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For Christmas
Katarzyna Bosowska

„Piekło było już prawie
całkiem zapełnione, a przed
bramą oczekiwało jeszcze
wiele osób. Diabeł nie miał
wyjścia, musiał zablokować
drzwi przed nowymi
kandydatami. Pozostało
tylko jedno wolne miejsce i
tylko dla największego
grzesznika.

-Czy jest wśród
zgromadzonych zawodowy
morderca?– zapytał diabeł

Nie usłyszał pozytywnej
odpowiedzi i zmuszony był
do egzaminowania
wszystkich oczekujących.

- A ty, co zrobiłeś? – spytał
kolejnego kandydata.

- Ja nic, jestem uczciwym
człowiekiem, a znalazłem się
tu przez przypadek.

-Niemożliwe. Musiałeś coś
jednak zawinić.

- Ja starałem się być jak
najdalej od zła i grzechu.
Widziałem, jak inni krzywdzili
drugich, ale nie brałem w tym
udziału. Widziałem dzieci
umierające z głodu
i sprzedawane. Byłem
świadkiem wzajemnych
oskarżeń i świństw jakie
czynili sobie ludzie, ale sam
byłem wolny od pokus i nic
nie uczyniłem.

- Czy rzeczywiście to
wszystko widziałeś i nic nie
uczyniłeś? – pytał
z niedowierzaniem diabeł.

- Jak najbardziej, absolutnie
nic nie zrobiłem.

- Zatem wejdź do piekła mój
przyjacielu. To ostatnie
miejsce należy do ciebie.

(Opowiadania bożo-
narodzeniowe, Bruno
Ferrero)

W wakacje miałam
przyjemność poznać
Świętego Mikołaja. Pora
trochę nie ta, ale gdy jest
taka okazja, to nie ma co
w y b r z y d z a ć . S i e r p n i o w a
Laponia na Kole
Podbiegunowym powitała
nas paradoksalnym 30 – to
stopniowym upałem, renifery
chowały się w lesie, a elfy
pewnie zazdrościły mi
sandałów. Wioska Santa
Clausa surrealistycznie
rozbrzmiewała kolędami,
wszędzie stały przepięknie
ubrane choinki, promienie
słońca szły w konkury z
blaskiem lampek, a na
mikołajowej poczcie
pakowano świąteczne
paczki...Mikołaj przyjmował
podróżnych w swoim
prostym skandynawsko-
czerwonym, drewnianym
domu. Zasiadał na
masywnym krześle, we
wnętrzu jak z bajki, z
mnóstwem listów i rysunków
dzieci z całego globu na
ścianach, ze świątecznym
drzewkiem w tle i w klasy-
cznym mikołajowym stroju.
Zapytał skąd przybywamy
i pogawędził trochę. Przed
oficjalną Pocztą Świętego
Mikołaja stoją dwie kolorowe,
wąskie skrzynki,
wyglądające jak elfie czapki:
czerwona przeznaczona jest
na listy, które zostaną
z Wioski wysłane przed
Bożym Narodzeniem, a z
żółtej listy wysyłane są na
bieżąco. For Christmas and
Now. Na święta i teraz.
Inspirujące do przemyśleń,
prawda? Noworoczne

postanowienia poprawy.
Opłatki na stole, świece,
życzenia. Paczki pod
choinką. Mniej lub bardziej
wyszukane prezenty. Pięknie
zapakowane, kolorowe.
Może jakieś dobre słowa,
czasem łzy i żal po tych,
których brak. Angażujemy
się wtedy w tyle spraw:
świąteczne paczki i inne
charytatywne akcje,
odwiedzamy schroniska
z gorącymi posiłkami dla
ludzi i kocami dla psów,
z Owsiakiem zbieramy lub
nie na dzieci w szpitalach,
sprzedajemy ręcznie
wykonane ozdoby, biegamy,
szukamy, kupujemy.
Zmęczeni rokiem życia
zapominamy o tym, że
możemy odpocząć. Zostać.
Pobyć. Posłuchać.
Pomilczeć. Popatrzeć.
Dotknąć. Ale jak to zrobić,
skoro tego właśnie nie
potrafimy. Skąd w nas
pomysł, że raz do roku ktoś
będzie szczęśliwszy, gdy coś
dla niego zrobimy.
W dodatku wtedy, gdy
wszyscy robią coś dla kogoś.
Czy samotna osoba
zamknięta w czterech
ścianach poczuje się mniej
samotna, gdy dostanie
paczkę z makaronem, mąką
i słodyczami? A może
właśnie będzie na odwrót?
Może tym bardziej
uświadomi sobie swoją
rozpacz i pustkę, gdy po
symbolicznym geście często
tak potrzebnym dającemu
nie zostanie nic osobistego?
Każdego dnia umierają
ludzie, dzieci w szpitalach
potrzebują specjalistycznego
sprzętu, samotni są sami,
a chorzy się boją.
Codziennie komuś brakuje
pieniędzy, ktoś j est
prześladowany, krzywdzony,
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ktoś nie ma domu. Ktoś
nadziei. Codziennie. Obok
nas. Tak blisko. Codziennie
stajemy przed dylematem,
codziennie jesteśmy pytani
o odpowiedź, proszeni
o pomoc, uwagę, czas.
Codziennie stajemy przed
decyzją: Now or Christmas…
Teraz czy w Święta?
Okoliczności pomagają nam
w udzieleniu odpowiedzi,
wyborze postaw, określeniu
priorytetów. Ostatni czas
pandemii tyle nam pokazał.
Po ludzku i nie ludzku.
Mogliśmy zobaczyć w sobie
tyle z Boga i człowieka.
Poczuć się jak Łazarz, Piotr,
Jan czy Judasz. Albo zacząć
jeszcze wcześniej jak Syzyf,
Achilles czy Narcyz. Tyle
możliwości porównań. Tyle
wzorców mitologicznych,
biblĳnych i świeckich. Tyle
podpowiedzi, alegorii
wielkich i małych, bajek,
opowiadań terapeutycznych,
sentencji. Po coś przecież.
Mnie na przykład bardzo
podoba się ta o Ikarze,
symbolizująca wyzwanie
rzucone prawom natury
i ludziom. Wysoko nad Kretą,
ubrany w skrzydła z wosku
i ptasich piór unosi się
mitologiczny Ikar, by
udowodnić boskiemu
i ludzkiemu światu, że można
pokonać ograniczenia
i zatrzeć granice między tym
co nieprzekraczalne. Ikar nie
zważa na rady ojca, by
uważał na ocean i słońce, bo
wilgoć pozbawi skrzydła
lekkości, a żar wytopi wosk.
W szalonej ekstazie i pysze
wzbĳa się coraz wyżej i wyżej
igrając z naturalnymi
prawami, które rządzą takimi
śmiertelnikami jak on i my. To
uczucie boskiej mocy jest jak
narkotyk, gwałtowny wyrzut
dopaminy, szaleńcza jazda
bez trzymanki czy
ośmiotysięcznik bez tlenu.
Chwila zapomnienia,
doświadczenie czwartego
wymiaru, moment nieuwagi
wystarczą, by zapomnieć, że
do zachowania równowagi

kluczowy jest lotna
umiarkowanej wysokości.
Brzmi nudno prawda? Życie
pośrodku, bez heroizmu,
wielkich wzlotów i bez-
dennych upadków, bez haju
i zjazdu. Brrr. Ale przecież
taką właśnie radę dostał Ikar
od ojca - wielkiego
wynalazcy i mędrca. Taką
radę dostajemy od rodziców,
gdy uczą nas ostrożności.
O tym mówią przepisy BHP
w pracy i zasady poruszania
się w trudnym teranie
w górach, powietrzu,
jaskiniach i głębinach mórz.
O tym mówi Jezus, gdy chce
nam przypomnieć, abyśmy
byli czujni każdego dnia, bo
nie wiadomo kiedy przyjdzie.
Czujni. Mądrzy, rozsądni,
roztropni, przewidujący. Nie
brzmi to jak lot w palących
promieniach słońca ani tym
bardziej samobójcza topiel.
Ale taka postawa – dojrzała
i odpowiedzialna ma ważne
zalety. Chroni przed pożarem
i utonięciem. Przed
pociągnięciem za sobą na
dno tych, których kochamy.
Przed unicestwieniem
w słomianym zapale czy
pożodze emocji swojej
reputacji, życiowych
osiągnięć i godności. Ci
wielcy, których znamy z kart
historii do swoich heroizmów
docierali twardymi ścieżkami
codzienności, a olśniewający
blask aureoli wielkich
świętych to rewers
trawiących ich ciemnych
nocy i kroczenia pośród
szarych codzienności.
Mądrości ludzkie są efektem
żmudnej nauki i czasu
wykradzionego z życia,
a spektakularne odkrycia
nigdy nie stają się same.
Gdyby Newton nie był
geniuszem, mogłaby spaść
mu na głowę wywrotka jabłek
(nawet Antonówek bo twarde
okrutnie) i niczego innego
oprócz urazu głowy by nie
doświadczył. Bo wszystko,
co ważne wymaga solidnej
pracy i poświęcenia. A ono
jest pośrodku. Pomiędzy

szczęściem i rozpaczą.
Czernią i bielą. Pewnością
i strachem. Pokusą doznań
łatwych i szybkich, a
ofiarowaniem dla codzie-
nności. To tak parę słów na
ten świąteczny czas. Nie
patrzmy w ograniczony
sposób, a tym bardziej tak
nie działajmy. Bądźmy
krytyczni. I nie wierzmy, że
tylko to, co emocjonujące jest
wielkie i ważne. To często
pokusa. Tak samo jak
pokusą jest uciszanie
własnego sumienia przez
zaniechanie. Stojąc z boku z
założonymi rękami i skarżąc
się na zły świat, a raz do roku
kupując paczki „ubogim”
nawet samego diabła
wkurzamy. Nie możemy stać
i się przyglądać. Nigdy.
Przenigdy.

Widzisz te dwie skrzynki na
listy? Ta czerwona niech
będzie czymś dodatkowym,
odświętnym, czymś do
celebrowania, dodania do
piękna i dobra na co dzień.
Bonusem. Zobacz, ona tak
pięknie wygląda przy
tej żółtej, bo stoi obok. Bo
jedna dopełnia drugą.
I dlatego są takie wąskie, bo
dopiero razem tworzą całość.
Takie ciekawe i intrygujące,
bo obok siebie. Przecież
normalna skrzynka na listy
nie wywołuje w nas tylu
refleksji.

Na najpiękniejsze święta
człowiek pracuje każdego
dnia. To takie proste zatem
cudownych świąt :-).
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”Jak dobrze wiesz,
szaleństwo jest jak
grawitacja. Wystarczy lekko
pchnąć…”

ANALIZA ZACHOWANIA
BOHATERA FILMU

Niniejsza praca poświęcona
jest analizie zachowania się
bohatera filmu “Joker” w
reżyserii Todda Phillipsa.
Autorki pracy “pod lupę
“wzięły postać tytułowego
Jokera, jak i społeczność
miasta Gotham, w którym to
osadzona jest akcja filmu.
Film stanowi swoisty portret
Arthura Flecka, który na co
dzień stawia czoła swoim
niespełnionym aspiracjom
o zostaniu komikiem,
niezrozumieniu w pracy,
dyskryminacji i uprze-
dzeniom wobec osób
chorych psychicznie, opiece
nad niepełnosprawną matką,
a także trudnej sytuacji
w mieście Gotham
paraliżującej całe miasto.
Podczas analizy treści filmu
autorki opierały się na
lekturze książek
“Psychologia społeczna”
Bogdana Wojciszke oraz
“Psychologia Społeczna”
autorstwa E. Aronsona, T. D.
Wilsona, R. M. Akerta. Film
Todda Phillipsa nie bez
przyczyny stał się
przedmiotem tej pracy.
Autorki podczas wyboru
przekonała zarówno
popularność filmu, ilość
zdobytych przez niego
nagród, jak i specyfika,
oryginalność oraz
wieloznaczność treści
zawartych w filmie.

I Dyskryminacja.

Arthur Fleck na co dzień
zmaga się z chorobliwymi
i niepohamowanymi nap-
adami śmiechu, będącymi
jednym z objawów jego
choroby psychicznej, które w
odbiorze społecznym
spotykają się zarówno
z niezrozumieniem i piętno-
waniem, jak i agresją. Mimo
że w takich sytuacjach
bohater zazwyczaj okazuje
świadkom takiego zdarzenia
wizytówkę informującą, iż
jego zachowanie jest
wynikiem choroby, to
pewnego wieczoru jadąc
metrem Arthur natyka się na
grupę mężczyzn zacze-
piających w przedziale
samotną kobietę. Obser-
wując tę sytuację bohater
wybucha niekontrolowanym
śmiechem za co zostaje
brutalnie pobity. Jest to
przejaw dyskryminacji i to
podwójny, gdyż scena
rozpoczyna się dyskry-
minacją samotnej kobiety,
a następnie dochodzi do
dyskryminacji chorego
psychicznie Arthura. Jak
podaje Bogdan Wojciszke
we wspomnianej wyżej
lekturze dyskryminacja to
gorsze traktowanie grup
znajdujących się niżej
w hierarchii – atakowanie ich,
co prowadzi do pogorszenia
stanu zdrowia dyskrymi-
nowanych. Bohater naszej
historii, jest więc
systematycznie poddawany
stresorom społecznym, co
bezpośrednio przyczynia się
do pogorszenia jego zdrowia
fizycznego i psychicznego,
spadku samooceny,
poczucia szczęścia i saty-
sfakcji z życia, a także

wzrostu symptomów
zaburzeń afektywnych.
W treści książki “Psychologia
społeczna” można wyczytać,
iż tego typu przedłużające
się doświadczanie dyskry-
minacji powoduje narastanie
poziomu stresu, wyczerpuje
energię, obniża zdolność do
samokontroli, oraz m.in.
obniża zdolność do
zachowań prozdrowotnych.
Być może właśnie dlatego
Arthur Fleck przestaje brać
leki, a zarówno to, jak
i niezależne od niego,
przymusowe przerwanie
terapii u psychologa,
przyczynia się do wyżej
wspomnianej obniżonej
zdolności do samokontroli
i wzrostu symptomów
zaburzeń afektywnych.
Szczególnie, gdy przerwanie
terapii jest również
przejawem dyskryminacji ze
strony władz miasta, które
zmuszone do cięć w
budżecie pozbawiają
dofinansowania placówki
zdrowia psychicznego, a tym
samym osoby chore dostępu
do opieki zdrowotnej.
Puszczając wodze fantazji
dotyczącej interpretacji
można wysnuć teorię, iż w
odpowiedzi na pośrednie
zachowanie władz miasta
wobec Arthura Flecka, czyli
osoby należącej do grupy
osób chorych psychicznie
korzystającej z publicznych
placówek zdrowotnych,
główny bohater filmu
w odwecie przestaje brać leki
i tym samym staje się osobą
niebezpieczną społecznie.
Gdyż wspomniana wyżej
regularna dyskryminacja
jego osoby pośrednio skłania
go do niekontrolowanych
skrajnych zachowań, takich

Szaleństwo jest jak grawitacja...
Kinga , Julia , Magdalena, Jowita, Weronika, Oliwia
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społeczeństwo - osobą
psychicznie chorą. Dla
Jokera pozbycie się
jednostek dla niego
szkodliwych było czynem
moralnym i usprawie-
dliwionym, dla społecze-
ństwa należącego do klasy
wyższej Gotham - był to czyn
niemoralny. Relacja hierar-
chiczna od wieków
przyczynia się do lepszego
traktowania jednostek
znajdu-jących się na
szczycie tej piramidy.
Traktuje się ich z głębszym
respektem moralnym.
Thomas Wayne publicznie
ubolewa nad losem trójki
zamordowanych bankierów,
którzy należą do jego grupy
społecznej — bogatej części
miasta. Sam Joker zwraca
na to uwagę, mówi o tym, że
ludzie płaczą nad ich losem
tylko dlatego, że zrobił to
autorytet, burmistrz miasta.
Przejmują się ich śmiercią,
ponieważ należą do wyższej
warstwy społecznej. Gdy
ludzie z niższej warstwy
społecznej, ludzie ubożsi,
dotknięci chorobami tak jak
Joker umierają na chodniku -
nikogo to nie obchodzi.
Wszyscy przechodzą wokół
tego obojętnie. Moralność
kształtowana jest przez
system i kulturę. Nad tym
rozwodzi się sam bohater,
który twierdzi, że system
decyduje o tym co jest
moralne a co nie, jednak
system ten stanowią osoby
o wyższej hierarchii
społecznej. Innymi słowy
sprzeciwia się, aby normy
moralne wyznaczali ludzie,
którzy żyją w luksusie, którzy
nie wiedzą co to znaczy
przymierać głodem i ledwo
wiązać koniec z końcem. Są
jednak pierwsi, aby potępiać
słabsze jednostki, zamiast im
pomóc. Na sam koniec filmu
tłum biednej społeczności
podąża za Jokerem,
wybucha anarchia. Zjawisko
to miało swoje uzasadnienie
biorąc pod uwagę działającą
powszechnie zasadę

podążania za ludźmi
“swoimi” którzy należą do tej
samej grupy społecznej co
my. Niemoralne zachowanie
Arthura może być
uwarunkowane efektem
braku sumienia czy też
efektem ignorancji. Możliwe,
że przyczyniło się do tego
wiele czynników takich jak
jego doświadczenia
z dzieciństwa, choroba
psychiczna czy sytuacja
społeczna, w której przyszło
mu żyć.

III. Konflikt społeczny

Konfliktem społecznym nazy-
wamy sytuację, gdy ludzie są
przekonani, że ich ważne
dążenia pozostają nie-
spełnione wskutek działań
innych, co można odnieść do
treści filmu, w którym biedni
mieszkańcy protestując,
starają się uzyskać
równowagę w sprawiedliwym
traktowaniu wszystkich klas
społecznych. Sytuacja eko-
nomiczna miasta Gotham nie
jest najlepsza i z dnia na
dzień pogarsza się, co
prowadzi do eskalacji
skrajnych emocji i protestów.
Chcąc na chwilę odciągnąć
ludzi od negatywnych myśli,
codziennej pogoni - główny
bohater przybiera postać
klauna, tańczy i “pajacuje” na
środku ulicy trzymając
transparent reklamowy, co
naraża go na wykluczenie
społeczne. Jest ekstra-
wagancki, jego ubiór -
kolorowy, a zachowanie
znacznie odbiega od norm
przyjętych przez społe-
czeństwo. Niestety staje się
on ofiarą napaści grupki
młodych ludzi, co po raz
pierwszy rodzi u niego
niechęć do innych. Nie
zostaje również zrozumiany
przez swojego psychologa.
Wracając z tej nieudanej
wizyty bohater próbuje
rozśmieszyć napotkane
w autobusie dziecko, jednak
opiekun dziecka wyraża
głęboką dezaprobatę na jego

jak np. morderstwo
wszystkich tych, którzy
okazali wobec niego właśnie
zachowania dyskryminujące.
Choć nie twierdzę, że jest to
jedyna przyczyna, gdyż jest
nią na pewno również
psychopatyczny rys osobo-
wości głównego bohatera,
występują tu także czynniki
społeczne, które nie
sprzyjają zachowaniu
zdrowia przez Arthura Flecka
zarówno w sferze
psychicznej, jak i fizycznej.

II. Moralność

Lektura filmu skłania widza
do rozmyślania nad
problemem szeroko pojętej
moralności. Arthur dopuścił
się potrójnego morderstwa,
wykonał czyn niemoralny, za
który jest potępiany. Skłoniła
go do tego sytuacja, jednak
jego anonimowość również
miała na to wpływ. Znajdował
się ze swoimi
prześladowcami sam
w wagonie metra, był
w przebraniu. Jak dowodzi
Zimbardo w badaniu z 1969
roku, anonimowość sprzyja
popełnianiu przestępstwa.
Jednak Thomas Wayne
burmistrz miasta Gotham
również postępuje
niemoralnie, lecz nie
otrzymuje, aż tak ogromnego
potępienia. Mimo, że
doprowadza do biedy
i ubóstwa większą część
społeczeństwa, w mieście,
nad którym miał sprawować
pieczę. Ważne jest pojęcie
sprawiedliwości retry-
butywnej, która wyjaśnia
karanie za występki
niemoralne i szkodliwe dla
innych. Podczas rozmowy
Jokera z Murrayem
(dziennikarzem tele-
wizyjnym), tytułowy bohater
wyjaśnia, że dla niego
bankierzy byli osobami złymi.
Znęcali się nad nim,
jednostką słabą
i szykanowaną przez
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zachowanie.Negatywne na-
stroje również nie omĳają go
w pracy, popada w konflikt
z współpracownikami,
zachowując pierwotnie
zimną krew i ugodowe
nastawienie. Poprzez te
wszystkie nieprzychylne
zdarzenia jego niechęć
i wrogość do ludzi wzrasta,
następuje spadek samo-
kontroli i zaniża
prospołeczność - szcze-
gólnie w stosunku do
bogatych, sprawujących
funkcje polityczne, w tym
samego burmistrza.
Próbując uratować sytuację,
w której została
zaatakowana dziewczyna w
pociągu, ściąga na siebie
uwagę łobuzów z bogatych
rodzin. Czuje się bezsilny,
zabĳa ich, co było punktem
zapalnymi preludium
zachowań antyspołecznych,
wymierzonych najczęściej
we władzę, ale i również
w ludzi, którzy mu nie
sprzyjają. Na koniec filmu
zostaje pokazane jak staje
się swoistą gwiazdą, ikoną
buntu i ruchu oporu.
Człowiekiem, który zapo-
czątkował ideę i poruszył
tłumy by wyszły na ulice
w maskach i domagając się
pozytywnych zmian,
przeciwstawili się dotychczas
owemu stanu rzeczy. Można
porównać to z wsparciem
społecznym z książki
Wojciszke, które zostało
Jokerowi udzielone, przez
zmęczonych złymi waru-
nkami bytowymi mieszka-
ńców Gotham.

IV. Władza

Koniecznym wydaje się
także rozpatrzenie tła
wydarzeń, jakim jest samo
miasto Gotham, a ściślej
mówiąc hierarchii tam
panującej i wpływu władzy
na mieszkańców. Warto
zatem przedstawić nastroje
panujące w Gotham City,
gdyż odgrywają jedną

z kluczowych ról
w przemianie bohatera.Akcja
toczy się podczas trwania
wyborów nowego burmistrza
miasta i wydaje się to być
szansą na poprawę fatalnej
sytuacji Gotham. Miasto
upada i kończą mu się środki
na potrzebne świadczenia
społeczne. Co gorsza,
wzrasta napięta atmosfera
między zwyczajnymi,
biednymi mieszkańcami a
elitami. Zmiana władzy na
bardziej kompetentną byłaby
w tej sytuacji obiecująca, ale
czym tak naprawdę ona jest?
Rozumie się ją zwykle jako,
jak podaje Wojciszke:
“asymetryczną kontrolę nad
cenionymi zasobami
w relacjach społecznych”. Na
przykładzie Gotham można
zauważyć, że źle
kontrolowane są zasoby
miasta, co doprowadza wielu
mieszkańców do skrajnej
biedy. Jednakże nie chodzi
tylko o dobra materialne, ale
o ogólnie cenione wartości
takie jak uznanie i aprobata
społeczna, kontrola
i możliwość podejmowania
decyzji, opieka i wsparcie. Po
morderstwie trzech wysoko-
postawionych mężczyzn
i wyraźnym uznaniu tego
czynu ze strony uboższej
części miasta, jest ona jakby
odrzucana przez osoby
u władzy. Istnieje ryzyko,
które zostało wyrażone przez
samego burmistrza, że jeśli
protesty i bunt nie ustaną to
bogaci będą uznawać
biedaków za zwyczajnych
klaunów. Skąd taki brak
zrozumienia i empatii?
Dlaczego burmistrz nie
zastanowił się bardziej nad
sytuacją tych ludzi
pozbawionych jakiego-
kolwiek wsparcia? Ogólny
brak finansów odcinał
możliwość korzystania
z usług społecznych
potrzebnych tym
mieszkańcom, co na pewno
utrudniło im w znacznym
stopniu codzienne funkcjo-
nowanie. Postawę burmi-

strza tłumaczą pewne
tendencje, których ludzie
nabierają przy dostępie do
władzy. Ma ona to do siebie,
że osoba ją sprawująca
podwyższa swoją samo-
ocenę, podnosi nastrój
i ogólnie wpływa na
dobrostan emocjonalny
rządzącego. Rozhamowuje
się wtedy poczucie norm
społecznych, gdyż jednostka
obdarzona władzą czuje się
silniejsza od innych ludzi
przestrzegających zasad.
Osoby takie stają się mniej
konformistyczne, a w konse-
kwencji także mniej skłonne
do empatii. Thomas Wayne
zyskując funkcję burmistrza
zdawał się być niewrażliwy
na punkt widzenia innych.
Oczywiście nie popierał
morderstwa, jednak rozwią-
zanie narastających konfli-
któw w mieście tkwiło
w zrozumieniu biednych.
U ubogich mieszkańców
zaktywizował się system
hamowania, w którym
jednostka staje się bardziej
czujna i wrażliwa na bodźce
negatywne. Arthur Fleck
mordując trzech przedsta-
wicieli bogatszej sfery dał
podstawę do wszczęcia
buntu i ukazania roszczeń
wobec władzy a także
narastającej do niej
nieufności. Warto dodać, że
osoby u władzy mają
skłonności do stereotypizacji
podwładnych i powierzcho-
wnego oceniania ich.
Ważnym celem takiego
działania jest utrzymanie
hierarchii władzy. Jest to
uproszczenie dla rządzą-
cego, gdyż nie jest w stanie
oceniać wszystkich indywi-
dualnie. Czy stereotypizacja
biednej części mieszkańców
była celowa? Z pewnych
względów można to
potwierdzić, gdyż była to
część propagandy, która
stanowiła system utrzymania
swojego stanowiska wobec
mieszkańców. Dlaczego
w ogóle wybrano Thomasa
Wayne'a jako burmistrza,
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skoro sprzeciwił się ubogim
ludziom? By to wytłumaczyć,
trzeba wziąć pod uwagę
teorię wielkiego człowieka,
która podkreśla rolę
osobowości w zdobywaniu
władzy. Wayne był postacią
ekstrawertyczną i jego
występy publiczne mocno
przyciągały zainteresowanie
innych, a także wzbudzały
pozytywne odczucia wobec
niego. Będąc biznesmenem
odnoszącym sukcesy,
można było odebrać jego
postać jako sumienną
i otwartą na nowe
doświadczenia, a także
inteligentną i kompetentną,
posiadającą cechy przy-
wódcze. Są to cechy, które
szczególnie świadczą
o kompetencji do przywó-
dztwa.Finalnie, skupiając się
na samym Arthurze Flecku,
należy opisać jak źle
pełniona władza wpływa na
życie jednostek w Gotham.
Przede wszystkim można
zauważyć, że sytuacja osób
klasy niższej nigdy nie była
do końca naprawiona. Arthur
nie miał łatwego dzieciństwa
i odpowiedniego środowiska
do rozwoju. Będąc
adoptowanym przez chorą
psychicznie matkę był
w dzieciństwie maltretowany
i zaniedbywany. Nie powinno
do tego dojść przy władzy,
która wykazałaby dbałość
o system rodzinny, w tym
przede wszystkim o rodziny
ubogie. Wynika z tego, że
nikt nie skontrolował sytuacji
w nowej adopcyjnej rodzinie
Arthura, co wydaje się
niedopuszczalne. Decyzja
władz o odcięciu finansów na
pomoc społeczną, także
okazała się tragiczna w
skutkach. Sam bohater
przyznaje, że psycholog, tak
naprawdę, nigdy go nie
słuchała, jednak miał wtedy
okazję do rozmowy z drugim
człowiekiem, co samo
w sobie mogło wpływać
pozytywnie na jego psychikę
i być odbierane jako

pewnego rodzaju terapia.
Dodatkowo przepisywano
mu leki, które pomagały mu
stabilizować jego zacho-
wania. Po zakończeniu wizyt
z powodu braku dofinan-
sowania usług przez miasto,
Arthur dokonał co najmniej
dwóch zbrodni w niedługim
czasie. Sam proces szukania
i próby złapania sprawcy, był
bardzo niedopracowany.
Policja i detektywi mając
podejrzenie, że to Arthur
Fleck dokonał zbrodni,
powinni szybciej zareagować
i przesłuchać go choćby na
komisariacie, by dopro-
wadzić do złożenia przez
niego zeznań. Także
podejście pracodawców
Arthura było krzywdzące.
Pomiatano nim, nie
szanowano w pracy, krzywda
jakiej doznał bohater nie
wzruszyła jego szefa. Miał
negatywne podejście do
Arthura i uważał go za
szkodliwego i głupiego.Wiele
negatywnych czynników
doprowadziło do pogorsz-
enia się stanu psychicznego
głównego bohatera, co
pociągnęło za sobą
sekwencję złych zdarzeń.
Być może, gdyby miasto było
zarządzane w sposób
bardziej zrównoważony
i skupiony równomiernie na
wszystkich warstwach
społecznych, nie doszłoby
do anarchii, którą
zapoczątkowało morderstwo
przedstawicieli elity.

V. Agresja

Zastrzelenie młodych mę-
żczyzn w metrze: główny
bohater wracając po pracy
do domu metrem
w przebraniu klauna
(ponieważ był to jego strój
roboczy) zauważa trzech
mężczyzn. W pewnym
momencie zaczyna się śmiać
(ze względu na swoją
chorobliwą przypadłość nie
jest w stanie tego
kontrolować). Mężczyźni
sprowokowani jego

śmiechem podchodzą do
niego i zaczynają go
atakować. Po chwili tytułowy
Joker wyciąga broń i zabĳa
dwóch mężczyzn a po
krótkim pościgu zabĳa
również trzeciego. Agresja
jest instynktem, czyli
wrodzonym i niezmiennym
wzorcem zachowania,
automatycznie wzbudzanym
przez pojawienie się
w otoczeniu odpowiednich
„wyzwalaczy” ,a jej
reaktywna forma jest często
nieplanowaną reakcją na
bieżące wydarzenia, takie
jak prowokacja, która jest
najważniejszym sytuacyjnym
wyznacznikiem agresji.
Najsilniejszym spośród
wspomnianych wyznaczni-
ków agresji jest prowokacja
w formie fizycznego ataku
lub słownej obelgi. Wcześniej
bohater nie miał dostępu do
broni i pierwszego zabójstwa
dokonał przy jej użyciu. Efekt
broni mówi o tym , że
„pistolety nie tylko przemoc
umożliwiają, ale i mogą ją
stymulować. Cyngiel jest
pociągany przez palec, ale i
palec może zostać
pociągnięty przez cyngiel”.
Sam widok broni
automatycznie aktywizuje
myśli i pojęcia o agresywnej
treści. Według Wojciszke
ogólny model agresji zakłada
dwie klasy wyznaczników
agresji – osobiste
i sytuacyjne. Wyznaczniki te
decydują o agresywnym lub
nieagresywnym zachowaniu
dzięki temu, że kształtują
bieżący stan wewnętrzny
podmiotu. Istotą tego stanu
jest wzajemne oddziaływanie
procesów poznawczych,
afektywnych(rodzaju do-
świadczanych emocji)
i pobudzenia. Kluczowy dla
agresji rodzaj poznania
stanowi pojawianie się
wrogich myśli – interpretacji
cudzych zachowań jako
celowo ukierunkowanych na
krzywdę podmiotu. Z kolei
kluczowym stanem



Po wizycie w szpitalu
psychiatrycznym, dowiedział
się, że znęcano się nad nim
gdy był dzieckiem, a podczas
odwiedzania swojej mamy
w szpitalu, gdy ta była po
zawale, Joker zobaczył
fragment swojego ulubio-
nego programu, gdzie idol
naśmiewał się z jego
nieudolnych prób bycia
komikiem.

VI. Wpływ społeczny

Wpływ społeczny to, według
Wojciszke, proces w wyniku
którego dochodzi do zmiany
zachowania, opinii, lub uczuć
człowieka wskutek tego, co
robią, myślą lub czują inni
ludzie. Doskonale widać te
mechanizmy w działaniach
mieszkańców Gotham City.
Tytułowy bohater staje się
postacią inspirującą ludzi
z niższych warstw społe-
cznych. Strój klauna,
charakterystyczny makĳaż
oraz fryzura Jokera zostają
swoistym symbolem buntu.
Ważną rolę odgrywa tu
aspekt atrakcyjności.
Zbrodnie popełniane przez
Jokera są nagłaśniane w
mediach. Upodabnianie do
niego swojego wyglądu
i zachowania sprawia, że
osoby te w końcu zostają
dostrzeżone przez
społeczeństwo. Ubiór i maski
zapewniają poczucie
przynależności do grupy,
której przyświeca jasno
określony cel: odwrócić role
społeczne. Gwarantują one
również anonimowość, gdyż
mieszkańcy Gotham
dopuszczają się prawdziwie
niemoralnych czynów.
W tłumie czują się bezkarni,
ukrywając własną twarz za
maską przedstawiającą
postać, której obawia się
całe miasto, a poczucie
jedności dodatkowo napędza
ich do działania. Są
zdeterminowani, aby dać
upust tłumionej przez wiele
lat złości. Spragnieni zemsty
i ukarania uprzywilejowanych
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afektywnym jest oczywiście
emocja gniewu, a także
doświadczanie stresu. Wiele
ideologii postuluje
konieczność wyłączenia
jakichś grup ludzi spod
normalnego obowiązywania
norm moralnych, co
prowadzi do dehumanizacji
ofiar. Informacja o
pochodzeniu z klasy wyższej
ofiar Jokera umocniła go
w przekonaniu że zrobił
właściwą rzecz i przysługę
społeczeństwu pozbywając
się ich.Zastrzelenie
prezentera: Teoria frustracji–
agresji opisana w podrę-
czniku “Psychologia społe-
czna” B. Wojciszke głosi, iż
każda agresja jest wynikiem
frustracji, każda zaś
frustracja rodzi tendencję do
agresji. Joker był
sfrustrowany przez problemy
w pracy, chorobę matki,
społeczeństwo, którego
odrzucało, chorobę psy-
chiczną, niesprawiedliwość
w społeczeństwie. Atak ten
służył sprawcy jako
instrument do osiągnięcia
celu, którym było „ukaranie”
wyższej klasy społecznej
i wywołanie buntu w mieście,
więc mamy do czynienia
z agresją instrumentalną,
czyli proaktywną
(zaplanowaną). Przed
wywiadem Joker zobaczył
w telewizji jak jego idol
(prowadzący program
rozrywkowy) naśmiewa się
z jego wystąpienia na scenie
jako komika (zawsze marzył,
aby nim być). Dodatkowo
stracił pracę, czuł się
wyrzutkiem i osobą z klasy
społecznej, którą nikt się nie
przejmuje. Pobudzenia
wywoływane różnymi fru-
stracjami mogą się
kumulować w organizmie,
dzięki czemu „niewielkie
frustracje dodają się do
siebie, wytwarzając agre-
sywną reakcję o większej
sile, niż można by normalnie
oczekiwać na podstawie
frustrującej sytuacji bez-
pośrednio poprzedzającej tę

agresję”. Uduszenie matki:
Jak podaje Wojciszke
pobudzenie emocjonalne
nasila agresję (morderstwo
matki miało miejsce po
odkryciu że znęcała się nad
nim w dzieciństwie).
Statystyki kryminalne
przekonują, że jedynie
20–25% zabójstw popeł-
nianych w Europie i USA
motywowanych jest chęcią
zysku. Motywami pozo-
stałych są głównie konflikty,
często między najbliższymi
sobie osobami (kilka dni
wcześniej kłócili się o ojca
Jokera). Aż jedna trzecia
wszystkich zabójstw ma
miejsce w najbliższej
rodzinie. Wzrost pobudzenia
emocjonalnego wzmaga
agresję co najmniej z dwóch
powodów: pobudzenie nasila
oddziaływanie prowokacji;
silne pobudzenie osłabia
poznawczą kontrolę zacho-
wania.Teoria przesunięcia
pobudzenia omówiona przez
profesora Wojciszke
zakłada, że pochodzące
z różnych źródeł pobudzenie
emocjonalne sumuje się
w organizmie i zwykle
przypisywane jest w całości
jednemu tylko czynnikowi.
Ponieważ pobudzenie zale-
ga jeszcze przez pewien
czas w organizmie nawet po
zaniknięciu jego źródła,
zmiany otoczenia zaś
i bodźców skupiających
aktualną uwagę mogą być
znacznie szybsze, „stare”,
niewygasłe jeszcze pobu-
dzenie może zostać
subiektywnie przesunięte na
nowy bodziec, który pojawił
się w już zmienionej sytuacji.
Kiedy więc prowokacja
występuje w momencie, gdy
dany człowiek przeżywa
jeszcze jakieś „stare”
pobudzenie, sumuje się ono
z pobudzeniem już
wywołanym. W rezultacie
aktualna prowokacja jest
odbierana jako silniejsza, co
prowadzi do wzrostu gniewu
i agresji. Tak też stało się
w przypadku bohatera filmu.
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tracą wszelkie skrupuły.
W końcu zjawił się ktoś, kto
odważył się wykonać ten
pierwszy ruch.
Obserwowanie osób i ich
zachowań agresywnych
nasila agresję u obser-
watorów. Zabójstwo trzech
mężczyzn w metrze
wywołuje zatem łańcuch
napędzających się zdarzeń.
Momentem kulminacyjnym
okazała się wizyta Arthura
Flecka w telewizyjnym show.
Joker przyznaje się w nim do
wcześniej wspomnianego
morderstwa. Wygłasza on
również monolog, nad
którym warto się pochylić.
Przedstawia w brutalny
sposób prawdę, która jest
niewygodna i trudna.
Ukazuje, że uprzywilejowana
grupa decyduje w auto-
rytarny sposób o tym, co jest
złe, a co dobre; co zabawne,
a co gorszące. Przyznając
się do licznych zabójstw
stwierdza, że wywołują one
poruszenie wśród mieszka-
ńców tylko dlatego, że zmarły
osoby z „wyższych sfer”-
pracownicy Wall Street oraz
policjanci. Gdyby analo-
giczna sytuacja dotyczyła
kogokolwiek z nizin
społecznych, nie byłaby tak
nagłaśniana. Zwraca uwagę
na celowe ignorowanie
istniejących problemów
przez władze, a także
otwarcie mówi o niechęci
wobec Thomasa Wayne’a,
który wielokrotnie odmówił
pomocy potrzebującym,
w tym samemu
Jokerowi.Stara się uświa-
domić, jak ogromnym
problemem jest upokarzanie
słabszych i biedniejszych,
a także umniejszanie dozna-
nych przez nich krzywd
i problemów, z jakimi się
zmagają. Z frustracji i bez-
silności rodzi się agresja, co
doskonale widać w końco-
wych scenach filmu.
Rozjuszony tłum demoluje
miasto, a sam Joker tańczy
na dachu radiowozu
podziwiając swoje

anarchiczne dzieło.
Drastyczne działania, które
prowadzą do katastro-
ficznych wydarzeń są
w istocie wołaniem o pomoc
i sprawiedliwość.

”Uśmiechaj się, ponieważ to
dezorientuje ludzi. Ponieważ
to jest prostsze, niż
wytłumaczenie im, co zabĳa
cię od środka.”, słowa te
wypowiada Arthur w jednej
z kluczowych scen “Jokera”.
Interpretując zachowania
bohaterów filmu, autorki
postanowiły odnieść się do
nie jednej, a kilku teorii
psychologii społecznej, gdyż
film ten bogaty jest w treści
warte psychologicznej
analizy. Problematyka filmu
uświadamia odbiorcom, jak
istotne jest zdrowie
psychiczne, prawidłowe
funkcjonowanie człowieka
w społeczeństwie oraz
akceptacja społeczna. Jak
istotną rolę w procesie
kształtowania psychiki
człowieka pełni rodzina.
Ogromnie ważny jest także
dostęp do systemu opieki
zdrowia psychicznego,
prawidłowo realizowana
pomoc socjalna i polityka
społeczna, a w tym przede
wszystkim respektowanie
przez władze praw
wszystkich obywateli,
niezależnie od ich
przynależności do klasy lub
grupy społecznej.

Słowa rozpoczynające
wprowadzenie, jakie zamie-
szcza Bogdan Wojciszke w
książce“Psychologia społe-
czna” doskonale wpisują się
i podsumowują treść
niniejszej pracy:

“Człowiek jest jedyną istotą
zdolną do samoświa-
domościi rozpoznania swojej
odrębności, a jednak
pozostaje istotą ultra-
społeczną. Wszystko, co
robimy, myślimy i odczu-

wamy, pozostaje pod
kluczowym wpływem innych
ludzi niezależnie od tego, czy
są oni w danej chwili obecni,
czy też nie.”
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Sztormy i burze, tornado
i inne kataklizmy w naszym
życiu są potrzebne byśmy
wobec pewnych praw natury
zrozumieli swoją potrzebę
zależności od Boga! Bywają
nawet niezbędne, by nami
potrząsnąć, by solidnie
zakołysać naszą bezpieczną
łodzią. Może zrobi się

niebezpiecznie, może ta
podróż zemdli ale napewno
zostawi ślad i miejsce na
zmianę! Czasem jest to
moment poznania -by
wiedzieć na kim naprawdę
można polegać, komu się
wypłakać w rękaw, z kim się
ułożyć a kiedy już nie po
drodze i trzeba zmienić kurs.
Zrobić miejsce na nową,
może lepszą rzeczywistość.

Moje ostatnie pół roku to był
czas, kiedy przeciwnik
urządził zasadzkę i zacierał
ręce czekając na mój
upadek, na zwątpienie, na
śmierć - tą dosłowną
chemiczno-fizyczną i ducho-
wą. Chciał mnie okraść
z tożsamości, którą
odzyskałam dzięki przyjaźni

z Osobą, która mnie kocha
bez powodu, bez zależności,
bez podtekstu. To Osoba,
która poprzez pełną
akceptację i miłość odmieniła
mnie i sprawiła, że
spojrzałam na siebie Jego
oczami. Przeciwnik nie dał
rady mnie złamać bo nie
polegam na swojej sile
i mądrości (klucze do mojego
domu ma On), we wszystkim
szukam najpierw Jego Słowa

by na takim się oprzeć.
Nie zawsze jest „po mojemu”
(wrrrrrr) i bywa, że pojawia
się niepewność i frustracja
ale zaufanie i oddanie
procentuje nieludzką
obfitością! To moje wielkie
odkrycie. Kiedy poznasz
swoją wartość, nie tą, która
jest walutą tego świata ale tą

wyrzeźbioną z „drzewa
życia” nigdy nie będziesz
mieć wątpliwości kim jesteś,
z kim jesteś w jednej
drużynie, gdzie jest twój
prawdziwy dom i kto daje
siłę. To wrażliwość pomaga
nam to wszystko zobaczyć
ale można jej używać
właściwie JEDYNIE w połą-
czeniu z pełną świado-
mością własnej tożsamości.
Jeśli jej nie posiadasz ciagle

Burze i sztormy
Joanna J.
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Odpuścić by zyskać.
Wybaczyć. Sobie i innym.
Dojrzeć by wejrzeć głębiej.
Mieć relację a nie rację!
Powrócić do korzeni,
z których pochodzimy, do
prawdy objawionej miłością
a nie interesami.

Zmyć z siebie cudzą krew,
niechlubny makĳaż tego
świata - wodą życia.

Zrozumieć wartość, którą
nam nadano, wartość, za
którą KTOŚ poszedł na
krzyż.

I zacząć od nowa
Bo można. Bo warto!

Kuba, synu dzięki za
wczorajsze rozkminy.

Czy warto? Nie sądzę i sama
tak nie robię by nie nakręcać
spirali krzywd i żalu, który
jednak widzimy w „krzywym
zwierciadle”, w okrojonym
kadrze obrazu (!!!). Nie
zawsze widzimy wszystko
choć często wszystko
odbieramy osobiście.
Czy fakt, że ktoś nie
poczęstuje nas czekoladą
wynika z faktu, że nas nie
lubi? A może on wie, że nam
szkodzi i dlatego nas nie
częstuje...?

Warto się zastanowić nad
tym zanim się śmiertelnie
obrazimy, zanim trzaśniemy
drzwiami lub w przysłowiową
gębę, zanim powiemy
o słowo za dużo, za daleko
by wrócić. Zanim
zrozumiemy, że sami nie
możemy rzucić kamieniem
by potępić bo nasze występki
ważą tyle, że już położyły nas
na łopatki lub położyły się na
nas cieniem, może nawet
ostrym cieniem mgły...

będziesz ranić innych
i czerpać z tego
przyjemność, będziesz
wiedzieć lepiej i gardzić
innymi by wypromować
swoje ego, by tylko ono miało
ostatnie zdanie. By poczuć
się lepiej musisz ciągle coś
sobie udowadniać i ogłaszać
to światu. To bardzo
męczące...Prawda jest taka,
ze tylko w Nim mamy
właściwą tożsamość, On jest
naszą tarczą i zbroją.
Możemy jej nie zakładać
i polegać wyłącznie na
człowieku...

.
Wyjść do walki „nago”
i stanąć jedynie za tarczą
pleców kogoś śmiertelnego
jakmy...

Dlaczego o tym piszę? Bo
dotyka mnie bardzo fakt, ze
brak poczucia własnej
wartości dotyka mnich
bliskich. Dotyka do krwi.
Dotyka tak, że chcą
w afekcie oddać by poczuć
się lepiej! By poranić jak
zostali sami zranieni, by
wykrwawić ofiarę dla
sekundy satysfakcji, która
stanie się wkrótce wyrzutem
sumienia...



Cyberprzemoc to forma
przemocy, która staje
się coraz bardziej
popularna i tym bardziej
niebezpieczna.

Niestety parę miesięcy
temu przekonałem się
o tym na własnej skórze.
Wszystko zaczęło się od
momentu przyjaźni
z moim bliskim
znajomym.

To właśnie wtedy
pierwszy raz udos-
tępniłem mu hasło do
moich mediów
społecznośc iowych,
a raczej do jednej
z popularnych gier.

Niestety hasło to
wykorzystywałem rów-
nież do innych aplikacji,
czyli w sumie tak
jakbym dał mu dostęp
do wielu innych rzeczy.

Po kilku latach wspólnej
przyjaźni nasze drogi
rozeszły się. Oboje
znaleźliśmy sobie nowe
otoczenie oraz znajo-
mości.

Nieprzyjemna dla mnie
historia zaczyna się
w momencie, gdy były
przyjaciel postanawia
wtargnąć na moje media
społecznościowe.

Wraz z jego nowo
poznaną koleżanką

FENIXPSYCHOTERAPIA

13

postanawiają sprawdzić,
o czym piszę oraz co
robię w wolnym czasie.
Kompletnie zapo-
mniałem o tym, że
posiada on moje hasło.

Mój były przyjaciel wraz
z koleżanką po wielu
godzinach spędzonych
na przeczesywaniu
mojego konta, znajdują
rozmowę, w której ja
i moi znajomi
wymieniamy się niezbyt
przychylnymi poglądami
na temat tej właśnie
ko leżank i ( j ednakże
pozostawało to jedynie
w sferze komentarzy na
komunikatorze, w szko-
le nie mieliśmy ze sobą
zbyt wiele kontaktów
i nie wpływało to na
nasze zachowanie
wobec tej osoby.

Osoby te postanawiają
wyciąć fragment tej
wiadomości, a następnie
zgłosić to do mojej
Wychowawczyni.Do tego
momentu nie miałem
pojęcie, że ktokolwiek
śledził moją prywatną
korespondencję oraz
ruchy w sieci.

Kilka dni później, gdy
moja mama otrzymuje
telefon z sekretariatu
szkoły z prośbą
o kontakt, postano-
wiłem sprawdzić o co
chodzi.

Właśnie wtedy dowie-
działem się o możli-
wości sprawdzenia, kto
logował się na moje
media społecznościowe.
Wszystko składało się
w jedna całość, że ktoś

przeglądał moją
prywatną korespo-
ndencję oraz, że na tej
podstawie oskarżył
mnie o cyberprzemoc.

Logiczne było, że dawny
przyjaciel włamał mi się
na konto i udostępnił go
również swojej kole-
żance. Kiedy go
zapytałem wprost –
potwierdził, że tak było,
ale zarzucił mi, że to
przecież ja sam
udostępniłem mu
dostępy do wszystkich
sieci społeczno-
ściowych.

Szkoła natychmiastowo
wezwała mnie i moich
kolegów wraz
z rodzicami na rozmowę
na temat cyberprzemocy
oraz szanowania siebie
na wzajem.

W tym momencie
zaczyna się najgorsza
część całej opowieści...

Szkoła nie chciała nawet
patrzeć szeroko na
kontekst całego
zdarzenia – widzieli
tylko fragment
rozmowy, a nie jej
całość, czy fakt
włamania się na moje
media społecznościowe.
Zafiksowani na punkcie
jednego czatu, roznoszą
informacje po szkole,
grożąc, że nie będę
mógł już pełnić
stanowiska przewo-
dniczącego szkoły,
a w podtekście również
pojawia się ryzyko
obniżenia oceny ze
sprawowania i ewentu-
alnego zmniejszenia

Cyberprzemoc
Michał lat 14
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szans na dostanie się do
wymarzonego liceum.

Moja Wychowawczyni
wraz Panią Pedagog nie
chciały w ogóle przyjąć
do wiadomości, że takie
postępowanie jest
niezgodne z prawem,
jest złamaniem zasady
prywatności korespo-
ndencji i w tej sytuacji to
nie tylko my byliśmy
winni, ale konsekwencje
lub też pouczenie
powinno dotknąć
obydwu stron.

Gdy wraz z rodzicami
próbowaliśmy zgłosić
włamanie na moje konto
dyrekcji szkoły, otrzy-
maliśmy wiadomość, że
szkoła nie zajmuje się
tego typu sprawami
oraz to nie jest ich
problem.

Dostałem także info-
rmacje, że jeśli chcę, to
mogę zgłosić to na
policję.

Niestety w obecnych
czasach cyberprzemoc
jest o wiele łatwiejsza
oraz bardziej anoni-
mowa.

Na szczęście moja
historia nie skończyła
się niczym poważnym,
lecz co by się stało,
gdyby włamali mi się na
pocztę lub do konta
bankowego?

Chciałbym, aby ta
historia była przestrogą
dla wszystkich, którzy
stosują zasadę jednego
hasła do wielu kont lub
aplikacji.

Pozyskanie wtedy
jednego hasła otwiera
przestępcy drogę do

wszystkich naszych wirtu-
alnych zasobów korespo-
ndencji, zdjęć, itd.

Niemniej istotne jest
również pamiętanie
o regularnym zmienianiu
haseł oraz ograniczonym
zaufaniu.

Wydaje się to takie
oczywiste, a jednak wielu
z nas nie chce się
zmieniać hasła.

No bo przecież trzeba by
pamiętać wciąż nowe
hasło, a po co to komu.

Problem zacznie się
wtedy gdy ktoś rozgłosi
co mówimy/piszemy na
temat np. naszej
sąsiadki, pokaże jej taką
wymianę korespo-
ndencji. Opublikuje na-
sze zdjęcia z wakacji
i dostana się one do
niepowołanych osób
i wtedy zaczną się
nieprzyjemności, któ-
rych możnaby uniknąć
gdybyśmy zmienili
hasło.
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domem wszy. Przerażała
mnie myśl, że żywią się mną.

Każdego dnia ta mała
dziewczynka myła włosy w
lodowatej wodzie, a później

suszyła je jednocześnie
ogrzewając się ciepłym
powietrzem z suszarki. Nie
przynosiło to rezultatu.

Panie w szkole zorientowały
się, a wieści szybko się
rozeszły znowu zostałam
wykluczona, nie miałam na to
większego wpływu.

Dzieci nie chciały nawet obok
mnie przechodzić, już wręcz
nie mogły, bo rodzice im
zabraniali. Aby łatwiej
pozbyć się tej zarazy ścięto
mi włosy na chłopczyka,
niestety też tak wyglądałam.
Gdziekolwiek nie poszłam
tam mylono mnie
z chłopakiem, to jeszcze
bardziej mnie raniło.

Od zawsze musiałam
o siebie walczyć, nikt nie
martwił się czy się umyłam,
czy coś zjadłam, czy mam
się w co ubrać a co gorsza
czy wróciłam w ogóle do
domu. To społeczne
wykluczenie tak naprawdę
pomimo wielu kompleksów
i bólu pomogło mi walczyć
o siebie.

Z wiekiem sytuacja niewiele
się zmieniała. Moje szkolne
lata, dopóki mieszkałam
w rodzinnym domu
z rodzicami alkoholikami
i nielepszym bratem nie
uległy zmianie.

W domu ciągle była wilgoć
i grzyb na ścianach,
momentami był na nich lód,
ciepłej wody też nie było,
a w najgorszym momencie

odcięli nam prąd i wodę, do
tego jeszcze doszły szczury.

To był najcięższy okres w tym
domu, co tylko pogorszyło
wykluczenie mojej osoby.

Gdy stałam się nastolatką,
w domu starałam się
przebywać jak najmniej
czasu, wydaje mi się że to
mnie uratowało.

Kolejnym momentem wyklu-
czenia który utkwił w pamięci
to moment gdy moja
nauczycielka języka polskie-
go prosiła mnie, abym nie
podchodziła do matury, aby
nie zaniżać statystyk szkoły.

Między innymi to ona stała
się moim zapalnikiem, aby
liceum ukończyć ze średnią
ocen niespełna piątki,
kolejnym krokiem były studia
pierwszego i drugiego
stopnia.

Marzyłam zostać policjantką,
śmiałam się w duchu, że gdy
ukończę studia i dostanę się
do policji to zamknę tych
moich pĳaków na wieczność.
Jednak tu nastał kolejny krok
wykluczenia. Z powodu
grubej kartoteki mojej
najbliższej rodziny dostanie
się do policji było mało
realne, pomimo że moja
karta była totalnie czysta.

Takich sytuacji wykluczenia
było o wiele więcej, jednak te
najbardziej utkwiły w mojej
pamięci i sercu.

Ich alkoholizm w dużej
mierze wykluczył mnie
z normalnego życia
społecznego.

Wy(klucz)enie sukcesu
Magda

Zadano mi pytanie czy
spotkałam się w życiu
z wykluczeniem.

Nad odpowiedzią rozmy-
ślałam długich kilka dni.

Przed oczyma widzę zdjęcie,
na którym ciężarna kobieta -
moja mama, siedzi
uśmiechnięta na kanapie
z popielniczką na ciążowym
brzuchu, delektując się
papierosem, a na stole przed
nią stoi ,,niewinne” piwo.

Wydaje mi się, że już Ona
wykluczyła mnie
z możliwości zdrowego
rozwoju, a kolejno zdrowego
życia rodzinnego, tak więc
wykluczenia w moim życiu
doznałam bardzo wcześnie.

Aktualnie jestem mamą
dwójki dzieci, nie wyobrażam
sobie, niszczyć w taki sposób
jeszcze nienarodzony Cud.

Tak zaczęła się moja historia
z wykluczeniem, nie mając
na to wpływu. Już jako
dziecko pamiętam, że dzieci
nie chciały się ze mną bawić,
ani stawać w parze.
Wpływało na to wiele
czynników. Moje ubrania
śmierdziały papierosami
i pleśnią, a do tego często
były brudne.

Wyobraź sobie małą
dziewczynkę o blond
włosach, niestety ciągle
zaniedbaną i z tłustymi
włosami, bo nikt nie dbał o to,
aby było inaczej. Gdy
pewnego dnia na lekcji
z moich włosów
wyciągnęłam robaczka
byłam przerażona. Moje
włosy nie były już tylko
brudne, tłuste, ale
dodatkowo stały się żywym



Dziś myślę że te sytuacje
były kluczem do drzwi, do
tego, co osiągnęłam, tego
kim teraz jestem.

Sprawiły, że wiem kim nie
chce być, a przede
wszystkim nie chcę, aby
ktokolwiek przeze mnie
poczuł się wykluczony.

Nabrałam siły do tego, aby
być silną kobietą, pomimo
przeciwności losu
i nieakceptacji. Więc może
warto uznać że te
wykluczenia zbudowały moją
siłę, choć nieraz mocno mnie
przygniatały.
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Często myślałam, że
wykluczają mnie od
jakiegokolwiek życiowego
sukcesu.
Dziś mogę powiedzieć, że
jestem spełnioną kobietą,
która osiągnęła swój
wewnętrzny sukces. Zdrowe
życie, co daje mi spełnienie
i spokój.
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Wiersz
Łucja

Widzę jej czarne oczy zanurzone w bólu.
Kapie z nich od rozpaczy.
Widzę zmęczenie życiem.

I to, że pomimo iż jest tu od początku wciąż nie może przywyknąć.
Ale to pokazują jedynie jej oczy, bo sama do tego się nie przyznaje.

Nosi ciężar bólu, lecz pot leci tylko z czarnych oczu, które
przypominają nocne niebo.
Jednak jej gwiazdy gasną.

Musi wrócić do domu.

17
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Wykluczenie. Tak fachowo
brzmi termin używany
w pewnej sekcie, jako kara
za niestosowanie się do
zasad. Z czym się wiąże?
Z zupełną banicją.Zakazem
jakichkolwiek relacji
i kontaktu, nawet z najbliższą
rodziną.

Miałam dwadzieścia lat, gdy
zaszłam w ciążę. Nie wolno
mi było, bo nie miałam ślubu,
a jednak, stało się. Dar jakim
miało być moje dziecko, był
powodem, przez który
zostałam wydalona ze
społeczności religĳnej.

Mamy XXI wiek, a jednak tak
zaściankowe podejście
wciąż zakorzenione jest w
wielu domach. Odkąd
pamiętam, nie popierałam tej
metody kary. Cierpiała na
tym nie tylko wydalona
jednostka, ale i całe rodziny,
które z reguły wtedy się
rozpadały. Bo gdy zostajesz
WYKLUCZONY, tracisz
wszystkich: matkę, ojca,
brata, przyjaciół. Każdego
bez wyjątku. I zostajesz
zupełnie sam. Bezpowrotnie.
Chyba, że zdecydujesz się
wrócić, a o to nie łatwo.

Pamiętam dzień, gdy
ogłoszono z podium, że nie
jestem już członkiem sekty.

Pusty, smagający wzrok setki
ludzi, którzy widzieli we mnie
jedynie niepokorną
grzesznicę. I rodzice, którzy
minęli mnie bez słowa,
traktując jak powietrze.

Przepłakałam wiele nocy,
czekając tygodniami, aż mój
telefon zadzwoni i ktoś
z dawnych przyjaciół
zapewni mnie, że wciąż

pamięta i tęskni.

Ale on milczał i milczy do
dziś.

Najtrudniejszy był moment,
gdy leżałam w śpiączce
i policja zapukała do drzwi
moich rodziców, informując
ich o moim wypadku, a ci
wyrzekli się mojego istnienia.
Moje serce rozpadło się na
tysiąc kawałków.

Jak to możliwe, że religia
może mieć taki wpływ na
człowieka i pozbawić go
zupełnie człowieczeństwa?

Że w imię ‘zasad’ ludzie są w
stanie wyrzec się nawet
własnych dzieci?
Zrozumie to tylko ten, kto tam
był.

Od zarania dziejów, wiara
i posłuszeństwo opierało się
na motywie nagrody i kary.
Te oczywiście są zmienne,
ale wątek przewodni ten
sam. To nim najłatwiej
posłużyć się, by
manipulować wiernymi. A Ci
ze strachu, czynią to, co im
przykazano.

Jedną ze stosowanych
nagminnie kar jest właśnie
wykluczenie.

Pomimo głośnych
zapewnień o boskim
wybaczaniu i miłosierdziu,
niektórych (takich jak ja) ono
nie objęło. I o ile ja,
potrafiłam się odnaleźć
i zbudować na nowo swój
świat, tak dla wielu, życie
stało się wędrówką na
wygnaniu, z której już nie
powrócili.

Nie poradzili sobie

z wytykaniem palcami,
odwracaniem plecami i best-
ialską obojętnością
najbliższych.

Umierali za życia w poczuciu,
że są niegodni, nic nie warci
i nie zasługują na
przebaczenie…

Wykluczenie
Marlena



Inni niż wszyscy
Autor anonimowy
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Wykluczenie w społe-
czeństwie jest nam bardzo
dobrze znane. Jeszcze nie
tak dawno, TYLKO wiek
temu, obozy koncentracyjne
powodowały dehumanizację
społeczeństwa ze względu
na rasę, narodowość,
przynależność klasową,
czy mniejszość narodową.
Dobrze jest nam znana tzw.
rasa panów. Ideologia
nazistowskich Niemiec, która
uważała, że tylko czysta
biała nordycka rasa jest
idealna. Również owy termin
ustalał hierarchię rasową,
gdzie Żydzi byli na
najniższym szczeblu.

Niestety, historia lubi się
powtarzać, gdy ludzie nie
zaznajomią się z nią i nie
wyciągną odpowiednich
wniosków. Do czego dążę?

W obecnej sytuacji
politycznej, ponownie
powstaje podział ludzi ze
względu na narodowość, jak
i jej mniejszość, rasę,
wyznawanie wiary czy płeć.

Ostatni rok dobrze
nam obrazuje podział
społeczeństwa, gdzie
w następstwie „Strajku
Kobiet” powstał podział na
kobiety, które walczą o prawa
i możliwość dokonywania
aborcji, osoby niehetero-
normatywne, które walczą
o prawa, by byli traktowani
równo w społeczeństwie.
Dążenie do doskonałości
i kanonu piękna, gdzie ludzie
dzielą się na osoby
atrakcyjne i nieatrakcyjne
(w uproszczeniu dla
czytelnika).

Warto uwzględnić efekt Halo,
który w dużym skrócie mówi
nam, że ludzie, którzy
są atrakcyjni fizycznie/
inteligentni mogą łatwiej
osiągnąć określone cele.
Łatwiej radzą sobie w życiu
ze względu na wymienione
powyżej cechy. Lepiej
postrzegani są przez innych.

Ostatnio również jest głośno
o uchodźcach na granicy
polsko-białoruskiej, którzy
nie mogą przekroczyć
granicy i koczują
w lasach. Wykończeni nie
tylko psychicznie, ale
również. Również dochodzi
do podziału ludzi według
wyznania. Jeśli jesteś
Katolikiem to czuj się
bezpiecznie, jeśli nie
wierzysz w Boga albo jesteś
wyznawcą innej religii nie
powiązanej z chrze-
ścĳaństwem to uważaj,
będziesz traktowany jako
ktoś inny, odmienny.

Niestety historia pokazuje, że
takie działania powodują
dehumanizację osób, które
są odmienne. Wyklucza się
je na każdą możliwą skalę.

Zatrzymaj się na chwilę
i pomyśl… Czy osoba, która
ma inne poglądy, jest
osobą nieheteronormaty-
wna, wyznaje inną religie niż
Ty, czy po prostu jest innej
narodowości jest gorsza?

Dlaczego znowu szuflad-
kujemy ludzi przez fakt do
jakiej grupy należą?
Dlaczego jak kogoś
poznamy i po dłuższej relacji

dowiadujemy się, że
powiedzmy ma inne poglądy,
bądź jest innego wyznania to
zakorzenia się to nam
w pamięci i traktujemy daną
osobę inaczej niż
dotychczas? Otwartość
i zrozumienie to jedna
z rzeczy, która jeśli jest
bagatelizowana przez nas to
zanika.

Nie zamykajmy się na
innych. Bądźmy otwarci
i wyrozumiali. Nie bez
powodu nawiązałem do
obozów koncentracyjnych,
ponieważ właśnie
pielęgnowanie ideologii
wykluczenia powoduje, że
człowiek staje się
człowiekowi wilkiem.
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Wykluczenie społeczne
Jakub J.

Wykluczenie społeczne.
Czym jest?

To zjawisko, w którym
jednostka, bądź jakaś grupa
zostaje wbrew swojej woli
odizolowana od reszty
społeczeństwa w kwestii
relacji, czy praw. Nie
socjalizuje się z resztą ludzi,
pozbawiona jest szans na
nawiązanie relacji przy-
jacielskich,czy koleże-
ńskich. Ludzie wykluczeni ze
społeczeństwa pod wzglę-
dem uprawnień są
ograniczeni w kwestii
różnych możliwości, mogą
nie mieć szansy na
ujawnienie swojego poten-
cjału, zrealizowanie swych
pragnień, czy osiągnięcie
swoich celów przez odgórnie
narzucone zasady.

Jaki jest wpływ wykluczenia
na nasze zdrowie
psychiczne?

Dyskwalifikacja społeczna
wpływa bardzo niekorzystnie
na psychikę człowieka.
Dzieje się tak dlatego, że
zostają zakłócone podsta-
wowe potrzeby psycholo-
giczne, takie jak:
przynależności, uznania, czy
nawet bezpieczeństwa.
Kiedy staramy się żyć wbrew
swoim zapotrzebowaniom
narażamy się na różnorakie
problemy umysłowe czy
choroby, np. różne nerwice,
zaburzenia lękowe czy
depresje. Wszystko to
prowadzi do niemożności
odczuwania pełni radości
z życia, która jest kluczowa
dla każdego z nas. Mamy
jedno życie i powinniśmy się
starać wykorzystać je
najlepiej, jak tylko potrafimy.
Niestety z uwagi na zjawisko
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wykluczenia, wiele osób jest
pozbawionych takiej szansy.

Dlaczego i skąd się biorą?

Wykluczenia społeczne
mogą być spowodowane
wieloma czynnikami. Od

praw, czy zasobów.
Wykluczenie możemy
podzielić na 3 rodzaje:

1. Pierwszym z nich będzie
takie, które jest spowodo-
wane ze względu na rzeczy,
na które nie mamy
bezpośredniego wpływu,
takie jak np. kolor skóry,
pochodzenie, czy orientację
seksualną. Jak możemy
zauważyć, gdy dochodzi do
dyskryminacji na którejś
z tych płaszczyzn, to
zazwyczaj wykluczane są
mniejszości. Myślę, że
wynika to z tego, że ludzie
bardzo często są wrogo
nastawieni do "inności", są
uprzedzeni najczęściej przez
różne stereotypy, które
nawet nie muszą pokrywać
się z prawdą.

2. Ta sama zasada
obowiązuje też w stosunku
do drugiego z nich, czyli
wykluczenia wynikającego z
rzeczy, na które mamy
wpływ, takie jak np.
wyznawana przez nas
religia, poglądy polityczne.
Teoretycznie można by mu
zapobiec zmieniając swoje
poglądy czy religię pod
wpływem nacisku społe-
cznego, jednak stanowczo
uważam, że jest to bardzo
złe i każdy powinien mieć
prawo do wyznawania
własnych poglądów
(oczywiście dopóki nie są
one krzywdzące, czy
dyskryminujące kogoś
innego), oraz religii. Jeśli
ktoś chce dokonać zmiany
w tej kwestii, to przede
wszystkim musi być pewny,
przemyśleć dokładnie swoją
decyzję i podjąć ją samemu.

3. Kolejnym jest odrzucenie
spowodowane statusem
finansowym. Nie chcę
przydzielać go do żadnej
z powyższych kategorii,
ponieważ nasz wpływ na
status finansowy jest zależny

setek lat można zauważyć
występowanie wykluczeń.
Już w starożytności
społeczeństwa dzieliły się na
warstwy, jedne były
poważane i uprzywile-
jowane, gdy przykładowo
inne nie posiadały żadnych
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od wielu rzeczy, takich jak
wiek, miejsce zamieszkania,
czy okoliczności, w jakich
przyjdzie się nam znaleźć.

Przechodząc do meritum -
osoby skrajnie ubogie nie
mają możliwości współ-
miernego rozwoju względem
osób o ustabilizowanym
stanie materialnym. Moim
zdaniem najbardziej
niekorzystnie wychodzą na
tym dzieci w tych rodzinach -
nie stać ich na dobre
wykształcenie, przyzwoity
ubiór czy warunki
zamieszkania, przez co
często padają ofiarą
wyśmiewania przez swoich
rówieśników, co rzutuje
bezpośrednio na ich
poczucie własnej wartości.
Często zamykają się w sobie
i tracą motywację do
dalszego rozwoju, lub
wpadają w niewłaściwe kręgi
(osób zażywających
narkotyki, alkoholizujących
się, grup przestępczych)
w trakcie poszukiwania
akceptacji, której nie
doświadczyli u swoich
rówieśników i autorytetu,
którego często nie mają w
domu.

Jak możemy zapobiegać?

Smutną, lecz prawdziwą
informacją jest fakt, że
wykluczenia będą wystę-
pować zawsze, my,
zwierzęta mamy tendencję
do podziału się na grupy,
tych silniejszych i słabszych.
Niestety, słabsi bardzo dużo
na tym tracą, jednak
chciałbym skupić się na tym,
co my, jako jednostki
w społeczeństwie możemy
zrobić, aby zmniejszać
częstotliwość tego zjawiska.

Aktywizm społeczny - czyli
zachowanie mające na celu
zwrócenie uwagi na
problemy danych grup
społecznych i wywołanie
reakcji na zjawisko
wykluczenia. Nie mam na

myśli agresywnych
manifestacji służących
wylewaniu negatywnych
emocji w kierunku do
innych osób, tylko
uświadamianie na temat
egzystencji danego
problemu, który występuje.

Okazywanie empatii - Gdy
widzimy osobę, która jest
wykluczona społecznie, to
zamiast traktować ją z
góry, możemy postarać się
sprawić, aby poczuła się
jak jedna z nas - traktujmy
te osoby na równi,
postarajmy się zrozumieć,
jak wielkim problemem jest
dla nich sytuacja, w której
się znajdują. Im więcej
empatii i zrozumienia, tym
mniej takich negatywnych
zjawisk.Istotnym faktem
jest to, że poza działaniami
jednostek ważną rzeczą,
aby zminimalizować ten
problem jest ingerencja
rządu danego państwa
w kłopot wykluczenia
występujący w kraju. Jest
to oczywiście bardzo śliski
temat i nie chcę opowiadać
się po żadnej ze stron
politycznych, bo nie temu
ma służyć ten artykuł, lecz
myślę, że dobrą rzeczą
jest, gdy osoby rządzące
państwem zauważają taki
problem i starają się
umożliwić jego
rozwiązanie w różnorakie
sposoby, nie krzywdząc
tym działaniem innych
grup społecznych

Podsumowując, wyklu-
czenie społeczne to rzecz
przynosząca wiele
niekorzystnych dla nas
konsekwencji, które zako-
rzeniło się w rzeczy-
wistości od bardzo dawna.
Ważnym jest, aby
zauważać je, kiedy
występuje i według własnej
woli postarać się mu w
jakiś sposób przeciw-
działać.

Zjawisko wyłączania

konkretnych jednostek, czy
grup ze społeczeństwa ma
wiele przyczyn i podłoży,
zarówno takich, na które
osoba ma bezpośredni
wpływ, jak i takich, na które
wpływu nie ma.
Rzeczywistość ma swoje
prawa i chcąc, nie chcąc
musimy z nią żyć.

Musimy też jednak pamiętać,
że mamy na nią wpływ
i każde, nawet najmniejsze
z naszych działań w celu
znalezienia rozwiązania
istniejących problemów
może wywołać pozytywne
skutki.

Chciałbym zachęcić
czytelników do pamiętania
o tym i unikania obojętności
w takich sytuacjach.

Dziękuję za uwagę.



FENIXPSYCHOTERAPIA

23

Przywrócony do używalności
Ziko

Zbliża się nieuchronnie dzień
przeglądu technicznego
mojego auta. Z odrobiną
niepokoju i niepewności
czekam na tendzień. Cóż
mój ,,żuczek” został
wyprodukowany jeszcze
w ubiegłym wieku i choć
sprawuje się dzielnie, to
jednak ząb czasu objawia się
tu i tam. W tym roku
poświęciłem mu nieco więcej
czasu i nie szczędziłem
grosza, by doprowadzić go
do stanu używalności.
Bawiąc się w mechanika
wymieniłem kilka podze-
społów i prze konserwo-
wałem tam gdzie trzeba.
Oczywiście mógł to zrobić
fachowiec, ale okazało się,
że koszty przekroczyłyby
znacznie wartość samo-

chodu. Mam jednak
sentyment do tego autka, bo
odkąd trzeźwieję towarzyszy
mi w drodze na mitingi
i terapie. To takie moje auto
,,służbowe”, bo kiedy po
jakimś czasie w wspólnocie
zacząłem służy, nie była
potrzebna dyskusja
pomiędzy mną a żoną, która
,,misja” jest ważniejsza
i żona korzystała z drugiego
auta. Kolejna lekcja
dochodzenia do kompro-
misu, co dziś staje się
o wiele łatwiejsze, nie tylko
na płaszczyźnie rodziny.
Doświadczenie zdobyte na
inwenturach grupy
i spotkaniach intergrupy. Ale
to już opowieść na inną
okazję. Tymczasem jestem
świadomy, że pewnego dnia

będę zmuszony podzięko-
wać za ,,służbę” mojemu
,,żuczkowi”. Mam co prawda
w głowie pewien plan wobec
niego jak go wykorzystać w
przyszłości, zwłaszcza, że
jego stałym pasażerem jest
mój owczarek. Gdy tylko są
otwarte drzwi, ląduje na
tylnej kanapie najszczę-
śliwsza na świecie. Nie
zmienia to jednak faktu, że
czas płynie i z reguły stare
auta kończą na złomowisku.
Dlatego też postanowiłem
się podzielić moją refleksją,
która pokazała mi pewne
podobieństwa, pomiędzy
moim procesem trzeźwienia
a losem tego autka. Często
mówiłem o tym na
spotkaniach, w ramach
niesienia posłania na



zaakceptowania. Z czasem
odkrywałem, że te moje
fascynacje różnymi auto-
rytetami, ideałami i wzorcami
to w większości
,,fasada”.Poczucie zawodu
i utrata zaufania i wiary
w cokolwiek i kogokolwiek.
Nienawidziłem siebie za
naiwność i głupotę. Stałem
się wrogiem wszystkiego
i wszystkich. Któż więc lub

co, mogło mnie oświecić?
W takim stanie nie da się
daleko pojechać, zwłaszcza,
że ciągle tankowałem to
szkodliwe paliwo. Potrze-
bowałem prawdziwego
warsztatu i fachowców od
moich usterek i braków.
Jednak, żeby to mogło się
wydarzyć, musiałem zaak-
ceptowaćs woją bezsilność
wobec alkoholu, uwierzyć
w siłę wyższą i większą od
mojej własnej która jest
w stanie przywrócić mi
zdrowy rozsądek.
Próbowałem na własną rękę,
a raczej resztkami rozumu
znaleźć sposób naprawienia
tej ruiny, by mogła jeszcze
kiedyś wrócić na normalną
drogę. Konsekwencje były
opłakane i jeszcze więcej
szkody niż pożytku wyszło
z tej samowolki. Nie
pozostało mi nic innego jak
poddać się całkowicie.

Kapitulację ogłosiłem
w czerwcu 2014 roku,
przyjeżdżając na odwyk.
Dzięki tej decyzji zmieniłem
,,paliwo”. Zamiast alkoholu
do mojej głowy dotarły słowa
fachowców od mojej
choroby. Terapeuci
i trzeźwiejący alkoholicy.
Zobaczyłem, że jedyny

sposób by stać się użyteczny
jest porządny ,,warsztat”
i konkretny zestaw narzędzi.
Skoro miałem namacalne
dowody, że to działa to bez
kombinacji wjechałem na
,,kanał”. Zaopatrzono mnie w
zestaw naprawczy w postaci
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odwyku itp. miejscach, gdzie
spotykają się trzeźwiejący
alkoholicy. Lubię korzystać
z takich porównań, nie tylko
związanych z motoryzacją,
ponieważ łatwiej mi odnieść
się do problemu. Odnoszę
wrażenie, że w moim
przypadku, im starszy
i bardziej doświadczony
w mądrość przekazaną mi na
drodze trzeźwości, następuje
zmiana w świadomości -
bycia sobą. Ta akceptacja
stała się możliwa dzięki
terapii na odwyku a w dal-
szej kolejności zastosowaniu
się do zaleceń z wypisu
i kontynuacji leczenia
w grupach wsparcia, co dziś
stanowi podstawę mojej
przemiany. Są to oczywiście
wspólnota AA i grupa
w poradni odwykowej.

Ten proces trwa nadal, choć
minęło 7 lat i nie byłoby to
możliwe, gdybym nie
uświadomił sobie podczas
ostatniego mojego picia, w
jakim ja jestem stanie
awaryjnym. Byłem mistrzem
kamuflażu. Potrafiłem ukryć
braki ozdobnikami wątpliwej
jakości, upiększając fatalną
rzeczywistość i na wszystko
miałem wytłumaczenie.
Pełna racjonalizacja, a tak
naprawdę, jedna wielka
mistyfikacja i fałsz.
Pamiętam moje pierwsze
auto. Fiat 126p. Był zaledwie
dwa lata młodszy ode mnie.
Pożal się Boże, gdy
wyjechałem nim spod sterty
siana ze stodoły znajomego.
Rodzice byli przerażeni. Sam
też miałem duże wątpliwości,
czy cokolwiek uda się
z ,,tego” stworzyć i ożywić.
Tylko babcia wierzyła we
mnie i nawet dała parę
groszy na remont. Zajęło mi
to kilka tygodni, ale gdy już
wyjechałem na drogę to nikt
nie przechodził obojętnie. To
było moje dzieło życia.
Miałem zaledwie 19 lat
i byłem dumny z siebie
i inwencji twórczej jaką
wykazałem się zmieniając

oblicze tego maluszka.
Faktem jest, że kilogramy
pasty i wosku zużyłem
a o okleinach i kleksach
ozdobnych w miejscach
,,chorych”, już nie wspomnę.
Nikt, kto nie widział go przed
remontem nie uwierzyłby
w tą metamorfozę.
Przywróciłem go do stanu
używalności zadziwiając
świat. Wszystko to działo się
w okresie, gdy alkohol
jeszcze nie stanowił
problemu. Traktowałem go
raczej jako przyprawę a nie
danie główne. Dokładnie ta
moja determinacja i chęć
z jaką zabrałem się za
naprawę tego auta,
przypominała tą, jaką
wykazałem się w momencie
przekroczenia progu odwyku
w Gorzycach.

Przez dwadzieścia lat
zaniedbywania siebie, swojej
duszy umysłu i ciała oraz
budowania chorego
przeświadczenia o swojej
bezwartościowości, poczuciu
winy i bez sensu życia,
stałem się nieużyteczną
kupą złomu. Alkohol
pomagał mi się znieczulić w
tym obsesyjnym świecie,
które tak naprawdę nie było
moim. Jak mało mnie było we
mnie, dowiedziałem się,
kiedy szczerze i uczciwie
przyjrzałem się sobie przy
,,kapitalnym remoncie”.
Zauważyłem, że żyłem
nieswoim życiem.Częsty
,,przymierzałem” się do
nieswoich butów, będąc
przekonany, że te są
najwygodniejsze i akurat na
miarę. Więc warto się
poświęcić by je mieć bez
względną konsekwencje. W
ogóle nie przychodziło mi do
głowy by zainteresować się
swoimi ,,butami”. Fascy-
nowało mnie wszystko inne
niż to co otaczało mnie. To
moje było takie banalnie
nudne, zwyczajne, nie-
ciekawe, częstokroć usłane
porażkami, strachem, bólem
i żalem. Nie było do
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Wielkiej Księgi AA
i programu, przez który
przeprowadził mnie sponsor.
To taki sam gość jak ja.
Chory na tą samą chorobę
alkoholową, tyle tylko, że już
po liftingu i śmiga jak nigdy
dotąd na zupełnie innym
paliwie. Takich jemu
podobnych spotkałem wielu
na mitingach AA spotkaniach
grupy wsparcia w porani
odwykowej.Te ,,warsztaty”

różnią się nieco, ale są, jak
dla mnie, na tyle skuteczne,
że nie zamierzam z nich
rezygnować. Odzyskałem
utraconą determinację, chęć
i sens życia. Znikła obsesja
picia, urazy, żele, strach i
fałsz, a jeżeli się pojawiają to
nie są w stanie zdominować
dnia, gdyż nieźle się
uzbroiłem w różne narzędzia.
Prawdziwy sukces polega na
tym, że te narzędzia są
naprawdę moje, dzięki pracy
jaką włożyłem dotychczas
w moje trzeźwienie. Mam coś
dzięki czemu czuję się
bezpiecznie i pewnie.
Pamiętam jednak, że moja
choroba jest podstępna
a dowodów na to
zobaczyłem i usłyszałem
wiele, co nie jest przyjemnym
d o ś w i a d c z e n i e m .
Zaakceptowałem, ba, nawet
polubiłem siebie z całym
swoim bagażem. Okazuje
się, że życie własnym życiem
jest fascynujące i sprawia
wiele przyjemności, a gdy
zdarzają się gorsze chwile
jestem w stanie przetrwać
ipodjąćwyzwania. Dorobiłem
się własnych, wygodnych
,,butów” i dbam, by nikt nie
ingerował zbytnio w mój
komfort chodzenia. Sporo się
nazbierało przykrych
doświadczeń z przeszłości
i pamiętam dobrze jak bolą
odciski.

Przywrócony tym sposobem
do stanu używalności, wcale
nie muszę skończyć tak jak
inne zniszczone auta na
złomie. Dbając każdego dnia

o stan ducha, umysłu i ciała,
żaden ,,przegląd techniczny”
nie będzie mi spędzał snu
z oczu. Przyznam
nieskromnie, że mimo
pięćdziesiątki na karku mam
ogromną satysfakcję
z osiągniętych celów
i realizowanych marzeń,
które gdzieś dawno temu
rozpłynęły się w oparach
alkoholu. Warto
zainwestować w ta

przemianę myślenia
i wjechać na całkiem inną
drogę, która zadziwia mnie
pozytywnie każdego dnia.

Mogę się dziś realizować,
będąc sobą, bo ktoś kiedyś
pomógł mi się rozebrać do
ostatniej śrubki i poskładać
przy okazji usuwając szereg
braków i usterek. Żeby nie
było tak różowo to jednak
dwadzieścia lat jazdy na
wariackichpapierach odbiło
piętno nie tylko na mnie, ale
i otoczeniu i tu jest jeszcze
trochę roboty do zrobienia.

Zapewnienie sobie i naj-
bliższym bezpieczeństwa to
dziś priorytet i dlatego nie
stać mnie na lekkomyślność
i łatwiznę. To dla mnie ważne
poruszając się po drogach
codzienności.

Do zobaczenia na szlaku
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Kto z nas czasami chce być
w czymś dobry, jak nie
najlepszy?

Dobrze i zadbanie ubrany,
zauważony i doceniony?
Myślę, że choć raz w życiu
każdy chciał to poczuć.
Chciał poczuć się chciany w
towarzystwie, w którym jest.

Niestety otoczenie i społe-
czności, w których
odgrywamy różne role, nie
zawsze nas akceptują.

Wykluczenie zaczyna się już
od najmłodszych lat.

Jako mała dziewczynka,

później nastolatka i już
dorosła kobieta spotkałam
się z wieloma wykluczeniami.
Na przestrzeni lat widzę, że
mój brak pewności siebie
i brak wiary w swoje
możliwości sprawił, że
uwierzyłam w słuszność
wykluczenia mnie.

Jako dziewczynka byłam
najsłodszą kuleczką dla
mojej babci, dodatkowe
kilogramy i okrągła buzia
wprawiała w zachwyt moją
najukochańsza babcię.

Dla kolegów i koleżanek

byłam gorsza, grubsza. Moja
waga pozwalała im na
obrażanie, poniżanie
i wykluczanie mnie z gier
i zabaw.

Jako nastolatka miałam
szereg pasji, ambicje. Nie
lubiłam imprezować, pić
alkoholu, palić papierosów i
robić wielu innych rzeczy,
które były wtedy rozrywką dla
moich rówieśników.

Zostałam wykluczona.
Przestałam być zapraszana
na urodziny i powoli traciłam
kontakt z osobami, które
nazywałam przyjaciółmi.

Jako młoda kobieta wyszłam
za mąż, mam psa i kota.
Studiuję. Marzyłam
o rodzinie i ciągle to
marzenie spełniam.

Społeczeństwo i najbliżsi
uznali, że to za szybko.
Przecież nic nie osiągnę,
jako żona.

Zostałam wykluczona.

Pomimo wykluczenia, nie
zawsze powinnismy
zmieniać siebie.

Czasami wystarczy zmienić
otoczenie.

Zawsze znajdą się osoby,
które będą nas kochać i
szanować.

Wykluczenie
Kasia S.
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„Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w tej samej podróży.
Ale nasze mapy bywają lepsze i gorsze”

Nelson DeMille.

Baśka była jak klucz, który otwiera wszystkie bramy piekieł.
Na jej widok ludzie dostawali uczucia obrzydzenia, wstrętu, pogardy
i nienawiści, chociaż nie była mordercą, gwałcicielem czy pedofilem.

Była niepełnosprawną nastolatką, zaniedbaną wychowawczo do tego stopnia,
że zaczęła się cofać w rozwoju, dlatego wiecznie była uśmiechnięta.

Nie miała znajomych, w szkole nosiła przezwisko „wsza”
poza szkołą dzieci omĳały ją szerokim łukiem,
jakby przygotowywały się do skoku o tyczce.

W Placówce Wsparcia pokazywano na nią palcem, że śmierdzi,
ma wszy i bród za paznokciami,

a dla niej najważniejszym marzeniem było zjedzenie czegoś dobrego.
Baśka nie wierzyła w ludzi.

Przestała dawno temu w siebie i często jeździła autobusem.
Lubiła wyglądać jak przez okno z widokami na przyszłość.

Baśka
Magda K.




