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                                                            ''Człowiek kontra robot''
      W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy, że wynaleziono kolejne roboty. Takie roboty mogą wykonywać np. jakąś pracę w fabryce czy posprzątać w domu. Te maszyny wykonują swoją pracę bardzo dokładnie, nawet powiedziałabym, że precyzyjnie, są wydajne, bezbłędne (oczywiście jeśli się nie popsują). Ale są to tylko zaprogramowane urządzenia mechaniczne, które wykonują określone zadania. Roboty nie mają uczuć, nie potrafią myśleć. To ludzie przez całe życie się uczą, muszą dokonywać wyborów, czasem trafnych, a czasem nie. Mogą sami decydować, co robić w danej chwili. Maszyny nie są również spontaniczne. Myślę tu o lekarzu, który pracuje w szpitalu. Jeden pacjent potrzebuje ciepłego słowa, pocieszenia, gdy dowiaduje się o ciężkiej chorobie, a drugi woli przeżywać  to w samotności. Lekarz często w takiej sytuacji kieruje się intuicją, wie jak przekazać taką wiadomość. Czy nawet pielęgniarka, która ''zabawi'', rozśmieszy pacjenta przy dawaniu zastrzyku. Mam tu na myśli oczywiście małych pacjentów, dzieci. Roboty tego nie umieją i długo ich nikt tego nie nauczy. To tylko człowiek umie uśmiechać się tak  od serca.  
      Chciałabym tu opisać kilka przykładów, jak w niecodziennych sytuacjach mogą zachować się tylko ludzie. 
      Kiedyś na wakacjach z rodzicami poszłam do takiego małego baru na obiad. Chwilę musieliśmy zaczekać,więc się trochę rozglądałam. Zwróciłam uwagę na ludzi siedzących obok, bo było tam małe dziecko, które w pewnym momencie zaczęło płakać. Bardzo szybko podszedł do nich kelner, nie wiem, czy się domyślił co się stało, czy po prostu kierował się intuicją. Okazało się, że to dziecko poparzyło sobie buzię gorącą zupą. Kelner bardzo śmiesznie zaczął je uspokajać, żartował, pokazał, jak on dmucha na gorącą zupę, i po chwili dziecko zapomniało o bólu i też zaczęło się śmiać. Bardzo mi się to spodobało, bo powstała przyjazna atmosfera, którą mógł stworzyć tylko człowiek. Maszyna wykonuje tylko określone czynności, nie jest zaprogramowana, by poradzić sobie w takich nietypowych sytuacjach. 
     Inny przykład: rodzice kupowali nowy telewizor, pan w sklepie był bardzo miły, serdeczny, cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania, pokazywał różne modele, typy. Można się było spokojnie zastanowić, w takim sklepie ''chciało'' się coś kupić, a nie ''musiało''. Roboty nie mają serca, nie okazują ciepła, serdeczności. 
        Człowiek się zastanawia, jak ma postąpić w danej sytuacji, bo ma rozum. Uczeń wie, czy np. powinien iść na wagary, czy lepiej iść do szkoły. Oczywiście robot mógłby za ucznia odrobić lekcje, przeczytać lektury, tylko co z tego? Uczeń nie nauczy się w ten sposób pracowitości czy systematyczności. Według mnie roboty nie są złe, bo w wielu przypadkach odciążają człowieka, ma on wtedy więcej czasu na odpoczynek, ale nie wyobrażam sobie, żeby maszyna mogła zastąpić człowieka.
       Niedawno przeczytałam książkę pt.''Pinokio'' autorstwa Carlo Collodiego. Opowiada ona historię drewnianego pajacyka,  który  powstał z kawałka niezwykłego, bo mówiącego i czującego drewna. Pajacyk ten miał na imię Pinokio, bardzo chciał zostać prawdziwym, a nie drewnianym chłopcem. Nie wiedział, co jest dla niego dobre,ani jak  postępować w różnych sytuacjach. Przeżył wiele przygód, często musiał podejmować decyzje, które nie zawsze okazywały się dobre. Na przykład wtedy, kiedy idąc do szkoły spotkał kolegów, którzy powiedzieli mu, że nad brzegiem morza widziano wieloryba. Pinokio bardzo chciał zobaczyć wieloryba i poszedł nad morze, a tam okazało się, że koledzy go oszukali, przez co pajacyk miał problemy. Pinokio bardzo chciał mieć podręcznik do szkoły i dlatego Dżeppetto sprzedał własną kurtkę, by miał za co kupić książkę. Pajacyk sprzedał jednak książkę i kupił sobie bilet do cyrku. Mimo to Dżeppetto nie przestał go kochać, jego cierpliwość została w końcu nagrodzona. Pajacyk uratował swojego opiekuna z brzucha wieloryba, a potem troskliwie zajmował się nim i Wróżką w czasie jej choroby. Dżeppetto uczył Pinokia, co w życiu ważne, czym się kierować. Największą nagrodą była przemiana Pinokia z drewnianego pajacyka w chłopca. Musiał się nauczyć miłości, pracowitości, troski, a przede wszystkim odpowiedzialności za swoje czyny. Ta książka pokazała mi, że miłość może być bezwarunkowa, pełna poświęcenia.
          W tym roku szkolnym do mojej klasy doszła nowa dziewczynka. Ma problemy z nauką i sądzę, że przez to inne dzieci wyśmiewają się z niej. Dla mnie nie jest ważne, jakie ma oceny, ja lubię się z nią bawić, jest fajną dziewczynką.  U nas w szkole jest taki zwyczaj,że jeśli ktoś ma imieniny lub urodziny to idzie z cukierkami do Pana Dyrektora. Ostatnio jak miałam imieniny to poszłam razem z tą dziewczynką. Zauważyłam, że nikt nigdy ją o to nie poprosił. Nie zależy mi na tym, jak kto wygląda, tylko jakim jest człowiekiem.
        Drugą niezwykłą lekturą, poznaną przeze mnie jest ''Mała syrenka'' Hansa Christiana Andersena. Jest to opowieść   o miłości. Bohaterką książki jest syrenka, która ratuje księcia z tonącego okrętu. Zakochuje się w nim, wie jednak, że,  aby poślubić księcia musi stać się człowiekiem. Płynie więc do czarownicy, która daje jej specjalny płyn, lecz w zamian za to musi oddać jej swój głos. Czarownica ostrzega syrenkę, że jeśli królewicz jej nie pokocha i nie weźmie za żonę, to ona nie zdobędzie duszy nieśmiertelnej. A jeśli poślubi inną kobietę to syrence pęknie serce i zamieni się w morską pianę. Syrenka zrobiła tak, jak kazała jej ośmiornica. Niestety, książę pokochał i poślubił inną dziewczynę. Syrenka była wystawiona na bardzo ciężką próbę, mogła wrócić do poprzedniego życia pod warunkiem, że zabije księcia. Nie zrobiła jednak tego, gdyż bardzo go kochała. Umiała patrzeć sercem, poświęcić własne szczęście i życie dla szczęścia człowieka.
     Taką osobą, która  poświęciła swoje życie dla ratowania życia drugiej osoby był mieszkaniec naszego miasteczka Kałuszyna - Tomek Chrościcki. Tomek urodził się 22.01.1991r. Od 12 roku należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zmarł tragicznie 16.01.2006r. Tego dnia pospieszył na ratunek chłopcu, pod którym załamał się lód. Walczył wtedy o swoje życie, jak i swojego 9-letniego bratanka. Dzięki niemu chłopiec żyje, ale Tomka nie uratowała pomoc medyczna. 22.08.2006r. Tomek Chrościcki został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Medalem za ofiarność i odwagę, jego imię nosi Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
      Człowiek jest istotą jedyną w swoim rodzaju, każdy jest indywidualny, każdy ma w sobie coś wyjątkowego i żaden robot czy za 100 czy 1000 lat tego nie zmieni. Naukowcy mogą prześcigać się w ulepszaniu robotów, ale nigdy nie skopiują człowieka. Człowiek potrzebuje do życia drugiego człowieka z jego wadami i zaletami, a nie idealnych maszyn.
                                                                                                                                                                                                                      

