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Drogi Czytelniku! 
 
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Ci najnowszy, wrześniowo-październikowy numer „IX 
Wrót”. Mamy nadzieję, że ta lektura idealnie sprawdzi się jako dopełnienie jesiennych ponurych 
wieczorów i odprężenie po tygodniu pełnym nauki. 
 
Jak zwykle, serwujemy Ci moc literackich i publicystycznych atrakcji: łyk poezji, kęs prozy, recen-
zje frapujących książek, felietony dotykające gorących tematów, komentarze z różnych dziedzin 
życia: od wolontariatu - przez muzykę - po modę… Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!  
 

Redakcja „IX Wrót” 

Wstępniak 



4 

IX WROTA 

Lucy Maud Montgomery - historia bez happy 
endu 

 

Antonina Górka 1C 

Wszyscy dobrze znamy, a przynajmniej słyszeliśmy o Lucy Maud Montgomery z jej powieści o rudowłosej 
marzycielce. Mowa tu oczywiście o Ani Shirley, bohaterce „Ani z Zielonego Wzgórza”, o której to Maud na-
pisała aż 11 tomów książek. Opowiadały one o odrzuceniu, dorastaniu, miłości (zarówno szczęśliwej, jak i 
nieszczęśliwej), a nawet o bólu związanym z utratą własnego dziecka. Te problemy były odzwierciedleniem 
życia autorki, która w ten sposób szukała ucieczki od cierpienia. 

Należy zaznaczyć, że Lucy Maud Montgomery była marzycielką. Wszystkie romantyczne opisy Jeziora 
Lśniących Wód czy Doliny Fiołków były tak naprawdę wspomnieniami autorki z dzieciństwa. Miejsca te ist-
niały naprawdę, na Wyspie Księcia Edwarda. Jako mała dziewczynka Maud często zaczytywała się w litera-

turze i poezji, co dawało jej szerokie pole do rozwoju wyobraźni. Można powie-
dzieć, że czytanie było dla niej wybawieniem, ponieważ wychowywana w at-
mosferze ścisłej dyscypliny nie miała innej rozrywki. Kiedy była starsza, posta-
nowiła sama zacząć pisać. Pierwszy raz jej dzieło (był to wiersz „On Cape Le-
Force”) ukazało się w lokalnej gazecie, gdy miała 15 lat. Dziewczyna ponad 
wszystko stawiała ambicje i wykształcenie. Ukończyła studia pedagogiczne, 
studiowała literaturę i pracowała jako nauczycielka. Tuż po studiach pisarka 
wróciła do domu opiekować się babcią. To właśnie wtedy napisała swoją pierw-
szą książkę, „Anię z Zielonego Wzgórza”, która przeszła wiele poprawek, zanim 
w ogóle została wydana. Wiele wydawnictw wielokrotnie odrzuciło maszynopis. 
Ostatecznie książka przyniosła autorce wielkie zyski. Po śmierci babci Maud 
wyszła za prezbiteriańskiego pastora, Ewena Macdonalda. Zanim znalazła tego 
jedynego wybranka, dziewczyna była kilkakrotnie zaręczona i nie wiedziała, jak 
ma postąpić. Wszystkie swoje wątpliwości i problemy miłosne przedstawiała w 
książkach jako problemy Ani Shirley, wkrótce Blythe. Swoje małżeństwo autor-
ka uznawała za dobry wybór, chociaż nie darzyła męża głębokim i romantycz-
nym uczuciem. Po ślubie małżeństwo wyjechało do Leaskdale, gdzie Ewan 
znalazł nową pracę. Przyniosło jej to wiele cierpienia związanego z tęsknotą za 

ukochanym miejscem na Ziemi, Wyspą Księcia Edwarda, gdzie wracała tylko okazjonalnie.  

Poza sprawami takimi jak zajmowanie się Szkółką Niedzielną Lucy Maud Montgomery naprawdę dużo pisa-
ła. To właśnie wtedy spod jej pióra wyszła seria o Emilce z Księżycowego Nowiu i Pat. Pisała wtedy też 
dzienniki, które były kolejną drogą ucieczki od cierpienia. Przez depresję męża czuła się bardzo osamotnio-
na. Wkrótce potem zmarła ukochana kuzynka pisarki. Oprócz tego całe życie Maud zmagała się z bólem 
spowodowanym utratą syna, który zmarł tuż po porodzie. Dokładnie te same problemy autorka przypisała 
Ani Blythe. W książce „Wymarzony Dom Ani” głównej bohaterce umiera córka. Długi czas zmaga się z żało-
bą i zamyka się w sobie. Ogromnym wsparciem dla bohaterki staje się wtedy jej mąż, a Ania godzi się z lo-
sem. Pomogło to Lucy Maud Montgomery w pogodzeniu się z własnym. Nic jednak do końca nie złagodziło 
jej cierpienia. Próby przelania swoich uczuć na maszynopisy widać szczególnie w wyżej wspomnianym pią-
tym tomie o pannie Blythe. „Dlaczego w ogóle rodzą się dzieci, jeżeli ma im być lepiej po śmierci? Nie wie-
rzę, ażeby dla dziecka było lepiej umrzeć zaraz po urodzeniu niż przejść przez całe życie, kochać, być ko-
chanym, radować się i cierpieć, wykonać całą swą pracę i rozwinąć cechy, które by mu dały w wieczności 
jakąś indywidualność. A skąd możesz wiedzieć, że to była wola boska? Może to było właśnie pokrzyżowa-
nie planów boskich przez siły zła? Nie można od nas wymagać, abyśmy się z tym pogodzili.” Przytoczone 
słowa powiedziała Ania starająca się zrozumieć sens tragedii zaistniałej w jej życiu.  

Lucy Maud Montgomery to autorka doświadczona przez życie, które w jej przypadku nie było usłane róża-
mi, jak życie bohaterek jej książek. 
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Z doświadczenia wiem, że pomaganie innym cieszy. Uśmiech, spojrzenie, wdzięczność, osiągnięty cel wy-
nagrodzą trud, jaki włożyliśmy, żeby komuś pomóc. Czasem jednak nie wiadomo, jak zacząć... 

Z pomocą przychodzi założona niedawno przez Polites Mapa Wolontariatu. Ma ona pomóc ewentualnym 
wolontariuszom znaleźć sposób oraz miejsce wolontariatu, ułatwić szukanie pomocy oraz rozpromować 
różnego rodzaju instytucje. Mapa została podzielona na kilka kategorii: pomoc prawna; pomoc osobom z 
niepełnosprawnościami; kultura/sztuka; pomoc dzieciom i młodzieży; ekologia; turystyka/sport; pomoc oso-
bom zagrożonym socjalnie, bezdomnym; pomoc osobom starszym/chorym. Po wybraniu jednej z organiza-
cji pojawia się jej opis, zadanie wolontariusza oraz dane kontaktowe. Mapę można znaleźć  na stronach: 
www.polites.org.pl oraz pomorzepomoze.pl pod zakładką MAPA. Jest to świetna opcja dla tych, którzy 
wciąż szukają sposobu na niesienie pomocy w obrębie naszego miasta.  

 

woLOntariat  

Julia Żelpeień 2F 
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Met Gala to jedno z większych modowych wydarzeń roku, które Vogue podsumował słowami ,,fashion’s 
biggest night out”. Co roku odbywa się w nowojorskim muzeum ,,Metropolitan Museum of Art”, gdzie 
dziesiątki zaproszonych celebrytów mają  możliwość ujrzeć wystawę sztuki, do której tematu muszą do-
stosować się własnym  strojem. Temat tegorocznej wystawy ,,In American: A Lexicon of Fashion” miał 
za  zadanie skłonić biorących udział do refleksji o sposobie postrzegania amerykańskiej  mody oraz wy-
rażenia poprzez swój ubiór, czym takowa dla nich jest. Dlaczego to zbiorowisko znanych ludzi cieszy się 
tak ogromną sławą? Ponieważ jest ono owiane swego rodzaju tajemnicą. Niezmiennie od 1971 roku 
właściwie nie wiemy, co dzieje się za ogromnymi drzwiami ,,Metropolitan Museum of Art”. Widzimy cele-
brytów oraz ich kreacje na czerwonym dywanie, ale na tym się kończy. Nic więc dziwnego, że każ-
da  informacja z wnętrza imprezy cieszy się kosmiczną popularnością. Sami celebryci nie są skorzy do 
opowiadania o przebiegu wieczoru, a jednym z nielicznych źródeł informacji są zdjęcia, które zostają 
później opublikowane. Możemy na nich zobaczyć goszczące gwiazdy oraz niemal już legendarną ła-
zienkę Met Gali, w której zaproszeni bawią się i  spędzają tę szaloną noc. Oto niektóre z tegorocznych 

stylizacji, które mogliśmy obejrzeć na czerwonym dywanie:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Chemberlain w Louis Vuitton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET GALA 2021 
Karolina Kurylak 2C 
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Bille Eilish w kreacji dom mody Oscara de la Renty 
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 „Folwark zwierzęcy” to powieść epicka autorstwa 
Georga Orwella. Fabuła, którą opisuje w dziele 
autor, jest łatwą do zauważenia i bardzo wymowną 
parabolą państwa komunistycznego, którym wów-
czas była Rosja. Akcja rozgrywa się w XIX-
wiecznej Anglii w fikcyjnym Folwarku Dworskim 
zarządzanym przez ludzi. Sielankę i gnuśność 
wiejskiego życia przerywa niespodziewana rewolta 
zwierząt pod przewodnictwem świń. Zbuntowane 
zwierzęta przepędzają ludzkich krzywdzicieli i w 
kolektywie rozpoczynają nową, świetlaną przy-
szłość folwarku, w którym wszyscy są równi, nie 
ma ciemiężonych i ciemiężycieli. Na pozór plan się 
powiódł, ludzie zniknęli, a władze przejęły zwierzę-
ta. Jednak nie wszystko działało tak, jak to było 
zapowiedzianie przez sen Majora (duchowego 
przywódcy i wizjonera, od którego wszystko się 
rozpoczęło). Okazało się jednak, iż teoria o równo-
ści praw i braterstwie pozostała tylko zapisanym 
skrawkiem papieru i nie ma nic wspólnego z rze-
czywistością. Lista praw zapisana w postaci Sied-
miu Przykazań szybko przestaje obowiązywać i 
tak jak to miało miejsce w czasach stalinowskiego 
terroru, ludzie, zdjęcia, wydarzenia zaczynają zni-
kać tak, jakby nigdy ich nie było, przestaje również 
obowiązywać zasada równości wszystkich zwie-
rząt, spośród których wykształca się elita składają-
ca się z przedstawicieli tylko jednego gatunku – 
bardziej przebiegłych świń, które wykorzystywały 
resztę jako siłę roboczą. Mit założycielski o równo-
ści wszystkich zwierząt kończy się z momentem 
ogłoszenia jedynego obowiązującego przykazania, 
które brzmi: 
„Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwie-
rzęta są równiejsze od innych.” 
Czary goryczy dopełnia finałowe zbratanie się pa-
nujących świń z uprzednimi ciemiężycielami – 
ludźmi.  
 

To niespełna 130-stronnicowa, napisana w 1945 
roku, pozycja idealnie ukazująca minusy państw 
totalitarnych. Napisana zrozumiałym i prostym ję-
zykiem, który przypadnie do gustu czytelnikowi 
każdego rodzaju. G. Orwell podjął rewelacyjną de-
cyzję, pisząc w taki sposób, dzięki któremu ludzie 
czytający, a w szczególności uczniowie, są w sta-

nie zobrazować sobie świat, który panował wów-
czas w ZSRR. Książka ta bardzo przypadła mi do 
gustu ze względu na to, że można dowiedzieć się 
dużo fascynujących rzeczy oraz dojść do wielu 
wniosków. Może ona w pewnym sensie ukierunko-
wać drogę, którą będziemy podążać w przyszłości. 
Autor na niecałych 130 stronach zawarł wszystko, 
co potrzebne takiemu utworowi. 
 

Teraz może kilka słów o autorze. George Orwell 
(ur. 25 czerwca 1903r., zm. 21 stycznia 1950r.) był 
brytyjskim pisarzem i publicystą, często uznawa-
nym za najlepszego kronikarza angielskiej kultury 
XX wieku, Orwell pisał powieści i felietony. W swo-
im dorobku literackim ma między innymi takie dzie-
ła jak : „Rok 1984”, „W hołdzie Katalonii” oraz wła-
śnie „Folwark zwierzęcy”. Jego dzieła odznaczają 
się inteligencją, dowcipem i wrażliwością na nie-
równości społeczne. Wywarł istotny wpływ na 
współczesną kulturę. Przymiotnik „orwellowski” 
określa sytuacje, w których system zagraża wolno-
ści jednostki bądź całych społeczeństw, szczegól-
nie w zakresie prywatności.  
 

Moim zdaniem bardzo dobre jest to, iż „Folwark 
zwierzęcy” znalazł się na liście lektur w szkole 
podstawowej. Jest ona niezwykłą lekcją historii 
nawiązującą (niekiedy w charakterystycznym dla 
Orwella groteskowym stylu) do lat, w których ko-
munizm panował w Rosji, z którą warto się zapo-
znać. Polecam każdemu, kto chociaż trochę inte-
resuje się historią, aby poznał ten utwór. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Folwark zwierzęcy" - recenzja 
Michał Siewiera 3PC 
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Bruno w muzeum 
Oliwia Żuk 3GC 

 
 
obrazy w futrynach  
przyciągają wzrok Brunona 
 

podchodzi 
 

są większe  
od tych które zapamiętał 
 

ten po prawej 
to jego ulubiony 
 

nosem dotyka powierzchni 
dawno wyschniętej farby 

delikatny jak zawsze 

zapach 

oddycha sztuką 
 

boi się zapukać 

i przejść przez próg 
 

zgubić się  
w rzeczywistej abstrakcji 
artysty 
 

stoi więc  
i wypatruje siebie 
 

odnalazł już 

piętę 

dwa palce 

i kosmyk włosów 
 

wraca tu co rok 

 

 

 

 

 

 

 

Piłat 

Natalia Grudzień 3GC 

 

Umył ręce 

Tak jak Piłat 

 
Pomylił wodę 

z człowiekiem 

 
Zamydlił go  

kilkoma spojrzeniami 

 
Na końcu  

oczyścił go z miłości 

 
Umył ręce 

Opuścił człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK POETYCKI 
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Babie lato 

Natalia Kupińska 1C 

 

Matko! Jak ten czas szybko płynie! 

Zaraz mrugnę, a moje życie minie. 

Zaraz mrugnę i III wojna będzie. 

A wszędzie będzie widać tylko krew, brud i nędzę. 

Na razie mamy jesień. 

Idzie wolno, lecz zgrabnie. 

Rzuca liście, gdzie popadnie 

I nie wyraża się dosadnie. 

Afiszuje się z melancholią i smutnymi utworami. 

Ze starymi krzyżuje wspomnieniami. 

Kocha zadzierać, a potem łamać serca. 

W ognisku ogień roznieca, a potem gasi. 

Gwałtownie, lodowatą wodą na śmierć posyła, jak wojna. 

Czy więc źle, że tak postępuje? 

Każdy sam zdecyduje. 

Moje serce osobiście jesień ujmuje. 

Chucha i głaszcze, a potem wyrzuca w chaszcze. 

Czy boli? Jak każdego. 

Ale zawsze w głowie mam Jego. 

On moim smutkiem, radością, 

Spokojem i złością. 

Kto to? Nie wiem. 

Ale wiem, że kocham jesień! 
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Każdy dzień jest taki sam. 

Stosunkowo taki sam. 

 

Jest stosunkowo taki sam, bo jest bez Ciebie. 

Czy to oznacza, że jakby był z Tobą to by był sam? 

 

Nie wiem. 

Zapewne byłby podobny. 

Czy pory roku są zatem takie same? 

Czy może są różne? 

 

A jak różne mogą być pory roku, gdy każdy dzień jest sam. 

 

Jest taki sam, bo jest bez Ciebie. 

Mógłby być z czymś. 

Mógłby być z kimś. 

Z kimś innym. 

 

Ale czy on by chciał być z kimś innym? 

 

Nie wiem. 

 

Możliwe, że byłby stosunkowo inny. 

Ale czy inny znaczy lepszy? 

 

A nawet jeśli lepszy, to lepszy niżeli byłby spędzony z Tobą? 

Tu znowu odpowiedź pada na „nie wiem”. 

 

Miło by było jakby był jakiś sensowny synonim tego wyrażenia. 

Miło by też było gdybym „nie wiem” zamieniła na całokształtną odpowiedź. 

 

I miło by było gdybyś tu był. 

 

Miłym urozmaiceniem mojego podobnego dnia byłbyś Ty. 

 

Ale ja niestety nie wiem. 

I dalej się plączę w moich podobnych dniach. 

A Ty dalej jesteś moim nie wiem. 

Nie wiem 
Natalia Kupińska 1C 
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“Did you forget Lafayette?” 

Czyli o tym, jak XX-wieczne sojusze powoli się zmieniają 
 

Kacper Amernik 3GC 

W środę, 23 września, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił powstanie AUKUS’u - militarnego sojuszu 
pomiędzy Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Najważniejszym punktem samego sojuszu 
jest udostępnienie Australii technologii pozwalającej na budowę łodzi podwodnych z napędem atomowym. 
Z napędem, co nie znaczy, że będą to łodzie uzbrojone w broń atomową, a więc Australia nie wejdzie do 
grona państw będących w posiadaniu tej broni, a jedynie otrzyma od Stanów i Zjednoczonego Królestwa 
wsparcie pozwalające jej na budowę bardzo nowoczesnych okrętów wojennych. A więc dlaczego niewielka 
modernizacja Australijskiej marynarki wojennej tak bardzo wstrząsnęła światem?  
Ponieważ umowę na dostarczenie tego typu uzbrojenia Australia podpisała wcześniej z Francją. Umowa ta 
opiewała na sumę wielu miliardów Euro, a więc bardzo duże pieniądze. W wyniku podpisania sojuszu ze 
Stanami Zjednoczonymi Australia zerwała umowę handlową z Francją, tłumacząc się dość słabymi wymów-
kami o niedotrzymywaniu terminów przez stronę Francuską. W takiej sytuacji bardzo widoczny staje się 
ruch USA. Ruch wymierzony przeciwko Francji, sojusznikowi Stanów Zjednoczonych. A przynajmniej, nie-
gdysiejszemu sojusznikowi.  
 
AUKUS jest sojuszem militarnym i pierwszym krokiem administracji prezydenta Joe Bidena w rywalizacji z 
Chinami. Wcześniej gabinet Donalda Trumpa wdał się z Państwem Środka w “przepychankę” na polu han-
dlowym, technologicznym oraz rozpoczął wojnę ideologiczno-propagandową, pokazując wyraźnie konflikt 
chińsko-amerykański. Teraz rozpoczyna się kolejna faza rywalizacji, w ramach której Ameryka rozpoczęła 
budowę systemu sojuszy w basenie Oceanu Spokojnego. Koncepcja Indopacyfiku ukuta została jeszcze w 
czasie rządów Donalda Trumpa, lecz doprecyzowywana i realizowana zostaje dopiero teraz. Jedną z kon-
cepcji o charakterze bezpieczeństwa była koncepcja 5 Oczu, czyli sojusz wywiadowczy pomiędzy USA, Ka-
nadą, Wielką Brytanią, Australią, Oceanią i Nową Zelandią. Teraz trójka z tych państw  zdecydowała się 
poszerzyć tę współpracę. Niedługo ma również odbyć się w Waszyngtonie spotkanie innej grupy, Japonii, 
Indii Australii i USA. Pokazuje to, jak ważna jest kontrola Pacyfiku dla Stanów Zjednoczonych. Chiny zdają 
się jawić jako największy problem, z jakim w swojej historii musiały zmierzyć się Stany Zjednoczone, a z 
pewnością największy od czasu upadku ZSRR. I tak jak do pokonania Związku Radzieckiego potrzebne 
było Stanom NATO, tak teraz szukają nowego sojuszu. 
 
Wracając na Stary Kontynent, na wieść o ruchu Stanów uderzającym we Francję, w Europie zawrzało. 
Francuski MSZ mówił o “zdradzie” i “nożu wbitym w plecy”. Nasunął mi się cytat będący tytułem, ponieważ 
część komentatorów określało  postępowanie Francji jako “teatralny dramatyzm”. Jednak głosy krytyki na 
postępowanie USA padły również ze strony Unii Europejskiej: Ursula von der Leyen stwierdziła, że “jeden z 
członków Unii został potraktowany w sposób nie do zaakceptowania”, również Niemiecki Minister do Spraw 
Europejskich  wypowiadał się o “utraconym zaufaniu do Stanów Zjednoczonych”. Jednak słowa krytyki, 
wbrew pozorom, nie dotyczą jedynie ciosu wymierzonego we Francję. Najbardziej szokujące dla Europy 
jest prowadzenie przez USA negocjacji za kulisami, w sposób tajny. Europejscy rządzący nie wiedzieli o 
toczących się w tej sprawie rozmowach, a więc i nie mogli na nie reagować. To właśnie jest “zdrada”, której 
miały dopuścić się Stany Zjednoczone. W tym miejscu rodzi się pytanie: czy Ameryka nadal jest sojuszni-
kiem Unii Europejskiej? 
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Pomimo długiej historii współpracy Ameryki i Europy, w dzisiejszych czasach odpowiedź na to pytanie nie 
jest już taka oczywista. Chociaż dla niektórych obserwatorów ta odpowiedź już jest oczywista. Część ko-
mentatorów wskazuje, że relacje Unii z USA pogarszały się już od czasów objęcia gabinetu przez Donalda 
Trumpa, który nie prowadził tak proeuropejskiej polityki jak jego poprzednik, Barack Obama. Amerykańscy 
komentatorzy wskazują, że ochłodzenie nastąpiło, kiedy Unia Europejska zaczęła negocjować porozumie-
nie handlowe między Unią a Chinami na początku tego roku, pokazując, że USA nie może liczyć na popar-
cie w stu procentach.  Europa od dłuższego czasu prezentuje politykę, która dąży do uniknięcia konfliktu z 
Chinami, a takie działanie musiało się w końcu spotkać z odpowiedzią Ameryki. Cele UE i USA nie są już 
jednakowe, a więc i konflikt pomiędzy tymi ugrupowaniami wydaje się narastać, a więc można powiedzieć, 
że również przyszłe działania Unii nie będą zmierzały do ustabilizowania relacji ze Ameryką. Warto jednak 
pamiętać, że światowa polityka, jakkolwiek fascynująca, jest procesem bardzo powolnym. Na amerykańską 
odpowiedź na kontrakt europejsko-chiński przyszło nam czekać aż dziewięć miesięcy, a więc i na odpo-
wiedź Francji prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać. Część prognoz zakłada, że następnego dużego 
kroku ze strony gabinetu Emmanuela Macrona można się spodziewać w czasie geopolitycznego szczytu 
zapowiedzianego przez Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii Europejskiej, ponieważ już pierwsze-
go stycznia 2022 Francja obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednak wielu komentatorów 
wskazuje, że koniec sojuszu USA-UE może być nową szansą dla Europy na zmniejszenie ingerencji Sta-
nów w Europie. Inne głosy wskazują, że bez silnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Europa wschodnia mo-
że napotkać duży problem w postaci Rosji rozszerzającej swoją strefę wpływów.  
 
Podsumowując, wypada nadmienić, że tworząc AUKUS Ameryka wysyła dla świata jasny sygnał, że po 
Afganistanie przyszedł czas na Pacyfik, a jeżeli objęcie nad nim kontroli ma się odbyć choćby kosztem XX-
wiecznych sojuszów, to jest to strata, na którą są gotowi. 
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Składniki: 

100 g. zimnego masła 

180 g. mąki pszennej (ponad 1 szklanka) 

100 g. cukru (niecałe pół szklanki) 

Owoce - kilka śliwek/ 4 gruszki/ 2 większe jabłka 

Cynamon, ewentualnie miód/imbir, aby urozmaicić smak delikatnych gruszek 

 

Owoce myjemy, obieramy, kroimy w kostkę. Przyprawiamy cynamonem. Dokładnie 
mieszamy. Zagniatamy mąkę, masło i cukier (u mnie biały i brązowy 50/ 50). Aby 
stolnica się nie kleiła, najpierw lepiej jest wysypać suche składniki, dopiero potem 
masło. Wyrabiamy ciasto. Kokilki smarujemy masłem i wykładamy spód oraz boki 
ciasta. 

! Nie można wykorzystać całej kruszonki. 

Układamy owoce i posypujemy pozostałą kruszonką. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika. 180 stopni/ ok. 
25 min. 

Smacznego! 

 

Jesienny deser  

Owoce pod kruszonką 

Julia Żelepień 2F 
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“Gdyby Wenus była chłopcem” autorstwa Luka Sutherlanda w Polsce została wydana w 2006 roku i nieste-
ty, zginęła w zalewie innych książek, przestała być dostępna w księgarniach. Kto jest za to odpowiedzialny? 
Czy wydawcy bali się jej kontrowersyjnej treści i wstrzymali się od dalszych nakładów, czy też czytelnicy nie 
byli przekonani, by po nią sięgnąć? Nie mogę zrozumieć, dlaczego proza tak niebanalna została zepchnięta 
do literackiego undergroundu.  
 
“Tamtego poranka wyplułem kawałek samego siebie.” 
 
Desiree, w kilka dni poprzedzających swoją śmierć, nagrywa na kasety historię swojego życia. Robi to, nie 
zważając na ból, jaki sprawia mu mówienie. Bohater jest w trudnym do pojęcia, przerażającym a jednocze-
śnie fascynującym stanie agonii. Nadwrażliwe zmysły doprowadzają go do szaleństwa, organy wewnętrzne 
odmawiają pracy, skórę zżera metaliczna powłoka. Komórka za komórką, tkanka za tkanką przeistaczają 
się w czyste złoto, by wkrótce świadomość bohatera przestała istnieć i pozostał po nim tylko martwy posąg. 
Lecz nie tylko cierpienie fizyczne i ludzka alchemia, jakiej ulega, jest szokująca. Tę magiczną i nierealną 
metamorfozę poprzedza inna, która uciska Desiree w niechcianym ciele tragicznego hermafrodyty. Jest 
straszniejsza o tyle, że nie tłumaczą jej wydarzenia fantastyczne a brutalna rzeczywistość.  
 
“Rzecz w tym, że przez całe życie dążyłem ku temu, by stać się tym, kim dzisiaj jestem.” 
 
Desiree prowadzi czytelnika przez etapy poznawania własnego ja, poczynając od dzieciństwa na Orkadach. 
To tam odgrywa pierwsze akty swojej tragedii, poznaje, czym jest przyjaźń, strata, upokorzenie czy pierw-
sza miłość. Doświadcza (jak sam to nazywa) “Niepokalanego poczęcia”, a dzięki Engelowi, posłańcowi z 
nieba, odkrywa wyjątkowe cechy swojej cielesności. Desiree otwiera przed czytelnikiem transcendentny raj, 
ale ukazuje również oblicza brudnych ulic Londynu. W swoim świecie, pełnym natchnionych uniesień, pięk-
nych wizji i jednocześnie świecie kipiącym rasizmem, homofobią, narkotykami i domami publicznymi, po-
szukuje prawdziwej miłości. 
 
“Fakt, że zwracał się do mnie ktoś, kto już nie żyje, był sam w sobie dość niesamowity.” 
 
Nie tylko losy bohatera, poruszyły mnie i sprawiły, że uważam książkę za szczególną. Styl, jakim posługuje 
się autor, jest również wyjątkowy i nadaje powieści osobliwego charakteru. Co prawda, po przeczytaniu 
pierwszych zdań przez myśli przebiegło mi, że ta lektura nie będzie tym, czego się spodziewałam, ale oka-
zało się to złudnym wrażeniem. Nieco prosty, ale nadal liryczny styl, z niekiedy mrocznym lub bajkowym 
klimatem. Dosadny i bezpośredni, ale nie wulgarny i często metaforyczny. Sutherland tworzy postmoderni-
styczny mit o potędze miłości, ubierając Wenus w dotąd nieznaną formę. Tworzy prozę, która łączy to, co 
piękne, magiczne i wzruszające z brudnym, bezwzględnym i wstrząsającym. 
 
“Prawdziwa miłość nigdy nie była mi przeznaczona.”  
 
Główny bohater tak naprawdę nie wyjawia swojego prawdziwego imienia. Zyskał zarówno skrajnie wulgarny 
pseudonim, jak i miano Kupidyna. Imię Desiree, nomen omen znaczący wytęsknioną, pożądaną, nadaje 
sobie sam, w okolicznościach, których nie będę zdradzać… By dowiedzieć się tego oraz poznać dar i praw-
dziwe przeznaczenie Desiree, odsyłam na poszukiwania w bibliotekach czy na serwisach aukcyjnych tej 
wyjątkowo ciekawej pozycji.   

Recenzja "Gdyby Wenus była chłopcem"  
Marta Witek 3PC 
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,,Przewóz” Andrzeja Stasiuka 

Amelia Bresler 3PC 

Tego lata miałam okazję pracować jako pomoc w księgarni. Muszę przyznać, że w otoczeniu czytelniczej 
aury książki czytało mi się wyjątkowo przyjemnie. Lekturą, która szczególnie zapadła mi w pamięć, jest 
„Przewóz”. 

 
„Przewóz”  to kolejne dzieło Andrzeja Stasiuka, jednego z niewątpliwie najwybitniejszych i najzdolniejszych 
twórców współczesnej literatury. Sięgnęłam właśnie po tę książkę tym chętniej, że poleciła mi ją moja polo-
nistka. I nie żałuję, bo miałam do czynienia z prawdziwym kunsztem pisarskim. 

 
„Przewóz” to przepełniona zapachem gorącego lata opowieść o losach ludzi na ziemiach wschodnich pod-
czas drugiej wojny światowej. To historia  przewoźnika, który wozi z jednego brzegu rzeki na drugi każdego, 
kto mu zapłaci. To także historia bosej kobiety, troskliwej, czułej, ale i hardej. To dzieje żydowskiego ro-
dzeństwa, które ucieka tam, gdzie nie doświadczy prześladowań oraz chłopców z partyzantki wiernych 
swojemu dowódcy i pragnących wolności ojczyzny. Wszystko to dzieje się wśród roju much, nad rozlanym 
bimbrem, pośród pól, lasów i miedz. Na Podlasiu, gdzie rządzi siła, spryt i pragnienie przetrwania. 

 
Tym, co przemówiło do mnie w sposób szczególny, jest przedstawienie różnych losów, połączonych tym 
samym doświadczeniem, życia w okrutnym czasie, którego też doświadczył jako mały chłopiec ojciec auto-
ra. 

   
Czy wraz z  upływem lat, po zakończeniu wojny, zmienia się coś w otoczeniu ludzi? Obrazy przeszłości po-
zostaną z nimi na zawsze… 

  
„Przewóz” to utwór z niezwykle wciągającą fabułą, akcją zapierającą dech w piersiach oraz błyskotliwymi 
dialogami. To zachwycające dzieło, które polecam każdemu, kto zainteresowany jest przejmującym losem 
mieszkańców podlaskiej wioski podczas drugiej wojny światowej.  
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Szczepan Twardoch (ur. w 1979r.) to polski (choć sam uważa się za Ślązaka) pisarz mający w swoim do-
robku literackim takie tytuły jak: „Morfina”, „Królestwo” czy „Pokora”. Wszystkie są bardzo wysoko ocenia-
ne przez krytyków i cieszą się dużą popularnością. Trzeba wspomnieć, że Twardoch to pisarz kontrower-
syjny - otwarcie deklaruje się jako Ślązak i nieprzychylnie komentuje polskie działania w sprawie Śląska, 
niekiedy wulgarnym językiem, za co zresztą będzie odpowiadać prawnie. 

No dobrze, jednak nie o samym autorze miałem pisać. Jeśli chodzi o „Króla”, to muszę przyznać, że się-
gnąłem po niego dopiero po świetnej ekranizacji  wyprodukowanej na zlecenie Canal+.  Nie byłem pe-
wien, czy książka może tak dobrze zobrazować tak charakterystyczne miejsca, które zostały pokazane w 
serialu reżyserii Jana Matuszyńskiego, czy może zmusić czytelnika do wyobrażenia sobie takiego tempa 
akcji, jakie jest ukazane w serialu. Jednak trzeba przyznać, że Twardoch zupełnie mnie zaskoczył. Pozy-
tywnie. 

Opowieść jest dostępna w dwóch wersjach: z ilustracją stylizowaną na taką z „Kuryera codziennego”, 
(wydawanego w czasach międzywojennych) oraz ze zdjęciem z serialu na okładce. Ja zaopatrzyłem się w 
drugą opcję ze względu na sympatię do ekranizacji. Mój „Król” ma 430 stron i tytuł każdego rozdziału jest 
w języku jidysz. Jeśli chodzi o graficzną zawartość, to byłem naprawdę zadowolony. 

Ale do sedna… O czym jest „Król”? „Król” to opowieść osadzona pod koniec lat 30-tych w Warszawie i 
okolicach, przedstawiająca losy żydowskiego gangstera Jakuba Szapiry i jego siedemnastoletniego po-
mocnika – Mojżesza Bernsztajna. Szapiro, bokser żydowskiego klubu „Makabi” Warszawa, weteran wojny 
polsko-bolszewickiej, kochający mąż, ale czasem też bezlitosny bandyta, który nie boi się zabić, wprowa-
dzi was w tamten świat, świat, którego już nie ma. Pomimo tego, że główni bohaterowie są postaciami 
fikcyjnymi, to w książce występują osoby istniejące naprawdę. I to nie byle jakie! Bo przecież marszałek 
Edward Śmigły-Rydz (tak, ten który uciekł do Rumunii w trakcie kampanii wrześniowej), premier Felicjan 
Sławoj-Składkowski czy falangista Bolesław Piasecki to znane osobistości, które do dziś jeszcze wzbu-
dzają kontrowersje! Powróćmy jednak do samej książki. Czytając „Króla”, czytelnik jest naprawdę w stanie 
przenieść się do tego burzliwego i niebezpiecznego okresu w historii, poczuć zapach warszawskich ulic 
nędzy, jak i ekskluzywnych dań w luksusowych restauracjach! Niepowtarzalny klimat, konflikty światopo-
glądowe i etniczne, szybkie tempo, gorące romanse, niespodziewane zwroty akcji, mocny język – to 
wszystko znajdziecie w budującej napięcie opowieści Twardocha. 

Mogę z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nawet jeśli komuś czytanie książek nie 
przychodzi łatwo, bo jest strasznie zniechęcony martyrologicznymi, często jednowymiarowymi, pokazują-
cymi jeden, właściwy punkt widzenia lekturami szkolnymi, które czytali nasi rodzice, a nawet dziadkowie, 
to „Króla” będzie czytał z ogromną zawziętością i wypiekami na twarzy. Z pewnością taka osoba nie bę-
dzie zniechęcona, a wręcz mogę zagwarantować, że będzie jej trudno odstawić prozę Twardocha.  

Zatem, jeżeli ktoś jest zainteresowany polskim „Peaky Blinders”, to z czystym sumieniem mogę polecić tę 
pozycję książkową. 

 
 

 

 

 

 

,,Król’’ Twardocha - recenzja 

Patryk Rozpędek 3PC 
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Modlitwa porażki 

(fragment „Hamlet. Antologie”, reinterpretacji szekspirowskiego historii szekspirowskiego bohatera) 

Olga Kaczor 2F 

 

Scena zmienia się. Z boku dochodzi nienaturalne, białe światło, w mroczny sposób oświetlające scenę. Na 
klęczniku ustawionym na środku sceny klęczy Klaudiusz, z krzyżem na szyi, z włosami nieułożonymi jakby 
ciągnął je ze stresu, wystraszony, trzęsący się, mówi modlitwy, niezbyt zrozumiałe dla publiczności. Roz-
brzmiewa muzyka, po niej dzwony kościelne, bijące przerażającą melodię, a oba dźwięki powoli przecho-
dzą w dźwięki bicia serca. Hamlet wchodzi do kaplicy, nie przejmuje się znakiem krzyża, jest wyraźnie spię-
ty. Idzie przed siebie niepewnie, staje naprzeciw klęcznika, powtarza ruchy dłoni wuja.  

 

HAMLET 

Modli się! Modli się… Jak można mieć czelność tymi samymi ustami mówić modlitwy, tymi samymi, co mó-
wią kłamstwa, oszczerstwa największe. Tymi samymi dłońmi, które składa, tymi samymi swojego własnego 
brata… (głos zaczyna mu się łamać, po chwili odchrząkuje) Mógłbym - (mówi głosem jak naiwne dziecko, 
planujące pokazanie matce prezentu, nie jakby rozważał morderstwo) mógłbym go teraz zabić.  Podejść od 
tyłu, cicho, się zakraść, bo nawet jeśli, jeśli zrobię hałas, to zanim się odwróci, zdąży zastanowić – będzie 
martwy. Martwy! Czy zasługuje na to, by być martwym człowiek, co własnego brata, człowieka tak szlachet-
nego, zabija?! Czy zasługuje nie myśleć, nie pamiętać, nie męczyć się (Hamlet krzyczy, głosem pełnym ja-
du, pogardy) nosząc to brzemię… Zawsze był wygodny, podziękowałby mi jeszcze! Siedziałby, w zaświa-
tach, śmiejąc mi się w twarz, wymodlony, święty o dwóch twarzach, z ołtarzem ze śmiecia i obłudy! (w mia-
rę rozwoju monologu Hamleta światła nasilają się, robią się czerwonawe, odgłos bicia serca jest szybszy, 
jak u zestresowanej osoby). A potem… to ja zostanę zdrajcą stanu. On z pomnikami, wieńcami, płaczkami, 
ja znienawidzony bo, bo co? Bo zabiję mordercę, by nie mógł dłużej mordować! Nie chcę, nie chcę, nie 
chcę być zapamiętany mordercą, okrutnikiem, nie dam rady… (szloch wyrywa się z gardła Hamleta) Oj-
ciec… nie… nie chcę wiedzieć, co by pomyślał, gdyby widział, gdyby widział, jak wyrastam na tchórza, na 
porażkę! 

 
Dźwięk bicia serca jest coraz głośniejszy i szybszy, miesza się z dźwiękiem płaczu Hamleta. Światła rozbły-
skają bardzo jasno po raz ostatni, a następnie zapada ciemność.  
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To jest Pararaj! 
Recenzja albumu PARARAJ (2021) Bajzel 
Marta Witek 3Pc 

 
 
Piotra Piaseckiego, znanego szerzej pod pseudonimem Bajzel, można by przedstawiać długo. Jest multiin-
strumentalistą, kompozytorem, wokalistą, autorem tekstów i z pewnością artystą nietuzinkowym. Od 2011 
udzielał się w szczecińskim zespole punk rockowym - Pogodno - jako basista. W 2012 zaangażował się w 
projekt Babu Król, tworząc duet z Jackiem Szymkiewiczem “Budyniem”. Owocem ich współpracy są album 
STED, w którym przedstawiają swoją muzyczną interpretację wierszy Edwarda Jerzego Stachury oraz al-
bum Kurosawosyny dostępny na spotify. Od 2007 zaczął karierę solową. W tym roku premierę miał jego 
szósty album  - Pararaj.  
 
Bajzla trudno umieścić w jednym gatunku muzycznym. Ignoruje wszelkie muzyczne konwenanse, ekspery-
mentuje, śmiało miesza konwencje, nie gra pod oczekiwania publiki, lecz tworzy to, na co ma ochotę i wy-
chodzi mu to w wyjątkowo oryginalny sposób. 
 
To, o czym mówię, wyraźnie uwidacznia się już w pierwszym utworze, który na wstępie prezentuje ekstra-
wagancję artysty i jego muzyki. Bajzel wykazuje się umiejętnością łączenia zlepków różnorodnych dźwię-
ków z pozoru do siebie niepasujących w spójną całość. Bajzel nie boi się zmieniać rytmu, a nawet całkowi-
tej koncepcji gry, dodaje coraz to inne brzmienia i efekty, co sprawia, że każdy fragment utworu skrywa coś 
innego. 
 
Następny utwór może wydawać się znajomy i nic bardziej mylnego, gdyż jest to cover Już nie ma dzikich 
plaż z nieco zmienionym tekstem.  
 
Na kolejnych pozycjach znalazły się dwa single promujące album - Przy Tobie Słońce oraz Film, (który do-
czekał się bajkowego teledysku). Zaraz po nich, subiektywnie mój ulubiony utwór Genominimalizm. Wszyst-
kie łączą w sobie leniwe zwrotki o przyjemnych melodiach, z energicznymi porywami i chaotycznymi, acz-
kolwiek chwytliwymi refrenami, a to w oprawie tekstów pół żartem pół serio, o miłości. 
 
W towarzystwie chórków Zuzy Mikler Bajzel wyśpiewuje kolejną chwytliwą piosenkę Nieba Bogowie, a po 
niej coś bardziej balladycznego i mrocznego w singla Łza, z rewelacyjnym i pięknym podkładem liry w wy-
konaniu Malwiny Paszek. Album długo nie utrzymuje się w tym klimacie, ponieważ po Łzie wraca do bajzlo-
wego stylu, wybuchu dynamizmu, w utworze Kanał oraz lajtowego Ona z nim. Oprócz barwnej sekcji mu-
zycznej trzeba również pochwalić wokal Bajzla. Pomijając to, że uwielbiam barwę jego głosu, która jest dla 
mnie mega przyjemna w odbiorze, Bajzel potrafi nim świetnie modelować i wykazuje się zdolnościami aktor-
skimi, co słychać choćby w Jesiennej piosence o przygotowywaniu nalewki.  
 
I ostatni klip, Rok 2020, który zamyka album z takim samym tupetem, z jakim Pararaj go otwiera. Krótka, 
abstrakcyjna kompozycja na miarę Bajzla. 
 
Muzyka Piotra Piaseckiego raczej nie przemówi do wszystkich, myślę, że najbardziej spodoba się tym, któ-
rzy lubią rocka alternatywnego, punk, dynamiczne brzmienia, odstępstwa od normy i co najważniejsze szu-
kają w muzyce zabawy i różnorodności. Polecam spojrzeć na jego twórczość, również dlatego, że jest on 
reprezentantem naszej szczecińskiej sceny muzycznej.  
 

 



20 

IX WROTA 

Inteligentna i piękna Faye ma wszystko - kochające-
go i przedsiębiorczego męża Jacka, ukochaną có-
reczkę Julienne, luksusowy apartament w najbardziej 
prestiżowej dzielnicy Sztokholmu. To jednak tylko 
pozory, gdyż prawda wygląda zupełnie ina-
czej... Małżeństwo głównej bohaterki trudno uznać 
za udane. Dla spodziewanego rodzinnego szczęścia, 
Faye decyduje się zrezygnować z dobrze zapowia-
dającej się kariery zawodowej. Jej głównym celem 
staje się zadowolenie męża - podporządkowuje się, 
pomaga w rozwoju firmy, pragnie być żoną wręcz 
perfekcyjną. Na początku jednak nie dostrzega, że 
przez tę desperację zatraca samą siebie. Poświęca 
mu dosłownie wszystko, do czasu, gdy zaczyna ro-
zumieć, że to bezgraniczne oddanie do niczego nie 
prowadzi. Odnosi wrażenie, jakby ktoś zamknął ją w 
“złotej klatce”, zniewolił, odebrał prawo do decydo-
wania o sobie samej. Para coraz bardziej oddala się 
od siebie, częściej dochodzi do kłótni, nieporozu-
mień. Dodatkowo główną bohaterkę nagminnie do-
padają koszmary z jej mrocznej przeszłości. Zdrada, 
jakiej dopuszcza się Jack, wywołuje w Faye chęć 
zemsty. Kobieta diametralnie się zmienia. Jest bar-
dzo ambitna, chce pokazać mężowi, na co ją stać, 
udowodnić swoją wartość oraz ile może osiągnąć 
bez mężczyzny u swego boku. Walczy o siebie, swo-
ją córkę i prawa innych pokrzywdzonych kobiet. 

Książka “Złota klatka”, to zdecydowanie najlepsza 
pozycja, którą udało mi się ostatnio przeczytać. Au-
torka wykreowała sugestywne i przekonujące cha-
raktery. Jack to postać niezwykle okrutna i bezlitos-
na. Faye natomiast to godna podziwu kobieta. Nie-
zwykle inteligentna i ambitna – mimo że znajdowała 
się w trudnej sytuacji, to z uporem dążyła do przodu, 
nie poddając się i walcząc do samego końca. Temat 
poruszony przez autorkę jest przemyślany i dobrze 
przedstawiony. Poznajemy życie kobiet, które są 
traktowane przedmiotowo, jako dodatek do odnoszą-
cych sukcesy mężczyzn. Choć wydaje się, że mają 
wszystko, to tak naprawdę są więźniami w złotych 
klatkach, stworzonych przez ukochanych mężów. Ich 
zadaniem jest dbać o dom, dzieci i utrzymywać po-
zory, że żyją w idealnym małżeństwie. Prawda oka-
zuje się zupełnie inna. Camilla Lackberg zwraca rów-
nież uwagę na stereotypy, w jakich wychowuje się 
dziewczynki. Wmawia się im, że mają być grzeczne, 
posłuszne i spokojne, podczas gdy niesubordynacja 

jest karana. W przypadku chłopców model wychowa-
nia wygląda inaczej, im pozwala się na więcej swo-
body w zachowaniu. Obserwujemy również nierów-
ności między płciami w podziale obowiązków domo-
wych i zawodowych. 

Historię oglądamy z perspektywy Faye, co pozwala 
doskonale wczuć się w jej sytuację. Dzięki podziało-
wi rozdziałów na “teraz” i “kiedyś” poznajemy szereg 
zdarzeń, które ukształtowały główną bohaterkę. Fa-
buła jest niezwykle dynamiczna, świetnie przedsta-
wiona. Trzyma w napięciu od początku do końca. Nie 
mogłam oderwać się od książki, dopóki nie dotarłam 
do ostatniej strony. Powodowała mną ciekawość, jak 
zakończy się ta powieść. Czy Faye się zemści? Jeśli 
tak, to w jaki sposób? W głowie miałam mnóstwo 
pytań, na które odpowiedzi chciałam poznać jak naj-
szybciej. Thriller przeczytałam dosłownie jednym 
tchem. Zakończenie jest zaskakujące, nieprzewidy-
walne. Nie spodziewałam się, że ta historia właśnie 
taki będzie miała kres. Bez wahania mogę tę książkę 
polecić wszystkim miłośnikom thrillerów psycholo-
gicznych. 

 

Camilla Lackberg - szwedzka autorka powieści kry-
minalnych, z wykształcenia ekonomistka. Jest absol-
wentką Akademii Ekonomicznej w Göteborgu. Ma 
dwoje dzieci (Willego i Meję) z pierwszego małżeń-
stwa. W 2010 wyszła za mąż za Martina Melina (z 
którym współpracowała od 2005), funkcjonariusza 
policji i pierwszego zwycięzcę telewizyjnego progra-
mu survivalowego, "Ekspedycja Robinson" (1997). W 
2011 przyszedł na świat ich synek, Charlie. Głównym 
hobby pisarki jest gotowanie. Napisała książkę ku-
charską pt. „Smaki z Fjällbacki” („Smaker från Fjällb-
acka”). Kryminalne powieści Läckberg rozgrywają się 
w miasteczku Fjällbacka, jej rodzinnej miejscowości 
położonej na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Prze-
wodnimi bohaterami są pisarka Erika Falck i policjant 
Patrik Hedström. Pierwsze cztery tytuły zostały sfil-
mowane przez szwedzką telewizję, SVT2. Książki 
Läckberg trafiają na czołowe miejsca list bestselle-
rów w Szwecji. W swoim kraju pisarka sprzedała po-
nad milion egzemplarzy (2007). Jej powieści zostały 
przetłumaczone na kilkanaście języków i również 
poza Szwecją cieszą się powodzeniem. 

Thriller o determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście - recenzja książki Ca-
milli Lackberg “Złota klatka”  
 
Oliwia Pałka 3GF 
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Zabiłam dziś człowieka. Ten człowiek był mną. Nie 
myślcie sobie jednak, że była to śmierć samobójcza. 
Nie wzięłam żadnych tabletek. Nie wyjęłam żyletki. 
Nie powiesiłam liny. To był inny koniec. 

Byłam na plaży i strzelałam do samej siebie. Jeden 
raz. Drugi. Teraz to już na pewno nie żyję – myśla-
łam. Tak dla upewnienia strzeliłam jednak trzeci, a 
potem czwarty i ostatni piąty raz. A potem tak stałam 
i czekałam. Co dalej? Zabiłam człowieka. Nikt mnie 
nie szukał. Nikt nie wymierzał mi procesu. Nikt nie 
dał mi kary. A przecież najpierw jest zbrodnia – tak 
jak w moim przypadku, a dopiero potem kara. A 
nie… To chyba jednak inna opowieść. 

Stoję na plaży i próbuję wpatrywać się w swoją mar-
twą warstwę. Płynie ona wraz z falą, sunąc się do 
innego wybrzeża. Nie czuję żadnej pustki. Nicości. 
Jestem trochę jak porcelanowa lalka. A jednak wciąż 
żyję. Zabiłam siebie. I jestem. W dalszym ciągu od-
czuwam. Nie da się bowiem tak od razu nie czuć. 
Najpierw człowiek musi odwyknąć od emocji. Powin-
no się go wówczas zamknąć szczelnie w małej klat-
ce, a następnie pozbawić go pierwiastka człowie-
czeństwa.  Potem on może być już ciałem. Człowiek 
mieszkający zaś wewnątrz odejdzie wówczas w 
wiecznym tańcu śmierci. I co dalej? Wtedy chyba 
dopiero jest pustka. Koniec. Jeżeli nie ma bowiem 
wewnętrznej warstwy, zostaje sama skóra. Proch. 
Nie ma nic więcej. Nie ma nic. Nie ma. Nie.  

Wiatr posuwa moje ciało naprzód. Z nieba spada jed-
na kropla deszczu. Wkrótce słyszę dudnienie kolej-
nych kropel. Moknę i patrzę, jak moja warstwa  prze-
siąka zarówno od morza, jak i od deszczu wodą. W 
końcu zwilgotniała rozrywa się niczym papier. Zosta-
ją tylko niewielkie kawałki. W pewnym momencie nie 
widać ich. Tonę. Choć nadal jestem na ziemi.  

Powinnam wrócić do domu. Nie mam jednak domu. 
Mam tylko mieszkanie. Cztery kąty napełnione ku-
rzem i smutkiem. Bezgłosem. Ciałem. Bezczłowie-
kiem. Ta plaża chyba jest moim domem. Tutaj jest mi 
jakoś najbliżej do człowieka. Choć dziś w zasadzie 
się z nim żegnam. Zabiłam siebie bezkarnie. Zasta-
nawia mnie to, czy może nie powinnam gdzieś tego 
zgłosić? Wybrać numer na policję, na straż, na co-
kolwiek, co mnie skaże? Zamiast tego czekam jed-
nak, aż w końcu ktoś przyjdzie i zabierze mnie stąd 
siłą. Sama nie potrafię odejść.  

W końcu nadchodzi noc. Słońce przeistacza się z 
płonących barw bursztynu, ognia, żurawiny i poma-
rańczy, zmieniając się miejscem ze srebrzystym 
księżycem. Zerkam na niego i czekam na ten mo-
ment, myśląc, że to może stamtąd nadejdzie ta siła 
wyższa skazująca mnie. Nie można tak przecież żyć, 
wiedząc, że zabiło się samego siebie. I dalej iść 
przez świat, krocząc jakąś ścieżką, nie mając w so-
bie pełni człowieczeństwa. Mijają zaledwie ułamki 
sekundy, gdy poświata księżyca odbija się w ogrom-
nym strumieniu wody. Podchodzę bliżej niej i chcę 
zobaczyć swoje odbicie. Czy coś się zmieniło? Czy 
dalej jestem tą samą postacią? Nawet bez tej jednej 
warstwy? Nawet bez… Szukam w wodzie swojej 
twarzy, jednak nie mogę jej ujrzeć. Dookoła są tysią-
ce nie moich Oczu, nie moich nosów i nie moich ust. 
Tysiące – nie hiperbolizuję. To jednak dość dziwacz-
ne. Wydawało mi się, że jestem sama na tej plaży, 
że… Odwracam wzrok, by przyjrzeć się okolicy do-
okoła. Jestem sama. Jedno jedyne ciało na plaży. 
Zerkam na wodę. Tysiące Oczu. W końcu szczypię 
sama siebie, myśląc, że w ten sposób obudzę się z 
tego koszmaru zabójstwa. Nie. Może mnie już nie 
ma? Może jestem kimś innym? 

Może…  

 

Obcy 

Natalia Grudzień 3GC 
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Wchodzę do wody. Czuję przeraźliwe zimno docie-
rające do każdego pierwiastka mojego ciała. Z 
czasem robi się coraz cieplej. Nie odczuwam bólu. 
Pojawia się za to ulga. Uwolnienie. W pewnym 
momencie płynę w głębszą, nieznaną mi prze-
strzeń wodną. Próbuję odnaleźć moje skrawki. Nie 
wiem dlaczego. Tak po prostu. Chcę je zobaczyć 
jeszcze raz. Rozstać się z nimi. Spróbować żyć 
bez nich. W pewnym momencie światło księżyca 
świeci jednak zbyt mocno w moje oczy. To dość 
ekscentryczne, jak na księżyc – myślę sobie, a po-
tem widzę, jak tysiące wodnych oczu nagle jest na 
ziemi. Poza oczami mają mundury. Świecą mi la-
tarką w czy. Każą wyjść z wody dobrowolnie. Wy-
chodzę więc. Milczę. Stoję przed nimi i próbuję nie 
parsknąć śmiechem. Zastanawiam się bowiem, jak 
to tak nagle wodne Oczy stały się policjantami? 
Oni pewnie myślą, że ja na to nie byłam przygoto-
wana. Przecież ja czekałam! – chcę im powie-
dzieć. Milczę jednak, zostawiając to dla siebie.  

Po pewnym czasie wsiadłam do ich samochodu i 
jechałam, nie pytając dokąd. Droga była długa. 
Przepełniona ciszą. Wonią potu. I mgły. W końcu 
Oczy stanęły pod moim mieszkaniem. A więc to 
było tym więzieniem, tak? A więc to było… We-
szłam do środka. Nie sprzeciwiałam się. Oni jed-
nak milczeli. Wepchnęli mnie siłą do mieszkania, 
następnie weszli, nie zamykając za sobą drzwi.  

— Czy przyznaje się pani do winy? – usłyszałam w 
końcu pytanie. Potwierdziłam skinieniem głowy. 
Nie związano moich rąk w kajdanki. Dwaj panowie 
w mundurach patrzyli na siebie pytająco.  

— Jaką karę pani chce? – spytali w końcu.  

Zdziwiłam się. Jaką karę chcę? – kto zadaje takie 
pytania?... Uznałam, że to chyba ich pierwszy 
dzień w pracy i jeszcze ich nie przeszkolili. Wyglą-
dali jednak na doświadczonych. Nie wiedziałam, 
co odpowiedzieć, lekko skonfundowana całą tą 
sytuacją.  

— Widzi pan ten łańcuch? – spytałam w końcu, 
wskazując na przedmiot leżący w oddali. Mężczy-
zna skinął głową – Mógłby mi pan go podać?  

Był znacznie cięższy niż myślałam. Wzięłam go 
jednak do swoich rąk. Następnie związałam się 
nim dookoła i przyczepiłam do szafy. Nie mogłam 
się poruszyć. Oddychałam z trudem. Sierżanci po-
nownie spojrzeli na siebie pytająco, a następnie 
odeszli, jak gdyby nigdy nic, nie zamykając drzwi.  

Doczekałam się więc kary. W końcu nadeszła. W 
pokoju dalej czułam zapach rozpaczy. Nie pojawiła 
się jednak nicość. Pustka. Siedziałam uwiązana, 
spoglądając na wystrój pomieszczenia. Naprzeciw-

ko mnie stało lustro i w zasadzie to ono intereso-
wało mnie teraz najwięcej. Chciałam się w nim 
obejrzeć, by w końcu ujrzeć siebie. Podniosłam 
więc wzrok ku górze i wówczas spojrzałam na 
twarz obcego. To nie ja! – krzyknęłam. Nie, to nie 
jestem ja. Nie! W końcu świat zaczął się zwężać. 
Łańcuch przygniatał moje płuca. Brakowało mi od-
dechu. Na samym końcu była czarna plama. Nic 
więcej.  

Zabiłam człowieka. Ten człowiek był 
mną. To była warstwa, ta wewnętrzna 
strona człowieka. A teraz w samym środ-
ku mieszka ten obcy. Obcy od początku 
mojego istnienia. I jakoś nie umiem spra-
wić, by ta obcość zmieniła się w przy-
jaźń. Jestem obca wewnątrz siebie. 
Związana sama sobą. 
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Podczas wakacji miałam przyjemność sięgnąć po książkę autorki Angie Thomas pt. ,,The Hate U Give” Nie 
sądziłam jednak, że podróż, którą rozpoczęłam z główną bohaterką Starr okaże się dla mnie wartościową 
lekcją, po której każdy z nas powinien przemyśleć zawarty w niej przekaz. Okładka idealnie pokrywa się z 
głównym problemem zawartym w historii Starr. Nie tyle co z samym rasizmem, lecz rasizmem skierowa-
nym wobec dzieci, młodzieży ze względu na ciemny kolor ich skóry, na ich pochodzenie. 
 
W książce wyraźnie możemy zauważyć, że ludzie tworzą sobie zdanie o drugiej osobie poprzez stereotypy 
związane z ich rasą czy narodowością. Historia bohaterki opowiada o bólu oraz narastającym gniewie mło-
dych ludzi, którzy nie będą tolerować tego, jak traktują ich władze policji czy rówieśnicy o innej karnacji. 
Jednak dość trudno jest określić naszych bohaterów mianem antagonisty bądź protagonisty, ponieważ obie 
strony walczą ze sobą przemocą i każdy uznaje swoją rację. Niestety, jak zauważymy, autorka bardzo bru-
talnie opisuje przemoc, którą dotknięci są bohaterowie. To nie tylko znęcanie się psychicznie, lecz również 
morderstwa popełniane przez funkcjonariuszy policji, którzy nie ponoszą konsekwencji za swoje czyny. 
 
Fabuła jest dynamiczna, akcja rozgrywa się w szybkim tempie oraz rozwija w kolejne problemy. Przedsta-
wia świat, w jakim borykają się obywatele Ameryki, ale także wspólne życie ludzi dwóch ras, które nie ma 
tylko samych minusów. Autorka świetnie w całą tematykę książki wpasowuje także problemy miłosne ludzi 
z dwóch różnych światów, odległych od siebie nie tylko pochodzeniem. Z każdym rozdziałem mamy możli-
wość śledzić rozwój sposobów działania bohaterów oraz kształtowanie się ich świadomości na temat pro-
blemów, z jakimi muszą walczyć bez względu na ich wiek. Sama akcja zaskakuje, ponieważ nie wszystko, 
jak się okazuje, idzie po naszej myśli, zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, co jest genialnym rozwiązaniem 
na pobudzenie ciekawości czytelnika. Przy czytaniu jesteśmy trzymani w napięciu i bardzo często nie 
możemy stracić czujności. Na pierwszy rzut oka jakiś element czy wiadomość może okazać się zbędna, a 
jednak ma wpływ na rozwijającą się akcję i bywa początkiem nowych problemów. 
   
Warto wspomnieć o wątku gangów oraz ich rodzin. Ich życie nie jest kolorowe, wielu rodziców jest zamie-
szanych w nielegalne interesy albo było w więzieniu. Pomimo tego na przykładzie rodziny Starr widać, jak 
członkowie rodzin się wspierają, wzajemnie chronią i pomagają nawet obcym osobom nie popełniać błę-
dów, za które ponieśliby przykre konsekwencje. 
  
Lektura wymaga od nas empatii oraz tolerancji wobec drugiego człowieka. Pomaga ukierunkować nasz 
światopogląd i otwiera nam oczy na problem, który dotyka każdego z nas w różnym stopniu oraz na różne 
sposoby. Moim zdaniem zabrakło w tej opowieści obiektywnego spojrzenia szerzej na całą sprawę - na 
problemy społeczne, aczkolwiek utwór dobrze się czyta i z wielką radością mogę polecić tę książkę każde-
mu. 

,,Rasizm- Powód prześladowań 
dzieci” 
Anastazja Gołębowska 1E 
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