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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

Jak co roku październikowy Sensor jest szczególny. 
To pierwszy numer, który tworzymy w nowym, 
odświeżonym składzie. I tym razem w progi redakcji 
wkroczyli kolejni adepci dziennikarstwa. Po 
tygodniach prac przygotowaliśmy dla Was jesienne 
wydanie, w którym nie zapomnieliśmy o 
otaczających nas sprawach, kulturze, nauce… 
Wszystko po to, by każdy z Was znalazł w pierwszym 
w tym roku szkolnym Sensorze coś dla siebie. 

Mam nadzieję, że numer, który właśnie oddajemy w 
Wasze ręce, będzie dla Was wiernym towarzyszem 
jesiennych wieczorów. Dobrej lektury! 

Redaktor naczelna, 
Aleksandra Kuzioła 
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Srebrne Nike, czyli dwadzieścia pięć lat 
najważniejszej polskiej nagrody literackiej 

 

Dwadzieścia pięć lat. Czy to dużo? Historia zna wiele 
nagród literackich ze stażem o wiele dłuższym niż Nike 
(poczynając choćby od Nagrody Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie (przyznawana od 1927 roku)). 
Z drugiej jednak strony nie ma obecnie w Polsce 
bardziej prestiżowego wyróżnienia, którym 
nagrodzony może zostać literat. Na przestrzeni lat 
nagroda zawsze zajmowała bardzo ważne miejsce w 
polskiej kulturze. Kształtowała nie tylko czytelnicze 
upodobania Polaków, ale ukazywała także, głównie za 
sprawą nominowanych dzieł, wiele trapiących nasze 
społeczeństwo problemów. W tym roku nie było 
inaczej – rozdanie nagród przyjęło wyjątkowy wyraz 
nie tylko przez świętowany jubileusz, ale także choćby 
przez jasny przekaz protestu, który miał miejsce 
podczas gali.  
Akt I: Fenomen  
1997 rok. Wiesław Myśliwski otrzymuje statuetkę Nike 
za powieść Widnokrąg. Wyborem czytelników 
nagrodzona zostaje zaś Olga Tokarczuk za Prawiek i inne 
czasy. Tych dwoje laureatów nie wie jeszcze, że nagroda, 
którą odbierają, już za kilka lat będzie najbardziej 
prestiżowym polskim wyróżnieniem literackim.  
  Co spowodowało, że ta stosunkowo młoda 
nagroda stała się obiektem pożądania setek 
współczesnych twórców? Co wyróżnia ją spośród innych 
jej podobnych? Pytania te skierowałem do sekretarza 
nagrody Nike, Marka Radziwona:  
  „Jeśli Nike ma swój charakter i swoje stałe, 
odrębne miejsce w literackiej panoramie Polski, to przede 
wszystkim ze względu na reakcję rynku wydawniczego. 
Po ogłoszeniu siedmiu finalistów i wskazaniu zwycięzcy 
w pierwszą niedzielę października, sprawdzamy, jak 
reagują księgarze i wydawcy. Widzimy, że nakłady 
książek wyróżnionych gwałtownie rosną, niekiedy nawet 
wielokrotnie. Zatem na nasze wybory czekają czytelnicy. 
To chyba najważniejsze dla nas kryterium – nie tylko 
reakcja krytyki, ale właśnie odzew odbiorców. Sądzę 
nieskromnie, że to właśnie nas wyróżnia” – stwierdził 
krytyk. „Nike odniosła sukces w ciągu tego ćwierćwiecza, 
dlatego, że ma kilka cech niezmiennych” – kontynuuje. 
„Od początku stoi za nami silne medium – Gazeta 
Wyborcza. Od wielu lat korzystamy z gościny tego 
samego miejsca – Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego – i współpracujemy ze znakomitą, 
profesjonalną telewizją TVN24. I może najważniejsze: 
mamy świetne grono jurorów, wśród których widnieją 
najważniejsze nazwiska polskiej humanistyki. Wszystko 
to daje gwarancję, że wybór – chociaż może być 
dyskusyjny – będzie uczciwy, dokonany w najlepszej 
wierze i poparty fachową argumentacją. Wydaje mi się, że 
ciągłość oraz pewność, że nie zdarzą się w Nike żadne 
nieoczekiwane zmiany, jest wartością sama w sobie i 
wpływa na to, jak postrzegana jest nagroda.”  
  Wytłumaczenia fenomenu nagrody doszukiwać 
można się więc w jego kształtowaniu czytelniczych 

gustów i stałości, wynikającej z dobrego zaplecza 
merytorycznego i wartościowych współprac, 
stanowiących medialny fundament. Dzięki tym 
składowym kapituła przez lata pochylać mogła się nad 
najlepszymi dziełami polskiej poezji, literatury faktu i 
beletrystyki. 
Akt II: Nagroda  
Zasady przyznawania Nike nie zmieniły się od lat. 
Nagrodzone może zostać dzieło dowolnego gatunku – od 
reportaży poczynając, a na dramatach kończąc. Autorem 
treści musi być jedna żyjąca osoba, a wyróżnienia nie 
można nie przyznać lub rozdzielić.   
 Tak samo wygląda też rokrocznie proces 
wyłaniania zwycięzcy. Zawsze bowiem składa się on z 
trzech etapów. Najpierw wskazuje się dwudziestu 
nominowanych, z których potem wybierana jest siódemka 
finalistów. Laureata nagrody jury wybiera z kolei dopiero 
w dniu wręczenia statuetki.   
  Jeśli zaś o nią chodzi, jej charakterystyczny 
wygląd zaprojektował słynny rzeźbiarz, prof. Gustaw 
Zemła. Autor zwycięskiej pracy uhonorowany zostaje 
także stoma tysiącami złotych nagrody pieniężnej. 
Największą nagrodą jest jednak sam rozgłos, jaki twórca 
otrzymuje po zdobyciu Nike. Jak wspomniał Marek 
Radziwon, nakłady książek, a co za tym idzie wpływy z 
ich sprzedaży, zwiększają się od ogłoszenia zwycięzcy 
wielokrotnie. To z kolei ma bezpośredni wpływ na samą 
popularność autora. 

 

Na przestrzeni lat nagroda służyła jednak nie 
tylko do popularyzowania autorów nieznanych szerszej 
publiczności. Używano jej także do symbolicznego 
uhonorowania karier wybitnych, kanonicznych twórców. 
Wśród nagrodzonych odnaleźć można m.in. Czesława 
Miłosza (1998), Tadeusza Różewicza (2000), Karola 
Modzelewskiego (2014) czy Joannę Olczak-Ronikier 
(2002).   
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Najczęściej nagradzanymi twórcami są Olga 
Tokarczuk (2008, 2015) i Wiesław Myśliwski (1997, 
2007). Najczęściej zaś nominowanym jest Jerzy Pilch, 
który o nagrodę walczył aż dziesięciokrotnie, ostatecznie 
zdobywając ją w 2001 roku.  
Akt III: Ćwierćwiecze  
Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia, oprócz 
nagrody głównej i „wyboru czytelników”, przyznane 
zostało wyróżnienie dla najlepszego (zdaniem 
internautów) z laureatów Nike. Zwycięzcą okazał się 
Mariusz Szczygieł i jego uhonorowany w 2019 roku zbiór 
reportaży Nie ma, dotykający kwestii śmierci, 
przemijania, pustki i szeroko pojętego tytułowego braku. 
Autor, zdaniem krytyczki Agnieszki Warnke, „tworzy coś 
w rodzaju metafizycznego teatru słów, w którym 
nieobecność staje się lekcją istnienia”. To właśnie we 
wspomnianych aspektach reportażysta dostrzega 
problemy współczesnej cywilizacji.  
  Nie ma nie było debiutem Szczygła na rozdaniu 
Nike. W 2007 roku doszedł do finału ze zbiorem reportaży 
o Czechach Gottland (otrzymał nagrodę „wyborem 
czytelników”). Cztery lata później znalazł się z kolei 
wśród nominowanych z książką Zrób sobie raj. 

Tegoroczna statuetka powędrowała w ręce 
Zbigniewa Rokity, którego Kapituła doceniła za reportaż 
Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku wydany nakładem 
Wydawnictwa Czarne. Jest to nie tylko bardzo wnikliwy 
reportaż o samym Śląsku, jego mieszkańcach i ich 
etnicznej tożsamości, ale nade wszystko opowieść o 
własnej przynależności, będącej nieraz bardzo trudną do 
odkrycia i zrozumienia. „Przez większość życia uważałem 
Ślązaków za jaskiniowców z kilofem i roladą. Swoją 
śląskość wypierałem” – pisze Rokita w przedmowie. „W 
podstawówce pani Chmiel grała nam na akordeonie Rotę, 
a ja nie miałem pojęcia, że ów plujący w twarz Niemiec z 
pieśni był moim przodkiem. O swoich korzeniach 
wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku przed 
wojną odbyła się jakakolwiek historia. (...) Postanowiłem 
pokręcić się po okolicy, spróbować złożyć to w całość. I 
czego tam nie znalazłem: blisko milion ludzi 
deklarujących „nieistniejącą” narodowość, katastrofę 
ekologiczną nieznanych rozmiarów, opowieści o polskiej 
kolonii, o separatyzmach i ludzi kibicujących nie tej 
reprezentacji co trzeba. Oto nasza silezjogonia” – 
stwierdza autor. „Nagradzamy nie tylko ważny temat, 
odwagę stawiania nieoczywistych punktów widzenia, ale 
też językową, narracyjną biegłość pisarza. Nagradzamy 
Kajś, książkę pomagającą zrozumieć przemocowy 
charakter oficjalnej historii. I podnoszącą na duchu jako 
zapis codzienności, w której dobroć ludzka odgrywa 
ratunkową rolę” – można było usłyszeć w uzasadnieniu 
decyzji jury. „Marzy mi się, żeby głos Ślązaków, 
Ślązaczek, ale też wszystkich rozmaitych mniejszości, był 
bardziej słyszalny” – podkreślił laureat, odbierając 
nagrodę na uroczystej gali.   

Nie był to jedyny polityczny akcent na rozdaniu 
Nike. Uroczystość zdominował protest uczestników 
wydarzenia, którzy na galę przybyli z kartonami, na 
których wypisano hasła odnoszące się do sytuacji na 
polsko-białoruskiej granicy. Do transparentów (m.in. z 

napisami „gdzie są dzieci?”) odniosła się prowadząca, 
Grażyna Torbicka: „Chcielibyśmy, żeby to był wieczór 
beztroski i radosny, ale państwa swego rodzaju 
manifestacja, która rozpoczęła ten wieczór, te pytania, 
które zadają państwo na kartkach, to są sprawy, których 
nie możemy oczywiście po prostu zostawić za drzwiami. 
To są sprawy, które oczywiście budzą sprzeciw nas 
wszystkich. Te pytania, które są na kartkach, te pytania, 
które nie mają odpowiedzi, ale na które odpowiedzi 
muszą się znaleźć.”   
 Podczas swojego przemówienia Jacek Podsiadło 
(nominowany za zbiór poetycki Podwójne wahadło) 
nawiązał z kolei do sytuacji słowami: „Dziękuję państwu, 
że mają państwo te kartoniki. Może plusem tych złych 
czasów jest to, że kartoniki, tekturki, kartony stają się 
równie warte lektury jak książki, albo i bardziej”. W tej 
kwestii wypowiedziała się także Aleksandra Lipczak, 
autorka finałowego reportażu Lajla znaczy noc. 
Reportażystka przeczytała podczas swojego wystąpienia 
list grupy Rodziny bez granic, odnoszący się do kwestii 
najmłodszych migrantów koczujących w pobliżu polsko-
białoruskiej granicy.    
  W podobnym tonie wybrzmiała mowa 
Grzegorza Piątka, autora książki Najlepsze miasto świata. 
Warszawa w odbudowie 1944-1949, która dotyczy walki 
z powojennymi zniszczeniami w stolicy. Pisarz, 
nawiązując do ludzi biorących udział w odbudowie 
Warszawy, w mocnych słowach stwierdził: „Myślę, że 
powinniśmy się od nich uczyć tego optymizmu, nadziei i 
entuzjazmu, który pozwala to zrobić [odbudowywać 
zrównane z ziemią miasto]. To całe faszystowskie g•••, w 
którym w tej chwili się znajdujemy, też się kiedyś 
skończy. Bądźmy gotowi od pierwszego dnia tę 
rzeczywistość sobie budować”. 

 Nagroda Nike, jak już rokrocznie od dwudziestu 
pięciu lat, pokazała nie tylko najnowsze tendencje 
literackie, ale uwydatniła też problemy, które trapią nasze 
społeczeństwo. Wielu komentatorów od lat zarzuca 
organizatorom gali upolitycznianie wydarzenia, które 
powinno być skupione na samej literaturze. Jakże jednak 
inaczej, zgodnie ze słowami Josepha Conrada, literatura 
ma „odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu”? 
Właśnie w tym zawiera się bowiem sedno przyznawania 
literackich nagród – nigdy nie można oderwać ich od 
rzeczywistości. W tym z kolei odnaleźć można kolejną 
przyczynę fenomenu nagrody Nike – jak żadna inna przez 
lata potrafiła połączyć świat rzeczywisty ze światem 
literackim, podkreślając, że sztuka nigdy nie może być 
bierna wobec bieżących wydarzeń. 
 Czego mogę więc życzyć organizatorom na 
kolejne dwadzieścia pięć lat? Przede wszystkim tego, aby 
wytrwale dążyli do ucieleśniania wspomnianej 
Conradowskiej zasady i odmierzali nie tylko 
sprawiedliwość literacką, ale także tę, którą w mniej lub 
bardziej wierny sposób autorzy adaptują w swoich 
dziełach… 

Tekst i grafika: Maks Wieczorski, kl. 3c 
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Dziennikarska walka  

 

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest osobom 
lub organizacjom, które wykonały największą lub 
najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, 
likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału 
oraz promowania kongresów pokojowych. Jej laureaci 
wybierani są przez Norweski Komitet Noblowski. Kto 
otrzymał tę nagrodę w tym roku? 

Laureatów ogłoszono 8 października w 
Norweskim Instytucie Noblowskim w Oslo. Są nimi 
dziennikarze: Rosjanin Dmitrij Muratow oraz Maria 
Ressa z Filipin. Zostali określeni jako „dziennikarze 
zabiegający o wolność słowa – podstawy demokracji i 
trwałego pokoju”. Nagrodzono ich za „odważną walkę o 
swobodę wypowiedzi na Filipinach i w Rosji”. 
Nagroda dla tych, którzy oddali życie za prawdę 
Dmitrij Muratow jest redaktorem naczelnym niezależnej 
Nowej Gazety (ros. Nowaja Gazieta). Pełni ona bardzo 
ważną rolę wśród rosyjskiej opozycji. Jej dziennikarze 
przeprowadzili wiele śledztw dziennikarskich, które 
obnażały przestępstwa władz, między innymi łamanie 
przez nich podstawowych praw człowieka.  

Do tej pory sześciu dziennikarzy Nowej Gazety 
zostało zamordowanych w związku ze swoją 
działalnością. Przykładem jest Anna Politkowska, 
niezależna dziennikarka, znana ze swego krytycznego 
stosunku do władz rosyjskich. Pisząc, otwarcie 
krytykowała Władimira Putina oraz czeczeńskiego 
polityka, Ramzana Kadyrowa. Zwracała uwagę na 
łamanie praw człowieka podczas II wojny w Czeczenii. 
Jest autorką książek Druga wojna czeczeńska oraz Rosja 
Putina, które zostały przetłumaczone na wiele języków, w 
tym polski. 7 października 2006 roku została znaleziona 
zastrzelona w windzie swojego bloku przy ulicy Leśnej w 
centrum Moskwy. Wcześniej wielokrotnie otrzymywała 
śmiertelne groźby. Do tej pory, mimo skazania 
morderców dziennikarki, zleceniodawców jej zabójstwa 
nie odnaleziono. Rosyjskie prawo mówi, iż sprawa się 
przedawniła.  

„Jest to nagroda dla moich ukochanych 
przyjaciół i kolegów, którzy zginęli” – powiedział 
Muratow, odbierając nagrodę. Co ciekawe, osiągnięcia 
pogratulowały mu rosyjskie władze, mówiąc, że 
„wytrwale pracuje zgodnie z własnymi ideałami, jest im 
oddany, jest utalentowany, jest odważny.” Nagroda ma 
szczególne znaczenie dla całej rosyjskiej opozycji i 
niezależnych mediów. Według ekspertów jest to gest 
symboliczny, mówiący, że świat zauważa, iż w Rosji 
nadal, wbrew woli władz, trwa niezależne dziennikarstwo. 
Jest to znakiem odwagi i poświęceń wielu osób, ponieważ 
z każdym dniem narasta cenzura oraz fala represji wobec 
niezależnych dziennikarzy. 
„Fakty, które pokazujemy, historie, które 
opowiadamy, one odnoszą się do realnego życia” 

Maria Ressa jest dziennikarką oraz współzałożycielką 
specjalizującego się w dziennikarstwie śledczym portalu 
Rappler (od 2012 roku). Portal działalność prowadzi 
również w social mediach – publikuje materiały między 
innymi na platformach takich jak YouTube czy Twitter. 
Pod względem merytorycznym jest rzetelnym źródłem 
informacji z Filipin i różnych części świata. 

Laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody 
Nobla od lat nagłaśnia nadużycia władzy, przemoc oraz 
tendencje autorytarne na Filipinach, które ciągle rosną. 
Dziennikarka doświadczyła wielu niesprawiedliwości, 
była nękana przez filipińskie organy ścigania. Została 
skazana za cyberprzestępczość na mocy bardzo 
kontrowersyjnej filipińskiej ustawy o zwalczaniu 
przestępczości. Zostało to potępione nie tylko przez 
dziennikarzy, ale również przez organizacje praw 
człowieka i uznane za atak na wolność prasy. Ponadto, 
została uznana za winną cyber pomówienia. Ze względu 
na to, iż Ressa otwarcie krytykuje prezydenta Filipin, 
Rodrigo Duterte, jej aresztowanie i skazanie było 
postrzegane przez wielu w opozycji i społeczność 
międzynarodową jako politycznie umotywowany akt 
tamtejszego rządu.  

 

Filipinka widniała w zestawieniu czasopisma 
Time Person of the Year 2018 jako jedna z grona 
dziennikarzy i dziennikarek z całego świata, walczących 
z fałszywymi informacjami. Znacząco przyczyniła się do 
pokazania, w jaki sposób media społecznościowe 
wykorzystywane są do rozpowszechniania fałszywych 
wiadomości i manipulowania debatą publiczną. Jak sama 
podkreśla, wyróżnienie jej Nagrodą Nobla przypomniało 
o tym, jak trudna jest praca dziennikarzy w dzisiejszym 
świecie. „Myślę, że to, co daje nam siłę, to pewność, że 
nasza misja jest bardzo istotna. Fakty, które pokazujemy, 
historie, które opowiadamy, one odnoszą się do realnego 
życia” – mówiła Ressa w wywiadzie dla hiszpańskiej 
agencji prasowej EFE. 
Złota inicjatywa 
Jak co roku ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody 
Nobla odbędzie się 10 grudnia w stolicy Norwegii. 
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Laureaci zostaną nagrodzeni medalami, dyplomami i 
nagrodami pieniężnymi. Krążki, które otrzymają, także 
promują wartościową inicjatywę. W obecnych czasach 
około dwadzieścia milionów ludzi w Ameryce 
Południowej, Azji i Afryce wydobywa złoto w sposób, 
który zagraża nie tylko ich życiu, ale również środowisku. 
W kopalniach często pracują dzieci, a do oczyszczania 
złota stosuje się rtęć, która jest śmiertelnie niebezpieczna. 
Ponadto, kruszec często trafia do grup przestępczych.  

Organizacja non-profit – Alians na rzecz 
Odpowiedzialnego Wydobycia, znalazła sposób na to, aby 
włączyć kopalnie z najbiedniejszych regionów świata w 
obieg uczciwego handlu. Przyznaje ona certyfikat 
Fairmined Gold. Celem jest nie tylko poprawa warunków 
pracy górników, ale także ochrona środowiska. Uzyskanie 
certyfikatu poprzedza okres przygotowań oraz wsparcie 
ze strony organizacji, która zapewnia środki potrzebne do 
wprowadzenia zmian. Kopalnie otrzymują za swoją pracę 
dużo większe dochody, ale są zobowiązane do 
inwestowania w poprawę warunków pracy oraz rozwój 
społeczny.  

Od 2015 roku medal Pokojowej Nagrody Nobla 
jest wybijany wyłącznie ze złota, które posiada certyfikat 
Fairmined Gold. Nadaje to rozgłos tej idei oraz pomaga 
zwrócić uwagę całego świata na warunki pracy w 
kopalniach złota. Za kilkanaście dni do grona posiadaczy 
wyjątkowych krążków dołączą Ressa i Muratow. 

Tekst: Wiktoria Samborska, kl. 1a 
Grafika: Marcel Zieleniak, kl. 1b 

 
 
Gra 
 
Strome są schody do bram piekła 
Lecz ów droga jej serce urzekła 
Z uśmiechem na twarzy, w agonii skąpana 
Podąża ku wrotom gehenny, przegrana 
Zatracona w euforii własnej eskapady 
Nie dostrzega mnie w obliczu mej zagłady. 
 

Hañcza 
 
 
Wojna Chin z technologicznymi gigantami  
 
Chiny są technologicznym gigantem i państwem, które 
– co jak co – dba o własne interesy i wspiera rodzimych 
przedsiębiorców. Można śmiało powiedzieć, że w 
ogólnoświatowym wyścigu technologicznym to Chiny 
zajmują pierwsze miejsca. W chińskich firmach od 
dawna panowały dość swobodne zasady prowadzenia 
biznesu, a rząd raczej nie wtrącał się do spraw 
technologicznych koncernów. 
 
Aż do niedawna. 
 
 

 

Początki reform 

Chiny poważnie biorą się za rodzimy rynek 
technologiczny. Od początku września nieletni Chińczycy 
mogą grać na urządzeniach elektronicznych jedynie 
godzinę dziennie, od piątku do niedzieli i w święta, w 
godzinach od 20.00 do 21.00. Partia rządząca zwraca 
uwagę na rosnące wśród dzieci i młodzieży uzależnienie 
od gier komputerowych. Swoje decyzje argumentuje tym, 
że coraz więcej nieletnich podupada na zdrowiu 
fizycznym (chociażby rosnące problemy ze wzrokiem), 
jak i psychicznym. Przynajmniej częściowo wynika to z 
nieograniczonego dostępu do gier. Uchwalono szereg 
ustaw walczących z technologicznymi gigantami.  

Już w 2019 roku wprowadzono pierwsze 
ograniczenia związane z rozrywką online. Wtedy limit 
wynosił półtorej godziny w ciągu tygodnia i trzy godziny 
w weekendy. Inwestorzy zareagowali szybko: akcje 
NetEase i Tencentu (chińskich korporacji związanych z 
branżami technologiczną i internetową) spadły 
o odpowiednio 3,4% i 1,6%. 

 
Był to tylko początek. Chiny postanowiły zająć 

się również mediami społecznościowymi. Z początkiem 
września nakazano nadawcom unikać artystów i 
influencerów o „nieodpowiednim stanowisku 
politycznym’’. Ustawa była bezpośrednio spowodowana 
serią skandali chińskich celebrytów, m.in. popularnej 
aktorki Zheng Shuang uchylającej się od płacenia 
podatków oraz k-popowego piosenkarza o chińskim 
pochodzeniu, Kris Wu Yifana, który miał dopuścić się 
gwałtu. Najpopularniejsze chińskie portale: WeChat 
(portal społecznościowy, przez którego można 
dokonywać zakupów i SMS-ować), Douyin (chiński 
odpowiednik TikToka) i przypominające Twittera Weibo 
usunęły jego konta oraz zablokowały użytkowników 
wyrażających poparcie dla artysty; zamknięte zostały 
również fanowskie grupy piosenkarza. W podobnym 
czasie zniknęło wiele platform umożliwiających 
wspieranie ulubionych influencerów, działających na 
podobnych zasadach do Patronite. 

Ze sklepów internetowych zniknęły aplikacje, 
które osiągały duże notowania na nowojorskiej giełdzie, 
by zmniejszyć wpływ USA na gospodarkę, a popularnym 
chińskim platformom nakazano poważnie zająć się 
niewłaściwymi praktykami self-mediów – 
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opiniotwórczych kont, blogów i fanpage’y, które nie są 
rejestrowane przez państwo.  
 

Pomimo takich ograniczeń rynek technologiczny 
rozwija się nadzwyczaj szybko. Jest to między innymi 
spowodowane popularną w Chinach praktyką „996’’. 
Zgodnie z jej założeniami, pracownicy zmuszani są do 
pracy od 9.00 do 21.00, czyli dwanaście godzin dziennie, 
sześć dni w tygodniu. Nadgodziny w firmach 
technologicznych stały się standardem. Chiński rząd 
postanowił to ukrócić. Miało to na celu poprawić warunki 
pracowników, ale też zwiększyć wpływ państwa na te 
koncerny. 
 
Przyszłość Chin 

Pod koniec września Chiny zagroziły utratą licencji 
firmom, które nie podejmą niezbędnych kroków, by 
zlikwidować sprzedawców handlujących podróbkami. W 
ubiegłym roku Tencent wprowadził oprogramowanie 
rozpoznawania twarzy obejmujące losowych graczy. 
Miało to ograniczyć próby oszukiwania systemu. 
Utworzono również tzw. System Identyfikacji 
Rzeczywistej Tożsamości, który sprawdza tożsamość 
gracza w bazie Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Koncerny przedstawiają coraz to nowsze 
obostrzenia, by utrzymać się na rynku. 

Chińczycy od dawna mierzą się z cenzurą. 
Internetowa kontrola Państwa Środka nie jest niczym 
nowym, lecz pierwszy raz działania przybierają tak dużą 
skalę. Obywatele Chin nie będą już konkurencją na arenie 
e-sportowej. Podczas gdy ludzie w wieku szesnastu lat 
będą wygrywać turnieje międzynarodowe, Chińczycy 
zaczną ćwiczyć dopiero w wieku osiemnastu.  

Rynek technologiczny Chin staje się coraz mniej 
wart dla inwestorów i zaczyna podupadać. Przemysł gier 
komputerowych generuje miliardy juanów, których nie 
zastąpi żaden inny sektor gospodarczy. Prawdopodobnym 
jest, że Chiny zwolnią w ogólnoświatowym wyścigu 
technologicznym, a wprowadzone reformy nieubłaganie 
odcisną swoje piętno na gospodarce Państwa Środka.  
 

Tekst: Weronika Piebiak, kl. 3c 
Grafika: Palthir 

 
 
Życie na przystankach się komplikuje – 
Lublin oczami migrantki wahadłowej cz. II 
(edycja post pandemiczna) 
 
Docieram wreszcie na mokry przystanek autobusowy 
deszczowego pierwszego września roku szkolnego 
2021/2022. Ach, jak dawno mnie tu nie było! Ta sama 
ławka, ta sama odrapana wiata… o, chyba ktoś 
zamalował stare wulgaryzmy i napisał nowe! Nie 
tęskniłam.  
 

Nasza przygoda nieodmiennie zaczyna się na 
tym samym co trzy lata temu przystanku we wciąż 
przykładnej podlubelskiej miejscowości, Niedrzwicy 
Dużej. Tym razem jednak realia odmieniła pandemia, 

która wyeliminowała z rynku prywatnych przewoźników 
część firm, zaś te, które pozostały, zmusiła do 
zdecydowanego ograniczenia liczby kursów. Mówiąc 
językiem przystępnym - dojechać do miasta jest jeszcze 
trudniej. O ile przed pandemią walka ze zgromadzonym 
na przystanku tłumem była niemal starciem Dawida z 
Goliatem, o tyle teraz stała się ona syzyfową pracą - 
szanse na zmieszczenie się do pierwszego 
nadjeżdżającego pojazdu zmalały niemal do zera. 
Oczywiście optymistycznie zakładamy, że jakiś pojazd w 
ogóle nadjedzie.  

 

 
 
Po stosownym czasie oczekiwania (od pół 

godziny do nawet trzech w weekendy) oraz po licznych 
rozczarowaniach, powodowanych przez niezatrzymujące 
się busy, wsiadamy do wyczekiwanego tęsknie pojazdu. 
Tutaj pojawiają się nowe komplikacje natury społecznej – 
założenie maseczki naraża nas na nieprzychylne 
komentarze ze strony będących w zdecydowanej 
większości pandemicznych niedowiarków, zaś jej 
niezałożenie – na zarażenie się wirusem oraz atak ze 
strony ofiar nadmiernej epidemicznej paniki. Wykład pod 
tytułem „Pan/Pani nas tu wszystkich pozabija”, trwający 
zazwyczaj cały czas jazdy i niemający nic wspólnego z 
kulturalnym zwróceniem uwagi, przeszedł już do kanonu 
busowych klasyków. Odpowiedzią na niego są niekiedy 
równie niewybredne komentarze o kagańcach i praniu 
mózgów. Co za klasa! 

Dzięki pandemii w środowisku komunikacji 
międzymiastowej możemy zaobserwować trzy zupełnie 
nowe, następujące fenomeny: 
- wyjątkowo uroczy obrazek: kierowca bez maseczki 
siedzący bezpośrednio pod wielkim, napisanym 
ostrzegawczą czcionką napisem „W POJEŹDZIE 
OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE UST I NOSA”.  
- wyzwolona we współpasażerach nowa, niespotykana 
agresja, nie tylko związana z przestrzeganiem nowych 
reguł: powszechne zwracanie uwagi nienoszącym 
maseczki usprawiedliwiło bezpośrednią dyskusję także z 
innymi, niedostosowującymi się do naszych wyobrażeń 
towarzyszami podróży. W ten sposób stojące dotychczas 
w wymownym milczeniu nad siedzącymi damy w wieku 
powyżej średniego czują się zupełnie naturalnie, głośno 
krytykując niewychowanie i bezczelność młodych ludzi, 
którzy ośmielili się nie ustąpić im miejsca. Dyskusja tego 
rodzaju niejednokrotnie przeradza się w 
czterdziestominutową tyradę. 
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- podział pasażerów na dwa typy kaszlących – tych bez 
maseczki, którzy bezpardonowo kaszlą nam w kark i tych 
w maseczce, którzy w obawie przed publicznym linczem 
wybierają raczej śmierć przez uduszenie  

Jeśli myślicie, Drodzy Czytelnicy, że pandemia 
uratowała pasażerów komunikacji międzymiastowej od 
zabójczego tłoku, to zdecydowanie się mylicie. Liczba 
osób nie zmniejszyła się ani odrobinę, przeciwnie – 
ograniczona ilość busów zwiększa statystycznie liczbę 
chętnych do skorzystania z jednego pojazdu. Tymczasem 
maseczki sprawiają, że walka o tlen staje się jeszcze 
bardziej dramatyczna.  

 
Choć jeszcze dwa lata temu pisałam artykuł na 

temat migracji wahadłowej z przekonaniem, że gorzej już 
raczej nie będzie, pandemia drastycznie zmieniła moje 
podejście. Teraz z utęsknieniem czekam na powrót do 
dawnego stanu rzeczy, a weekendowe busy raz na godzinę 
wspominam z nostalgią. Życie na przystankach się 
skomplikowało i kto wie, kiedy znowu odetchnę pełną 
busowego powietrza piersią bez maseczki. 

Tekst: Aleksandra Sochan, kl. 3l 
Grafika: Maria Mazurek, kl. 1c 

 
 
tęsknota 
 
chyba tęsknię za tobą troszeczkę  
jak ktoś w zimie tęskniący za majem 
lub jak ryba za wodą tęskniąca 
jak uchodźca za swoim krajem 
 
chyba tęsknię za tobą troszeczkę  
i dzień w dzień sprawę znów sobie zdaje 
że to chyba nie tylko „troszeczkę” 
że to ciągle większym się staje 
 
że to rośnie jak ciasto na drożdżach 
wyczekuje twojego uśmiechu 
wyczekuje bliskości, słów kilku 
i choć nie chce nadawać pośpiechu… 
 
to wiesz 
tęsknie za tobą kochanie 
tak jak księżyc chce być z gwiazdami 
tak ma głowa, me serce, ma dusza 
między twymi chce być ramionami  
 

*** 
 
 
Coś dziwnego tędy idzie ─ klauni, USA, 2016 r. 
 
FELIETON INSPIROWANY WIDZENIAMI KLAUNÓW 
Z 2016 R. W STANACH ZJEDNOCZONYCH I 
WIELKIEJ BRYTANII. KLAUNI PRZECHADZALI 
SIĘ PO ULICACH, TERRORYZUJĄC 
MIESZKAŃCÓW, CO DOPROWADZIŁO DO 
SZEROKICH OSTRZEŻEŃ, ŚLEDZTW, ZAKAZU 

SPRZEDAŻY KOSTIUMÓW ORAZ, PO 
AMERYKAŃSKU, ZBROJNEGO HALLOWEEN. 
 
Wszyscy wiemy, kim jest klaun. Gość w szalonym 
ubranku, ogromnych butach, w makijażu i z czerwonym 
kulistym nosem; cyrkowiec, który ma rozbawić swoim 
wyglądem, a do tego żongluje piłeczkami, jeżdżąc na 
rowerku. Wiadomo też, że w mediach istnieje archetyp 
złego klauna, takiego jak Wrinkles, jak Gags, jak 
światowej sławy Pennywise Stephena Kinga, który 
niestrudzenie straszy dzieci i dorosłych, a niektóre ujęcia 
z jego udziałem trudno wymazać z pamięci. 

Sam archetyp wziął się od wykorzystywania 
kostiumu klauna ─ dobrego klauna ─ do niedobrych 
występków: uprowadzeń dzieci, porwań, morderstw. Z 
drugiej strony twórcy horrorów z klaunami w roli głównej 
chętnie żywią się przekonaniem: „im bardziej ma nas 
śmieszyć, tym bardziej przestraszy nas ta groteskowo 
wykręcona, przerażająca strona” i nie mylą się pod tym 
względem. Ja wiem, że są wśród Czytelników prawdziwi 
koneserzy, którzy takiego klauna załatwiliby jak muchę, 
byle klapkiem, ale są też tacy jak ja, którzy zostaliby 
pożarci w mgnieniu oka. I proszę się przyznać, odważni 
Czytelnicy, czy gdybyście zobaczyli takiego klauna na 
ulicy, nie wzięlibyście nóg za pas? 

 
 
Różną odwagą w takiej sytuacji wykazali się 

mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, których w 2016 roku 
nawiedziła prawdziwa plaga klaunów paradujących po 
ulicach. Od szturmującego cmentarz i machającego 
przechodniom w Chicago, którego później już nie 
widziano, przez nagranie klauna Gagsa na opuszczonym 
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parkingu, po prawdziwie intrygujące działania, takie jak 
ban na sprzedaż, używanie, noszenie kostiumów klaunów 
przez osoby powyżej osiemnastego roku życia. Target i 
Walmart zawiesiły sprzedaż, osoby zatrudnione w 
parkach rozrywki otrzymały nakaz przebrania się z 
kostiumu przed wyjściem z pracy.  
 

Nie obyło się też bez ostrzeżenia mieszkańców 
przez rosyjską ambasadę w Wielkiej Brytanii, śledztw 
policyjnych na masową skalę (busik z klaunami 
śledzącymi samotną kobietę przez dobre dwie godziny 
zatrzymała policja, przy czym zarekwirowała maczetę 
oraz kilogram marihuany) czy niesławnego florydzkiego 
zbrojnego Halloween. Pani Karen (imię zmienione na 
potrzeby artykułu, skądinąd i tak pasujące) stanowczo 
oznajmiła, że bierze ze sobą broń i każdy klaun, który 
zbliży się do jej rodziny, wyląduje w szpitalu. 

Powód? A jakże, klauni wchodzący ludziom do 
ogródków, pukający w okna, dobijający się do drzwi (tak, 
ja też chciałabym, żeby to były żarty). Co odważniejsi 
obywatele w iście amerykańskim stylu wyszli zbierać 
cukierki wyposażeni w kije baseballowe lub nawet 
pistolety. Mało tego, urządzano regularne polowania, bo 
zgłoszenia o upiornych klaunach dochodziły z ponad 
trzydziestu siedmiu stanów. 

Pojedynek Mama Karen z pistoletem kontra 
Anonimowy Klaun Z Maczetą wygrałaby jednak Mama 
Karen ─ z braku możliwości rozmówienia się z 
kierownikiem owej imprezy, klaun zostałby 
znokautowany.  

Ale nawet ona miałaby niewielkie szanse 
przeciwko pogłoskom o zmasowanym ataku klaunów, 
który miał nastąpić w Halloween 2016 roku. Ze 
stylizowanych kont w mediach społecznościowych 
doradzano ludziom zaryglowanie drzwi i okien oraz 
niereagowanie na podejrzane dźwięki z zewnątrz. Muszę 
przyznać, że gdyby to po moim ogródku lub do mojego 
okna na poziomie pierwszego piętra pukał klaun, byłoby 
mi trudno nie zareagować wybraniem numeru 
zwiastującego kłopoty. 

Do ataku na szczęście nie doszło. Dwoma 
wyjątkami okazały się atak dwudziestoosobowej bandy 
klaunów na jedną z rodzin zbierającą cukierki (bez 
aresztowań), a także podanie przez The Global Sun 
dwudziestu trzech spraw o morderstwo popełnione przez 
klaunów.  

The Global Sun ma wpisane w biogramie 'strona 
satyryczna', z czego zdano sobie sprawę dopiero po panice 
społeczeństwa i zaangażowaniu w to policji. Czytanie ze 
zrozumieniem, moi drodzy, zwłaszcza Twittera. 
 

Pojawienia się klaunów skończyły się wkrótce 
potem. Na nasze szczęście. Gdyby to po naszych ulicach 
szwendały się takie monstra, to w połączeniu z tym, jak 
upiorne bywają przystanki autobusowe albo jak działają 
(lub nie) latarnie uliczne, moglibyśmy się okazać nie lepsi 
niż Amerykanie, a może bardziej kreatywni ─ u nas nie 
ma powszechnego pozwolenia na broń, a znalazłby się i 
taki, który by pomylił barwnego klauna z nieszczęsnym 
dzikiem.  

Tekst: Olga Jagła-Izdebska, kl. 3l 
Grafika: Gabriela Osińska, kl. 2e 

 
Co u Ciebie? 
 
Gdy świat pędzi, często brakuje czasu, aby się 
zatrzymać. Zapewne nie jestem jedyną, która w 
obliczu sami-wiecie-jakiej rzeczywistości stawia tę 
tezę. W całym internecie ludzie zachęcają mnie, abym 
poświęciła chwilę sobie poprzez zapisanie się na coraz 
popularniejsze kursy online, przeczytanie książki 
(badania pokazują, że podczas pandemii Polacy 
chętniej sięgają po książki, więc ja też nie mogę być 
inna!), czy skorzystała z innych form rozrywki, które 
mają mi zapewnić chwilę spokoju. Jednak, dlaczego 
tak często nie wspomina się o tym, aby zajrzeć w głąb 
tego co czujemy - zarówno my sami, jak i ludzie 
dookoła nas? 
 
 Zacznę od tego drugiego przypadku. Sami-
wiecie-jaka sytuacja i tym razem definitywnie nie 
pomaga, bo przecież trudniej spotkać się dziś z tą drugą 
osobą niż jeszcze rok temu. Patrzę w ekran i choć bardzo 
się staram i chcę tego, może nie zawsze jestem tam w 
stanie zobaczyć drugiego człowieka - takiego, z którym 
kiedyś mogłam porozmawiać w cztery oczy. Ale czy to 
coś zmienia? Czy gdy prowadziłam rozmowy na żywo z 
całą szczerością i pełnym zainteresowaniem i skupieniem 
padało pytanie - co u Ciebie? Nie wątpię, że tak - w końcu 
jak inaczej zacząć rozmowę, niż inicjując ją rzuconym od 
niechcenia “co tam?”. Tu właśnie widzę główną 
przeszkodę - ten temat - samopoczucia drugiej osoby - 
czasem, choć potem temu zaprzeczamy - traktujemy po 
macoszemu.  

Czy zdarzyło Ci się zadać to pytanie, mimo że 
naprawdę nie chciałeś znać odpowiedzi. Mi na pewno, a 
jak pokazują badania, nie jestem w tym osamotniona. A 
co dzieje się z osobą, która stoi się po drugiej stronie i 
słyszy to, jak się okazuje, problematyczne pytanie? Czy 
na pewno chcę się dzielić swoimi uczuciami? Czy nie 
stanę się dla kogoś ciężarem, zarzucę go swoimi 
problemami?  
 Gdy sama pytam o samopoczucie, właściwie nie 
dopuszczam myśli, że odpowiedź może nie być zgodna z 
prawdą. Wcześniejsze pytania pokazują jednak, że 
powinnam to robić, a może raczej powinniśmy - ja i 
wszyscy inni. Może warto postawić pytanie drugi raz? 
Albo wprost zasugerować - czy wszystko u Ciebie 
dobrze? Czy nie zmagasz się z jakimiś problemami? 
Jednak już samo pytanie - co u Ciebie? - to dobry start. 
Tchnijmy w nie tylko trochę szczerości i prawdziwego 
zainteresowania odpowiedzią. Może to już będzie dobry 
początek.  
 

A gdyby tak stanąć twarzą w twarz z samym sobą 
i swoim samopoczuciem? Zadać osobie odbijającej się w 
lustrze to proste pytanie - co u Ciebie? Niby po co to robić 
- przecież nawet bez tego codziennie muszę zmagać się ze 
swoimi własnymi myślami. W końcu to one powinny 
wystarczyć jako odpowiedź na nurtujące pytanie. Czy tak 
na pewno jest? Skoro rozważam ten problem, to, 
przynajmniej w moim mniemaniu, zapewne nie. Owszem, 
codziennie stajemy przed życiowymi rozterkami, chwile 
między wypełnianiem kolejnych obowiązków też zdarza 



 
St
ro
na
10
	

nam się poświęcać na myślenie o tym, co było, jest i 
będzie. Czasem staramy się zagłuszyć te myśli i 
wspomniany czas spożytkować inaczej - byle tylko nie 
męczyć się z tą narastającą frustracją! Możemy sobie 
pomóc muzyką, przeglądaniem mediów 
społecznościowych - w końcu po coś one istnieją, 
prawda? Tak, tak będzie lepiej, nie warto teraz 
zastanawiać się nad swoimi uczuciami. 

To tylko moja konkluzja, ale może do podobnej 
doszedł też ktoś z Was. Wcześniej nie było czasu, więc 
teraz nie pozostaje nic innego niż popatrzyć w to 
znienawidzone lustro. - Czy to na pewno ja? Taką mnie 
widzą ludzie na ulicach? Trudno, niech tak już będzie - 
znowu odbiegam od tematu. Czas zmierzyć się z tym 
pytaniem - co u Ciebie? Może boję się samej siebie i 
prawdy, którą skrywam nawet przed własnym “ja”. 
Trudno jest stanąć twarzą w twarz z problemami, wciąż, 
mimo coraz większej promocji tematu zdrowia 
psychicznego, sięgnąć po pomoc. Bo właśnie do takich 
konkluzji może doprowadzić powiedzenie sobie, co 
naprawdę się we mnie dzieje i jakie odczucia teraz mną 
rządzą. Czuję, że choć może zaboli, to właśnie to jest dziś 
potrzebne. Zdiagnozowanie problemu, a potem 
wspomniane już podzielenie się nim. Odpowiedzenie 
przed innymi na to - mające prowokować do zwierzeń -
pytanie. 

 
A Ty - jak się teraz czujesz? Z czym się 

zmagasz, a co ostatnio Cię ucieszyło? Po prostu 
opowiedz mi teraz - co u Ciebie? 

*** 
 
 
LSM 
 
Kolejny ponury poranek. Termometr przy oknie od strony 
ulicy pokazuje dziesięć stopni Celsjusza. Z drugiej strony 
bloku jak zwykle mróz. Mieszkanie jest przepełnione tym 
nieprzyjemnym rodzajem chłodu, którego nie da się 
zwalczyć ani gorącą herbatą, ani polarem, bo on sam 
przesiąkł już zimnem. Siedzę przy stole i próbuję sobie 
wmówić, że ogrzewa mnie żółte światło żyrandola. Lublin 
wciąż śpi, choć miejska cisza jest coraz bardziej 
chaotyczna. Czuję, jakby przebiegała mnie wskroś. 
Poruszam lekko ramionami, spodziewając się 
nadchodzących dreszczy.  

 
 

Tak właśnie wyobrażam sobie 
postapokaliptyczny świat. Ciemno, szaro, wokół ściany 
budynków. Czuję się, jakbym był zamknięty w pudełku, 
do którego ktoś zagląda i zbyt natarczywie na mnie patrzy. 
Wszędzie leżą rozbite butelki, kapsle wbite w stopiony 
latem asfalt i zgniłe liście, zasłaniające resztki zielonej 
jeszcze trawy. Siadam na ławce, by na chwilę zniknąć. 
Czuję, że ta ugina się, przechyla, zaczyna spadać. Myślę: 
„zasypiam”, gdy nagle czuję powiew słów: „przepraszam, 
mogę?”. 

 

 W tej ciemności niemal go nie zauważam. Z 
udawaną pewnością, w razie gdyby był to jakiś stary 
znajomy, którego nie pamiętam, mówię: 
 

– Jasne, proszę – i uśmiecham się już trochę mniej pewnie. 
– Ciężka noc, zgadza się? – zagaduje niskim głosem.  
 

 Ciężka noc? Niekoniecznie, zwyczajna. To 
podchwytliwe pytanie czy mam założone dwa różne buty? 
Jestem roztargniony, ale… nie, buty dwa takie same, 
zegarek na lewej ręce, czapka równo na głowie. Przez 
chwilę zwlekam z odpowiedzią. Nie znam tego głosu. 
Może to halucynacje? Albo sen? 
 

– Rozumiem – wyrwany z rozmyślań spoglądam na niego. 
Nie wiem, co bardziej mnie irytuje – to, że wymyślił 
sobie, jaką miałem noc czy to, że powiedział bardziej 
„rozumie” niż „rozumiem”.  
 

Wiejący wiatr wręcz mrozi mój kark. Chcę 
przyjrzeć się mojemu rozmówcy, ale coś nie pozwala mi 
nań spojrzeć. 
 

– Czy to nie zabawne – zaczyna swój monolog. – Że to, 
co jest przed tobą, widzisz tylko ty? 
 

Chcę mu przerwać i wtrącić, że to bzdura, ale 
czuję, jak przymarzają do siebie moje sine już wargi. 
Siedzę więc nieruchomo i tylko powoli złączam powieki, 
pod którymi gromadzi się fala głębokiego snu.  
 

– W tej chwili jesteś jedynym człowiekiem na świecie, 
który widzi tę rzecz z tej właśnie perspektywy.  
 

Mimowolnie otwieram oczy szeroko. O czym on 
bredzi? Pijany? Wariat? Fanatyk pewnie! Co z tego? Jakie 
to ma za znaczenie? Ja bym wolał patrzeć na… 
chociażby... coś ładnego. Po co cieszyć się tym, co takie 
zwykłe?  
 

– Znalazłeś kiedyś piękno w tym, co wszyscy uważali za 
brzydkie?  
Co za dureń! Jeśli coś jest brzydkie, to jest brzydkie!  
– I ja w tobie widzę coś przepięknego, coś ze spokoju, z 
melancholii może. A ponoć brzydkiś! Zaraz, jak panu na 
imię?  
 
Grobowa cisza dzieli nas i oddala od siebie. 
 

– Ach, no tak! Lubelski Smutny Maruda! 
 

Odchodzi, niemalże dławiąc się śmiechem. I ja, choć 
trochę zamurowany, też wybucham śmiechem. 

Tekst i grafika: Aleksandra Grzegorczyk, kl. 2e 
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„Byłam w czwartej klasie, kiedy założyliśmy 
Bajm” – Beata Kozidrak o wspomnieniach z 
liceum i początkach kariery 

Na scenie debiutowała, mając niespełna osiemnaście 
lat, w 1978 roku. Śpiewa nieprzerwanie od ponad 
czterech dekad. Na swoim koncie ma trzy płyty solowe 
i dziesięć płyt wydanych razem z Bajmem, którego 
wokalistką jest od początku istnienia zespołu. Jej 
występy zapełniały największe sale widowiskowe w 
Polsce, a nawet za granicą - ze słynnym Wembley na 
czele. Śpiewała o Józku, któremu nie daruje nocy; o 
tym, że na pustyni próżno szukać wody czy że obok 
dwóch serc ma dwa smutki; pytała „Co mi Panie 
dasz?” i zapewniała, że płynie w niej gorąca krew. Po 
prostu – Beata Kozidrak… 
W 1979 roku Beata Kozidrak skończyła Unię jako 
jedna z najbardziej znanych jej absolwentek. O tym, 
jak stawiała pierwsze kroki na scenie, jak łączyła 
szkołę z karierą i jak wspomina naukę w III LO, 
opowiedziała w wywiadzie dla Sensora.   
Okres liceum to był dla Pani dobry czas?  
Bardzo dobry! 
A co było w nim wyjątkowego? 
Atmosfera tego miejsca i ludzie. Uczyli tu nauczyciele, 
którzy, mimo że żyliśmy jeszcze w komunistycznym 
kraju, nie dawali nam tego odczuć. Były takie sytuacje – 
choćby na historii – kiedy braliśmy sprawy w swoje ręce 
i mówiliśmy o pewnych rzeczach, wiedząc, że pani 
profesor nie może o nich wspominać. Mieliśmy pewną 
wolność, której nie zawsze doświadczali uczniowie 
innych liceów.  
Poza tym Unia to była szkoła, która żyła atmosferą 
artystyczną. To było cudowne, że mogły się tam rozwijać 
teatry, kabarety i zespoły. Ja też mogłam. 
Na Pani stronie internetowej można wyczytać, że 
znalazła się Pani w Unii „zrządzeniem losu”. Co to 
znaczy? 
Należałam do rocznika, który był przypisany do swojego 
rejonowego liceum – ponieważ byłam ze Starówki, w 
zasięgu mojej rekrutacji była Unia. Byłam bardzo 
szczęśliwa, że trafiłam do tej szkoły, bo po pierwsze miała 
tę artystyczną renomę, a po drugie moje przyjaciółki 
mogły być razem ze mną, co niestety później rozbiło się o 
różne profile.  
Do jakiej klasy się Pani dostała?  
Oczywiście nie byłam w stanie wybrać sobie klasy. 
Bardzo chciałam uczyć się języka angielskiego, ale 
dostałam się do oddziału z niemieckim. Mało z tego 
pamiętam, bo nie był to mój ulubiony język. Nie 
przejmowałam się tym jednak, bo trafiłam do cudownej 
klasy, w której byli fantastyczni młodzi ludzie. Spędzałam 
z nimi czas nie tylko w szkole, ale także poza nią. 
Chodziła Pani na wagary? 
No jasne, że tak! 
Na przykład w Dzień Wagarowicza, którego nasza szkoła 
nam zakazała, uciekliśmy całą klasą. Albo wszyscy, albo 
nikt! Pan Dyrektor później przyszedł na naszą lekcję i 

bardzo nas skrzyczał. Za karę musieliśmy sadzić drzewa, 
ale przynajmniej było wesoło. Podchodziliśmy do życia 
na luzie.  
A jak spędzaliście czas po lekcjach? 
Spędzaliśmy czas ze sobą. Pamiętam na przykład, że mój 
tata nie chciał mi kupić jeansów, a ja bardzo chciałam je 
mieć, bo wszystkie koleżanki w nich chodziły. 
Przyjaciółka miała wujka, który miał pole z ziemniakami, 
więc połową klasy pojechaliśmy tam na wykopki i tak 
zarobiliśmy na spodnie. Jeden kolega, Andrzej 
Pruszkowski, który, na marginesie, później został 
prezydentem Lublina, wziął gitarę. Zrobiliśmy ognisko. 
On grał, a my śpiewaliśmy. To było cudowne. Nigdy nie 
zapomnę też naszych obozów wędrownych. To były 
długie wycieczki w Bieszczadach w naszym gronie. 
Liceum absorbowało jednak większość naszego czasu. 
Nie chciało nam się z niego wychodzić. Pamiętam nawet, 
że ponieważ miałam daleko do domu [w trakcie liceum 
Beata Kozidrak wyprowadziła się spod słynnego adresu 
na Grodzkiej i zamieszkała na Ponikwodzie – przyp. red.], 
zdarzało mi się nocować u mojej przyjaciółki, która 
mieszkała blisko, żeby móc być wcześniej w szkole i 
wracać z niej później. 
Organizowaliśmy spotkania, uroczystości. Ja miałam 
próby z zespołem szkolnym, gdzie grał mój pierwszy 
chłopak – moja pierwsza miłość. Był starszy ode mnie i 
grał na gitarze. W sumie to dzięki niemu zaczęłam 
śpiewać. 

 
 
Jak to się stało?  
Najpierw moją pasją był balet. Kiedy jednak zobaczyłam 
po raz pierwszy tego chłopaka na schodach Unii, z miejsca 
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się w nim zakochałam. Sprawdzałam, jak mogę do niego 
dojść i okazało się, że gra na gitarze w zespole szkolnym. 
Przyszłam i powiedziałam: „Cześć, mam na imię Beata, 
trochę śpiewam”. Chłopaki nie chcieli wokalistki, ale jak 
zaśpiewałam, to powitali mnie w zespole. 
Czyli temu chłopakowi zawdzięcza Pani karierę! 
Można tak powiedzieć. Nie miałam wtedy parcia na 
śpiewanie, a dzięki temu się odważyłam. Zaczęły się 
próby, spotkania, później akademie z okazji uroczystości 
szkolnych i zaczęłam obserwować, że kiedy śpiewam, 
ludzie bardzo entuzjastycznie reagują. Było to dla mnie 
niesamowite doświadczenie, dlatego Unia jest dla mnie 
absolutnie wyjątkowym miejscem.  
Ta społeczność szkolna musiała być też wyjątkowo 
przyjaznym środowiskiem. 
Tak. To też były niesamowite roczniki – bardzo twórcze i 
odważne jak na tamten czas. Dyrektorzy musieli 
zachowywać się tak, jak w tych czasach było to od nich 
wymagane. Mieliśmy jednak pedagogów, którzy dawali 
nam do zrozumienia, że na świecie jest inaczej, niż mówi 
się w telewizji. Czuliśmy, że nauczyciele nie mogą zbyt 
dużo nam powiedzieć, ale poprzez sugerowanie i 
inspirację są z nami.  

 
 
Na czym polegały legendarne „spotkania przy 
samowarze”? 
„Spotkania przy samowarze” powstały z inspiracji 
naszych cudownych Pań Profesorek od języka 
rosyjskiego. Z wiadomych względów nie chcieliśmy się 
tego języka uczyć. Nasze Panie Profesorki stworzyły więc 
możliwość do tego, żeby młodzież z różnych klas 
spotykała się i poznawała kulturę rosyjską od innej strony.  
Profesorki opowiadały nam o poezji rosyjskiej. 

Słuchaliśmy pięknych rosyjskich piosenek. 
Zrozumieliśmy, że to, że jesteśmy pod radzieckim 
pręgierzem, nie znaczy, że w Rosji mieszkają źli ludzie. 
Przez sztukę i poezję uświadomiliśmy sobie, że są tam 
cudowni Rosjanie, którym blisko do naszych poetyckich 
sentymentów. Nauczyło mnie to pokory do tamtego czasu 
i ludzi. 
Te spotkania przygotowywaliśmy z wielkim 
entuzjazmem. Każda możliwość realizacji siebie w 
sposób artystyczny w liceum była dla nas wielkim 
wydarzeniem. To nas inspirowało. Dzięki temu zaczęłam 
też czytać literaturę rosyjską. 
 
To są inspiracje literackie. Co natomiast inspirowało 
Panią muzycznie? Czego Pani w tamtym czasie 
słuchała?  
Moja edukacja muzyczna była początkowo bardzo prosta. 
Zaczynałam śpiewać z moim bratem Jarkiem poezję 
śpiewaną. Później słuchałam już innej, mocniejszej 
muzyki – dużą inspiracją pod koniec liceum był choćby 
Led Zeppelin. Wtedy także moja edukacja wokalna poszła 
w zupełnie innym kierunku.  
Byłam w czwartej klasie, kiedy założyliśmy Bajm. 
Rzeczywiście graliśmy początkowo muzykę bardzo 
łagodną. Po utworze Piechotą do lata, z którym 
zadebiutowaliśmy, wszyscy myśleli, że naszą muzyką 
będzie poezja śpiewana czy pop. Później, co słychać na 
kolejnych albumach, poszliśmy w stronę mocniejszych, 
rockowych brzmień.  
Muzycznie dojrzewałam na oczach całej Polski. Bajm 
istniał zaledwie trzy miesiące, kiedy byłam już 
rozpoznawalna. W liceum rozdawałam autografy!   
A Budka Suflera? Jaki miała Pani do niej stosunek? W 
końcu Lublin muzycznie kojarzy się właśnie z Bajmem 
i Budką. 
Budka była dla mnie wtedy przede wszystkim wielką 
inspiracją. Muzyka z ich pierwszej płyty, którą uważam 
za najlepszą, bardzo rozwinęła mnie muzycznie. 
Uwielbiałam Krzysia Cugowskiego, którego wokal 
miażdżył wszystkich. Poza tym byli z Lublina. Myślałam, 
że skoro im się udało, to może i mi się uda.   
Mój starszy brat znał się z Romkiem Lipko. Kiedyś 
przyszliśmy do Radia Lublin na próbę Budki i Jarek 
powiedział chłopakom: „To moja siostra, trochę śpiewa”. 
Romek zagrał więc jakiś kawałek, a ja zaczęłam śpiewać. 
Jak skończyłam, powiedział, że mam bardzo ładną barwę 
głosu. Byłam niezwykle dumna, że sam Romuald Lipko 
mnie skomplementował. Bardzo go szanowałam. Później, 
po latach, podczas jednej z naszych rozmów 
powiedziałam mu, że dał mi iskrę do osiągnięcia czegoś 
w muzyce. 
Wszystko zaczęło się 20 czerwca 1978 roku, kiedy 
Bajm zajął drugie miejsce na Festiwalu w Opolu. 
Miała Pani wtedy zaledwie osiemnaście lat. Jak to jest 
być tak młodą gwiazdą?  
To był szok. Teraz są zupełnie inne czasy i nawet młodsze 
dziewczyny są już nieraz rozpoznawalne. I co więcej, 
mają już świadomość, jak można na tym zarobić. Ja 
zupełnie nie miałam o tym pojęcia. Wtedy 
osiemnastoletnia gwiazda była naprawdę wielką sensacją. 
Opole oglądała cała Polska. Jednego wieczora stałam się 
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rozpoznawalną osobą. Dziwiłam się strasznie. Miałam 
wtedy wrażenie, że mam przeciętną urodę i w ogóle 
jestem raczej przeciętna. Miałam duże kompleksy i tym 
większym było dla mnie szokiem, że nagle tyle osób mnie 
chwali.  
Pamiętam, że następnego dnia poszłam do sklepu, a za 
mną ustawiła się kolejka. Nie wiedziałam, o co chodzi. 
Okazało się, że to byli moi pierwsi fani, którzy mnie 
rozpoznali i chcieli prosić o autografy. 
Jak w tej sytuacji zareagowała społeczność szkolna? 
Niektórzy Profesorowie, wiadomo, nacinali się na mnie i 
nie chcieli pomóc, ale większość bardzo mnie wspierała. 
Moja klasa też była absolutnie za mną. Kiedy wróciłam, 
Polonistka skrytykowała mnie za tekst Piechotą do lata. 
Bardzo to przeżywałam. Moja klasa stanęła wtedy w 
mojej obronie.  
Pamiętam też, że młodszym rocznikom rozdawałam 
autografy. Z jednej strony ogarniała mnie euforia, że 
wydarzyło się w moim życiu coś mega niesamowitego. Z 
drugiej dostawałam trochę zimnej wody, żeby mi się nie 
zagotowało w głowie.  
Piechotą do lata, utwór, o którym Pani wspomniała, 
powstał podobno na lekcji polskiego. To prawda? 
Tak. O mojej Polonistce myślę teraz bardzo serdecznie. 
Miała jednak bardzo książkową metodę pracy i nie 
wychodziła poza podręcznik, choć przecież język polski 
to przedmiot z wyjątkowymi możliwościami na 
realizowanie jakichś dodatkowych inicjatyw. Tak czy 
inaczej, były to po prostu nudne zajęcia. Pewnie też 
dlatego któregoś razu nawiedziła mnie wena i zaczęłam 
pisać.  
Jeszcze jakieś inne piosenki powstały w szkole? 
Nie. Tylko ten pierwszy. Zresztą to było i tak bardzo dużo 
„pierwszych razów” jak na cztery lata – pierwsza miłość, 
pierwszy tekst, pierwsze występy… 
W końcu okres debiutu to wszystko po raz pierwszy. 
Sam debiut muzyczny był, powiedzmy, spektakularny. Do 
dziś niektórzy pamiętają, jak byłam ubrana, w jakich 
kolorach była scena. Mimo że nie wygraliśmy, cała Polska 
śpiewała przez wakacje Piechotą do lata.  
To prawda, koncert Bajmu z Opola w 1978 roku jest 
jednym z chyba najbardziej rozpoznawalnych 
występów tego festiwalu. Tym bardziej zaskakuje to, 
że miała Pani wtedy zaledwie osiemnaście lat. 
Nawet jeszcze nie skończone! Co ciekawe, to był też 
pierwszy raz, kiedy tata pozwolił mi się pomalować. 
Zrobił wyjątek od swojego zakazu specjalnie na ten 
występ. Jak wróciłam, znowu nie mogłam używać 
kosmetyków, a miałam już ochotę zmienić kolor włosów 
i eksperymentować z wyglądem jak wielkie amerykańskie 
gwiazdy.  
Jak łączyła Pani występy, próby i działalność 
artystyczną ze szkołą?  
Po Opolu unosiłam się prądem tego, co mnie spotkało. 
Wiedziałam jednak, że sodówka nie może mi uderzyć do 
głowy i muszę wrócić do szkoły, żeby zdać maturę. 
Euforia trwała krótko, bo trzeba się było wziąć do roboty. 
Przede wszystkim musieliśmy też zacząć pracę nad 

nowymi piosenkami. Debiutując, Bajm miał w swoim 
dorobku tylko trzy piosenki. Miałam świadomość, że 
czeka mnie jeszcze bardzo dużo pracy.  
Często nie było mnie w szkole. Moja wychowawczyni 
bardzo walczyła z moimi nieusprawiedliwionymi 
godzinami i zawsze wywoływała mnie: „Kozidrak! Gdzie 
usprawiedliwienia?”. Kiedy ja odpowiadałam, że 
rozmawiałam z Panem Dyrektorem o tym, że mam trochę 
inny tryb nauczania itp., ona ironicznie mówiła „Nic nie 
mów. Ja wiem – ty masz troje dzieci, ty jesteś zajęta i nie 
masz czasu na wszystko”. 
Omijały mnie nieraz całe tematy. Przykładowo, całki – nie 
mam pojęcia, co to jest. Później, już po liceum, miałam 
nawet koszmary, że idę do szkoły nieprzygotowana i 
odpowiadam przy tablicy z tych całek. Lęk przed 
nieprzygotowaniem trapił mnie jeszcze dobre kilka lat. 
Sama matura i egzaminy poszły mi jednak dobrze.  

 

Jak zapamiętała Pani studniówkę?  
Studniówka była super! Poszłam na nią z Andrzejem, 
moim przyszłym mężem, którego poznałam, gdy Bajm 
zaczynał grać. Razem z nim i moim bratem zagraliśmy 
mini-recital. Później na korytarzu cała klasa robiła sobie 
zdjęcia. Ja po tej sesji musiałam wyjść. Podeszłam więc 
do Pani Profesor, mojej wychowawczyni i pożegnałam 
się. Ona powiedziała na to: „No, porządna uczennica, już 
wraca do domu!”.  Nie wiedziała, że my tymczasem 
poszliśmy na imprezę, którą zorganizował Andrzej.  
Liceum chwilę potem się skończyło. Jak udało się Pani 
przeżyć rozstanie z klasą? 
Nie było to rozstanie na długo, bo cała klasa była na moim 
ślubie. Świadkiem była moja przyjaciółka z ławki.  
Z tego, co pamiętam, ślub wzięła Pani niedługo po 
skończeniu szkoły. 
Tak, zdawałam jeszcze ostatnie egzaminy! 
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Czyli przygotowania do ślubu, matury i koncertów się 
ze sobą zbiegły? 
Tak, chociaż ze ślubem bardzo pomogli nasi rodzice. Ja 
miałam koncerty, szkołę i pracę nad nowymi piosenkami, 
a oni szykowali wszystko.  
Ma Pani do dzisiaj kontakt z licealnymi znajomymi? 
Teraz nie utrzymujemy kontaktu. Spotykaliśmy się 
czasami podczas rocznic. Kilka razy widzieliśmy się na 
takich spotkaniach i było naprawdę bardzo fajnie. Nie 
mogliśmy się rozstać. Było dużo wspomnień – ja na 
przykład niektórych sytuacji zupełnie nie pamiętałam, a 
oni sobie je przypominali. Była kupa śmiechu. To są 
ludzie, z którymi spędziliśmy cudowny czas. Nauczyciele 
mówili nam, że nasza klasa nic nigdy w życiu nie zrobi, 
bo jesteśmy leniuchami. Okazało się, że znaczna 
większość z nas poradziła sobie świetnie w życiu i 
osiągnęła sukcesy w swoich dziedzinach.  

 
 
W maju ukazała się Pani autobiografia Beata. Gorąca 
krew, w której wróciła Pani także do momentów 
młodości, debiutów i nauki w liceum. Jak czuła się Pani 
pisząc o tym okresie?  
Pomysł książki biograficznej wpadł mi do głowy parę lat 
wcześniej, ale nie miałam czasu, żeby się nią zająć. Kiedy 
podczas pierwszego lockdownu wszystkich nas pandemia 
zamknęła w domu, pomyślałam, że muszę coś zrobić, bo 
zwariuję. Przyszedł czas, żeby poukładać i ułożyć te 
wspomnienia. Tak zaczęłam pisać.  
Opisując dzieciństwo i początki Bajmu, bardzo się 
wzruszałam. Potem po raz drugi wzruszałam się, czytając 
o tym podczas nagrań do audiobooka. To był bardzo 
piękny i ważny czas w moim życiu.  
Po wydaniu książki dostała Pani odzew od fanów? 
Dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii o książce, 
nawet od ludzi związanych z literaturą. Chwalono mnie za 
język i styl, a także za to, że zaznaczyłam, w jakich 
momentach mojego życia powstały moje teksty. Dzięki 
temu czytelnicy mogą lepiej zrozumieć, co chciałam nimi 
przekazać. Wielu ludzi pytało, czy naprawdę sama 
pisałam tę książkę. Tak, sama napisałam Gorącą krew.  
Planuje Pani w przyszłości napisać kontynuację tej 
książki?  
Może jeśli będzie kolejny lockdown… A tak naprawdę, to 
nie umiem powiedzieć. Moje życie jest bardzo 
spontaniczne i mam sporo nowych projektów. Teraz 
pracuję nad płytą, która ukaże się w przyszłym roku. Póki 

co wydałam tę książkę i nie planuję kolejnych. Myślę, że 
dzięki Gorącej krwi wielu ludzi będzie mogło lepiej mnie 
zrozumieć. 

Wywiad przeprowadził Maks Wieczorski, kl. 3c 
Grafika: archiwum prywatne Beaty Kozidrak 

 

Pokój – najlepszy z najgorszych 
 
Fenomen. Tylko tak można określić sytuację, gdy 
jeden z najgorzej ocenianych filmów w historii, 
nazywany Obywatelem Kanem złych filmów, ma 
jednocześnie dużą grupę fanów na całym świecie, a na 
jego oficjalne pokazy przychodzą tłumy ludzi. 
Niesamowita jest też postać Tommy’ego Wiseau – 
głównego aktora, scenarzysty, reżysera, producenta, 
producenta wykonawczego oraz założyciela wytwórni 
filmowej Wiseau Films. 
 
Absurd goni absurd 
 
The Room opowiada przykrą historię życia Johnny’ego, 
dobrodusznego bankiera, chętnego, by każdemu pomóc. 
Niestety zostaje zdradzony przez najlepszego przyjaciela 
i swoją narzeczoną, która po pięciu latach znajomości, a 
siedmiu latach w stałym związku (tak przynajmniej 
wynika z rozmów bohaterów) jest nim znudzona. Cała 
fabuła skupiona jest wokół intrygi snutej przez Lisę, a 
także codziennego, poczciwego życia głównego bohatera. 
 Co więc czyni The Room najgorszym filmem w 
historii? Przede wszystkim aktorstwo. Praktycznie 
wszystkie wypowiadane kwestie nie zawierają żadnych 
emocji lub przekazują je w możliwie najbardziej 
karykaturalny sposób. Równie źle zostały zagrane liczne 
sceny erotyczne. Każda z nich (a jest ich aż cztery) trwa 
ponad trzy minuty, podczas których w tle słychać fatalnie 
dobraną muzykę, skutecznie niszczącą nastrój. Co 
ciekawe w dwóch z nich wykorzystano te same ujęcia. 
 Zły jest również scenariusz napisany przez 
Tommy’ego i to, w jaki sposób zarządzał on produkcją na 
stanowisku reżysera. Część scen czy wypowiedzi nie ma 
żadnego znaczenia dla fabuły i nie ma do nich odniesień 
we wcześniejszej lub dalszej części filmu. Oto matka Lisy 
w jednej z rozmów ogłasza córce, że jest chora na raka, 
lecz potem nigdy więcej nikt o tym nie wspomina. W innej 
scenie bohaterowie zbierają się w jednym pokoju ubrani 
w smokingi, lecz nie wiadomo dlaczego. Problemem jest 
też kolejność czy szybkość wypowiadania kwestii oraz 
prostota języka, którym posługują się bohaterowie. 
Ponadto Tommy stworzył na planie „własny świat”, w 
którym prawa fizyki działają zupełnie inaczej niż w 
świecie rzeczywistym. Oto, całkowicie przypadkowo, 
przyjaciele przychodzą do tego samego ciemnego zaułku, 
by rzucać między sobą piłką futbolową, co w tymże 
świecie jest ulubioną rozrywką. Podczas zabawy 
prowadzą nieskładną rozmowę lub sygnalizują, który z 
nich ma teraz złapać. Wtem jeden z nich stanowczo 
dotyka kolegę po prawej, co sprawia, że ten upada. 
Przyjaciele podchodzą by pomóc poszkodowanemu, który 
prawdopodobnie doznał poważniej kontuzji nogi, 
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ponieważ potrzebuje oparcia, by móc stać. Inną dziwną 
decyzją było doklejenie nieba i panoramy miasta na green 
screenie. Nie byłoby to kłopotem, gdyby nie fakt, że 
Tommy miał dostęp do rzeczywistego dachu, na którym 
rozgrywały się niektóre sceny. W kilkudziesięciu ujęciach 
widzimy również zdjęcia łyżek w ramkach, które ekipa 
filmowa zapomniała wymienić na fotografie 
przygotowane przez nich wcześniej. 
 
 „Wiesz, co mówią, miłość jest ślepa” 
 
Paradoksalnie, wszystko, co sprawia, że The Room jest tak 
złym filmem, równocześnie przyczyniło się do powstania 
wielkiej grupy fanów, którzy dostrzegli potencjał tego 
„dzieła". Dzięki temu w wielu miastach na całym świecie 
organizowane są pokazy. Obowiązują na nich pewne 
zasady. Widzowie przebierają się w smokingi lub 
czerwone sukienki – swoiste symbole tej produkcji. Gdy 
na ekranie widać zdjęcia łyżek, uczestnicy wydarzenia 
rzucają plastikowymi łyżkami, a podczas ujęć panoramy 
San Francisco, gdzie dzieje się akcja, widownia mówi: 
„Tymczasem w San Francisco”. Wszyscy witają słowami 
„Oh hi…” każdą postać, która właśnie wchodzi do pokoju, 
a jeśli bohaterowie grają w piłkę, każdy liczy na głos 
każdy rzut. Wszystko to pokazuje kult, którym otaczany 
jest The Room.  
 Trafił on również do Polski i to nie tylko w 
postaci pokazów czy samej znajomości filmu. Niewielkie 
grupa aktorów z Lublina ze studia Hangar 51 postanowiła 
w ramach swojego programu Najlepsze z najgorszych 
nagrać polski dubbing do tego „dzieła". Zaczęli od 
zdubbingowania najbardziej znanej sceny z całego filmu, 
którą trzy lata temu zamieścili na YouTube, a po ciepłym 
przyjęciu jej przez widzów zdecydowali się, by zrobić 
spolszczenie całego filmu. Niestety nie opublikowali go w 
internecie, ale można je zobaczyć na pokazach w Lublinie 
czy Poznaniu.  Dubbingujący Johnny’ego i 
pomysłodawca całego projektu, Krzysztof Petkowicz, 
bardzo dobrze oddaje sposób w jaki ten mówi czy się 
śmieje. Sami twórcy zaznaczają, że największą trudnością 
było przeniesienie jeden do jednego ducha oryginału, 
uniknięcie „uśmieszniania” go na siłę, by polska 
widownia mogła poczuć to samo, co anglojęzyczna. Jeśli 
znowu pojawi się możliwość pójścia na ich pokaz – 
zachęcam, by udać się tam z przyjaciółmi i wspólnie 
celebrować sto minut kiczu. 
 
Tomasz Wieczorkiewicz i Johnny Wiseau 
 
Tommy Wiseau to nie Tommy Wiseau. W The Room 
wyraźnie słychać, że angielski nie jest jego rodzimym 
językiem. Tak naprawdę urodził się w latach 
pięćdziesiątych w Poznaniu jako Tomasz 
Wieczorkiewicz. Przez długi czas ukrywał swoje 
pochodzenie i prawdziwe imię, ale podczas produkcji 
filmu dokumentalnego Room Full of Spoons, 
opowiadającego o reżyserze i jego największym dziele, 
twórcy ujawnili, jakie są jego korzenie.  
 Na produkcję The Room Tommy przeznaczył 
sześć milionów dolarów i wciąż powstają teorie na temat 
pochodzenia tych pieniędzy. Greg Sestero powiedział, że 
jego przyjaciel zarabiał na sprzedaży zabawek turystom, 

następnie pracował w restauracji czy hotelu. Fortunę zbił 
jednak, gdy wykupił działki wokół San Francisco i Los 
Angeles, by zacząć je wynajmować. Fani nie są jednak 
usatysfakcjonowani tym wytłumaczeniem, przez co w 
internecie można znaleźć masę wątków poświęconych 
jego osobie. Jedna z teorii mówi, że Tommy pracował dla 
wschodnio-europejskiej mafii, prawdopodobnie 
rosyjskiej. Inna twierdzi, że jest Danem Cooperem – 
przestępcą, który w latach siedemdziesiątych porwał 
samolot pasażerski, a po otrzymaniu okupu wyskoczył ze 
spadochronem. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy 
pewni, w jaki sposób Tomasz Wieczorkiewicz zdobył tak 
dużą sumę. 
 

 
Reżyser mówi, że The Room przedstawia relacje, 

reprezentuje Amerykanów. Inne znaczenie ma dla niego 
samo słowo „pokój”. W swojej definicji mówi o „tym 
pokoju” (org. „And it’s not a room, but it’s the room."), 
który jest dla niego miejscem osobistym i bezpiecznym, 
gdzie doświadcza zarówno dobrych, jak i złych rzeczy. 
Jednak oglądając The Room, można wyczuć, że ma on dla 
Tommy’ego większe znaczenie, że jest to jego „własny 
świat”. To może być jego marzenie na temat tego, jak jego 
życie mogło wyglądać lub sposób, by walczyć z 
„demonami przeszłości". W filmie postać Johnny’ego 
pomaga wszystkim, bohater adoptuje nastolatka, by ten 
mógł skończyć szkołę. Jeśli postać jest zła, to ma ku temu 
powody. Kilka scen Tommy napisał tylko po to, by 
pokazać, jak dobry Johnny jest dla innych. Lecz nawet w 
tym idealnym dla niego świecie nie dochodzi do happy 
endu. Dla widza wygląda to tak, jakby jego najśmielszym 
marzeniem było współczucie ze strony jego bliskich, jak i 
widzów – wizja egocentryczna, a równocześnie niezwykle 
smutna. 

*** 
 

Czy uważam The Room za najgorszy film świata? 
Zdecydowanie nie. Znacznie bardziej pasuje do niego 
określenie najlepszy z najgorszych, ponieważ jest to film 
zagrany tak źle, że obecnie nie wyobrażam sobie lepszego 
wykonania tego „dzieła".   
„Wiecie co mówią, miłość jest ślepa.”  
 

Tekst: Michał Palonka, kl. 2e 
Grafika: Marcel Zieleniak, kl. 1b 
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Squid Game – serial jedynie o przemocy? 

W ostatnim czasie wiele mówi się o nowej produkcji 
Netflixa, którą jest południowokoreański thriller Squid 
Game, którego autorem jest Hwang Dong-hyuk. Serial 
miał swoją premierę na platformie w połowie września 
i od tego czasu utrzymuje się na pierwszym miejscu w 
toplistach ponad dziewięćdziesięciu krajów. Co jest 
powodem tak ogromnego sukcesu tej brutalnej 
produkcji? 
 Co właściwie składa się na fabułę? Czterysta 
pięćdziesiąt sześć osób bierze z własnej woli udział w 
zabójczej grze. Powodem są ogromne długi, które posiada 
każdy z nich bez wyjątków. Uczestnicy zostają 
wywiezieni na tajemniczą wyspę, z której nie ma kontaktu 
z resztą świata. Na początku podchodzą do tego 
entuzjastycznie – są przekonani, że uda im się w łatwy 
sposób zarobić dużą sumę pieniędzy. Ich zadaniem jest 
przetrwać sześć zabaw z dzieciństwa. Jednak zasady 
różnią się nieco od tych im znanych, ponieważ tutaj 
stawką jest ich życie. Zderzenie z rzeczywistością 
następuje w czasie pierwszej gry, kiedy to zostaje zabita 
ponad połowa uczestników. Mimo strachu praktycznie 
wszyscy decydują się grać dalej – motywacją do działania 
jest naczynie z ogromną sumą pieniędzy do wygrania.  

 

Jednym z powodów, dla których serial stał się 
takim hitem, jest poruszenie uniwersalnych, bliskich 
ludziom tematów, takich jak pogoń za pieniędzmi. 
Uczestnicy mają możliwość odejścia na dobre z gry, 
jednak finalnie wszyscy zostają. Przyczyną jest wizja 
życia w bankructwie, martwienia się o przyszłość każdego 
dnia. Nie mają już nic do stracenia, więc podejmują się 
gry, w której albo umierasz, albo zostajesz 
multimilionerem. W wielu przypadkach zagłada 
bohaterów jest spowodowana chciwością, chęcią zysku. 
Sposób, w jaki pędzą po pieniądze, przypomina każdemu 
z nas, jak wygląda życie w społeczeństwie 
kapitalistycznym. Serial może symbolizować 
wartościowanie wszystkiego za pomocą waluty.  
 Wyraźnie widać tutaj również kontrast między 
klasami społecznymi. Z jednej strony jest ukazany świat 
ludzi biednych, z drugiej życie miliarderów. Gracze 
każdego dnia muszą podstępami zdobywać pieniądze, by 
móc coś zjeść. Jednocześnie cały czas są ścigani przez 
osoby, od których je pożyczyli. Teraz ryzykują życiem, by 
móc to zmienić. Ich zmagania w konkurencjach 
obserwują bogacze. Leżąc wygodnie na aksamitnych 

kanapach, z kieliszkiem najdroższego szampana, śledzą 
każdy krok uczestników. Czerpią nawet z tego radość, 
zapewnia im to rozrywkę.  
 Serial jest odzwierciedleniem sytuacji panującej 
w Republice Korei. Podobnie jak większość 
demokratycznych i wysokorozwiniętych państw jest 
zmuszona mierzyć się z rosnącymi nierównościami 
ekonomiczno-społecznymi. Razem z walką klas są one 
jednym z głównych tematów nowego kina koreańskiego. 
Koreańczycy jako największy problem kraju wskazują 
nierówności społeczne. Pomimo szybko postępującego 
rozwoju, starsi obywatele wciąż żyją w skrajnej biedzie. 
Znaczna część mieszkańców jako wynagrodzenie za 
swoją pracę nie otrzymuje nawet najniższej krajowej. Z 
drugiej strony są multimiliarderzy – majątek jednej 
rodziny jest wystarczający, aby zapewnić kilku kolejnym 
pokoleniom życie w bogactwie. W serialu naprzeciw 
siebie stają absolwent Uniwersytetu Seulskiego, czyli 
osoba uważana za wybitną, szczególnie uzdolnioną oraz 
emigrant z Pakistanu, który znajduje się najniżej w 
hierarchii społecznej. 
 Sam autor również zmagał się z problemami 
finansowymi. W pewnym momencie musiał sprzedać 
laptopa, na którym od miesięcy pisał swoje prace, aby 
związać koniec z końcem. Hwang Dong-hyuk powiedział, 
iż zajął się kręceniem filmów, ponieważ był sfrustrowany 
wszystkimi problemami społecznymi, z którymi miał 
styczność na co dzień. 
 Serial zdecydowanie buduje napięcie, każdy 
epizod jest pełen emocji. Bohaterowie zostali 
przedstawieni w sposób realistyczny, a ich prawdziwe 
oblicza poznajemy z czasem. Postać, która na początku 
była faworytem, pod koniec może być tą znienawidzoną. 
Z każdym odcinkiem przywiązanie do bohaterów jest 
coraz silniejsze, przez co ich zmagania w grach mogą być 
stresujące nawet dla widza siedzącego przed telewizorem. 
Nie jest to historia, w której głównym postaciom zawsze 
w jakiś magiczny sposób udaje się przeżyć. Niektóre 
odcinki wywołują łzy. Squid Game jest z pewnością 
brutalne, czasami powoduje strach o to, że za chwilę to 
właśnie ulubiony bohater zostanie postrzelony w głowę. 
Twórca nie romantyzuje śmierci, nikt nie jest tu 
bohaterem, a gdy umiera, w tle nie gra wyniosły utwór. 
Napięcie buduje również muzyka – jest osobliwa, 
tajemnicza i nieco dziwna, jednak idealnie pasuje do 
klimatu całości. Oglądając Squid Game, tak naprawdę 
cały czas zastanawiam się, po co to wszystko, jaki ktoś 
miał interes w tym, by tworzyć tę grę. Twórcy utrzymują 
widza w niewiedzy aż do ostatnich minut – żeby poznać 
odpowiedź, trzeba dotrwać do końca tej nietypowej 
produkcji.  
 Na początku serialowi nie był pisany sukces. 
Reżyser skończył pisać scenariusz już w 2009 roku, ale 
żadne studio nie chciało się podjąć jego zekranizowania. 
Uważano, że jest zbyt bezwzględny i nie przyniesie 
żadnych zysków. Nie mogli być w większym błędzie – 
okazał się być hitem na skalę światową. Teraz fanom 
pozostaje jedynie czekać na drugi sezon.  

 Tekst i grafika: Julia Małachowska, kl. 1d 
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Poezje wyraźne 

Chwila szczęśliwa - przerwa.  
Przerwa na ciasto, na sen. 
Mijasz kuchnię i salon,  
kładziesz się na chwilę.  
 
 
Śni ci się ciasto pomarańczowe  
i balon w kształcie balonu.  
Jedziesz na białym koniu,  
widzisz wierzę wysoką.  
 
Księżniczka krzyczy ci coś do ucha,  
nie widzisz jej zbyt wyraźnie.  
Masz wadę wzroku z bliska  
i wadę zgryzu z daleka. 
 
 
Budzisz się.  
Twoje ręce są czyste, twoje oczy normalne.  
Czujesz ból- w głowie i w sercu.  
Zbyt wyraźne fantazje, nie są wskazane. 

Oklahoma 

 

Zaginione kino nieme 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo 
nieznanym pozostaje kino nieme. Jest to spowodowane 
przede wszystkim tym, że znacznej części produkcji 
stworzonych w erze filmów bezdźwięcznych nie można 
obecnie oglądać. Fundacja Martina Scorsese, 
zajmująca się ochroną amerykańskiego dziedzictwa 
kinematograficznego, uznała, że dziewięćdziesiąt 
procent obrazów nagranych przed rokiem 1929 
zaginęło. Biblioteka Kongresu USA, która opiekuje się 
wszystkich archiwalnymi materiałami video, uważa 
zaś, że blisko siedemdziesiąt pięć procent wszystkich 
filmów niemych uległo zniszczeniu lub nieznane jest 
miejsce ich przechowywania. Na jeden produkowany 
obecnie metraż przypada aż sześć zaginionych dzieł 
sprzed roku 1935. Co jest powodem aż tak znaczących 
strat?  
Taśma trzydzieści pięć milimetrów 
Na początek warto przyjrzeć się nośnikowi, na którym 
utrwalano wówczas filmy. Była to taśma nitrocelulozowa 
(najczęściej o szerokości trzydziestu pięciu milimetrów), 
wynaleziona jeszcze w XIX wieku przez Williama 
Dicksona i Thomasa Edisona. Materiał, z którego była 
wykonana, miał wiele zalet – był elastyczny i odporny na 
uszkodzenia mechaniczne, a do tego (jeśli był 
przechowywany w odpowiednich warunkach) 
niewrażliwy na upływ czasu. Naukowcy uważają, że 
utrwalone na nim obrazy mogą przetrwać nawet kilka 
tysięcy lat. Środek ten miał jednak parę dosyć poważnych 
wad. Substancja była bowiem bardzo łatwopalna. 
Mówimy tutaj o naprawdę skrajnej łatwopalności – sama 
potrafiła stanąć w płomieniach już w temperaturze 
czterdziestu stopni Celsjusza. Co więcej, do spalania nie 

potrzebowała tlenu. Paliła się nawet pod wodą. Gdy 
nitroceluloza zapaliła się, musiała dopalić się do końca.
 

 
Taśma przyczyniła się więc do wybuchu wielu 

pożarów. Pierwszy z nich miał miejsce jeszcze w 1897 
roku, kiedy projektor Braci Lumière stanął w płomieniach 
podczas projekcji w Paryżu. Zginęło wówczas sto 
dwadzieścia sześć osób. W 1914 roku w New Jersey z 
tego samego powodu spłonął kompleks laboratoryjny 
Thomasa Edisona. Przed 1937 rokiem wybuchło co 
najmniej dziewięć poważnych pożarów, w których 
niszczyły się zbiory archiwów, wytwórni filmowych, 
laboratoriów fotograficznych czy stacji informacyjnych. 
  
  Najpoważniejsze straty przyniosła jednak 
katastrofa w Little Ferry z 1937 roku. Wtedy bowiem w 
pył zamieniły się wszystkie archiwalia z magazynów 
wytwórni Fox Studios. Warto zaznaczyć, że w tamtych 
czasach robienie kopii filmów, głównie ze względu na 
koszty, nie było zbyt popularną praktyką. Jednej nocy 
bezpowrotnie utracono więc praktycznie cały filmowy 
dorobek korporacji sprzed 1932 roku. Zginęły wówczas 
produkcje takie jak choćby legendarna Cleopatra J. 
Gordona Edwardsa z Thedą Barą w roli głównej czy 
najwcześniejsze produkcje z Tomem Mixem, legendą 
westernów. Historyk filmu, Anthony Slide, nazwał 
wydarzenia z 1937 roku najtragiczniejszym z 
amerykańskich pożarów nitrocelulozowych.   
  Przypadek Little Ferry był niezwykle medialny. 
Społeczny dyskurs, który rozgorzał po katastrofie, 
przyczynił się do podjęcia fundamentalnych zmian w 
dziedzinie archiwizacji najstarszych materiałów video. W 
obawie przed podobnymi tragediami w składach zaczęto 
montować chłodzone i wentylowane szafki na puszki 
filmowe. Odseparowywano również od siebie 
magazynowe sekcje, by powstrzymać rozprzestrzenianie 
się ewentualnego ognia. Publiczna debata przyspieszyła 
także proces powolnego dotychczas rezygnowania z 
nitrocelulozy na rzecz bezpieczniejszego octanu celulozy. 
Dzięki temu do lat pięćdziesiątych praktycznie całkowicie 
wycofano z użytku taśmę nitro.  
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  Pożary wybuchały jednak dalej – niszczały 
najstarsze zbiory, często filmów niemych. W 1965 roku 
wydarzyła się kolejna duża tragedia. W magazynie 
wytwórni Metro Goldwyn Mayer w Culver City w 
Kalifornii niewielkie spięcie instalacji elektrycznej 
spowodowało zapłon składowanych taśm.  
  Co ciekawe, spośród wszystkich korporacji to 
MGM przywiązywało największą wagę do kwestii 
ochrony najstarszych kolekcji. Jako jedyna firma nie 
uczestniczyła w umyślnym niszczeniu dawniejszych 
katalogów, a nawet zaangażowała się w prace 
konserwacyjne najcenniejszych rolek. Również 
magazyny należące do przedsiębiorstwa były najlepiej ze 
wszystkich wyposażone i rozplanowane. Dlatego też 
pożar nie strawił wszystkich zbiorów z Culver City. 
Szacuje się, że wytwórni udało się ocalić blisko 
siedemdziesiąt procent wszystkich filmów niemych, co 
stanowi najlepszy wśród wytwórni odsetek. Mimo tego 
zniszczeniu uległy jedyne egzemplarze legendarnych 
produkcji, takich jak A Blind Bargain czy London After 
Midnight z Lonem Chaneyem, a także The Divine Woman 
Grety Garbo.  
 Pomijając pożary, w magazynach taśmy ulec 
mogły także innemu procesowi. Rolki trzymane w 
nieodpowiednich warunkach zaczynały bowiem gnić i 
zmieniać się w toksyczną, żelową papkę, której z 
oczywistych względów nie dało się przywrócić do dawnej 
formy. Poza tymi, nijako naturalnymi zagrożeniami, na 
najstarsze filmy czyhały także inne, za którymi stał już 
sam człowiek. 
Dystrybucja i co potem?  
Gdy w latach dwudziestych czy trzydziestych film 
kończył okres projekcji, niewiele było perspektyw na jego 
ponowne wyświetlenie – telewizja jeszcze nie istniała, nie 
było festiwali filmowych, a powtórek w kinach zazwyczaj 
nie puszczano. Odbitka była więc z punktu widzenia 
wytwórni bezużyteczna. Korporacje często niszczyły 
wszystkie kopie po kilku miesiącach od premiery.  
  Wiele taśm pozostawało też na ostatnich 
przystankach dystrybucyjnego tournée – w Australii, 
Nowej Zelandii czy Kanadzie. Stamtąd producenci nie 
chcieli już sprowadzać rolek. Było to za drogie, a przecież 
i tak wiedzieli, że są one dla nich bezwartościowe. W 
małych miejscowościach (bo w takich najczęściej 
kończyła się trasa projekcji) albo niszczono filmy, albo 
składowano je, uznając za wielki skarb. Przykładem tej 
drugiej praktyki może być precedens z Dawson w 
kanadyjskim Jukonie. W niewielkim mieście w 1978 roku 
przy okazji budowy hali sportowej odnaleziono pięćset 
trzydzieści trzy rolki filmowe zakopane pod ziemią. Część 
odnalezionych filmów uznawana była przez lata za 
zaginione, a zobaczyć można było w nich nieznane dotąd 
kreacje aktorskie Harolda Lloyda, Lona Chaney’a czy 
Douglasa Fairbanksa. Znaleziska odrestaurowano 
i zdeponowano w amerykańskiej Bibliotece Kongresu i 
kanadyjskim Archiwum Narodowym. Dzięki temu dziś 
znów podziwiać można te unikatowe obrazy.   
 Korporacje filmowe co jakiś czas robiły także 
inwentaryzację swoich już zmagazynowanych zbiorów. 
Niszczono wówczas część najstarszych materiałów, by 
zrobić miejsce dla kolejnych. Wiele szpul poddawano 

„przedwczesnemu recyklingowi”, żeby wydobyć z nich 
srebro potrzebne do produkcji następnych rolek. Część 
taśm cięto na małe kawałki, z których wykonywano 
dziecięce zabawki sprzedawane później na festynach. 

 
Ofiarami takich praktyk najczęściej padały filmy 

nieme – nikt nie rozumiał, jak wielką mogą mieć wartość 
dla przyszłych pokoleń. Producenci uznawali, że skoro 
popularne stało się już kino dźwiękowe, stare obrazy 
nikogo nie zainteresują. Mentalność ówczesnych 
decydentów filmowych była zatrważająca – zupełnie nie 
myślano o kinie niemym jako o czymś, co może mieć 
jakiekolwiek znaczenie historyczne czy artystyczne. To 
właśnie w tym upatrywać można głównej przyczyny tego, 
że filmy traktowano w tak bardzo niewłaściwy sposób na 
tak wielu płaszczyznach.  
 Z biegiem lat, gdy zmieniało się spojrzenie na 
kino nieme, z coraz większą intensywnością poszukiwano 
zaginionych taśm. Wiele filmów udało się odnaleźć. 
Odkrycia dokonywane są nawet współcześnie i zapewne 
będą się zdarzały jeszcze przez długi czas. Istnieją 
podobno całe sale w archiwach wypełnione 
nieodtworzonymi dotąd rolkami. Wiele filmów znajduje 
się także w archiwach wojskowych, gdyż, o dziwo, bardzo 
często stawały się łupami wojennymi. Sporo materiałów 
powraca do repozytoriów wraz ze śmiercią kolejnych 
filmowców, którzy z różnych przyczyn przetrzymywali 
szpule w domowych piwnicach czy schowkach. 
Poszukiwania najcenniejszych zaginionych filmów 
prowadzone są przez największe państwowe instytucje 
jak choćby British Film Institute, który stworzył nawet 
ranking najważniejszych obrazów, których do tej pory nie 
odnaleziono. 
Zaginione (i odnalezione) filmy   
British Film Institute za najbardziej poszukiwany metraż 
uznał Orła z gór. Jest to drugie dzieło Alfreda Hitchcocka. 
Ten niemy film miał swoją premierę w 1927 roku, a 
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jeszcze przed rokiem 1930 wszystkie jego kopie zaginęły 
w nieznanych okolicznościach. Produkcja, głównie ze 
względu na postać jej reżysera, uznawana jest za 
największą stratę w historii kina. W 1966 roku 
odnaleziono jedynie część fotosów z filmu, a w 2012 roku 
dwadzieścia cztery fotografie z planu. Co do hipotez tego, 
co mogło stać się z rolkami – trafić mogły one do Nowej 
Zelandii, gdzie kończyła się wówczas trasa dystrybucyjna 
i tam zostać zniszczone. Inna wersja głosi, że trafiły do 
Rosji jako łup wojenny. 
  Drugie miejsce na liście zajmuje Studium w 
szkarłacie z 1914 roku. Produkcja jest pierwszą w historii 
filmową adaptacją przygód Sherlocka Holmesa. Co 
więcej, została zautoryzowana przez samego sir Arthura 
Conana Doyle’a, twórcę kultowej postaci. Szczególnie 
natężone poszukiwania dzieła Instytut podjął w 2014 
roku, w związku z retrospektywną wystawą o Sherlocku, 
jaka miała odbyć się w Londynie. „Sherlock Holmes 
znany jest na całym świecie jako wielki detektyw. Byłoby 
wspaniale, gdyby jakiś wielki detektyw pomógł nam 
uczcić setną rocznicę powstania filmu, dając nam szansę 
obejrzenia go” – powiedziała wówczas Bryona Nixon, 
kuratorka Działu Kina Niemego BFI. Niestety rolek nie 
odnaleziono. Nie wiadomo też, w jakich okolicznościach 
mogły zaginąć. 
 Jeszcze innym, choć nieumieszczonym na liście 
Instytutu cennym straconym filmem jest Hollywood z 
1923 roku. Nie pozostał po nim nawet najmniejszy 
fragment, a wiadomo, że na ekranie w roli cameo 
zobaczyć można było blisko pięćdziesiąt największych 
gwiazd kina tamtych czasów – m.in. Polę Negri, Glorię 
Swanson, Bena Turpina, Mary Pickford, Williama S. 
Harta, Charliego Chaplina, Mary Astor czy Cecila B. 
DeMille’a.   

Nie odnaleziono dotąd także legendarnego 
London After Midnight, w którym zobaczyć można było 
jedną z najwybitniejszych kreacji Lona Cheney’a. Aktor 
wcielił się w rolę tak bardzo, że gotów był dla niej nosić 
sprawiający ból, druciany przyrząd podtrzymujący 
powieki, tak, by jego postać miała wciąż otwarte i 
wytrzeszczone oczy. Wysiłek filmowców zniweczony 
został w 1965 roku, kiedy jedyna kopia filmu spłonęła w 
pożarze magazynów MGM. Zachowało się jednak wiele 
fotosów, na podstawie których w 2002 roku stworzono 
czterdziestosiedmiominutową rekonstrukcję, 
wyemitowaną później w amerykańskiej telewizji.  
 Nieodżałowane pozostają także produkcje Thedy 
Bary, której dorobek praktycznie w całości spłonął w 
1937 roku. Najpopularniejszym filmem z jej udziałem jest 
Cleopatra, z której zachowało się jedynie około 
trzydzieści sekund. W bogatej filmografii aktorki znaleźć 
można takie pozycje jak Romeo i Julia, Carmen czy 
Salome.  
 To właśnie tej ostatniej dotyczyła informacja, 
która 1 października obiegła świat. W Narodowym 
Archiwum Filmów Hiszpańskich jeden ze stażystów 
odnalazł bowiem około dwuminutowy fragment 
Salome.  „Nie byłem pewien, czy była to zaginiona wersja 
z 1918 roku, czy ta z Nazimovą nagrana kilka lat później, 
ale po sprawdzeniu druku nie pozostało już żadnych 
wątpliwości: to kawałki filmu Thedy Bary połączone ze 

sobą! Ktoś w 1918 roku zakochał się w wampirze…” – 
napisał na jednym z portali społecznościowych znalazca. 
Fragmenty zdigitalizowano i można je już odnaleźć w 
Internecie. Po raz pierwszy od stu trzech lat zobaczyć 
można fragment wyjątkowej kreacji tej niesamowitej, 
choć zapomnianej aktorki.  
 Jak film znalazł się w Hiszpanii? Biorąc pod 
uwagę to, że napisy wykonano w języku hiszpańskim, 
można stwierdzić, iż była to hiszpańskojęzyczna wersja 
stworzona na potrzeby dystrybucji w tym kraju. Gdzie 
znajduje się cała produkcja? Jeśli doczekała naszych 
czasów, może wkrótce zostanie odnaleziona. Możliwe jest 
jednak, że na przestrzeni lat uległa zniszczeniu. Wiadomo, 
że w latach trzydziestych kupno rolek zostało 
zaproponowane francuskiemu archiwiście, Henriemu 
Langoisowi. Ten jednak, nie znając obrazu, odrzucił 
ofertę, którą złożył mu nieznajomy jegomość.   
 Teoretyk filmu, Jack Theakson, zasugerował 
teorię dotyczącą tego, jak w Hiszpańskiej Filmotece 
znalazły się krótkie fragmenty Salome. Jego zdaniem są to 
ujęcia wycięte w ramach cenzury. Produkcja słynęła 
bowiem z wielu erotycznych i brutalnych scen. 

*** 
Kina niemego nie poznamy w całości już zapewne nigdy. 
Może i w tym zawiera się jego wyjątkowa atmosfera – 
świadomość, że film, który mamy szansę obejrzeć, miał w 
porównaniu do setek innych niebywałe szczęście. „Mimo 
tego, że film jest medium relatywnie nowym, ilość 
zaginionych dzieł podobna jest do stanu antycznego 
garncarstwa” stwierdził kiedyś producent Jan-Christopher 
Horak.  Zaniedbania, które poczyniono w pierwszych 
latach kina, są nieodwracalne. Setek karier, godzin pracy 
tysięcy osób i milionów dolarów wydanych na produkcje, 
których nie obejrzy nikt, nic już nie zwróci. „Ludzie za 
pięćset lat będą mówić: „to były same początki kina, 
pierwsze sto lat. Dlaczego w ogóle się tym nie zajęli?” – 
powiedział emerytowany dziekan wydziału filmowego 
Uniwersytetu Kalifornijskiego, Robert Rosen. Wszystko 
pozostaje jednak w rękach współczesnych osób. Błędów 
minionych pokoleń nie cofnie nikt. Kolejne generacje 
mogą jedynie w małym stopniu naprawić te szkody i choć 
minimalnie przywrócić filmowe dziedzictwo pierwszych 
dekad kina. Najlepszym tego przykładem jest ów stażysta, 
który odnalazł fragmenty Salome. Może dzięki staraniu 
osób takich jak on kino nieme, po ponad stu latach od 
powstania, odzyska wreszcie swój własny głos…  

Tekst i grafika: Maks Wieczorski kl. 3c 

 

Dziwadło, straszydło, śliwkowe powidło  

Jesień można zaobserwować już wszędzie: na 
drzewach, ulicach, wystawach sklepów. W 
supermarketach pojawiają się rozmaite produkty o 
smaku dyni czy cynamonu, a pogoda nie zachęca do 
wyjścia na zewnątrz. Dużo chętniej zostajemy w 
ciepłym, ogrzanym domu, który doskonale pełni rolę... 
sali kinowej. A skoro jesień to czas halloween, w grę 
wchodzą jedynie horrory. Jeśli nie jesteś ich 



 
St
ro
na
20
	

entuzjastą, to uwierz mi, oglądanie ich razem z 
przyjaciółmi czy nawet rodziną całkiem odmienia to 
doświadczenie. Można wspólnie komentować 
idiotyczne lub zadziwiająco dobrze przemyślane 
decyzje bohaterów, obstawiać, kto jest mordercą, 
próbować wspólnie przewidzieć, kto umrze pierwszy, 
a kto ostatni. Dzięki temu, horrory nie muszą być 
wcale straszne lub aż tak straszne. Mam dla was kilka 
propozycji - jaki horror wybrać?  

Toy story z dreszczykiem 

Straszny dom – historia z dreszczykiem o trójce młodych 
przyjaciół mieszkających w sąsiedztwie wzbudzającego 
niepokój, mrocznego domu. Dzieci postanawiają 
przełamać swój lęk i sprawdzić, czy teoria o „żywym 
domu” jest fikcją czy prawdą i czy ich rodzinom, jak i 
sąsiadom zagraża niebezpieczeństwo. Chociaż jest to 
produkcja animowana i mogłoby się wydawać, że przez to 
nie zasługuje na miano prawdziwego horroru, potrafi 
wzbudzić niepokój tak samo, jak horrory stworzone z 
myślą o starszych odbiorcach. Film przyprawia o 
nieprzyjemny dreszcz – sami bohaterowie wyglądają jak 
lalki-zabawki, które niedługo mają trafić do kremacji. 
Tym samym Straszny dom to jedna z najstraszniejszych 
animacji, jakie powstały. 

 

Vlog z lasu z lat dziewięćdziesiątych 

Blair Witch Project (1999) opowiada historię trzech 
studentów, którzy zdecydowali się wyruszyć na wyprawę 
do lasu w okolicach miasteczka Burkittsville, aby nagrać 
dokument o lokalnej legendzie, tzw. Wiedźmie z Blair. 
Powstał na bazie nagranych przez nich klipów. Miejsce 
akcji – mroczny las – spełnia umowne wymogi horroru, 
natomiast forma dokumentu – ciekawa, ale ograniczona w 
nagle wyskakujące z ciemności postacie i przedmioty – 
już nie.  Niektórzy są zdania, że to właśnie one sprawiają, 
że horror można nazwać dobrym, lecz mnie Blair Witch 
Project trzymał w napięciu nawet bez nich. Śledząc jego 
akcję, można wyraźnie poczuć niepokój, jaki czuli 
bohaterowie, znajdujący się sami w przerażającym lesie.  

Propozycja, która na długo zniechęci Cię do chodzenia 
na imprezy w lesie 

Piątek, trzynastego (2009) to remake kultowego filmu o 
tym samym tytule z roku 1980. Opowiada historię o 
mordercy znad Crystal Lake, Jasonie oraz o nastolatkach, 
którzy nieświadomi tego, co ich czeka, spędzają kilka dni 
w tamtej okolicy. Dzięki bardzo szybkiej akcji i 
zabawnym momentom nie ma mowy o nudzie podczas 
seansu. Razem z przyjaciółmi możecie zakładać się o to, 
kto zginie pierwszy lub kto przeżyje, bo w produkcji nie 
brakuje krwawych scen. Jest to horror, na którym 
momentami podskakuje się ze strachu, a po chwili 
wyśmiewa idiotyczne poczucie humoru reżysera i 
komiczną przewidywalność. Nie jest bardzo ambitny, ale 
jeśli ma się ochotę obejrzeć nieskomplikowany film i 
nieco się pośmiać, jest w sam raz.  

Krwawy klasyk 
 
Gdy mowa o horrorach, nie można nie wspomnieć o królu 
horroru i mistrzu grozy – Stephenie Kingu. Chociaż pisarz 
stworzył naprawdę wiele wspaniałych dzieł, warto 
powrócić do początku jego kariery – debiutanckiej 
powieści Carrie, a właściwie jej ekranizacji z 2013 roku. 
Chociaż nie jest to najstraszniejsza z ekranizacji 
wytworów Kinga, ma interesującą i niepowtarzalną 
fabułę. Opowiada historię nastoletniej dziewczyny 
wychowanej w bardzo religijnym domu, która stawia 
czoła nietypowym problemom, takim jak odkrycie w 
sobie umiejętności telekinezy, ale też tym bardziej 
codziennym – pierwsza miesiączka, bycie wyśmiewanym 
przez innych uczniów czy szkolny bal.  Wiele ludzi uważa 
schemat cichej dziewczyny w filmach za tandetny, Carrie 
jest jednak klasykiem, który na pewno nie zawiedzie.  

Więcej niż tylko aparat 

Polaroid to horror z 2019 roku przedstawiający historię 
licealistki, która wchodzi w posiadanie starej kamery – 
polaroidu. Kiedy odkrywa, że jest właścicielką bardzo 
niebezpiecznego urządzenia, wraz z przyjaciółmi próbuje 
uniknąć śmierci i przechytrzyć przeznaczenie. Jedną z 
głównych zalet tego horroru jest jego klimat – przypomina 
w pewnym sensie klasyczny, amerykański film o cichej 
nastolatce, lecz z mrocznym dodatkiem, jakim jest 
przeklęty aparat. Przepiękne kadry to kolejne cechy, 
dzięki którym Polaroid jest godny polecenia. Sprawiają, 
że film perfekcyjnie wpisuje się w widok złotej jesieni za 
oknem, w czasie której również rozgrywa się jego akcja.  

Jeśli boisz się jeździć windami, zaczniesz jeszcze 
bardziej 

Devil opowiada historię piątki całkiem przypadkowych 
osób, która przez awarię zostaje uwięziona w windzie 
pewnego biurowca. Muszą się jednak szybko stamtąd 
wydostać, gdyż w pomieszczeniu wraz z nimi zamknięty 
jest… diabeł, który nie spocznie, póki wszyscy 
pasażerowie nie zginą. Horroru tego nie można nazwać 
szczególnie wybitnym, natomiast akcja jest na tyle 
ciekawa, że film nada się w sam raz na ponury jesienny 
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dzień. Jego zaletą jest możliwość obstawiania, kto jest 
tytułowym diabłem lub kto z piątki nieszczęśników 
zamkniętych w windzie umrze pierwszy. 
 
Pierwsze deszczowe dni są ekscytujące, lecz z czasem 
stają się uciążliwe i zwyczajnie nudne. Niech horrory będą 
antidotum na ponurą pogodę i pomogą przetrwać do zimy. 
Przecież od niej już tylko kilka świątecznych komedii 
romantycznych do wiosny...  

Tekst: Karolina Studenny, kl. 1a, Wanessa Sternik, kl. 1c 
Grafika: Marcel Zieleniak, kl. 1b 

 
Lilia  
Dzień za dniem mija 
Jakże monotonnym dźwiękiem 
Miesza się dobra ze złą chwila 
Już niepamiętne ci szczęście 
Już nie liczy się nic na tym świecie 
Zawiedzione twarze wokół 
Ich miłość jak kwiat w więdnącym bukiecie 
Kiedyś podawali tobie rękę w mroku 
Teraz ich uczucie gnije wraz z tobą  
Teraz jesteś tylko wspomnieniem 
Piękne płaty kwiatu przelane fałszywą wodą 
Nie tęsknią za kwiatem lecz jego wyobrażeniem 

Alicja Borowska, kl. 2e 

 

Historie zapisane na płatkach kwitnącej 
wiśni 
 

Literatura japońska to nie tylko pozornie infantylne 
mangi, ale też pełna emocji, szczera proza. 
Charakterystyczna dla japońskich pisarzy cecha to 
lekki język, który niesie ze sobą również ogromny 
ciężar emocjonalny. Czytanie niektórych utworów nie 
jest łatwe, ponieważ jest to nieustanne rozwiązywanie 
zagadek, kryjących się pod maską prostych słów. 
Azjatyckie książki nie są popularne w Polsce, jednak 
nie należy ograniczać się do tego, co już 
znamy.  Kluczem jest nauka przełamywania barier 
kulturowych, ponieważ zostało jeszcze wiele piękna, 
które wciąż czeka na swoje odkrycie.  
Yukio Mishima 
Kiedy myślę o charakterystycznym japońskim pisarzu, to 
pierwszym, który przychodzi mi do głowy, jest Yukio 
Mishima. Wypada więc zacząć właśnie od niego. 
Urodzony w Tokio w 1925 roku Mishima, a właściwie 

Kimitake Hiraoka, to jeden z ważniejszych i bardziej 
wpływowych artystów XX wieku. Był wielokrotnym 
kandydatem do Nagrody Nobla, której mimo wielu 
nominacji nigdy nie zdobył. Na jego dorobek literacki 
składa się ponad czterdzieści utworów, w tym słynne 
autobiograficzne Wyznanie Maski oraz takie dzieła jak np. 
Świątynia Złotego Pawilonu (wydana w Polsce pod 
tytułem Złota Pagoda) lub tetralogia pt. Płodne morze. W 
swoich książkach poruszał problemy wojny, japońskiej 
polityki, patriotyzmu, a także moralności i cielesności 
człowieka.  

Do dziś Mishima jest uważany za bardzo 
konwersyjną postać. Ten japoński prozaik, eseista, a 
przede wszystkim wybitny poeta miał bardzo nietypowe i 
skrajnie różne zamiłowania. Aktywnie udzielał się jako 
polityk, wielu uważało go za fanatyka ruchu 
nacjonalistycznego, fascynował się militaryzmem i 
kulturystyką. Miał obsesję na punkcie idealnego ciała i 
wnętrza człowieka. Zainspirowany posturą greckich 
bogów, intensywnie ćwiczył sztuki walki, takie jak karate 
oraz kendo i podobno przez ostatnie piętnaście lat swojego 
życia nie ominął żadnego treningu. Uważał, że tylko 
piękne ciało może być mieszkaniem dla dobrej duszy, a 
ludzie brzydcy i zdeformowani nie zaliczają się do 
kategorii piękna i nie żyją w harmonii ze swoim 
wnętrzem. Jego idee mogą wydawać się absurdalne i 
zupełnie przeciwne dzisiejszym przekonaniom, że 
najważniejsze jest to, co w środku, a nasze ciało nie 
odzwierciedla naszego umysłu.  

 
Swoje przemyślenia na temat ciała i duszy 

rozważał w wybitnej książce pt. Złota Pagoda z 1959 
roku. Utwór opiera się na prawdziwych wydarzeniach i 
jest komentarzem Mishimy do tragicznego zamachu z 
1950 roku, w którym to japoński mnich podpalił 
Świątynię Złotego Pawilonu w Kioto. Był to jeden z 
najcenniejszych zabytków dawnej Japonii. Autor 
próbował zrozumieć motywy i cele zamachowcy i, w 
nawiązaniu do swoich doświadczeń, napisał przejmującą 
historię obsesji młodego mężczyzny na punkcie 
wyidealizowanego piękna i jego destrukcyjnego dążenia 
do posiadania. Opis zatracania się samotnego człowieka 
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w chorobie psychicznej i szaleńczego dążenia do perfekcji 
miesza się z melancholijnym obrazem azjatyckiej 
przyrody. To niesamowite, jak artysta potrafił opisywać 
traumatyczne wydarzenia z życia głównego bohatera tak 
poetyckim językiem. To dla Mishimy bardzo 
charakterystyczne, że pod pięknie dobranymi słowami 
kryją się makabra i ogromne cierpienie. Złota Pagoda to 
historia, która zostaje z czytelnikiem na dłużej i z czasem 
dojrzewa, stając się coraz lepszą.  

Yukio Mishima zmarł w 1970 roku w Tokio, 
kiedy zrezygnowany reakcją ludu, po wygłoszeniu 
wstrząsającej mowy, będącej protestem przeciw władzy w 
powojennej Japonii, zdecydował się odebrać sobie życie. 
Popełnił rytualne samobójstwo seppuku, które polegało na 
ugodzeniu się mieczem w brzuch, w którym według 
tradycyjnych wierzeń mieściła się dusza. Miało to 
symbolizować niewinność człowieka oraz oczyszczać 
samobójcę z win za wszystkie szkody, które wyrządził za 
życia. 
Ranpo Edogawa 
Edogawa Ranpo to człowiek, który spopularyzował 
literaturę kryminalną w Japonii. Tarõ Hirai, bo tak 
naprawdę miał na imię, urodził się w 1894 roku w mieście 
Nabari. Tworzył powieści detektywistyczne inspirowane 
Arthurem Conanem Doylem oraz Edgarem Allanem 
Poem. Co ciekawe, jego pseudonim artystyczny 
inspirowany jest nazwiskiem tego drugiego. Miał duży 
wpływ na rozwój gatunku grozy w przedwojennej Japonii 
i był ogromną inspiracją dla wielu współczesnych 
artystów. Od 1955 roku najlepszym japońskim pisarzom 
grozy przyznawana jest nagroda imienia Ranpo Edogawy. 
Jej laureatami są artyści tacy jak np. Masako Togawa, 
która otrzymała ją za klasyczną już dla Japonii The Master 
Key. Ranpo zmarł w 1965 roku w wieku siedemdziesięciu 
lat. 

Dostępnym w Polsce zbiorem najsłynniejszych 
powieści kryminalnych Edogawy jest Gąsienica w 
przekładzie Dariusza Latosia z 2019 roku. Składa się na 
niego siedem oryginalnych utworów z kategorii literatury 
psychologicznej, kryminalnej i grozy, takich jak np. Sen 
na jawie czy Spacerowicz na poddaszu. Czytanie książek 
Edogawy to naprawdę ciekawe przeżycie, ponieważ jego 
opowiadania są nietuzinkowe i zdecydowanie wyróżniają 
się na tle innych powieści tego gatunku. Są osobliwe, 
jedyne w swoim rodzaju. Im dalej brnie się w twórczość 
pisarza, tym bardziej świadomym jest się tego, jak autor 
umiejętnie bawi się z czytelnikiem i miesza mu w głowie. 
W każdym rozdziale kryją się nowe pułapki celowo 
wprowadzające w błąd, przez które nie potrafi się już 
rozróżnić, co jest prawdą, a co kłamstwem. Tytułowa 
krótka powieść Gąsienica to makabryczny, ale i 
poruszający utwór, który skłania do refleksji i na długo 
zostaje z czytelnikiem. Jest historią przepełnioną żalem, 
przemocą i pożądaniem. Głównymi bohaterami są kobieta 
i jej kaleki mąż, którego ciało po powrocie z wojny nie 
przypomina pierwotnego kształtu. Natomiast W objęciach 
fotela to błyskotliwe i pełne napięcia dzieło o 
zaskakującym zakończeniu. Sprawi, że zastanowicie się 
dwa razy, zanim usiądziecie w ulubionym fotelu, bo okaże 
się, że nawet w domowym zaciszu nie jesteście 
bezpieczni…  

Yoko Ogawa 
Yõko Ogawa jest jedną z bardziej cenionych 
współczesnych autorek, która swoją prozą zachwyca 
Japończyków od 1988 roku. Jej twórczość obejmuje 
przeszło dwadzieścia utworów z gatunku literatury 
pięknej i grozy. Do najpopularniejszych należą Ukochane 
równanie profesora, Grobowa cisza, żałobny zgiełk oraz 
The Memory Police, które wciąż czeka na swój polski 
przekład. Jest laureatką prestiżowej nagrody im. 
Ryūnosuke Akutagawy za zbiór trzech psychologicznych 
noweli pt. The Diving Pool. Twórczość Yõko Ogawy to 
dla niektórych całkowity absurd, a dla innych przestrzeń 
niesamowitych doznań, więc warto jest sięgnąć po jej 
dzieła, choćby po to, by móc wyrobić swoją własną 
opinię. 

Grobowa cisza, żałobny zgiełk wydana w 1998 
roku to zbiór jedenastu opowieści grozy, powiązanych ze 
sobą w dziwaczny sposób. Postaci i powtarzalne motywy 
w książce zbiegają się w pięknej, misternie utkanej sieci 
intryg, z której nikt nie jest w stanie uciec. Dyskretnie 
mieszają się, pojawiają i znikają, niczym we śnie. 
Surrealistyczne, niejednoznaczne historie pozostawiają w 
czytelniku niepokój i dyskomfort. Wszystkich bohaterów 
łączy żałoba i chęć zemsty, do czego nawiązuje 
oryginalny tytuł powieści – Revenge. Historia, która 
zaczyna się niewinnie, w szybkim tempie przybiera 
jednak mrocznego wydźwięku, na przykład, kiedy Ogawa 
zabiera czytelnika do gabinetu kaletnika, szyjącego torbę 
na ludzkie serce czy wprowadza do muzeum tortur. 
Grobowa cisza, żałobny zgiełk to książka, która zostawia 
z większą ilością pytań niż odpowiedzi, a zakończenie 
sprawia, że trzeba przeczytać ją jeszcze raz i spojrzeć na 
historię z zupełnie innej perspektywy.   

Literatura japońska wymaga skupienia i 
zaangażowania. Nie są to proste lektury, więc aby poznać 
historię człowieka płonącego wraz z pagodą, szpetnego 
mężczyzny mieszkającego we wnętrzu fotela czy 
opowieść o ogrodzie pełnym pogrzebanych ludzkich 
dłoni, musimy się trochę natrudzić. Wynagrodzeniem 
wszelkich zmagań jest jednak odkrycie całkiem nowego, 
egzotycznego świata.  

Tekst i grafika: Julia Ligaj, kl. 1d 

 
Festiwale, matura i smażony chleb – 
porozmawiajmy o Japonii 
 
Sushi, sumo, kwitnące wiśniowe drzewka to pierwsze 
myśli, które pojawiają się po usłyszeniu słowa 
„Japonia”. Ale ten niezwykły kraj nie kończy się na 
sztukach walki i surowej rybie zawiniętej w ryż. Gdy 
kilka lat temu zdecydowałam się na naukę japońskiego 
poznałam początkującą wówczas nauczycielkę, Reikę 
Ashidę, która zaprosiła nas do bliższego poznania 
Kraju Kwitnącej Wiśni.  
Rozmowę zaczęłyśmy od szczególnie nam bliskiego 
tematu edukacji…  
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Jak wygląda rekrutacja? Jakie przedmioty są 
nauczane? 
W Japonii zaczynamy chodzić do szkoły podstawowej, 
podobnie jak w Polsce, w wieku lat sześciu. Wcześniej 
mamy przedszkole – uczęszczają tam dzieci od drugiego 
do szóstego roku życia. Podstawówkę kończymy w wieku 
lat dwunastu i wtedy do piętnastego roku życia chodzimy 
do gimnazjum, a potem przez trzy lata do liceum. Gdy 
skończymy osiemnaście lat, zwykle idziemy na studia. 
Robienie sobie roku przerwy między nauką w liceum a 
studiami nie jest zbyt popularne.  
Jeśli chodzi o przedmioty, słyszałam, że w tym roku mają 
się pojawić nowe. W 2020 na przykład oficjalnie 
wdrożono język angielski. Nie uczyli go, kiedy ja byłam 
w podstawówce. Teraz uczniowie zapoznają się z nim od 
czwartej klasy. Inny przedmiot, wprowadzony także w 
zeszłym roku, to programowanie. Dzieci zaczynają się go 
uczyć w czwartej klasie – tworzą komputerową muzykę, 
uczą się też… mapowania? Czegoś z mapami (śmiech). 
Rok później mają programowanie matematyczne, a w 
szóstej klasie – naukowe. Kiedy sama chodziłam do 
szkoły, takich rzeczy nie było, mieliśmy tylko 
informatykę, która opierała się na podstawowej obsłudze 
komputera. Oprócz tego uczyłam się między innymi 
muzyki, matematyki, japońskiego, wychowania 
fizycznego. Z bardziej „japońskich” przedmiotów były 
zajęcia z kaligrafii. Uczyliśmy się pisać znaki na kartkach 
papieru. Po zatwierdzeniu ich poprawności nauczyciel 
wieszał je z tyłu klasy jak ozdobę. Myślę, że to bardzo 
japońskie. 
Mieliśmy też „social class”. W trakcie ich trwania 
robiliśmy bardzo dużo rzeczy związanych z pracą. 
Chodziliśmy na pobliskie farmy i do małych 
przedsiębiorstw. Pamiętam, że w mojej okolicy, a 
mieszkałam na wsi, było dużo farm, na których uprawiano 
winogrona. Pytaliśmy właścicieli o ich pracę, o to, jak 
uprawiać owoce. Musieliśmy wybierać sobie osoby – 
rodziców czy innych bliskich i zadawać im wiele pytań o 
ich pracę. Raz albo dwa razy pozwolono nam wybrać 
ulubiony zawód. Nauczyciele dzwonili wtedy do jego 
przedstawicieli, którzy, jeśli się zgodzili, nie tylko 
opowiadali trochę o swojej pracy, ale pozwalali nam też 
w niej pomagać. To były łatwe rzeczy – proste czynności 
na farmach i w fabrykach, praca z komputerem. Ja miałam 
okazję pracować w przedszkolu. Opiekunki 
wytłumaczyły nam harmonogram dnia dzieci, co i kiedy 
trzeba im przygotować. Uczyłyśmy maluchy origami, 
czytałyśmy im bajki. To była praca tylko przez dwa lub 
trzy dni, ale pełnoetatowa – od rana do wieczora.  

Czy to prawda, że po lekcjach uczniowie sami 
sprzątają szkołę? 
Owszem, sprzątaliśmy codziennie klasy, toalety, 
świetlicę. Nie lubiłam tego, ale nauczyciele nam 
pomagali. Właściwie robiliśmy razem z nimi dużo rzeczy. 
Oprócz lekcji i sprzątania jadaliśmy także razem posiłki. 
Raz do roku – we wrześniu – organizujemy też w szkołach 
festiwale. Osobiście nie lubię imprez, na których jest dużo 
ludzi. Te szkolne wymagają dodatkowo czasu i 
przygotowań, ale mam z nimi miłe wspomnienia. To był 
czas, który można było spędzić z przyjaciółmi. 
Organizowano podczas niego wydarzenia kulturalne – 
tańce, śpiewanie, warsztaty plastyczne – i międzyklasowe 

rozgrywki sportowe. W Japonii właśnie jesień to 
najpopularniejszy czas na uprawianie sportów. 

 
Skoro już mowa o festiwalach, jak wyglądają święta w 
Japonii? Które jest najważniejsze i jak je 
obchodzicie?  
Najważniejszym japońskim świętem jest Nowy Rok. To 
najważniejszy dzień w roku. Przygotowania zaczynają się 
już na początku grudnia. Obchodzimy też Boże 
Narodzenie, ale nie tak hucznie jak w Polsce – to u nas 
raczej tylko zabawa. Jemy ciasto, zachodnie jedzenie i 
rozwieszamy światełka, ale to tyle. Nowy Rok jest dla nas 
znacznie bardziej zajmujący. Od 26 grudnia wszystkie 
sklepy i inne instytucje ukierunkowują się bardzo na jego 
celebrację. Dekorowane są ich wnętrza i fasady. Także 
domy mieszkalne. To bardzo ważne. Przy wejściu do 
każdego ustawiamy kadomatsu – jest to ozdoba 
skonstruowana z pędów bambusa i innych roślin. 
Używamy ją, żeby odświeżyć ducha i atmosferę przed 
nowym rokiem. Jest też shimenawa – sznur spleciony 
lewoskrętnie ze słomy ryżowej. Wieszamy go na 
drzwiach. To ma pomóc przywitać duchy, wskazać im 
miejsce. Ostatniego dnia roku ludzie, moim zdaniem 
raczej z powodu tradycji niż wiary, chodzą do świątyni i 
kiedy wybije północ, uderzają w gong – dokładnie tysiąc 
osiem razy. W buddyzmie jest to liczba zła, negatywnych 
emocji w naszych głowach, dlatego uderzamy tyle razy. 
Żegnajcie złe rzeczy, witajcie dobre w tym Nowym Roku! 
Potem idziemy do kaplicy, żeby się pomodlić. Dzielimy 
się noworocznymi życzeniami. To też bardzo istotny czas 
dla rodziny – spotykamy się wszyscy razem, jemy o-
sechi-ryōri – specjalne noworoczne dania. Trzymamy je 
w jūbako, to znaczy pudełku podobnym do bento. 
Gotowanie zajmuje jednak dużo czasu i współcześnie 
dużo ludzi uważa, że przygotowywanie o-sechi-ryōri jest 
za trudne. Dlatego można kupić gotowe w sklepie. 
Najważniejsze, żeby zjeść je z rodziną. Obchodzimy też 
Obon – Święto Zmarłych. Gdy w Polsce jest ono 1 
listopada, u nas – 15 sierpnia. W szkole są wakacje, w 
pracy wolne – mamy czas, żeby spotkać się z bliskimi, 
odwiedzić groby. To też bardzo ważny dzień. 
W lecie jest festiwal fajerwerków. Japończycy je kochają! 
W tym roku tylko kilka prefektur robiło małe pokazy, a 
festiwal nie odbył się ze względu na obostrzenia. W 
normalnych warunkach mamy budki z jedzeniem, 
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zabawy, wspólne oglądanie sztucznych ogni. To też czas, 
kiedy ubieramy się w yukaty – specjalne kimona, w 
których nie jest nam gorąco. Nosimy je tylko w lecie. Na 
wiosnę mamy hanami – festiwal kwitnącej wiśni. 
Japończycy bardzo lubią się spotykać, być razem, 
zwłaszcza, żeby celebrować zmieniające się pory roku.   

Wspomniałaś, że festiwalom towarzyszą także budki z 
jedzeniem. Jakie są popularne japońskie dania, 
przekąski? Jakie potrawy sprawiają, że myślisz o 
domu?  
W podstawówce i gimnazjum jadaliśmy lunch 
przygotowywane przez szkołę. Moja ulubiona jego część 
to był deser – kinakopan. Pan to chleb, a kinako to proszek 
zrobiony z fasoli. To danie przypomina trochę pączka – 
chleb smażony w głębokim tłuszczu. Smakuje cudownie. 
To nie jest tradycyjne japońskie jedzenie, ale wydaję mi 
się, że to była najlepsza część szkolnego obiadu także 
według wielu moich rówieśników. Chyba dlatego, że to 
była także najmniej zdrowa jego część (śmiech). Całość 
japońskiego lunchu jest ogólnie bardzo zdrowa. 
Kinakopan to był słodki wyjątek. Myśl o nim przywołuje 
wspomnienia z dzieciństwa.  
Co jeszcze? Kiedy myślę o japońskim jedzeniu, nasuwa 
mi się też sezonowości. Na przykład w lecie bardzo 
popularne jest kakigori – pokruszony lód nasączony 
słodkim syropem. Może mieć smak truskawkowy, 
melonowy – właściwie każdy. Jemy go podczas letniego 
festiwalu. Na jesień spożywa się dużo nabemono (mięso, 
owoce morza, jajko, tofu bądź warzywa gotowane razem 
w garnku, na bulionie z miso lub sosu sojowego; podobne 
do zupy, ale bardzo gęste). W Japonii mamy dużo stoisk 
z jedzeniem, zwłaszcza podczas festiwali. Sprzedają tam 
proste posiłki – na przykład ziemniaki z masłem albo 
takoyaki (potrawa podawana w formie kulek, 
przygotowywana z ciasta i ośmiornicy, z różnymi 
dodatkami), ikayaki (smażone kałamarnice), yakisoba 
(smażony makaron z warzywami i sosem yakisoba). Są to 
raczej małe posiłki, nie całe dania. Czasem pojawiają się 
ramen (japoński rosół), sobe (makaron), yakitori 
(kurczaka).  
 
A jak wygląda taki typowy japoński posiłek? Na 
przykład śniadanie? 
Taki zupełnie typowy składa się z ryżu, zupy miso, 
kawałka ryby, warzyw i natto.  

Natto? 
To sfermentowana soja. Jest lepka, nie pachnie zbyt 
dobrze. Moja siostra na przykład nigdy jej nie je z tego 
powodu. Ale ja ją uwielbiam, jest bardzo zdrowa. Idealna 
kombinacja to natto z białym ryżem i szczypiorkiem… i 
do tego surowe jajko! To jest chyba moje ulubione danie. 
Gdybym miała wybrać, co będę jadła codziennie do końca 
życia, to właśnie to. 

Jak wygląda typowy dzień ucznia w Japonii? 
To bardzo zależy od osoby. Jeśli uczeń decyduje się na 
dołączenie do klubu, jego dzień jest bardzo intensywny, a 
czas wolny kurczy się do minimum. Ja byłam w klubie 
sportowym w gimnazjum. Musiałam wstawać bardzo 
wcześnie rano, chodzić na poranne ćwiczenia, potem na 
lekcje, a po nich miałam kolejne treningi. To było bardzo 

męczące. W liceum zrezygnowałam z klubu sportowego i 
przeniosłam się na zajęcia teatralne, które nie były tak 
wymagające. Nie byłam aktorką, a pomocą techniczną, co 
też dawało mi dużo wolności. Wtedy już miałam zajęcia 
tylko po południu. Myślę też, że w porównaniu do Polski, 
zajęcia w Japonii zaczynają się stosunkowo późno – o 
8.50, czasem 9.00. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy się 
dowiedziałam, że wy zaczynacie o 7.30! Koniec lekcji jest 
zwykle o 15.00, potem ci, którzy na nie uczęszczają, idą 
na spotkania klubów, a reszta wraca do domu, idzie na 
odpłatne zajęcia, mające poprawić ich wyniki w nauce, 
lub spotyka się z przyjaciółmi. Bardzo popularną 
rozrywką jest karaoke! Jeśli ktoś mieszka w mieście, 
może wybrać się ze znajomymi do taniej restauracji, a 
potem trochę pośpiewać. 

Powiedziałaś, że zaskoczyło cię, jak wcześnie 
zaczynamy w Polsce zajęcia. Czy jest coś jeszcze co 
wydało ci się dziwne, gdy przyjechałaś tu po raz 
pierwszy? 
Zdziwiło mnie to, że uczniowie, przynajmniej w Lublinie, 
nie używają rowerów, żeby dostać się do szkoły. 
Widziałam ich w samochodach, czasami pieszo, ale 
bardzo rzadko na rowerach. To wydało mi się dziwne, 
inne od tego, co widzę w Japonii.  
Zaskoczyła mnie też matura. My również mamy ważne 
egzaminy na koniec liceum, ale matura wydaje mi się… 
wyjątkowo trudna. Z kimkolwiek o niej nie rozmawiam, 
wciąż słyszę, jak ludzie ciężko pracują, żeby się do niej 
przygotować. Uczniowie strasznie się nią stresują. W 
ogóle polscy uczniowie są bardzo pracowici i dużo się 
uczą. Z mojego punktu widzenia, Polacy podchodzą do 
nauki inaczej niż Japończycy, lubią się uczyć. Czasami 
mam wrażenie, że przykładają do tego nawet trochę za 
dużo uwagi. Powinni więcej odpoczywać, robić rzeczy 
dla zabawy. Zdziwiłam się też, kiedy zobaczyłam, że nie 
macie mundurków. My musimy je nosić przez całe 
gimnazjum i liceum. Mamy różne wersje na lato i zimę. 
One również są bardzo japońskie. Szkolne lunche, 
sprzątanie po lekcjach. To rzeczy, które wyróżniają nasz 
system. 
 

Wywiad przeprowadziła Antonina Mądzik kl. 3c 
Grafika: Antonina Mądzik, kl. 3c 

 

Nie ma rzeczy niemożliwych, czyli żużel po 
lubelsku 

Jeszcze pięć lat temu próżno było szukać Lublina na 
żużlowej mapie Polski, a dziś świętujemy zdobycie 
przez zawodników Motoru tytułu drużynowych 
wicemistrzów kraju. Jak to się stało, że w tak krótkim 
czasie lubelski speedway podniósł się z dna i zarówno 
pod względem wizerunkowym, jak i sportowym wszedł 
na najwyższy poziom? By odpowiedzieć na to pytanie, 
spróbujmy prześledzić ostatnie pięć lat lubelskiego 
żużla. Podczas tej krótkiej podróży w czasie 
przekonacie się, że w sporcie niemożliwe nie istnieje, a 
gdy jest się zmotywowanym, można osiągnąć 
naprawdę wielkie rzeczy. 
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Smutny finał KMŻ-u 

Był 13 września 2015 roku, KMŻ Motor Lublin kończył 
sezon wysoką porażką na torze w Pile. Szansę na wygraną 
w rywalizacji o finał play-off 2. Ligi pogrzebał już tydzień 
wcześniej, gdy sędzia ze względu na zły stan lubelskiego 
toru przyznał rywalom punkty walkowerem. Jakby tego 
było mało, nad KMŻ-em wisiało widmo długów i start w 
rozgrywkach w kolejnym roku stał pod poważnym 
znakiem zapytania. Na osłodę fatalnie zakończonego 
sezonu lubelscy kibice otrzymali rzadką możliwość 
oglądania w Lublinie gwiazd speedwaya podczas meczu 
Polska – Reszta Świata, zorganizowanego przez byłego 
lubelskiego żużlowca Marka Kępę i jego syna Jakuba. Po 
udanej imprezie wśród kibiców dało się słyszeć głosy, iż 
by uratować lubelski żużel, potrzeba kogoś takiego jak 
oni. Optymizm, jaki ten mecz towarzyski mógł wlać w 
serca kibiców, został jednak szybko zgaszony przez 
decyzje władz polskiego żużla o nieprzyznaniu KMŻ-owi 
Lublin licencji na start w lidze. Było to spowodowane 
zadłużeniem klubu i brakiem porozumienia z lubelskim 
MOSiR-em w sprawie użytkowania stadionu.  

 

Wskrzeszenie 

Na szczęście rozbrat z żużlowymi rozgrywkami ligowymi 
nad Bystrzycą trwał jedynie rok. Trudnego zadania 
odbudowy lubelskiego speedwaya podjęli się działacze 
Klubu Motorowego Cross Lublin wraz z rodziną Kępów. 
Przed sezonem 2017 skompletowano skład, dający spore 
nadzieje na awans. Kadrę oparto na kilku starszych 
zawodnikach z Rzeszowa, lubelskich wychowankach, 
młodych obcokrajowcach i doświadczonym Duńczyku, 
Bjarne Pedersenie.  

Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Serię 
siedmiu zwycięstw przerwała dopiero czerwcowa 
wyjazdowa porażka ze Startem Gniezno. Żużlowcy z 
Wielkopolski okazali się najpoważniejszym rywalem w 
walce o awans do 1. Ligi. Choć do końca rundy 
zasadniczej Motor wygrał niemal wszystkie spotkania, to 
właśnie zawodnicy Startu zajęli miejsce na szczycie 
tabeli. Ostatecznie o awansie miała jednak rozstrzygnąć 
faza play-off.  

Dwumecz półfinałowy z Ostrovią okazał się 
bardzo wyrównany. W Ostrowie nieznacznie wygrali 
gospodarze (46:44). Rewanż w Lublinie, przekładany 
dwukrotnie z powodu opadów, odbył się w niekorzystnym 
dla obu ekip terminie. Tego dnia w barwach Motoru nie 

mógł pojechać ani ulubieniec lubelskich kibiców Robert 
Lambert, startujący tego dnia w Indywidualnych 
Mistrzostwach Świata Juniorów, ani mający go 
początkowo zastąpić Niemiec Martin Smolinski. Miał 
wtedy oficjalny trening przed sobotnią rundą Grand Prix, 
w której zastępował kontuzjowanego Pedersena. W 
zespole z Ostrowa brakowało zaś Australijczyka Sama 
Mastersa, startującego w tym czasie w lidze angielskiej. 
Chociaż Motor zaczął to spotkanie z przytupem, potem 
goście odrobili straty i wynik dwumeczu wisiał na włosku 
do ostatniego biegu. Wygrał go zawodnik Motoru, Paweł 
Miesiąc i zapewnił tym samym swojej drużynie awans do 
finału, którego pierwsza odsłona miała się odbyć w 
Lublinie dwa dni później. 

Czasu na przygotowania było bardzo mało. 10 
października na stadionie przy Al. Zygmuntowskich 
Motor niemal z marszu podjął Start Gniezno. Mimo 
mocnego otwarcia ze strony gospodarzy (po trzech 
biegach było aż piętnaście do trzech) ostatecznie wygrali 
oni tylko dziesięcioma punktami i sprawa awansu 
pozostawała otwarta. Niestety w Gnieźnie Start 
zdecydowanie pokonał naszych zawodników i awansował 
do 1. Ligi. Lublinowi pozostała walka w barażach z dużo 
silniejszą na papierze Stalą Rzeszów. W starciu z 
pierwszoligowym zespołem Motor skazywano na 
pożarcie. Jednak drużyna z koziołkiem na plastronie, 
wzmocniona wypożyczonym w ostatniej chwili z Unii 
Leszno Wiktorem Trofimowem, wspięła się na wyżyny 
swoich możliwości i niespodziewanie z dużą przewagą 
wygrała mecz na torze przeciwnika. W rewanżu nasi 
zawodnicy przypieczętowali awans, pokonując Stal. 

 

W drodze do Ekstraligi 

By na dłużej zadomowić się w 1. Lidze, należało myśleć 
o wzmocnieniu zespołu. Przez dłuższy czas niemal pewne 
wydawało się, że kadrę Motoru Lublin zasili czterokrotny 
indywidualny mistrz świata – Greg Hancock. 
Amerykanin, który podpisał jednak kontrakt w 
Rzeszowie. Motor musiał więc szybko znaleźć w jego 
miejsce kogoś innego. W ostatniej chwili ściągnięto do 
klubu Szweda, Andreasa Jonssona – indywidualnego 
wicemistrza świata z roku 2011. Dodatkowo skład zasilili 
m.in. Sam Master oraz bracia Dawid i Wiktor 
Lampartowie. Skład lubelskiej ekipy pozwalał 
optymistycznie patrzeć na mający nadejść sezon. 
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Wyniki Motoru w kolejnym roku przerosły 
jednak wszelkie oczekiwania lubelskich kibiców. Serię 
spotkań bez porażki przerwał dopiero mecz u siebie z 
Wybrzeżem Gdańsk. Na usprawiedliwienie wyniku 
drużyny w tym spotkaniu należy jednak wspomnieć, że 
wystąpiła ona osłabiona brakiem kontuzjowanego Daniela 
Jeleniewskiego. Lubelski wychowanek złamał nogę na 
treningu motocrossowym, co oznaczało dla niego 
przedwczesne zakończenie sezonu.  

Kolejny mecz – wyjazd do Gniezna – również nie 
przebiegł po myśli lublinian. Na niecałą godzinę przed 
spotkaniem okazało się, że nie weźmie w nim udziału 
junior Motoru, Oskar Bober, w którego organizmie 
wykryto obecność alkoholu. Sytuacja była poważna, gdyż 
Motorowi groził nawet walkower, jednak ostatecznie na 
mecz pojechano. Gnieźnianie wygrali, ale mimo to Motor 
zapewnił sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. 
Bober został zawieszony przez władze polskiego żużla. 
Skomplikowało to sytuację kadrową drużyny, gdyż 
posiadała już tylko jednego zdolnego do jazdy juniora – 
Wiktora Lamparta. Lukę w kadrze uzupełniono 
ostatecznie wypożyczonym z Zielonej Góry Nilem 
Tufftem.  

I znów, tak jak przed rokiem, czekała kibiców 
faza play-off, tym razem o jeszcze większą stawkę – 
awans do Ekstraligi. W półfinale Motor miał się zmierzyć 
z łotewskim Lokomotivem Daugavpils. Na wyjeździe w 
Dyneburgu Polacy nieznacznie triumfowali, ale stracili 
kolejnego juniora. W jednym z wyścigów Nile Tufft upadł 
na tor, a ponieważ zdarzyło się to w sytuacji, gdy 
przeciwnicy prowadzili pięć do jednego, sędzia uznał ten 
upadek za celową próbę przerwania biegu i ukarał 
zawodnika czerwoną kartką. Trzeba było więc na kolejny 
mecz szukać nowego młodzieżowca. Dużego wyboru na 
rynku nie było. Ostatecznie władze klubu zdecydowały 
się wypożyczyć juniora Unii Tarnów, Kacpra 
Koniecznego. Przed meczem domowym z Lokomotivem 
dokonano jeszcze jednego wzmocnienia – 
zakontraktowano młodego Szweda, Joela Klinga. Motor, 
między innymi dzięki jego dobrej postawie, wygrał 
wysoko to spotkanie i awansował do finału. 

Tam przyszło mu się zmierzyć z ROW-em 
Rybnik. Mecz wyjazdowy skończył się wynikiem 52:38 
dla Rybniczan. W Rybniku zaczęto już świętować. Nawet 
wśród kibiców Motoru wiele osób zwątpiło w awans. 
Choć przed rewanżem do składu zespołu wrócił Oskar 
Bober, faworytem do wygrania ligi pozostawał ROW. Na 
przekór niedowierzającym ekspertom, już po pierwszej 
serii wyścigów Motor odrobił osiem punktów straty. W 
drugiej serii lublinianie zwiększyli przewagę w meczu do 
dziesięciu punktów, zaś w trzeciej do dwunastu. 
Oznaczało to, że do odrobienia pozostawały już tylko dwa 
punkty. W jedenastym biegu po starcie, tuż przed 
wejściem w łuk, doszło do wypadku z udziałem Troya 
Batchelora i Joela Klinga. O ile zawodnikowi ROW-u nic 
poważniejszego się nie stało, o tyle żużlowiec Motoru 
musiał zakończył swój udział w zawodach. Na szczęście 
Andreas Jonsson zdołał zwyciężyć w powtórzonym 
wyścigu i utrzymać dwunastopunktowe prowadzenie 
lubelskiej drużyny. W biegu dwunastym Lublin wygrał 
cztery do dwóch, co w dwumeczu oznaczało remis. Taki 
stan rzeczy utrzymał się też po gonitwie trzynastej, w 

którym lublinianom dopisało szczęście. Kiedy na 
prowadzeniu znajdowała się para rybniczan: Kacper 
Woryna i Andrzej Lebiediew, motocykl pierwszego z nich 
zdefektował. Bieg czternasty również skończył się 
remisem, zaś w wyścigu piętnastym Motor wygrał cztery 
do dwóch i przypieczętował swój powrót do elity po 
dwudziestu trzech latach przerwy. Jako pierwsza drużyna 
w historii polskiego żużla zanotował dwa awanse rok po 
roku. Godny uwagi jest też wyczyn Kacpra Koniecznego, 
który w tym samym sezonie spadł z Ekstraligi jako 
zawodnik Unii Tarnów i awansował do niej w barwach 
Motoru.  

 

Skazani na spadek 

Przed kolejnym sezonem Speed Car Motor Lublin musiał 
podołać trudnym wyzwaniom, takim jak spełnienie 
wymogów organizacyjnych PGE Ekstraligi czy też 
zbudowanie składu, który da radę utrzymać się w 
najlepszej żużlowej lidze świata. Lubelskim działaczom 
udało się zakontraktować Grzegorza Zengotę, Mikkela 
Michelsena i Wiktora Trofimowa, który jeździł już 
wcześniej w Motorze podczas baraży ze Stalą Rzeszów. 
Dodatkowo w klubie zostali m.in. Miesiąc, bracia 
Lampartowie, Lambert i lider zespołu, Jonsson. Nie był to 
skład, który zwalałby z nóg i wiele osób już przed 
sezonem spisywało naszych na straty.  

Motor, by się dodatkowo wzmocnić, dogadał się 
w lutym 2019 roku z wracającym po zawieszeniu za 
doping Rosjaninem, Grigorijem Łagutą. Na jego 
zakontraktowanie lubelska ekipa musiała jednak poczekać 
aż do 15 maja, czyli do otwarcia nowego okienka 
transferowego. Miesiąc po porozumieniu z rosyjskim 
żużlowcem do kibiców lubelskiej ekipy dotarła smutna 
informacja. Podczas treningu motocrossowego w 
Hiszpanii Grzegorz Zengota doznał złamania nogi. Jakby 
tego było mało, wdała się gangrena i groziła mu amputacja 
kończyny. Z pomocą pospieszyli działacze Motoru, 
organizując mu specjalistyczną opiekę w lubelskim 
szpitalu.  

Przed pierwszym meczem zawodnikom znad 
Bystrzycy nie dawano zbytnich szans na utrzymanie w 
Ekstralidze. Niektórzy twierdzili nawet, że mogą nie 
wygrać ani jednego spotkania. Mimo to podczas meczu 
pierwszej kolejki z GKM-em Grudziądz stadion zapełnił 
się po brzegi. Motor walczył z rywalem jak równy z 
równym. W czwartym wyścigu doszło jednak do 
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wypadku między Wiktorem Lampartem a Andreasem 
Jonssonem, w wyniku którego Szwed nie był w stanie 
kontynuować zawodów. Wydawało się, że ten cios 
uniemożliwi lublinianom zwycięstwo, ale po raz kolejny 
udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych i wygrali 
przewagą ośmiu punktów.  

Kolejne cztery mecze były dla lubelskiej drużyny 
przegrane, ale należy tu wspomnieć o dwóch rzeczach 
– dobrej postawie Miesiąca, który imponował 
walecznością i mimo przegranych startów potrafił 
wygrywać z bardziej utytułowanymi zawodnikami oraz 
słabej dyspozycji Jonssona, który co prawda wrócił po 
wypadku do jazdy, ale narzekał na problemy z 
nadgarstkiem.  

 

 
 
Wreszcie w szóstej kolejce, przed bardzo 

ważnym starciem z Get Well Toruń, do składu dołączył 
Grigorij Łaguta. Drużyna z grodu Kopernika przegrała 
wszystkie cztery rozegrane wcześniej mecze i była 
głównym rywalem Motoru w walce o utrzymanie. Przed 
spotkaniem okazało się, że nie wystąpi w nim nasz 
Jonsson, który wciąż borykał się ze skutkami fatalnego 
wypadku. W jego miejsce zastosowano tak zwane 
zastępstwo zawodnika, czyli przepis, wedle którego w 
przypadku kontuzji najlepszego żużlowca w drużynie, 
mogą go w trakcie meczu zastępować pozostali 
członkowie zespołu. Ta zmiana w składzie i wspomniane 
już wzmocnienie w osobie Łaguty sprawiły, że Motor 
zdołał wygrać to starcie i zdobył kolejne punkty, jakże 
istotne w kontekście walki o utrzymanie. Kolejnym 
arcyważnym meczem był rewanż z zespołem z Torunia. 
Lublinianie jechali tam mocno zmotywowani po dwóch 
nieznacznie przegranych meczach z silną drużyną z 
Wrocławia. Motor zdecydowanie pokonał gospodarzy, 
odnosząc pierwsze od ćwierć wieku wyjazdowe 
zwycięstwo w Ekstralidze. Na zawodach w Toruniu 
stawiło się sporo lubelskich kibiców, z czego kilku dotarło 
tam… kajakami! W czternaście dni przebyli pięćset 
kilometrów rzek i pomimo zaciętych ataków komarów 
oraz innych niedogodności przybyli do celu. Uczestnicy 
tej niezwykłej wyprawy chcieli w ten sposób połączyć 
kibicowanie swojej drużynie z lubianymi przez siebie 
spływami, wykorzystując fakt rzecznego połączenia 
między Lublinem a Toruniem. 

W dalszej części sezonu Motor zremisował 
jeszcze z Włókniarzem Częstochowa i wygrał ze Stalą 
Gorzów. Gdy w ostatniej kolejce „częstochowskie lwy" 
zremisowały w Gorzowie z miejscową drużyną, 

lublinianie już wiedzieli, że się utrzymają bez 
konieczności jazdy w barażach. Na zakończenie sezonu 
przegrali w Grudziądzu i zajęli ostatecznie szóste miejsce 
w PGE Ekstralidze. Po raz kolejny skazywany na straty 
Motor zawiódł „ekspertów”. 

W cieniu pandemii 

Po sezonie 2019 z zespołu ubyli Robert Lambert, Dawid 
Lampart i Andreas Jonsson, który postanowił zakończyć 
karierę. Do Motoru przybyli za to Jakub Jamróg, Matej 
Zagar i Oskar Bober. Ten ostatni miał pełnić jedynie rolę 
rezerwowego. Na wiosnę, ze względu na pandemię 
rozegranie sezonu żużlowego stanęło pod znakiem 
zapytania. Doszło do opóźnienia startu rozgrywek i 
renegocjacji kontraktów. Na początku czerwca skład 
Motoru zasilił wypożyczony z Unii Leszno Jarosław 
Hampel, mający w swoim dorobku dwa srebrne i jeden 
brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata.  

Sezon zaczął się dla Motoru od wysokiej porażki 
we Wrocławiu. Potem przyszło zwycięstwo u siebie z 
Gorzowem i kolejna znaczna porażka na wyjeździe, tym 
razem w Lesznie. Lublin wygrał jednak prawie wszystkie 
kolejne spotkania i na trzy kolejki przed końcem rundy 
zasadniczej miał spore szanse na awans do fazy play-off. 
Wtedy przyszedł mecz u siebie z Włókniarzem 
Częstochowa, deszcz w trakcie zawodów i pierwsza w 
tym sezonie domowa porażka Motoru. Kolejne, przegrane 
dwoma punktami spotkanie wyjazdowe w Grudziądzu 
mocno skomplikowało sytuację lubelskiej ekipy w tabeli. 
W ostatniej kolejce rundy zasadniczej podejmowała ona 
Falubaz Zielona Góra, który również walczył o play-off. 
By awansować, lublinianie musieli zdobyć aż pięćdziesiąt 
trzy punkty. Zawodnicy z Lublina nie stracili jednak 
nadziei na sukces. Na bieg przed końcem mieli już 
czterdzieści dziewięć punktów. O wszystkim zdecydować 
miało ostatnie starcie, w którym Michelsen i Zagar 
mierzyli się z Patrykiem Dudkiem i Piotrem 
Protasiewiczem. Dudek wygrał start i choć Słoweniec z 
Duńczykiem starali się go dogonić, bieg zakończył się 
remisem, dającym Motorowi jedynie trzy punkty. 
Oznaczało to, iż do play-off awansował Falubaz. Lubelski 
zespół drugi rok z rzędu zajął szóste miejsce. 

W trakcie sezonu lubelscy kibice wykazali się 
pomysłowością. Gdy na początku sezonu stadiony były 
zamknięte, właściciel firmy wynajmującej podnośniki 
razem ze swoim kolega wpadli na pomysł obejrzenia 
meczu z góry. W tym celu postanowili na działce obok 
stadionu podnośnik i z jego kosza obejrzeli spotkanie. 
Pomysł szybko podchwycili inni kibice. Akcja ta trwała 
również po otwarciu stadionów, a „lubelski podniebny 
sektor” zdobył taką sławę, że pisały o nim nawet 
zagraniczne media. 

Kierunek – play-off 

Po sezonie skład Motoru opuścili Bober, Jamróg, 
ulubieniec wielu kibiców – Paweł Miesiąc, Trofimow, 
który skończył wiek juniora oraz Grzegorz Zengota, który 
pod koniec sezonu wrócił do żużla i od tego czasu jeździł 
w barwach Polonii Bydgoszcz. Miejsca w składzie ze 
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względu na nowy przepis o konieczności wystawiania w 
meczu zawodnika do lat dwudziestu czterech zabrakło też 
dla Mateja Zagara. Kadrę Motoru zasilili junior Mateusz 
Cierniak, senior Krzysztof Buczkowski oraz zawodnicy 
U24 – wychowanek Unii Leszno Dominik Kubera i młody 
Rosjanin Mark Karion. Na debiut Kubery lubelscy kibice 
musieli jednak poczekać ze względu na żądania Unii 
Leszno, domagającej się opłaty ekwiwalentu za 
wyszkolenie młodego zawodnika. Motor nie zamierzał 
zapłacić tych pieniędzy, gdyż stanowiło to złamanie 
obietnicy danej zawodnikowi przez jego macierzysty 
klub. Dlatego też zdecydowano się podpisać kontrakt z 
nim dopiero w następnym okienku, w którym Lesznu nie 
będzie już przysługiwała zapłata.  

Zespół z Lublina miał zacząć sezon od meczu 
domowego z Częstochową, ale ze względu na zakażenie 
koronawirusem Jarosława Hampela i Grigorija Łaguty 
zawody odwołano i przełożono na inny termin. Dlatego 
też faktyczną inauguracją sezonu dla Motoru był wysoko 
przegrane starcie wyjazdowe w Gorzowie. Następne 
spotkanie – ze Spartą Wrocław – zostało przełożone ze 
względu na niekorzystne prognozy pogody. Oba 
przełożone starcia Motor wygrał w nowych terminach.  

Po meczu z Wrocławiem lublinianie pojechali do 
Zielonej Góry, gdzie wygrali dopiero w ostatnim wyścigu 
i to po zaciętej walce między Łagutą a byłym żużlowcem 
lubelskiej ekipy, Matejem Zagarem. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, że w tych zawodach żużlowcy z Lublina mieli 
aż cztery defekty sprzętu – trzy przytrafiły się 
Michelsenowi a jeden Łagucie, przez które stracili kilka 
punktów. W następnych meczach Motor zremisował w 
Grudziądzu oraz wygrał u siebie z Toruniem i Lesznem. 
Na półmetku rundy znajdował się na pierwszym miejscu 
w lidze, a play-offy wydawały się dość oczywiste. 
Wszystko zmieniła jednak wysoka porażka w 
Częstochowie, która zachwiała wiarę większości kibiców 
w siłę zespołu. W kolejnych meczach Lublin spisał się 
jednak dobrze. Dzięki temu lubelscy kibice mogli być 
spokojni o udział drużyny w play-offach. 

W trakcie letniej przerwy w rozgrywkach 
spełniło się kolejne marzenie prezesa lubelskiego klubu – 
w naszym mieście odbyły się dwie rundy cyklu FIM 
Speedway Grand Prix. Z „dziką kartą” wystąpił w tych 
zawodach Dominik Kubera, który pierwszego dnia 
zmagań zajął drugie miejsce, zaś drugiego był trzeci. 

Przed ostatnim meczem Motoru w rundzie 
zasadniczej – starciem z Unią Leszno – było już jasne, że 
w półfinale Lublin zmierzy się ze Stalą Gorzów. Jedyne, 
co miało się w tym meczu rozstrzygnąć, to to, które 
miejsce – drugie czy trzecie – zajmie Motor po rundzie 
zasadniczej. By być drugim, lublinianie potrzebowali 
obronić w Lesznie punkt bonusowy, przyznawany za 
zwycięstwo w dwumeczu. Chociaż nie było łatwo, 
ostatecznie zawodnicy z Lublina zdołali go zdobyć. 

Walka o najwyższe cele 

Dzięki dobrej postawie swoich zawodników i pechowi 
prześladowanej kontuzjami gorzowskiej Stali, Motor 
zakończył sezon zasadniczy na drugim miejscu w tabeli. 

Pierwszy półfinałowy mecz w Gorzowie wygraliśmy. U 
siebie Lublin również pokonał przeciwnika i tym samym 
awansował do finału. Szczególne brawa należą się dla 
Krzysztofa Buczkowskiego, który odzyskał formę na 
najważniejsze spotkania. Niestety podczas starcia 
rewanżowego z Gorzowem wypadek zaliczył Grigorij 
Łaguta i ze względu na stłuczenia nie mógł wystąpić w 
finale. 

Pierwsza odsłona starcia o złoty medal między 
Motorem Lublin a Spartą Wrocław miała odbyć się w 
niedzielę 19 września, ale ze względu na opady deszczu 
przełożono ją na czwartek. W międzyczasie w ostatniej 
rundzie finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 
w groźnym wypadku uczestniczył Wiktor Lampart. Z tego 
powodu do meczu finałowego przystąpił mocno 
poobijany. Niezwykle emocjonujące zawody w Lublinie 
skończyły się remisem 45:45 i, choć przed rewanżem 
stawiało to w lepszej sytuacji Spartę Wrocław, na 
trybunach w Lublinie rozpoczęto świętowanie.  

Dzień przed rewanżem podczas rundy 
Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Krośnie 
poobijał się Mateusz Cierniak. Jak sam mówił, 
kontuzjowana noga uniemożliwiała chodzenie, ale nie 
wykluczała jazdy na motocyklu w finale Ekstraligi. 
Chociaż faworytem meczu była Sparta, doświadczony 
kontuzjami Motor ku zaskoczeniu wszystkich przez sporą 
część spotkania prowadził. Ostatnie pięć wyścigów 
potoczyło się jednak po myśli wrocławian i ostatecznie to 
oni zdobyli złoty medal. 

Mimo porażki w finale Motor i tak dokonał 
rzeczy wielkiej. Choć jeszcze jakiś czas temu nikt by w to 
nie uwierzył, po trzydziestu latach znów sięgnął po 
srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. 
Przed laty dokonali tego Leigh Adams, Hans Nielsen, 
Marek Kępa, Antoni Kasper, Dariusz Stenka, Jerzy 
Mordel, Dariusz Śledź, Jerzy Głogowski, Marek 
Muszyński, Tomasz Pawelec, Robert Jucha, Robert Birski 
i Marek Iwaniec, prowadzeni przez Witolda 
Zwierzchowskiego. W tym roku byli to Grigorij Łaguta, 
Mikkel Michelsen, Dominik Kubera, Jarosław Hampel, 
Krzysztof Buczkowski, Mark Karion, Wiktor Lampart i 
Mateusz Cierniak, prowadzeni przez Macieja Kuciapę i 
Jacka Ziółkowskiego. Wtedy po kilku latach wszystko się 
rozsypało, oby tym razem dobra passa lubelskiego sportu 
żużlowego trwała dłużej.  

Nadzieję na to daje polityka klubu, który co roku 
wzmacnia swoją kadrę, wymieniając najsłabszych 
zawodników na takich, którzy mają większy potencjał. 
Wedle ostatnich doniesień medialnych w przyszłym 
sezonie do składu Motoru Lublin ma dołączyć rekordzista 
lubelskiego toru, Maksym Drabik, który zastąpi 
odchodzącego z zespołu Buczkowskiego. Miejmy 
nadzieję, że dzięki mądrej polityce transferowej, 
rozsądnemu zarządzaniu i dobrej atmosferze panującej w 
zespole, lubelscy żużlowcy przyniosą w najbliższych 
latach wiele radości i jeszcze nie raz udowodnią, że w 
żużlu nie ma rzeczy niemożliwych. 

Tekst: Krzysztof Przystupa, kl. 1c 
Grafika: Lubelski.pl 
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Sezon straconych nadziei 

Trudno pisać o sporcie, nie będąc jednocześnie jego 
kibicem choć w niewielkim stopniu. Będąc kibicem, 
trudno nie liczyć na dobre wyniki tych, za których 
najbardziej ściska się kciuki. Trudno uniknąć 
rozczarowania, gdy ci, którym kibicujemy, występują 
poniżej oczekiwań. Skąd te przemyślenia? To pigułka 
moich odczuć po występach Polaków w kolarstwie 
szosowym w kończącym się sezonie. 

Blisko, coraz bliżej 

Tak w olbrzymim skrócie podsumowałabym sam 
początek sezonu w wykonaniu polskich kolarzy, 
szczególnie zwracając uwagę na jednego z nich. Skoro 
mowa będzie tu o wiosennych klasykach, na myśl nasuwa 
się jedno nazwisko – Michał Kwiatkowski. W końcu to 
właśnie Kwiato przez lata uznawany był za biało-
czerwonego specjalistę od jednodniowych zmagań. 
Niestety, nie jest to teza trudna do obalenia. 29 lipca 2017 
roku. To data ostatniego triumfu kolarza INEOS 
Grenadiers w jednodniowym wyścigu, wykluczając z tej 
statystyki mniej znaczące mistrzostwa Polski. Od dnia, 
gdy Kwiato jako pierwszy wjechał na metę Clasica San 
Sebastian, minęło już ponad tysiąc pięćset dni. Cztery lata 
bez zwycięstwa w klasyku – przyznacie, że to sporo jak 
na kolarza, który w teorii ma się specjalizować właśnie w 
tych startach. 
 W tę nieprzychylną narrację Kwiatkowski 
wpasował się też w tym roku. Najpierw nieukończone 
Trofeo Laigueglia i Strade Bianche, następnie 
siedemnaste miejsce w Mediolan-San Remo. Później 
nienapawający szczególną satysfakcją występ w Tryptyku 
Ardeńskim – ósma lokata w Amstel Gold Race, 
dwudziesta trzecia w Strzale Walońskiej oraz osiemnasta 
w Liege-Boston-Liege. Choć okazjonalnie Kwiato 
próbował atakować, żadna z prób nie zakończyła się 
sukcesem. Fakt, nie pomogła odniesiona w marcu 
kontuzja. Taktyka jego grupy, INEOS Grenadiers, też nie 
sprzyjała wygrywaniu. Jeszcze niedawno w kolarskim 
światku krążyły żarty o zaskakujących (w złym tego słowa 
znaczeniu) pomysłach hiszpańskiego Movistaru. Teraz 
dopisałabym do autorów tych najbardziej nietrafionych 
planów także brytyjską ekipę. Mimo to od Michała 
wymagałam znacznie więcej, w tym także tego, że przed 
dalszą częścią sezonu wleje w moje serce choć trochę 
nadziei na znakomite wyniki na „imprezach docelowych”. 

Co nam po tych mistrzostwach? 

Trwały, trwają i trwać będą dyskusje o tym, czy w 
kolarstwie bardziej wartościowy jest triumf w którymś z 
wyścigów World Touru czy raczej medal igrzysk 
olimpijskich bądź mistrzostw świata. Nie będę tu dziś 
rozwodziła się nad tym pytaniem, zwłaszcza patrząc na 
ten rok. Po zawodach związanych z wiosennymi 
klasykami, Grand Tourami i innymi występami Polaków 
pozostawało liczyć na ich występy na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio i Mistrzostwach Świata we 
Flandrii. I do tych wyścigów podchodziłam z nadzieją, 

choć ta po wcześniejszych występach Biało-Czerwonych 
była już znacznie mniejsza. Najpierw było Tokio, 
wielogodzinna rywalizacja śledzona od wczesnych godzin 
porannych.  
 

 

Przez znaczną większość trasy wyglądało to 
bardzo perspektywicznie. Kwiato, który już przed 
wyjazdem do Japonii wydawał się być najbardziej 
oczywistym kandydatem na lidera Polaków, trzymał się w 
grupie, która na koniec miała powalczyć o medale. 
Wszystko rozsypało się na jedenaście kilometrów przed 
metą. Kwiatkowski nie wytrzymał tempa nadawanego 
przez rywali i został w tyle. Tak zakończyły się marzenia 
o olimpijskim medalu w kolarstwie szosowym. Sił 
wystarczyło na jedenastą lokatę. „Mam duży niedosyt, bo 
byłem w grupce, która jechała po zwycięstwo. Nie była to 
loteria, bo najsilniejszy wygrał, natomiast próbowałem 
atakować kilka razy. Wielu kolarzy się pilnowało na 
ostatnich trzydziestu kilometrach. Próbowałem mądrze 
atakować i odjechać. Niekoniecznie najsilniejsze nogi 
mogły wygrać ten wyścig. Trzeba było szukać szansy 
wcześniej” – komentował Kwiato do kamer TVP Sport. 

 Szansa na medale była jeszcze jedna – 
Mistrzostwa Świata we Flandrii. Na występ Biało-
Czerwonych można tu w zasadzie spuścić zasłonę 
milczenia. Z „kronikarskiego obowiązku”, odnotuję 
jednak i te popisy. Imprezie towarzyszyły nie tylko starty 
elity, ale także młodszych kolarzy. To właśnie od nich 
zacznę. W wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn do lat 
dwudziestu trzech najlepszym wynikiem Polaka było 
siedemdziesiąte drugie miejsce, pośród juniorów – 
siedemdziesiąte trzecie. Tak, uznaję to za porażkę. I nie 
łudzę się, że w kolejnych latach będzie lepiej. Dlaczego 
jest tak źle? To pytanie warto byłoby zadać ludziom 
odpowiedzialnym za kształcenie tych najmłodszych 
kolarskich talentów. 
 Nad występem elity tym bardziej nie warto się 
szczególnie rozwodzić, ale będąc szczerą, nie 
spodziewałam się niczego więcej po takiej reszcie sezonu. 
Najlepszym ponownie był Michał Kwiatkowski, który 
ukończył ściganie na trzydziestej szóstej pozycji. Dziesięć 
lokat niżej uplasował się Cesare Benedetti, dla którego był 
to pierwszy występ w polskich barwach. Choć nie piszę tu 
o kolarstwie kobiet, w tym wypadku nie sposób nie 
wspomnieć o największym sukcesie Biało-Czerwonych 
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we Flandrii. Wbrew temu, co zaprezentowali panowie, u 
pań mogliśmy obejrzeć Polkę na podium. Katarzyna 
Niewiadoma, która w tym roku w zasadzie przez cały czas 
trzymała się w ścisłej czołówce, wywalczyła brązowy 
krążek. Przynajmniej przy niej można postawić plus.  

Ojczyzno, prowadź! 

Jak co sezon, tak i tym razem kolarski World Tour 
zagościł i w Polsce. Na tegoroczne Tour de Pologne 
czekałam z nadzieją, że może to będzie przełomowy 
moment w tym sezonie dla Polaków, a zwłaszcza dla 
Michała Kwiatkowskiego, który triumfował w 
klasyfikacji generalnej wyścigu w 2018 roku. Tak, zgadza 
się, i tym razem zakończyło się przykrym zawodem. Przed 
startem wyścigu mówiło się, że głównym rywalem Biało-
Czerwonego będzie Portugalczyk, Joao Almeida. Z 
czasem okazało się, że o triumf powalczą też Matej 
Mohorić i Diego Ulissi. 

Choć z każdym kolejnym dniem Kwiatkowski 
tracił do Portugalczyka kolejne sekundy, wciąż naiwnie 
wierzyłam, że może to jeszcze odrobić. Nawet dwa 
etapowe triumfy Almeidy nie spowodowały, że moje 
nadzieje legły w gruzach. Podobna była zresztą narracja 
w mediach głównego nurtu. Komentatorzy wyścigu na 
trasie wydawali się widzieć tylko Polaka, podobne 
obserwacje można też było wyciągnąć z rozmów w studiu. 
Finalnie, mimo wszystkich podsycanych przez cały 
tydzień nadziei, to Almeida sięgnął po triumf w końcowej 
klasyfikacji, a Kwiatkowski finiszował trzeci. Wyprzedził 
go jeszcze wspomniany Mohorić. Mimo że to za Kwiata 
ściskałam kciuki najmocniej, wygrana kolarza grupy 
Deceuninck - Quick Step też względnie mnie zadowoliła. 
Wszystko przez wcześniejsze obrazki z Giro d’Italia, gdy 
będący w świetnej dyspozycji Almeida nie mógł 
zawalczyć o swoją jak najlepszą lokatę w klasyfikacji 
generalnej. Zamiast tego przez siedemnaście etapów 
pracował dla Remco Evenepoela, który był w wyraźnie 
słabszej formie i każdy kolejny dzień wyścigu wydawał 
się go coraz bardziej męczyć. Przynajmniej w Polsce 
Portugalczyk zwyciężył, co najwierniej oddało całokształt 
jego jazdy w tym sezonie.  

“Król kastylijski” 

Wystarczy tego narzekania, czas na parę słów o 
pozytywach, a tych mimo ogólnej słabej oceny całego 
sezonu jestem w stanie wyszczególnić nawet kilka. 
Zacznę od tego najbardziej oczywistego. Co w końcu 
mogło być uznane w tym roku za bardziej pozytywne niż 
etapowy triumf Rafała Majki na Vuelta a España? Śmiem 
twierdzić, że nie da się znaleźć odpowiedzi na to pytanie. 
W tym roku Zgred zaczął ścigać się w barwach UAE-
Team Emirates i od początku wydawało mi się to 
oczywistym, że liderem swojej grupy na żadnym wyścigu 
nie zostanie. Pamiętajmy, że mówimy tu o ekipie, w 
barwach której jeździ chociażby Tadej Pogacar.  
 Jedyną nadzieją na wiktorię polskiego kolarza 
były właśnie etapy Wielkich Tourów. Na Tour de France 
się nie udało, zresztą to nie w tym wyścigu upatrywać 
można było szans. Majka jest przecież uznawany za 
znakomitego górala, a Wielka Pętla nie jest raczej rajem 
dla tych, którzy lubują się w górzystych terenach. W 

przeciwieństwie do hiszpańskiej Vuelty… Czytając 
zapowiedzi poszczególnych etapów ze znaczącym 
przewyższeniem, co chwilę natrafiałam na nazwisko 
Polaka w gronie faworytów. Przez pierwsze dwa tygodnie 
w każdej takiej sytuacji kończyło się jedynie na zawodzie, 
bo lokaty zajmowane przez Polaka nie zachwycały. W 
końcu przyszedł jednak etap numer piętnaście. Gdy Majka 
rozpoczął samotną ucieczkę osiemdziesiąt siedem 
kilometrów przed metą, wydawało się, że to nie może się 
udać. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że Zgred 
będzie w stanie tak długo uciekać samotnie.  
 Tym razem polski kolarz zadziwił wszystkich i, 
mimo ogromnego zmęczenia widocznego na końcu na 
jego twarzy, samotnie dojechał do mety, odnosząc piąty w 
karierze indywidualny triumf na etapie Grand Touru. 
Czekał na niego prawie cztery lata – po raz ostatni 
wygrywał także w Hiszpanii w 2017 roku. Po 
przekroczeniu mety na antenie Eurosportu Tomasz 
Jaroński nazwał go “królem kastylijskim”, bo jego triumf 
był prawdziwie królewski. Choć mało kto spodziewał się 
po nim tak spektakularnego etapu, Majka rozegrał to jak 
profesor. Zwycięstwo zadedykował zmarłemu w maju 
tacie. Swój triumf po przerwie komentował w rozmowie z 
TVP Sport: „Nawet nie chodzi o walkę na trasie. Dziś 
poziom peletonu jest taki, że nie możesz przyjechać na 
wyścig przygotowany na dziewięćdziesiąt pięć procent. 
Nie możesz być po chorobie. Nie możesz mieć kłopotów 
rodzinnych na głowie. Bo wtedy nie masz szans. [...] 
Popracuję jeszcze trochę. Pokazałem, że pod górę wciąż 
potrafię jeździć, że organizm wciąż mam dobry. 
Popracuję, a potem odpocznę. Już tak naprawdę.” 
 Przed Rafałem jeszcze przynajmniej jeden sezon 
w barwach Teamu UAE. Pozostaje liczyć, że i w 
przyszłym roku uda mu się zaskoczyć… kolejny raz 
triumfując na etapie Wielkiego Touru. 

 Inne powody do uśmiechu? Tych 
doszukiwałabym się w wyścigach niższej rangi. Jednym z 
nich jest transfer Filipa Maciejuka. Dlaczego to właśnie ta 
zmiana zespołu cieszy mnie tak bardzo? Odpowiedź jest 
oczywista - od przyszłego sezonu Polak będzie ścigał się 
w barwach jeżdżącego w najwyższej dywizji Bahrain - 
Victorius. Informacja o przenosinach Maciejuka była 
wielkim zaskoczeniem. Dotychczas ścigał się w 
kontynentalnym Leopard Pro Cycling i nic nie 
wskazywało na to, by już teraz mógł przenieść się do 
drużyny jeżdżącej na co dzień w World Tourze. Takie 
niespodzianki jednak lubię - nawet jeśli Polak nie będzie 
w bahrańskiej drużynie wiodącą postacią, sama 
możliwość jeżdżenia w tej dywizji jest wyróżnieniem i 
doskonałą okazją do nauki i oswajania się z rywalizacją z 
najlepszymi na świecie. 

 Gdzie jeszcze można szukać polskich śladów na 
kolarskiej mapie? Z pomocą przychodzą ekipy, którym 
jednak daleko jeszcze do ścigania się w World Tourze. 
HRE Mazowsze Serce Polski i Voster ATS udowadniają, 
że w Polsce da się stworzyć profesjonalną drużynę. 
Kolarze ścigający się dla mazowieckiego teamu mają w 
tym sezonie na swoim koncie kilkanaście triumfów 
zarówno na poszczególnych etapach wyścigów, jak i w 
kwalifikacjach końcowych. Szkoda tylko, że to 
wydarzenia na poziomie 2.1. lub 2.2. Gdyby polskim 
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ekipom udało się wskoczyć przynajmniej na poziom 
kontynentalny, moglibyśmy liczyć na ich starty z dziką 
kartą w najwyższej dywizji. Póki co pozostaje nam 
jedynie czekanie, aż któryś z biało-czerwonych zespołów 
zapełni lukę powstałą po zeszłorocznym rozpadzie CCC 
Team. 

 Polscy kolarze, którzy dotychczas byli naszymi 
największymi szansami na sukcesy w World Tourze, 
powoli nie są w stanie walczyć ze ścisłą światową 
czołówką. Następców póki co nie widać, a liczba polskich 
flag w najwyższej dywizji stopniowo się zmniejsza. Chcę 
sobie życzyć, żeby był to tylko chwilowy „dołek”. I 
żebym po przyszłorocznych wiosennych klasykach, 
otwierających sezon, nie musiała pisać, że znowu się 
zawiodłam. 

Tekst i foto: Aleksandra Kuzioła, kl. 3c 

 

„Zawsze wierni i oddani…” – o kibolskiej 
braci słów kilka 

Bójki, race, kominiarki i kastety to najpewniej 
pierwsze skojarzenia wiążące się ze słowami „kibol”, a 
nawet „ultras”. Warto jednak przysiąść na jedną lub 
dwie chwile i zastanowić się, w jakim stopniu 
skojarzenia te odzwierciedlają stan faktyczny. 

Na początku na pewno przydatnym będzie przybliżenie 
paru kluczowych pojęć osobom niekoniecznie 
zaznajomionym z tematem. Ultrasi to ogół kibiców, 
którzy z danym zespołem mają wspólnego coś więcej niż 
fakt, że na jego rozgrywki zakupili wejściówkę. Zawsze 
siedzą w barwach klubowych i zajmują miejsca w 
odpowiednim sektorze, który zazwyczaj znajduje się za 
jedną z bramek, przynajmniej w przypadku piłki nożnej. 
Same strefy ultrasów mają nadane swoje nazwy. 
Przykładowo kibice Legii Warszawa kibicują na 
„Żylecie”, a Lecha Poznań w „Kotle”. W ich sektorze 
znajduje się tak zwane „gniazdo”. Jest to zazwyczaj 
rusztowanie, na którym znajdują się bębniarz oraz 
gniazdowy z megafonem, który kieruje tłumem kibiców, 
intonując przyśpiewki. 

Ultrasi to grupa niezwykle ekskluzywna i 
zamknięta. Nie wystarczy przyjść na mecz i usiąść w 
sektorze „braci po szalu”. Aby nie zostać przyjętym 
wrogo, należy zachowywać się w określony sposób. Parę 
lat temu krążył po sieci filmik, na którym młody kibic 
dzwoni, aby zarezerwować miejsce na mecz na sektorze 
„siedzącym”. Na swoje zapytanie usłyszał odpowiedź: 
„Jak to siedzącym? Tu się stoi i się kibicuje!”. Jakkolwiek 
śmieszne mogłoby się to wydawać, okazuje się, że 
zagorzali kibice traktują tę sprawę nad wyraz poważnie. 
Nie raz i nie dwa zdarzało się, że kibice, którzy zrobili 
sobie „piknik” (siedzieli na krzesełkach, popijając z 
plastikowych kubeczków), zostali obrzuceni obelgami, a 
nawet kubeczkami i butelkami i zmoczeni wodą przez 
innych obserwatorów widowiska.  
 Ciekawym jest, że ultrasi są zmobilizowani nie 
tylko przez dziewięćdziesiąt minut samego meczu. W 

internecie znajdują się liczne filmiki oraz relacje z 
pozameczowych spotkań, na których zagorzali kibice z 
transparentami zapraszają określoną dzielnicę lub całe 
miasto na najbliższy występ swoich idoli. Inną akcją jest 
organizowanie grupowych wyjazdów na mecze 
wyjazdowe. To bardzo dobrze widać na przykładzie 
lubelskiego RKS Motoru Lublin, który na swoim 
poziomie rozgrywkowym jest jedną z najbardziej 
zaangażowanych kibicowsko drużyn. Wybierając się na 
mecz w najaktywniejszym sektorze, nie umknie nam 
informacja o zapisach na „wyjazd". Taka przyjemność 
obejmuje bilet oraz przejazd autokarem. Często 
funkcjonują również nieoficjalne sklepy z gadżetami 
klubowymi, które prowadzone są właśnie przez ultrasów 
danego zespołu. 

 

Kibole stanowią zupełnie odrębną grupę 
społeczną, przy czym sami też dzielą się na kolejne 
podgrupy, dlatego też stosunki między stowarzyszeniami 
kibolskimi są dość zawiłe. Z ogólnego pojęcia relacji 
międzyklubowych można wyodrębnić kilka kategorii. 
Najbardziej pozytywne i najmocniejsze są zgody. Kluby, 
a raczej kibole, którzy zawarli między sobą zgodę, jeżdżą 
wspólnie na mecze wyjazdowe, mają przyśpiewki, 
którymi wzajemnie się pozdrawiają, a często wspomagają 
się w ustawkach, czyli bójkach. Drugą pozytywną 
zależnością są układy. Dalej są dobre relacje, czyli 
stosunki praktycznie neutralne. Natomiast najniżej są 
„kosy”, czyli ci „najgorsi z najgorszych”. Na meczach, w 
których grają drużyny, których kibole mają kosę, 
dochodzi do bójek, wulgarnego języka czy też „pokazów" 
pirotechnicznych na trybunach, co oczywiście jest 
prawnie zakazane, ale dla chcącego nic trudnego. 
Ciekawym kazusem są też stosunki, które zachodzą w 
relacjach kibiców klubu występującego pod tą samą 
nazwą, ale realizującego się w różnych dyscyplinach. 
Przykładu daleko nie trzeba szukać, gdyż w Lublinie 
istnieje zarówno piłkarski RKS Motor Lublin i żużlowy 
Speedway Motor Lublin. Nazwa ta sama, barwy podobne, 
miasto również to samo. W czym więc tkwi problem? 
Trudno powiedzieć, ale kibice są do siebie wzajemnie 
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nastawieni dosyć nieufnie z dozą, mogłoby się zdawać, 
niechęci. W każdym razie na Arenę Lublin lepiej nie 
chodzić przyodzianym w barwy żużlowe, a na Aleje 
Zygmuntowskie w barwach RKS-u, gdyż, mimo dobrych 
chęci, może się usłyszeć niekoniecznie miłe słowa z ust 
pozostałych kibiców.  

 Ważnym elementem środowiska zagorzałych 
kibiców są ich kontakty z władzami klubowymi. Są one 
istotne choćby ze względu na ceny biletów. Przykład 
takiego zjawiska zauważymy nawet w Lublinie, bowiem 
przed rozpoczęciem piłkarskiego sezonu 2021/2022 
kibicom Motoru Lublin udało się nawiązać rozmowy z 
włodarzami klubu, czego efektem są niższe ceny 
karnetów na sektor, w którym zasiadają właśnie ultrasi. 
Na takich rozmowach korzystają obie strony, gdyż niższe 
ceny biletów dla kibiców są oczywistą korzyścią, a dla 
klubu oznaczają większą frekwencję na meczach, a więc i 
więcej potencjalnych klientów infrastruktury stadionowej, 
czyli baru, sklepu z koszulkami oraz bufetu wewnątrz 
obiektu. Bez rozmów ultrasów z władzami klubowymi 
niemożliwym byłoby również wniesienie na sektor tak 
zwanych „sektorówek", czyli transparentów, które za 
pośrednictwem rąk zgromadzonych na sektorze rozwijane 
są na całą szerokość i wysokość trybuny oraz zwykłych 
transparentów wieszanych za bramką. Brak tych 
akcesoriów skutkowałby zdecydowanym spadkiem 
wizualnej atrakcyjności widowiska sportowego. 

 Tak więc czy bycie ultrasem z automatu oznacza 
bycie kibolem? W żadnym wypadku. Te dwie grupy 
należy stanowczo rozgraniczyć. Kibolami można nazwać 
jedynie tych najbardziej zagorzałych z najzagorzalszych, 
którzy na stadion przychodzą niekoniecznie po to, aby 
wspierać ulubioną drużynę z całych sił, ale żeby zrobić 
„zadymę”. Pokaz takiego widowiska mieliśmy ostatnio w 
Tiranie przy okazji meczu reprezentacji Polski, który nie 
zebrał dużego poklasku przynajmniej w środowisku 
kibicowskim. Wówczas po zdobyciu bramki dla Biało-
Czerwonych Karol Świderski został obrzucony między 
innymi butelkami przez wspierających przeciwną 
drużynę. Zrzucane z trybun przedmioty wylądowały na 
murawie także podczas pomeczowego wywiadu, którego 
udzielał strzelec zwycięskiej bramki. „Latają niestety 
butelki, musimy kończyć, tu jest niebezpiecznie” – mówił 
reporter Telewizji Polskiej, przerywając rozmowę. 

Co prawda na sektorach ultrasowych obecni 
często wykrzykują swoje przywiązanie do chuliganerii i 
środowiska kryminalnego. W rzeczywistości liczebnie nie 
pokrywa się to zupełnie z faktycznymi zjawiskami 
bandyctwa. Co jednak jest prawdziwym sprawdzianem na 
ultrasa? W otoczeniu zatwardziałych kibiców panuje 
przekonanie, że jest to wybranie się na mecz wyjazdowy. 
Szczególną wagę do wydarzeń „na wyjeździe” przykłada 
klub z naszego rodzinnego podwórka – Motor Lublin, 
który zarówno żużlowo, jak i piłkarsko jest jedną z 
najbardziej zaangażowanych kibicowsko grup. 

 Środowisko kibolskie to niezwykle ciekawa 
grupa społeczna i wyjątkowy socjologiczny przypadek. 
Żeby jednak w całości poznać je poznać, należałoby się 
długo i wnikliwie jej przyglądać. Jest to jednak trudne ze 

względu na zamknięty i ekskluzywny charakter grupy. 
Niemniej jednak, nic nie jest albo czarne, albo białe. Tak 
więc nie wszyscy ultrasi to kibole i nie wszyscy chuligani 
to ultrasi. 

Tekst: Emil Karwowski, kl. 3l 
Grafika: Palthir 

 

paradoks 
 
biegnąc wśród szarości oceanu, 
rozmytego przez nasz pozbawiony sensu, 
którego my sami nie znamy – 
pośpiech. 
pogoń za życiem – by nadążyć żyć sprawia, 
że nie nadążamy żyć. 
 
Chronos, patrząc na te nieudolne próby, 
męczy się, próbuje, lecz nadaremnie, 
wyrównać ten pośpiech, 
byśmy nie zginęli w odmętach chaosu. 
chaosu, z którego powstaliśmy,  
i w który się obrócimy, 
jeśli nie przestaniemy biec. 
niczym feniks chcący zbyt szybko,  
zbyt pospiesznie, 
zbyt dumnie 
pokazać światu swoje dary. 
bo jak feniks nie docenia życia, to i popiół go nie 
odrodzi. 

 
Katarzyna Zdeb, kl. 1c 

 

Dura lex, sed lex 

Prawo to uporządkowany zbiór norm postępowania 
obowiązujących w określonej społeczności lub też na 
terytorium danego państwa. Cóż… taka jest 
przynajmniej jego podręcznikowa definicja. Często 
zdarza się bowiem, że niektóre przepisy cechuje nie 
porządek, lecz chaos i irracjonalizm. Współczesne 
„potworki prawne” nie są jednak tak bardzo osobliwe, 
jak przepisy prawne obowiązujące dekady przed ich 
powstaniem, a zwłaszcza te ustanowione w 
średniowieczu. 
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Średniowieczne prawa zwierząt 
 
Wydawałoby się, że prawa zwierząt to idea sięgająca 
swoimi korzeniami co najwyżej XX wieku. Nic bardziej 
mylnego – jej początki datuje się na koniec XVII wieku, 
czyli początek epoki oświecenia we Francji. Na upartego 
jej początków można by jednak upatrywać w dużo 
bardziej odległym czasowo okresie, bo aż w XII wieku. 
Przepisy te dotyczyły co prawda tylko kilku gatunków, ale 
wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Na czym zatem 
polegały ówczesne prawa zwierząt?  

Otóż ich niezbywalnym i przyrodzonym z racji 
urodzenia jako przedstawiciel danego gatunku 
uprawnieniem było to, że stanowiły one własność Króla 
Anglii. Przepisy te miały i nadal mają zastosowanie od XII 
wieku dla dziko żyjących, nieoznakowanych łabędzi, a od 
XIII wieku dla wielorybów, jesiotrów, delfinów oraz 
morświnów złapanych w promieniu pięciu kilometrów od 
brzegu Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 
Obecnie królowa Elżbieta II korzysta z praw do dzikich, 
nieoznakowanych łabędzi tylko na części Tamizy. 
Monarchini co roku uczestniczy w ceremonii znanej jako 
„Swan Upping”, podczas której liczone są łabędzie 
znajdujące się wzdłuż rzeki, a członkowie służby 
królewskiej łapią je, znakują i wypuszczają na wolność. 
Ceremonii przewodniczy urzędnik znany jako 
„Royal Swan Marker”. W przypadku wielorybów, 
jesiotrów, delfinów i morświnów, za nadanie im praw 
odpowiadał król Anglii Edward II z dynastii 
Plantagenetów. Uczynił on to z dobroci serca, przejęty 
losem zwierząt zamieszkujących jego morskie włości… 
żartuję, tak naprawdę kierowała nim wówczas zwykła 
ludzka chciwość. „Królewskie ryby” (i ssaki, ale o tym 
fakcie nie widział jeszcze król Edward II i mu 
współcześni) stanowiły bowiem cenny towar – bogacze 
oferowali za nie zawrotne sumy, byle tylko przygotowane 
z nich potrawy znalazły się na organizowanych przez nich 
bankietach. Pochodzący z wielorybów olej był natomiast 
niezbędny do produkcji wielu produktów, np. świec, 
maści, smarów, a nawet mydła. Pomimo tego, że pobudki, 
jakimi kierował się król Anglii, nie należały do 
szlachetnych, to jednak przyniosły pozytywne skutki dla 
wielorybów, jesiotrów, delfinów oraz morświnów. 
Prawdopodobnie zniechęciły one wiele osób do 
podniesienia na nie ręki, a właściwie zarzucenia na nie 
swoich sieci – w końcu za zagarnięcie zwierzyny będącej 
własnością króla groziła w najłagodniejszym wypadku 
amputacja ręki, a w najgorszym ucięcie języka oraz 
kastracja. Z biegiem czasu kary za połów „królewskich 
ryb” stały się nieco bardziej łagodne, jednak przepisy 
same w sobie nigdy nie zostały uchylone. Dla przykładu 
w 2004 roku pewien rybak z Walii złowił jesiotra o 
długości trzech metrów i pięciu centymetrów. Musiał 
zwrócić się z prośbą do królowej Elżbiety II o pozwolenie 
na jego sprzedaż.  

Oprócz wymienionych już wcześniej praw warto 
wspomnieć, że w wiekach średnich istniały również takie 
przepisy, które gwarantowały zwierzętom traktowanie ich 
niemalże na równi z ludźmi. Miały one bowiem prawo do 
procesu sądowego, choć trzeba przyznać, że 
niekoniecznie uczciwego – pozbawione były prawa do 

obrony oraz domniemania niewinności. Małe stworzenia, 
takie jak myszy i owady, stawały przed 
sądami kościelnymi za niszczenie zboża lub uszkadzanie 
kościołów. Niestety, w trakcie takich procesów nigdy nie 
udało się zgromadzić na ławie oskarżonych całego roju 
szarańczy czy też wszystkich myszy kościelnych, toteż 
owe zwierzęta najczęściej w ramach kary spotykała nie 
dekapitacja, a ekskomunika nakładana na nie przez 
hierarchów kościelnych. Większe stworzenia, takie 
jak świnie (nie mylić tych szlachetnych zwierząt z 
niektórymi ludźmi) i konie, stawały przed sądem 
świeckim, m.in. za zranienie człowieka lub zabójstwo, i 
zazwyczaj skazywane były na śmierć. We Francji pewien 
człowiek, którego świnia zabiła małe dziecko, został 
skazany za zaniedbania, świnia zaś powieszona 
za morderstwo. 

Święta nie dla każdego oraz dla każdego 

W czasach poprzedzających erę rozrywki elektronicznej, 
telewizji, radia czy nawet prasy nie było zbyt wiele 
interesujących form spędzania czasu wolnego, toteż życie 
ludzi koncentrowało się wokół świąt państwowych i 
kościelnych. Jeżeli jednak byłeś kimś w rodzaju 
ówczesnego outsidera i nad celebrowanie dnia 
świątecznego i włóczenie się po jarmarku w pobliskiej wsi 
przedkładałeś dodatkowe kilka godzin snu, to nikt raczej 
z tego powodu kłopotów nie robił (przynajmniej 
zazwyczaj). Wyjątkiem byłby brytyjski parlament, który 
przez pewien czas śmiertelnie poważnie traktował treść 
trzeciego przykazania Dekalogu w odniesieniu do święta 
i to w dodatku święta świeckiego, znanego pod nazwą 
„Guy Fawkes Night”. Wbrew pozorom nie zostało ono 
ustanowione, aby uczcić świętej 
pamięci Guya Fawkesa czy też oddać mu hołd, wręcz 
przeciwnie. Każde brytyjskie dziecko wie bowiem, 
że Guy Fawkes był żyjącym w XVI wieku wojskowym, 
który próbował wysadzić w powietrze budynek 
parlamentu, aby zabić króla Jakuba I. Jako katolik Fawkes 
nie chciał dopuścić, aby królem został Jakub I, który był 
protestantem. Spisek ten stanowił zatem zdradę stanu. 
Ostatecznie wojskowy został złapany, zanim doszło do 
wysadzenia budowli. W 1605 r. roku brytyjski parlament 
uchwalił ustawę, na mocy której wszyscy obywatele mieli 
obowiązek świętowania „Guy Faweks Night”. Akt 
ustawodawczy wymagał od każdego celebrowania 
rocznicy udaremnienia spisku prochowego „z niekłamaną 
wdzięcznością… po wszystkie wieki wieków”. Jeśli nie 
okazywałeś radości z powodu wybawienia króla Jakuba I 
od niechybnej śmierci w stylu Michaela Baya, to wówczas 
byłeś nie tylko potwornym marudą, ale również zdrajcą, 
więc równie dobrze mogłeś od razu położyć głowę pod 
katowski pień albo zacząć budować swoją własną 
szubienicę. Dopiero w 1859 roku ustawa została 
uchylona. Pomimo tego większość Brytyjczyków nadal 
hucznie świętuje „Guy Faweks Night”, np. organizując 
ogromne festyny z pokazami fajerwerków i ceremonią 
palenia kukły przedstawiającej Guya Fawkesa.  

Na Wyspach Brytyjskich istniało również 
święto, którego obchodzenie zostało zakazane przez 
brytyjski parlament. Mowa o święcie Bożego Narodzenia. 
Zaczęło się niewinnie – od zakazu nałożonego na prośbę 
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parlamentu przez króla Karola I z dynastii Stuartów, który 
zakazał hucznego celebrowanie uroczystości i ogłosił ją 
okresem postu i duchowej refleksji. Ówcześni 
parlamentarzyści byli głównie wyznawcami 
anglikanizmu, który zakładał, że życie człowieka 
powinno być prowadzone wyłącznie w oparciu o Biblię. 
Doszli oni wówczas do fundamentalnych i przełomowych 
wniosków: księga nie wspomina nic o konieczności 
obchodzenia narodzin Chrystusa ani tym bardziej o 
organizowaniu z tego powodu jarmarków, kupowaniu 
prezentów, dekorowaniu choinek, obżarstwie, pijaństwie 
czy śpiewaniu kolęd. W 1645 roku parlament wydał akt 
prawny określający nowe zasady dotyczące świętowania 
Bożego Narodzenia – zezwolono na odbywanie się 
nabożeństw, lecz zakazano urządzania festynów oraz 
innych tańców, hulanek i swawoli. Dwanaście lat później 
parlamentarzyści poszli o krok dalej, zakazując również 
odprawiania nabożeństw bożonarodzeniowych oraz 
zamykania firm w tym okresie. Kolejne ograniczenia 
spowodowały, że w niektórych angielskich miastach 
doszło do zamieszek, zaś wielu ludzi zaczęło potajemnie 
spotykać się, aby świętować Boże Narodzenie. 
Ostatecznie prawo zabraniające mieszkańcom Wysp 
Brytyjskich celebracji zniósł w 1660 roku kochający 
dobrą zabawę król Karol II Stuart. Pomimo tego przepisy 
przetrwały blisko dwieście lat w brytyjskich koloniach w 
Ameryce Północnej, a dokładnie w stanie Massachusetts, 
w którym od 1659 roku zaczęto karać za obchodzenie 
Świąt pod zarzutem zakłócania spokoju publicznego. 
Dopiero w 1856 władze stanowe 
Massachusetts uznały Boże Narodzenie za legalne, zaś w 
1870 prezydent USA, Ulysses S. Grant, ustanowił je 
świętem federalnym. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 

Niektórych problemów, z którymi zmaga się 
społeczeństwo, jak i jego poszczególni członkowie do tej 
pory nie udało się ostatecznie wyeliminować. Z biegiem 
czasu dostosowują się one do nowych realiów, tym 
samym zmuszając jednostki, państwa, a nawet całe 
społeczeństwa do ponownego stawienia im czoła. 
Obecnie zmagamy się z problemem nietrzeźwych 
kierowców, dawniej natomiast, na długo przed 
wynalezieniem silnika spalinowego przez Carla Benza, w 
dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii dużo bardziej 
powszechnym zjawiskiem było prowadzenie pod 
wpływem alkoholu pojazdów z napędem na cztery 
kopyta, zasilanych paszą meee… to znaczy krów. Zakaz 
prowadzenia zwierząt będąc nietrzeźwym, został 
wprowadzony przez parlament brytyjski w 1872 roku 
razem z przepisami zakazującymi prowadzenia pod 
wpływem alkoholu powozów, koni, owiec oraz innych 
zwierząt gospodarskich. Warto nadmienić, że prawo to 
obowiązuje aż po dzień dzisiejszy, więc Drogi Kierowco, 
uprzejmie prosimy Ciebie, abyś nie wybierał się po kilku 
głębszych na rodeo po ulicach Londynu czy innego 
brytyjskiego miasta. Dla współczesnego uczestnika ruchu 
drogowego przepisy taki wydaje się co najmniej 
osobliwy, jednak w XIX wieku prawne uregulowanie tej 
kwestii było istotne dla zachowania bezpieczeństwa 
publicznego. W dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii 
mało kto zadowalał się hodowlą jednego czy kilku sztuk 

bydła, dlatego hodowcy bardzo często zatrudniali do 
czuwania nad ich ogromnymi stadami poganiaczy, którzy 
nie stronili od nadużywania alkoholu. Ostatnią rzeczą, 
jakiej potrzebowało ustronne brytyjskie miasteczko, był 
pijany poganiacz bydła, próbujący przeprowadzić przez 
miejscowość stado krów. 

 

Wydawałoby się, że otyłość stanowi problem, z 
którym na globalną skalę ludzkość zmaga się dopiero od 
kilku dziesięcioleci. Nie jest to jednak zjawisko wyłącznie 
współczesne. Być może w średniowiecznej Europie nie 
istniał jeszcze McDonald's, Burger King czy KFC, jednak 
szlachetnie urodzeni, stanowiący nie tyle znaczną, co 
znaczącą część społeczeństwa stosunkowo często zmagali 
się z otyłością. Z problemem tym trudziła się również 
czternastowieczna Anglia, czego świadomi byli tamtejsi 
władcy. Dopiero król Edward III podjął się walki o 
zdrowie i wyrobienie dobrych nawyków wśród swoich 
obywateli. Władca ten dosyć miał już swoich pulchnych 
żołnierzy, którzy ze względu na tuszę często nie byli w 
stanie przybyć na czas z pomocą swojemu panu. Oprócz 
tego postrzegał on przejadanie się jako źródło biedy i 
grzechu. W 1336 roku monarcha wprowadził przepisy, 
zakazujące spożywać ludziom więcej niż dwóch dań w 
porze posiłków niezależnie od ich stanu społecznego. W 
myśl wprowadzonych przez Edwarda III reform 
zdefiniowano zupę jako oddzielnie danie, aby zapobiec 
obchodzeniu ustanowionych przez niego przepisów 
poprzez nazywanie jej sosem lub przyprawą. Żołnierzom 
nakazano natomiast przestrzeganie ścisłej diety i 
wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 

W powszechnej świadomości ugruntowało się 
przekonanie, że sport to zdrowie, ale czy na pewno? 
Siniaki, złamane kości czy wstrząśnienie mózgu nie 
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należą raczej do najzdrowszych. Zagrożeń, jakie sport 
niesie dla życia i zdrowia byli świadomi również nasi 
przodkowie w średniowieczu. Za szczególnie 
niebezpieczną uznawali piłkę nożną. W trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo publiczne gry w piłkę zakazali m.in. 
biskup francuskiego miasta Tréguier w 1440 roku oraz 
angielski król Edward II w 1314. Osobom, które zostały 
przyłapane na uprawianiu tego sportu, groziło wtrącenie 
do więzienia oraz ekskomunika. Trzeba jednak przyznać, 
że decyzja nie była bezzasadna. Ówczesna piłka nożna 
różniła się bowiem nieco od swojej współczesnej wersji. 
Co prawda w grze nadal uczestniczyły dwie drużyny, 
jednak liczące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
zawodników. Celem gry było przeniesienie świńskiego 
pęcherza do wcześniej ustalonego przez obie drużyny 
punktu. W walce o “piłkę” praktycznie wszystkie chwyty 
były dozwolone. Były to czasy prawdziwej wolnej 
amerykanki (choć na długo przed odkryciem Ameryki 
przez Europejczyków), kiedy branża związana z tym 
sportem dopiero zaczynała raczkować, a UEFA nie 
trzymała jeszcze swoich rąk na większości wpływów 
pochodzących z tego biznesu. Piłka nożna nie należała 
więc do najspokojniejszych dyscyplin sportowych. 
Typowy mecz rozgrywany w tamtym okresie 
przypominał spotkanie kibiców Legii Warszawa i Lecha 
Poznań podniesione do sześcianu. Średniowieczni 
piłkarze w trakcie gry wdawali się w bijatyki, niszczyli 
praktycznie wszystko, co znajdowało się na ich drodze, a 
także umyślnie czy też nie doprowadzali do śmierci 
swoich rywali. Nic więc dziwnego, że dyscyplina w takiej 
właśnie formie nie cieszyła się poparciem władców i 
hierarchów kościelnych. 

W przeszłości z nieco innych powodów 
zakazano również innej gry, a mianowicie – gry w tenisa. 
Zakaz ten wprowadzono na Wyspach Brytyjskich w 1495 
roku, jednak dotyczył wtedy ludzi biednych oraz 
nieposiadających tytułu szlacheckiego, a zwłaszcza 
czeladników i służących. Celem, który przyświecał 
ustawodawcy, była troska o moralność ludzi 
pochodzących z niższych warstw społecznych. Uważano, 
że gra w tenisa z racji ich pochodzenia stanowego 
rozprasza ich uwagę i zachęca do hazardu, co oczywiście 
na pewno nie miało miejsca wśród szlachetnie 
urodzonych. Prawo to obowiązywało przez cały rok, z 
wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia, lecz nawet wówczas 
nie pozostawiano ludności służebnej zbytniej swobody, 
ponieważ gra mogła się odbywać wyłącznie w domu 
należącym do pana. 

Podatki i sądownictwo 

Podobno w życiu dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. 
Cóż…to po prostu najzwyklejsze uproszczenie, w 
rzeczywistości obie kwestie są nieco bardziej złożone. To, 
że jakieś należności trzeba płacić, faktycznie jest bardziej 
niż oczywiste, jednak co łaskawy ustawodawca 
postanowił tym razem opodatkować, już nie. Dla 
przykładu w 1696 roku brytyjski parlament postanowił 
pobierać opłaty od liczby okien znajdujących się w danym 
domu. Wprowadzenie tego pomysłowego systemu 
zagwarantował uchwalony przez brytyjski parlament 
Window Tax. Założono, że im większy dom, tym więcej 

jest w nim okien, a więc możliwe będzie zwiększenie 
opodatkowania dla najbogatszych mieszkańców. 
Większość Anglików nie była z tego zbytnio zadowolona. 
W odpowiedzi na przeprowadzone zmiany wielu ludzi po 
prostu zamurowało okna w swoich domach, aby uniknąć 
odprowadzania należności. Po dziś dzień w wielu 
porozrzucanych po Wyspach Brytyjskich budynkach 
pochodzących z tamtego okresu można zauważyć 
zamurowane okna. Innym dosyć osobliwym podatkiem 
był wprowadzony przez cara Piotra I Wielkiego podatek 
od bród. Celem tego władcy było jednak nie 
podreperowanie sytuacji finansowej swojego państwa, ale 
przede wszystkim „europeizacja” Cesarstwa Rosyjskiego. 
W przedsięwzięciu władcy przeszkadzały właśnie brody, 
ponieważ utożsamiane były z tradycją ruską i chętnie 
noszone przez bojarów, czyli rosyjską szlachtę. 

Jednak nie tylko podatki stawały ludziom na 
drodze do szczęścia w minionych epokach. Również 
sądownictwo stanowiło dawniej nieco bardziej złożoną i 
nieprzewidywalną dziedzinę. Z dzisiejszej perspektywy 
jurysdykcja w średniowiecznej Europie miała wiele 
dziwnych i obecnie niespotykanych instytucji, służących 
do rozwiązywania sporów. Być może pamiętacie jeszcze 
zamierzchłe czasy, kiedy cały świat zachwycał się „Grą o 
Tron”. W czwartym sezonie tego serialu Tyrion uniknął 
egzekucji, wystawiając do walki w swoim imieniu 
Bronna. Scena ta nie była wyłącznie wymysłem 
scenarzystów serialu, bowiem podobne wydarzenia miały 
miejsce również w prawdziwym życiu. W średniowieczu, 
zamiast stawiać przed sądem, można było walczyć o 
udowodnienie swojej niewinności. Zamiast sędziemu 
powierzano wówczas sprawę Bogu. W zależności od tego, 
o co zostałeś oskarżony, mogłeś walczyć osobiście lub 
wyznaczyć zastępcę. Zgodnie ze średniowieczną logiką 
Bóg dawał zwycięstwo wyłącznie niewinnym. Co 
ciekawe, w Wielkiej Brytanii dopiero w 1819 roku 
zakazano rozsądzania procesów przez walkę, zaś w USA 
do tej pory jest to technicznie możliwe. 
 Oprócz tego dopuszczano również inne formy 
rozwiązywania sporów bez konieczności angażowania w 
to sądu. Jednym z takich sposobów była m.in. próba 
krzyża, którą można by nazwać średniowieczną walkę na 
t-pose. W trakcie tej próby zwaśnione strony stawały 
naprzeciwko siebie z rękami uniesionymi po bokach, a 
dzięki Bożej Opatrzności ten, kto miał słuszność, miał 
wytrzymać dłużej, utrzymując taką postawę.  
 Nieco podobne skutki mała mieć tak zwana 
próba kęsa. Przygotowywano wówczas kawałek suchego 
chleba z serem, poświęcony wodą święconą. O winie 
oskarżonego przesądzić miało to, jak wyjdzie mu 
konsumowanie specjału kuchni sądowej. W przypadku, 
gdy zakrztusił się on czerstwą pajdą, oznaczało to, że 
ewidentnie był winny, gdyż sam Bóg go wskazał. 

Tekst: Paweł Grymuza 
Grafika: Maria Mazurek, kl. 1c 
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Kto słucha muzyki, nie błądzi  

Muzyka już dawno przestała być tylko rozrywką. 
Nauka od dziesiątek lat bada jej głębsze oddziaływanie 
na tle psychicznym i fizjologicznym. Prekursorami 
muzykoterapii byli plemienni szamani, którzy śpiew i 
grę na instrumentach stosowali jako jedną z form 
udzielanej pomocy. Od XIX wieku zaczęto wspomagać 
nią leczenie. Canon Howard rozpoczął stosowanie 
łagodnej, uspokajającej muzyki dla pacjentów z 
londyńskich szpitali. W latach czterdziestych zaczęto 
ją stosować jako terapię dla żołnierzy, którzy odnieśli 
rany w czasie II wojny światowej. Właśnie wtedy 
oficjalnie uznano muzykę za środek terapeutyczny i na 
stałe wprowadzono do szpitali wojskowych.   
Wpływ muzyki na organizm  
„Pogląd, iż zdrowie i choroba są ściśle związane z 
umysłem człowieka, nie jest niczym nowym. Jako 
klinicyści obserwujemy to stale u naszych pacjentów. 
Wydaje się logiczne, że czynniki psychospołeczne, takie 
jak idee, przekonania, uczucia, cechy osobowości, jak i 
również środowisko społeczne pacjenta, a w 
szczególności stres, mogą wpływać na system 
immunologiczny i czynić nas bardziej podatnymi na 
zdrowie lub chorobę” - mówił profesor Cheryl Dileo 
Maranto. 

 

Muzyka sama w sobie jednak nie uzdrawia – 
jedynie wspomaga tradycyjne metody leczenia. W 
połączeniu z pracą medyków może dawać naprawdę 
niesamowite rezultaty. Oddziałuje za pośrednictwem 
emocji analizowanych w korze mózgowej. Już w okresie 
życia płodowego dziecko wykazuje pierwsze reakcje na 
bodźce akustyczne. Badania wykazały, iż niemowlaki, 
którym rodzice puszczali np. szum oceanu jako ukojenie 
do snu, teraz mogą poszczycić się znacznie lepszym 
poziomem tlenu we krwi. Naukowcy z Centrum 
Medycznego Beth Israel w Bostonie przebadali grupę 
dwustu siedemdziesięciu dwóch wcześniaków. 
Większość z nich zmagała się z niewydolnością 
oddechową. Specjaliści dobierali różne rodzaje muzyki – 
od tej granej na instrumentach perkusyjnych, aż po 
odgłosy bicia serca. Wyniki zaskoczyły wszystkich – 
dzieci były spokojniejsze, lepiej spały. Poprawie uległy 
również parametry pracy serca, oddychanie oraz 
wcześniej wspomniane natlenienie krwi.  

Podczas badań z wykorzystaniem muzykoterapii, 
utwory są dobierane według preferencji badanego. 
Pierwszą zmianą jest puls serca – znacznie wzrasta 
podczas ciszy. Czyż nie raz spotkała cię sytuacja, w której 
poczułeś nagłą dawkę energii wraz z pierwszymi 
sekundami twojej ulubionej piosenki? Inną 
zaobserwowaną zmianą jest wzrost poziomu 
wydzielanych przez organizm endorfin szczęścia. 
Ponadto zmienia się poziom ciśnienia krwi. Muzyka może 
również obniżać poziom kortyzolu (hormonu stresu). 
Może istnieją jeszcze jakieś plusy, o których nie wiemy? 
Muzyka oddziałuje na naszą psychikę 
Światowa Federacja Muzykoterapii definiuje 
muzykoterapię jako ”wykorzystanie muzyki lub jej 
elementów (dźwięk,  rytm, melodia i harmonia) przez 
muzykoterapeutę i pacjenta w procesie zaprojektowanym 
dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, 
ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej i poznawczej, w celu rozwoju 
wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub 
odbudowy  funkcji  jednostki tak, aby mogła ona 
osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a w 
konsekwencji lepszą jakość życia.” 

Naukowcy odkryli, że idealnym narzędziem 
pobudzającym do wszechstronnego rozwoju jest właśnie 
muzyka. Nie tylko pobudza obie półkule, ale również 
kształtuje sferę emocjonalną. Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej lub swoich ulubionych utworów pomaga 
zmniejszyć uczucie niepokoju, lęku. Obiektywne testy 
przeprowadzone na encefalografie pokazały, że podczas 
słuchania muzyki pewne obszary mózgu rzeczywiście są 
aktywowane. Potwierdziły to badania wykonane przy 
użyciu rezonansu magnetycznego. Pobudzony mózg oraz 
zrelaksowane ciało to najlepszy duet do nauki. Powolna 
muzyka o wysokich częstotliwościach „ładuje baterie” 
naszego mózgu, uaktywnia pamięć i umysł oraz niweluje 
zmęczenie. Jest to więc idealna propozycja repertuaru 
muzycznego dla uczniów. Alfred Tomatis, francuski 
specjalista chorób uszu, zajmujący się badaniem 
zależności między słuchaniem a komunikacją, mówił: 
„Ucho nie jest stworzone wyłącznie do słuchania. Ucho 
stworzone jest do pobudzania mózgu i ciała”. Pod 
wpływem muzyki zwiększa się poziom katecholamin oraz 
serotoniny, dzięki temu wyobraźnia przestrzenna, 
rozumowanie oraz logika udoskonalają się. Ulubione 
utwory wywołują emocjonalną reakcję, dzięki czemu 
wydziela się dopamina. Dzięki niej powstaje uczucie 
motywacji, co z kolei polepsza ogólny nastrój. 

Muzyka może posiadać bardzo dużą siłę 
emocjonalną. Konkretna piosenka kojarzy się z 
wydarzeniem, które w danym momencie się przeżywało. 
Przywraca wspomnienia i emocje z tamtych chwil. 
Terapia dźwiękowa może być stosowana w łagodzeniu 
objawów u pacjentów chorujących na Alzheimera. 
Jednym z podstawowych objawów tego schorzenia są 
problemy z przypominaniem sobie tego, co wydarzyło się 
w przeszłości oraz utrata zdolności do zapamiętywania 
nowych faktów. Obszary mózgu, odpowiedzialne za 
przechowywanie pamięci muzycznej, wydają się być 
nietknięte w przebiegu choroby. Oznacza to, że muzyka, 
która często jest kojarzona z różnymi momentami i 
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wydarzeniami z życia, może pomóc w przywoływaniu 
wspomnień na długo po tym, jak pamięć ulegnie 
uszkodzeniu. Pozwala to chorym choć na chwilę wrócić 
do rzeczywistości.  
Jaki rodzaj muzyki daje najlepsze efekty? 
Dowiedziono, iż najlepszym wyborem dla człowieka jest 
muzyka klasyczna (szczególnie Mozart, Bach i Vivaldi), 
gra instrumentów strunowych (harfa, skrzypce, 
mandolina, gitara), barokowa largo, barokowa andante, 
tradycyjna indyjska.  

Uczeni już dawno odkryli, że słuchanie 
dwudziestominutowego koncertu Mozarta zwiększa 
czynności synaptyczne oraz aktywność genów 
warunkujących naukę i pamięć. Jest to tak zwany „efekt 
Mozarta”. To pojęcie zostało rozpowszechnione przez 
Dona Campbella, amerykańskiego kompozytora i 
muzykoterapeutę. Zwolennicy jego prawdziwości 
twierdzą, że utwory klasyczne, a w szczególności te 
autorstwa Wolfganga Amadeusza Mozarta, mają 
pozytywny wpływ na kompetencje werbalne, 
emocjonalne oraz inteligencję przestrzenną (rozumienie 
otoczenia dzięki kształtom i wyobrażeniom, 
pochodzącym ze świata zewnętrznego oraz wyobraźni). 
Pierwsze badania na temat wpływu muzyki na mózg 
zostały przeprowadzone w 1988 przez neurobiologa 
Gordona Shawa oraz studenta Xiaodana Leng. Były to 
pierwsze próby modelowania aktywności mózgu przy 
użyciu komputera, przeprowadzone na University of 
California w amerykańskim Irvine. Badacze zauważyli, że 
niektóre grupy komórek mózgowych są predysponowane 
do pracy w konkretnych schematach rytmicznych, które 
zmieniały się w zależności od aktywności umysłu. Shaw i 
Leng zdecydowali, by rytmikę widoczną na wydruku 
zamienić w dźwięki. Okazało się, że otrzymane rytmy 
przypominały figury stosowane w muzyce barokowej, 
new age oraz muzyce Dalekiego Wschodu. Doszli wtedy 
do wniosków, iż skoro aktywność mózgu „brzmi” jak 
muzyka, to może można na niego wpływać właśnie za jej 
pomocą.  

Po kilku latach, 14 października 1993 roku, 
zostały opublikowane wyniki kolejnych badań Shawa. We 
współpracy z Frances Rauher i Katherine Ky 
przeprowadził on badania na grupie trzydziestu sześciu 
studentów uniwersytetu w Irvine. Podzielono ich na trzy 
grupy. Pierwsza z nich wysłuchała Sonaty D-dur na dwa 
fortepiany, KV 488 Mozarta, druga – muzyki 
relaksacyjnej, trzecia spędziła dziesięć minut w ciszy. 
Następnie mieli za zadanie rozwiązać identyczne testy, 
mierzące inteligencję przestrzenną. Okazało się, że 
studenci, którzy wysłuchali Mozarta, osiągnęli średnio o 
dziewięć punktów wyższe wyniki (w skali IQ) niż ci z 
pozostałych dwóch grup. Oznacza to, że podczas nauki 
najbardziej rekomendowanym wyborem jest właśnie 
muzyka klasyczna. Równie dobre efekty mogą dawać 
utwory Mozarta, jak i soundtrack z ulubionego filmu. 
Ważne jest, by były one instrumentalne – kiedy umysł 
zajmie się słowami, nie skupi się na nauce.  

Nie jest również zaskoczeniem, że w zależności 
od wykonywanego zadania, bardziej atrakcyjny wydaje 
nam się określony styl muzyczny. Ponadto, aktualny 
nastrój słuchacza również ma znaczenie w tym, jak będzie 

on odbierał dany utwór. Zły nastrój może powodować 
postrzeganie go jako smutnego. Dobry może przyczynić 
się do tego, iż ten sam utwór zostanie zapamiętany jako 
pogodny. Można więc stwierdzić, że muzyka i nastrój są 
ze sobą ściśle powiązane i nie jest to jednokierunkowy 
wpływ dźwięku na stan emocjonalny. 

 Tekst i grafika: Julia Małachowska, kl. 1d 

 

Jak żyć w zgodzie ze sobą? 
 
We współczesnym zabieganym świecie, w którym 
społeczeństwo jest zapracowane i przytłoczone 
codziennością, coraz więcej osób zaczyna poszukiwać 
chwili wytchnienia, spokoju i refleksji we wschodnich 
kulturach i filozofiach. Nauki buddyzmu są jedną z 
dróg, którymi decydują się podążać w poszukiwaniu 
cennych wartości i odskoczni od szarej codzienności.  

W roku 563 p.n.e. w miejscowości Lumbini przyszedł na 
świat chłopiec, któremu dano na imię Siddhartha 
Gautama. Jego ojciec był indyjskim królem z rodu Śakjów 
oraz władcą miasta Kapilavastu. Słynny wówczas mistrz 
Asita przepowiedział, że królewski potomek będzie wiódł 
życie mędrca o dalekosiężnych wpływach. Władca, 
niezadowolony z treści przepowiedni, chcąc mieć w synu 
godnego następcę tronu, postanowił odizolować go 
całkowicie od świata zewnętrznego, pełnego pokus 
skłaniających do prowadzenia życia świętego. Zamknął 
go w zamkowych murach i otoczył luksusem - szaty 
chłopca były sprowadzane z Waranasi (bogatego miasta w 
północnych Indiach), a on sam miał do dyspozycji trzy 
pałace, po jednym na każdą porę roku. Jednak nawet 
największy przepych nie był w stanie zgasić w młodym 
mężczyźnie chęci poznania świata. W tajemnicy przed 
ojcem wyjechał z pałacu razem ze swoim służącym i 
rozpoczął żebracze życie, podróżując w poszukiwaniu 
prawdy. Zajęło mu to sześć lat, napotkał na swojej drodze 
najlepszych mędrców, ale wciąż nie był zadowolony z 
uzyskanej od nich wiedzy. Wyruszył w wędrówkę, znalazł 
spokojne miejsce pod drzewem Bodhi i postanowił 
siedzieć tam, dopóki nie rozwiąże zagadki cierpienia. 
Medytował przez czterdzieści dziewięć dni. W tym czasie, 
jako uosobienie niewiedzy i przeszkód na drodze do 
oświecenia, ukazywał mu się demon Mara. 
Czterdziestego dziewiątego dnia Siddhartha osiągnął 
wszechwiedzę: poznał wszystkie swoje wcielenia, 
zrozumiał tajemnicę cierpienia, odkrył, że świat jest nimi 
przepełniony i w jaki sposób człowiek ma nad tym 
cierpieniem zatriumfować. Od tego momentu nazywano 
Siddharthę Buddą – przebudzonym, a Cztery Szlachetne 
Prawdy, które odkrył, w późniejszych czasach stały się 
podstawą nauk buddyzmu. Mędrzec przez czterdzieści 
pięć lat głosił swoje idee, zyskując zwolenników nie tylko 
pośród mnichów, ale też wśród ludzi świeckich 
wszystkich stanów, braminów i królów. Budda w wieku 
osiemdziesięciu lat zapowiedział, że czas jego misji, a tym 
samym jego życie skłania się ku końcowi. Udał się do 
miasta Kusinagar, aby wejść tam w parinirwanę – stan 
poza życiem i śmiercią.  
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Jednak idea buddyzmu nie zniknęła wraz ze 
swoim prekursorem – jest praktykowana aż do dzisiaj, 
ponad dwa tysiące pięćset lat po „śmierci” człowieka, 
który ją zapoczątkował. Jego nauki są zestawem 
psychologicznych wskazówek, dotyczących przede 
wszystkim natury ludzkiego umysłu. Współcześnie dla 
niektórych pełnią one także rolę swego rodzaju systemu 
terapeutycznego. 

 

 
 
Jedną z wielu kwestii zawartych w tej filozofii 

jest zagadka, jak żyć w zgodzie z samym sobą. Jak 
nauczyć się szacunku i miłości do samego siebie, kiedy 
cały świat zdaje się być temu przeciwny? 

 
Ajahn Brahm, autor buddyjskich opowieści dla 

dzieci i dorosłych, przedstawił ten problem za pomocą 
historyjki o siedmiu mnichach, którzy medytowali w 
leśnej grocie nad formą bezwarunkowej miłości. Któregoś 
dnia banda zbirów odkryła tę jaskinię – była tak dobrze 
zakamuflowana i leżała tak daleko od wszystkiego, że 
nabrali ochoty zrobić z niej własne lokum. Musieli zatem 
zabić wszystkich duchownych, aby żadnemu nie przyszło 
do głowy wydać ich miejsca pobytu. Jednak mnich 
przewodni był doskonałym negocjatorem, więc zdołał 
przekonać rzezimieszków do zmiany decyzji – mieli 
ofiarować tylko jednego z nich ku przestrodze dla 
pozostałych. Pozostawiono go samego na kilka minut, aby 
mógł zdecydować, którego ze swoich towarzyszy 
powinien poświęcić, aby inni uszli z życiem. Musiał 
wybrać spośród swojego brata, najlepszego przyjaciela, 
wroga, dwóch mnichów, których życie skłaniało się ku 
końcowi – jeden był bardzo chory, a drugi stary, i 
ostatniego, bezużytecznego – zawsze chrapał podczas 
rzekomej medytacji i nie potrafił obchodzić się należycie 
ze swoimi szatami, ale mimo tego inni tolerowali go i 
dziękowali mu za naukę cierpliwości. Słuchacze tej 
przypowieści spytani, jak uważają – kogo wybrał 
duchowny, w większości przypuszczają, że ofiarował 
samego siebie. Otóż prawda jest taka, że nie był w stanie 
zdecydować, ponieważ każdego mnicha kochał i 

szanował tak samo. Swojego najlepszego przyjaciela cenił 
nie mniej i nie więcej niż swojego wroga; schorowanego, 
starego i bezużytecznego towarzysza nie mniej i nie 
więcej niż swojego brata. I siebie samego kochał nie mniej 
i nie więcej od nich.  

 
Dlaczego ludziom może się wydawać, że 

powinien skazać się na śmierć? Ponieważ w naszej 
kulturze utarło się, że człowiek dla samego siebie jest 
mniej ważny od innych, a to, że zazwyczaj poświęca się 
dla nich, jest uważane za właściwe i godne podziwu. 
Często jest też bardziej wymagający i krytyczny w 
stosunku do siebie samego niż do osób, które szanuje i 
kocha. Dlaczego? Ponieważ nie nauczył się jeszcze 
miłości do własnej osoby. Od dziecięcych lat są mu 
wytykane jego błędy, od małego jest uczony, jak je 
niezwłocznie naprawiać, a najlepiej wcale ich nie 
popełniać. Ale należy pamiętać, że życie nie składa się 
tylko z niepowodzeń – sztuka dostrzegania swojej 
pozytywnej strony jest kluczem do samoakceptacji. 

Metaforycznie, jeśli człowiek ma ścianę 
zbudowaną z tysiąca cegieł i od dwóch z nich odpada 
tynk, za każdym razem patrząc na nią, widzi tylko te dwa 
gołe, puste, brzydkie i niedoskonałe miejsca. Pewnego 
dnia odwiedza go przyjaciel, któremu bardzo przypada do 
gustu owa ściana. „Ale jak to, jesteś ślepy? Nie widzisz 
tych dwóch odrapanych cegieł?” – pyta. Ten odpowiada: 
„Owszem, ale widzę również dziewięćset 
dziewięćdziesiąt osiem idealnych”. W tym momencie 
człowiek zdaje sobie sprawę, że to on był ślepy. Za 
każdym razem, gdy patrzył na tę ścianę, wszystkim, co 
widział i na czym się skupiał, były jej niedoskonałości. 
Tak samo jak za każdym razem patrząc w przeszłość, 
wszystkim, co dostrzegał, były jego błędy. Nikt mu nie 
powiedział, że tak naprawdę mistrzem nie jest ten, kto nie 
popełnia błędów, ale ten, kto popełnił wszystkie możliwe. 
Nikt mu nie powiedział, że nie powinien dążyć do celu 
poprzez nieomylność, lecz poprzez kształtowanie 
umiejętności wyciągania wniosków ze swoich pomyłek. 
Ta zdolność potrafi być nieoceniona w każdej dziedzinie 
życia, umożliwia wzbogacanie się o przydatną wiedzę na 
podstawie własnych doświadczeń.  

 
A co w sytuacji, kiedy popełniamy błędy, 

wyciągamy wnioski i pomimo tego, że idziemy po trupach 
do celu, nadal nie udaje nam się go osiągnąć? Otóż na taki 
obrót spraw buddyjska filozofia również ma odpowiedź – 
czwarta zasada życia według Dalajlamy, czyli świętego 
przywódcy Tybetańczyków, brzmi: „Pamiętaj, że nie 
otrzymać tego, czego się chce, to czasem wspaniały łut 
szczęścia”. Zatrzymaj się na chwilę, weź kubek herbaty i 
zastanów się, ile razy dzięki porażce całkiem 
nieświadomie uniknąłeś katastrofy? Być może nie zdajesz 
sobie sprawy, jak wiele.  

„Nobody is perfect. I am nobody. Therefore I am perfect.” 
– Dandi Daley Mackall. 

Tekst i grafika: Hanna Kijora, kl. 2e 
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Duch, mumia czy Indiana Jones? 

W Polsce obchody Halloween nie są zbyt popularne, 
ale wszyscy znają ich przebieg dzięki zagranicznym 
filmom, serialom i innym źródłom popkultury. Wiemy, 
że obowiązkowe jest przystrajanie domu, tak aby 
przypominał jaskinię strachów i upiorów, pukanie do 
drzwi sąsiadów, by uzbierać jak największą liczbę 
cukierków oraz… przebieranie się! Skąd jednak 
wzięła się ta ostatnia tradycja i jak przez dekady 
zmieniały się kostiumy?  
 
Kiedy jeszcze słońce było bogiem… 
 
Aby dokładnie wyjaśnić genezę tradycji przebierania się, 
należy wpierw zbadać, skąd w ogóle wzięło się święto 
duchów. Przenieśmy się więc tysiące lat wstecz, do ery 
przed chrześcijaństwem, na tereny dzisiejszej Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Gdy lato chyliło się ku końcowi, 
ustępując miejsca chłodniejszym miesiącom, 
zamieszkujący tam Celtowie obchodzili Samhain – 
święto, podczas którego hucznie żegnali ostatnie dni 
ciepła i dziękowali za płodne żniwa. Jednocześnie uważali 
oni ten dzień za początek następnego roku, czas, gdy nowe 
styka się ze starym, a granice między światami żywych i 
umarłych przestają obowiązywać. Właśnie wtedy duchy, 
demony oraz inne nadnaturalne stworzenia przenikały do 
rzeczywistości, miały największą swobodę i stawały się 
najbardziej niebezpieczne. Aby ukryć się przed 
nieproszonymi gośćmi, ludzie okrywali się materiałami na 
wzór przystrojonych w prześcieradła zjaw, malowali 
twarze, przywdziewali zwierzęce głowy oraz skóry. 
Upodabniali się do upiorów, by te nie mogły rozpoznać w 
nich potencjalnych ofiar. Praktyka ta miała pomagać także 
w komunikacji ze zmarłymi krewnymi – wierzono, że 
dzięki przebraniom człowiek znajduje się bliżej królestwa 
śmierci i łatwiej mu będzie nawiązać kontakt z jego 
mieszkańcami.  
 
Przybywają chrześcijanie  
 
Wraz z nadejściem chrześcijaństwa miał przyjść także 
kres pogańskich praktyk Celtów. Około 731 roku papież 
Grzegorz III przeniósł wspomnienie Wszystkich Świętych 
z 13 maja na 1 listopada. Miało to doprowadzić do 
wyparcia tradycji Samhain, ale tak stare zwyczaje trudno 
zdusić. Co prawda zniknęły duchy, skóry zwierząt i 
mitologiczne stwory, ale zamiast tego pojawiły się anioły, 
diabły, święci i inne biblijne postaci. 
 
Stara tradycja, Nowy Świat 
 
Kiedy w XVIII wieku Irlandia dotknięta została przez 
wielką klęskę głodu, tysiące uchodźców postanowiło 
opuścić dom i poszukać szczęścia w Nowym Świecie. 
Spakowali cały swój dobytek, po czym popłynęli do 
Ameryki, zabierając ze sobą także wszelkie przesądy, 
legendy i tradycje, w tym również Halloween. Jak się 
okazało, święto to w rekordowym tempie podbiło serca 
kolonistów. Organizowano festyny, bale i oczywiście się 
przebierano.  

 Na początku stroje wykonywano samodzielnie, 
używając wszystkiego, co było pod ręką – prześcieradeł, 
tektury, papierowych toreb. Dużą rolę odgrywała 
wówczas anonimowość uczestników zabawy, dlatego 
wyjątkową popularnością cieszyły się improwizowane 
maski i kamuflujący makijaż. Głównym motywem 
pozostawała groteska – kostiumy miały być przerażające, 
niepokojące lub wzbudzające odrazę.  
 
Trendy lat dwudziestych i potem  
 
Do roku 1920 tradycja zakładania kostiumów urosła do 
rangi jednej z najzacieklej kultywowanych. Czasem 
przygotowywanie przebrań zaczynano już w sierpniu – 
planowano, szyto i klejono coraz to wymyślniejsze stroje. 
Powoli zaczęły się wykształcać pierwsze biznesy, które w 
przyszłości zająć się miały produkcją wyłącznie 
halloweenowych kostiumów. Jeśli chodzi o kupne stroje, 
największą popularnością cieszyły się jednorazowe 
papierowe maski i fartuszki, zwykle drukowane we wzory 
dyń lub czarnych kotów, masowo produkowane przez 
firmę Dennison Paper Company. Natomiast w latach 
trzydziestych zaczęły pojawiać się również tak zwane 
„ready-to-wear boxed costumes”, czyli zamknięte w 
pudełkach zestawy zawierające zwykle plastikowe maski 
oraz przebrania ze sztucznego jedwabiu. Nie były one 
jednak tanie i niewiele osób było na nie wówczas stać. 
 Właśnie wtedy obok upiorów i wampirów 
zaczęły się pojawiać także postaci z popkultury – 
najczęściej bohaterowie komiksów tacy jak Popeye i 
Olive Oyl, Little Orphan Annie oraz Myszka Miki. Ludzie 
lubili też wcielać się w postacie z marginesu społecznego. 
Piraci, cyganie, a nawet bezdomni byli częstym wyborem 
wielu amerykanów. 
 Halloween skupiało się wokół nocnych, 
głośnych zabaw, słodyczy, ale także wszelkiego rodzaju 
psikusów. Jednak nie zawsze były to jedynie niewinne 
festiwale. Na przełomie lat czterdziestych coraz częściej 
zaczęło dochodzić do zamieszek i aktów wandalizmu – 
łamano płoty, wybijano okna, niszczono budynki 
publiczne. Kostiumy także odegrały w tym swoją rolę. 
Ponieważ po ulicach krążyły całe tłumy zamaskowanych 
obywateli, awanturnikom łatwiej było się wtopić w tłum, 
a policji trudniej ustalić ich tożsamość. 
 
Powojenne zmiany 
 
II wojna światowa zmieniła oblicze świata, a wraz z nim 
przekształceniom uległy także halloweenowe tradycje. 
Kiedy w amerykańskich domach pojawiła się telewizja, 
która nieśmiało przyniosła ze sobą nową dozę popkultury, 
kostiumy coraz częściej zaczęły upodabniać 
przebierańców do superbohaterów, celebrytów i innych 
postaci rozrywkowych. Na ulicach spotkać było można 
Wednesday’a Addamsa, Indianę Jonesa, Luka 
Skywalkera, ale także Johna Lennona, a nawet Einsteina. 
Choć słowo „straszny” przestało być obowiązkowym 
przymiotnikiem opisującym halloweenowy kostium, 
wciąż wielu decydowało się przerażać. Od tamtej pory w 
projekty strojów wkradła się krwawość, czasem 
brutalność – pojawiła się sztuczna krew i odcięte członki. 
Trend ten nasilił się zwłaszcza w latach siedemdziesiątych 
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i osiemdziesiątych, gdy Hollywood stało się wyjątkowo 
płodne w horrory. Duży wpływ miał na to film Halloween 
Johna Carpentera, ale popularność innych produkcji, 
takich jak na przykład Koszmar z ulicy Wiązów Wesa 
Cravena, oczywiście także miała swoje odbicie w branży 
kostiumowej.  
 Był to również okres, gdy powoli wychodząca na 
światło dzienne społeczność queerowa codziennie 
mierzyła się z przemocą i niezrozumieniem. Halloween 
okazywało się być dla nich możliwością, przebrania 
pozwalały im na pewną płynność płci, seksualności, na 
pokazanie siebie, a samo święto było pretekstem, by 
spotkać się razem, niejako zjednoczyć. W środowisku 
LGBT królował błyszczący makijaż, brokat i cekiny.  
 
Kostiumy naszych czasów 
 
Obecnie miliony ludzi na świecie szykuje się do 
obchodów tegorocznej nocy strachów. W internecie pełno 
jest filmów i artykułów, proponujących przebrania dla 
singli i par czy próbujących przewidzieć, jaki kostium 
będzie przywdziewany najczęściej. Magazyn Variety 
podpowiada, że w 2021 spodziewać się możemy dużej 
popularności między innymi bohaterów ze Squid Game 
czy Cruelli de Vil. Dzięki nowemu filmowi Suicide Squad 
wysokie noty zbiera także Harley Quinn, która wciąż 
jeszcze nie nudzi, choć jej sobowtóry widujemy niemal co 
roku w zadziwiającej liczbie. 
 

 
 
Influencerzy relacjonują, co mają zamiar włożyć, 

a ci bardziej kreatywni robią kostiumy własnoręcznie, 
czasem nawet pokazują swoim widzom jak i zachęcają ich 
do wykorzystania swoich pomysłów. Współcześnie 
jednak mało osób porywa się na stworzenie stroju od zera. 
Większość kupuje je tanio i, niestety, zakłada raz, może 
dwa, a potem wrzuca na strych czy do kosza i zapomina o 
ich istnieniu. Odbija się to na stanie naszej planety. 
Szacuje się, że w 2018 roku trzydzieści dziewięć 
milionów Brytyjczyków przebrało się na Halloween, 
wydając na kostiumy łącznie pięćset dziesięć milionów 

funtów – z tych wszystkich strojów aż siedem milionów 
skończyło na śmietniku. Raport z 2019 stwierdza, że 
„jeżeli producenci nie podejmą działań w celu 
zwiększenia wykorzystania nieplastycznych, 
alternatywnych włókien, takich jak bawełna i wiskoza, 
ogromny ślad odpadów z tworzyw sztucznych w czasie 
Halloween prawdopodobnie będzie wzrastał”.  
 Przebieranie się to świetna zabawa – 
znajdowanie kostiumu, robienie makijażu, a potem 
możliwość prezentacji swojej osoby jako pięknej 
wampirzycy, starej wiedźmy czy mumii daje dużo 
radości, a późniejsze przyjęcia to możliwość, by spędzić 
trochę czasu ze swoimi bliskimi. Przygotowując się 
jednak do obchodów nocy strachów, warto zapytać się, 
czy naprawdę potrzebuję tej plastikowej maski i 
poliestrowej spódnicy?  

Czasem warto spróbować stworzyć coś samemu, 
być może materiały na wymarzony kostium od dawna 
mamy w domu. A kiedy się przebierzemy to zostaje już 
tylko… cukierek albo psikus!  
 

Tekst: Antonina Mądzik, kl. 3c 
Grafika: Julia Ściseł, kl. 3c 

 

Znaki zodiaku i ich mitologiczne pochodzenie 

Co myślał starożytny Grek, patrząc na gwiazdy? Z 
pewnością jego pierwszą myślą nie były skupiska 
powiązanej grawitacyjnie materii, powstającej z 
wodoru i helu. Jeśli nie był uczonym, posiadającym 
wiedzę w zakresie astronomii, były dla niego 
migotliwymi światełkami boskiego pochodzenia, które 
opowiadały historie bogów i herosów. Każda gwiazda 
była kiedyś bożkiem lub boginią, potomstwem tytana 
Astrajosa czy umieszczonym w tym gronie z woli 
bogów bohaterem, nimfą bądź przedmiotem 
martwym. W ten sposób na niebie pojawiły się znane 
obecnie znaki zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, 
Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, 
Wodnik, Ryby, a z każdym z nich wiąże się inny, często 
zaskakujący mit. 
Jak w starożytnej Grecji pojawiły się znaki zodiaku? 
Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych 
znaków zodiaku i mitów, z których pochodzą, warto 
zastanowić się, w jaki sposób przybyły do Hellady. 
Nazwy znaków zodiaków pochodzą od nazw 
gwiazdozbiorów nadanych im przez Sumerów trzy-cztery 
tysiące lat temu. W Babilonii czy Asyrii wyobrażano 
sobie, że gwiazdozbiory zodiaków są śladami drogi, po 
której porusza się Słońce, i wierzono, że każde z tych ciał 
niebieskich jest widzialnym bóstwem. Wierzenia te 
przejęli Grecy, a następnie Rzymianie. Z czasem do 
każdej konstelacji starano się przyporządkować inny mit, 
tłumaczący jej pochodzenie. 
Baran (Aries) 
Ten znak zodiaku pochodzi z mitu o uratowaniu dzieci 
króla beockiego miasta Atamasa. Po urodzeniu dzieci: 
Fryksosa i Helle, żona władcy, Nefele, zmarła. Po jej 
śmierci ten ożenił się z kobietą o imieniu Ino. Nie była ona 
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jednak dobrą macochą i za wszelką cenę chciała pozbyć 
się pasierbów. W wyniku jej intryg król został zmuszony 
złożyć bogom ofiarę z własnych dzieci. Nefele ostrzegła 
więc syna we śnie i kazała mu razem z siostrą uciekać. W 
nocy rodzeństwo wyszło poza miasto, gdzie czekał na 
nich baranek, który miał zanieść je, gdzie zechcą. Był 
zwierzęciem cudownym, boskiego pochodzenia, 
umiejącym mówić ludzkim głosem i latać. Pokryty był 
złotym runem, tym samym, które później zdobył Jazon. 
Dzieci wsiadły na grzbiet zwierzęcia i wyruszyły. Jednak 
w trakcie lotu, podczas gwałtownej burzy, Helle spadła do 
morza, które później od jej imienia nazwano 
Hellespontem. Fryksos dotarł do Kolchidy i tam złożył 
baranka w ofierze Zeusowi. Bóg uhonorował zwierzę, 
umieszczając je pośród gwiazd. 
Byk (Taurus) 
Znak Byka wiąże się z mitem o porwaniu Europy przez 
Zeusa. Córka Agenora, władcy fenickiego miasta, była 
najpiękniejszą ze wszystkich kobiet żyjących na Ziemi. 
Pewnego razu, gdy wraz z przyjaciółkami bawiła się nad 
brzegiem morza, ujrzała pięknego białego byka, 
przechadzającego się wśród kwiatów. Stąpał bardzo 
delikatnie, miał rozumne spojrzenie, lśniącą sierść i 
rozłożyste rogi. Zwierzę pozwoliło usiąść Europie na 
swoim karku, a wtedy nagle zerwało się do ucieczki, 
wskoczyło do morza i porwało dziewczynę. Był to sam 
Zeus, przemieniony w byka, który zakochał się w ślicznej 
pannie. Dopłynęli do Krety, gdzie bóg podarował 
ukochanej mieszkanie w cudownej grocie. Urodziło im się 
trzech synów: Minos, Sarpedon i Radamantys. Dwóch z 
nich zostało później sędziami zmarłych w podziemiu. Na 
pamiątkę tego związku Zeus stworzył konstelację Byka. 
Bliźnięta (Gemini) 
Legenda lakońska opowiada o dwóch braciach 
bliźniakach, którzy tak się kochali, że i po śmierci chcieli 
być na zawsze razem. W Sparcie, stolicy Lakonii, 
panował król Tyndareos wraz z małżonką Ledą. Pewnego 
wieczoru zjawił się u nich Hermes i położył Ledzie na 
kolanach łabędzie jajo. Po jakimś czasie pękło i wyszło z 
niego czworo dzieci: dwie dziewczynki – Helena i 
Klitajmestra, oraz dwóch chłopców – Kastor i Polideukes. 
Ze względu na brak rodziców mówiono, że pochodzą od 
Zeusa. Chłopcy wyrośli na odważnych bohaterów i 
dokonali wielu niezwykłych czynów. Oczyścili Morze 
Egejskie z piratów, walczyli z olbrzymami i potworami. 
Byli wzorem miłości braterskiej, więc kiedy Kastor w 
pewnej bitwie poległ, Polideukes nie chciał pozostać sam 
na świecie i Zeus obydwu przeniósł między gwiazdy, 
gdzie błyszczą jako Bliźnięta. Dioskurowie, bo tak 
określano braci, odbierali cześć równą bogom, a ich 
świątynie znajdowały się w wielu miejscach. W Rzymie 
byli patronami rycerzy, a na Forum Romanum do dziś 
można oglądać trzy kolumny, ocalałe z ich świątyni. 
Rak (Cancer) 
Jedną z dwunastu prac Heraklesa było zabicie hydry 
lernejskiej, która panowała koło miejscowości Lerna, 
niedaleko Argos. Hydra była wielka, miała dziesięć głów, 
z których jedną nieśmiertelną. Ponadto z każdej odciętej 

przez herosa głowy wyrastały trzy nowe. Na pomoc 
hydrze przybył olbrzymi rak, który boleśnie ranił bohatera 
w nogi. Herakles rozgniótł potwora obcasem i kazał 
swojemu woźnicy podpalić las. W tym momencie hydra 
obejrzała się, a on wypalił jej głowę rozżarzonym 
drewnem, dzięki czemu nie mogła już odrosnąć. W ten 
sposób rak, który miał pomóc hydrze, przyczynił się do jej 
zguby. Hera, która sprzyjała wszystkim wrogom 
Heraklesa, upamiętniła raka, umieszczając go w 
gwiazdach. 
Lew (Leo) 
Lew, ulubieniec Hery, był często goszczony na Księżycu. 
Pewnego razu zapomniała go nakarmić i wygłodniały 
zwierz pożarł konia z zaprzęgu Selene, bogini Księżyca. 
Ta, rozgniewana, zrzuciła go na ziemię, gdzie wylądował 
w okolicach Nemei w Grecji. To właśnie tego lwa 
nemejskiego, który pustoszył okolice argolidzkiej doliny, 
pokonać musiał Herakles. Bestia była okrutna, niszczyła 
pola i porywała bydło pasterzom. Początkowo Herakles 
próbował zabić zwierzę, strzelając z łuku, jednak żelazo 
nie mogło przebić jego grubej skóry. Następnie ruszył na 
nie z mieczem, który wygiął się na ciele potwora, a 
później z maczugą, którą połamał na lwiej głowie. W 
końcu bohater udusił lwa w jaskini i zaniósł do Myken. 
Tam zdjął ze zwierzęcia skórę, używając do jej przecięcia 
ostrego pazura bestii i zrobił sobie z niej pancerz. Nie jest 
jasne, jak lew znalazł się na nieboskłonie. Jedne źródła 
podają, że umieściła go tam Hera, a inne, że Zeus na cześć 
swojego syna. 
Panna (Virgo) 
Podczas trwania na ziemi wieku złotego, za panowania 
Kronosa, kiedy rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się 
miód, a ziemia rodziła wszystko w obfitości, bogini 
sprawiedliwości, Astrea, córka Zeusa i Temidy, często 
przebywała wśród ludzi śmiertelnych. W trakcie wieków 
srebrnego i brązowego, znacznie lichszych niż złoty, 
widywano ją na ziemi już coraz rzadziej; schodziła 
czasem z gór, by przypomnieć nowemu pokoleniu ludzi o 
świetności minionej epoki. Po nastaniu wieku żelaznego, 
kiedy ludzkie serca stały się złe i nielitościwe, bogini 
wzeszła na niebo, by nigdy nie powrócić i wciąż świeci na 
nim w postaci gwiazdozbioru Panny. 
Waga (Libra) 
Zeus, rozgniewany na rasę ludzką, która stała się zła, 
występna, nie szanowała bogów i nie składała im ofiar, 
postanowił zesłać potop, który ich wytępi. Sprzeciwiła się 
temu Temida, bogini sprawiedliwości, której atrybutem 
była waga. Zważyła na niej wszystkie uczynki każdego 
człowieka, a jedynymi osobami, których szala wagi 
przechyliła się bardziej w stronę dobra, byli Deukalion i 
Pyrra. Temida kazała im wybudować łódź, dzięki której 
przetrwają potop. Po przejściu zagłady bogini poleciła 
staruszkom iść i rzucać zebranymi kamieniami za siebie. 
Wyrosła z nich nowa rasa ludzka. Znak Wagi błyszczy na 
niebie jako ostrzeżenie dla ludzi i przypomnienie, że 
istniejemy dzięki dwojgu sprawiedliwych – Deukalionowi 
i Pyrze. 
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Skorpion (Scorpio) 
Wielki łowca Orion był mężczyzną cudownej urody. 
Nawet bogini łowów, Artemida, niewrażliwa na miłosne 
doznania, zakochała się w śmiertelniku i zaprosiła go na 
polowanie. Jednak jej zazdrosny brat bliźniak, Apollo, 
skłamał matce Gai, że Orion ma zamiar wybić wszystkie 
zwierzęta, by popisać się przed ukochaną. Bogini ziemi, 
nie chcąc na to pozwolić, zesłała olbrzymiego skorpiona, 
który ukąsił młodzieńca. Zrozpaczona Artemida, chcąc 
skrócić jego mękę, przeniosła ukochanego w gwiazdy, 
czyniąc go nieśmiertelnym, a Gaja wysłała na niebo 
skorpiona. W ten sposób oboje świecą na nieboskłonie w 
postaci konstelacji Skorpiona. 
Strzelec (Sagittarius) 
Znak Strzelca ma postać centaura – pół człowieka, pół 
konia. Królem centaurów był Chejron, medyk, astrolog i 
nauczyciel wielu bohaterów, m.in. Heraklesa. Pewnego 
razu, gdy przyglądał się swojemu podopiecznemu 
przeniesionemu w gwiazdy, zauważył, że zagraża mu 
Skorpion. Centaur zwrócił się wtedy do Zeusa o pomoc. 
Król bogów wysłał herosowi strażnika – 
najwybitniejszego spośród centaurów, Chejrona. Od 
tamtej pory Strzelec nieustannie kieruje swój łuk w stronę 
Skorpiona. 
Koziorożec (Capricornus) 
Legenda opowiada o pewnym satyrze – Panu, synu 
Hermesa i nimfy Dryope. Był on opiekunem pasterzy i 
płodności. Rodzice odrzucili go tuż po urodzeniu przez 
jego szkaradny wygląd. Miał długie, kosmate uszy, capią 
brodę, a jego całe ciało porośnięte było gęstą sierścią. Pan 
miał dobre mniemanie o sobie i uważał, że jego wygląd 
nie przeszkodzi mu w małżeństwie. Jednak każda nimfa, 
w której się zakochał, uciekała. Pewnego razu satyr sam 
musiał uciekać przed pragnącymi jego śmierci tytanami. 
Wskoczył do Nilu, chcąc przemienić się w rybę, ale nie 
zdążył. Gdyby nie sympatia, jaką darzył go Zeus, który 
przeniósł kozła w gwiazdy, Pan by utonął. Satyr błyszczy 
teraz na nocnym niebie jako Koziorożec. 
Wodnik (Aquarius) 
Ganimedes, najprzystojniejszy przedstawiciel rasy 
ludzkiej, był ulubieńcem wśród bogów i ludzi. Nawet sam 
Zeus pod postacią orła porwał chłopca z ziemi i uczynił 
nieśmiertelnym. Ganimedes był wodnikiem Zeusa – 
osobą roznoszącą ambrozję na boskich przyjęciach i 
nalewającym do pucharów nektaru. Po tym jak zaloty 
bogini świtu Jutrzenki i innych bogów stały się 
przytłaczające dla młodzieńca, Zeus wysłał go w gwiazdy, 
gdzie może żyć w spokoju jako gwiazdozbiór Wodnika. 
Ryby (Pisces) 
Ulubionym zajęciem boga miłości, Erosa, syna Afrodyty, 
było strzelanie z łuku do różnych osób strzałami 
powodującymi miłość lub nienawiść. Pewnego razu 
rozkochał on tytana Tyfona w pięknej nimfie, natomiast 
w niej rozbudził nienawiść do kolosa. Gdy Tyfon 
dowiedział się, kto jest winny jego nieodwzajemnionej 
miłości, rozgniewał się straszliwie. Szukał Erosa, chcąc 

go ukarać, kiedy natknął się na niego podczas spaceru z 
matką nad brzegami Eufratu. Afrodyta przemieniła siebie 
i syna w ryby, po czym wskoczyli do rzeki i umknęli 
gniewowi tytana. Bogini poleciła Zeusowi umieścić na 
niebie konstelację Ryb, aby zawsze przypominały, że 
należy najpierw pomyśleć o konsekwencjach tego, co 
chce się uczynić. 

Tekst i grafika: Katarzyna Zdeb, kl. 1c 

 

Magia kamieni w wierzeniach starożytnych 
 

W ostatnim czasie popularnym tematem w internecie i 
mediach społecznościowych stały się kamienie 
naturalne. Coraz więcej osób interesuje się ich 
niezwykłymi właściwościami. Ale czy zastanawialiśmy 
się kiedyś, skąd wzięły się te wierzenia w naszej 
kulturze? I dlaczego chętnie poznajemy właściwości 
lecznicze kryształu, który zdobi naszą dłoń w 
pierścionku? Okazuje się, że wierzenia dotyczące 
kamieni naturalnych sięgają czasów starożytnych. 
Jakie właściwości miał ametyst dla starożytnych 
Greków, jaka jest historia kuli do wróżenia i co łączy 
kryształy ze znakami zodiaku?  
Właściwości kamieni naturalnych w kulturze i historii 
W starożytnej kulturze kamienie naturalne miały dla ludzi 
niezwykłe znaczenie. Wyrabiano z nich amulety i 
talizmany, stosowano w praktykach astrologicznych i 
medycznych. Z czasem poszczególne cywilizacje 
Greków, Rzymian, Majów lub Chin wyznaczyły 
kamieniom naturalnym konkretne właściwości. Pomimo 
niewielkich różnic w tej klasyfikacji, możemy określić 
trzy grupy kamieni o najbardziej pożądanych wśród 
ludów starożytnych właściwościach magicznych. 

W pierwszej grupie kamieni ochronnych 
znajduje się między innymi ametyst, czyli odmiana 
kwarcu o fioletowej barwie. W starożytności był on 
uważany za kamień chroniący przed pijaństwem. Z tego 
powodu Grecy chętnie tworzyli z niego kielichy na wino, 
a Rzymianie nosili z nim pierścienie, aby uniknąć 
upojenia alkoholowego w trakcie licznych uczt i biesiad. 
Wiara we właściwości ametystu rozwinęła się w 
starożytnym Egipcie, gdzie królowa Kleopatra, nosząc 
biżuterię z nim, wierzyła, że uchroni ją przed wszelkim 
zatruciem umysłu i szkodliwymi relacjami. Dodatkowo 
władczyni kazała grawerować na własnych pierścieniach 
z ametystem imię Methe, czyli bogini pijaństwa zaliczanej 
do orszaku Dionizosa. W greckich mitach znajdziemy 
również historię powstania tego kamienia. Wierzono, że 
jest to kryształ górski zabarwiony łzami boga Dionizosa. 
Istnieje także legenda, że ten bóg zakochał się w nimfie 
Amethis, która jednak darzyła uczuciem pewnego 
pasterza. Dionizos, chcąc się zemścić, postanowił zhańbić 
dziewczynę. Uchroniła ją przed tym bogini łowów 
Artemida, zamieniając ją w posąg z krystalicznego 
kwarcu o barwie leśnych fiołków.  
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Kryształ górski jest bezbarwną, przezroczystą 
odmianą kwarcu. Jego nazwa pochodzi od greckiego 
słowa „krystallos”, oznaczającego lód.  W starożytnej 
Grecji wierzono, że kryształ górski to lód zaklęty przez 
bogów, który zamarzł na wieczność. Przypisywano mu 
ochronne właściwości. Powszechnie wykonywano z 
kryształu kielichy dla władców, które chroniły przed 
trucizną, ponieważ gdy wlano do nich niewidoczną 
trującą substancję, podobno zmieniała ona kolor. W 
górach starożytnej Babilonii występowały kryształy 
kwarcu, które dawały przyjemne uczucie chłodu. 
Początkowo formowano z nich płytki, a następnie jeszcze 
przyjemniejsze w dotyku kule. Dla przybyszów z innych 
części świata były tak niezwykłym zjawiskiem, że zaczęli 
im przypisywać właściwości jasnowidzenia. Ponadto 
bardzo popularnymi artefaktami wykonywanymi z 
kryształu górskiego są przezroczyste czaszki, 
prawdopodobnie używane przez kapłanów cywilizacji 
Majów do natychmiastowego uśmiercania wskazanego 
człowieka. Uważano, że osoby obcujące z kryształem 
górskim doznawały wizji i umiały odczytywać przyszłość. 
Według legendy, po złączeniu wszystkich trzynastu 
czaszek ukażą one prawdziwy cel istnienia ludzkości. Z 
tym motywem można spotkać się w popularnym filmie 
Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. W 
średniowieczu kryształ górski uważano za symbol 
czystości i skromności. 

Jaspis był kamieniem cenionym szczególnie w 
starożytnej Grecji. Według Platona jaspisy pochodziły ze 
świata idei i w tym równoległym idealnym świecie 
tworzyły wraz ze szmaragdami całe łańcuchy górskie. 
Starożytni Grecy próbowali ze wzorów występujących na 
tych kamieniach odczytywać przyszłość. Wierzono, że 
minerał ten chroni przed złymi ludźmi, wrogimi relacjami, 
chorobami i dzikimi zwierzętami. Ponadto, jaspis 
czerwony miał zapewniać wojownikom zwycięstwo i 
wspierać kobiety podczas porodów. Tymi kamieniami 
wysadzany był miecz Eneasza, słynnego bohatera eposu 
Wergiliusza. 

Drugą grupą są kamienie szczęścia. Należy do 
nich między innymi jadeit. Jest to niezwykle rzadki, 
intensywnie zielony minerał szczególnie ceniony przez 
cywilizacje starożytnych Chin i Majów. Wyrabiano z 
niego ozdoby, narzędzia, a także kosztowną broń. W 
Chinach symbolizował władzę, fortunę i szczęście, 
dlatego zwykle rodzinę cesarską chowało się w zbroi 
wykonanej właśnie z jadeitu. Ponadto był symbolem sił 
jin i jang, czyli koncepcji wywodzącej się z chińskiej 
filozofii i polegającej na doskonałym uzupełnianiu się 
przeciwieństw. Starożytni Majowie także uważali jadeit 
za kamień przynoszący szczęście i dobrobyt. Tradycją 
było wkładanie jadeitowych koralików w usta zmarłych, 
aby te strzegły ich przed demonami w zaświatach. 

Amazonit to niebiesko-zielony minerał 
wykorzystywany w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. 
Tworzono z niego głównie biżuterię, ozdoby wykonane z 
tego kamienia znaleziono między innymi w słynnym 
grobowcu Tutenchamona. Co ciekawe, w starożytności 
najprawdopodobniej nie odróżniano jadeitu od amazonitu, 
dlatego ten kamień również symbolizuje szczęście, 
dobrobyt i sukces. Niezwykłą legendą związaną z nim jest 

historia dotycząca mitycznego plemienia wojowniczych 
kobiet Amazonek. Podobno te niebiesko-zielone minerały 
zdobiły ich tarcze. 

Nazwa innego kamienia szczęścia wywodzi się z 
łacińskiego „aqua marina” oznaczającego wodę morską. 
Wokół akwamarynu przez całą starożytność powstało 
mnóstwo legend i mitów. Sumerowie, Hebrajczycy i 
Egipcjanie wierzyli, że jest symbolem szczęścia i 
wiecznej młodości. Natomiast w Grecji i Rzymie 
uważano go za kamień bezpieczeństwa, chroniący 
szczególnie przed wypadkiem na oceanie, pochodzący z 
syrenich skarbców. Ciekawe zastosowanie ten błękitny 
minerał znalazł w średniowieczu, gdzie był uważany za 
idealny materiał na kulę do wróżenia. 

W ostatniej grupie znajdują się kamienie 
wspierające, między innymi szmaragd, który jest jednym 
z najrzadszych kamieni naturalnych występujących na 
Ziemi. Już w starożytności ceniono go w jubilerstwie i 
przypisywano pochodzenie boskie. W starożytnym 
Egipcie wierzono, że szmaragdy należą do bogini 
płodności i opiekunki rodzin – Izydy. Uważano je za 
symbol nadziei, natury, spokoju i odrodzenia. Natomiast 
Rzymianie wiązali ich zielony kolor z miłością i 
przypisywali bogini Wenus. Legendy plemienia Muzo, 
zamieszkującego niegdyś Andy kolumbijskie, wyjaśniają 
powstanie szmaragdów. W ich wierzeniach pierwszymi 
ludźmi ulepionymi z garści ziemi przez boga Are byli 
Fura i Tena. Szmaragdy były łzami Fury, opłakującej 
samobójczą śmierć Teny. Are, nie mogąc dłużej słuchać 
płaczu Fury, zamienił kochanków w dwa szczyty górskie. 

 

Kwarc różowy ze względu na swoje 
romantyczne ubarwienie jest dzisiaj nazywany 
„Kamieniem Miłości”. Zawdzięcza on swoją barwę 
domieszkom tytanu i manganu. W starożytności był znany 
nawet wśród Asyryjczyków. Powszechnie wyrabiano z 
niego ozdoby i biżuterię. W fenickich wierzeniach 
kojarzono go z Astarte, boginią miłości i wojny, a w 
starożytnej Grecji i Rzymie używano go w sproszkowanej 
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formie jako składnik eliksiru przeciwko truciznom. W 
greckich mitach możemy znaleźć ciekawą teorię 
powstania kwarcu różowego. Wierzono, że powstał 
wskutek połączenia się krwi zabitego przez dzika Adonisa 
i bogini miłości Afrodyty, zranionej przez krzew róży. 
Istnieje także legenda, że minerał był atrybutem Amora, 
który używał go do wzniecania miłości. 

Kamień księżycowy także zalicza się do 
kamieni wspierających. Zauroczył starożytne cywilizacje 
efektem adularyzacji, czyli tajemniczą srebrzysto-perłową 
poświatą powstającą podczas obracania kamieniem. 
Wierzono, że powstał on w wyniku skamienienia światła 
Księżyca i mówiono o świetle pojawiającym się w 
kamieniu podczas nowiu. Na Bliskim Wschodzie 
uważano go za minerał przynoszący moc kobietom i 
wspierający w walce ze złymi emocjami. 

Jednak nie zawsze kamienie naturalne były 
otoczone romantycznymi mitami i pięknymi 
zastosowaniami. Czasami nie należały one do żadnej z 
grup pomagających ludziom, a ich właściwości były 
wyjątkowo mroczne i tajemnicze. Obsydian to czarne 
szkliwo wulkaniczne, powstające, gdy gorąca magma 
łączy się z wodą. Wielu z nas kojarzy ten surowiec tylko 
z gry Minecraft lub sagi Gra o Tron, jednak w 
starożytności otaczały go niezwykłe wierzenia. 
Egipcjanie tworzyli z niego biżuterię, skalpele, a nawet 
implanty zębów, a lud Azteków wykorzystywał obsydian 
do produkcji noży, którymi wycinał ludziom serca w 
trakcie rozmaitych rytuałów oraz wyrabiania 
tajemniczych ciemnych luster. Kapłan widział w nich 
odbicie świata ziemskiego i czarną otchłań demonów i 
bogów. W wierzeniach Azteków obsydian był symbolem 
Tezcaptlitocy, boga zła, ciemności i zemsty. To właśnie 
on żądał ofiary z serc wojowników. 
Znaki zodiaku a kamienie naturalne 
Od wieków ludzie fascynują się kamieniami naturalnymi 
i przypisują im nadprzyrodzone właściwości. Obrosły 
wokół nich intrygujące legendy i mity, a z czasem zaczęto 
nawet przypisywać je poszczególnym znakom zodiaku. 
Początki tej tradycji nie są zbyt dobrze udokumentowane, 
jednak przypuszcza się, że kamienie zodiakalne pochodzą 
od tradycji noszenia kamieni urodzinowych. Te natomiast 
według teorii Filona z Aleksandrii, żyjącego na przełomie 
I wieku p.n.e. i I wieku n.e., wiążą się z biblijnym 
pektorałem. Był to napierśnik arcykapłana żydowskiego, 
wysadzany dwunastoma kamieniami szlachetnymi, 
symbolizującymi dwanaście plemion Izraela. Co ciekawe, 
zwyczaj noszenia odpowiedniego kamienia w danym 
miesiącu narodził się w Polsce. Według amerykańskiego 
gemmologa Georga Frederica Kuntza, to polscy Żydzi w 
XVIII wieku dla upamiętnienia dwunastu plemion Izraela 
przyporządkowali tradycyjne kamienie do 
poszczególnych miesięcy. Następnie zwyczaj ten 
rozpowszechnił się na świecie za pomocą polskich 
emigrantów i zmieniał się na potrzeby rynku. W 1912 
roku w USA Narodowy Związek Jubilerski przedstawił 
oficjalną tabelę kamieni zgodnych z miesiącem urodzin, 
na podstawie której sporządzono tabelę kamieni 
zodiakalnych. 

• Baran – jaspis, heliotrop, hematyt, rodonit, 
ametyst, karneol, krzemień pasiasty, diament 

• Byk – kwarc różowy, agat, bawole oko, malachit, 
chalcedon, szmaragd 

• Bliźnięta – tygrysie oko, kamień księżycowy, 
jaspis, agat, cytryn, chryzokola, turkus, perły 

• Rak – awenturyn, karneol, jaspis, amazonit, 
jadeit, nefryt, chalcedon, rubin 

• Lew – kryształ górski, bursztyn, karneol, rubin, 
sardonyks, oliwin, granat, kwarcowe kocie oko, 
krzemień pasiasty 

• Panna – agat, karneol, lapis lazuli, sodalit, jaspis, 
szafir, oliwin 

• Waga – opal, tygrysie oko, kwarc różowy, 
amazonit, topaz, turmalin 

• Skorpion – karneol, cytryn, granat, jaspis, 
tygrysie oko, topaz, hematyt, koral, obsydian 

• Strzelec – chalcedon, lapis lazuli, agat, ametyst, 
turkus, sodalit, chryzopraz, tanzanit 

• Koziorożec – granat, onyks, obsydian, kamień 
księżycowy, kwarc dymny, ametyst, kryształ 
górski, opal 

• Wodnik – ametyst, cytryn, sokole oko, jaspis, 
chryzokola, amazonit, kryształ górski 

• Ryby – akwamaryn, ametyst, heliotrop, 
chalcedon, fluoryt, kwarc różowy, hematyt, 
jaspis, oliwin, turkus 

Nauka wyróżnia mnóstwo rodzajów kamieni naturalnych, 
a wierzenia ludów z zamierzchłych czasów stworzyły 
magiczne właściwości dla każdego z nich i osnuły 
tajemniczą mgłą historię ich powstania. Świat magii 
powstały wokół kamieni naturalnych jest niezwykle 
rozległy, ponieważ każdy minerał i kryształ o ciekawej 
barwie lub fakturze miał dla starożytnego człowieka w 
każdym zakątku świata inne znaczenie i zastosowanie. 
Niektóre z kamieni przynosiły szczęście i pomyślność, 
przypisywano je poszczególnym miesiącom lub znakom 
zodiaku, a inne wykorzystywano w mrocznych rytuałach. 
Mimo że ich właściwości nie zostały udowodnione 
naukowo, to czy nie intrygujące jest noszenie w 
naszyjniku ametystu, w którego magiczną moc wierzyła 
nawet królowa Kleopatra? 

Tekst i grafika: Anna Zdeb, kl. 1d 

 

 
Czasami 
 
Miałeś oczy czarne, brązowe.  
Zielone jak róże i maki.  
Czerwone jak siatka na raki.  
Jak chmury te ślepia tęczowe.  
 
Kochałam twe serce .  
Czasem sercem, płucami.  
Czasami oczami – uszami.  
A czasem nie, w smutnej rozterce. 

Oklahoma 
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Horoskop,  

czyli co gwiazdy przewidują dla Ciebie w 
nowym roku szkolnym 

Baran 

Zwróć uwagę na swoje relacje towarzyskie. Kosmos 
będzie Ci sprzyjał w nawiązywaniu nowych znajomości 
czy rozwiązywaniu starych konfliktów. Warto jest też 
ukierunkować swoje zainteresowania – pnij się po 
drabinie sukcesu w dziedzinach, które Cię interesują. 

Byk 

Jesień będzie dla Ciebie czasem odpoczynku – a 
przynajmniej powinna być, co może wydawać się 
niewykonalne w ogniu kartkówek i sprawdzianów. Jeśli 
poczujesz się przytłoczony, nie obawiaj się zrobić 
przerwy, aby powrócić do systematycznej pracy z nową, 
kosmiczną energią. Wenus w Wadze również będzie miał 
na Ciebie dobry wpływ – bliscy zauważą Twój urok i 
życzliwość. 

Bliźnięta 

Jesienią, niestety, możesz czuć się nieco przygnębiony. 
Spróbuj utrzymać swoje beztroskie usposobienie i nie 
poddawać się stresowi, a wyjdzie Ci to na dobre. 
Impulsywność czy pośpiech to Twoi najwięksi wrogowie, 
nie pozwalaj im wyprowadzić Cię z równowagi, a 
Wszechświat odpłaci Ci się! 

Rak 

Saturn przewiduje dla Ciebie zawarcie nowych 
znajomości lub pogłębienie dotychczasowych relacji. 
Jednak bądź ostrożny, ktoś bliski może wyjawić Ci 
zaskakującą tajemnicę, co wywoła u Ciebie stres. W tym 
czasie gwiazdy mają dla Ciebie zadanie, które może się 
wydawać kosmicznie trudne – staraj się nie rozmyślać 
zbyt dużo i widzieć szklankę do połowy pełną.  

Lew 

O tej porze roku pod wpływem Merkurego w Wadze 
bardzo dużą część swojego czasu przeznaczysz na naukę. 
Uważaj jednak, aby kontrolować swoje ambicje i nie 
poświęcać się tylko samokształceniu. To idealny czas na 
umocnienie więzi nie tylko ze szkołą, ale też z bliskimi Ci 
osobami. Twoja empatia będzie wzmocniona dzięki 
Wenus, więc wykorzystaj to! 

Panna 

Gwiazdy radzą Ci, abyś zgodnie z Twoimi potrzebami, 
spędził trochę czasu w samotności. Praca czy nauka w 
ciszy może być Twoim ratunkiem. Nie zapominaj jednak 
o swoich przyjaciołach i rodzinie. Pojawi się okazja, aby 
umocnić więzy międzyludzkie. Może zostać Ci dana 
ważna obietnica. Pamiętaj, aby być wiernym swoim 
wartościom i przekonaniom. 

 

Waga 

Kosmos przewiduje, że jesień będzie dla Ciebie świetnym 
czasem na samorealizację. Wszechświat da Ci wiele 
nowych możliwości, które musisz się nauczyć 
wykorzystywać. Jednak to relacje międzyludzkie – dzięki 
wpływowi Wenus – mogą o tej porze roku zmienić Twoje 
życie. Ktoś poświęci się dla Ciebie lub to Ty poświęcisz 
się dla kogoś. 20 października, czyli pełnia Księżyca, 
może być dla Ciebie ważną datą. 

Skorpion 

Ta pora roku będzie dla Ciebie pełna sukcesów w 
środowisku szkolnym, osiągniesz wiele wyznaczonych 
przez siebie celów, a także zaimponujesz swojemu 
autorytetowi. Możesz jednak natrafić na trudności w 
relacjach międzyludzkich – nie pokazuj swojej wyższości 
w otoczeniu przyjaciół, zwracaj uwagę na ich potrzeby.  

Strzelec 

Jesien będzie Twoim czasem na to, aby zabłysnąć. 
Zdobędziesz uznanie wśród kolegów i koleżanek z klasy. 
Wszechświat obdarzy Cię stoickim spokojem w tym 
miesiącu, co z kolei ułatwi Ci poznawanie samego siebie. 
W wirze własnych myśli możesz nie zauważyć tego, że 
oddalasz się od najbliższych, więc pamiętaj, aby pozostać 
na Ziemi i nie odlatywać myślami daleko w Kosmos, a w 
głąb siebie. 

Koziorożec 

Gwiazdy radzą, abyś o tej porze roku, oprócz ciężkiej 
pracy, dał ponieść się swojej kreatywności i 
pomysłom.  Wszechświat będzie Ci sprzyjał w rozwijaniu 
relacji z przyjaciółmi i rodziną. Poświęć im uwagę, okaż 
wsparcie i zainteresowanie, a na pewno wyjdzie Ci to na 
dobre. 

Wodnik 

W czasie jesiennych miesięcy Twoja kreatywność nie 
zawiedzie – natrafisz na mnóstwo inspiracji i będziesz 
chciał osiągać jak najlepsze wyniki. Gwiazdy radzą Ci, że 
najpierw lepiej jest zaplanować drogę do sukcesu, a 
następnie nią podążać. Twoje szkolne życie towarzyskie 
będzie układać się świetnie – koledzy i koleżanki z klasy 
docenią Twoje wyróżniające się poczucie humoru i styl 
bycia. 

Ryby 

Niestety, jesienią Mars może mieć wpływ na Twoją 
systematyczność. Możesz mieć trudności z wypełnianiem 
swoich obowiązków, co jest spowodowane 
przepracowaniem. Jeśli postanowisz zwolnić tempo, 
poświęć czas na odpoczynek. Pamiętaj, aby odrobić 
zaległości i powrócić do życia szkolnego i towarzyskiego 
z dobrą energią.   

Tekst: Marta Lorek, kl. 1a 
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