupaską zaciukał, a jo Cię 
kobito, puscom wolno...

Rozmawia sobie dwóch baletmistrzów:
- Dają nam ostatnio takie obcisłe i cienkie spodnie, że widać, 
jakie mam gabaryty!
- Phi! Nam dają takie, że widać, jakiego jestem wyznania.

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go babka:
- Do kościoła to dobry kierunek?
- Dobry – odpowiada student.
Babka odchodzi, a student do siebie:
- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.

Aula studencka. Trwa wykład, a za oknem robotnicy kładą 
ocieplenie i co chwilkę zaglądają przez okno na aulę. Nagle 
wykładowca nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają???
- A, bo to studenci zaoczni – pada odpowiedź z sali.





sklepdlalekarza.com

sklepdlalekarza.com/dlastudentow

we speak english

UWAGA NOWY ADRES
JUNIKOWSKA 64 Poznań - 600m od ul.Grunwaldzkiej

(łatwy dojazd MPK - przystanek Grodkowska)
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