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Okiem pedagoga… 

Plusy ujemne czy minusy dodatnie? 
Często w życiu, gdy znajdziemy się w kłopocie, widzimy tylko złe strony tej trudnej sytua-

cji. Niewątpliwie wielkim kłopotem dla nas wszystkich (uczniów, nauczycieli i obsługi na-

szej szkoły) jest przedłużający się remont drugiego piętra. Nauka w piwnicy, stołówce,  a 

nawet na korytarzu nie jest komfortowa dla żadnej ze stron. Brak komputerów, rzutników i 

sieci cofa nas do metod nauczania rodem z XIX wieku (podręcznik i zeszyt), brak wystar-

czającej liczby toalet powoduje stanie na przerwach w kolejkach niczym przed mięsnym w 

PRL-u. 

Czy jednak można się pokusić o zobaczenie dobrych stron tej sytuacji? Moim zdaniem tak, 

i to są rozwiązania, które chciałabym, żeby zostały z nami na zawsze. 

Pierwszym z nich są otwarte sale lekcyjne. Ileż to razy nauczyciel zajęty na przerwie roz-

mowa z uczniem lub innymi sprawami, musiał potem biec do pokoju nauczycielskiego po 

klucz, wiele razy zdarzało się, że wziął niewłaściwy i musiał biec znowu. Jak ciasno było 

na przerwach na korytarzach, o poziomie hałasu nie wspomnę. Teraz okazało się, że spo-

kojnie można zostać na przerwie w klasie, zjeść kanapkę czy siedząc w ławce, a nie na pod-

łodze na korytarzu, pogadać z koleżanką. W stale otwartych klasach od września nie wyda-

rzyło się nic strasznego, więc dlaczego całe życie je zamykaliśmy na przerwę. Przed kim?  

Drugim z konieczności wprowadzonym ułatwieniem jest możliwość chodzenia w butach. 

Ponad 70 lat (tyle ma nasze Liceum) walki grona pedagogicznego i pań woźnych z ucznia-

mi niezmieniającymi obuwia. Ścigania, zabawy w policjantów i złodziei, kar, nakazu cho-

dzenia w skarpetkach, rozstrzygania czy ten typ obuwia jest dozwolony czy nie! A teraz 

proszę, jak miło. Kto chce i uważa, że zdrowiej będzie dla niego zmienić obuwie, korzysta-

jąc z szafek, robi to, a kto uważa, że do jego outfitu ( jak mówi młodzież) lub wyglądu (jak 

mówią dziadersi) pasują danego dnia eleganckie pantofle, nakłada je i nie jest ścigany jak 

przestępca. 

Nie wiem, czy te rozwiązania zostaną z nami na zawsze, ale na pewno wiem, że warto szu-

kać dobrych stron życia, nawet w trudnych warunkach. 

Ewa Macios 

Pedagog szkolny 
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O tym, jak świat się prawie skończył 
(tylko, że nie do końca) 

 

“Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you       a 

special bulletin from the Intercontinental Radio News.” 

[Panie i Panowie, przerywamy nasz program muzyki tanecznej, aby dostarczyć Wam 

specjalny biuletyn z Intercontinental Radio News] 

 

Każdemu z nas dobrze znany jest koncept 

‘opowieści’ i zgłębianie jej definicji byłoby 

niejako obrazą inteligencji Czytelnika. Jednak, 

chociażby dla zapełnienia strony i nadania 

kontekstu, rozpiszę się trochę nad tym pojęciem. 

Pomijając język, długość czy cechy (umówmy 

się, nawet humany nie chcą marnować na to 

czasu) powiem jedną ważną rzecz: dobrą 

opowieść, przynajmniej według mnie, charak-

teryzuje to, z jaką łatwością podczas interakcji z 

jej treścią dochodzi do zawieszenia niewiary. In-

nymi słowy, mówię o immersji. To ten moment, 

gdy, chociaż   na chwilę, jest się w stanie uwierzyć 

w niestworzony fikcyjny świat, w postacie i 

czyhające na nie zagrożenia. Wchodząc w intera-

kcję z fikcją obserwujemy i wierzymy w to, co 

jest nam przedstawione. Podchodząc do książki, 

serialu czy słuchowiska, z własnej woli godzimy 

się na chwilę zapomnieć o logice czy prawdopo-

dobieństwie i zawieszamy tę niewiarę świadomie. 

Tylko, że nie zawsze. 

 

Nakreślmy scenę - Stany Zjednoczone, 30 października 1938 roku.  

Wieczorem John Morrison, pełniący służbę w centralnej komendzie policji Bronx, odebrał 

telefon. Rozhisteryzowany nowojorczyk krzyczał do słuchawki o inwazji Marsjan. Był 

jednym z ponad 2 tysięcy próbujących dodzwonić się do służb.  
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Wszystko zaczęło się czysto technicznie równo o 20, praktycznie - chwilę później. Kilka-

kilkanaście minut po ósmej wiele osób słuchających radia, przerzucając częstotliwości 

natknęło się na stację CBS. Ich uwagę od razu przykuł niepokojąco brzmiący głos Orsona 

Wellesa. Jeszcze chwilę później, ten młody mężczyzna stał się powodem masowej paniki. 

Historie o ludziach, w szaleńczej ucieczce łamiących sobie kończyny, o masowych 

ewakuacjach i panice przez długo można było zobaczyć na okładkach gazet. Ale, tak 

właściwie, co zaszło tamtego wieczora? 

Słuchowiska Orsona Wellesa emitowane były regularnie, co tydzień o tej samej porze, w 

ramach Teatru Merkurego w stacji CBS. Autorzy skupiali się głównie na tworzeniu audycji 

na podstawie dzieł literatury - zaczynając z interpetacją “Drakuli” Brama Stokera w 11 

odcinkach udało im się przedstawić aż 25 utworów. 

Najsławniejszym i najbardziej znanym jest “Wojna Światów”, na podstawie powieści                 H. 

G. Wellsa o tym samym tytule. 

Choć na początku audycji pojawił się komunikat informujący o jej nieprawdziwości, wie-

le  osób zaczęło słuchać jej już w trakcie i przegapiło ostrzeżenie. Nie pomagał fakt, że 

program celowo wyreżyserowano tak, aby sprawiał wrażenie rzeczywistego. Audycja 

zaczęła się od przyjemnej muzyki tanecznej, nagle przerwanej, by udający prezentera 

aktor mógł podać najnowsze wiadomości. Przekazał, że na Marsie doszło do kilku og-

romnych wybuchów. Po kilku minutach do studia zaczęły ‘napływać’ kolejne komunikaty 

- najważnejszym z nich była wieść o tajemniczym statku kosmicznym, który wylądował 

w Grovers Mill wstanie New Jersey. Przez następne kilkadziesiąt minut w radiu słychać 

było kolejne przerażające doniesienia. “Reporterzy” z miejsca zdarzenia szczegółowo 

opisywali armię podobnych do gigantycznych kałamarnic Marsjan, atakujących 

promieniami ciepła i czarnymi chmurami trującego gazu. Wcielając się w policjantów, 

reporterów, astronomów a nawet sekretarza spraw wewnętrznych przekazywali mrożące 

krew w         żyłach informacje o rosnącej liczbie ofiar. 

Gdy emocje sięgały zenitu, w odbiornikach nagle zapadła cisza. Po chwili napięcia Orson 

Welles przemówił, już normalnym głosem “Panie i panowie, tu Orson Welles. ‘Wojna 

światów’ nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to tylko kolejny ‘psikus’!”. Mimo to, 

wielu Amerykanów wciąż pozostało ukrytych w domach, bojąc się o własne życie, a 

“Wojna Światów” Wellesa już na zawsze zapisała się w historii. 

Choć po tym tekście spodziewać można się patetycznego podsumowania “nie  wierz we 

wszystko, co usłyszysz!” czy może jeszcze bardziej utartego “sprawdzaj źródła” muszę, z 

niemałym wstydem, przyznać, że nie przygotowałam żadnego morału. Głównie, jak 

Welles, chciałam podzielić się historią, może zachęcić kogoś do samodzielnego jej 

zgłębienia. 

 

 

Aniela Zalewska IIA 
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Absurd, czyli tak zwany obiad 

rodzinny 
Och, znów to samo. Czy nie można w spokoju zjeść obiadu? Ciągle tylko trzeba wysłuchi-

wać tych kłótni dorosłych. Wydaje mi się, że tematy do rozmów nie kończą się na polityce.  

Ciocia z Krakowa wymądrza się, że ona jedyna wie, co się dzieje w kraju i na świecie. Na-

prawdę? Bo jeszcze ostatnio mówiłaś, że Hiszpania graniczy z Polską. Babcia, jak zwykle, 

zagaduje do mnie - “A masz tam jakiegoś kawalera? Jesteś taka piękna, na pewno masz 

mnóstwo wielbicieli”. Oczywiście, wręcz nie mogę się od nich opędzić. Tata z wujkiem 

dyskutują o piłce nożnej - dziwię się, że ludzie potrafią godzinami rozmawiać o kilkunastu 

zawodnikach biegających za piłką. Mama chwali się wszystkim, jak wspaniale idzie mi w 

szkole – jasne, szczególnie świadczą o tym pały z chemii i matematyki. Pies kręci się mię-

dzy nogami, mając nadzieję na niezdarność któregoś członka rodziny. Farciarz - bratu spadł 

kawałek schabowego. Dziadek opowiada wszystkim żarty - bez urazy, ale one są starsze od 

niego.  

Co chwilę spoglądam na zegar, niecierpli-

wie wyczekując końca tej szopki. Nie rozu-

miem fenomenu tych całych obiadków ro-

dzinnych, zawsze wyglądają identycznie i 

nie uwierzę, że im nadal mogą się podobać. 

Ale jednak rodzice uważają, że trzeba 

“pogłębiać relacje rodzinne”. Och, błagam, 

jeszcze jedno spotkanie i wszyscy się wza-

jemnie pozabijamy. Cud, że w ogóle jeszcze 

zachowujemy jakiekolwiek pozory wyrozu-

miałości. Niestety (albo na szczęście), uda-

wać w nieskończoność się nie da. 

Dzięki Bogu, że ta abstrakcja dobiega koń-

ca. Przysięgam, że już wolałabym siedzieć z 

nosem w książkach lub wylądować na bez-

ludnej wyspie. Obiady rodzinne to zdecydo-

wanie najgorsze, co mogło mnie spotkać. 

Babcia, wychodząc, mówi, że następnym 

razem przywiezie mi zestaw do szydełko-

wania. Poważnie? 

Aleksandra Nej 1A 
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Więcej niż tylko flaga 
 

Z pewnością większość osób kojarzy słynną tęczową flagę, która rok temu wzbudzała w 

ludziach wiele silnych emocji. Niektórzy traktowali ją obojętnie, jedni patrzyli na nią z 

ogromną radością, lecz niektórzy z pogardą - większą niż można by się spodziewać. Nie-

zwykłe, jak skrawek materiału z określonym przesłaniem może wzbudzić tyle kontrowersji, 

jednak ku zaskoczeniu wszystkich gwiazdą tego reportażu nie będzie klasyczna tęczowa 

flaga reprezentująca osoby ze społeczności LGBTQIA+. Będzie nią natomiast symbol osób 

transpłciowych i jej twórczyni, kobiety, która dokonała więcej niż tylko stworzenie owej 

flagi. 

Monica Helms urodziła się 8 marca 1951 roku w Karolinie Południowej w Stanach Zjed-

noczonych. Jest transpłciową kobietą z bogatym bagażem doświadczeń życiowych. Jest nie-

tuzinkową osobą, która dokonała rewolucji w postrzeganiu zarówno osób transpłciowych, 

jak i podejścia do ról płciowych w USA.  

Wojsko a sukienka 

Jej historia zaczyna się w 1974 roku, kiedy była żołnierzem amerykańskiej armii Navy, 

jeszcze jako mężczyzna. Przebywała wtedy w oddziale w Charleston w Karolinie Południo-

wej. Podczas służby zaczęła czuć potrzebę ubierania się w typowo kobiece ubrania, nie wie-

działa wtedy jeszcze, kim jest i co to oznacza, lecz wiedziała jedno - jeśli dowództwo by się 

o tym dowiedziało, zostałaby usunięta ze służby. Nie chciała tego, gdyż kochała to, co robi-

ła. W obawie przed utratą stanowiska ukrywała swoją tożsamość. Jak przyznała w wywia-

dzie dla portalu Feminist nie był to dla niej czas, w którym czuła się komfortowo, skrywa-

nie sekretu pozbawiło ją pewności siebie i zaniżyło poczucie własnej wartości. 

Nowe imię, stara pasja 

 Sytuacja uległa zmianie w 1976 roku, kiedy została przeniesiona do oddziału w San 

Francisco, gdzie zdecydowała o dokonaniu korekty płci. Po długim czasie namysłu, terapii i 

dopełnieniu wszelkich formalności, rok później rozpoczęła proces przemiany, wspomina to 

jako trudny czas w jej życiu, z którym wiązało się bardzo wiele stresu i wymagało to od niej 

ogromnej odwagi i determinacji. Po procesie korekty płci złożyła wniosek o przyjęcie do 

jednostki weteranów wojennych w jej rodzinnym mieście - Phoenix w stanie Arizona, lecz 

pod zmienionym imieniem. Była to specyficzna grupa żołnierzy, ponieważ specjalizowała 

się ona w łodziach podwodnych i torpedach, do których tworzenia do dziś Monica ma zami-

łowanie. Niestety, na początku spotkała się ze zdecydowaną odmową, gdyż chciano prze-

nieść ją do oddziału dla kobiet, nie do grupy zajmującej się konkretnie łodziami podwodny-

mi. Weteranka nie była zadowolona z takiej propozycji, ponieważ przyjęcie jej oznaczałoby 

porzucenie przez nią pasji i wiązało się z nierównością płci, na którą nie chciała pozwolić. 

Jednak po długiej walce z dyskryminującym systemem, udało jej się zostać pierwszą kobie-

tą, która dołączyła do tego oddziału.  
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Flaga jako symbol dumy  

W 1999 roku, obserwując sytuację osób transpłciowych na świecie, Monica chciała zna-

leźć sposób, w który będzie w stanie zwrócić uwagę na jej społeczność, zadbać o jej rów-

ność z pozostałą częścią ludzi oraz pokazać takim osobom, że nie są same ze swoją sytuacją 

i mają na kim polegać. W tym celu postanowiła stworzyć flagę reprezentującą osoby 

transpłciowe. Flaga została pokazana po raz pierwszy na Paradzie Równości w 2000 roku w 

Arizonie. Wtedy autorka zadebiutowała swoją postawą i szerzeniem dumy z tego, kim jest. 

Rozpoczęła erę wolności, równości oraz zrzeszania ludzi, bez względu na to czy żyją w 

zgodzie z płcią, z którą się urodzili, czy z tą, z którą się identyfikują. Jako symbol zmiany i 

rewolucji Helms przekazała oryginalną flagę do Narodowego Muzeum Historii Ameryki w 

Smithsonian, widnieje ona tam do dziś.  

 

Nie spocząć na laurach  

Oczywistą prawdą jest to, że Monica dokonała wielu przemian nie tylko w życiu osobi-

stym, ale i w życiu wielu ludzi na świecie. Jest  weteranką marynarki wojennej Navy, akty-

wistką, pisarką i mówczynią. Ponadto w życiu osobistym jest emerytką i żoną Darlene Wa-

gner, również transpłciowej kobiety. W wolnych chwilach rozwija pasję tworzenia rakiet 

podwodnych i nie tylko. Można by powiedzieć, że w swoim życiu dokonała wystarczająco 

wielu rzeczy, lecz na tym jej misja się nie kończy. Nadal jest gotowa pomagać zagubionym 

i dyskryminowanym osobom. ,,Musimy informować ludzi o naszej historii. Musimy chro-

nić siebie nawzajem. Znajdźcie jak najwięcej transpłciowych osób i zawierajcie jak najwię-

cej przyjaźni” - radzi kobieta. 

 

Wiktoria Szumpur 2a 
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Dlaczego kochamy nasze matki? 
 

Ogólnie nie wiadomo, czemu je kochamy. Ale jak wszyscy wiemy, dość często nasze mamy 

narzekają i prawie zawsze coś im nie pasuje. A to nie założyliśmy czapki na głowę, a na 

dworze jest, jak wiadomo, minus pięćdziesiąt stopni. Albo ubraliśmy się zbyt ,,kuso” do 

szkoły. Najlepsze są powiedzonka w stylu: ,,Do szkoły z gołym brzuchem?”, ,,Można się 

tak malować u was w szkole?”, ,,Ty nic nie robisz w tym domu!”, ,, Idź spać, bo nie uro-

śniesz!’’, ,,Ile można spać?”, „Zrób coś wreszcie!”, ,,Cały czas tylko na tym telefonie sie-

dzisz!”, ,,Ty nic nie zjadłaś!”, ,,Jesz za dużo słodyczy!”. Jestem pewna, że każdy kiedyś 

usłyszał takie zdania. Niektórzy słyszą je aż za często. 

Wszystkie mamy są też świetnymi nauczycielkami. Zawsze pytają, co w szkole, jakby 

umiały każdy temat głęboko przeanalizować. Wiedzą jak się ubierać- czyli są projektantka-

mi mody, wiedzą, co masz jeść- czyli są dietetyczkami, wiedzą, jak masz się malować- czy-

li są wizażystkami. Musimy zdać sobie sprawę, że nasze mamy wiedzą wszystko najlepiej i 

broń Boże sprzeciwić się ich przekonaniom.  

A tak na serio, to nasze mamy niemal każdego dnia uprzykrzają nam życie, ponieważ  trosz-

czą się o nas i zależy im tylko na naszym dobru. Jesteśmy świadomi wielkiej matczynej mi-

łości, ale niekiedy to uczucie mocno nas ogranicza i wywołuje frustracje. 

Od czasu do czasu stykamy się ze zjawiskiem matki-przyjaciółki, ale nie jestem pewna czy 

chciałabym, aby moja matka była moją koleżanką i obarczała mnie dodatkowo swoimi pro-

blemikami, a zamiast wychowywać, dostarczała zbędnych rozrywek. Ostatecznie więc z po-

korą i pobłażaniem znoszę ciągłe uwagi mojej rodzicielki i gdzieś z tyłu głowy pojawia mi 

się myśl, że sama za kilkanaście lat, będąc matką, stanę się równie męcząca. 

Antonina Jastrzębowska kl.1A 
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Zmęczona ciemnością 
 Obudziłam się rano pełna energii i chęci do życia. Żwawo stanęłam na nogi, po czym 

jak zwykle chciałam odsłonić zasłony. Wszystko było spoko, aż do czasu. Rozsunęłam 

ciemne zasłony, a tam zamiast ciepłego słoneczka ukazała mi się czarna plama. No super. 

Mogłam się tego spodziewać. Przecież już jesień. Nie mam pojęcia kiedy to minęło. Jakoś 

jednak nie umiem przestawić się na zimowy tryb życia i raczej nie mam zamiaru. Uwiel-

biam jesień, ale ze względu na urok tej pory roku, a nie na jej praktyczność. Jaki idiota to 

wymyślił? Przecież w tej ciemnocie i deszczu nawet żyć się nie chce.  

 Rano jest najgorzej. Po herbatce i ciasteczku na śniadanie uświadamiam sobie, że mu-

szę wstać i iść na przystanek, a to wszystko kiedy jest ciemno. Ja przepraszam bardzo, ale 

to jakieś nieporozumienie! Ale dobra, okej, w takim razie ubieram się, cała opatulona w 

grubą kurtkę, wełniany szalik i ciepłe rękawiczki, wychodzę. Wyglądam jak kretyn, ale zro-

bię wszystko żeby nie być chora. Już zdążyłam się kilka razy w życiu przeziębić, z powodu 

odkrytej łepetyny na zimnym powietrzu. Oczywiście moja mama dodała komentarz..  

 Tak więc idę ciemną ulicą, na niebie jeszcze widać gwiazdy, wokół mnie rosną ciemne 

drzewa, jeżdżą ciemne samochody, gdzieniegdzie przeskakują ciemne cienie zwierząt. Cza-

sem nawet pojawia się mgła i wtedy wszystko wydaje się być jak w scenie z horroru. Nie 

znoszę tego. Jednak ranek to dopiero początek.  

 W szkole byłoby w porządku, gdyby nie światło za oknem. Właśnie tak. Chyba nie tyl-

ko mnie wkurza to, że muszę siedzieć w zamkniętym budynku kiedy na zewnątrz panuje 

śliczna pogoda. Akurat wtedy wszyscy bogowie postanawiają, że zrobią mi na złość i spra-

wią, że dzień będzie piękny. A potem trzeba wracać do domu. Ale oczywiście wtedy pogoda 

gwałtownie się zmienia i albo pada deszcz, albo wieje wiatr. Bo czemu nie? Czemu miała-

bym wracać do domu sucha? Jeszcze akurat wtedy autobus postanawia zrobić wszystkich w 

konia i nie przyjechać na czas.  

 Albo nie przyjechać w ogóle…  

 Całe szczęście, jak to przeżyję, jest z górki. W domu jest chwila czasu na herbatkę i 

ciasteczko oraz rozmyślanie nad życiem. Rozmyślanie nad tym co można było zrobić. No 

kurczę. Ja się nie zgadzam. Tyle ładnego dnia marnuję codziennie na siedzeniu w szkole, 

żeby później, kiedy jest mrok, nie móc wyjść na dwór. Fajowo. No to pora snu. Jak dobrze, 

że chociaż wtedy nie przeszkadza mi to, że jest ciemno. I tak codziennie; wstaję – ciemno, 

idę do szkoły – ciemno, wracam do domu – ciemno, idę spać – ciemno, śpię – a tu znowu 

ciemno. No ale dobra, jak to mówią „żyć nie umierać”, więc ja się postaram do tego przy-

stosować.  

Pola Nowak 1a 
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Feminizm potrzebny na wczoraj! 
 

 Niedawno (28.11) minęła 103 rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w 

Polsce. Nie były pierwszymi, ale i nie ostatnimi kobietami, które otrzymały te prawa. Obec-

nie mają je przedstawicielki płci żeńskiej w większości krajów. Wydawać by się mogło, że 

feministki osiągnęły swój cel, czyli równość płci. Niestety realia wyglądają nieco inaczej. 

Nie trzeba sięgać aż tak daleko w przeszłość, aby zapoznać się z jakimś buntem kobiet. Wy-

starczy spojrzeć na wydarzenia z ostatnich czasów. Na przykład strajki przeciwko prawu 

zakazującemu aborcji albo ogólnoświatowy ruch MeToo, również wiele feministycznych 

książek, filmów i piosenek takich jak Moxie autorstwa Jennifer Mathieu, Ptaki nocy i fanta-

styczna emancypacja pewnej Harley Quinn reżyserii Cathy Yan czy utwór Kesha ,,Woman”, 

które pokazują, że świat jeszcze nie stał się przyjaznym środowiskiem dla kobiet.    Jednak 

nie trzeba zagłębiać się w politykę czy prawo, by zobaczyć, jak traktuje się kobiety. Wystar-

czy zajrzeć do szkolnych statutów. Zazwyczaj jest tam taka piękna wzmianka o ubiorze i 

wyglądzie ucznia na terenie budynku. Ja, szukając szkoły ponadpodstawowej, bardzo zwra-

całam na ten punkt uwagę i niemal zawsze wyglądał on mniej więcej tak.  

Zakaz: 

 -noszenia ekstrawaganckich fryzur (między 

innymi farbowania włosów) 

- noszenia przesadnej ilości biżuterii 

- noszenia wyzywającego makijażu i manicu-

re 

- noszenia wyzywających ubrań, odsłaniania 

brzucha, dekoltu i ramion lub przesadnego 

odsłaniania nóg przez dziewczyny 

Prawdopodobnie znajdziecie tam również 

wspaniały paragraf odnośnie stroju galowego 

na uroczystości szkolne. W punkcie opisują-

cym właściwy wygląd dziewczyny bardzo 

często znajdziemy fragment o noszeniu przez 

nie w te wyjątkowe dni, tylko spódnic 

(oczywiście odpowiednio długich). W szkole, 

do której chodziła moja kuzynka statut okre-

ślał nawet  dokładna długości jaką powinna 

ona mieć. Zadziwiające czy komuś chciało się 

to sprawdzać ? 

                                                                                                                             

 Pomijając już fakt, że z tego co wiem ingerowanie szkoły w wygląd ucznia jest nie-

zgodny z prawem, zauważyłam, że więcej zakazów i nakazów dotyczy dziewczyn. Oczywi-

ście mam świadomość, że są chłopcy, którzy się malują lub noszą sukienki (co mówiąc 

Zakaz: 

-noszenia ekstrawaganckich fryzur 

(między innymi farbowania włosów) 

-noszenia przesadnej ilości biżuterii 

-noszenia wyzywającego makijażu i ma-

nicure 

-noszenia wyzywających ubrań, odsła-

niania brzucha, dekoltu i ramion lub 

przesadnego odsłaniania nóg przez 

dziewczyny 

 Prawdopodobnie znajdziecie tam rów-

nież wspaniały paragraf odnośnie stroju ga-

lowego na uroczystości szkolne. W punk-

cie opisującym właściwy wygląd dziew-

czyny bardzo często znajdziemy fragment 

o noszeniu przez nie w te wyjątkowe dni, 

tylko spódnic (oczywiście odpowiednio 

długich). W szkole, do której chodziła mo-

ja kuzynka statut określał nawet  dokładna 

długości jaką powinna ona mieć. Zadziwia-
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szczerze pochwalam), to nie oszukujmy się, jak na razie są w mniejszości. Chociaż, biorąc 

pod uwagę, że w naszym kraju wiele osób kurczowo trzyma się stereotypów ,,prawdziwego 

mężczyzny”, to nawet gdyby było ich o wiele więcej, masa ludzi nadal by ich hejtowała i 

uznawała za kompletnie szalonych, a już na pewno nie miała by za wzorce przedstawicieli 

płci męskiej”.  

 Niedawno moja koleżanka przyszła do szkoły w krótkim topie. Miała na to założoną 

bluzę i do tego szerokie spodnie. Według mnie wyglądała super. Jednak, kiedy przechodziła 

obok jednej z nauczycielek usłyszała coś w stylu „Zakryj się, bo rozpraszasz chłopców”.  

 Zabawne. A może powinnyśmy zrobić listę rzeczy, które nas rozpraszają w wyglądzie 

chłopców, by nie prowokowali dziewczyn? Wmawianie nam , że to my i nasz wygląd jeste-

śmy przyczyną rozproszenia chłopaków, seksistowskie teksty rzucane w naszą stronę a czy-

ny, które naruszają naszą przestrzeń prywatną,  są po prostu głupie. Pamiętam jak pewnego 

dnia w podstawówce byłam ubrana w najzwyklejsze długie spodnie i bluzę. Nie miałam 

makijażu, prawie żadnej biżuterii, a włosy związałam w kucyk. Mimo to jedna z osób, która 

była na korytarzu klepnęła mnie w tyłek. I co, wtedy też prowokowałam? Ciekawe czym 

tym razem, szarym odcieniem spodni? Takie myślenie jest krzywdzące dla obu stron. Oczy-

wiście dla dziewczyn, bo są przedstawiane jako prowokatorki niestosownych zachowań 

przeciwnej płci a także jako osoby, które powinny się wstydzić swojego ciała. Natomiast 

chłopaków stawia jako bezmózgie istoty pozbawione samokontroli.  

 Największy problem z tego typu zasadami, zazwyczaj mamy pod koniec roku szkolne-

go, kiedy zaczyna się robić naprawdę gorąco. Wyobraź sobie, że jest 30 stopni Celsjusza, do 

szkoły jedziesz godzinę zatłoczonym pociągiem lub autobusem. W takiej sytuacji dobrze 

jest móc założyć krótką sukienkę albo spodenki, ale przecież szkolne zasady ubioru są waż-

niejsze niż twój komfort i musisz męczyć się w długich spodniach lub dłuższej spódnicy 

czy sukience, których zwyczajnie możesz nie lubić. Zauważyłam jeszcze jedną rzecz. Pa-

trząc na to o czym wspominałam wcześniej odnośnie stroju galowego, mamy ubierać się 

niewyzywająco, ale jednocześnie podkreślać fakt, że jesteśmy kobietami. Bo oczywiście 

kobiecość też jest rozumiana stereotypowo. 

 

Julia Okolus kl. 1A 
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Prawdziwa pomoc 
 Ostatnio wiele słyszy się o tym, jak bardzo Polacy pomagają naszym wschodnim sąsia-

dom. Zapewniają im noclegi, ciepłe posiłki czy pomoc medyczną. Jednak należałoby się za-

stanowić: czy pomagając Ukraińcom, nie “wbijamy noża” w plecy naszym rodakom. 

 Sprawa związana z internatami z pewnością budzi kontrowersje, ponieważ aby zapew-

nić miejsce do spania dla ludzi z Ukrainy to polscy uczniowie w ciągu kilku godzin musieli 

zebrać rzeczy i się wyprowadzić. I teraz nasuwa się pytanie czy taką pomoc rzeczywiście 

możemy nazwać pomocą. Według niektórych oczywiście tak, ale druga strona uważa, że “ci 

na górze” robią tak, żeby poczuć się lepiej i mieć świadomość, że pomogli. Tylko co teraz 

ma zrobić polska młodzież, która została bez dachu nad głową? Na pewno nie bez powodu 

mieszkała w internatach, przecież uczniowie nie będą dojeżdżać codziennie do szkoły po 

dwieście kilometrów, prawda? 

 Działanie na pokaz, tak samo jak cała pomoc od polskiego rządu. Śmieszne jest to, że 

zwykli ludzie potrafią się lepiej zorganizować i naprawdę pomóc. Na przykład wielu ludzi 

udostępnia teraz swoje mieszkania dla Ukraińców albo wynajmuje dla nich pokoje.  

 Poza tym w wielu miastach Polacy organizują zbiórki żywności i artykułów potrzeb-

nych na co dzień. Niektórzy potrafią nie spać po kilka dni, angażując się w takie akcje. Tego 

typu inicjatywy to realna pomoc dla naszych sąsiadów, bez szkodzenia przy tym “swoim”. 

Nie są to tylko pozory, lecz prawdziwe wsparcie, bo co z tego, że pomożemy jednym, skoro 

drugim utrudnimy życie? 

 Należy również zwrócić uwagę na ludzi, którzy niby potrzebują pomocy, ale jak już 

przyjdzie co do czego to ją odtrącają, bo na przykład nie spodobało im się mieszkanie. Jest 

to bulwersujące, ponieważ niektórzy uchodźcy oczekują, że będą mieszkać w pałacu i nie 

chcą przyjąć małego mieszkania, które ktoś im oferuje. Przecież my Polacy, pomagamy im 

bezinteresownie, nie oczekujemy niczego w zamian, ale nie można od nas oczekiwać, że 

oddamy Ukraińcom wszystko, prawda? Chyba mimo wszystko to my powinniśmy czuć się 

dobrze w naszym kraju. Nie będziemy teraz robić wszystkiego, żeby tylko przypodobać się 

naszym sąsiadom i pokazać światu, jak bardzo jesteśmy wielkoduszni. 

 Pomoc przede wszystkim powinna być udzielana po cichu. Nie powinno chwalić się 

każdemu dookoła, że “O, ja to pomogłem, a ty nie”, bo nie taki jest jej cel. 

 

Ksawery Styka 2A 
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Wujek Czarek i zwycięstwo nad 

Rosją 
 Kiedy dwudziestego czwartego lutego rano usłyszeliśmy o wybuchu konfliktu w Ukra-

inie, pewnie niejednego przeszły dreszcze po plecach. Każdy zastanawiał się, jak od tego 

momentu będzie wyglądała nasza rzeczywistość. Takie pytanie zadał sobie również prezes 

Polskiego Związku Piłki Nożnej – Cezary Kulesza oraz sztab trenerski reprezentacji Polski. 

Tak się złożyło, że w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2022 rozgrywanych 

w Katarze mieliśmy zagrać z Rosją. Nowy trener – Czesław Michniewicz i jego sztab roz-

począł już „operację Moskwa”, która miała przygotować reprezentację do tego meczu. Jed-

nak w obliczu wybuchu wojny wchodziła w grę tylko jedna opcja – wyrzucenie Rosji z ba-

raży.  

 Będąc prezesem PZPN niecały rok, Cezary Kulesza musiał uporać się z dwiema cięż-

kimi sytuacjami. W czasie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia, kiedy zapewne zajadał się 

karpiem i innymi potrawami, dostał wiadomość, że ówczesny trener – Paulo Sousa 

(nazwany później słusznie przez dziennikarza Mateusza Borka „siwym bajerantem”) posta-

nowił opuścić reprezentację. Sytuacja była bardzo trudna i wymagała od prezesa szybkich 

decyzji. Przecież dwudziestego czwartego marca mieliśmy rozegrać półfinał baraży z Ro-

sją, a forma kadry przypominała sinusoidę. Nowy trener nie miał czasu na towarzyskie spo-

tkanie z inną reprezentacją w celu sprawdzenia swoich metod przed tak ważnym meczem. 

Jednak prezes Kulesza szybko zaczął działać. Zweryfikował kwalifikacje wielu kandydatów 

na trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej i po miesiącu wybrał na to stanowisko Cze-

sława Michniewicza. Nowy trener, oprócz doświadczenia w szkoleniu młodzieżowych dru-

żyn reprezentacji i w pracy w licznych klubach na polskim podwórku, znał również rosyjski 

futbol. Kilka miesięcy wcześniej z Legią Warszawa pokonał w Moskwie słynnego Spartaka.  

I tak rozpoczęła się ,,operacja Moskwa”, gdyż to właśnie w Moskwie na stadionie Łużniki 

miał się odbyć mecz.  

 Już tego samego dnia, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, pojawiło się wspólne 

oświadczenie reprezentacji Polski, Czech i Szwecji (które znalazły się w tej samej grupie 

barażowej), że nie zagrają z Rosją w Moskwie. Dwudziestego szóstego lutego reprezentacja 

Polski oficjalnie potwierdziła, że nie zagra meczu z Rosją. Decyzję ogłosił prezes Kulesza 

oraz kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Tego samego dnia podobną decyzję podję-

ła Szwecja, a dzień później również Czechy. Twarde stanowisko Polaków spowodowało 

przełom w środowisku sportowym. Nałożono na Rosję sankcje nie tylko w piłce nożnej, ale 

i w innych dyscyplinach sportowych. Polacy pokazali, że są odważni i umieją podejmować 

trudne decyzje w ciężkim czasie. Niestety federacja FIFA, która zrzesza wszystkie repre-

zentacje piłkarskie na świecie oraz posiada umowy sponsorskie z Gazpromem i której od lat 

zarzuca się korupcję wydała oświadczenie, że Rosjanie mogą grać, ale pod inną flagą i bez 

hymnu. W związku z decyzją FIFY mecz pomiędzy Polską a Rosją miałby się odbyć. Po raz 

kolejny prezes Kulesza i reprezentacja pokazali, że „nie damy sobie w kaszę dmuchać” i zo-
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stajemy przy stanowisku, że „ze zbrodniczym krajem nie zagramy”. Niesamowite jest to, że 

już dzień później po stronie Polaków stanęły: Anglia, Albania, Czechy, Dania, Irlandia, 

Norwegia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja i Walia. Presja na federację FIFA z godziny na go-

dzinę rosła. W wyniku takiego buntu musiała ona zmienić swoje stanowisko. Dwudziestego 

ósmego lutego FIFA zawiesiła Rosję. Wydawało się już, że wszystko się udało, ale po kilku 

dniach znów pojawiły się wątpliwości. Na szczęście sprawa meczu Polska-Rosja została 

ostatecznie załatwiona i drugi raz odnieśliśmy zwycięstwo. Rosja została ukarana walkowe-

rem oraz całkowicie zawieszona w dalszych rozgrywkach. Polsce przyznano walkowera i 

automatyczne znalazła ona się w finale baraży, który zostanie rozegrany w Warszawie dwu-

dziestego dziewiątego marca.  

 Prezes Cezary Kulesza, cały PZPN oraz piłkarze reprezentacji Polski mimo ryzyka nie 

odpuścili. Odnieśli moralne zwycięstwo jasno deklarując, że nie wyjdą na boisko w Mo-

skwie. Kto wie, co by się stało, gdyby nie tak szybkie i stanowcze stanowisko prezesa 

PZPN i całej narodowej kadry. Mimo że nasza reprezentacja nie należy do piłkarskich mo-

carstw takich jak Anglia czy Niemcy, to pokazała, że potrafi walczyć o sprawiedliwość i ho-

nor. Polscy kibice liczą, że podczas marcowego finału baraży reprezentacja pokaże swoją 

ogromną moc, a podczas Mistrzostw Świata w Katarze staniemy się piłkarskim mocar-

stwem.  

 

Jakub Janeczek 2a 
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Wieś bus 
 Jako pełnoprawna mieszkanka małej miejscowości, jeżdżę do szkoły „wieś busem”. 

Pojazdem, który lata swojej świetności ma już dawno za sobą, jest na tyle sprawny, aby da-

lej przechodzić najróżniejsze kontrole i mógł zawozić staruszki i młodych ludzi z wiosek do 

pobliskich metropolii. Jeździ on z taką częstotliwością, że gdy się na niego spóźnisz bar-

dziej ci się opłaca nie iść do szkoły niż czekać na kolejny. Cena biletu miesięcznego też ni-

jak się ma do oferty. Płacisz 120 zł za to, że masz do swojej dyspozycji dwa kursy powrotne 

rano (z czego tylko jeden, który przyjeżdża o ludzkiej godzinie), oraz dwa powrotne. Roz-

kład co prawda wspomina o jeszcze jednym kursie, jednak myślę, że nie ma osoby która ko-

rzysta z opcji o 8:30.  

 Na samym początku gdy myślałam, że muszę pięć razy w tygodniu wstawać o piątej, 

przedzierać się po ciemku w kierunku przystanku odganiając się od sfory psów, żeby do-

trzeć do szkoły na godzinę przed pierwszym dzwonkiem, bo jakiś geniusz wpadł na mega, 

super pomysł aby tak było, to myślałam, że po prostu wskoczę pod ten bus, zamiast nim po-

jechać.   

 Jednak po tych już prawie trzech miesiącach zaczęłam doceniać mój autobus, ponie-

waż posiada on też niezwykle fantastyczne zalety. Zaczynając od tego, że wsiadając do nie-

go zawsze wiem, że znajdę miejsce siedzące. Nieważne, że wszyscy teraz muszą jechać  i 

tak w nim jest praktycznie pusto, rzadko kiedy ktoś musi usiąść koło ciebie. Dzięki temu 

posiadam możliwość ułożenia się wygodnie, jak chcę, ponieważ nikomu tym nie przeszka-

dzam. Nie muszę się też martwić, że w środku spotkam żula, który z jakiegoś powodu uznał 

autobus za świetne miejsce do spania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jedyne wejście jest 

koło kierowcy u którego kupujesz bilet bądź kasujesz miesięczny. Dzięki temu wszystkie-

mu, autobus jest świetnym miejscem do powtarzania przed lekcjami, nie ma tam za dużo 

ludzi więc zawsze panuje tam cisza, sięgając po podręcznik nie musisz się martwić że ko-

goś uderzysz, bądź popchniesz oraz brak menela równa się brak nieprzyjemnego zapachu . 

Jest to też jedyne miejsce w którym naprawdę mogę odpocząć po ciężkim dniu w szkole, 

zanim pochłonie mnie nauka i obowiązki w domu, taki przestój, odpoczynek od wszystkie-

go. Moment w którym odpoczywam od ludzi w szkole, znajomych i rodziny, taka dodatko-

wa godzina dla mnie. Bardzo mi się też podoba to, że rano, mój bus ma ostatni przystanek 

przy szkole, to spory plus, ponieważ rano mogę iść spać w autobusie nie martwiąc się, że 

nie obudzę się w odpowiednim momencie. 

 Więc gdyby mi ktoś dziś powiedział, że od jutra mogę  dostawać się do szko-

ły ,,Elkami”, to i tak dalej bym jeździła „wieś busem”. Nawet gdyby mnie namawiał to by 

nic nie dało, nie dałoby nic.          Łucja Sadowa IA 
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Gdzie te mohery? 
 

Chociaż lato skończyło się miesiąc wcześniej, popołudnie było zaskakująco upalne. Ciepłe 

promienie październikowego słońca skutecznie nagrzewały wnętrze niebieskiego autobusu, 

drażniąc tłoczących się w nim ludzi. Podróż była bardzo męcząca, jako że kierowcy piase-

czyńskich autobusów jeżdżą, można rzec – dosyć dynamicznie, pasażerowie co chwilę tra-

cili równowagę, pchając się na siebie. Mimo niedogodnych warunków udało mi się znaleźć 

trochę przestrzeni dla mnie i wypchanego książkami plecaka. Los chciał, że stojąc niemalże 

na środku autobusu znalazłam się w centrum rozgrywającego się od jakiegoś czasu konflik-

tu. 

Nie mam w zwyczaju przysłuchiwać się prywatnym rozmowom, jednak gdy do moich uszu 

doszły dość niecodzienne zdania, zwyczajnie nie mogłam się powstrzymać.  

- Widzisz tę dziewczynkę po prawej? Patrz, jakie ma włosy nierozczesane, jakaś zaniedbana 

jest, wygląda na niegrzeczną. – Na początku nie byłam pewna, czy dobrze usłyszałam. Star-

sza pani, na oko lat 70, publicznie wygłasza głośne komentarze na temat wyglądu 10-letniej 

dziewczynki siedzącej tuż obok. Cała sytuacja jednak zrobiła się jeszcze bardziej niezręcz-

na, gdy towarzyszka starszej pani postanowiła zwrócić się do drugiego dziecka: 

- Ty jesteś ładna, buźkę masz pulchną i rumianą, na pewno wyrośniesz na porządną kobietę.  

W tym momencie zniesmaczenie wzięło górę nad samokontrolą i cała moja uwaga została 

jawnie skierowana na obie panie wygłaszające dobitnym głosem uwagi o siedzących na-

przeciwko nich dzieciach. Posłałam im kilka krzywych spojrzeń i zbierałam się do jakiejś 

reakcji. Na twarzach dziewczynek będących obiektem domniemanych drwin jawnie malo-

wał się dyskomfort, zażenowanie nawet. 

Niejednokrotne docierały do mnie historie o delikatnie mówiąc – zamiłowaniu starszych 

osób do publicznego pouczania i komentowania wyglądu młodzieży, jednak nie myślałam, 

że sama będę świadkiem takiego zachowania i to w stosunku do dzieci. 

Kolejnym, tym razem szczęśliwym zrządzeniem losu jedna z pań wysiadła na tym samym 

przystanku co ja. Musiała jednak zauważyć, iż bacznie i z dezaprobatą przysłuchuję się dia-

logowi, ponieważ tuż po opuszczeniu autobusu zagadnęła mnie. Jak się okazało, chciała 

sprostować całą sytuację. 

- Jedna z dziewczynek, ta, którą krytykowałam, znęcała się nad tą drugą, kilka razy wyrzu-

cała jej plecak na ulicę przy szkole. – powiedziała. Zapytałam, czy dyrekcja lub wycho-

wawca wie o problemie, jednak odpowiedź była rozczarowująca. Okazało się, że obie panie 

od jakiegoś czasu znały historię obu dziewczynek – i scena w autobusie została zainsceni-

zowana po to, by dać nauczkę małej prześladowczyni.  
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Oczywiście przeprosiłam kobietę za niegrzeczne zachowanie z mojej strony i podsłuchiwa-

nie rozmowy, która mnie nie dotyczyła, jednak ta nie była urażona nawet w najmniejszym 

stopniu. Wręcz przeciwnie - pochwaliła mnie za uwagę, ciesząc się, że inni nie są obojętni  

na potencjalnie groźne sytuacje. 

- Tak swoją drogą, bardzo podobają mi się twoje włosy, sama bym chciała mieć niebieskie, 

jednak trochę boję się reakcji mojej wnuczki. Cieszy mnie widok młodych ludzi ekspery-

mentujących ze swoim wyglądem. – dodała ciepło na odchodne. Ten komentarz, choć lekko 

zbił mnie z tropu, spowodował, że uśmiechnęłam się w duszy. Nawet moja rodzina była 

sceptycznie nastawiona do zmiany wizerunku. Spodziewałam się raczej krzywych spojrzeń 

niżeli komplementów, tym bardziej od starszych osób. 

Tutaj nasuwa się pytanie: gdzie te symbole wrogości wobec wszelkich przejawów inności? 

Gdzie te babcie, które na widok czerwonych włosów, kolczyków w nosie czy dziurawych 

spodni obdarzają właściciela krzywymi spojrzeniami? 

 

Weronika Bieńkowska 2A 
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Zagubieni w tłumie 
     Ludzie, tłum i wszechogarniający niepokój. Zamęt i chaos… Jestem na warszawskim 

Dworcu Zachodnim późnym popołudniem, gdzieś koło 17:30. Pierwszy widok to mnóstwo 

ludzi i duże namioty. W jednym znajdują się zebrane w wielkich pudłach ubrania dla 

uchodźców. Na przystanku zaparkowane busy, ludzie z walizkami, głównie kobiety z dzieć-

mi. Dalej duży, zamykany namiot, gdzie można usiąść, coś zjeść oraz jest kącik do zabawy 

dla maluchów. Obok na chodniku rysunki, które dzieci malowały kredą. Niektóre bardzo 

słodkie, jak np. ludziki, kwiatki, czy flaga Ukrainy w kształcie serduszka, ale widziałam też 

narysowany czołg… W przejściu podziemnym jest wiele punktów, gdzie przybysze za oka-

zaniem odpowiedniego dokumentu mogą za darmo wyrobić sobie karty SIM. Są też stoiska 

z ładowarkami i Power bankami.  

Wolontariusze stoją przy stolikach z kawą, herbatą, przekąskami i wodą. Aż miło się patrzy 

na tylu ludzi w niebieskich kamizelkach, którzy szczerze cieszą się, że mogą pomagać. Do-

datkowo znajdują się tu również zbiórki z rzeczami dla zwierząt. Można pomyśleć, że 

względne warunki do przeczekania są tutaj naprawdę niezłe, jednak wciąż bardzo smutno to 

wszystko wygląda. W dalszej części dworca ludzie siedzą na walizkach, dziesiątki wolonta-

riuszy się kręci i wciąż pomaga, np. przy kupnie biletu. Dzieci płaczące w wózkach, matki 

próbujące je uspokoić. Słyszałam, że często ludzie nawet nie zdążyli zabrać ze sobą wóz-

ków, a dodatkowo trudno jest je przetransportować. Zatem organizowano tam także zbiórki 

wózków i nosidełek dla dzieci.  

Rozmawiałam z ciocią, która była tutaj niedługo po tym, jak się wojna zaczęła. Powiedzia-

ła, że teraz to są tutaj naprawdę świetne warunki i o wiele lepsza organizacja niż wcześniej. 

2 tygodnie temu było tam jak w piekle – powiedziała. Wolontariuszami były tylko osoby 

prywatne, bo nie istniały jeszcze zorganizowane grupy. Jedzenie wydawano z ziemi, nic nie 

było oznakowane, zero namiotów. Próbuję sobie to wszystko wyobrazić, bo nie widziałam 

tego na żywo. Gdybym była tam wtedy, zapewne jeszcze bardziej by mnie to dotknęło. Jed-

nak i teraz było to wstrząsające. Jeżeli chodzi o czystość, teraz jest zdecydowanie lepiej, bo 

zdążyłam nawet sama zauważyć panią jeżdżącą maszyną do mycia posadzek jak w centrach 

handlowych. Będąc tu, przypomniałam sobie jak byłam na Światowych Dniach Młodzieży. 

Też czekaliśmy na dworcu, nie mieliśmy ,,normalnego’’ jedzenia i staliśmy z bagażami, 

czekając na jakikolwiek transport. Byliśmy głodni, zmarznięci i nie mieliśmy gdzie się za-

trzymać. Ale wtedy to było zupełnie, co innego, bo przyjechaliśmy tam z własnej woli w 

czasie wakacji. A ci ludzie musieli uciekać przed wojną…  
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 Obok znajduje się również hostel dla matek z dziećmi. Ludzie, którzy przyjeżdżają, 

mogą albo przeczekać w hostelu, albo u kogoś w domu. Zastanawiałam się również nad 

jedną rzeczą. Mianowicie nad tym, jak mieszkańcy Ukrainy muszą się przełamywać, żeby z 

naszej pomocy korzystać. Jakby się nad tym zastanowić, to oni też z pewnością czują się 

dziwnie, że wszyscy im oferują wszystko za darmo i chcą pomóc. Widzę nawet po sobie, że 

jest mi trudno prosić, a także korzystać z czyjejś pomocy.  

     Podziwiam to, że wolontariuszy wciąż przybywa, i to jak oni się cieszą i garną do pomo-

cy. Dzięki nim tysiące Polaków przyjęło uchodźców w domach. To zasługa nie tylko go-

ścinności wielu z nas, ale też oddolnych grup wolontariuszy, którzy koordynują taką pomoc. 

M.in. „Grupa Zasoby Warszawa - schronienie dla osób z Ukrainy” jest koordynowana przez 

30 osób i ok. 350 wolontariuszy, a na Facebooku zrzesza ponad 32 tys. członków i człon-

kiń! Od początku wojny znalazła już dach nad głową w prywatnych mieszkaniach dla... 

4500 osób! I to działając na jednym tylko dworcu Warszawa Zachodnia. Są tam codziennie 

od 17: 00 do jakiejś 1: 00 w nocy. Początkowo zdarzało się im świadczyć pomoc nawet do 

4: 00 rano, ale teraz są już dużo lepiej zorganizowani i idzie to sprawniej. Zorganizowali się 

całkowicie oddolnie, zebrali deklaracje o wolnych mieszkaniach/pokojach/kanapach wśród 

mieszkańców Warszawy. Zrobili z tego bazę danych, poszli na Dworzec Zachodni i tam co-

dziennie, do późnych godzin nocnych dyżurują, rozmawiają z przybyszami, szukają dla 

nich wolnych miejsc. Wydzwaniają, piszą smsy, aktualizują bazy danych, dziękują, uśmie-

chają się, wrzucają relacje z tego, ilu osobom udało się pomóc (czasem nawet kilkuset jed-

nego wieczoru!) Rekordem jest liczba 350 osób rozlokowanych w ciągu jednego dyżuru. A 

jeszcze do tego, wypuścili otwarte oprogramowanie do ogarniania tego procesu.  

 Na platformie Noizz przeczytałam bardzo ciekawy wywiad z założycielką tej grupy – 

Zofią Jaworowską. Mówi, że obecnie choćby rozłożenie karimaty albo dmuchanego mate-

raca w pokoju to już duża pomoc, bo dzięki temu ktoś nie będzie musiał spać na dworcu, a 

wiele osób cały czas tam nocuje. Takiego krótkoterminowego noclegu potrzebują m.in. oso-

by, które ruszają w dalszą drogę, a w Warszawie chcą tylko odpocząć, przeorganizować się i 

kupić bilet. Zdarzają się nawet rodziny dziesięcioosobowe, które nie chcą się rozdzielać. 

Ulokowanie ich u kogoś w domu graniczy z cudem. Pytanie: jak docierają do nich ludzie, 

którzy są gotowi przyjąć u siebie osoby uciekające przed wojną? Jaworowska odpowiedzia-

ła: Staramy się działać tak bezpiecznie, jak tylko się da. Na stronie mamy umieszczone 

wszystkie niezbędne linki i formularz zgłoszeniowy, do którego można wpisać swój dom, 

mieszkanie, pokój, kanapę albo materac.  
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 Weryfikacja pozwala się upewnić, że osoby jadą w bezpieczne miejsce, w jakim nikt 

nie chce nikogo wykorzystać. Do tego potrzebny jest formularz, w którym chętni wpisują 

wszystkie niezbędne dane. Ludzi weryfikują także na Facebooku. Dzwonią do nich, prze-

glądają profil i to jest pierwsze sito, które pozwala im odsiać niektóre zgłoszenia. Mają w 

zespole ludzi z Ukrainy, którzy weryfikują, czy dane osoby rzeczywiście uciekają przed 

wojną i szukają noclegu, czy nie są nietrzeźwe. Łączenie w pary to zadanie ich grupy zdal-

nej, która ma dostęp do bazy danych i operuje z biura. Jeżeli uda się "zmatchować" osoby 

oferujące nocleg z osobami znajdującymi się na dworcu, to sprawdzane jest jeszcze, czy po-

trzebna jest ich pomoc przy transporcie. Jeśli nie, to gospodarz przyjeżdża na dworzec i oni 

wtedy mogą przyjrzeć się takiej osobie na żywo, porozmawiać i wyczuć intencje – to kolej-

ny krok do zmniejszania ryzyka. Jeżeli osoba nie gwarantuje transportu, to któryś z ich kie-

rowców odwozi ją do gospodarzy, wchodzi do środka i odbywa taką rozmowę na miejscu, 

tak, żeby się upewnić, że osoby dostaną godną opiekę. Na razie nie mieli jeszcze ani jedne-

go niebezpiecznego przypadku, więc ta metoda na szczęście się sprawdza.  

 Spytałam moją ciocię, która działa w ,,Grupie zasoby”, z jakim najtrudniejszym przy-

padkiem musiała się zmierzyć. Opowiedziała, że wczoraj przyjechał chłopak, który ma 16 

lat. Przyjechał sam i powiedział, że chce tu pracować i zostać. Moja ciocia musiała rozma-

wiać z różnymi prawnikami i urzędnikami, czy on w ogóle mógłby pracować. Na razie sta-

nęło na tym, że udało się znaleźć zakwaterowanie dla niego u jakiejś rodziny. Przykro mi 

było słuchać o tego typu przypadkach, tym bardziej, że były o osobach w moim wieku. 

Spytałam również o przyjemne sytuacje, a zdarzały się nawet śmieszne. Np. przyjechała pa-

ni z papugą i chomikiem i o dziwo bardzo łatwo znalazło się dla niej miejsce. Ciocia dostała 

potem zdjęcie zadowolonej papugi i chomika w mieszkaniu. Zdarzają się rodziny, które co 

chwila przyjmują jakichś uchodźców, więc ciocia mi powiedziała, że ma już ich prywatne 

kontakty zapisane w telefonie. Jak dzwonią, to przepraszają, że robią sobie jeden dzień 

przerwy, ale muszą wyprać pościel dla następnych. 

 Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak te grupy wolontaryjne wciąż się powiększają. 

Polacy się zjednoczyli i widać, że niesienie  pomocy sprawia im wielką radość. Na razie 

wszystkie grupy są całkowicie oddolne, więc miejmy nadzieję, że otrzymają wsparcie od 

rządu albo, chociaż od samorządu. Niestety, wolontariusze nie są w stanie ułożyć życia 2 

mln uchodźców, ale to, co robią jest naprawdę cenne, godne podziwu, ponieważ wymaga 

ogromu pracy, wysiłku fizycznego i psychicznego. 

 Antonia Kubicka 2a 
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Melanż 
Wiele osób interesuje się światem kinematografii. Z pewnością jej fanom nie umknęła 

94. ceremonia wręczenia Oscarów. Wśród laureatów znalazł się również film Diuna w re-

żyserii Denisa Villeneuve. Intrygujący tytuł skłonił mnie do obejrzenia tego filmu jeszcze 

przed galą wręczenia Oscarów.  

Zadebiutował on już 3 września 2021 roku na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmo-

wym w Wenecji, natomiast jego premiera odbyła się 22. października tego samego roku. 

Diuna cieszyła się dosyć dużą popularnością. Film oparty jest na serii Kroniki Diuny’Fran-

ka Herberta. Został on jednak podzielony na części, z których kolejna ma ukazać się już w 

przyszłym roku. Akcja dzieje się w kosmosie w dalekiej przyszłości. Fabuła filmu skupia 

się wokół drogocennej uprawy zwanej melanżem, który umożliwia jasnowidzenie. Ma on 

działanie narkotyzujące. Jednak spór, jaki toczy się wokół uprawy, wiedzie do wielkiego 

konfliktu między rodem Atrydów i Harkonnenów. Prowadzi to do zawiązania niezwykle 

ciekawej akcji z wieloma zwrotami.  

Równie interesujące jest zakończenie filmu. Z pozoru błahy temat doprowadza do poka-

zania przez reżysera wielu uniwersalnych problemów, które towarzyszą człowiekowi od 

lat.  

Świetna gra aktorska Timothée Chalameta i Rebecci Ferguson pozwoliła przyciągnąć 

przed ekrany wiele milionów widzów. Bohaterowie są ukazani w bardzo realistyczny, wy-

razisty sposób. Możemy dostrzec, jak trudno podejmować im decyzje, które mogą mieć 

różne konsekwencje. Niestety przekłada się to na spowolnienie akcji. Emocje i dylematy 

bohaterów są ukazane w bardzo intrygujący sposób.  

Scenografia jest niezwykle plastyczna i pozwala nam być częścią tego fantastycznego 

świata. Wymagała ona wiele pracy Zsuzsanny Sipos i Patrice’a Vermette’a. Świat w filmie 

przedstawiony jest na różnych planetach, które znacząco się od siebie różnią. Skłoniło to 

zarówno twórców, jak i aktorów do ogromnego zaangażowania. 

Muzyka pozwala widzom jeszcze lepiej wczuć się w problemy bohaterów. Każda scena 

z filmu jest z nią doskonale zespolona. Warto zaznaczyć, że to za nią Hans Zimmer otrzy-

mał w tym roku Nagrodę Oscara.  W Diunie możemy dostrzec również pewne uniwersalne 

prawdy. Zachęcające dla kolejnych widzów jest również otrzymanie przez ten film aż sze-

ściu Oscarów (najlepszy dźwięk, zdjęcia, efekty specjalne, montaż, scenografia, muzyka 

oryginalna).  

Film jest  więc naprawdę godny polecenia. Pozwala nam wczuć się w dramaty bohate-

rów i przedstawiony świat. Doskonała gra aktorska i idealnie skomponowana muzyka 

umożliwia wczucie się w każdą sytuację. Film jest wart obejrzenia, pozwala  spojrzeć na 

uniwersalne problemy z innej perspektywy. 

Marcin Gajda, kl. IIIAG 
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Kfiatki nauczycieluf 
 

 „Skąd ja to wiem? Nie wiem. Genialne objawienie?” 

 „Do czego nam sinusy i cosinusy? Do wyższych celów!” 

  „Już się nie przypatrujcie tym prezentom […] skupcie się na wierszu i nie myślcie jak 

zareaguje Kaśka na to, że jej kupiliście pajaca” 

 „Chlanie wódy z Kiszczakiem nie jest zbyt etyczne.”  

 „Trzeba przyznać, że ten szlafroczek jest z lekka seksowny.” 

 „Maria Janion to był tytan.” 

 „Bóg wyjrzy zza chmury i powie: ‘No i co, Hitler’.” 

 „Ten wiersz jest tak nafaszerowany… jak indyk na Wielkanoc.” 

 „To nie było tak, że ktoś brał trupa i gotował na nich krupnik.” 

 „Przestań stękać, bo car nie będzie miał apetytu.” 

 „Tu kapusta, tu żyto, tu się wygoli, tu się postawi dom jednorodzinny, a tu bloki.”  

[w kontekście Ustępu Dziadów cz. III] 

 „Ona jest takim pasożytem, tak jak jej tatuś.” 

 „Jego Konrad jest silny.” 

 „Nie Juliusz, tylko Słowacki! Nie chodzisz z nim przecież na oranżadę.” 

 „A to ścierwo!” 

 „Bardzo wielu żydów zajmowało się żydostwem.” 


