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kwiecień 2022

Jeszcze niedawno byliśmy jedynie grupką pomysłowych ludzi, 
mających lekkie pióra, własne zainteresowania i wizje czasopisma, 
które trzymasz w ręku. Teraz jesteśmy zorganizowaną redakcją, każdy 
z nas zna swoje miejsce, i obowiązki, wiele się nauczyliśmy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy widzą problemy 
otaczającego nas świata, są dobrymi obserwatorami i nie boją się 
słowa pisanego.
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Wojna na Ukrainie

„Chciałabym pokłonić się nisko Ukraińcom i Ukrainkom, brutalnie zaatakowanym przez 
moskiewski reżim, i choć brakuje słów na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją – naszą – 

solidarność, wsparcie i dodać otuchy. Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na 
Europę”. 

Olga Tokarczuk, polska Laureatka Nagrody Nobla – przemówienie z dnia 23.02.2022 

podczas uroczystości nadania jej tytułu honoris causa na UW. 

Dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

 Trudno jest wyrazić teraz w słowach to, co 
dzieje się na Ukrainie i jakie uczucia towarzyszą 
naszym sąsiadom. Oni walczą o swój kraj, o godność, 
honor, pokój. Od nich zależy bezpieczeństwo nas 
wszystkich, bezpieczeństwo Europy. Na własnych 
oczach widzimy, jak rodzi się piekło, jak umierają 
niewinni ludzie. Kiedyś obraz wojny oglądaliśmy w 
filmach wojennych o II wojnie światowej, teraz 
widzimy codziennie, w serwisach informacyjnych w 
telewizorach, w Internecie, w gazetach. Konflikt na 
Ukrainie trwa już od 8 lat, kiedy bezprawnie Federacja 
Rosyjska zajęła Półwysep Krymski, który jest 
integralną częścią Ukrainy. Ponadto podłoże wojny, 
która trwa obecnie, trzeba szukać w przeszłości 
ukraińskiej polityki, bo w 2014 roku na Ukrainie 
wybuchła największa fala  protestów ( tzw. 
Euromajdan), gdzie głównymi przyczynami było 
niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE przez 
ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza z 
prorosyjskiej Partii Regionów. Od tego czasu w 
południowo-wschodniej Ukrainie nie było już 
spokojnie. Rozpoczęła się wojna hybrydowa oraz 
wojna w Donbasie. Były prezydent uciekł z kraju. 
Ukrainki i Ukraińcy byli przekonani, że teraz będzie 
już tylko lepiej. Niestety ich marzenia były krótkie… 
 

Wojna na Ukrainie

Jakub Adam

 Jeszcze w 2014 roku rosyjskie wojska 
rozpoczęły zbrojny atak na regiony południowo-
wschodniej Ukrainy w wyniku czego powstały dwa 
państwa nieuznawane na arenie międzynarodowej z 
wyjątkiem Rosji i również częściowo uznawanej na 
arenie międzynarodowej Osetii Południowej. Życie 
tamtejszych mieszkańców przerodziło się w piekło. 
Prawdą jest, że na terenie obwodu ługańskiego 
Ukrainy i  donieckiego przeważającą część 
mieszkańców stanowili Rosjanie. Wojny na terenie 
tych dwóch obwodów spowodowały wyjazd ok. 30% 
ludności oraz zapaść gospodarczą tych regionów. 
 Rok 2021. Na terenach wzdłuż granicy 
rosyjsko-ukraińskiej Władimir Putin zaczął 
rozlokowywać wojska rosyjskie, co stwarzało obawę 
o bezpieczeństwo Ukrainy. Ponadto strona rosyjska 
zażądała od NATO, aby flanka organizacji nie została 
rozszerzona o kolejne kraje na wschodzie, co 
potencjalnie mogło zagrażać bezpieczeństwu Rosji.  
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Wojna na Ukrainie

21 lutego 2022 roku Rosja uznała niepodległość 
separatystycznych „republik ludowych” Donieckiej 
oraz Ługańskiej, które ogłosiły niepodległość w 2014. 
Tuż po podpisaniu aktu uznania niepodległości tych 
terytoriów prezydent Rosji Władimir Putin podpisał 
też traktaty „o przyjaźni, współpracy i wzajemnej 
pomocy” pomiędzy tymi „republikami” a Federacją 
Rosyjską. Po uznaniu republik Donieckiej i 
Ługańskiej, prezydent Rosji Władimir Putin wydał 
rozkaz wysłania wojsk rosyjskich do Donbasu w 
ramach, jak to określiła Rosja, "misji pokojowej". 
Jeszcze tego samego dnia kilka niezależnych źródeł 
medialnych potwierdziło wkroczenie wojsk 
rosyjskich do Donbasu
 24 luty 2022 rok. Od kilku dni w mediach coraz 
częściej pojawiają się informacje o planowanym ataku 
Rosji na niezależną Ukrainę. Mieszkańcy tego 
państwa żyli z dnia na dzień z obawy o wybuch wojny, 
która stała się później faktem. O godzinie 4.55 (3.55 
czasu polskiego) wojska rosyjskiego rozpoczęły 
działania zbrojne, tym samym rozpoczynając wojnę 
na Ukrainie. Władimir Putin próbuje wmówić opinii 
publicznej, że jego celem jest tylko zdemilitaryzować 
tereny Ukrainy, jednak każde demokratyczne państwo 
uważa, że jest to bez podstawne naruszenie 
niepodległości Ukrainy. Putin twierdzi, że na Ukrainie 
rządzą neonaziści, co według politologów, polityków i 
samych mieszkańców Ukrainy zostało odrzucone i 
potępione. Tego dnia nastąpiła szybka reakcja władz 
w Kijowie na atak. Prezydent Wołodymyr Zełenski 
wprowadził w całym kraju stan wojenny oraz zerwał z 
Rosją wszelkie stosunki dyplomatyczne. Cały świat 
przyglądał się sytuacji na Ukrainie. 
 Działania zbrojne coraz bardziej dotykają 
mieszkańców Ukrainy, ostrzały słychać o każdej 
porze dnia, zniszczeniu ulegają nie tylko wojskowe 
obiekty, ale również domy, szkoły,szpitale… W tej 
całej sytuacji szkoda ludzi,którzy tracą życie,bo 
jednemu człowiekowi przyszło do głowy odtworzyć 
imperium carów.  Na dzień 2. marca od początku 
wojny życie straciło ponad 2000 cywilów – ludzie, 
tacy jak my -  matki, córki,synowie,  ojcowie, 
dziadkowie i babcie.
 Inwazja Rosji na Ukrainę nie obeszła się bez 
echa. Już pierwszego dnia zapowiedziane zostały 
dotkliwe sankcje, zarówno gospodarcze, jak i 
społeczno-kulturowe. Cieszę się, że Unia Europejska, 
Stany Zjednoczone i wszystkie demokratyczne  
państwa świata stają na wysokości zadania. Należy 
zrobić wszystko, aby pomóc Ukrainkom i Ukraińcom, 
którzy teraz dzielnie walczą o swój dom, o prawo do 
pokoju. Cieszy również fakt, że 1 marca 2022 Ukraina 

rozpoczęła starania o przyjęcie do wspólnoty 
europejskiej. Jest to ogromny krok ku Zachodowi ze 
strony naszych sąsiadów. Tego samego dnia prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski  wystąpi ł  na 
posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, gdzie zabrał 
głos i jak sam powiedział: „nie czytam z kartki, bo w 
moim kraju papier się skończył”. Jego przemówienie 
w y w o ł a ł o  s p o r o  e m o c j i  z a r ó w n o  u 
eurodeputowanych, jak i w sercach każdego 
człowieka dobrej woli. Zełenski powiedział, że 
Ukraińcy płacą najwyższą cenę za swoje europejskie 
marzenia. „Dziś Unia i Ukraina są już bliżej niż 
kiedykolwiek. Przed nami jeszcze długa droga. 
Musimy zakończyć tę  wojnę.  Powinniśmy 
porozmawiać o kolejnych krokach. Ale jestem pewna: 
nikt na tej sali nie może wątpić, że ludzie, którzy tak 
dzielnie opowiadają się za naszymi europejskimi 
wartościami, należą do naszej europejskiej rodziny” to 
słowa przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. 
Uważam, że tylko jednością i zdecydowanymi 
krokami jesteśmy w stanie wygrać z brutalnością 
człowieka, który ze zdrowym rozsądkiem nie ma już 
nic wspólnego. 
 Prezydent Ukrainy dla wielu z nas jest obecnie 
symbolem odwagi, waleczności. Udowadnia nam, jak 
bardzo zależy mu na jego ojczyźnie i narodzie, który 
reprezentuje. Takich polityków, którzy jak coś się 
dzieje, nie uciekają, nie chowają głowy w piasek, 
życzę Sobie i Wam, bo to jaką postawę reprezentuje 
Zełenski to naprawdę coś niezwykłego. Najbardziej 
wymownym momentem była odpowiedź prezydenta 
Ukrainy na informację, że USA jest gotowa 
ewakuować go za granicę, tymczasem Zełenski miał 
odpowiedzieć: „Potrzebuję amunicji ,  a nie 
podwózki”. Jestem pełem podziwu dla niego, bo jak 
wiadomo, Rosja uruchomiła grupę specjalnych ludzi, 
których celem jest zlikwidowanie demokratycznie 
wybranej władzy Ukrainy, w celu przejęcia kontroli w 
tym kraju i stworzenie marionetkowej władzy, która 
będzie prorosyjska. 
Teraz, gdy nadeszły ciężkie czasy, nie tylko dla 
Ukrainy, bo dla całego świata wojna wywołana 
chorymi aspiracjami Putina jest to sytuacja 
niepodważalnie trudna, powinniśmy się zjednoczyć. 
Jestem dumny z naszego kraju, który na co dzień jest 
pełen podziałów, nienawiści, staje się azylem dla 
uchodźców zza wschodniej granicy. Pokazaliśmy 
nasze otwarte serca. Wystarczył sygnał, że czegoś 
brakuje, a miliony ruszyły z pomocą. Jestem dumny, z 
nas, z Polaków, że bez względu na przeciwności, 
pomagamy, jak umiemy. Jestem dumny, z naszych 
polityków i polityczek, którzy mimo ogromnych 
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Wojna na Ukrainie

Pamiętajcie, nie można być obojętnym na cierpienie 
innych. 

„Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,
nie byłem komunistą.
Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,
nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,
nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,
nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto 
mógłby zaprotestować.”

Martin Niemöller, działacz antynazistowski i pastor

 Wojna została rozpoczęta nie przez Rosjan, a 
przez Putina, mieszkańcy Rosji żyją w 
nieświadomości, nie każdy z nich wie, co się dzieje 
na Ukrainie. Im też się to nie podoba, i zaczynają się 
protesty w obronie Ukrainy i zaprzestaniu wojny, 
które są krwawo tłumione przez aparat władzy. Nie 
oczerniajmy Rosjan bezpodstawnie, nie każdy jest 
winny okrucieństwu na Ukrainie. 

UKRAINA BYŁA, JEST I BĘDZIE WOLNYM, 
NIEPODLEGŁYM I NIEZALEŻNYM 
KRAJEM.

różnic potrafią wspólnie mówić jednym głosem. 
Zdaliśmy egzamin z pomocy drugiemu człowiekowi. 
Odkąd żyję na tym świecie, nie widziałem, żeby 
jakiekolwiek wydarzenie zjednoczyło tak mocno nas 
Polaków. Teraz nie potrzebujemy zbędnych 
konfliktów, bo tylko jednością wygramy i pokażemy 
światu, że Polacy nie zostawiają nikogo „na 
lodzie”. W pierwszym dniu agresji ze strony Federacji 
Rosyjskiej tłumnie zebraliśmy się w wielu miastach w 
Polsce (ale i na świecie) pod ambasadami rosyjskimi 
w celu zademonstrowania sprzeciwu wobec 
rosyjskich działań na terenie Ukrainy. Wiele osób ze 
świata kultury, sportu, polityki i mediów wyraża 
publicznie swój sprzeciw. Na zdjęciu obok polski 
skoczek narciarski Kamil Stoch, który na swoich 
nartach napisał „Stop war! Better fight in sport!” (Nie 
dla wojny! Lepiej walczyć w sporcie!)
 Na koniec pragnę dodać, że każdy z nas może 
pomóc. W naszej szkole również organizowana jest 
zbiórka odzieży, artykułów spożywczych i 
higienicznych, leków przeciwbólowych oraz 
opatrunków, które później zostaną dostarczone do 
jednego z wielu punktów na terenie Poznania, który 
rozwozi dary potrzebującym. Naprawdę warto, bo dla 
nas nie jest to duży wydatek, a możemy pomóc komuś, 
kto potrzebuje tego bardziej niż kiedykolwiek. Dary 
można przynosić do sali 201. Więcej informacji o 
różnego rodzaju zbiórkach, akcjach pomocowych pod 
adresem:  h�ps://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie
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INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ

INWAZJA ROSJI NA 
UKRAINĘ
Zapoczątkowana 24 lutego inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to największa eskalacja wojny trwającej między tymi 
państwami od 2014 roku. Jednymi z pierwszych konkretnych zapowiedzi wybuchu agresji na taką skalę były żądania, z 
którymi Rosja wystąpiła pod koniec 2021 roku, dotyczące wycofania wojsk traktatu północnoatlantyckiego z Europy 
Środkowo-Wschodniej, zredukowania ich potencjału do stanu sprzed 1997 roku i zaprzestania dalszego rozszerzania 
granic NATO w tym regionie. Pod koniec października 2021 roku, Rosja zaczęła gromadzić wojska wzdłuż granicy z 
Ukrainą. Pod pretekstem wspólnych ćwiczeń z Białorusią pod nazwą Związkowa Stanowczość-2022, na terenie Białorusi 
zgromadzone zostały rosyjskie wojska, które po rozpoczęciu agresji miały stanowić północny front.

 17 lutego na terenie separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Donieckiej Republiki Ludowej 
rozpoczęły się ostrzały obszarów zamieszkanych przez ludność cywilną, o co władze DRL i ŁRL, a także Kreml - 
oskarżyły Ukraińców, uznając to za ludobójstwo, wysuwając również oskarżenia o „zachęcanie Kijowa do agresji 
militarnej” w stronę zachodu.

 Tydzień później, wojska zgromadzone na Krymie, wschodzie oraz północy Białorusi ruszyły do ataku. Z punktu 
widzenia agresora, Ukraina stanowi bezpiecznik między NATO a Rosją, który został zagrożony w 2014 roku po 
„Euromajdanie” i obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza.

9 i 10 stycznia bieżącego roku, w Genewie odbyły się rozmowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczące żądań 
o prawnie wiążące „gwarancje bezpieczeństwa” w zakresie wycofania się NATO z państw które dołączyły do sojuszu po 
1997 roku, nierozmieszczania i likwidacji w krajach sąsiadujących z Rosją infrastruktury wojskowej i systemów 
uderzeniowych bezpośrednio zagrażających poczuciu bezpieczeństwa Rosjan, a także nierozlokowywania w Europie 
rakiet średniego i pośredniego zasięgu. NATO odrzuciło wszelkie prośby, zaś rząd USA ostrzegł Rosję przed sankcjami 
gospodarczymi.
Już na początku kwietnia 2021 roku Rosja zaczęła gromadzić znaczne siły wojsk lądowych oraz sprzętu wojskowego 
na wschodniej granicy Ukrainy, co miało być swoistym testowaniem reakcji państw zachodnich. W maju 2021 roku 
nowym ministrem obrony Rosji został Siergiej Kużugietowicz Szojgu, rosyjski generał narodowości tuwińskiej. Kilka 
dni później wojska rosyjskie zostały w znacznej mierze wycofane z Półwyspu Krymskiego i Donbasu, by po pięciu 
miesiącach ponownie zostać tam rozmieszczonym. Do stycznia 2022 roku, liczebność wojsk stacjonujących przy 
granicach Ukrainy wyniosła ponad 120 tys. Na początku drugiej połowy stycznia, podpisany miał być dokument 
zatwierdzający inwazję na Ukrainę, zgodnie z którym miała trwać od 24.02 do 6.03.
17 lutego władze DRŁ i ŁRL rozpoczęły masową ewakuację kobiet oraz osób poniżej 18 i powyżej 55 roku życia. 
Między 17 a 23 lutym agresja wojskowa na terenie separatystycznych republik narastała, o co zarówno Rosja jak i 
Ukraina oskarżały się wzajemnie. 21 lutego prezydent Rosji Władimir Putin podpisał deklarację uznającą 
niepodległość tych dwóch republik. Dzień później rozpoczęły one starania o zajęcie całości obwodów ługańskiego i 
donieckiego, prosząc przy tym o pomoc Federację Rosyjską.
 Według wywiadu Pentagonu, plan działań obejmował oblężenie Kijowa w przeciągu dwóch dób i 
wprowadzenie marionetkowego rządu w przeciągu trzech, zmuszając ukraiński rząd do ucieczki. Ponadto, zdobycie 
Kijowa miałoby ogromną wartość symboliczną, gdyż stanowi pierwszy ośrodek państwowości 
wschodniosłowiańskiej.  

 Atak rozpoczął się na czterech frontach: Kijowskim, Charkowskim, Krymskim i na terenie Donbasu.

Kacper Wojciechowski
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Największą ilość wojsk Rosja zgromadziła w kierunku Kijowa. Zasadnicze uderzenie na Kijów skierowano z Białorusi 

z miejscowości Bovharka, wzdłuż prawego, zachodniego brzegu Dniepru, który stanowił poważne utrudnienie 

logistyczne. 
Na tym kierunku w walkach brać mieli żołnierze przysłani z  Dalekiego Wschodu:
64 Brygada Zmechanizowana, 127 Dywizja Zmechanizowana, 38 Witebska Brygada Zmechanizowana Gwardii 
stanowiąca część 35 Armii. W ich skład wchodziło ponad 150 czołgów, 9 tysięcy żołnierzy piechoty oraz 450 
transporterów lub wozów piechoty. Na dzień 7 marca znajdują się w okolicach drogi M-06 na trasie Kijów-Żytomierz. 
Pozostałe wojska wyruszyły z miejscowości Rechitsa, Zyabrovka, Klimovo oraz Klintsy. Z tych kierunków uderzyła 
36 Armia, w tym 5 Tacyńska Brygada Pancerna Gwardii i 37 Budapesztańska Brygada Zmechanizowana Gwardii, 
oraz 6 Armia atakująca przez Sumy, złożona z 47 Niżniednieprowskiej Dywizji Pancernej Gwardii, 200 Peczengskiej 
Brygady Zmechanizowanej, 138 Brygady Zmechanizowanej Gwardii i 25 Sewastopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
Gwardii.

Od wschodu na Kijów miały podejść również wojska rozmieszczone w miejscowości Postoyalye Dvory, składające się 
z 35 Stalingradzko-Kijowskiej Brygady Zmechanizowanej Gwardii, 74 Zwenigorodsko-Berlińskiej Brygady 
Zmechanizowanej Gwardii i 55 Zmotoryzowanej Brygady Piechoty Górskiej. Te zaś odniosły największą porażkę, 
przegrywając bitwę o Konotop, następnie przemieszczając się w kierunku Kijowa ze znacznie osłabionym 
potencjałem.

 Za kolejny cel został obrany Charków – zamieszkiwane przez 1.43 mln ludzi miasto zostało zaatakowane przez 
elitarną 1 Armię Pancerną Gwardii. 

 Na teren Donbasu weszła rosyjska 8 Armia Gwardii, złożona z dwóch dywizji zmechanizowanych, która miała 
nacierać na wschód w stronę Mariupola. Pomocniczy atak został wyprowadzony w stronę Siewierodoniecka. 
Ukraińska obrona w tym rejonie obejmowała pola minowe i umocnienia, dzięki czemu była dobrze przygotowana na 
atak.

Z Krymu operowała natomiast 58 Armia, złożona z dwóch brygad piechoty morskiej i dywizji zmechanizowanych. 

Siły Zbrojne Ukrainy są wspierane głównie przez Gwardię Narodową Ukrainy. Wojskom lądowym Sił Zbrojnych 
udało się powstrzymać i opóźnić przeważające siły rosyjskie. Ukraińskie Ministerstwo Obrony nie upublicznia działań 
wojsk lądowych, natomiast w celu wzmocnienia morale, na szeroką skalę nagłaśniane są sukcesy Gwardii Narodowej, 
która skutecznie niszczy kolumny logistyczne.
Ponadto strona ukraińska jest wspierana czynnie przez Specjalne Pododdziały Ochrony Porządku Publicznego, 
bataliony obrony terytorialnej, Narodowy Legion Gruziński, Batalion Dżochara Dudajewa, Batalion Szejka Mansura, 
Brygadę Białoruską oraz Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej. Po drugiej stronie konfliktu, Siły Zbrojne 
Federacji Rosyjskiej i Rosgwardia są wspierane przez Siły Zbrojne Republiki Białorusi oraz Pułk Siewier.

Inwazja Rosji została uznana za naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Stanowi zbrodnię agresji. 27 lutego do 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości został skierowany pozew przeciwko Rosji.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jakub Adam

„Nigdy nie jest tak, że sto 
tysięcy aniołów wychodzi  
na ulicę.“, czyli o początkach  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.

 W roku 2022 WOŚP zagrało w Polsce i na 
świecie już po raz 30. Finał odbył się 30 stycznia, choć 
licytacje internetowe trwały już dużo wcześniej. Mało 
kto z nas pamięta, jak wyglądał pierwszy finał, 
pierwsza zbiórka, pierwszy sztab. Wszystko zaczęło 
się w 1992 roku, kiedy Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie zaalarmowało o braku pieniędzy na zakup 
nowoczesnego sprzętu ratującego życie dzieciom z 
wadami wrodzonymi serca. Wówczas Jurek Owsiak – 
dziennikarz telewizyjny i radiowy, prowadzący 
programy o muzyczne zaprosił lekarzy do swojej 
audycji “Brum” w Programie III Polskiego Radia oraz 
przypominał słuchaczom o możliwości wpłacania 
pieniędzy na podane konto. Inicjatywa spotkała się z 
ogromnym uznaniem wszystkich ludzi w Polsce. 3 
stycznia 1993r. w studiu TVP przy Woronicza 17 
odbył się pierwszy finał, na którym zebrano 3 773 
443,38 PLN. Od tego czasu rok rocznie suma 
zebranych pieniędzy na wspomaganie polskich 
szpitali i centrów medycznych rośnie.
 Tyle lat, 30. Finałów, zmieniło się dużo, choć 
tak niewiele. Mimo tego, że część aukcji przeniosła 
się do Internetu, finał transmitowany jest już nie w 
Telewizji Polskiej a na TVN-ie, to Jurek Owsiak wciąż 
każdy finał prowadzi w swojej słynnej żółtej koszuli i 
czerwonych okularach, a ludzie, którzy tak mocno 
wkręcili się w pomaganie, są tam razem z nim. Mimo 
wieku nie stracił nawet młodzieńczego zapału i wciąż 
ekscytuje go każdy finał, tak jak by był to ten 
pierwszy,  można by rzec “malutka” akcja 
charytatywna, bo nikt wtedy nie przypuszczał, że 
pomysł, który zrodził się w głowie obecnego prezesa 
fundacji WOŚP stanie się swego rodzaju tradycją.   

Jest jedna zmiana, która powinna ucieszyć każdego 
człowieka dobrej woli, bo niewątpliwie dzięki 
zebranym pieniądzom poprawił się stan polskiej 
medycyny. Możliwe, że nawet nie wiemy, że 
k o r z y s t a l i ś m y  z e  s p r z ę t u  z  n a k l e j o n y m 
charakterystycznym czerwonym serduszkiem, i czy 
ten sprzęt zakupiony przez WOŚP nie uratował 
naszego życia. W ciągu 30. lat Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zakupiła ponad 65 TYSIĘCY 
różnego rodzaju sprzętu ratującego życie. Wtedy, 
kiedy zostały zakupione pierwsze urządzenia — 
inkubatory, kardiomonitory, respiratory, USG 
były to urządzenia, których praktycznie w 
postkomunistycznej Polsce nie znaliśmy, a w 
większości krajów Europy Zachodniej urządzenia 
były standardem. Dziś już nie ma oddziału 
pediatrycznego, który nie ma choć jednego 
specjalistycznego sprzętu bez naklejki WOŚP-u. 
Szacuje się, że obecnie każde dziecko, które przebywa 
w polskim szpitalu, korzysta średnio z 4 sprzętów 
dofinansowanych przez WOŚP.
 Trzydzieści lat temu razem z Jurkiem 
Owsiakiem pieniądze zbierało zaledwie 5 tys. 
Wolontariuszy (dziś jest ich ponad 100 tys. ). Warto 
wspomnieć, że “granie z WOŚP” odbywa się już nie 
tylko w granicach naszej ojczyzny, ale również poza 
jej granicami. Sztaby znajdują się w USA, Australii, 
Nowej Zelandii, Szwecji i w wielu innych krajach, 
gdzie Polki i Polacy wspierają polską medycynę. I 
choć dzieli ich tysiące kilometrów, to jest to idealny 
przykład, jak pomaganie jednoczy ludzi niezależnie 
od położenia. W dzisiejszych czasach stało się to 
jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek, w końcu mamy 
wszechogarniającą nas technologię i Internet.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 Jurek Owsiak zawsze reaguje na bieżącą 
sytuację na świecie, dlatego w 2020 roku, kiedy w 
Polsce szalała bez opamiętania pandemia COVID-19 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła 
ogromną sumę pieniędzy na zakup środków ochrony 
osobistej dla wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia. Ponadto dla szpitali jednoimiennych 
zakupiono masę ważnego specjalistycznego i 
najnowocześniejszego sprzętu medycznego 
ratującego życie w walce z koronawirusem. 
Przekazano na ten cel łącznie ponad 70 mln złotych.
 Kreatywność i pomysłowość to pierwsze 
cechy, które przychodzą mi do głowy, gdy pomyślę o 
szefie fundacji WOŚP, ponieważ nikt tak jak on nie 
umie zachęcić Polek i Polaków do działania na rzecz 
ochrony zdrowia w Polsce. Przykładem takiej akcji 
mogą być organizowane trzykrotnie mecze 
charytatywne, podczas których dwie drużyny — 
jedna złożona z osób związanych z WOŚP-em a druga 
z ekipą telewizyjną TVN. Emocjom sportowym 
towarzyszył szczytny cel, a kibice (zarówno Ci, 
którzy oglądali na żywo, jak i Ci przed telewizorami) 
dopingowali oby dwie drużyny, choć tu wynik nie 
miał znaczenia — liczył się cel, którym było 
uzbieranie jak najwięcej pieniędzy na leczenie ciężko 
chorych dzieci.
 A jak to wyglądało w tym roku? Jak zawsze 
było pełno emocji, wzruszeń, ale atmosfera, którą 
tworzy najbardziej pozytywnie zakręcony człowiek w 
Polsce – Jurek Owsiak nie zmieniła się od lat. Już w 
dzień finału zebrano rekordową sumę, która wyniosła 
ponad 136 milionów złotych, a oficjalną kwotę 
poznamy 30 marca. I choć od lat kwota, którą zebrało 
WOŚP, rośnie, to niestety nie słabną ataki 
przeciwników tak cudownego pomysłu. Jest to 
przykre, że niektórzy z nas nie umieją docenić dobra i 
poświęcenia ,  jakiego dokonał  człowiek w 
czerwonych okularach. Wydawałoby się, że tak 
piękna inicjatywa nie może mieć przeciwników, a 
jednak, około 13% ankietowanych nie popiera 
działalności Jurka Owsiaka, co w moim odczuciu jest 
nielogiczne i pozbawione jakichkolwiek logicznych 
przesłanek, gdyż nie znam drugiej tak pięknej 
inicjatywy, która zrzesza miliony otwartych serc na 
całym świecie. Zadowalają jednak statystyki, które 
mówią, że z roku na rok poparcie dla WOŚP rośnie, 
więc jest szansa, że nie długo będziemy mieli w Polsce 
“ świę to  pomocy” ,  w  k tó re  każdy  będz i e 
zaangażowany, choć w minimalnym stopniu. To 
naprawdę może być cudowne! Zwłaszcza teraz, kiedy 
pandemia odcisnęła piętno na polskim systemie 
ochrony zdrowia, każda pomoc się liczy.
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Pandemiczny misz masz

Zuzanna Wojdecka

Jako młodzi ludzie poznajemy dopiero siebie, 
naturę ludzką i sposób, w jaki funkcjonuje dzisiejszy 
świat. Łatwo jest się pogubić we własnych myślach i 
często nie potrafimy sobie z tym poradzić. Istnieje 
możliwość udania się do specjalisty po pomoc, lecz i tu 
pojawia się problem, ponieważ nie każdy jest pewien czy 
uzyska odpowiednie wsparcie i czy ta pomocna dłoń 
rzeczywiście da radę nas podnieść i otrzepać z 
niepotrzebnych myśli, które kumulują się w naszych 
głowach. Do tego wszystkiego dochodzi pandemia 
koronawirusa, której wynikiem była kwarantanna. 
Poskutkowało to zamknięciem w domach, brak 
możliwości spotkań ze znajomymi w realu i strach, czy uda 
się przetrwać to całe zamieszanie bez uszczerbku na 
zdrowiu swoim i bliskich. Szczególne piętno odbił 
lockdown na osobach młodych. Jednakże czy wpłynął on 
na nas negatywnie, czy pozytywnie? W tej sprawie udałam 
się do Pani Doroty Stawskiej, naszej szkolnej psycholog. 

Otóż nastolatków można podzielić na dwie grupy; 
introwertyków i ekstrawertyków. Jedni lubią własne 
towarzystwo i niechętnie nawiązują nowe znajomości, a 
dłuższe przebywanie z większą grupą ludzi potrafi być dla 
nich męczące. Za to drudzy uwielbiają przebywać z 
ludźmi, łatwo nawiązują nowe przyjaźnie i niechętnie 
spędzają wolny czas w pojedynkę. Na pewno skutkiem 
kwarantanny d la  osób  zamknię tych  w sobie , 
introwertycznych jest fakt, iż odizolowywały się jeszcze 
bardziej przez ten cały czas, ponieważ nie były zmuszone 
do przebywania z innymi. Najczęściej dochodziło do tego, 
że zamknęli się w sobie jeszcze bardziej, a nagły powrót do 
szkoły okazał się być dla nich wielkim szokiem, z którym 
niekoniecznie potrafią sobie poradzić. Niestety może to 
skutkować stanami lękowymi. Zamknięcie w domach było 
miłe, ale tylko do czasu powrotu do rzeczywistości i 
codzienności życia szkolnego. 

Jednakże dla ekstrawertyków była to istna 
męczarnia. Przebywanie całymi dniami w czterech 
ścianach było niełatwym zadaniem. Ograniczone 
spotkania z przyjaciółmi i pozamykane najczęstsze 
miejsca spotkań jak np. kina, dlatego też powrót do szkoły 
był miłą odmianą. 

Z relacji Pani Stawskiej wynika również, że wiele 
osób skarży się na wybicie z codziennego rytmu, brak 
odpowiedniej organizacji i chęci do nauki. Nauczanie 
zdalne miało również ogromny wpływ na naszą naukę i 
systematyczność, co za pewien czas może nam dać się we 
znaki.

Mimo tego był to również czas wyciszenia, 
poznania siebie i odkrycia nowych zainteresowań. 
Mieliśmy okazję zastanowić się nad sobą. Czego chcemy i 
co możemy zmienić, aby być lepszą wersją samego siebie. 
Niestety pojawia się kolejne „ale”, ponieważ nie każdy 
miał taką możliwość, jeśli posiada wielodzietną rodzinę. 
Dla osób żyjących w wiecznie pełnym domu, lockdown 
mógł być jeszcze bardziej uciążliwy niż dla innych. Jak 
sami możemy przyznać jest to dość ciężka sytuacja i nie 
zawsze rodzina, czy przyjaciele dadzą nam odpowiednie 
wsparcie, a każdy inaczej radzi sobie z problemami. Poza 
tym wśród młodzieży bardzo rozpowszechniła się idea 
bycia oryginalnym i otwartym na świat. Niestety może się 
to wiązać z dezaprobatą osób trzecich, a nawet bliskich. 
Gdy czuję się tego typu presję, plus dookoła panuje 
zamieszanie związane z nauczaniem zdalnych i 
obostrzeniami pandemicznymi, bardzo łatwo jest się 
pogubić i stracić poczucie stabilności. Nie każdy potrafi 
samemu przepracować rozterki i poukładać pewne sprawy 
w głowie. Na szczęście społeczeństwo przestaje być 
obojętne na takie sprawy w wyniku, czego zaczęło 
powstawać, coraz więcej instytucji proponujących 
całodobową pomoc. Różnego typu infolinie, na które 
można dzwonić o każdej porze dnia i nocy, gdzie możemy 
opowiedzieć, co nas trapi. I tutaj właśnie szczególnie Pani 
Stawska zachęca, aby jednak nie bać się sięgnąć po pomoc 
specjalisty, ponieważ tego typu problemy spotykają 
każdego z nas i nie warto zwlekać do ostatniej chwili. 
 Na koniec pozwoliłam sobie zadać pytanie 
dotyczące tego, na kim największe piętno odbiję 
pandemia? Czy tylko młodzież cierpi w zaistniałej 
sytuacji? Otóż ciężko jednogłośnie odpowiedzieć na te 
pytania, ponieważ skutki poznamy dopiero za kilka, a 
może nawet kilkanaście lat. Z pewnością będzie to gorący 
temat wśród studentów psychologii. Jednak, jeśli mamy 
się skupić na tym, czy w większym stopniu młodzież 
ucierpiała, czy jednak zyskała to jest to sprawa 
indywidualna. Dodatkowo pandemia nie jest już świeżą 
sprawą, dlatego wielu z nas zdążyło się przyzwyczaić do 
z a i s t n i a ł e j  s y t u a c j i  i  z a c z ą ć  s o b i e  r a d z i ć  z 
niedogodnościami, które męczą nas od ponad 2 lat.

PANDEMICZNY MISZ MASZ
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Bogatka czy wąż?

Magdalena Młynarz

Sikora Bogatka to bardzo ładny ptak – ma żółtą pierś, 
czarną głowę, białe policzki. Przez środek piersi 
biegnie czarny krawat – długi i szeroki u samca, 

krótszy i węższy u samicy.
Bogatka jest pewna siebie, bardzo ruchliwa i wszystkiego 
ciekawa. Wszystkim się interesuje i zajrzy w każdą 
szczelinę. Spotkać ją można prawie wszędzie, bardzo 
chętnie odwiedza karmniki. (Na zdjęciu Sikora Bogatka 
przy jednym z naszych szkolnych karmników)

Sikora Bogatka to ptak bardzo pożyteczny dla ludzi, bo 
niszczy szkodniki i dokuczające nam owady.
Głos Bogatki jest rytmiczny i niezmiernie urozmaicony – 
odzywa się na ponad 200 różnych sposobów!
Gnieździ się w dziuplach, a gdy dziupli brakuje, 
wykorzystuje różne inne, często nietypowe miejsca – 
szczeliny murów, wentylatory, porzucone samochody, 
kalosze, czajniki, skrzynki na listy czy huśtawki na 
placach zabaw. Zaniepokojona samiczka w dziupli potrafi 
odstraszyć wroga, sycząc jak wąż.
Sikory Bogatki walczą też zaciekle o swoje terytorium 
lęgowe - mogą wtedy nawet zabijać inne ptaki. W zimie, 
gdy trudno o pożywienie zdarza im się polować na inne 
ptaszki, lub nawet śpiące nietoperze!

Bogatka 

czy 

wąż?

W BBC Wildlife Magazine (maj 2017) znalazłam więcej 
informacji na temat krwiożerczych nawyków Bogatek. 
Otóż dziób tego ptaka nadaje się nie tylko do rozłupywania 
orzechów czy słonecznika.
W Finlandii mała grupa Bogatek uzupełniała swoją dietę o 
… Czeczotki (małe ptaki z czerwoną czapeczką). Zabijały 
je i wyjadały im oczy i mózg.
Na Węgrzech Bogatki polowały na hibernujące w 
jaskiniach nietoperze – karliki malutkie. Zabijały je 
uderzeniem w głowę i zjadały.

Krwiożerczy ptaszek

Na początku XX wieku brytyjskie Bogatki (Modraszki 
zresztą też) nauczyły się dziurawić butelki zamykane 
kapslami z folii aluminiowej, w których mleczarze 
dostarczali Brytyjczykom mleko do domów. Zostawiali je 
przed domem, a Sikorki tylko czekały aż mleczarz się 
oddali – przystępowały wtedy do pracy, przebijały 
dziobem folię i konsumowały smakowitą śmietankę, 
tworzącą się na wierzchu w butelkach. Bardzo szybko 
doszły w tym procederze do dużej wprawy, ucząc się jedna 
od drugiej.

Mleczne Potoczki

W s z y s t k i c h 
zainteresowanych ptakami 
zapraszam do mojego 
zespołu ornitologicznego 
ducks & doves na Teams. 
ENJOY THE BIRDS!



13 | TEEN IDEA kwiecień 2022

Kampania „Drugie życie”

 Poznańskie dziesiąte liceum już od lat bierze udział w ogólnopolskiej kampanii “Drugie Życie”. Ma ona za zadanie 
szerzyć świadomość ludzi o transplantacji w naszym kraju, jak również zachęcać do wypełniania oświadczeń woli, 
sugerujących naszą chęć oddania sprawnych organów. Można je wygodnie schować w portfelu lub torebce.
W tej edycji wykazuje się grupa uczniów z pierwszej klasy biol-chem pod czujnym okiem pana Łukasza Steczko. 
Rozpoczęli już oni pierwsze działania a planowane jest wiele kolejnych. Dzięki nim, zwiększy się wiedza szkolnej 
społeczności na temat przeszczepów oraz ludzi dla których była lub jest to ostatnia deska ratunku.
Niestety tematy transplantacji, oddania swoich narządów uznawane są za tabu. Nikt nie chce myśleć o zagrożeniu życia 
swoich bliskich, nie mówiąc o tym co może się stać po śmierci lub zaprzestaniu pracy naszego mózgu. 
Również niezwykle zawiłe kwestie prawne oraz religijne dotyczące transplantacji w naszym kraju, stoją w opozycji do 
priorytetu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia. 
Niezależnie od prawnego stanowiska, równie ważna jest rozmowa z bliskimi dawcy. Ciężko jest świadomie rozstać się z 
bliską osobą w stanie dystanazji, która wyglądając niczym w spokojnym śnie, utrzymywana jest wyłącznie na pracy 
maszyn medycznych. 
Listy osób oczekujących na przeszczep, swoje nowe życie, są długie. Często również potrzebne są re-transplantacje, bo 
chociaż lekarze zawsze starają uzyskać jak największą zgodność genetyczną między dawcą a biorcą, nawet jednojajowi 
bliźniacy nie mają w pełni identycznego genotypu. 

Kampania 

„Drugie życie”
Adriana Garczyńska

Mimo iż osoby po przeszczepie do końca 
s w o i c h  d n i  m u s z ą  z a ż y w a ć  l e k i 
immunosupresyjne ,  dos ta ją  szansę 
uwolnienia się od zajmujących wiele godzin 
tygodniowo dializ, lub wyjść ze szpitala. 
W Polsce biorca legalnie nie może poznać 
danych swojego dawcy, jednak zawdzięcza 
jemu i jego bliskim swoje życie. 
Dlatego tak ważna jest świadomość 
społeczeństwa w tej materii oraz każda 
inicjatywa która może ją zwiększyć. 
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MASZYNA DO RECYKLINGU MASECZEK

Zofia Sobczak

Innowacyjna maszyna do recyklingu 
maseczek. Czy projekt polskich studentów 
ma szansę podbić świat?

Trzy miliony w ciągu minuty i około 130 miliardów w 
ciągu miesiąca to liczba maseczek, które zużywamy na 
całym świecie w dobie pandemii. Już prawie dwa lata 
maseczki są nieodłącznym elementem naszego życia, ale 
czy wiemy co się z nimi dzieje po zużyciu?
18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu i 
myślę, że z tej okazji warto zwrócić uwagę na problem 
związany z ich utylizacją. Na ulicach często możemy 
zobaczyć fruwające zużyte maseczki, które negatywnie 
wpływają na stan środowiska naturalnego.
Polscy studenci z Politechniki Warszawskiej i 
Uniwersytetu w Edynburgu wpadli na pomysł jak 
rozwiązać problem maseczek. Zaprojektowali maszynę, 
która automatycznie dezynfekuje, a następnie poddaje 
recyklingowi zużyte maseczki chirurgiczne. W efekcie 
p o w s t a j e  p o l i m e r o w y  g r a n u l a t ,  k t ó r y  j e s t 
dezynfekowany, przepuszczany przez wiązkę światła UV, 
a następnie poddawany kwarantannie w specjalnym 
p o j e m n i k u .  J e g o  z a s t o s o w a n i e  j e s t  n i e m a l 
nieograniczone. Można go wykorzystać do produkcji m. 
in. pojemników, kosmetyków, mebli, elementów maszyn 
lub worków na śmieci.
Zaprojektowana przez studentów maszyna ma być 
ogólnodostępnym i darmowym automatem stawianym w 
miejscach publicznych, który na naszych oczach 

zdezynfekuje i przerobi zużytą maseczkę. Pomysł Mike'a 
Ryana i Aleksandra Trakula zachwycił jurorów konkursu. 
Duet zdobył pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę imienia 
Jamesa Dysona.
,,Chcielibyśmy, aby proces recyklingu stał się odruchowy. 
Wystarczy postawić nasze urządzenie na przykład w 
sklepie,  centrum handlowym, przy przystanku 
autobusowym, na dworcu, czy przy automacie 
paczkowym. W ten sposób wyrzucenie maseczki będzie 
czymś co robimy przy okazji. Nie będzie nas to kosztowało 
dodatkowego wysiłku, więc będziemy to robić odruchowo i 
często”  wyjaśnia Aleksander Trakul.
Uważam, że pomysł wynalezienia maszyny do recyklingu 
maseczek jest bardzo sensowny. Dzięki takiemu 
urządzeniu będziemy mogli w prosty sposób przyczynić się 
do zmniejszenia ilości śmieci, które i tak stanowią duży 
problem.
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Mój projekt torby ekologicznej jaki wziął udział w 
konkursie, „dzień bez opakowań foliowych” nie był 
skomplikowany. Zaprojektowałam prostą torbę z 
materiałów jakie znalazłam w domu. Torba została uszyta z 
dwóch kolorów, jaśniejszego i ciemniejszego lnu, z 
ozdobną taśmą oraz szerszymi uchwytami. 
Wzięłam udział w tej akcji, ponieważ jestem zwolenniczką 
dbania o środowisko, zawsze przy zakupach używam torb 
szmacianych.
Znam konsekwencje szerzenia plastiku na świecie, a ja 
chciałabym swoim udziałem w tym projekcie przybliżyć 
świat do dbania o planetę.

Lena Bednarek 

Aleksandra Nowicka

RECENZJA

HISTORIA POKAZUJĄCA, ŻE CZASEM NAJLEPSZYM 
PRZYJACIELEM MOŻE OKAZAĆ SIĘ NATURA 

Wielu czytelników, z którymi miałam okazję 
rozmawiać bardzo wychwalało książkę autorstwa Delii 
Owens, czyli amerykańskiej pisarki i badaczki afrykańskiej 
fauny i flory. Publikuje ona również wiele ciekawych 
artykułów w takich czasopismach jak m.in.  ,,Nature” czy 
,,International Wildlife”. 

,,Gdzie śpiewają raki” to opowieść o dziewczynie 
zamieszkującej mokradła. Wszystkie osoby, które były jej 
bliskie, czyli mama i starsze rodzeństwo zostawiły ją samą 
z agresywnym ojcem alkoholikiem, gdy miała zaledwie 6 
lat. Nie mogła liczyć na żadną pomoc czy zainteresowanie 
ze strony rodzica, więc od tej pory była zmuszona radzić 
sobie sama. Nawet ludzie z okolicznego miasteczka nie 
starali się jej poznać czy pomóc. Traktowali ją jak kogoś 
gorszego i nie chcieli nawet zbliżyć się do dziewczynki. Od 
tej pory Kya za przyjaciół uważała ptaki i otaczającą ją 
naturę, która dawała jej schronienie i poczucie 
bezpieczeństwa. Jedynymi życzliwymi osobami byli dla 

Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy. Gdy 
Tate musiał wyjechać na studia sprawiał wrażenie, jakby 
zapomniał o Kyi, ponieważ nie przypłynął w umówiony 
dzień i przestał ją odwiedzać.  Tylko czy chłopak 
rzeczywiście zapomniał o przyjaciółce? Mimo wszystko 
dziewczyna poczuła się bardzo zraniona i straciła wiarę w 
to, że może jeszcze kiedykolwiek komuś zaufać. Jednak w 
jej życiu pojawił się jeszcze jeden chłopak Chase, dla 
którego postanowiła się przełamać. Czy była to dobra 
decyzja, Clark dowiedziała się w późniejszym czasie. 

Gdy na bagnach znaleziono ciało Chase'a, 
wszystkie oskarżenia zostały skierowane w stronę 
dziewczyny z bagien. Jednak czy były one uzasadnione? 
Otóż w znacznej mierze było to spowodowane 
uprzedzeniami i brakiem jakiejkolwiek chęci poznania 
dziewczyny. Najłatwiej jest oskarżyć osobę odizolowaną 
i odrzuconą przez społeczeństwo. Powody wtedy 
nasuwają się same i nie trzeba zbyt dociekać i prowadzić 
większego śledztwa. Czy Kya zostanie ukarana za 
zbrodnię, która nawet nie musiała być popełniona przez 
nią samą? Aby się tego dowiedzieć zachęcam do 
przeczytania książki. 

DZIEŃ BEZ FOLIOWYCH OPAKOWAŃ

niej Skoczek wraz z żoną 
oraz niebawem poznany 
Tate. Chłopiec był dla niej 
jednocześnie przyjacielem 
jak i nauczycielem. To on 
spędzał z nią każdą wolną 
chwilę przekazując wiedzę i 
przynosząc coraz to nowsze 
książki.
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  ,,Gdzie śpiewają raki” zdecydowanie mogę zaliczyć do moich ulubionych książek. Historia opuszczonej 
dziewczyny, której towarzyszą niesamowite opisy natury oraz zachowań zwierząt czy owadów z pewnością poruszy 
serce każdego czytelnika i zmusi do rozmyślań. Ponadto książkę napisano pięknym językiem i ukazano w niej wiele 
bardzo ważnych problemów takich jak życie z rodzicem uzależnionym od alkoholu czy dyskryminacja. Uważam, że 
każdy choć raz powinien zagłębić się w tą niesamowitą opowieść, aby uświadomić sobie jak takie rzeczy mogą 
wpłynąć na człowieka, ponieważ są to problemy wciąż w pewnym stopniu aktualne. Mam nadzieję, że historia 
dziewczyny z bagien urzeknie większość osób i trafi do jak największej ilości odbiorców.

Franek Wróblewski

RECENZJA

„PIRANIE” - SMUTNE REALIA OKIEM CLAUDIO GIOVANNESI   

Piranie  to film włoskiej produkcji, opowiadający o 
realiach życia w biednych dzielnicach dużych miast. 
Reżyser pod lupę wziął ciekawe zjawisko socjologiczne, 
jakim jest szerzenie się działań przestępczych wśród 
młodzieży. Następnie artysta przełożył swoje obserwacje 
na dzieło filmowe opowiadające o losach grupy 
nastolatków próbującej przejąć władzę nad dzielnicą. Dla 
nich liczy się tylko tu i teraz, a przede wszystkim pieniądze 
i sława. Mimo to, gdy zachodzi to za daleko i 
niebezpieczeństwo grozi rodzinom chłopców, możemy 
odkryć ludzką twarz tych młodocianych gangsterów. 
Zabawa się kończy, a konflikty zbrojne przestają być 
prowadzone dla rozrywki. 

Film mimo, iż niszowy został świetnie odebrany 
przez publiczność oraz krytyków. Zdobył nagrodę za 
scenariusz na gali „Berlinale 2019” oraz otrzymał 
„Brązową Kamerę Manaki Brothers 2019”.  A 
najważniejsze, że zaczął dyskusję na temat przestępczości 
wśród dzieci. Oglądając film odbiorca musi zadać sobie 
pytanie: czy ci chłopcy robią to dla zabawy i by było ich 
stać na nowe ubrania oraz skutery, czy może jednak tak 
naprawdę to jest ich sposób  na przetrwanie i bycie kimś w 
smutnym świecie podmiejskiej biedoty. Chłopcy nie byli w 
pełni zimnokrwistymi gangsterami, zależało im na 
poprawie bytu ludzi i starali się to osiągnąć np. zdejmując 
obowiązek płacenia haraczy oraz wspierając lokalną 
drużynę sportową. Na końcu filmu, kiedy brat głównego 
bohatera zostaje postrzelony widzimy, jak wielki jest to dla 
tego twardego gangstera ból i ile w nim kotłuje się emocji. 
Film zostawia otwarte zakończenie w postaci obrazu 
jadącej uzbrojonej grupy nastolatków, z przywódcą na 
czele mającym cel pomścić brata.

F i l m  w a r t o  o b e j r z e ć  p o n i e w a ż  j e s t 
wielowymiarowy i  ukazuje przerażający obraz życia 
gangstera - bez drogi powrotnej. 

Dodatkowo warto podkreślić, że mimo, iż film ukazuje 
fikcyjne wydarzenia mające źródło w głowie reżysera, to 
identyczne sytuacje i dramaty możemy zauważyć w 
rzeczywistości. Z tego miejsca chciałbym polecić 
wszystkim zagłębienie się w świat filmów niszowych, 
będących znacznie mniej popularnych niż tytuły dobrze 
znane z plakatów kinowych. Mimo iż nakład pieniężny na 
takie produkcje jest nieporównywalnie mniejszy niż na 
tytuły znane z plakatów kinowych, to ogląda się je 
naprawdę świetnie. Można podziwiać bardzo dobre 
wykonanie pod względem technicznym. Często można też 
zauważyć podczas oglądania, nietypowe zabiegi 
stylistyczne, kreatywne przejścia oraz ujęcia i świetne 
barwy w jakich film został nagrany. 
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Nie uświadczymy natomiast efektów specjalnych w przesadnych ilościach 
lub wykonanych w złej jakości. Można zatem powiedzieć, że kino takie 
jest zatem bardziej naturalne i konserwatywne. Więcej w nim gry 
aktorskiej, prawdziwego kunsztu artystycznego. Krytycy filmowi 
natomiast oceniaj ten film przez pryzmat jakości wykonania, ciekawości 
podjętego tematu czy gry aktorów, a nie popularności jaką zebrał sobie. 
Dla osób zainteresowanych polecam obserwowanie festiwali filmowych 
odbywających się zarówno w polskich miastach jak i europejskich czy 
rozmieszczonych na całym świecie. Jako przykład mogę podać Gdynię , 
Berlin lub Toronto. Niszowe kino warto oglądać ponieważ porusza ono 
często inną problematykę, ukazuje środowiska, emocje lub wydarzenia, 
których nie ujrzymy w multipleksie. Do tego wszystkiego warto pamiętać 
o urokliwości takich filmów oraz kin takich jak np. Kino Muza w Poznaniu, 
które takie filmy grają. Małe eleganckie i kameralne sale kinowe mają 
swoją duszę i klimat nie do podrobienia. 

RECENZJA

Jan Nowik

D R O G A  D O  
MISTRZOSTWA
“Gambit królowej” Waltera Tevisa to fikcyjna opowieść o ciekawym, pełnym pasji i 
problemów życiu młodej Beth Harmon, szachistki, która od zera poznaje i 
wykorzystuje swój dar.

Z początku Beth nie miała łatwo. Po nieszczęśliwym 
wypadku, w wieku ośmiu lat trafia do sierocińca, w którym 
dzięki podawanym tam zielonym tabletkom nie czuje się 
najgorzej.
W sierocińcu gra w szachy z woźnym, panem Scheibelem. 
Po niedługim czasie Beth odkrywa w sobie talent do 
szachów, dzięki któremu staje się “cudownym dzieckiem” 
.Rozpoczyna swoją drogę do mistrzostwa, na której natrafia 
na pewne przeszkody, z których wychodzi bez szwanku.
Beth jest specyficzną dziewczyną. Zamknięta w sobie, 
niepewna i skupiona tylko na jednym celu, zostania 
szachową mistrzynią świata.
Ten tytuł zdaje się sam w sobie wiele znaczyć, jednak Beth 
wiedziała, że zdobycie go znaczyłoby o wiele więcej. W 
latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych szachy były 
widziane jako typowo męska gra. Zatem zdobycie tytułu 
mistrza przez Beth zmieniłoby podejście do postrzegania 
kobiet w szachach i nie tylko.
Beth boryka się w swoim życiu z wieloma problemami, 
głównie związanymi z brakiem rodziny, co przekłada się na 
samotność i stres. Z tego powodu na całym etapie swojej 
przygody z szachami spotyka się z uzależnieniami, najpierw 
od tabletek uspokajających aż po alkohol i papierosy. 

W książce nie brakuje też rzeczywistych aspektów gry w 
szachy. Dzięki wiedzy autora z tej dziedziny można bardzo 
odczuć panujący klimat i trud, jaki odczuwają zawodnicy 
grający na turniejach lub po prostu uczący się wszystkich 
debiutów, pułapek, pozycji.
Nie brakuje też autorskich zagrywek. Na przykład dla Beth 
będzie to obrona sycylijska oraz tytułowy gambit królewski, 
który jednak nie sprawdzał się skutecznie w rozgrywkach na 
wysokim poziomie. 
   W książce poza Beth pojawia się jeszcze jedna ciekawa 
kobieta, pani Wheatley, która po adopcji Beth stała się jej 
największym przyjacielem. Obojętność, a jednocześnie 
troska o Beth charakteryzowały jej przyszywaną matkę, 
która mimo wielu problemów, zdrowotnych i małżeńskich 
w pełni skupia się na swojej córce i pozwala jej realizować 
swoje szachowe ambicje. 
   “Gambit Królowej” jest wobec tego bardzo ciekawą 
książką, a to między innymi dlatego, że pokazuje szachy 
jako bardzo interesującą grę. Choć jest powieścią fikcyjną to 
stosunkowo realnie odzwierciedla sytuację szachową w XX 
wieku. Autor pokazuje też jak skupienie na jednym celu 
może prowadzić do szaleństwa. Na szczęście w przypadku 
Beth ambicja wzięła górę i nie poddała się ona w drodze do 
sukcesu. Książka nie jest pozbawiona dobrych, momentami 
zabawnych fragmentów, takich jak na przykład scena 
kradzieży zielonych tabletek, która wraz w wieloma innymi 
zachęca do przeczytania tej książki.
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WIOSNA W X LO Weronika Krause

 Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny obchodziliśmy w naszej szkole bardzo hucznie. Mimo 

iż nie odbyły się u nas tradycyjne zabawy takie jak topienie marzanny radości było wiele. 

 Przez Samorząd Uczniowski zostały ogłoszone dwa motywy przewodnie. Poniedziałkowy 

dzień upłynął nam zatem pod znakiem “80s Day” oraz, zgodnie z panującym w mediach 

społecznościowych trendem, “No Backpack Day”. Dla klas z odpowiednią frekwencją oraz 

ilością zaangażowanych osób została przewidziana nagroda. Od rana na szkolnych 

korytarzach można było obserwować piękne, kolorowe stylizacje przywodzące na myśl tą 

charakterystyczną dekadę. Zamiast zwyczajowych plecaków, uczniowie puścili wodze fantazji i 

wzięli ze sobą najróżniejsze pojemniki, torby i opakowania. 

 Punktem kulminacyjnym były zorganizowane w naszej hali sportowej podczas długiej 

przerwy tańce do hitów lat osiemdziesiątych. Wspólne balety i śpiewy pozwoliły zintegrować się 

wszystkim klasom i rocznikom. Wszyscy obecni w szkole mogli rozpocząć wiosnę z uśmiechem. 

Będziemy miło wspominać wszystkie szalone “plecaki” i stroje a Samorządowi Uczniowskiemu 

zostawiamy organizacje kolejnych pięknych dni tematycznych.  



WIOSNA W X LO
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Julia Głubisz

PAUL CEZANNE

 Na lekcjach plastyki mieliśmy okazję poznać sylwetkę wybitnego malarza postimpresjonisty, którego niezwykłe 
prace  zainspirowały nas do stworzenia praz w technice pasteli olejnych.
 Paul Cezanne ur. 19.01.1839 r. w Aix - en - Provaence, zmarł 22.10.1906 roku. Jogo twórczość stanowi pomost 
pomiędzy impresjonizmem i kubizmem. Rodzina jego ojca pochodziła z Włoch. Ojciec był kapelusznikiem, na czym 
dorobił się majątku. Zgodnie z wolą ojca Paul rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie Aix - en - Provence. Uczęszczał 
także na lekcje rysunku ponieważ studia nie bardzo go interesowały. Przerwał studia i całkowicie poświęcił się malarstwu. 
W 1861 roku przyjechał do Paryża, uczył się w Académie Suisse, studiując jednocześnie w Luwrze dzieła mistrzów. 
Związał się z modelką Hortense Fiquet, z którą miał syna. W czasie wojny francusko - pruskiej malarz, wraz z rodziną 
przeniósł się do Estaque pod Marsylią. Ojciec nie akceptował związku syna, ani jego dziecka, jednak wyraził zgodę na 
ślub. Po jego śmierci artysta odziedziczył majątek, jednak pozostał w okolicach Aix - en - Provance i wiódł spokojne życie. 
15.10.1906 roku artystę spotkała burza podczas pracy w plenerze. W wyniku tego Cezanne ciężko zachorował, a kilka dni 
później umarł na zator płuc.
 W pierwszych, wczesnych dziejach twórczości Cezanne’a pozostał pod wpływem malarstwa barokowego i 
romantycznego. Później jednak zrezygnował i zakwestionował dotychczasowe sposoby ukazywania przestrzeni. 
Zrezygnował z perspektywy linearnej na rzez ujmowania perspektywy z różnych punktów widzenia. Kierunek takiego 
myślenia znalazł w kubizmie. W obrazach Cezanne’a kształt przedmiotów zbliżał się do form geometrycznych. Duży 
wpływ na twórczość miało spotkanie z Pissarrem. Pod jego wpływem nadał lekkości swoim dziełom i rozjaśnił im koloryt. 
Zrezygnował z używania grubych szpachli nanosząc pędzlem barwne plamy. Ulubiona tematyka to pejzaże, portrety oraz 
martwa natura. Malował owoce, stoły, krzesła, przedstawiając je w specyficzny sposób - tak jakby traciły równowagę. 
Pierwsza indywidualna wystawa artysty nie została dobrze przyjęta przez krytyków. Wzbudziła natomiast zachwyt 
artystów, w szczególności awangardowych.
 W 1907 zorganizowano wielką wystawę retrospektywną twórczości artysty, na której pokazano pięćdziesiąt jego 
obrazów. Wystawa ta doprowadziła do uznania znaczącej roli artysty. Na początku XX wieku moderniści uważali 
Cezanne’a za prekursora współczesnego malarstwa, wielu artystów uznawało w nim twórcę przełomu w sztuce XX wieku. 
Pablo Picasso zachwycał się jego obrazami. Eksperymenty Paula Cezanne’a stały się źródłem inspiracji dla 
awangardowych malarzy XX wieku i odegrały ważną rolę dla kubizmu.
 Mamy nadzieję, że nasze prace choć trochę oddają ducha tej niezwykłej, barwnej i jedynej w swoim rodzaju 
twórczości.
 

Paul Cézanne, Kosz z owocami, 1890-1894 Paul Cézanne, Widok na górę Świętej Wiktorii, 1904-1906
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NASZE PRACE



22 | TEEN IDEA kwiecień 2022

KULINARIA

SZARLOTKA SYPANA

Jest to przepis na klasyczną szarlotkę na kruchym cieście. 
Najlepiej smakuje jeszcze ciepła, podana z bitą śmietaną 
lub lodami waniliowymi.

• 170 g mąki pszennej
• 200 g cukru
• 170 g kaszy manny
• 10 g proszku do pieczenia
• 1,5 kg kwaskowatych jabłek
• łyżeczka cynamonu
• 150 g masła

Składniki

• 50 g masła
• 50 g brązowego cukru
• 100 g mąki

Kruszonka

Wszystkie sypkie składniki wymieszaj i przesiej przez sito.
Jabłka obierz i zetrzyj na tarce, dopraw je cynamonem.
Do tortownicy wsyp 1/3 porcji sypkich składników i nałóż 
porcję startych jabłek. Jabłka delikatnie ugnieć. Następnie 
wsyp drugą warstwę sypkich składników i ułóż porcję 
jabłek. Na wierzch wysyp pozostałe suche składniki i 
zetrzyj na tarce masło. Wierzch szarlotki obsyp kruszonką 
zrobioną z masła, mąki i brązowego cukru. Szarlotkę piecz 
w temp. 180 stopni C przez około 60 min.

Przygotowanie

KOKTAJL OWOCOWY

Koktajle owocowe to świetny pomysł na dostarczenie 
organizmowi niezbędnych, odżywczych składników i 
bomby witaminowe, które można pić przez cały rok. Oto 
jeden z nich!

• 1 dojrzały banan
• ½ szklanki truskawek
• szklanka jagód lub borówek amerykańskich
• ½ szklanki malin
• 1 szklanka mleka sojowego lub innego mleka roślinnego
• 1 łyżka syropu klonowego

Składniki

Wszystkie składniki zmiksować w blenderze kielichowym 
przez około 2 minuty.
Poza sezonem lub jeśli woli się uzyskać chłodniejszą 
wersję koktajlu, można użyć owoców mrożonych.

Przygotowanie

Eat more
fruit!

Nikola Włodarczyk
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KRZYŻÓWKA

PIONOWO:
1. Na nogach Piotra Żyły
2. Gorący taniec
3. Cięta odpowiedź
4. Opowieść o Ikarze
13. Wenecka łódź
14. Miasto Romea i Julii
15. Środek stylistyczny polegający na
wyolbrzymieniu, uwydatnieniu cech wybranych 
przedmiotów, zjawisk

POZIOMO:
5. M jak ….
6. Ciągle płynie
7. Obchodzone 14 lutego
8. Upięty z włosów
9. Krwiożerczy upiór
10. Grupa dzieci na wakacjach
11. W usta lub policzek
12. Ptak na plaży

KRZYŻÓWKA

Maria Sopolińska




