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To już ostatnie dni nauki w roku 2020. Za chwilę przez ekrany komputerów             
pożegnamy się z nauczycielami i kolegami, by zacząć wyjątkowo długie ferie zimowe. Dla             
społeczności Ósemki ten rok upłynął pod znakiem nie tylko nauki matematyki, fizyki czy             
biologii, ale także pod znakiem funkcjonowania w trudnym czasie pandemii, nauczania           
zdalnego i nużących ograniczeń. Ale ten rok się kończy. Nadchodzi nowy rok, a każdy nowy               
początek niesie ze sobą nadzieję na to, że będzie lepiej. Zanim jednak, Szanowni             
Czytelnicy, pełni tej nadziei wkroczycie przebojem w styczeń, mam przyjemność oddać           
w Wasze ręce nowy numer Kroniki Ósmego Liceum i życzyć Wam przyjemnej lektury. 

 

Józef Owecki 

redaktor naczelny 
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Życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego 

 
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły! 

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Desperacko potrzebujemy nadziei i pokoju – zawsze, a szczególnie teraz. Jesteśmy           
w sytuacji, w której zawiodło już tak wiele ludzkich środków, od których zależało nasze              
bezpieczeństwo. Ale gdy świat jest rzeczywiście rozdarty przez niezgodę, a ludzie           
rozdzieleni wrogością, właśnie wtedy przychodzi Jezus, który przynosi pokój, nadzieję          
i miłość tam, gdzie po ludzku nie ma już dobrych rozwiązań. Błogosławionych świąt             
Narodzenia Pańskiego! 

Wszystkim życzymy również odpoczynku, na który mamy w tym roku wyjątkowo           
dużo czasu, wzajemnej życzliwości i bliskości duchowej, skoro fizyczna jest niemożliwa.           
A nowy rok niech przyniesie zmiany na lepsze. 

 

 

redakcja wraz z opiekunem 
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ŻYCIE 

SZKOŁY 
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Sprawozdanie z procesu wyborczego 

 
Szkolna Rada Uczniowska kadencji 2019/2020 przygotowała przekazanie władzy na         

kolejny rok szkolny, zrealizowane online wobec komplikującej wszystko sytuacji         
epidemiologicznej. Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Katarzyna Buszka, Florentyna         
Piotrowska i Małgorzata Misiak otworzyła listę kandydatów w dniu 18 października,           
a zamknęła ją tydzień później. W tym czasie swoją kandydaturę zgłosiło trzech uczniów             
z rocznika 2003: Ewa Smura i Piotr Iwaszkiewicz z klasy 2aG IKA oraz Wiktor Zagawa z 2fG                 
PKM. Cała trójka prowadziła kampanię wyborczą przez internet, m.in. publikując posty na            
grupach rocznikowych na Facebooku. Opowiadali o swoim doświadczeniu z poprzedniej          
kadencji SzRU i projektach. Kandydaci skupiali się głównie na organizacji wydarzeń online,            
podczas nauczania zdalnego, oraz później, np. dysk Google zawierający notatki z lekcji czy             
zdalne turnieje e-sportowe. 

 

4 listopada została opublikowana debata na przewodniczącego SzRU na platformie          
Youtube. Debata składała się z 3 części: 3-minutowego przedstawienia się, odpowiedzi na            
4 wspólne pytania i odpowiedzi na pytania publiczności. 

Pierwszy mówił Wiktor, który zdawał się spodziewać, że nie zajmie pierwszego           
miejsca w wyborach, mówiąc o tym, że chce być wiceprzewodniczącym. To on            
zaproponował projekt szkolnego dysku Google z notatkami, a także kampanię na temat            
myślenia, logiki i manipulacji. 

Kolejna była Ewa, obiecująca zorganizowanie wydarzeń online, zarówno tych         
tradycyjnie przygotowywanych przez SzRU jak i nowych, proponowanych przez uczniów.          
Innym jej pomysłem była zmiana formy Adasiów i zachęcenie społeczności Ósemki do            
udzielania się w akcjach samorządu. 

Ostatni w kolejności był Piotr, który przedstawił się jako gracz League of Legends             
i obecny członek SzRU. Podał kilka powodów, dla których kandydował. Nie chciał obiecywać             
za wiele, ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

 

W drugiej rundzie debaty kandydaci odpowiadali na następujące pytania: 

1. Dlaczego chcesz zostać wybrany na przewodniczącego/cą? 

Wiktor - dla większej swobody w wykonywaniu projektów SzRU i większej możliwości            
zwracania uwagi dyrekcji na problemy uczniów, Piotr - by reprezentować wszystkich           
uczniów i by nikt nie był dyskryminowany, a Ewa - bo lubi działać dla innych i jest super. 

2. Czy SzRU powinno być neutralne politycznie? 

Wszyscy odpowiedzieli, że nie ma problemu, jeśli SzRU wyrazi opinię na jakiś temat. 
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3. Co ich wyróżnia spośród innych kandydatów? 

Wiktor powiedział o wyjątkowości i konkretności swojego programu, Piotr ma doświadczenie,           
bo jest przewodniczącym klasy, ma znajomości w innych samorządach szkolnych i umie            
grać na keyboardzie, Ewa mówiła o swojej kreatywności, zdolnościach interpersonalnych          
i braku strachu przed konfrontacją. 

4. Jak zachęcą nauczycieli do pilnowania nocy filmowej? 

Wiktor wybrałby odpowiedniego nauczyciela i próbował negocjować warunki, Piotr użyłby          
uroku osobistego i darmowych przekąsek, a jeśli i tak się nie zgodzą, to poprosiłby              
absolwentów i rodziców o pomoc. Ewa próbowałaby przekonać repertuarem i tym, jak            
bardzo na tym zależy uczniom, a jeśli by to nie zadziałało, to też skorzystałaby z pomocy                
absolwentów i rodziców, a w ostateczności zorganizowałaby to wydarzenie online. 

 

Ostatnią częścią debaty były pytania od publiczności. Dowiedzieliśmy się, że Wiktor           
ma już doświadczenie w organizacji eventów, Piotr chciałby zorganizować turnieje tworzenia           
gier komputerowych, gry w LOL'a albo ligę freestyle'ową. Ewa wyjaśniła swoje pomysły na             
zmianę Adasiów. 

 

Wybory odbyły się 12 listopada za pośrednictwem platformy Google Classroom,          
której używamy również podczas zajęć zdalnych. Komisja wyborcza zadbała         
o poinformowanie wszystkich uczniów oraz nauczycieli przez idziennik, a także grupy           
rocznikowe na Facebooku. Sześć dni później komisja ogłosiła wyniki: Piotr Iwaszkiewicz           
zdecydowanie wygrał – zagłosowało na niego 315 uczniów, czyli 62%,          
wiceprzewodniczącym został Wiktor Zagawa, który zebrał okrągłe 100 głosów, czyli 20%,           
a Ewa Smura uplasowała się na trzecim miejscu, zdobyła 94 głosy, czyli 18%. W głosowaniu               
brało udział 509 uczniów naszej szkoły. 

 

Mateusz Puk, Józef Owecki 
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Wywiad z ustępującą przewodniczącą SzRU, 

Florentyną Piotrowską 

 
J.O.: Podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej obiecałaś przeprowadzić kilka akcji: turniej          
szachowy, regularnie pojawiające się memy, usprawnienie działalności samorządu, różowe         
czapki, i inne. Ile z tych postulatów udało Ci się zrealizować? 

F.P.: Co do ilości zrealizowanych rzeczy - nie jestem z tego do końca zadowolona.              
Pandemia uniemożliwiła akcje takie jak właśnie turniej, którego organizację już zdążyliśmy           
rozpocząć, a także charytatywny event, który planowany był na przełom wiosny i lata.             
Różowe czapki – firma, z jaką współpracowaliśmy, niestety takiej opcji nie miała, a była ona               
sprawdzona, więc nie warto było jej zmieniać, jednak powróciły różowe bluzy, jak i inne              
nowe kolory, których wcześniej nie było, więc ostatecznie uważam to za dobrą            
rekompensatę :) Co do memów - faktycznie taka komisja powstała, memy były wrzucane na              
konto instagramowe. W tym samym czasie powstało jednak jeszcze jedno konto cieszące            
się popularnością, na którym memy pojawiały się raz dziennie, jak nie częściej, więc mimo              
że inicjatywa ta została można by powiedzieć – "przechwycona", to głównym moim celem             
było, by taka akcja powstała i by Ósemkowicze mieli z czego się pośmiać po męczącym dniu                
w szkole, a to zostało osiągnięte. Przez warunki, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu               
ostatniego półrocza, musieliśmy zmienić swoje działanie jako samorządu. 

J.O.: No właśnie, dużą część roku odebrała Twojej SzRU pandemia COVID-19. Jak            
wyglądało funkcjonowanie Rady, jej priorytety oraz współpraca z nauczycielami i dyrekcją           
w tym czasie? 

F.P.: Faktycznie, początkowo trochę czasu zajęło nam przystosowanie się do nowych           
warunków. Na szczęście udało nam się to przezwyciężyć, sprawy na bieżąco omawialiśmy            
albo na naszej konwersacji na Messengerze, albo na spotkaniach na Google Meet, Zoomie             
czy Discordzie. Minusem zdecydowanie było to, że w przypadku spotkań na przerwach            
każdemu taka godzina pasuje. Tu musieliśmy dostosować się do większości na podstawie            
ankiet, a reszcie streszczać przebieg spotkania. Kontakt z Panią dyrektor Kin był bez             
zarzutu, regularnie przekazywałam jej informacje zarówno co do przemyśleń uczniów          
w związku z nauczaniem zdalnym w Ósemce, jaki akcji SzRU. Co mnie bardzo cieszy, udało               
nam się zorganizować sporą akcję - kilkudniowe Drzwi Otwarte. Sporo osób           
z najróżniejszych klas się w nią zaangażowało, transmisje były prowadzone zarówno na            
Facebooku, jak i na Instagramie. W tym roku szkolnym akcja taka jak Adasie również              
musiała być przeprowadzona zdalnie - mimo początkowych trudności, udało się je           
zrealizować. Zatwierdzony został nowy regulamin SzRU, niedługo końca dobiegnie akcja          
bluzowa - choć aktualna sytuacja uniemożliwiła nam wiele wydarzeń, ostatecznie udało nam            
się w pewnym stopniu z tego wybrnąć. 
 
J.O.: Z jakimi wyzwaniami będzie się musiała zmierzyć nowa SzRU, pod przewodnictwem            
Piotra Iwaszkiewicza? 
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F.P.: Myślę, że jedną z większych trudności będzie fakt, iż obecnie trudno jest planować coś               
naprzód - nie wiadomo jak sytuacja się rozwinie, czy i kiedy złagodnieją obostrzenia. Przede              
wszystkim myślę, że trzeba będzie skupić się na wydarzeniach online - Piotr miał na takowe               
pomysł, więc tylko życzyć mu powodzenia. Inną kwestią jest zaangażowanie członków           
SzRU - należy mieć siłę przebicia i umiejętność perswazji, bo są akcje cieszące się              
ogromnym zainteresowaniem, ale czasem jednak jest z tym problem. Nowy zarząd SzRU            
będzie musiał także w dalszym ciągu starać się ulepszyć sytuację uczniów w nauczaniu             
zdalnym, pamiętać o regularnym kontakcie z nauczycielami i dyrekcją, bo samorząd jest            
jednym z niewielu takich uczniowskich łączników. Osobiście jeszcze raz gratuluję nowemu           
zarządowi i życzę mu powodzenia! 
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Wywiad z nowym przewodniczącym SzRU, 

Piotrem Iwaszkiewiczem 

 
J.O.: Jest ze mną Piotr Iwaszkiewicz, świeżo wybrany przewodniczący Szkolnej Rady           
Uczniowskiej. Piotrze, wygrałeś wybory znaczącą przewagą, 62% to ponad trzy razy więcej            
niż otrzymał drugi w stawce Wiktor Zagawa. Dlaczego tak ogromna większość uczniów            
naszej szkoły zdecydowała się zaufać właśnie Tobie? 

P.I.: Też bym chciał wiedzieć. Wydaje mi się, że warunki, w których została przeprowadzona              
ta kampania, mogły być na pewno bardziej sprzyjające. Nie każdy przedstawił wszystko, co             
chce zrobić, bo też są w tym roku ograniczone możliwości. Tak będzie przez najbliższy czas,               
nie wiemy nawet jak długo – to chyba jest w tym wszystkim najgorsze. Moim zdaniem żaden                
z kandydatów nie zaproponował czegoś naprawdę znaczącego, więc zgaduję, że to, co ja             
zaproponowałem, akurat przemówiło do elektoratu. 

J.O.: Tym lepiej dla Ciebie. A co powiesz o swoich kontrkandydatach, z którymi teraz              
będziesz współpracował? Jak dobrze znasz Wiktora i Ewę i czego się spodziewasz po             
współpracy z nimi w tym roku? 

P.I.: Z Ewą znam się od pięciu lat. Chodziłem z nią do klasy w gimnazjum przez trzy lata                  
i teraz dwa lata w liceum. Wiktora też znam prawie pięć lat, bo też chodziliśmy razem do                 
gimnazjum. W zasadzie, ta kampania była dość ciekawa, bo w wyborach startowała przeciw             
sobie trójka przyjaciół, albo bliskich znajomych. Myślę, że tym lepiej dla naszej współpracy. 

J.O.: A które to gimnazjum przejmuje teraz władzę w Ósemce? 

P.I.: Gimnazjum numer 58. 

J.O.: Tak jak mówiłeś, będzie pewien problem z organizowaniem wydarzeń, przez to, że             
mamy nauczanie zdalne, mamy pandemię. Co mimo wszystko spróbujecie zrobić w tym            
czasie? 

P.I.: Mogę zdradzić, że już jest w planach, a nawet na etapie realizacji turniej w LOL-a, ku                 
uciesze, z pewnością, moich kolegów z klasy, organizowany razem z ZSK. Mamy już nawet              
zgodę dyrekcji, tyle że musi się to odbyć w nowym semestrze. 

J.O.: No proszę, czyli breaking news na łamach „Ośmiornicy”! A kiedy to wszystko już się               
skończy, kiedy wrócimy do szkoły, co planujecie zrobić? 

P.I.: Żeby coś takiego oświadczać, musielibyśmy najpierw sami to ustalić. Jesteśmy nadal            
na etapie przejściowym, nie wszystko jeszcze wiem, nie wszystko zostało nam przekazane. 

J.O.: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia na ten rok! 

 

wywiady przeprowadził Józef Owecki 
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Chillzone ukończony! 

 
W zeszłym roku szkolnym w Ósemce powstała szkolna        

strefa relaksu Chillzone, w której uczniowie mogli korzystać ze         
stolika do grania w szachy czy brydża i siedzisk oraz          
podziwiać mural przedstawiający Adama Mickiewicza     
w nowoczesnej odsłonie. W tym roku do Chillzone’u        
dokupiono 10 nowych, skórzanych pufów, aby cieszyło się nim         
jeszcze więcej osób. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz absolwentom,      
którzy przyczynili się do powstania tego szczególnego miejsca        
w Ósemce. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym      
w powstawanie muralu, szczególnie Kindze Matuszewskiej,      

która nie tylko go malowała, ale również zaprojektowała. Projekt nie powstałby, gdyby nie             
dwukrotne dofinansowanie z Konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich oraz pomocy         
Rady Rodziców. 

Ze względu na panujące obecnie obostrzenia zapraszamy do Chillzonu, kiedy tylko           
pozwoli na to sytuacja sanitarno-epidemiczna. 

Koordynator projektu, 

Łukasz Grabarski 3b 
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Obchody Dnia Patrona 

 
Film p.t. “Dzień Patrona 2020 VIII LO Poznań” powstał na potrzeby szkolnego święta             

patrona - Adama Mickiewicza w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Został           
przygotowany przez uczniów klasy 2fG i opublikowany 23 listopada 2020 roku na YouTube. 

Przedstawia on w dość żartobliwy sposób najpopularniejsze dzieła napisane przez          
Adama Mickiewicza. Uwzględniono w nim m.in. “Lilije”, “Konrad Wallenrod”, “Świtezianka”,          
“Dziady cz. II”. 

W filmie wykorzystany został motyw firmy. Dzieła Adama Mickiewicza mają być           
wykorzystane jako pomysł na zarobek, a o każdym z nich opowiada jeden z pracowników.              
Przed osobą mówiącą, na krzesłach, siedzi dwóch biznesmenów, którzy zadają pytania do            
opisu dzieła. Wszyscy ubrani są elegancko, stosownie do języka ich wypowiedzi. 

W opisach dzieł wykorzystany został fakt, że twórczość Adama Mickiewicza jest           
trudna do zrozumienia, skąd wiele pytań i nieporozumień pomiędzy opisującymi          
i⠀słuchającymi. Dyskusja między nimi budzi pozytywne emocje u oglądających, potrafi          
doprowadzić do śmiechu. 

Przed każdym przejściem do kolejnego dzieła umieszczony jest film w formie           
kreskówki, przedstawiający wybraną scenę z określonego dzieła. Pomaga on zorientować          
się, o czym opowiada tekst oraz jaki panuje w nim klimat. 

Celem filmu było zastąpienie szkolnego wydarzenia, a zatem uczniowie “zmuszeni”          
byli do jego oglądania, więc zadanie twórców nie było łatwe. Jednak moim zdaniem udało im               
się podołać wyzwaniu. Scenariusz nie jest monotonny, zawiera wiele elementów          
potrafiących rozbawić publiczność. Pojawiające się wstawki w postaci animowanych scen          
z dzieła przełamują widoczną cały czas scenę akcji. Aktorzy dobrze wczuli się w swoje role.               
Mimo faktu, że każdy zna ich jako uczniów naszej szkoły, można było wyobrazić sobie,              
że⠀naprawdę są pracownikami wyimaginowanej na potrzeby filmu firmy. Wiele do życzenia           
pozostawia jednak jakość ścieżki dźwiękowej oraz wypowiedzi aktorów. 

Film oceniam jako warty obejrzenia, nawet pomimo faktu, iż został stworzony tylko            
na potrzeby szkolnego wydarzenia. Zawiera on wiele informacji o patronie VIII LO            
w⠀Poznaniu, o którym uczniowie tejże szkoły powinni bardzo dużo wiedzieć. 

 

Szymon Niewiadomski 
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11 listopada - Święto Niepodległości 

 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wojska        

walczące o nią w powstaniu listopadowym czy powstaniu styczniowym nie radziły sobie            
z zaborcami. Jednak pomimo krwawo stłumionych powstań narodowych, represji         
politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji, na           
przełomie XIX i XX wieku Polacy nie poddali się. Swoją niepodległość Polska odzyskała             
głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które          
w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do          
języka i kultury narodowej. 

Gdy w październiku i listopadzie 1918 kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił             
rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych          
instytucji państwowych. Szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie           
przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa          
centralne. 11 listopada 1918 nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną władzy          
wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. 

Dzień 11 listopada celebrowany był jako święto upamiętniające odzyskanie         
niepodległości od roku 1920. W II Rzeczypospolitej w dniu tym zawsze odbywały się defilady              
wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym. Święto           
zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. Jednak podczas okupacji            
hitlerowskiej w latach 1939–1945 oficjalne świętowanie było niemożliwe. W PRL wielokrotnie           
organizowane w całym kraju w tym dniu manifestacje patriotyczne były brutalnie tłumione.            
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez sejm w 1989 roku. 

Klasa 2BG MKA przygotowała również z tej okazji krótki filmik, nazwany „Jak            
zakończyłem I wojnę światową". Pomimo wielu przeciwności udało się nagrać dobrej           
jakości dziesięciominutowy film. Był on emitowany podczas lekcji z wychowawcami, jednak           
jeżeli ktoś go nie widział, zapraszamy do oglądania! Film można znaleźć pod linkiem             
https://www.youtube.com/watch?v=Vq5So_PMrAM&feature=youtu.be 

Aleksander Kamiński 
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Stan wojenny (tekst oparty na filmie 

przygotowanym przez klasę 2cG) 

 

PRZYCZYNY 

Bezsprzecznie jedną z ważniejszych przyczyn wprowadzenia przez rząd PRL stanu          
wojennego była obawa przed coraz bardziej rozwijającą się działalnością „Solidarności” oraz           
chęć zapobiegnięcia jednoczeniu się ludzi przeciwko władzy i ponownym strajkom          
podobnym do tych z sierpnia 1980 roku oraz wcześniejszym, np. w Radomiu lub w Stoczni               
Gdańskiej. Oficjalnie podanym powodem wprowadzenie stanu, niezgodnego zresztą        
z konstytucją PRL, była pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz reglamentacja          
żywności, co widoczne było na pustych półkach sklepowych. Jednak realnie był to zaledwie             
wierzchołek góry lodowej ogółu planu socjalistycznego rządu, którego celem było          
zniszczenie wszelkiej opozycji wśród obywateli Polski. 

 

HISTORIA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO 

Trzynastego grudnia tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku w całym         
kraju został wprowadzony stan wojenny. Władza już od jakiegoś czasu rozważała użycie            
tych radykalnych środków w celu walki z „Solidarnością”. Po raz pierwszy ten pomysł zrodził              
się w obozie rządzących w sierpniu 1980 roku, jako reakcja na falę strajków. Władza              
obawiała się jednak gwałtownej odzewu ze strony opozycji, więc postanowiła pójść na            
ustępstwa, zawierając Porozumienia Sierpniowe. Już wtedy jednak zaczęte zostały         
przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w przyszłości, gdyby wydarzenia poszły          
nie po myśli partii rządzącej. 

Pierwsze plany wkroczenia wojsk radzieckich do Polski powstały z okazji ćwiczeń           
wojskowych “Sojuz 80”. Ósmego grudnia do Polski miało wkroczyć wtedy 18 dywizji Układu             
Warszawskiego. Plan nie został zrealizowany ze względu na pierwszego sekretarza partii           
KC PZPR Stanisława Kanię, który obawiał się gwałtownej reakcji ze strony społeczeństwa            
polskiego. Piątego grudnia na szczycie państw Układu Warszawskiego Kania przedstawił          
swój plan rozbicia „Solidarności”. Zakładał bardziej pokojowe rozwiązanie. Mianowicie         
„Solidarność” miała zostać rozbita za pomocą silnej propagandy oraz działalność agentów           
SB. 

Wprowadzenie stanu wojennego po raz kolejny uznano za ostateczność i dodatkowo           
podjęta została decyzja, aby nie wprowadzać stanu wojennego, dopóki nie będzie można            
zrzucić winy na „Solidarność”. Do wprowadzenia stanu wojennego blisko było jednak już            
parę miesięcy później, na przełomie marca i kwietnia, wobec groźby wprowadzenia strajku            
totalnego przez „Solidarność”. Kryzys został jednak opanowany i skończyło się tylko na            
kolejnych ustępstwach władzy. Mimo to, decyzją władz radzieckich liczba wojsk Układu           
Warszawskiego w Polsce została zwiększona. 

Plan Kani zawodził, a władza popchnięta do ostateczności w nocy z 12 na 13 grudnia               
podjęła decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Oficjalnym powodem użycia tych          
radykalnych środków była pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju oraz groźba           
inwazji wojsk innych krajów Układu Warszawskiego. Już w nocy 13 grudnia oddziały            
Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) rozpoczęły masowe       
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aresztowania najważniejszych działaczy w „Solidarności” na terenie całego kraju.         
Społeczeństwo oczywiście zareagowało licznymi protestami . Jednak nie była to jedyna           
forma oporu. Protesty wymagały przygotowania oraz wiązały się z ryzykiem. Ludzie jednak            
chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec stanu wojennego. W tym celu do życia codziennego             
przeniknęło kilka zwyczajów, dzięki którym można było wyrażać swoją niechęć w stosunku            
do rządzących. Jedną z form biernego oporu był bojkot dziennika informacyjnego i innych             
reżimowych mediów. Ciekawą formą wyrażania oporu było układanie krzyży z kwiatów przed            
kościołami. 

 

CZAS STANU WOJENNEGO 

Jednym z najważniejszych epizodów w czasie całego stanu wojennego była          
pacyfikacja strajku górników w kopalni „Wujek” w Katowicach, która zakończyła się śmiercią            
9 uczestników strajku. Do zajścia doszło 16 grudnia 1981 roku, czyli zaledwie 3 dnia od               
wprowadzenia stanu wojennego, lecz zanim doszło do zasadniczego strajku, poprzedziło go           
kilka ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich było aresztowanie Jana Ludwiczaka -           
przewodniczącego „Solidarności” na terenie kopalni „Wujek” w dniu 13 grudnia, jeszcze           
zanim górnicy otrzymali informacje o wprowadzeniu stanu wojennego. Następnego dnia          
strajkujący górnicy podjęli na porannym zebraniu uchwałę, aby nie podejmować pracy,           
dopóki Ludwiczak nie zostanie wypuszczony oraz aby do utworzonego komitetu wojskowego           
wysłać delegację, która przedstawi żądania pracowników kopalni. Górników wspierała         
ludność okolicznych osiedli, dostarczając im żywność, a oprócz tego dla bezpieczeństwa           
cały teren kopalni był patrolowany. 15 grudnia pracownicy dowiedzieli się o pacyfikacjach            
w sąsiednich zakładach, min. w kopalni „Staszic” oraz „Manifest Lipcowy”, gdzie w brutalny             
sposób funkcjonariusze ZOMO rozpędzili strajkujący tłum, używając broni białej oraz palnej.           
W nocy z wtorku na środę około setki strajkujący zaczęło przygotowywać prymitywną broń             
na wypadek szturmu ZOMO na strajkujących w kopalni. Decyzja o pacyfikacji „Wujka”, jak             
również „Andaluzji” i „Juliana”, została podjęta na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu          
Obrony o godzinie 19. tego samego dnia. Tej samej nocy przygotowano nawet miejsca             
w szpitalu w Katowicach na około 150 osób na oddziałach chirurgicznych, zwalniając            
możliwie jak najwięcej pacjentów do domu. 16 grudnia około godz. 9 na teren kopalni              
przybył dyrektor Maciej Zaremba, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk          
Piotr Gębka z płk. Czesławem Piekarskim i wiceprezydentem Katowic Jerzym Cyranem.           
Zostali oni poinformowani, iż na terenie kopalni znajduje się około 600 górników, z których              
każdy, według raportów, był uzbrojony w jakąkolwiek broń. W czasie przemowy pułkownika            
Gębka do tłumu zaczęli oni śpiewać hymn państwowy oraz pieśń “Boże coś Polskę”.             
Wszyscy górnicy otrzymali nakaz, by teren opuściły kobiety oraz groźbę, że w przypadku             
nierozejścia się do godziny 11. zostaną użyte siły wojska. Od godziny 10. rozpoczęła             
pacyfikacja ludności stojącej przed bramą kopalni, natomiast o 10.53 na teren zakładu            
wjechały czołgi i rozpoczęły z pomocą funkcjonariuszy ZOMO pacyfikację głównego trzonu           
manifestantów. Do końca tego dnia, do godziny 20., wszyscy górnicy opuścili teren kopalni,             
a z całego terenu zebrano 9 ciał poległych, a rannych zostało 41 milicjantów i żołnierzy,               
w tym 11 ciężko. Milicjantów, którzy dopuścili się strzelania i zabicia manifestantów, osądził             
dopiero trzeci proces, ponieważ pierwsze dwa uchyliły wyroku skazujące. Ostatecznie cała           
sprawa sądowa została zakończona 22 kwietnia 2009 roku, a więc 28 lat po zajściu              
w kopalni „Wujek”. 

 

STAN WOJENNY - SKUTKI 

Podczas całego stanu wojennego internowano ponad dziesięć tysięcy osób. Z czego           
około pięć tysięcy już w pierwszym tygodniu trwania stanu wojennego. Przed sądem stawali             
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głównie działacze ‘Solidarności”, ale też członkowie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN).          
Przez cały stan wojenny strajkowanie wiązało się z ogromnym ryzykiem. Na własnej skórze             
przekonał się o tym Wojciech Cieślewicz, dziennikarz pobity na śmierć przez ZOMO            
podczas strajku 13 lutego w Poznaniu, w którym uczestniczyła także młodzież           
z poznańskich liceów nr 1,2,4,6,8. Oprócz tego powszechne były zwolnienia z pracy            
strajkujących oraz zmuszanie działaczy „Solidarności” do emigracji. 28 grudnia 1981 roku           
z pracy zwolniono dwa tysiące strajkujących związkowców z kopalni „Piast”. Podobnie           
w wyniku weryfikacji środowisk dziennikarskich zwolnionych zostało 800 osób, a niektóre           
gazety zostały zamknięte. Kary spotkały również członków organizacji studenckich, a także           
twórców i artystów, którzy nie chcieli się podporządkować. Rozwiązano między innymi           
Związek Literatów Polskich oraz zarząd polskiego Pen Club-u. Nawet PZPR nie uchronił się             
od fali zwolnień. Do dwudziestego grudnia funkcję straciło ponad 500 członków. Rozwiązano            
też kilkadziesiąt organizacji partyjnych. 

 

ZAKOŃCZENIE STANU WOJENNEGO 

Stan wojenny chylił się stopniowo ku upadkowi w roku 1982, kiedy to w listopadzie              
został zwolniony z internowania Lech Wałęsa a miesiąc później stan wojenny został            
zawieszony, jednakże nie był to koniec wszystkich działań tego okresu. W roku 1983 doszło              
do kilku istotnych wydarzeń mających ogromny wpływ na zakończenie stanu wojennego.           
Pierwszym z nich było zatrzymanie i skatowanie przez MO licealisty poety - Grzegorza             
Przemyka, który został aresztowany 14 maja tegoż roku i pobity przez funkcjonariuszy na             
tyle silnie, iż zmarł w szpitalu w czasie z operacji z powodu odniesionych poważnych              
obrażeń. Jego pogrzeb 19 maja na warszawskich Powązkach stał się największą           
manifestacją na ziemiach polskich od czasu wprowadzenia stanu wojennego, a mszę w jego             
intencji odprawił biskup Władysław Miziołek. Drugim ważnym wydarzeniem, które miało          
ewidentny wpływ na zakończenie stanu wojennego, była druga pielgrzymka Jana Pawła II            
do Polski w dniach od 16 do 23 czerwca tego roku, która w miejscach jego wystąpień                
zgromadziła wielotysięczne tłumy, przede wszystkim na placu Saskim w Warszawie. Przede           
wszystkim 17 czerwca, w czasie reprezentacyjnej mszy świętej przed Grobem Nieznanego           
Żołnierza, która zgromadziła większość mieszkańców Warszawy. Miesiąc później, ściślej         
mówiąc 22 lipca 1983 roku, zakończyły się strajki, a stan wojenny został zniesiony wraz              
z Wojenną Radą Ocalenia Narodowego - powstałą wyłącznie w celu kierowania narodem            
polskim w tym strasznym okresie naszej historii. 

 

Adam Hermann 2cG 

Marcel Matuszak 2cG 

pomoc merytoryczna: 

P. prof. Jarosław Burchardt 
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TWÓRCZOŚĆ 
ÓSEMKOWICZÓW 
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J.H.: Dzień dobry! 

A.M.: Dobry! 

B.K.: Niezbyt dobry. 

A. Czemu? 

B. Miałem sprawdzian z chemii. 

A. Dobra, nie będę pytać. 

J. Jak dobrze być na mat-fizie! 

B. A jak tam twoja fizyka? 

A. Przestańcie! 

J. Jeszcze raz – dzień dobry! Witajcie, Drodzy Czytelnicy! Kółko Wierszokletów Ósmego 
Liceum wita Was serdecznie na swoim drugim posiedzeniu. 

B. Albo raczej... przed ekranem... na którym znajduje się... zapis tego posiedzenia... 

J. Tak. Witamy! 

A. Poprzednio zastanawialiśmy się nad wierszem Adama Mickiewicza zatytułowanym 
„Triolet”. Jeśli nie czytaliście zapisu tamtej rozmowy, koniecznie to zróbcie. Jest, jeśli się nie 
mylę, w poprzednim numerze „Ośmiornicy” 

B. To bardzo dobry numer, niezwykle ciekawy i zabawny. Przeczytajcie go koniecznie! 

A. Bartek, powstrzymaj się od namolnej kryptoreklamy. 

J. W każdym razie, dzisiaj wybraliśmy wiersz innego wieszcza okresu romantyzmu. 

B. Oczywiście, chodzi o Juliusza Słowackiego, odwiecznego rywala, a właściwie wroga 
Adama Mickiewicza! 

A. Bartek, filmy darwinów to nie jest prawda historyczna. 

B. Tere-fere. 

J. To bardzo interesujący wiersz – interesujący z naszej własnej perspektywy, ponieważ jest 
adresowany właśnie do nas. 

B. Szanowne Kółko Wierszokletów ze szkoły imienia tego... 

A. Bartek! Proszę cię! 

B. Dobra, dobra. 

J. Przed nami wyzwanie – czas się z nim zmierzyć! 
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KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 

cz.2 

JULEK NAS WYZYWA 
B. I wchodzi czołówka! 

A. Już weszła. 

J. No, spóźniłeś się. 

B. Serio? Nie możesz tej kwestii przenieść nad czołówkę? 

J. Mogę. 

B. Super. 

J. Ale nie zrobię tego. 

B. Serio? 

A. Przestańcie. Zmierzmy się z tym nieszczęsnym Słowackim. 

B. Czemu nieszczęsnym? 

A. Bez powodu. Tak powiedziałam. 

J. Tekst! 

 

Juliusz Słowacki „Całą potęgą ducha cię wyzywam...” 

Całą potęgą ducha cię wyzywam, 

Człowieku przyszły... z żywota sztandarem; 

Jeżeli trzeba, to cię zmuszę czarem, 

Potęgą, którą mam — a nie używam. 
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Duchy zebrane na Golgoty skale 

Poszlę... na włosy twoje podniesione 

Strachy ciemnymi — jak Jehowa wionę, 

Podniosę — dotknę — zjeżę — i zapalę. 

 

Tęczową poszlę Oceanu pręgę, 

Skruszę ją jak łuk... Kometom rozkażę 

Brać na się hełmy rycerzy — i twarze, 

Moc wywoływać z ciebie i przysięgę, 

Aż jak Bóg w ducha uwierzysz potęgę. 

 

B. Szczerze? Jeszcze bardziej szurnięty niż nasz. 

A. Bez przesady, to jest poezja. Spróbuj to zrozumieć. 

B. Marne szanse. 

J. Ale spróbujmy. Słowacki wyzywa człowieka przyszłego, czyli nas, całą potęgą ducha. 

B. Czy to duża siła? 

A. No, jednak z jakiegoś powodu jest tym wieszczem. 

B. Ale skąd ma potęgę ducha? 

J. Czytałem, że Słowacki strasznie lubił to słowo, w sensie „duch”. Że ciągle go używał. 
„Duchowi memu dała w pysk i poszła”. 

B. Z czego to? 

J. Nie wiem, zapamiętałem ten cytat. Czytałem to u Bralczyka, w takiej książce o słynnych 
zdaniach. I było to. 

A. Ktoś kiedyś słyszał to zdanie? 

B. Nie. Nikt. 

J. Ale tam było 500 zdań! Jak miał wziąć tylko te, które zna przeciętny uczeń szkoły 
średniej? 

B. Nie jesteś przeciętnym uczniem, Janie, jesteś kwiatem polskiej młodzieży, elitą... 
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A. Przestań! 

J. Nikogo to nie śmieszy, Bartek. 

B. Niektórzy mówią tak na poważnie. 

A. Zostawmy elitę i zostawmy Bralczyka. 

J. Albo, znacie „Testament mój”? 

A. W sensie Słowackiego? 

J. Tak, jak to tam było? „Dziś was rzucam i dalej idę w cień, z duchami”... 

A. Pamiętasz to? 

J. Kiedyś recytowałem, w gimnazjum. Ale była jazda! 

B. Dobra, zostawmy te duchy. W każdym razie Słowacki nas wyzywa, więc wypada 
odpowiedzieć. 

A. Czekaj, zanim odpowiemy, jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy, nie jedna, tylko następna. 
Widzisz trzeci i czwarty wers pierwszej strofy. „Zmuszę cię czarem i potęgą!” 

B. Tej, to jest jeszcze lepsze! Słowacki miał jakąś magiczną moc, ale jej nie używał, bo... nie 
wiem, z jakiegoś powodu. 

J. Może ta moc działała tylko na ludzi z naszej epoki? 

A. Czyli... poprzez czas? 

B. Bingo! Jak się nazywał ten Holender? Ten co miał moduł czasoprzestrzenny? 

A. Bartek, przestań! 

J. Tak poważnie, ta moc to słowo, nie? 

B. Uniwersalna broń poetów... 

A. Ale coś w tym jest. Tak naprawdę gdyby nie pisali wierszy, nie wiedzielibyśmy o nich. 
Słowo ma moc, prawda? 

J. No, prawda. A zatem Julek wyzywa nas słowem, ale nie przechodzimy jeszcze do tego, 
czemu, bo jeszcze pogadał trochę o tym, jak to nas wyzywa. 

A. Posyła nam duchy na włosy i nam je podpala. 

B. Czy możemy zapomnieć o tej strofie? 

J. Czekaj, czekaj, ustalmy, co on chce zrobić. 

B. Czemu wysyła nam duchy z Golgoty? 
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A. Bo chce nas przestraszyć. Chce na nas wpłynąć! 

J. Tym słowem, tak? 

A. No, tak. Chce, żeby to jego słowo do nas trafiło. 

B. Może i tak... 

J. Dobra, co robi dalej? 

B. Wysyła tęczę i armię komet, które wyglądają jak rycerze! 

A. Serio? 

J. Może spróbujmy na to spojrzeć całościowo. Co ten Słowacki chce zrobić, wyzywając nas? 

A. Chce nas do czegoś zmusić. 

B. Hop, do pointy. Nie za szybko? 

J. „Uwierzyć w ducha potęgę”. 

A. No, jasne, znowu duchy. 

B. Auuuuu! Ale poważnie, jest jeszcze cała masa pięknych metafor i środków... jak to się 
nazywa? 

J. Stylistycznych? 

B. Nie, nie. Poetyckiego wyrazu? Artystycznego wyrazu? Taka fajna nazwa, tylko jej nie 
pamiętam. Ale pogadajmy jeszcze o rycerzach. 

A. Nie. Pogadajmy o Słowackim. 

J. Co on ma z tymi duchami? Co on chce powiedzieć? Strasznie nas wyzywa, posyła nam 
jakieś strachy, i tak dalej, a wszystko żebyśmy uwierzyli w moc ducha. 

A. Co to znaczy? 

B. Uwierzyć w moc ducha... Moc ducha... 

A. Ludzie dzisiaj nie wierzą w moc ducha, nie? 

J. Wierzą w moc pieniądza. 

B. Albo człowieka. Najlepiej swoją własną. 

A. No właśnie, ale nie wierzą w moc ducha. Może tak powinniśmy rozumieć Słowackiego. 
On chce przekonać ludzi, żeby uwierzyli w moc ducha. 

J. Nie tylko ducha, tak jak on to rozumiał, jakkolwiek rozumiał, ale też tego, co jest 
generalnie duchowe, tak z założenia: miłości, przyjaźni, wiary, dobroci, i tak dalej. 
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B. Że to może coś zmienić. 

J. Dokładnie! Że człowiek może coś zmienić, ale nie kasą, tylko miłością i dobrocią. 

A. To bardzo pocieszające dla wszystkich, którzy mają problemy z tym, co robić dobrego. 

B. Powiedzmy im wszystkim... 

J. I samym sobie... 

B. …i samym sobie, żeby zmieniać świat! 

A. Tak jak możemy. 

J. Jak pięknie. Dziękujemy bardzo! W drugim spotkaniu Kółka Wierszokletów Ósemki mieli 
przyjemność udział wziąć: 

A. Trochę pomieszałeś ze składnią. 

J. Dobra, dobra. Wcale nie pomieszałem tak bardzo. To samo co poprzednio - i dwukropek: 

A. Alicja Milecka, 

B. Bartosz Kowalski, 

J. Oraz Jan Halit. Dziękujemy! 
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Spacery z Ernestem 

 
Spacer, na który Was zapraszam, będzie bardzo ciekawy i kolorowy. Wyobraźcie           

sobie, że przechadzacie się uliczkami Paryża, a celem Waszym jest odwiedzenie Musée            
d’Orsay. Muzeum znajduje się nad Sekwaną, naprzeciwko Ogrodów Tuileries, na dawnej           
stacji Orsay, w budynku zbudowanym na Wystawę Światową w 1900 roku. Aby nie             
wychodząc z domu podziwiać uroki impresjonistów, wejdźcie na stronę www.musee-orsay.fr.          
Na dole strony, w pomarańczowej części, znajdziecie obrazek z napisem Google Art Project,             
który przenosi odwiedzającego na wirtualny spacer po wystawie. Po galerii poruszamy się            
z pomocą ludzika, ale możemy również obejrzeć fotografie obrazów oraz komentarze. Na            
stronie możemy również przejść w zakładkę po lewej stronie i klikając na interaktywny plan,              
przejść się po salach, aby obejrzeć kolekcje tam umieszczone. Po kliknięciu obrazka            
z misiem w zakładce „ zbiory muzealne” zostaniemy przeniesieni na stronę www.petitsmo.fr,            
która jest tak skonstruowana, aby dzieci również mogły w ciekawy sposób zwiedzić            
muzeum. Kolekcja muzeum jest wyśmienita: obejrzymy tu między innymi dzieła Vincenta           
van Gogha, Edwarda Moneta, Edgara Degasa czy Augusta Renoira i wielu innych, znanych             
i mniej znanych artystów. Osoby dociekliwe otrzymają pełną informację o historii muzeum,            
wystawach, biletach itp. w bardzo przystępny sposób, poprzez filmy na Facebooku oraz            
Instagram. Na stronie jest również sklep internetowy z pamiątkami. 
 

Ernest Stachowski 1c 
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*** 
Można człowieka dostrzec w małpie 

w ziemi 

w naturze 

w świecie 

w układzie Mendelejewa 

w kosmosie 

w komórce 

 

można też go dostrzec 

w człowieku 

 

Alicja Milecka 
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*** 
Płynie nieubłaganym biegiem 

piasek w klepsydrze 

 

gdybyś bardzo chciał 

mógłbyś go zatrzymać 

 

ale po co 

 

po co wstrzymywać czas 

Syzyfie 

po co walczyć z nim 

o jedną chwilę życia 

której i tak nie wyszarpiesz 

szczękom Tanatosa 

 

zmęczysz się 

o ostre odłamki szklanej klepsydry 

dłonie poranisz 

 

tylko stracisz czas 

znacznie więcej niżbyś zyskał 

gdybyś nawet mógł 

 

Alicja Milecka 
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*** 
Marzną zagubione palce cichych stóp 

Oddech szybko traci moc roztapiania lodu 

który zamroził samotny pąk białych dłoni 

Zamknął go 

ale nie zabrał mu majestatu i piękna 

 

Wiatr wieje w oczy 

bez względu na portfel 

 

Marzną uszy które kiedyś słyszały 

rozpaczanie Racheli 

a teraz słyszą tylko krzyki siepaczy Heroda 

którzy czują się zobowiązani do rzezi 

 

A wiatr wieje w oczy 

nawet jeśli je osłonisz 

a może szczególnie wtedy 

 

Przepychają się ludzie 

nie można czasem ust otworzyć 

nie widzą że marzną 

widzą najwyżej że innym dobrze 

 

A wiatr wieje 

niesie ze sobą chmury 

uprzejmie zakrywające promienie sumień i myśli 
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dostarczające pioruny 

 

Pioruny prądem nabiły tę ziemię 

krzykiem i krwią 

 

Nieważne 

tak długo jak czujemy jeszcze mróz 

wiemy że nas mrozi 

i chociaż rozglądamy się za 

językami ognia 

 

Alicja Milecka 
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FRASZKI CZARNEGO BARTKA 

 

Drzazga 

 
Zawsze boli na boku 

Chyba, że w cudzym oku 

 

Łuk triumfalny 

Bez ofiar nie ma zwycięstwa 

Choć zdarza się czasem bez męstwa 

 

Czarne fraszki 

 
Fraszki czarne 

nieco marne 

wiem, że białe 

są wspaniałe 

cóż, natura 

czyni gbura 

ból z humorem 

(w samą porę) 

dla mnie – biednym! 

są już jednym 

 

Bartosz Kowalski  
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Strach 

Z nogami zarytymi w dna rzeki mokrym piachu 

Walczymy z ostrym prądem prastarej rzeki strachu 

Co raz to nagle wzbiera, swe wody szybciej toczy 

A chwilę później ledwo jej cichy szmer chlupocze 

 

Kto wie, gdzie, ciemnowoda, cierpliwie toczy fale 

Przed nami tylko rzeka, co wciąż się ciągnie dalej 

A co za nami, nie wiem, nie spojrzę z własnej woli 

Na bliskie morze pełne cyjanku zamiast soli 

 

Ten, co się raz obejrzy, w otchłani szybko znika 

Z cichnącym zaraz krzykiem, co głębin serc dotyka 

Ale ucichnie zaraz, bo go pochłonie morze 

Może wróci, wyświetli przygnębiające zorze 

 

Przed nami tylko rzeka, we mgle horyzont znika 

Walcz, walcz, walcz z każdą falą, co strachem cię dotyka 

Dopóki stóp zmęczonych nie wyrwie bezlitosna 

Stara rzeka przestrachu, wciąż może nadejść wiosna 

Jan Halit  
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Samotny świat 

 
Gdy człowiek uwierzy, że składa 

Się z mięśni, krwi, tkanek i kości 

Świat, którym w potędze swej władał 

Stanie się światem samotności 

 

Będziemy żyć nadal wśród ludzi 

Tych samych, co wiele lat temu 

Aż może refleksja się zbudzi 

Że idziesz przez życie samemu 

 

Będziemy uśmiechać się słodko 

Ciepłem się wzajemnie ogrzewać 

Z uśmiechem przyglądać się trzpiotkom 

A sami powagi hymn śpiewać 

 

Będziemy, jak zawsze, dojrzali 

Poważni, szanowani ludzie 

Co słyszeć nie chcą, że są mali 

Na marne pracując w swym trudzie 

 

Głęboko, w najgłębszej izdebce 

Gdy świat nam się zaszyć pozwoli 

W małej, delikatnej kolebce 

Łzy będziem kołysać powoli 
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Tak w świecie, gdzie nie ma już świata 

A tylko imperium człowieka 

Samotnie czekamy przez lata 

Lecz czy jeszcze warto jest czekać? 

Jan Halit  
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Sonet VI 

 
Podnieś oczy znad świateł, ponad dachy miasta, 

Gdzie gwiazdy niewzruszone stoją na swej straży. 

W ich blasku cichy pokój ludzkich dusz odrasta, 

W ich błyskach los człowieka i świata się waży. 

 

W pustych miast stepach nie ma miejsca na stajenkę, 

Nie ma wędrowców, puste kurz kryje nakrycie. 

Spójrz – oto człowiekowi Bóg podaje rękę, 

W której świetlistą różą rozbłyskuje Życie. 

 

Jeśli wzrok mglisty podnieść znad jestestwa swego, 

Można przypadkiem w tłumie otrzeć się o Niego, 

Gwiazdę ujrzeć i Słońce litości, co wschodzi, 

 

Krzyk Dzieciątka usłyszeć i Glorię aniołów. 

Tylko że wśród nas nie ma osiołków i wołów, 

Któż przy Nim cicho stanie, gdy się Chrystus rodzi? 

Jan Halit  
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Miarą człowieczeństwa  

jest stosunek ludzi do zwierząt. 

 

"Nie cofniemy się". Rolnicy protestują przeciwko "piątce dla zwierząt". 

„Mój znajomy, zwolennik partii Prawa i Sprawiedliwości, gdy dowiedział się o propozycji            
ustawy sejmowej, tzw. „piątki dla zwierząt”, stwierdził, że miałem rację, oni naprawdę            
rozmontują to państwo. A ci pseudoobrońcy zwierząt - ciekawe jak się obchodzą bez skóry              
zwierząt, bo mięsa chyba nie jedzą. Założę się, że co drugi z nich ma pasek, torebkę albo                 
buty ze skóry zwierzęcej. Chory kraj! ” - mówi „Małorolny” na forum farmerskim. 

Takich stwierdzeń i dyskusji było wiele. 

Rolnicy i hodowcy stanowczo sprzeciwili się projektowi nowej ustawy o ochronie zwierząt –             
zdecydowali się zademonstrować swoje niezadowolenie na ulicach, także poprzez blokady          
miast. Protestujący mieli transparenty: "Zostawcie nasze miejsca pracy", "Kto chce zarżnąć           
polskie rolnictwo?", "Nie wspierajmy obcego kapitału, który chce niszczyć polskie rolnictwo",           
"Piątka dla zwierząt to zdrada Polski". 

Ok. 70 tys. osób zjechało do Warszawy na manifestację, żądając odrzucenia „piątki dla             
zwierząt” w całości oraz spotkania z premierem - grożąc blokadą całego kraju.            
"Determinacja jest olbrzymia wśród rolników, spontaniczność olbrzymia" – mówił RMF FM           
Jan Skrypoczko, rolnik spod mazurskiego Węgorzewa. 

- To jest rozbudzenie nienawiści do zwykłych praktyk hodowlanych. Ogłupianie          
społeczeństwa, które potem postrzega te praktyki jako bestialstwo, jest obezwładniające. To           
jest kpina i nie godzimy się na to. Trzeba rozpocząć dużą akcję edukacji społeczeństwa,              
żeby zobaczyło, jak te hodowle wyglądają i że to jest zgodne z przepisami. Niech Polacy               
zrozumieją, że PiS próbuje zabić dobre konkurencyjne branże eksportowe - mówił Krzysztof            
Bosak przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. 

Również była posłanka Renata Beger zajęła ostre stanowisko wobec planowanych zmian.           
„My chcemy procedować nad dobrostanem zwierząt, ale to trzeba podzielić na minimum trzy             
ustawy - ustawę dotyczącą zwierząt hodowlanych, ustawę dotyczącą zwierząt tzw.          
"milusińskich", no i oczywiście ustawę dotyczącą kontroli gospodarstw. A więc zwiększenie           
kompetencji i finansowania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nie jakiejś Państwowej          
Inspekcji Ochrony Zwierząt, gdzie będą pewnie "animalsi" zasiadali - koledzy ministra Pudy”. 

„Absolutnie nie zgadzam się z tą ustawą, zrobię wszystko, by nie dopuścić wejścia jej              
przepisów w życie. Te przepisy zostały źle przygotowane, w złym czasie” - oświadczył z              
kolei prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do "piątki dla zwierząt" podczas zjazdu klubów             
"Gazety Polskiej". 

Przedstawiciele Agrounii wskazują, że nowe prawo będzie niebezpieczne i szkodliwe dla           
rolników, natomiast zmiany nie mają nic wspólnego z ochroną zwierząt. 
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Co tak zbulwersowało rolników i hodowców, że w środku pandemii COVID-19 zdecydowali            
się protestować na ulicach polskich miast? 

 

“To jest ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie”. 

8 września 2020 Jarosław Kaczyński wraz Michałem Moskalem (szefem Forum Młodych           
PiS), przedstawili tzw. piątkę dla zwierząt. Projekt ustawy dotyczący ochrony zwierząt           
w Polsce - novum stanowi zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Prezes PiS deklarował, że             
„liczy na poparcie ponad podziałami”. Największe emocje budzi wspomniany przepis          
dotyczący futerkowców oraz ograniczenia w zakresie uboju na cele rytualne. Krótki okres            
wejście w życie - już rok po uchwaleniu ustawy - przysparza wielu emocji. Po masowych               
protestach rolników i hodowców zwierząt rząd „mięknie”. Szukając kompromisu, premier          
Mateusz Morawiecki przedstawia zmiany – dozwolony będzie m.in. dalej ubój rytualny           
w przypadku drobiu. Przesunięto również wejście w życie przepisów dotyczących uboju           
rytualnego i farm futerkowych na 1 stycznia 2022 roku i zapewniono system odszkodowań             
dla branży rolniczej. 

Projekt i jego uzasadnienie. Co miałoby ulec zmianie: 

Zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, trzymania zwierząt domowych na uwięzi             
na stałe oraz używania kolczatek. W przypadku tymczasowego uwiązania, długość uwięzi           
musi wynosić minimum 6 metrów i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co            
najmniej 20 metrów kwadratowych. Ponadto wprowadzono zakaz wykorzystywania zwierząt         
w celach rozrywkowych i widowiskowych. Zwierzęta mają być chronione przed zimnem,           
upałami i opadami atmosferycznymi. Powinny też mieć zagwarantowany dostęp do światła           
dziennego. Przepisy zabraniają również trzymania zwierząt w stanie rażącego zaniedbania          
lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie          
naturalnej pozycji. 

Niewątpliwą nowością jest przypisanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gminom         
i organizacjom społecznym, a lekarze weterynarii mieliby obowiązkowo kontrolować         
schroniska dla zwierząt raz na kwartał. 

„Chów i hodowla zwierząt na futra przysparza zwierzętom zbędne cierpienia, a ponadto            
niektóre fermy negatywnie wpływają na środowisko naturalne” – czytamy w uzasadnieniu           
ustawy. Przywołane w uzasadnieniu projektu zostały słowa zoologa prof. Andrzeja          
Elżanowskiego, od lat zaangażowanego w ruch praw zwierząt: „Zwierzęta futerkowe są to            
inteligentne, wrażliwe ssaki, których potrzeby i doznania są w pełni porównywalne           
z potrzebami i doznaniami naszych kotów czy psów, które nam towarzyszą w życiu.             
Trzymanie takich zwierząt na drutach, w małych klatkach, zabijanie lisów przez wkładanie            
elektrody do odbytu i zamykanie obwodu przez przykładanie drugiej elektrody do pyska – to              
jest hańba, która zaprzecza rzekomo niezbywalnej godności ludzi, którzy pracują w tym            
brudnym, krwawym przemyśle. Hodowla zwierząt futerkowych powinna być jak najszybciej          
zabroniona w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w kilku innych krajach Unii Europejskiej”. 

Autorzy projektu przypominają, że taki zakaz istnieje już w Austrii, Chorwacji, Wielkiej            
Brytanii, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Holandii. W Danii i Niemczech są zakazy            
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częściowe – na futro nie można hodować psowatych (czyli lisów i jenotów). Ograniczenia             
hodowli są też w Szwecji, we Włoszech i w Szwajcarii. W tym ostatnim kraju wprowadzono               
przepis, który określa minimalną wielkość klatki dla dwóch lisów na 40 metrów            
kwadratowych, co w praktyce czyni hodowlę nieopłacalną. 

Czy te przepisy rzeczywiście są skierowane przeciwko rolnikom i hodowcom? Wydaje się,            
że zawierają elementarne minimum, które każda żywa istota powinna mieć          
zagwarantowane. Zastanówmy się, dlaczego tak ważne jest kwestia dobrego traktowania          
istot żywych, zależnych od człowieka. 

Głos obrońcy praw zwierząt. 

Olga Tokarczuk w swojej powieści pt. „Prowadź swój pług przez kości umarłych” pisze:             
“O kraju świadczą jego Zwierzęta. Stosunek do Zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się            
bestialsko wobec Zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja ani w ogóle nic.” 

Noblistka zapytana została w trakcie spotkania organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”,          
co zmieniłaby w polskiej Konstytucji, gdyby miała taką możliwość. - Jestem przekonana, że             
przyszedł czas, by wpisać do konstytucji zwierzęta . Od lat używam tego rozróżnienia na              
"istotę ludzka" i "nieludzką". Nadszedł czas, byśmy się ogarnęli i zaczęli patrzeć na             
zwierzęta w sposób, który z czułością i rozważnością pokazuje nam je jako nie przedmioty              
czy ciała-maszyny, tylko osobne istoty. Pierwszym prawem musiałoby być prawo o godności            
tych zwierząt, które zakazałoby hodowli przemysłowej, która jest piekłem i koszmarem           
naszego świata i wpływa na naszą świadomość, niszcząc nas od środka - podsumowała. 

Z kolei o cierpieniu Olga Tokarczuk pisze tak: „Cierpienie człowieka łatwiej jest mi znieść niż               
cierpienie zwierzęcia. Człowiek ma własny, rozbudowany, rozgłoszony wszem i wobec          
ontologiczny status, co czyni go gatunkiem uprzywilejowanym. Ma kulturę i religię, żeby            
wspierały go w cierpieniu. Ma swoje racjonalizacje i sublimacje. Ma Boga, który go w końcu               
zbawi. Ludzkie cierpienie ma sens. Dla zwierzęcia nie ma ani pociechy, ani ulgi, bo nie               
czeka go żadne zbawienie. Nie ma też sensu. Ciało zwierzęcia nie należy do niego. Duszy               
nie ma. Cierpienie zwierzęcia jest absolutne, totalne.” 

Mikołaj Jastrzębski z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! wskazuje, że            
ustawa, która w tej chwili jest procedowana, jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o ochronę              
prawną zwierząt w Polsce. – Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby nowelizacja zakładająca             
zakaz hodowli zwierząt na futra znalazła się w Senacie, tak że – jesteśmy świadkami pięknej               
historii. Również wielu aktywistów poparło ten projekt. 

– Zależy nam na tym przede wszystkim ze względu na zwierzęta. Każdego roku w Polsce               
wiele, w tej chwili około 6 mln, zwierząt zabijanych jest z przeznaczeniem na futro.              
Wcześniej trzymanych w małych klatkach, na drucianym podłożu przez całe swoje krótkie            
życie – tylko po to, żeby być potem pomponem czy obszyciem kaptura. Naszym zdaniem              
zwierzę nie jest rzeczą. W XXI wieku naprawdę nie potrzebujemy tych futer, nie             
potrzebujemy trzymać wspaniałych zwierząt w takich warunkach tylko po to, żeby zdjąć            
z nich skórę. 

Jak wynika z sondażu IBRiS w sprawie ustawy poszerzającej prawa zwierząt wykonanego            
na zlecenie „Rzeczpospolitej” 68,3 procent badanych Polaków popiera zakaz hodowli          
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zwierząt na futra. Z kolei 59,7 procent badanych jest za ograniczeniem uboju rytualnego             
tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych. 

Patrząc na to wszystko z punktu widzenia człowieka XXI wieku, trudno się nie zgodzić ze               
stwierdzeniem, że hodowla zwierząt na futra w naszym kręgu kulturowym jest niepotrzebna.            
Wyprodukowano w ostatnich latach tak wiele różnorakich tkanin, które są zarówno ciepłe,            
ładne jak i praktyczne, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby akceptować zabijanie zwierząt             
tylko po to, żeby zedrzeć z nich skórę i nałożyć na siebie. Jeżeli tak człowiek postępuje,                
czyni to tylko i wyłącznie z powodu braku refleksji nad stosunkiem do żywych i czujących               
istot. Gdy staniemy się świadomymi konsumentami korzystającymi z produktów, które nie są            
stworzone w wyniku barbarzyńskich praktyk wobec zwierząt, wówczas będzie można mówić           
o człowieczeństwie. Od kilku lat obserwujemy jednocześnie trendy modowe, zgodnie          
z którymi chodzenie w naturalnych futrach jest postrzegane negatywnie. Budujące jest           
także, że wielkie domy mody popularyzują odejście od futer naturalnych na rzecz            
sztucznych, które jednocześnie chętnie noszone są przez celebrytów i przedstawicieli          
środowisk mody. Dziś wręcz publicznie napiętnowane jest pokazywanie się w prawdziwym           
futrze i takie przypadki ujawniane są coraz rzadziej. Dlaczego zatem proponowane przepisy            
nie miałyby zostać powszechnym prawem? 

Podobnie należy ocenić kwestie uboju na cele rytualne. O ile w poprzednim stuleciu             
akceptowalność tego typu zachowań mogła być jeszcze zrozumiała, dziś wobec laicyzacji           
społeczeństw, przynajmniej europejskich, należy postrzegać tę praktykę jako jeden         
z przejawów skrajnego fanatyzmu religijnego. Zdecydowanie powinniśmy się sprzeciwiać         
mordowaniu zwierząt, które zwiększa ich cierpienie ponad miarę. 

Dlaczego zatem należy sprzeciwić się ubojowi rytualnemu? Zwierzęciu podrzyna się gardło,           
uprzednio wieszając je głową do góry za nogę. Żadnemu zwierzęciu nie przecina się rdzenia              
kręgowego, więc zestresowane zwierzę doświadcza ogromnego bólu zarówno fizycznego         
jak i psychicznego. Czasami może to trwać kilka minut. 

Przeciętnie wrażliwy zjadacz kotleta rzadko kiedy zastanawia się nad tym, skąd ten kotlet             
pochodzi, jak zabito zwierzę, co czuło podczas transportu do rzeźni, jakie miało ostatnie             
chwile życia. Może powinien? Gdyby wielu ludzi zobaczyło, jak wygląda ostatni dzień z życia              
barana, krowy czy świni, wówczas zrozumiałoby słowa naszej noblistki - Olgi Tokarczuk. 

Niestety, wielu wrażliwych, inteligentnych i często bardzo empatycznych ludzi dyskusję          
o stosunku do zwierząt postrzega jako atak na swoje poglądy, styl życia czy sposób              
odżywiania. „Jemy mięso od zawsze, ale my ludzie mordujemy się nawzajem również od             
początku ludzkości, czy tak powinno pozostać?” – pytał nieżyjący, sławny pisarz Isaack            
Bashevis Singer. 

Czy jest szansa, że przepisy zostaną przyjęte? 

18 września Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która w przełomowy sposób             
podchodzi do praw zwierząt. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18               
wstrzymało się od głosu. Spośród 229 przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli           
udział w głosowaniu, nowelizację poparło 176 posłów PiS oraz minister rozwoju Jadwiga            
Emilewicz z Porozumienia. Natomiast przeciw noweli zagłosowali wszyscy posłowie         
Solidarnej Polski. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw.            

41 



OŚMIORNICA 

Przeciwko noweli opowiedział się między innymi minister rolnictwa Jan Krzysztof          
Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości. 

14 października Senat nie zgodził się na odrzucenie w całości noweli ustawy, o co wnosili jej                
przeciwnicy. Wprowadzono najważniejszą poprawkę dotyczącą wydłużenia okresu wejścia        
w życie przepisów o zniesieniu hodowli zwierząt futerkowych o 2,5 roku i zakazu uboju              
religijnego bydła na eksport - o 5 lat, czyli do grudnia 2025. Ustawa z przyjętymi poprawkami                
senackimi trafiła ponownie do Sejmu. 

27 października sejmowa Komisja Rolnictwa miała rozpatrzyć poprawki Senatu do ustawy.           
Niespodziewanie sesja została odwołana. „Otóż z moich informacji wynika, że Sejm nie            
będzie się zajmował rozpatrzeniem poprawek Senatu, czyli to by oznaczało, że na razie ta              
ustawa po poprawkach Senatu trafia do zamrażarki” – powiedział 26 października, w Radiu             
Wnet, senator Jan Maria Jackowski. W ten sposób temat nowego prawa dla zwierząt może              
zakończyć żywot, jeśli partia rządząca nie wróci do projektu przed końcem kadencji. 

Pozostaje zatem pytanie, czy możemy w Polsce mieć akt prawny chroniący zwierzęta na             
miarę państwa europejskiego? W tym kontekście podjętą inicjatywę ustawodawczą można          
postrzegać jako społeczne otwarcie dalszej dyskusji nad tematem praw zwierząt. Jeśli           
mamy jeszcze wątpliwości, czy wypada nam się troszczyć o zwierzęta, może rozwieją je             
słowa Benedykta XVI: „Nie należy zapominać o wielce znaczącym fakcie, że wiele osób             
znajduje uspokojenie i pokój, czują się one odnowione i umocnione, gdy są w bliskim              
kontakcie z pięknem i harmonią przyrody. Istnieje zatem swego rodzaju wzajemność: gdy            
opiekujemy się światem stworzonym, stwierdzamy, że Bóg poprzez stworzenie bierze nas           
w opiekę”. Przykazanie Boże „ nie zabijaj” odnosi się nie tylko do człowieka, ale do               
wszystkich istot żyjących: nie dręcz, nie zadawaj bólu, szanuj, to co żyje, co ma prawo do                
życia. 

Zwierzę nie jest rzeczą. Przesądza o tym art. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia                 
24 października 1997 r. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Wszystko             
wydaje się jasne i oczywiste. A jednak potrzeba ustawy, która wskazuje człowiekowi            
właściwe postępowanie wobec zwierząt - to, które powinno być naturalnym i oczywistym            
zachowaniem. 

 

Oliwia Robińska 1f 
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Nie będę zmywarką 

 

Świat oszalał 

Świat oszalał. I to nie teraz, w czasach gdy pogrążeni jesteśmy w pandemii. Świat              
oszalał już dawno, gdy do głosu doszli ludzie mówiący o równych prawach i braku              
dyskryminacji, gdy wielu się z nimi zgodziło. Ci, którzy nadal uważali się za lepszych, nie               
chcąc zmian, zafundowali nam karuzelę zdarzeń. I tak pozostało w wielu dziedzinach.            
Ciągle, mimo dążenia do jedności, dzielimy się na białych i kolorowych, na hetero             
i LGBTQ+, wreszcie na mężczyzn i kobiety. Przed oczami pojawiają się więc nam greckie              
spektakle wyłącznie z mężczyznami, kolejny obraz to filmy z czasów młodości naszych            
rodziców, wszelkie Izaury i inne, wskazujące na akceptowaną przez większość nierówność,           
w końcu - współczesne filmy produkowane przez platformę Netflix, w których w każdym jest              
biały, kolorowy, gej, lesbijka – równowaga przeciwko jej brakowi – ukazanie niewystępującej            
w świecie poprawności. 

Nie tak dawno ta równość czy też jej brak sprawiły, że obudziło się we mnie ogromne                
pragnienie postawienia się po stronie Netflixa, no może niekoniecznie sytuowanie          
wszystkich wszędzie, ale pozostawianie wyboru, sprawdzenie, czy jest to możliwe.          
Wiedziałam już – nie będę zmywarką. Dlaczego właśnie zmywarką? Wszystko zaczęło się            
pewnego lipcowego ranka. Włączyłam komputer, przeczytałam kilka ciekawych artykułów,         
udałam się do kuchni, by zrobić herbatę, taką zwykłą, czarną i z dużą ilością cukru. Było mi                 
to potrzebne, by obudzić jeszcze śpiące komórki mózgowe. Oparłam się o blat stołu             
i pomyślałam – dlaczego nie? Dlaczego miałoby mi się nie udać. Może Oxford, może              
Harvard, a może po prostu będę informatykiem, a raczej informatyczką. Tylko dlaczego nikt             
mnie do tego nie namawia? Stworzyłam prototyp urządzenia diagnostycznego,         
oprogramowałam owo urządzenie, a to nadal do pójścia na politechnikę czy inne uczelnie             
informatyczne namawiani są chłopcy, a dziewczyny jakoś dziwnie obchodzone są łukiem,           
nawet te, które coś już robią. Wróciłam do pokoju, otworzyłam wyszukiwarkę, spojrzałam na             
statystyki kobiet w IT – nie jest tak źle, yeti istnieje, ale nadal nie wszyscy wierzą, że są                  
w stanie je spotkać. Postanowiłam więc sprawdzić, jakie możliwości mają współcześnie           
kobiety w branży IT i czy świat pomaga im, czy też przeszkadza w realizacji marzeń. 

 

Z dołu do góry, z góry na dół 

Najprościej spróbować zrobić coś samemu, żeby dowiedzieć się, czy spotka nas           
kubeł zimnej wody, czy też czeka na nas pomocna dłoń. Chwyciłam za telefon - Agnieszko,               
Jagodo – kobiety mogą być ważne w informatyce, jesteście ze mną? Zaczęły fruwać             
pomysły, ciągłe wątpliwości. Co będzie, gdy nas wyśmieją? Czy ktoś weźmie na poważnie             
nastolatki? I po co w ogóle nam to wszystko? Mamy szkołę i to całkiem wymagającą. Nie                
dałam za wygraną. Stworzyłyśmy grupę trzech dziewczyn, które w ramach Olimpiady           
Zwolnieni z Teorii rozpoczęły realizację projektu sprawdzającego poziom dyskryminacji         
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kobiet w świecie IT, ale też popularyzującego IT w środowisku dziewczynek i dziewczyn oraz              
wszystkich zainteresowanych lub też opornych. 

- Dzień dobry, czy zechciałaby Pani udzielić mi wywiadu, reprezentuję grupę Code::Girls,            
chcemy pokazać, że dziewczyny też mogą odnieść sukces w informatyce, czy zgodziłaby się             
Pani opowiedzieć nam o swojej drodze życiowej? Zapytałam jedną z wykładowczyń           
Politechniki Poznańskiej. - Oczywiście, możemy się umówić na wywiad. 

Byłam przeszczęśliwa, bo nie myślałam, że ktoś z tytułem doktora habilitowanego           
będzie rozmawiał z osobą przed maturą. Biegając od kuchni, będącej źródłem życiodajnej            
kawy i herbaty, do blatu biurka i komputera, przygotowywałam pytania i myślałam – A może               
warto pójść dalej, nie ograniczać się do naszego poznańskiego podwórka, a może… nie, to              
się nie uda… Po chwili sama siebie skarciłam, bo jeśli do mojej głowy wkrada się myśl, że                 
się nie uda, to się nie uda, nie może, a tym bardziej nie uda się to tysiącom                 
demotywowanych dziewcząt. Dosyć tego pesymizmu, czas na wsparcie grupowe i „pytanie           
do publiczności”. Razem z koleżankami zaczęłyśmy dyskusję na Facebooku i już na            
początku naszych działań zostałyśmy oblane lawiną hejtu, były to zmywarki, stwierdzenia           
wprawiające nas w zdumienie typu jedna praca jest dla kobiet inna dla mężczyzn i wiele               
innych. Pojawiły się też głosy dotyczące rasizmu jak i dyskryminacji mężczyzn poprzez            
organizowanie szkoleń wyłącznie dla kobiet. Problem okazał się złożony. Postanowiłam          
jednak wraz z pozostałymi twórczyniami projektu skupić się na kwestiach dotyczących kobiet            
w IT. 

 

Tymczasem nadszedł dzień wywiadu. 

- Bardzo się cieszę, że moja kariera została uznana za sukces – powiedziała dr hab. inż.                
Agnieszka Ławrynowicz z Politechniki Poznańskiej. 

To, co usłyszałam później, sprawiło, że byłam pewna, iż trzeba pokazywać młodym            
dziewczynom, ale i wszystkim, że kobiety nadają się nie tylko do kuchni i „typowych”              
damskich zawodów, lecz mogą osiągać sukces w każdej dziedzinie, w której zapragną. 
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- Ciągle jeszcze jestem na ścieżce do profesury. - mówiła pani dr hab. Agnieszka              
Ławrynowicz – Na pewno sukcesem jest to, że robię to, co lubię i mogę łączyć pracę na                 
uczelni technicznej, naukę z innowacjami, z kontaktami zarówno z naukowcami z różnych            
stron świata, mając do nich otwarty dostęp, jak i z firmami, z otoczeniem gospodarczym.              
Jest to dla mnie satysfakcjonująca praca. – gdy słuchałam tych słów, rosły mi skrzydła.              
Wiedziałam, że to może być impuls dla stworzeń z warkoczykami, które niczym myszki czy              
też zbędny kurz są wymiatane z pracowni informatycznych. - Na początku myślałam o tym,              
żeby zostać na uczelni. Ponieważ jednak w tamtym czasie było bardzo duże            
zapotrzebowanie na informatyków, programistów, zaczęłam pracę jako informatyk już         
podczas studiów. Później pracowałam w firmie kolegów i gdy pewnego razu w weekend             
zapytali mnie, czy chciałabym w poniedziałek pojechać do Niemiec, na początek na miesiąc             
– zgodziłam się. 

Słuchanie opowieści pani Agnieszki – informatyczki, naukowczyni, o drodze, jaką          
przeszła, sprawiło, że coraz mniej dotykały mnie uwagi – głównie mężczyzn – pojawiające             
się na naszym profilu społecznościowym, uwagi wskazujące na to, że kobiety to zmywarki.             
Wiedziałam już, że zawsze pojawią się ci, którzy mają po pierwsze anachroniczne poglądy,             
a po drugie, często nam po prostu zazdroszczą. Słowa pani Ławrynowicz wskazywały            
dobitnie, że i w dziedzinie IT kobiety świetnie się odnajdują: 

- Praca ta jednak [w firmie, korporacji – przyp. autorki] nie dawała mi pełni satysfakcji               
i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to to, co na pewno               
chcę robić i czy tak ma wyglądać moje życie zawodowe. Doszłam do wniosku, że zawsze               
chciałam robić rzeczy związane bardziej z innowacją i badaniami. 

(…) Zdecydowałam się więc, że wrócę na uczelnię. (…) Rozpoczęłam szukanie ciekawego            
miejsca dla siebie, tematu w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją. 

 

Strachy na lachy czyli Logomat nade wszystko 

Tak, tak, tak – sukces. Można? Ależ oczywiście, że tak. Wyciągnęłam z szuflady mój              
Logomat, popatrzyłam na odłożony ad acta wyczyn trzynastolatki i trochę smutno mi się             
zrobiło, że nie miałam wcześniej tyle siły w sobie, ile mam teraz, żeby walczyć, że               
nauczyciele – ci, którzy mogli wspierać mój sukces, nie byli przy mnie wtedy, gdy nie               
wiedziałam, jak zdobywać świat dorosłych, że nie było tyle sprzyjających okoliczności, bym            
mogła pokazać mój wyczyn całemu światu. 

Przeczytałam kolejne wpisy na Facebooku i miejsce ogarniającej mnie bezsilności          
zajął bunt. Nie, nie będę uciekała przed hejtem, będę walczyła dla siebie i innych, będę…               
tak, będę pokazywała, że mogę programować, pisać, że nie muszę poddawać się            
stereotypom! 

Słowa Pani Agnieszki Ławrynowicz stały się siłą do walki o własny los, sprawiły, że              
Logomat z szuflady trafił na biurko i zaczyna znów nabierać znaczenia. 

- Kobietom jest generalnie ciężej. Na początku kariery może nie, ale później jest gorzej.              
Starałam się więc [mówiła p. Agnieszka Ławrynowicz] korzystać z takich opcji, które są             
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dedykowane właśnie kobietom. Swego czasu bardzo aktywna była Fundacja Na Rzecz           
Nauki Polskiej. Proponowała ona programy dla kobiet z doktoratem w naukach ścisłych            
i technicznych, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka. Stwierdziłam, że zaaplikuję            
w tym programie. Ponieważ w proponowanym programie trzeba było znaleźć partnera           
z zewnątrz, pomyślałam sobie, że dobrym partnerem byłby Stanford University. Na           
wspomnianym uniwersytecie funkcjonuje grupa, która zajmuje się tym, co ja. Na szczęście            
mieliśmy wspólnych znajomych, przez których napisałam list do grupy ze Stanforda i w ten              
sposób pozyskałam partnera w tym projekcie. Realizowanie kariery polegało więc na           
okiełznaniu strachu i łapaniu szans. I to mi się udało. 

Tak, okiełznanie strachu jest bardzo ważne. Zachęcona przez naukowczynię,         
sprawdziłam, co proponuje dziś Politechnika Poznańska kobietom, młodym maturzystkom         
i uśmiechnęłam się. Wydawać by się mogło, że świat staje się przychylny kobietom, że              
słabsza płeć w końcu została zaproszona do klawiatury. Jednak ciągle pozostają w pamięci             
statystyki Fundacji Carrots, z badań której wynika, że aż 85% z badanych kobiet             
pracujących w IT zetknęło się z gorszym traktowaniem ze względu na płeć, a dodatkowo              
ponad połowa z nich uważa, że kobiecie trudniej jest poradzić sobie w tym obszarze niż               
mężczyźnie. Smutne statystyki pokazują również, że aż 61% kobiet pracujących w IT            
uzyskiwało niższe wynagrodzenie niż mężczyźni na tym stanowisku. Najbardziej jednak          
zatrważające dane wskazują, że prawie jedna trzecia kobiet (aż 28%) spotkała się            
z odrzuceniem kandydatury ze względu na płeć. 

Jak to możliwe? W XXI wieku? Czytając statystyki, poczułam się jak           
w średniowieczu. 

 

Nastolatka, zmywarka, nikt – czyli kto? 

Pomyślałam sobie, że czas popatrzeć na świat przez różowe okulary, pomimo           
statystyk i słów, które słyszę z różnych stron, pomimo zachowań innych, które wskazują,             
gdzie jest moje miejsce. Przecież jeśli się człowiek sam nie doceni, to dlaczego inni mieliby               
to zrobić? No właśnie. Docenianie. Na Facebooku rozgorzała dyskusja: czy dziewczyny           
w szkołach są doceniane jako potencjalny narybek informatyczny, czy mogą stawać           
w szranki z mężczyznami? Tak, mogą, nie, nie są doceniane, przynajmniej nie zawsze i nie               
wszędzie. Szkoły nadal, nie wszystkie, ale całkiem spora ich część, stosuje stereotypowy            
podział zainteresowań. Dziewczynki zatem wkładane są do szufladki humanistycznej,         
a chłopcy do tej z naukami ścisłymi. Szuflandia wszechobecna rozgościła się w edukacji             
podstawowej, a to tam właśnie kształtowane są postawy i to, co najważniejsze – nastawienie              
wobec świata. Jeśli więc w szkole podstawowej dziewczyna dowie się, że powinna            
interesować się literaturą, historią, malarstwem, no i naukami społecznymi, a chłopcy będą            
wtłaczani w mechanikę, matematykę, fizykę i informatykę, to będzie to później rodziło            
najróżniejsze problemy. Gdy więc dziewczynka, której do zabawy, z uporem godnym           
podziwu, daje się lalki i ubiera się ją na różowo, zechce przypadkiem spojrzeć na ułamki,               
całki i nie daj Boże przełączniki, kable i programowanie – nieprzyzwyczajony nauczyciel            
(niczym Gombrowiczowski przerażony Bladaczka) zacznie zgodnie z wpojonymi mu         
schematami działać stereotypowo – zabierze zabawki i zapędzi nieszczęsną do          
przysłowiowej kuchni. A dziewczynka? Zostanie z informacją, że nie powinna zabierać się za             
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coś, na czym się nie zna i co nie jest dla niej. Na szczęście, te które przetrwają, dotrą do                   
szkół średnich i na uczelnie ze swoimi pasjami, mogą liczyć na wsparcie. Nie są już               
traktowane jako zło konieczne, nieodpowiednie osoby wpychające swe nosy w nie swoje            
sprawy. Nastolatka – zmywarka? Nie! Nikt? Również nie! To ktoś i z tym ktosiem świat w                
końcu powinien zacząć się liczyć. I nie przeceniać, ale doceniać, dostrzec nasze umysły             
i nas. 

W rozmowach toczonych na stronie Code::Girls na Facebooku dotyczących         
dyskryminacji kobiet na uczelniach pojawiły się też pozytywne głosy, które dają mnie i innym              
dziewczynom nadzieję: 

- Na mojej uczelni tego nie widzę, aby była dyskryminacja kobiet w dziedzinie IT, ...               
dziewczyny jak i chłopcy uczestniczą w olimpiadach i konkursach międzynarodowych – na            
równi … ale może gdzieś indziej tak się dzieje… nad czym ubolewam. (Anna Waj) 

 

Wąską ścieżką przez ogródek IT 

Wypowiedzi wielu kobiet, które pracują w IT, bądź w jego otoczeniu, nie są jednak              
już tak jednoznacznie pozytywne, wyrażają też zadziwienie obrazem polskiej szkoły, który           
przedstawiają zarówno moi rówieśnicy jak i osoby z sektora naukowego i gospodarczego. 

- Pracuję w sektorze IT w międzynarodowym towarzystwie od kilku lat i brak kobiet jest               
bardzo widoczny. Sama wielokrotnie spotykam się z sytuacją, gdzie pomimo mojej większej            
wiedzy czy doświadczenia moja opinia jest mniej warta, nie wspominając nawet o tzw.             
"mansplainingu", którego mam na pęczki. Moja metoda to po prostu robić swoje, bo koniec              
końców będę doceniona przez tych, dla których faktycznie coś zmieniam, dla partnera            
biznesowego, klienta czy użytkownika końcowego. Jestem świetna w tym, co robię, ale            
zawsze mam w sobie dużo pokory, to jest moja ścieżka, w ten sposób się rozwijam i uczę.                 
Nie siedzę cicho i grzecznie, jak mnie uczono, ale argumentuję, nie zgadzam się i stawiam               
na swoim, jeśli wiem, że to najlepsze rozwiązanie. Ale przede wszystkim nie pracuję ciągle,              
myśląc o tym, że jestem kobietą, ale z perspektywy czasu widzę, jak moja kobiecość              
i feminizm naturalnie weszły w mój styl pracy. (Emilia Szczygielska) 

 

- Że tak się wyrażę: masakra, dlaczego?! [komentarz do dyskryminacji dziewczynek           
w szkołach – przyp. autorki]. Co szkodzi nauczycielom zachęcać, co mają w głowie, że              
zniechęcają? Chwała tym, którzy zachęcają! W branży IT, zwłaszcza w dużych firmach, jest             
teraz trend, moda wręcz na #diversity, a nawet #neurodiversity. Firmy inwestują wiele            
pieniędzy, by zachęcić kobiety do pracy u nich. Widzę tutaj straszne nieskomunikowanie            
między tymi realiami a realiami szkół. 

Oczywiście w diversity (różnorodności) nie chodzi tylko o kobiety (ale o dążenie do zespołów              
różnorodnych wiekiem, kolorem skóry, sposobami myślenia, narodowością itd.), ale wiele          
firm opacznie tak je rozumie (co nie jest też złe). Są badania naukowe, biznesowe, że               
różnorodne zespoły wypracowują lepsze (np. efektywniejsze finansowo, szybsze, bardziej         
dopasowane do rynku) rozwiązania niż zespoły jednorodne (np. grupa białych mężczyzn           
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w wieku 25-30 lat). A to choćby przez cognitive biases, którym ulegamy wszyscy mniej lub               
bardziej świadomie. Nauka idzie w parze z biznesem. Na wielu wydarzeniach jasno            
wybrzmiewa komunikat "To są czasy kobiet". Warto to wykorzystać! Przykro mi, że            
w polskiej szkole jest klimat dyskryminacyjny, podczas gdy szczyty biznesu pieją o istotności             
kobiet! (Aleksandra Kornecka) 

Ścieżka na górze przetarta, teraz trzeba rozpocząć uprawianie grządek, by nie tylko            
zbiory szklarniowe były doceniane. 

Ważne jest też, by - jak zauważyła pani dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz – nie               
zapominano o kobietach, bo cicha dyskryminacja ciągle istnieje: Nie ma więc tendencji do             
dyskryminowania, zdarza się jednak, że często nie zauważa się kobiet. Dlatego nie można             
powiedzieć, że dyskryminacja jest bezpośrednia, np. kompletując zespół projektowy, nie          
zaprasza się do niego kobiet, pomija się je, nie myśląc o nich. 

 

Międzynarodowo, kolorowo 

No dobrze, skoro w IT pracują nie tylko informatycy, informatyczki po studiach            
kierunkowych, to jeśli już znajdą się tam właśnie tacy ludzie, to co się z nimi dzieje, jak są                  
traktowani? Otworzyłam komunikator i korzystając z pozyskanych od życzliwych osób          
kontaktów, odezwałam się do kolejnych kobiet ze świata IT. Ich życzliwość sprawiła, że             
postanowiłam pójść za ciosem. Czy mogę łamać stereotypy, czy mogę osiągnąć to, co nie              
jest przeznaczone dla nastolatków, ba czy mogę wejść na najwyższe szczyty, mimo że             
według niektórych ludzi nie powinnam, bo to nie dla mnie? Wreszcie, skoro już skakać, to na                
głęboką wodę. Czy tylko dziewczyny wokół mnie mają problem z wyjściem z ciasnego             
myślenia otoczenia, czy dotyczy to tylko Polski? Przeglądając sieć, doszłam do wniosku, że             
muszę coś zrobić, muszę być głosem, który dziś się odezwie i może nie zmieni wszystkiego,               
co trzeba zmienić, ale wesprze ten proces. Nie zastanawiając się, poszłam za ciosem.             
Postanowiłam sprawdzić, czy problem ten jest dostrzegany również na arenie          
międzynarodowej. Jeden, drugi telefon i współpraca z Uniwersytetem im. Adama          
Mickiewicza została rozpoczęta. Było to możliwe dzięki innym kobietom, które również           
uważały, że trzeba przeciwstawiać się dyskryminacji, nie tylko tej, która jest na świeczniku             
i w telewizyjnych komunikatach, ale również tej, która jest prawie niewidoczna, lecz            
w znacznym stopniu wpływa na wybory życiowe młodych ludzi.  

Kobiety nie będą   
zmywarkami, odniosą  
sukces. Ta myśl   
przyświecała wszystkim,  
którzy współtworzyli  
międzynarodową 
konferencję. Dzięki  
działaniom młodych  
dziewczyn nazwanych  
w Internecie  
„zmywarkami” 
w konferencji wzięło   
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udział wielu uznanych naukowców i praktyków z całego świata: z Polski, Szwajcarii, Szwecji             
i Ukrainy, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W licznych wypowiedziach naukowców           
i praktyków pokazaliśmy, że świat tworzą odważni, bez względu na płeć. 

Jedna z prelegentek występujących podczas konferencji – pani Karina Ślęzak –           
opisując swoją ścieżkę kariery od filologii węgierskiej przez tłumaczenia techniczne do pracy            
w Szwajcarii w firmie Google jako UX writer, pokazała, że nie płeć była ważna, a jej                
umiejętności, że do świata IT mogą prowadzić chęci i nabywane z czasem umiejętności.             
Z kolei dr Olena Hrybiuk z Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of               
Ukraine z Kijowa przedstawiła stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informatycznego          
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wskazywała, że płeć nie zawsze ma znaczenie,           
ale jest nadal jednym z wyznaczników, które wpływają na stymulację zawodową młodych            
osób. Jedyny mężczyzna, który podjął rękawicę i ostatecznie wystąpił podczas konferencji –            
dr Janusz Pochmara z Politechniki Poznańskiej okazał się pasjonatem i osobą niezwykle            
przyjaźnie nastawioną do młodych ludzi bez względu na płeć. Nie wiem jednak, czy osób              
widzących w dziewczynie, kobiecie człowieka IT jest więcej. Co więc zrobić, jak żyć, by móc               
żyć w świecie IT do dziś zdominowanym przez mężczyzn? Jakie rady można by dać młodym               
kobietom? 

- Osobiście – wspomina dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz – gdy oczekiwałam rad             
związanych z moją pracą naukową, pojechałam do Madrytu spotkać się z grupą ludzi             
zajmujących się sztuczną inteligencją. Szefową tej grupy była profesor Asunción          
Gómez-Pérez, obecna prorektor Politechniki Madryckiej, kobieta bardzo dziarska, określana         
przez kolegów z zagranicy jako superwoman. W rozmowie wspominałam o trudnościach           
i przeszkodach. Otrzymałam prostą radę: „you need to find a way” [musisz znaleźć sposób –               
przyp. Autorki]. I tak też działałam. Zawsze zajmowałam się tym, co mnie interesowało.             
A stereotypy i inne przeszkody będą zawsze, czy to związane z niepełnosprawnością, czy             
też z posiadaniem funduszy na działania na początku własnej ścieżki rozwoju. Na pewno             
kobietom jest odrobinę trudniej ze względu na to subtelne, niebezpośrednio dyskryminujące           
nastawienie środowiska koleżeńskiego. Z drugiej jednak strony, nie jest to żadną barierą. 

 

Złote Wilki na obcasach 

Oglądając świat z perspektywy działania, często można się przekonać, że jest on            
inny niż ten, który zagląda do nas ze stron internetowych. Nie tak łatwo jest oblewać ludzi                
hejtem, gdy trzeba się z nimi zmierzyć w rzeczywistości, gdy w grę wchodzić będą realne               
argumenty, dyskusja i działanie. Tak było i w tym przypadku. Początkowe wątpliwości            
odeszły wraz z podejmowanymi wyzwaniami. Badając świat kobiet i świat IT, dowiedziałam            
się, że jest lepiej. Na uczelniach jest coraz więcej kobiet. U nas na uczelni jest coraz więcej                 
kobiet, są też panie profesorki – mówiła dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz. Są             
wykładowcy, profesorowie, którzy odnajdują w młodych dziewczynach potencjał, jak np. dr           
Janusz Pochmara. 

A my? Kim my jesteśmy – grupa trzech licealistek? Jesteśmy Złotymi Wilkami1 –             
wilkami informatyki, my – dziewczyny, nie zmywarki. Właśnie dlatego chcę być           
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informatyczką, moja droga rozpoczyna się. Czy uda mi się pokonać stereotypy? To zależy             
tylko i nie tylko ode mnie. Być może zmywarka jednak nie ma płci? 

 

 

Patrycja Wasielewska 3b 

Cytowane wypowiedzi i zdjęcia zaczerpnięte z: 

1. Materiały ze strony: http://code-girls.org, której jestem współtwórczynią 
  

2. Materiały ze strony: FB CodeGirls, której jestem współtwórczynią 
  

3. Nagrania wywiadów przeprowadzonych osobiście 
  

4. Materiały konferencyjne: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna 
„Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces” UAM, Poznań 

  
5. Materiały ze strony http://amu.edu.pl  

 

 

1 Złote Wilki to główna nagroda przyznawana w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Zwolnieni z Teorii 
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“Balladyna” 

 
Tematem tegorocznej akcji Narodowego Czytania była „Balladyna” autorstwa        

Juliusza Słowackiego. Z tej okazji grupa teatralna Proscenium pod przewodnictwem Pani           
profesor Anety Cierechowicz zdecydowała się dokonać inscenizacji tego dramatu. 

Zaproponowana interpretacja jest bliska oryginałowi. Mimo to łatwo zauważyć         
różnicę między dramatem Słowackiego a wspomnianym spektaklem. Jak wskazane jest          
w słowie wstępnym, przygotowanym przez profesor Zimmer – „W wyborze scen, którego            
dokonała reżyserka […], znalazły się wyjątkowe fragmenty „Balladyny” podkreślające         
konflikty jednostek ze światem…” – nie wszystkie sceny z utworu pojawiły się            
w przedstawieniu. W niektórych przypadkach nie miało to większego wpływu na odbiór            
całości, jak było na przykład z pominięciem fragmentu rozpaczy Filona spowodowanej           
niemożnością odratowania zmarłej Aliny. Były jednak przypadki, w których reżyserski zamysł           
o skupieniu się na motywie buntu jednostek powodował pominięcie ważnych fabularnie           
momentów, czego skutkami mogło być pewne niezrozumienie i zakłopotanie odczuwane          
przez osoby nieznające tytułowego utworu. Główną ofiarą usuwania fragmentów tekstu ze           
scenariusza był wątek Kirkora, który jest dość ważny w rozwoju historii, lub przynajmniej jej              
początku. W interpretacji zabrakło sceny drugiej z aktu drugiego, w której to Balladyna             
powraca po zabójstwie Aliny. Efektem tego jest, że zaraz po scenie zabójstwa rozpoczyna             
się akt trzeci, w którym to już Balladyna jest zaślubiona grafowi Kirkorowi. Sytuacje te              
znacznie się różnią. Przejście pomiędzy nimi nie jest w żaden sposób umotywowane, co             
wytwarza w odbiorcy poczucie pewnej pustki. 

Interpretacja nadrabia jednak koncepcją charakterystyki głównej bohaterki. Choć tak         
samo jak w oryginale Balladyna jest kreowana na silną, bezlitosną kobietę, dążącą do celu              
po trupach, to wcielając się w rolę główną, aktorka (Aleksandra Szymańska) obdarza swoją             
postać pewną dozą wrażliwości na to, co się dzieje wokół niej. Nie jest ona tak               
niewzruszona, jak mogłoby się wydawać podczas lektury dramatu. Zamiast tego Balladyna           
prezentowana jest jako osoba głęboko cierpiąca z powodu popełnionych przez siebie           
zbrodni, co stawia jej konflikt ze światem w nowym świetle. Walka ta wydaje się momentami               
przytłaczająca dla głównej postaci. 

Zarówno sam spektakl jak i jego transmisja były bardzo dobrze zorganizowane. Nie            
obyło się jednak bez kłód rzucanych przez los pod nogi. W spektaklu nie mogło wziąć               
udziału kilku aktorów, w tym Maksymilian Kozłowski, który miał odegrać postać Skierki,            
o czym dowiedziano się na ostatnią chwilę, tuż przed dniem spektaklu. Zastąpił go Piotr              
Iwaszkiewicz, który nie mając wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do swojej roli,             
zmuszony był do czytania tekstu ze skryptu, co okazało się dość widoczne. Jednak nie tak               
bardzo widoczne jak stroje aktorów, a przede wszystkim postaci kobiecych. Na szczególną            
uwagę zasługuje cała kreacja Goplany, ukazująca mistyczność tej postaci, oraz suknie           
ludowe pojawiające się w pierwszych aktach utworu. 

Proscenium wprowadziło do swojego spektaklu koncept opowiadania części historii         
przez dźwięki. Pojawianiu się na scenie Balladyny lub podejmowanym przez nią okrutnym            
decyzjom towarzyszył charakterystyczny ostry dźwięk. Pomysł ten, choć prosty w swoich           
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założeniach, dodawał ciekawego wydźwięku scenom. (Choć dla użytkowników słuchawek         
był okrutnym cierpieniem! Ała!) 

Spektakl wystawiony przez Proscenium, choć z pewnymi lukami fabularnymi         
i drobnymi niedociągnięciami, należy do dobrych spektakli. Stroje wraz z (ubogą, niestety)            
scenografią oraz efektami dźwiękowymi tworzyły przekonujący i ułatwiający zrozumienie         
fabuły obraz, a sama gra aktorska była z pewnością godna powinszowania. Za szczególnie             
urzekającą (do czego nie było wątpliwości) uznać trzeba scenę pierwszą aktu trzeciego,            
w której gościnnie aktorom Proscenium towarzyszyli nasi ulubieńcy, nauczyciele         
i opiekunowie w VIII LO. 

 

Marcin Dudziak 
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“Anhelli” 

 
„Anhelli” to przygnębiająca opowieść o syberyjskich zesłańcach, którzy doświadczeni         

ciężkim losem nie są w stanie się zjednoczyć dla najświętszej sprawy, tylko eksponują swoją              
głupotę i zamiast walczyć z wrogiem, niszczą się nawzajem. Jest też wędrówką tytułowego             
bohatera u boku Szamana. A sam Anhelli, czysty, nieskażony grzechem, a jednak przykuty             
do ziemi miłością do kobiety – jego ofiara, poświęcenie, samotność - pozostają bez echa.              
Już od pierwszych stron byłem porwany całkowicie. Ten wspaniały dramat czytałem ze            
wzruszeniem. Była to dla mnie swoista podróż do syberyjskiej krainy, pokrytej wiecznym            
śniegiem. To wszystko w wyobraźni, której Słowacki (czyli drugi ulubiony pisarz           
ósemkowiczów) pozostawił wiele pracy, choć przy tak pięknym języku była to bardziej            
przyjemność niż wysiłek. Z tego powodu ucieszyłem się, gdy ósemkowe Proscenium           
udostępniło swoje wykonanie, które zostało pokazane 19 października na platformie          
Youtube. 

Ktoś może powiedzieć „to tylko kolejna odsłona popularnej sztuki”. Rzeczywiście,          
reżyser nie szuka awangardowych rozwiązań, nie próbuje bawić się konwencją. I ma rację –              
dobrze zagrany klasyk obroni się sam. Co zatem sprawia, że oglądanie spektaklu staje się              
niezwykłym przeżyciem? 

Po pierwsze bardzo reżyseria, która pozwala na szczególnie immersyjne oglądanie          
tego przedstawienia. Innym elementem pochłaniającym widza są niesamowita zdolności         
aktorskie, zwłaszcza odtwórcy roli Anhellego, które pozwalają oglądającym poczuć się, jakby           
samemu się było na Syberii z bohaterami. Stroje, pomimo swej prostoty, dodają            
niesamowitych odczuć po spektaklu, co widać najlepiej w momentach z udziałem Szamana. 

Jedyną wadą, na którą zwróciłem uwagę, jest brak przybliżeń kamerą w momentach            
dziejących się na małym obszarze sceny. Gdyby się pojawiły, widoczniejsza by była            
wcześniej wspomniana gra aktorska i mimika aktorów. 

Podsumowując, uważam, że „Anhelli” jest niesamowitym zarówno utworem literackim         
jak i przedstawieniem i cieszę się, że mogłem zobaczyć to przedstawienie pomimo            
pandemii. Życzę dalszych sukcesów naszemu Proscenium i polecam każdemu obejrzenie          
jego spektakli. 

Mateusz Puk 
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Przed nami nadzwyczaj długie ferie zimowe. Będziemy mieli dużo czasu, żeby           
odpocząć od nauki i to i owo z niej zapomnieć. Ale, jak nam nieraz już uświadamiano,                
odpoczynek nie musi i nie powinien być tylko bezczynnym siedzeniem i filozoficznym            
wbijaniem spojrzenia w ekran telewizora, albo, co często równie ciekawe, w ścianę. Ten             
czas można wykorzystać też na wypoczynek aktywny, czyli sport albo rozwijanie swoich            
pasji. To z pewnością dobry sposób na spędzenie kilku chwil, a przecież nikt nie ma               
trudności ze zmobilizowaniem się do robienia czegoś, co sprawia mu przyjemność,           
szczególnie jeśli jest np. fanem wbijania filozoficznego spojrzenia w ścianę. 

Dla tych zaś, którzy mają ochotę odpocząć, a równocześnie spędzić trochę czasu            
produktywnie, rozwijając tak zabawne aspekty swojej osobowości jak erudycja, grupa          
uczniów Ósemki przygotowała listę książek godnych polecenia. A więc: 

Jeśli gdzieś głęboko w Was chowa się żyłka nostalgii za czasami międzywojnia, za             
światem pełnym eleganckich przyjęć w ogrodach, w świetle księżyca, za rajem utraconym            
znanej z legend o pucybutach Ameryki – Kalina Lisińska namalowała dla Was obraz takiego              
świata, namiastkę obrazu stworzonego przez Francisa S. Fitzgeralda w powieści „Wielki           
Gatsby”. 

Świat za oknem wydaje Wam się pozbawiony magicznej żyłki niezwykłości? Macie           
dosyć szarej, codziennej egzystencji? Zajrzyjcie przez furtkę, którą otwiera Wam Marcelina           
Majka – furtkę do świata pełnego magii, świata „Gildii Magów” Trudi Canavan. 

A może chcecie zapoznać się z innym spojrzeniem na codzienność? Właśnie w niej             
odnaleźć coś ciekawego? Zuzanna Rybacka zabiera Was do dalekiej Japonii i konfrontuje            
z życiem naszej rówieśniczki, bohaterki „Uczennicy” Osamu Dazai, która udowadnia, że           
rzeczywistość może być interesująca. 

To samo pokazuje książka Diane Ackerman „Azyl”. Utwór opowiadający historię          
Zagłady i bohaterstwa zwykłych ludzi – młodego małżeństwa, pracowników warszawskiego          
ZOO, przedstawia Patrycja Wasielewska, recenzująca amerykańskie spojrzenie na bliską         
nam historię. 

Patrycja spieszy również z receptą dla tych, którzy czują się zbyt bezpiecznie, snując             
historię o czynieniu z ludzi bezwolnych niewolników za pomocą... ale zobaczcie sami            
w recenzji „Komórki” Stephena Kinga. 

W końcu Ksawery Downar-Dukowicz udowodni Wam, że poezja jest nieodzowną          
częścią naszego życia. Zabierze Was w podróż po buntowniczych sercach młodych uczniów            
Akademii Welltona - „Stowarzyszenia Umarłych Poetów”. 

Wraz z recenzentami zachęcam do spędzenia czasu z dobrą książką. Przyjemnego           
czytania! 

Józef Owecki 
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Francis S. Fitzgerald “Wielki Gatsby” 

Chcąc oderwać się od szkolnej rzeczywistości w ostatnich dniach, sięgnęłam po           
powieść Francisa Scotta Fitzgeralda zatytułowaną „Wielki Gatsby”. Książka spełniła moja          
oczekiwania. Wieczorami przenosiłam się do świata bajkowych rezydencji, nocy         
wypełnionych zabawą. Patrzyłam na twarze bezimiennych gości przysłaniane dymem cygar,          
w ogrodzie połyskiwały wieczorowe suknie, a bicie zegara ogłaszającego północ mieszało           
się z dźwiękami fokstrota. Mijał dzień, a ja jak poprzedniego wieczora jeździłam            
rolls-royce’em po ulicach Nowego Jorku i poznawałam potężny świat budowany wielkimi           
pieniędzmi i żyjących w nim zagubionych ludzi. Powieść ta powstała w 1925 roku w Stanach               
Zjednoczonych. Z początku nie zyskała zbyt wielkiej popularności. Zainteresowaniem         
zaczęła się cieszyć dopiero w latach 50. XX wieku po ponownym wydaniu. Choć akcja              
utworu rozgrywa się po I wojnie światowej, utwór niesie ze sobą przesłanie ponadczasowe             
i mimo upływu lat pozostaje żywy, gdyż może być wciąż na nowo interpretowany. Powieść              
Francisa Scotta Fitzgeralda, przedstawiciela tzw. straconego pokolenia pisarzy        
amerykańskich, ukazuje zagubienie, rozczarowanie rzeczywistością wśród młodych       
Amerykanów w czasie prosperity po Wielkiej Wojnie. 

Akcja utworu rozgrywa się na wschodzie Stanów Zjednoczonych w pobliżu Nowego           
Jorku. Przenosi się tam narrator – trzydziestoletni Nick Carraway z Zachodu, aby podjąć             
pracę maklera na giełdzie. Z jego domem sąsiaduje okazała rezydencja, której właścicielem            
jest tajemniczy Gatsby. Na wydawane przez niego w letnie noce wystawne przyjęcia            
przybywają liczni goście, także niezaproszeni. Naprzeciw jego rezydencji po drugiej stronie           
zatoki stoi biały pałac należący do państwa Buchananów, znajdującego się w kryzysie            
małżeństwa. Pani Buchanan jest kuzynką Nicka. Toma Buchanana zna on z czasów            
uniwersyteckich, spotyka także jego kochankę – Myrtle Wilson. Carraway poznaje          
Gatsby’ego na jednym z przyjęć. Wkrótce zostają przyjaciółmi, a Nick Carraway dowiaduje            
się o dawnym romansie Jay’a Gatsby’ego z Daisy Buchanan. Odnowienie dawnej           
znajomości oraz odmienne pragnienia i oczekiwania młodych prowadzą do konfrontacji.          
W kłótni bierze udział także Tom Buchanan, który dowiaduje się, że Wilson – mąż Myrtle -                
planuje zabrać żonę i wyprowadzić się. Wkrótce po tym dochodzi do wypadku – potrącona              
Myrtle Wilson umiera. Wina zostaje przypisana Gatsby’emu, choć odpowiedzialna za śmierć           
Myrtle jest Daisy Buchanan. Ostatecznie Jay Gatsby zostaje zastrzelony przez Wilsona           
winiącego go za śmierć żony, a na jego pogrzeb przybywają trzy osoby. I tak żegnany jest                
człowiek, który na przyjęciach gościł tak wielu ludzi… 

Narracja powieści jest pierwszoosobowa. Uważam, że jest dobrze prowadzona.         
Sama postać narratora wzbudziła moją sympatię. Jest to człowiek uczciwy, spostrzegawczy,           
choć ostrożny w sądach i posiadający dystans wobec samego siebie. Przekonująco           
przedstawia postaci, a przez informacje o odczuciach podczas rozmów z nimi pozwala            
tworzyć czytelnikowi ich indywidualny obraz, lepiej ich poznawać, uczestniczyć         
w opisywanych wydarzeniach. Narrator nie zawsze zachowuje kolejność chronologiczną         
wydarzeń, opowiedziane mu przez innych bohaterów historie z przeszłości są obecne           
w utworze jako retrospekcje. Czasem mówiąc o jakiejś sytuacji, nawiązuje do późniejszych            
wydarzeń, snuje na jej temat refleksje z perspektywy czasu. Wywoływało to u mnie             
zaciekawienie, chciałam dalej zgłębiać charaktery bohaterów, poznawać ich losy. Dzieli się           
on też swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ludzkiej egzystencji, różnic między Wschodem          
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i Zachodem Stanów Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym. Subiektywny, ale         
szczery narrator zwracał moją uwagę na poruszane problemy, skłaniał do refleksji nad nimi. 

Tempa wydarzeń nie można wprawdzie nazwać wartkim, a następujące zwroty akcji,           
zwłaszcza nagła śmierć Gatsby’ego zastrzelonego przez Wilsona, z początku wywołały          
u mnie uczucie rozczarowania. Dopiero później zrozumiałam, że to stanowi sedno utworu.            
Niespodziewana śmierć wielkiego człowieka, idealisty, z rąk zrozpaczonego,        
wprowadzonego w błąd, mężczyzny prowadzi do rozczarowania, uczucia, które         
towarzyszyło całemu opisanemu pokoleniu, które jest wyczuwalne w postawach bohaterów.          
Śmierć Gatsby’ego to obraz starcia marzenia z pieniędzmi i egoizmem ludzi, obraz jego             
klęski. Wywołuje uczucie rozczarowania. W życiu bohaterów nie dochodzi do zmian, panuje            
pustka. Moim zdaniem, wartości książce przydają także ciekawe portrety psychologiczne          
bohaterów, a o jej uroku stanowi barwny opis obyczajów, obraz świata bogaczy minionego             
stulecia – staromodne rolls-royce’y i jazz grany w ogrodzie. 

Postacią, która najbardziej przyciągała moją uwagę, był Jay Gatsby - osoba           
tajemnicza, na temat której krążyły różne domysły. Gatsby rzeczywiście był wielki, jeśli, jak             
mówi Carraway: „na wielkość człowieka składają się decyzje życiowe i idące w ślad za nimi               
czyny”. Z początku aura tajemniczości otaczająca jego osobę wywoływała podejrzenia          
podobne do domysłów gości przyjęć, że może kiedyś zabił człowieka… Później           
zrozumiałam, że to przede wszystkim idealista, człowiek stojący w świetle księżyca,           
wpatrzony w zielone światło na drugim brzegu tlące się w pobliżu domu Daisy. Poczułam do               
niego sympatię zwłaszcza ze względu na jego wytrwałość. Wywodził się bowiem z ubogiej             
rodziny, ale dzięki swojej determinacji doszedł do fortuny. Stawiał sobie ambitne cele, jego             
zapiski, postanowienia znajduje po jego śmierci ojciec Gatsby’ego w jednej z książek.            
Chociaż czasem romantyczna żarliwość, niedopuszczanie myśli o tym, że jego największe           
marzenie pozostanie niespełnione, idealizowanie ukochanej kobiety, której urok i wdzięk          
były zbudowane na pieniądzach, budziła odrobinę irytacji, nie potrafię go wyśmiać ani            
zlekceważyć, jak niektórzy bohaterowie i wolę wraz z narratorem stwierdzić: „Jesteś więcej            
wart, niż oni wszyscy razem wzięci”. 

Z początku polubiłam Daisy Buchanan – ukochaną Gatsby’ego. Wydała mi się na            
swój sposób urocza. Nie przywiązywałam wówczas większej wagi do spostrzeżenia          
narratora, który snuł uzasadnione domysły, że próba uzyskania jego współczucia, refleksje           
nad zepsuciem świata są grą. Jednak jej czar, niezwykły wdzięk były sprawą pieniędzy, to              
one były ich źródłem. Daisy, wychowana w bogatej rodzinie wśród zabaw i adoratorów, nie              
potrafiła żyć bez pieniędzy. Łudziła Gatsby’ego, nie potrafiła podjąć decyzji, by odejść od             
męża, czego Gatsby od niej oczekiwał. Zabiła Myrtle i mimo nalegań nawet nie zatrzymała              
samochodu, a ostatecznie stała się odpowiedzialna za śmierć człowieka, którego rzekomo           
kochała i nawet nie pojawiła się na jego pogrzebie, nie wysłała choćby kwiatka. Straciłam do               
niej sympatię, widziałam, że dla niej życie było grą, zabawą. Toma Buchanana nie lubiłam              
od pierwszych stron książki. Odpychał mnie jego agresywny ton wypowiedzi, władczy styl            
bycia. Może narrator ma rację, mówiąc o nim, że jest „bezrozumnym dzieckiem”. Jego             
lekceważenie i pogarda dla Gatsby’ego, którego wskazał Wilsonowi, gdy przyszedł do niego            
z bronią, jego egoizm i niefrasobliwość wzbudzają we mnie niechęć, której nie mogę             
usprawiedliwić niewielkim poziomem inteligencji ani faktem, że uważał swój stosunek do           
innych za normalny i uzasadniony. Uważam, podobnie jak Carraway, że Buchananowie           
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„niszczyli ludzi, a potem zachowywali się tak, jakby się nic nie stało”. Przyczynili się bowiem               
do śmierci trzech osób, po czym wyprowadzili się, nie pozostawiając nawet adresu… 

Zagubienie młodych ludzi w okresie rozkwitu po I wojnie światowej przyjmowało           
różne formy. Gatsby dążył w stronę marzeń, wpatrzony w zielone światło, dla Daisy i Toma               
życie było grą, w której oni odgrywali dominującą rolę. Nick Carraway jako realista i człowiek               
uczciwy był stęskniony za światem moralnie uporządkowanym. Wyjeżdżając na Wschód,          
marzył o życiu prostym i zwyczajnym. Był jednak świadomy przemijalności życia, mówi            
bowiem: „Tak oto jechaliśmy przez zastygający zmierzch – ku śmierci”. Jest oburzony            
brakiem szacunku dawnych gości i wspólników wobec zmarłego Gatsby’ego. Jeszcze inną           
postawę reprezentuje Jordan Baker. Postać tę uważam za ciekawą, choć nie zdążyłam            
poczuć do niej ani sympatii, ani niechęci. Jest osobą myślącą trzeźwo, realistką. Cechuje ją              
jednak cynizm. Jordan Baker nie potrafi przegrywać. Ma silną osobowość i pokrywa się             
skorupą cynizmu, pozostając mało wrażliwa na rozgrywające się wydarzenia. 

Bardzo polecam powieść „Wielki Gatsby”. Kolejne strony przenoszą czytelnika         
w świat jazzu, świat minionego wieku, odrywając go choć na chwilę od codzienności,             
pozwalając poznać rzeczywistość, która przeminęła. Według mnie książka jest warta          
przeczytania również ze względu na przesłanie, jakie ze sobą niesie. Francis Scott            
Fitzgerald przedstawił w swojej powieści postawy osób doświadczających zagubienia         
i rozczarowania. Jednakże, moim zdaniem, nie tylko wnikliwe ukazanie ludzkich osobowości           
i zachowań stanowi o ponadczasowej wartości utworu. Utwór jest opowieścią o walce            
o marzenie, która kończy się klęską. Idea zostaje pokonana przez pieniądze i egoizm innych              
ludzi. Gatsby pragnął zdobyć Daisy, być z nią szczęśliwym i dać jej szczęście. Jednak jej               
niezdecydowana postawa i przywiązanie do pieniędzy nie pozwoliły na realizację tego           
marzenia, ich pragnienia okazały się różne. Tom lekceważył Gatsby’ego, a w swoim            
egoizmie wskazał go uzbrojonemu Wilsonowi, później nawet nie pożałował swojej decyzji.           
Gatsby ginie, do końca trzymając się cienia nadziei, czuwając samotnie w świetle księżyca.             
Wierzył w przyszłość, dążył do niej, a odszedł żegnany przez tak niewielu, zlekceważony             
i zapomniany przez dawnych współbiesiadników i wspólników. I choć narrator mówi, że „tak             
oto nieprzerwanie dążymy naprzód – pod prąd, który nieubłaganie spycha nas z powrotem             
i każe dryfować w przeszłość”, choć idea może zostać stłamszona przez nieidealny świat,             
sądzę, że nie powinniśmy popadać w nastrój pesymizmu, rozczarowania. Bowiem chociaż           
Gatsby, gdy Daisy wyszła za mąż, wyciągał rękę w stronę jej rodzinnego miasta i próbował               
uchwycić to coś, co utracił, napotkał pustkę i wiedział, że utracił to na zawsze, nie porzucił                
romantycznej żarliwości, wiary w przyszłość, swoich marzeń, dążył do ich realizacji i to             
właśnie on, nikt inny, był wielki… 
 

Kalina Lisińska 2eP 
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Trudi Canavan „Gildia Magów”  

Od zawsze bardziej interesowały mnie książki o tematyce fantasy. Ich magiczny oraz            
tajemniczy klimat umilał mi wieczory i sprawiał, że mogłam uciec od rzeczywistości,            
wkroczyć w nowy, nierealny świat. Kiedy przyjaciel polecił mi przeczytanie powieści Trudi            
Canavan, od razu wiedziałam, że będzie to powieść, która przypadnie mi do gustu. Autorka              
była nominowana oraz nagradzana za najlepsze powieści fantasy, co jeszcze bardziej           
zachęciło mnie do przeczytania tej książki. 

„Gildia Magów” jest pierwszą częścią trylogii Czarnego Maga. Została wydana          
w 2001 roku. Przedstawiona w niej historia według mnie jest dość nietypowa. Sonea,             
dziewczyna z niższej klasy społecznej, która gardzi bogatymi ludźmi, a co za tym idzie -               
magami, dowiaduje się, że ona sama jest magiem. Wśród ludzi z jej warstwy społecznej jest               
to niespotykane. Nigdy nie zdarzyło się, aby ktoś biedny zyskał moc magiczną. Gildia             
wyznaczyła grupę magów, mających za zadanie ją znaleźć i uniknąć katastrofy, do której             
mogła doprowadzić jej niekontrolowana moc. Główna bohaterka jest pewna, że magowie           
chcą ją zabić, więc próbuje uciekać. Pomaga jej przy tym wiele osób. Niektórzy robią to               
przez sympatię dla nastolatki, ale znajdują się również tacy, którzy widzą w tym interes.              
Pierwsza część trylogii opowiada o jej zetknięciu z magami. Sonea przekonuje się, że nie              
wszyscy myślą o niej jako o kimś gorszym, a wręcz przeciwnie. Obdarzają ją sympatią              
i chęcią pomocy. Następne części opowieści przedstawiają jej próby zaadaptowania się           
w świecie ludzi z wyższych sfer, a także wiele niebezpiecznych przygód i zaskakujących             
decyzji, które musieli podjąć bohaterowie. 

Powieść Trudi Canavan pokazuje, że wszyscy są równi bez względu na pochodzenie            
czy ilość pieniędzy, które posiadają. Autorka uwydatnia ideę prawdziwej przyjaźni, na           
przykładzie relacji głównej bohaterki z Cerym. Jest to tak głęboka więź, że oni zrobią dla               
siebie wszystko, bez względu na niebezpieczeństwo czy groźbę śmierci. Lojalność          
przyjaciela była tak wielka, że nie opuścił jej nawet w momencie, gdy moc Sonei zagrażała               
jego życiu. 

Słownictwo wykorzystane przez Trudi dodaje fantastycznego charakteru powieści.        
Używa ona słów stworzonych przez siebie. Interesująca jest również struktura wypowiedzi           
przedstawicieli różnych grup społecznych. Mieszkańcy slumsów używają prostego języka         
oraz swojego slangu, co jest nieakceptowalne w kręgach arystokracji. Słownik wyższych           
warstw społecznych jest bogatszy i elegancki, co wcale nie świadczy o charakterze tych             
osób. Bogacze z tej powieści są zazwyczaj przebiegli i okrutni. Bogate opisy wciągają             
czytelnika w głąb powieści i sprawiają, że ma się wrażenie uczestniczenia w wydarzeniach.             
Narrator nie bierze udziału w akcji, ale czuje sympatię do Sonei, chcąc dla niej jak najlepiej.                
Taki sposób przedstawienia postaci sprawia, że zaczynamy ją lubić po przeczytaniu           
pierwszych stron książki. 

Bardzo podobało mi się przedstawienie bohaterki jako kogoś, kto jest traktowany           
gorzej. Dziewczyna musi walczyć o przeżycie i zapracować na uzyskanie wyższego miejsca            
w hierarchii, co nie jest prostym zadaniem. Niespodziewane zwroty akcji i decyzje bohaterów             
niejednokrotnie sprawiły, że musiałam przeczytać fragment jeszcze raz, aby upewnić się, co            
właśnie się wydarzyło. Specyficznego klimatu powieści dodawały również relacje pomiędzy          

60 



OŚMIORNICA 

bohaterami, przez co śmiałam się, a następnie płakałam, czytając dialogi. Myślę, że książka             
i jej kontynuacje są godne polecenia. 
 

Marcelina Majka 2ep 
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Osamu Dazai “Uczennica” 

Czuliście się kiedyś, jakby książka, którą czytaliście, była napisana idealnie o was?            
Podczas lektury utworu Osamu Dazai pt. „Uczennica” odniosłam właśnie takie wrażenie.           
Pomimo faktu, że akcja utworu dzieje się w XX wieku, to dzieło porusza wiele ważnych               
problemów aktualnych do dzisiaj. Strata bliskiej osoby, poczucie odrzucenia i okrucieństwa           
ze strony ludzi – niełatwo poradzić sobie z takimi rzeczami. A jednak, młoda narratorka              
mierzy się z przeciwnościami losu na co dzień. 

Dorastanie to szczególnie trudny okres. Wszystko się zmienia – nasz sposób           
patrzenia na świat jak i my sami. Dla bohaterki, która traci ojca, życie staje się nie do                 
zniesienia. Każdy dzień jest dla niej szary, pozbawiony jakichkolwiek wesołych barw – tak,             
jakby już nigdy nie miało zdarzyć się nic fascynującego. Akcja dzieje się w ciągu jednego               
dnia, to ciekawy zabieg literacki Dazai. Poznajemy myśli, uczucia głównej bohaterki, której            
imienia nie znamy. Znamy tylko ją i jej życie w Japonii. 

Odbiorca, czytając tę książkę, zderza się z trudnymi emocjami nastolatki. Mam           
wrażenie, że sami jesteśmy w stanie poczuć to, co ona czuje : od euforii po melancholijne                
stany. Słowem, które mogłoby stać się symbolem tej opowieści, jest „pustka”. Jak każdy             
młody człowiek, bohaterka nie widzi siebie pięknej, mądrej, jej okulary straszą. Boryka się             
dzień po dniu z problemami okresu dojrzewania. Język także oddaje rzeczywistość           
opisywaną przez bohaterkę. Jest przejrzysty, dojmujący, prawdziwy, kronikarski.        
Z pieczołowitością używa zwykłych słów do opisania swojego zwykłego życia. Słowo zatem            
odzwierciedla jej patrzenie na świat. 

Ta książka jest na pewno dla kobiet, dla nastolatek… Świat przedstawiony przez            
Dazai na pewno ciekawi, jest inaczej opisany, to trochę jakby się czytało monolog myśli              
głównej bohaterki. Język, którego używa, jest zrozumiały, a z drugiej strony zaskakuje            
oryginalnością stwierdzeń. Może brakuje mi dialogów, ale dzięki temu, że ich brak, książka             
przypomina dziennik. 

Uważam, że utwór ten zasługuje na większą reklamę w XXI wieku, szczególnie            
podczas tak trudnej sytuacji, którą jest pandemia. Wielu z nas czuje się samotnymi w tych               
czasach, dlatego sądzę, że idealny opis emocjonalnych przemian nastoletniej dziewczyny,          
pomoże nam zrozumieć nas samych i uczucia, z którymi się zmagamy każdego dnia.             
W końcu słowa bohaterki mogłyby stać się mottem i naszego życia, jak sama stwierdziła:              
„Chciałabym pięknie żyć”. Czy i my tego nie chcemy? 

Zuzanna Rybacka 1d 
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Diane Ackerman „Azyl” 

Literatura wojenna i okupacyjna nie należy do       
moich ulubionych, jednak zachęcona filmową adaptacją      
sięgnęłam po „Azyl” Diane Ackerman napisany na       
podstawie pamiętników Antoniny Żabińskiej    
i dokumentów źródłowych. Zazwyczaj czynię odwrotnie,      
najpierw czytam książkę, a następnie sięgam po jego        
wizualizację. Mimo iż film wywarł na mnie ogromne        
wrażenie, nie dawałam książce pełnego wotum      
zaufania. Pełna sceptycyzmu, bo co prawdziwego może       
napisać Amerykanka, która nie przeżyła tamtych      
czasów, usiadłam nad stronicami przenoszącymi mnie      
w czasy, gdy przyjaźnie polsko-żydowskie należały do       
jednych z najtrudniejszych. 

Mając w pamięci „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny        
Krall, zastanawiałam się, jak duży stopień znajomości       
życia okupowanej Warszawy będzie posiadała     

Amerykanka, która co prawda była w Polsce, ale po pierwsze, nie w czasie wojny, tylko po                
niej, a po drugie jako przedstawicielka innego narodu z pewnością nie miała bagażu wiedzy              
historycznej. I tu się myliłam. Wyłaniająca się z każdej niemal stronicy książki wiedza             
historyczna pisarki zaskakiwała mnie szczegółowością, jak się później dowiedziałam,         
wynikała ona z bardzo skrupulatnej analizy źródeł archiwalnych, a także spotkań           
z uczestnikami opisywanych przez nią zdarzeń. 

Jaka jest więc opowieść o losach Jana i Antoniny Żabińskich, małżeństwa           
kierującego warszawskim ZOO przed wojną i w czasie jej trwania? Nie minę się z prawdą,               
pisząc, że niezwykła. Sam rys postaci, wskazujący na głęboką empatię, szacunek dla            
wszelkich istot żywych zdaje się nas przenosić w świat „ludzi” w tym zdehumanizowanym             
czasie. Patrząc na Antoninę i jej męża, widzimy wyjątkowo skromną parę, która nie dość, że               
opiekuje się ocalałymi zwierzętami, to jeszcze ratuje życie tym, którzy tego najbardziej            
potrzebują. Nie zważają przy tym na to, że za udział w organizacjach konspiracyjnych, może              
ucierpieć ich rodzina, w tym kilkuletni syn Rysio. Ich ZOO staje się więc azylem nie tylko dla                 
ocalałych zwierząt, ale i wielu Żydów, jest też azylem dla resztek człowieczeństwa, mimo iż              
zostało ono „zamknięte” w zwierzęcych klatkach. 

Niezwykle ciekawym w całej opowieści jest to, iż oprócz wątku skupionego wokół            
gospodarzy Azylu przyjmujących każdego w potrzebie, mamy okazję poznać wiele          
szczegółów z życia ówczesnej Warszawy, getta oraz samego powstania. 

Pisząc z pozycji obcokrajowca, Diane Ackerman stworzyła wspaniały przewodnik dla          
wszystkich laików nie tylko tych na świecie, ale i w Polsce, bo przecież dla współczesnego               
młodego człowieka okres wojny jest już tylko czasem, który poznajemy z książek. Ukazując             
ten niezwykły dom i jego „uzwierzęconych” mieszkańców (ukrywanym w piwnicach i klatkach            
zwierzęcych Żydom nadawano zwierzęce przezwiska), autorka uzyskuje zamierzony efekt –          
widzimy czasy śmierci, przeżywamy z bohaterami straszne chwile, ale bez wzbudzania           
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zbędnego stanu grozy, lecz przez pryzmat postaci pozytywnych wskazujących na to, że            
nawet w nieludzkich czasach można pozostać człowiekiem. 

Powieść trąci odrobinę amerykańskością ze względu na pojawiające się zalążki          
wszechobecnego w kinie amerykańskim dawnych lat happy endu. Jednak mimo to zasługuje            
na polecenie. Dlaczego? Ponieważ poza ciekawie przedstawioną opowieścią zawiera wiele          
interesujących informacji z czasów okupacji, informacji popartych źródłami, wspaniale         
wprowadza czytelnika w polskie realia, wręcz malowniczo przedstawia opisy zwierząt i ich            
zwyczajów. 

Czy każdy może sięgnąć po tę książkę? Wydaje mi się, że jak do wielu lektur - i do                  
tej trzeba dojrzeć. Niewątpliwie jednak gdy już ktoś sięgnie po te 296 stron bestselleru z listy                
„New York Timesa”, nie będzie zawiedziony. 

Patrycja Wasielewska 3b 
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Stephen King „Komórka” 

„Człowiek stał się dominującym gatunkiem na tej planecie dzięki dwóm podstawowym           
cechom. Jedną jest inteligencja. Drugą gotowość zabicia każdego, kto stanie mu na drodze.” 

Stephen King „Komórka” 

 

Zbliżający się koniec roku sprzyja rozmaitym      
podsumowaniom. Dla mnie stał się momentem papierowej       
przyjemności i odroczenia, z przyczyn naturalnych, tych       
mniej przyjemnych acz koniecznych czynności. Leżący      
stos przeczytanych książek i ten drugi, czekających na swą         
kolej, aż krzyczy. Czas więc opisać w paru słowach te już           
skonsumowane. 

Czy potraficie obyć się bez komórki? Potraficie zignorować        
dzwoniące, bądź brzęczące w kieszeni urządzenie? Czy       
dacie radę choćby przez godzinę, a może co odważniejsi         
przez parę godzin, obyć się bez wirtualnego kontaktu        
z innymi ludźmi? 

Ta mająca już czternaście lat powieść stale nabiera        
aktualności. Kingowski bohater zostaje ukazany w świecie, w którym dzięki sygnałowi           
przekazywanemu przez komórki ludzie zmieniają się w bezwolne zombi i dokonują           
nieludzkich wręcz czynów. Krew leje się zewsząd, trup ściele się gęsto. Ten puls wpływa              
jednak tylko na tych, którzy nieświadomi zagrożenia… odebrali komórkę. 

Czy świat jest w stanie przetrwać w sytuacji, w której niemal każdy posiada ów              
elektroniczny gadżet? Chcąc przetrwać, Clayton Riddell – autor komiksów, główny bohater           
powieści, tuż po pulsie wyrusza w podróż z Bostonu, gdzie właśnie udało mu się sprzedać               
swój pierwszy komiks, do miejsca bezpiecznego. Jak łatwo się domyśleć, King umiejscawia            
je w Kashwak, w stanie Maine. Długa droga pozwala mu na obserwowanie ewolucji             
zarażonych, którzy w początkowym okresie działali bezwolnie, z czasem jednak zaczęli           
się organizować, porozumiewać dzięki telekinezie i siać większe, bo zaplanowane          
spustoszenie, a ich przywódca Łachmaniarz potrafi nawet wdzierać się w sny bohaterów. 

Czy w tak zmienionym świecie Clayton zdoła przetrwać i uratować najbliższych? Czy            
odnajdzie syna? Czy każdy telefon to potencjalne zagrożenie? Czy wreszcie dotknięci           
swoista epidemią agresji i nieprzewidywalnego zachowania są straceni na zawsze? 

Bardzo dynamiczna akcja pozwala nam szybko dotrzeć do ostatnich stronic książki.           
Jednak gdy się zastanowimy, nie znajdziemy w niej opisów, w jaki sposób próbowano             
zwalczać gadżetowych szaleńców, czy w ogóle próbowano to robić. Nie znajdziemy też            
odpowiedzi wskazującej wprost na pochodzenie, źródło owego Pulsu lub też filozoficznych           
rozważań dotyczących dziejącej się technologicznej apokalipsy. Znajdziemy za to sporo          
psychologicznych opisów wskazujących na to, że w tym trudnym czasie każdy może liczyć             
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tylko na siebie. Dwuznaczne otwarte zakończenie sprawia, że książka na długo zapada            
w pamięć. 

Czy przeczytawszy „Komórkę” zaczniesz nerwowo reagować na dźwięk dobiegający         
z kieszeni, torebki? Czy zastanowisz się choć przez chwilę nad sensem coraz szybciej             
uciekających w wirtualnym świecie chwil? Czy też może… a nie, to już zbyt prywatne myśli,               
które może i was najdą, gdy przeczytacie „Komórkę”. 

 

Patrycja Wasielewska 3b 
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Nancy H. Kleinbaum  

“Stowarzyszenie Umarłych Poetów” 

 

W ostatnim okresie miałem możliwość obejrzenia filmu w reżyserii Petera Weira pt.            
“Stowarzyszenie umarłych poetów’’ oraz przeczytania książki autorstwa Nancy H. Kleinbaum          
o tym samym tytule. Jako ciekawostkę warto wskazać, iż książka została w tym przypadku              
napisana przez ww. dziennikarkę w oparciu o film, co zdarza się niezwykle rzadko.             
Zazwyczaj to filmy są kręcone na podstawie wcześniejszych publikacji. Niezależnie od           
chronologii tworzenia tudzież faktu, czy mówimy o filmie, czy o książce i niezależnie od              
osobistych przekonań, upodobań czytelników, warto przybliżyć to dzieło. 

Akcja przedmiotowego filmu toczy się w latach 60. XX wieku w jednej z najbardziej              
prestiżowych, prywatnych, amerykańskich uczelni - Akademii Weltona. W szkole założonej          
w 1859 r. panowały od początku niezmiennie cztery sztandarowe zasady: tradycja, honor,            
dyscyplina i doskonałość. Każdy, zarówno z nauczycieli jak i uczniów, konsekwentnie się do             
nich stosował. Do momentu pojawienia się nowego profesora od nauki literatury angielskiej-            
Johna Keatinga, który diametralnie zmienił zarówno sposób nauczania jak i podejście           
chłopców do życia. Pierwsza lekcja zaczyna się od nakazania przez Keatinga uczniom, aby             
wyrwali z każdej książki tak hołubiony przez lata wstęp do poznania poezji, literatury. Nowy              
nauczyciel od początku pracy stara się wpoić swoim wychowankom, że poezję trzeba czuć,             
rozumieć. Nie można się tylko nauczyć na pamięć samego tekstu bez rozumienia przekazu             
autora. Keating zabiera część z uczniów w nieznane. Z kilkunastoosobowej klasy, w materii             
bliższego poznawania znaczenia poezji, szczególnie wyróżnia się mała grupka chłopców.          
Chłopcy ci za niejako namową mentora zawiązują tajemne bractwo twórców poezji, osób            
czerpiących radość z obcowania ze sztuką, literaturą. Cała ideologia przedstawiana przez           
Keatinga opiera się na prostym, znanym już od starożytności, powiedzeniu Horacego carpe            
diem, czyli chwytaj dzień. W książce sentencja ta objawia się między innymi w twórczości              
amerykańskiego poety Walta Whitmana, np. w wierszu “Rwijcie pąki swoich róż, póki            
jeszcze możecie, bo czas uleci, choć młody swym wiekiem, kwiat co dziś uśmiechem się              
ukłoni, umrze jutro w waszej dłoni”. Nauczyciel wbrew przyjętym w szkole standardom,            
oczekiwaniom rodziców, nauczycieli, dyrektora, wpaja młodym ludziom, iż reguły jako takie           
nie są najważniejsze, że każdy człowiek jest inny, każdy ma inne potrzeby, zainteresowania.             
Każdy winien iść przez życie własną drogą, uczyć się go na własny sposób, tak samo jak                
każda osoba powinna w sposób indywidualny analizować poezję. Keating uczy przy tym            
nastolatków tytułowego rwania pąków róż (chwytania dnia). Jeden z chłopców, zakochany           
w teatrze i poezji, wbrew woli ojca, szanowanego lekarza, podejmuje decyzję o wystąpieniu             
w przedstawieniu teatralnym wystawianym w mieście. Ten wybór niesie za sobą           
katastrofalne skutki, tj. doprowadza do otwartego konfliktu z ojcem, zakończonego          
targnięciem się przez młodego chłopaka na własne życie i jego śmiercią. 

Mając na względzie przedstawiony powyżej opis książki połączony z odbiorem          
własnym autora recenzji, wskazać trzeba, iż niezależnie od najróżniejszych zamiłowań          
określonych grup odbiorców zarówno filmu jak i książki, jedno i drugie przedstawienie            
‘’Stowarzyszenia Umarłych Poetów’’ warte jest polecenia zarówno dla ludzi młodych jak           
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i osób starszych. Opisywana twórczość pozwala bowiem odbiorcy na przeanalizowanie          
kształtu nauki na elitarnej amerykańskiej uczelni, dokonanie wyboru co do własnej drogi -             
hipotetycznej jako bohater książki oraz rzeczywistej jako jej czytelnik. Zarówno film jak            
i książka skłaniają do refleksji. Film zachwyca połączeniem głębi z prostotą, Robinem            
Williamsem w roli profesora Keatinga, mrocznym klimatem prestiżowej akademii Weltona.          
Książka skraca i odrobinę spłaszcza fabułę tego dramatu, ale cieszy przykładami wybitnej            
poezji Walta Whitmana. Każda osoba po obejrzeniu filmu, przeczytaniu książki winna           
odpowiedzieć sobie na pytanie zadane przez Whitmana w jednym z wierszy pisanych            
w tendencji carpe diem: “O ja ! O życie ! pytań tych co stale powracają, niekończących się                 
pociągów niewierzących, miast głupcami przepełnionych. Cóż dobrego w tym? O ja ! O życie              
! Odpowiedz, że tu jesteś, że istnieje życie i tożsamość, że sztuka trwa i także Ty dopisać                 
możesz wers.” Reasumując, trzeba stwierdzić, że warto się nad tym dziełem pochylić,            
poświęcić czas na jego zgłębienie i chwilę refleksji. Polecam. 

 Ksawery Downar-Dukowicz 1d 
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Już w następnym numerze “Ośmiornicy”: 

● Kolejne recenzje i przemyślenia z ferii 

zimowych 

● Trzecie spotkanie Kółka Wierszokletów 

● Spacer z Ernestem 

● Wiersze i wierszyki 

● (Może nawet sprawozdanie z powrotu do 

szkoły?) 

● ...i wiele innych! 
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