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Drogi Czytelniku! 

 

 

Przed Tobą kolejny numer „IX Wrót” w formie elektronicznej! Mimo pandemii nadal pracujemy i jesteśmy 

z Wami. Udało się nam skompletować zestaw ciekawych tekstów. W tym numerze serwujemy recenzje 

zarówno filmowe, jak i książkowe, opowiadania, teksty o tematyce politycznej, społecznej i gospodar-

czej. A może chcielibyście poczytać coś o second handach? Znajdziecie też wywiad - z naszej słynnej 

serii rozmów z nauczycielami. Tym razem mamy przyjemność spotkać się z Panią Profesor Anną Par-

chimowicz, a jednym z  wątków wywiadu jest nasza ukochana „Kotłownia”. Redakcja „IX Wrót” życzy 

wszystkim Czytelnikom przyjemnych chwil ze szkolną gazetą. 

 

 

Marta Witek z Redakcją „IX Wrót” 

Wstępniak 
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Przeznaczenie: Saga Winx 
 

Aleksandra Kozioł 3e 

Gdy zaczynałam oglądać netflixowską adaptację “Winx”, z tyłu głowy miałam obawy, że zniszczy mi ona 
wspomnienie bajki, którą pamiętam z dzieciństwa. Na szczęście udało mi się ich pozbyć już w pierwszych 
minutach seansu i bardzo się z tego cieszę. Bowiem ocena tego serialu zależy od perspektywy, z jaką bę-
dziemy go oglądać.  

Niestety, serial niewiele wspólnego ma z pierwowzorem. Do głównych zarzutów należy usunięcie części 
bohaterów (jak choćby Techny czy dużej części męskich postaci), zamiana Flory na Terrę oraz głównego 
trio antagonistek na jedną Beatrix czy zmiana przeszłości głównych bohaterek i relacji, jakie nawiązują w 
Alfei. Te i kilka innych zmian powodują, że osoby mające nadzieję na przypomnienie sobie uniwersum z 
dzieciństwa, będą bardzo zawiedzione.  

Jeśli jednak podchodzisz do tego jak do zupełnie nowej historii, to serial ten przyniesie ci na pewno sporo 
rozrywki. Wśród głównych zalet wymieniłabym przede wszystkim piękne animacje czy poruszenie tematu 
ciałopozytywności. Bardzo miło jest zobaczyć na ekranie osoby odbiegające od ogólnie przyjętego kanonu 
piękna i po prostu piękne na swój własny sposób. Niestety, w znacznie większym stopniu dotyczy to dam-
skich postaci, a byłoby miło, gdyby panowie też byli nieco bardziej zróżnicowani. Na duży plus jest też gra 
aktorska. Dla wielu osób z obsady był to debiut, z którym poradzili sobie doskonale. W pamięć zapadły mi 
zwłaszcza Sadie Soverall (Beatrix) i Eliot Salt (Terra).  

Jestem przekonana, że wszystkim fanom historii o wróżkach i magii nowa produkcja Netflixa przypadnie do 
gustu, a już na pewno nie będzie to zmarnowany czas (choćby dlatego, że serial ten jest dość krótki). Mimo 
że ma parę słabości, do których mogłabym się przyczepić, to z przyjemnością obejrzę kolejny sezon.  
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Dnia 7 listopada 2020r. nieoficjalnie media potwierdziły, iż Joseph Robinette Biden został nowym prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych. Największe wsparcie demokrata uzyskał w stanach Newadzie oraz Pensylwa-
nii, gdzie liczba jego zwolenników przekroczyła 270 - wyznaczoną granicę głosów elektorskich potrzebnych 
do zwycięstwa kandydata. Obawiający się o swoją przyszłość polityczną Donald Trump ogłaszał w wywia-
dach, że jest pewien swej wygranej i obiecywał godnie sprawować rządy w drugiej kadencji. Jednakże za-
pewniał również, że w przeciwnym razie nie zawaha się wznieść skargi o oszustwo dotyczące liczenia gło-
sów.  

 

07.01.2021r. okazał się sądnym dniem dla Trumpa. Kilkanaście godzin po wstrząsającym napadzie na Ka-
pitol w Waszyngtonie Kongres uznał Josepha Bidena 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pomimo 
wcześniejszych słów były prezydent zadeklarował przekazanie władzy swemu następcy już 20 stycznia, 
tymczasem nie stawił się w Kapitolu owego dnia.  

 

W dniu zaprzysiężenia Joe Biden wraz z rodziną przyjechał do Białego Domu, a następnie podczas cere-
monii złożył uroczystą przysięgę dotyczącą sprawowania władzy, co automatycznie zaowocowało przeję-
ciem najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych. 

 

Ze względu na epidemię zaproszono tylko honorowych gości i celebrytów biorących udział w zaprzysięże-
niu (Lady Gaga, Jennifer Lopez). Aby zapewnić niedościgły poziom bezpieczeństwa, na Kapitolu stawiło się 
10 tys. żołnierzy. 

Po udanym zaprzysiężeniu głowy państwa przyszedł czas na ogłoszenie nowej wiceprezydent, Kamali Har-
ris - pierwszej czarnoskórej kobiety na tym stanowisku.  

. 

Joseph Biden ogłoszony 

46. prezydentem Stanów Zjednoczonych 
Amelia Dąbrzalska, Karolina Kurylak 1c 
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Podwodne muzeum MUSA 

  

Aleksandra Żukowska-Konopka 2gb 

  

Najsłynniejsze i największe podwodne muzeum świata zlokalizowane jest na dnie Morza Karaibskiego, u 
wybrzeży meksykańskiego miasta Cancun. Powstało ono w 2009 roku w pobliżu Wyspy Kobiet z inicjatywy 
Jaime Gonzáleza, dyrektora Narodowego Parku Morskiego oraz Roberto Diaza ze Stowarzyszenia Mor-
skiego w Cancun. Celem było stworzenie nie tylko nowej atrakcji turystycznej, ale głównie ochrona delikat-
nej i pięknej rafy koralowej oraz podwodnego ekosystemu. 

Sam projekt zlecono Jasonowi de Caires Taylorowi, który miał za zadanie stworzyć kilkaset rzeźb naturalnej 
wielkości. Obecnie na powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych spoczęło 450 rzeźb o łącznej wadze 
200 ton. Wybór materiałów wykorzystanych do stworzenia figur nie był przypadkowy. Głównym celem arty-
sty było zwrócenie uwagi na problem degradacji raf koralowych i konieczność chronienia tych delikatnych 
ekosystemów. 

Muzeum ma na celu pokazanie oddziaływania między sztuką a środowiskiem. Rzeźby stanowią część 
struktury przyszłej rafy koralowej.  Wszystkie są przymocowane do dna morskiego i wykonane ze specjali-
stycznych materiałów przeznaczonych do kolonizacji przez koralowce. 
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woLOntariat  

 

Julia Żelepień 1f 

Żółta koszula. Czerwone okulary. Naklejki w 
kształcie serduszek. 

Po tych trzech słowach wszyscy oczyma wyobraź-
ni widzimy Jurka Owsiaka - pełnego nadziei i de-
terminacji, aby pomóc innym. O Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy chyba nikomu nie trzeba 
przypominać. Fundacja założona w 1993 roku, do 
której z roku na rok dołącza coraz więcej wolonta-
riuszy. Oprócz licznych koncertów, spotkań, kwest 
na ulicach, są oczywiście licytacje - według mnie 
najciekawszy element akcji. Licytować można na 
Allegro. Na stronie znajdziemy podział na: Wyjąt-
kowe chwile, Autografy, Gadżety WOŚP, Książki, 
Muzyka, Sztuka. Oferta jest naprawdę rozległa, 
sposród licznych spotkań z aktorami lub przedmio-
tami sportowców, wybrałam moim zdaniem najcie-
kawsze aukcje z tego roku. Oto 29 propozycji na 
29. Finał WOŚP: 

1. Niebieska kurtka Marcina Najmana  

2. Pióro Andrzeja Dudy wylicytowane w aukcji 
Caritasu  

3. Wrocławski Krasnal z wizerunkiem Jurka 
Owsiaka  

4. Kurs makijażu z Julią Wieniawą 

5. Kask UVEX z podpisem Kamila Stocha  

6.  Zwiedzanie Mennicy Polskiej dla 2 osób  

7.  Kolacja z Alicją Majewską i Andrzejem Pia-
secznym 

8. Dwa tygodnie na Zanzibarze od Katarzyny 
Werner  

9. Rok darmowych przejazdów z aplikacją 
Uber  

10. Koncert Eweliny Lisowskiej na pokładzie 
śmigłowca  

11. Dzień we Francji od Omeny Mensah i Ra-
fała Brzoski 

12. Scenariusz z podpisem i notatkami Jurka 
Owsiaka 

13. Przeprowadzenie kampani reklamowej w 
pociągach KW  

14. Obiad z Marszałkiem Senatu i zwiedzanie 

Parlamentu 

                                                                        
15. Wizyta na planie serialu od Magdaleny 
Różczki  

16. Fiat Punto  

17.Udział w Camp by Ann od Ani Lewandow-
skiej  

18. Koszulka z autografem Patryka Dudka 

19. Sprzątanie mieszkania od Andrzeja Chyry  

20. Dzień w Sejmie od Małgorzaty Kidawy-
Błońskiej  

21. Obiad w domu Edyty i Cezarego Pazura 

22. Książka "Leniwa Żona" od Sonii Bohosie-
wicz 

23. Spacer po stolicy od Andrzeja Grabowskie-
go  

24. Weekend w Hotelu Bristol w Warszawie  

25. Koszulka Roberta Lewandowskiego z auto-
grafem  

26. Rejs na katamaranie TOPCAT z V-ce Mi-
strzem Europy  

27. Kufer pełen muzyki od Marka Niedźwiec-
kiego  

28. Makieta domu Szejka od Ambasady Kata-
ru  

29. Suknia marzeń od Paprocki&Brzozowski  
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Huk 

 

Natalia Grudzień 2gc 

Pamiętam jej zapach. To była woń jabłek, które 
zbierała ze swojego sadu, a później przerabiała na 
marmoladę. W kuchni zresztą przybywała przez 
większość swojego czasu, przemieszczając się 
tylko do niewielkiego pokoju ustawionego dookoła 
książkami. Przypominam sobie również noce 
wśród nich i nasze wspólne patrzenie się w niebo. 
Pamiętam też jej uśmiech, który uwidaczniał jej 
zmarszczki tuż przy oczach. Dzięki temu jednemu 
gestowi jakoś było mi lżej, tak przyjemniej, cieplej i 
mniej samotnie. Zachowałem w pamięci jej obraz i 
ją całą. Teraz z kolei nie ma dnia, by nie było jej 
przy mnie.  

*** 

Pamiętam dzień huku. Z poszarzałego nieba pły-
nęły łzy w postaci kropel deszczu. Biegłem wtedy, 
ile tylko miałem sił w moich łapach. Gdzieś w głębi 
siebie, płakałem. Nie wiedziałem, gdzie iść i co 
właściwie mogę zrobić. Nie było przede mną mo-
ich przyjaciół, ludzi, którym zaufałem. Nie było za-
kątka, do którego mógłbym się udać. Była tylko 
nicość. Czasami pragnąłem wymazać ich twarze z 
mojej pamięci, jednak nie umiałem tego zrobić. 
Gdyby jednak ktoś powiedział mi wtedy jak, za-
pewne byłoby mi znacznie łatwiej. Z tamtego okre-
su zapamiętałem tylko twarz małej dziewczynki, 
która miała łzy w oczach i wielki samochód, z któ-
rego mnie wyrzucono. Wołałem do nich. Chciałem 
wejść, jednak… Potem była tylko burza, kilka po-
tężnych grzmotów, które sprawiły, że moja sierść 
na chwilę uniosła się do góry. Deszcz, samochody, 
blask lamp – te obrazy zostały zarejestrowane 
gdzieś w mojej głowie. Ja jednak czuję najmocniej 
smutek z tamtej chwili. Płacz i bezsilność – to one 
towarzyszyły mi najmocniej. 

*** 

Huk był tylko chwilą. Myślałem, że odchodzę. 
Chciałem widzieć światło w tunelu i twarz kogoś, 
kto ma serce na twarzy. Tego pierwszego nie wi-
działem, choć to drugie zauważyłem nie wiedząc 
skąd. To właśnie ona – starsza pani ubrana w far-
tuszek w kwiaty z okularami na nosie i szepcząca 
do mnie coś, co nie bardzo rozumiałem. Jedno by-
łem tylko w stanie pojąć, że jej uśmiech jest darem 
z nieba. Potem czułem się coraz lepiej.  

*** 

Dziś czuję, że ten moment dał mi wiele do myśle-
nia. Nie wiem dlaczego jej wtedy zaufałem. Chyba 
za szybko się przywiązywałem, a może potrzebo-
wałem kogoś, bo przecież ludzie potrzebują się 
nawzajem i zwierzęta również. A ja traciłem powoli 
wiarę. Nie myślcie sobie jednak, że to była zła de-
cyzja. To było chyba jedno z   najlepszych posta-
nowień, jakie podjąłem, choć tak jeśli sobie pomy-
ślę, to nie miałem zbyt wiele w moim życiu do 
uzgadniania z samym sobą. Byłem niewolnikiem 
ludzi, choć z drugiej strony zawsze mogłem uciec. 
Teraz kiedy sobie myślę o życiu psa, to przede 
wszystkim jego główną wartością jest miłość. Nie 
znałem jednak życia ludzi. Kiedy jeszcze byłem 
przy mojej mamie, ona zawsze powtarzała mi, że 
naszą misją jest być ich cichym aniołem, który 
chroni i kocha. Więcej słów nie pamiętałem. Zresz-
tą byłem dość szybko zabrany od mamy. Szcze-
niaki ludzie odbierają najszybciej, a kiedy dorasta-
ją… 

*** 

Tak nie było jednak z moją panią, która tamtego 
dnia uratowała mi życie. Nie mówiła nic więcej. 
Owinęła mnie tylko dookoła swoich piersi uści-
skiem dłoni, a następnie podarowała mi miłość. 

*** 

Mieszkałem przez krótki czas razem z nią w domu. 
Najczęściej wypuszczała mnie jednak na podwór-
ko, tak bym mógł sobie pobiegać, a przynajmniej 
tak wnioskowałem z jej rozmowy. Tam poznałem 
przez płot Feliksa, który mówił mi codziennie, że 
żyję tylko w świecie różowych okularów.  

— Nie ma miłości – mówił do mnie pewnego razu 
– Ta staruszka prędzej czy później zostawi cię sa-
mego.  

— Skąd to wiesz? 

— Jeszcze nie znasz życia szczeniaczku! – za-
śmiał się tylko, odchodząc 

— Ale… – chciałem cokolwiek odpowiedzieć  

— Kiedyś wspomnisz moje słowa, bratku – stwier-
dził tylko, oddalając się na tyle daleko, bym nie 
mógł zasięgnąć go wzrokiem.  

I choć chciałbym powiedzieć, że nie miał racji, 
to…  
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*** 

Pamiętam książki, które otaczały zewsząd cały 

pokój staruszki. Nazywała się Zosia – tak przy-

najmniej ja ją nazwałem wówczas. Ona też wo-

łała na mnie jakoś dziwnie Aleks, Aleksy – jakoś 

tak, choć w sumie to nie gra tutaj większej roli. 

Przypominam sobie, że codziennie wędrowałem 

pomiędzy półkami wypełnionymi książkami, a 

kuchnią, skąd dostawałem jedzenie. Tam zresz-

tą najczęściej malował się uśmiech kobiety. No-

cą, tuż przed snem, opowiadała mi o swoim mę-

żu na wojnie, który nie wrócił, o dzieciach, które 

zginęły wywiezione na Syberii i o tym, jak bar-

dzo jest samotna. Płakała wówczas, a ja ociera-

łem jej łzy łapą. Potem pozwalała mi się położyć 

obok niej i wtedy czułem ciepło, miłość, o której 

mówiła mi mama.  

*** 

Zachowałem też w pamięci ogród i kilka drzew, na 
które wspinała się Zosia za pomocą drabiny. Woła-
łem ją, kiedy tylko lekko przechyliła się w jedną to 
w drugą stronę. Patrzyła wtedy na mnie, śmiejąc 
się, a potem schodziła, głaszcząc mnie.  

***  

Lęk – to było jedyne słuszne słowo, które ogarnęło 
moją duszę, kiedy zadzwonił budzik. Nie do końca 
wiedziałem, co miał oznaczać. Szczekałem więc 
tak głośno, jak to tylko możliwe. Próbowałem jakoś 
zlikwidować ten dźwięk, jednak on nic nie dawał. 
Drapałem więc delikatnie staruszkę po plecach, 
później ocierając się o jej bark pyszczkiem, ona 

jednak dalej leżała w tej samej pozycji.  

*** 

Potem pamiętam tylko smród i brak. Kręciłem się 
wzdłuż i wszerz po pokoju. Kilka razy okrążyłem 
kuchnię. Szczekałem głośniej niż zwykle. Byłem 
głodny, zły i nie do końca rozumiałem, co właściwie 
się stało. Wyszedłem na ogródek, jednak dalej nic. 
Trwała tylko pustka.  

*** 

Nagle książki nie miały sensu. Nie słyszałem szele-
stu przewracanych kartek. Nie widziałem wypływa-
jącego mleka z rondla ani przechylającej się drabi-
ny raz w jedną to w drugą stronę. Nie słyszałem 
opowieści o Stasiu – mężu, który nie wrócił i Tad-
ku, który miał być poetą. Nagle wszystko zgasło, a 
ja nie wiedziałem, co zrobić. Usiadłem jeszcze raz 
przy staruszce i płakałem. Chciałem ją wybudzić. 
Chciałem zrobić cokolwiek. Pustka – to było jedyne 
trafne określenie, jakie się we mnie kumulowało.  

*** 

Wieczorem znów byłem w ogrodzie. Patrzyłem się 
prosto w gwiazdy, wierząc, że gdzieś pośród nich 
kryje się nadzieja. Moja mama pokazywała nam je, 
mówiąc, że to kiedyś pośród nich odnajdziemy siłę 
do dalszego istnienia. Teraz jednak to nic nie da-
wało. Życie było jakimś niekończącym się absur-
dem. Po co tu jestem i po co byłem? Mam znowu 
odejść, mam biec, iść?  

 — Chyba to najlepsze rozwiązanie – słyszałem 
wówczas jakiś głos, który nie wiedziałem, czy do-
biega gdzieś z nieba czy może z wnętrza mnie sa-
mego.  

— Kto to mówi? – spytałem wówczas, rozglądając 
się we wszystkie strony. 

— Głos zza płotu – zaśmiał się pies – A tak poważ-
nie, to ja Feliks. Odeszła, prawda? 
— Ona nie może… – próbowałem dokończyć, jed-
nak nie miałem na to sił. 

— Wiem, wiem – odpowiedział tylko pies – Nie mo-
że wstać i nie wstanie. Wyczułem, że coś jest nie 
tak tuż nad ranem. Mówiłem, że odejdzie, bracie. 

    — Dlaczego to zrobiła? – nie mogłem tego pojąć 
– Kochałem ją przecież. 

— Wszyscy to robimy – powiedział, zamyślając się 
na chwilę – Takie jest życie, kochany... 

— To po co żyjemy? – próbowałem zrozumieć jaki-
kolwiek sens istnienia. 

— By nieść ślady – powiedział bez namysłu głos. 
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— Odciskasz swoje łapy na drodze – powiedział – 
Podobnie odciskasz znak serca w życiu, tak by inni 
mogli podążać twoim krokiem. Koniec końców i tak 
wszyscy będziemy razem – zamyślił się na chwilę – 
A teraz chodź, chyba nie zamierzasz siedzieć tutaj 
bezczynnie? 

— Gdzie mam iść? – pytałem – I co ze staruszką? 
— Zaufaj mi, wiem, co robię – powiedział, zaczyna-
jąc biec. 

*** 

Z tamtego wieczoru pamiętam tylko wiatr we wło-
sach. Pamięć zresztą jest tak ulotna, że dziś nie 
wiem, czy te wszystkie zdarzenia były tylko historią 
ułożoną w mojej głowie, czy rzeczywistością, a może 
splątały się razem w jedność? Biegnąc pomiędzy 
gwiazdami, czułem, jak ktoś delikatnie mnie przytulał 
pośród wiatru. Był to ciepły dotyk. Kojarzyłem go 
skądś. Był mi tak znany i choć wtedy nie mogłem so-
bie przypomnieć, skąd go znam, to potem byłem nie-
mal pewny.      

*** 

Niezwykłe było dla mnie to, ile ludzie pozostawiają 
po sobie rzeczy, jak bardzo zapełniają przestrzeń w 
życiu i serce, które nie może wypuścić obrazu czło-
wieka z objęć. Tak też było z Zosią. Biegnąc wów-

czas, czułem, że pewnie zawędruję jeszcze nie raz 
do miejsc, o których nawet sobie nie śniłem. Byłem 
jednak pewny, że nie trafię więcej na nią. Codziennie 
jednak widziałem ją przed oczami. Kochałem ją i czu-
łem, że ona też mnie kocha. 

*** 

Pod koniec jesieni, jakieś dziesięć lat później, poczu-
łem ból w klatce piersiowej. Nie znalazłem domu. Nie 
znalazłem człowieka. To dalej był tylko huk, który pa-
miętam najbardziej. Potem jednak było coś pięknego. 
Tam widziałem staruszkę, która czytała jedną z histo-
rii Zafona, zagryzając przy tym kanapkę z marmola-
dą jabłkową. Kiedy tylko mnie zauważyła, widziałem 
jej uśmiech. To on właśnie spowodował, że to życie 
było choć trochę mniej absurdalne. Potem pamiętam 
tylko łzę i gorące dłonie, co sprawiły, że nagle zagoiły 
się we mnie wszystkie rany po jej odejściu. Nagle 
byliśmy razem… 

    

„Zanim się pojawiłeś” (“Me before you”) Jojo 

Moyes - recenzja 
 Marcelina Wrzesińska 2pd 

W tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przeczytałam książkę „Zanim się pojawiłeś” autorstwa Jojo Moy-
es, brytyjskiej pisarki i dziennikarki, która, jako jedna z nielicznych twórczyń, dwukrotnie otrzymała nagrodę 
Romantic Novel of the Year Award. Powieść wydana została w roku 2012, polskie tłumaczenie pojawiło się 
rok później, w 2016 natomiast ukazała się ekranizacja pod tym samym tytułem. Reżyserem filmu jest Thea 
Sharrock, a w głównych rolach występują znana z kultowego serialu „Gra o tron” Emilia Clarke i Sam Cla-
flin, którego widzowie pamiętać mogą z „Igrzysk śmierci”. 

Trudno jednoznacznie określić, do jakiego gatunku należy „Zanim się pojawiłeś”. To połączenie romansu i 
dramatu, choć biorąc pod uwagę liczne zabawne i ironiczne fragmenty, można by się w niej doszukać i ko-
medii. Bestseller porusza tematy niełatwej miłości, przyjaźni, a także eutanazji.  

W mojej opinii każdy czytelnik powinien sięgnąć po powieść Jojo Moyes - jest nie tylko wzruszająca i skła-
niająca do przemyśleń, ale i zabawna, ironiczna i zaskakująca. „Zanim się pojawiłeś” to historia niezwykłej 
miłości Louisy i Willa, która rzuca nowe światło na złożony problem eutanazji. Za wielki atut powieści uwa-
żam nietypowych głównych bohaterów, w szczególności narratorkę - dwudziestosześcioletnią Louisę Clark, 
dziewczynę z małej angielskiej miejscowości, kochającą nietuzinkowe, kolorowe, wzorzyste ubrania, orygi-
nalne fryzury i obuwie. Drugim głównym bohaterem jest William Traynor, były rekin finansowy, sparaliżowa-
ny od mostka w dół na skutek tragicznego wypadku sprzed dwóch lat. 
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Na początku książki, kiedy Louisa po utracie pracy w kawiarni zostaje opiekunką Willa, ich relacja to zupeł-
ne przeciwieństwo miłości czy nawet przyjaźni. Lou traktuje swoją pracę jako przykry obowiązek, który musi 
wypełniać z powodu niełatwej sytuacji finansowej. Z upływem czasu relacja między bohaterami całkowicie 
się zmienia- stają się przyjaciółmi, których łączy specyficzne, najeżone ironią poczucie humoru, a także za-
interesowanie literaturą. Pewnego dnia Lou zupełnie przypadkowo dowiaduje się o planach Willa, które nią 
wstrząsają. Ekscentryczna opiekunka Williama wie, że wypadek motocyklowy odebrał mu chęć do życia. 
Postanawia dołożyć wszelkich starań, aby pokazać mu, że są na świecie rzeczy, dla których warto być. 

„Zanim się pojawiłeś” opowiada o roli jedynej, kochającej osoby, która z radością znosi cię wtedy, kiedy dla 
reszty otoczenia jesteś nie do zniesienia. Nic nie jest w stanie zastąpić tej roli. Oprócz tego książka ta - jak 
już wcześniej wspomniałam - może wpłynąć na postrzeganie przez czytelnika kwestii eutanazji, która spoty-
ka się z krytyką ze strony wielu osób. Uważam, że pomimo iż jest to forma odebrania sobie życia z cudzą 
pomocą, może być wybawieniem dla bardzo cierpiących osób, dlatego nie powinno się jej potępiać. Jojo 
Moyes przedstawia ten kontrowersyjny temat z różnych perspektyw, sugerując jednak ze swojej strony libe-
ralne podejście, pozostawiając jednocześnie czytelnikowi dość duże pole do indywidualnych przemyśleń. 

Innym ważnym atutem bestselleru jest pierwszoosobowa narracja. „Zanim się pojawiłeś” napisana została z 
perspektywy Louisy. Umożliwia to odbiorcy „wejście” w pełną pomysłów i jednocześnie dość roztrzepaną 
głowę opiekunki Williama. Istotną zaletą książki jest również barwny język, idealnie opisujący przeżycia bo-
haterów czy otaczającą ich przyrodę; jak i niebanalny czarny humor.  

Moją uwagę przykuł zwłaszcza wątek możliwości intelektualnych Louisy, których zdaniem Willa w pełni nie 
wykorzystywała. Po przeczytaniu powieści doszłam do wniosku, że warto się realizować i spełniać marze-
nia, dopóki możemy, bo nigdy nie mamy pewności, co spotka nas następnego dnia. 

„Zanim się pojawiłeś” uważam za wyjątkową książkę obyczajową, która nie tylko sprawi, że będziecie się 
uśmiechać przez łzy, ale i skłoni do refleksji, a być może wpłynie również na Wasz ogląd świata. Na okład-
ce książki widnieje napis: „Najpiękniejsza historia miłosna ostatnich lat!”. W pełni zgadzam się z tymi słowa-
mi. Bestseller Jojo Moyes ukazuje, czym jest prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, wierność, ufność i od-
danie.  

„Zanim się pojawiłeś” poleciłabym osobom w każdym wieku. Myślę, że bardziej spodoba się paniom, cho-
ciażby z tego względu, że napisana została z kobiecej perspektywy. Z pewnością bardziej przypadnie do 
gustu miłośnikom literatury obyczajowej, w której pierwsze skrzypce grają uczucia i przeżycia wewnętrzne 
postaci, a nie wartka akcja, aniżeli zwolennikom fantastyki czy kryminału.  

Książka stawia przed czytelnikiem pytanie, czy uczucie rodzące się pomiędzy Louisą i Willem wystarczy, 
aby przekonać go, że życie na wózku nie musi być pozbawionym kolorów pasmem cierpień… Jednym z 
moich ulubionych cytatów z powieści są słowa ojca Lou: „Nie możesz sprawić, żeby człowiek stał się kimś 
innym.” Czasem jedyne, co możemy zrobić dla bliskiej osoby, to po prostu kochać ją i być przy niej, nawet 
jeśli nie zgadzamy się z jej życiowymi wyborami. 
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Od pewnego czasu zauważyłam, że coraz głośniej mówi się o kupowaniu rzeczy używanych, a w second 
handach z dnia na dzień pojawia się więcej ludzi. Pomimo takich pozytywnych wyników moich obserwacji 
mam świadomość, że mnóstwo osób nawet nie rozważało możliwości zaopatrzania swojej szafy w ten spo-
sób. Zatem dlaczego warto korzystać z ubrań (i nie tylko) z drugiej ręki? 

 

Jednym z głównych powodów jest przystępność cenowa. W second handach za ubrania cenionych projek-
tantów mody lub największych światowych marek zapłacimy taką samą kwotę jak w popularnej sieciówce. 
Dzięki temu jesteśmy też w stanie rozwijać się autokreacyjnie, nie obawiając się o duże koszty. Wpadła Ci 
w oko piękna sukienka na ślub ciotki, którą trzeba trochę skrócić lub jeansy, które potrzebują, aby je zwę-
zić? Nie ma problemu, samemu zrobisz to za darmo, a u krawcowej zapłacisz grosze. Dzięki temu nasze 
rzeczy, chociaż kupione za niską cenę, stają się unikatowe, a wręcz bezcenne. 

 

Aby ciuchy mogły nam służyć jak najdłużej, bardzo ważne jest zwracać uwagę na ich jakość. To, że coś by-
ło używane, nie oznacza, że jest gorsze jakościowo. Sama niejednokrotnie zauważyłam, że bardzo podob-
ne rzeczy do tych w sieciówkach udało mi się znaleźć w second handzie z mocniejszymi szwami i zdecydo-
wanie lepszym składem. Od pewnego czasu coraz częściej przeglądam metki ubrań, które mam zamiar ku-
pić, ponieważ uważam, że produkty z naturalnych tkanin są wygodniejsze i zdecydowanie wystarczą mi na 
dłużej niż te stworzone z tanich, sztucznych materiałów. 

 

Jak już wcześniej wspomniałam, ubrania z drugiej ręki są jedyne w swoim rodzaju, co jest kolejnym powo-
dem, dla którego tak chętnie się po nie sięga. Kiedy do łask powracają fasony ze starych kolekcji, lumpeksy 
i strony z modą vintage to często jedyne miejsca, gdzie możemy znaleźć prawdziwe perełki. Możemy tam 
znaleźć rzeczy zarówno z kolekcji sprzed 2 lat, jak i lat 60! Zakupy w szmateksach wymagają cierpliwości i 
„dobrego oka”, aby odnaleźć to, na czym nam aktualnie zależy, jednak jeśli nie chcemy tracić wiele czasu, 
warto zajrzeć na specjalne strony i aplikacje z rzeczami używanymi. Tak zwane vintage shopy zawierają już 
wcześniej przejrzany asortyment, który jest następnie wyceniany i wystawiany do sprzedaży, co, moim zda-
niem, zdecydowanie ułatwia zakup wymarzonych ubrań. 

 

Jeśli cena, jakość czy unikatowość ubrań z drugiej nadal nie są wystarczającymi argumentami za nosze-
niem ich, to warto pomyśleć o naszej planecie. W sklepach funkcjonujących w trybie „fast fashion” nowe ko-
lekcje nie pojawiają się tylko co nową porę roku, a co kilka tygodni. To oznacza kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt kolekcji rocznie! Oznacza tony bardzo słabych jakościowo ciuchów trafiających na śmietnik. Cho-
ciaż dla firm to jest idealny biznes, to dla planety, a także dla nas niekoniecznie. Gdy dana rzecz trafi na wy-
sypisko śmieci, nie oznacza, że to jej koniec na powierzchni ziemi. Jeśli dana bluzka lub spódnica powstała 
z włókien syntetycznych, do jej rozłożenia nie dożyjemy ani my, ani nasze dzieci (a nawet, wydaje mi się, że 
nasze wnuki). Dlaczego? W tym przypadku mówimy o setkach lat, w trakcie których szkodliwe substancje 
przenikają do ziemi, a część z tych zanieczyszczeń trafi również do wód. Niestety, to nie jedyna część pro-
blemu. Zanim ubrania trafią na wysypisko, musimy je najpierw zakupić, zaś zanim trafią na półki sklepowe, 
trzeba je najpierw wyprodukować. Tymczasem do stworzenia jednej pary jeansów zużywa się około 16 ty-
sięcy litrów wody. Do tego należy doliczyć także szkodliwe substancje, a to nawet 10 kilogramów chemika-
liów dla wspomnianych spodni. Jeśli tak ogromne liczby przypisuje się zwykłym jeansom, wyobraźmy sobie, 
jakie zużycie dokonuje się, aby zaopatrzyć chociaż jeden sklep. Przemysł tekstylno-odzieżowy produkuje 
rocznie około 1,2 miliarda ton CO2, a to więcej niż wszystkie samoloty i przemysł morski! 

 

Moda z drugiej ręki 

 

Stella Sakowicz 1f 
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Zatem, gdzie można zaopatrzyć się w ciuchy z drugiej ręki?  

 

Jak już paręnaście razy wspomniałam, lumpeksy, szmateksy, second handy czy inaczej nazywane sklepy z 
odzieżą używaną, to zdecydowanie najpopularniejszy i najciekawszy wybór. Cechuje je niska cena, najczę-
ściej różni się w zależności od tego, w jaki dzień przyjdziemy (w dniu dostawy nowego towaru cena będzie 
najwyższa), jednak zdarzają się i sklepiki, w których cena za sztukę się nie zmienia, jednak ja w Szczecinie 
na taki jeszcze nie trafiłam. Lumpeksów jest jak grzybów po deszczu, a więc każdy ma szansę znaleźć jakiś 
w swojej okolicy. Minusem jest to, że nigdy nie wiemy, co uda nam się znaleźć, zatem nasze łowy nieko-
niecznie mogą skończyć się sukcesem.  

 

Kolejną opcją, z której ja chętnie korzystam, jest Vinted. Jest to aplikacja mobilna, która umożliwia sprzeda-
wanie swoich ubrań, butów i innych rzeczy użytkownikom z całej Polski bez żadnych opłat! Oprócz rzeczy 
używanych znajdziemy tam ciuchy nowe, a nawet z metkami. Zdecydowanymi zaletami tej aplikacji są 
przejrzystość w przeglądaniu produktów, wiele możliwości wysyłki towaru, łatwy kontakt ze sprzedawcą/
klientem, a także opcja ochrony dla kupujących, którzy w przypadku nieotrzymania towaru mogą liczyć na 
zwrot pieniędzy. W Internecie trafiam również na strony lub profile na Instagramie działające na podobnych 
zasadach, często z bardziej wyselekcjonowanymi rzeczami, co uważam za równie ciekawą opcję. Minusem 
kupna rzeczy używanych może być oczekiwanie na dostawę, co w skrajnych wypadkach potrafi przedłużyć 
się nawet do kilku tygodni. 

 

Mam nadzieję, że moda z drugiej ręki przekona do siebie coraz więcej osób, a my zaczniemy coraz bardziej 
świadomie robić zakupy, nie zważając tylko na dobro własne, ale całej planety. 
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“Obława, obława, na Wilka z Wall street obława…” 

Czyli kolejny przykład na to, że im wyżej wejdziesz, tym bardziej boli upadek  

Kacper Amernik 2gc 

W ostatnich dniach giełda na Wall Street przeżywa 
prawdopodobnie najtrudniejszy okres od czasu 
kryzysu 2008 roku. Ale tym razem kryzysu nie po-
wodują finansowe machinacje wielkich korporacji, 
agresywne działania wrogo nastawionych do sie-
bie mocarstw czy katastrofa naturalna niszcząca 
zakłady produkcyjne w całych Stanach Zjednoczo-
nych. Tym razem maklerzy z Nowojorskiej Giełdy 
papierów Wartościowych (NYSE) mierzą się z no-
wym przeciwnikiem. Fort Knox kapitalizmu zostało 
bowiem oblężone przez grupę… internautów z fo-
rum na Reddicie będących w stanie w ciągu 2 ty-
godni doprowadzić do ruiny kilka funduszów head-
gingowych i zadać amerykańskiej gospodarce fi-
nansowy cios rzędu miliardów dolarów.  

Ale jak to możliwe, że grupa niedoświadczonych, 
nieobeznanych w rynku, nie powiązanych ze sobą 
żadnymi umowami, niemających często nawet 
styczności z giełdą ludzi była w stanie doprowa-
dzić do zamknięcia funduszy takich jak Melvin As-
set Management, Citadel i Point 72?  

 

“Nie ma kryzysów, są jedynie przegrani i wy-

grani” 

 

W 2008 roku doszło do znanego i bardzo ważnego 
wydarzenia we współczesnej historii, jakim był 
wielki kryzys finansowy spowodowany przez za-
paść rynku pożyczek hipotecznych. Kryzys jest 
dość dobrze znanym i opisanym wydarzeniem,  
trudno mi będzie streścić je w kilku zdaniach, więc 
odsyłam wszystkich zainteresowanych do linków 
poniżej. Dla tej historii ważna jest głównie znajo-
mość skutków całego wydarzenia: w wyniku wzro-
stów cen surowców firmy zaczęły obniżać koszty, 
między innymi zwalniając setki tysięcy ludzi. Rosło 
bezrobocie. Gigantyczne zadłużenie osobiste, bę-
dące jedną z przyczyn kryzysu doprowadziło do 
spadku konsumpcji, a więc i powolnego  zapada-
nia się gospodarki. Dodatkowo zaczęły spadać 
ceny nieruchomości, Ludzie, którzy zainwestowali 
wcześniej swoje oszczędności, w ciągu kilku dni 
tracili je wszystkie przez nieustannie spadające 
ceny akcji i upadłości wielu firm. Ludzie masowo 
tracili pieniądze, często nie rozumiejąc nawet cze-
mu. Jedyne, co wiedzieli to, że przez działanie rzą-
du i bogatych ludzi pracujących na giełdzie stracili 

pieniądze, które zbierali często przez całe życie. 
Jednak na rynku pieniądze nie mogą przecież od 
tak wyparować. Jeśli ktoś stracił, to ktoś musi zy-
skać. I tak, była niewielka grupa ludzi, która w cza-
sie, gdy mieszkańcy USA gotowali zupę z ketchu-
pu rozdawanego w McDonaldzie, bo nie stać ich 
było na jedzenie, zarabiała setki milionów dolarów 
dzięki skomplikowanym operacjom rynkowym i 
często nielegalnym manipulacjom cen akcji. Gniew 
społeczeństwa na tę niewielką grupę był bardzo 
wyczuwalny. W popkulturze lat 2010-2020 można 
znaleźć wiele przykładów negatywnego nastawie-
nia ludzi do milionerów i bogatych przedsiębior-
ców. Ale dopiero historia ostatniego miesiąca  po-
kazuje, jak gniew społeczny się skanalizował i do-
prowadził do faktycznego zwrotu w historii finan-
sów.  

 

Gamestop 

 

Firma, akcje której stały się polem walki amerykań-
skich przedsiębiorstw z prywatnymi inwestorami, 
to Gamestop (GME). Firma od 1984 zajmuje się 
sprzedażą i wymianą gier komputerowych w swo-
ich stacjonarnych sklepach. Franczyza rozwijała 
się wiele lat dość sukcesywnie. Jej rozwój zaha-
mował dopiero w 2010 roku, kiedy nagle wielką 
popularność zyskała cyfrowa dystrybucja gier, któ-
ra wiele podobnych marek doprowadziła do upad-
ku. Gamestop dał sobie jednak radę przetrwać ten 
kryzys i nadal obsługiwał wielu klientów na całym 
świecie, jednak firma już nigdy nie powróciła do 
dawnej świetności i od 2015r. słabła coraz bar-
dziej. Niestety,  2020 rok, przynosząc pandemię, 
zadał firmie ogromny cios. Z racji, że Game-
stop  opiera swój biznes na stacjonarnych skle-
pach, lockdown oraz zamknięcie takowych było dla 
firmy katastrofą. Utrata głównego źródła dochodu 
poprzez zamknięcie sklepów była dla franczyzy 
wyrokiem śmierci. Jednak...firma przetrwała. Od-
notowując ogromne straty, zamykając kolejne pla-
cówki i zwalniając kolejnych pracowników, Game-
stop, ze spadającymi cenami akcji i odejściem wie-
lu producentów od swoich usług, dotrwał do  końca 
września 2020. I wtedy dla Gamestopu pojawiło 
się nikłe światełko nadziei na przetrwanie, którego 
firma tak rozpaczliwie potrzebowała.  
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 Pod koniec września 2020 trzej niezwykle bogaci 
inwestorzy rozpoczęli inwestowanie w akcje. Wy-
dając około 20 mln dolarów, Ryan Cohen, Alan At-
tal i Jim Grube zakupili 9 mln akcji firmy, stając się 
jej najbardziej liczącymi się współwłaścicielami. To 
dla Gamestopu oznaczało nową szansę. CI trzej 
milionerzy wnieśli bowiem do firmy nie tylko duży 
kapitał, ale i doświadczenie w prowadzeniu skle-
pów internetowych, co stało się zapowiedzią tego, 
że wkrótce firma może próbować przeobrazić swój 
sklep w witrynę internetową. Nie był to jednak ko-
niec dobrych wiadomości dla firmy. W listopadzie 
miała swój początek nowa generacja konsol. Jest 
to cykliczne wydarzenie odbywające się co kilka 
lat, gdy dwie dominujące na rynku firmy, Microsoft i 
Sony, wypuszczają nowe konsole znacznie prze-
wyższające wydajnością poprzednie modele. Start 
nowej generacji oznaczał dla Gamestopu uzyska-
nie dużych przychodów w krótkim czasie, ponieważ 
jego główni konkurenci, czyli sklepy internetowe 
sprzedające gry cyfrowo - Steam i młody, ale stale 
rosnący w siłę Epic Games Store - nie oferowały 
swoim użytkownikom sprzedaży sprzętu, a jedynie 
gier, więc Gamestop był dla wielu graczy podsta-
wowym wyborem przy kupowaniu nowego sprzętu. 
Dodatkowym plusem była niezwykle korzystna 
umowa z  Microsoftem o wyłączności sprzedaży 
dodatkowych akcesoriów do Xboxów, takich jak 
dodatkowe pady i karty pamięci. Wszystkie te infor-
macje były fantastyczne dla Gamestopu. Ale… co z 
giełdą? Jak zareagowała na wszystkie te  rewela-
cje? 

 

Shorting 

 

Aby zrozumieć wszystkie późniejsze wydarzenia, 
należy tutaj wytłumaczyć, na czym polega na gieł-
dzie tzw. shorting (krótka pozycja). Jest to model 
inwestowania, zakładający, że spadek ceny firmy 
jest korzystny dla inwestora. Odbywa się poprzez 
pożyczenie akcji przez inwestora od inwestora, któ-
ry już je posiada, następnie szybkiemu ich sprze-
daniu i ponownemu zakupieniu po spadku ceny, by 
oddać pożyczone akcje a różnicę w cenie zacho-
wać. Jest to dość skomplikowane zjawisko, więc 
przedstawię je na przykładzie: Jan Kowalski poży-
czył skrzynkę jabłek wartą 20 zł., a następnie 
sprzedał ją innemu rolnikowi za tę właśnie cenę. 
Po dwóch tygodniach cena skrzynki jabłek spadła o 
połowę. Jan Kowalski ponownie kupuje za 10 zł. 
skrzynkę jabłek od rolnika, któremu wcześniej ją 
sprzedał i oddaje rolnikowi, który mu ją pożyczył. W 
ten sposób Jan Kowalski zarobił 10 zł.  

Tak samo jak pan Kowalski inwestują maklerzy na 
Wall Street. pożyczają akcje, sprzedają je i czeka-
ją, aż cena spadnie, by następnie je odkupić i za-
chować dla siebie różnicę w cenie sprzedaży i ce-
nie kupna. Warto jeszcze zaznaczyć dwie rzeczy. 
Po pierwsze, pożyczający akcje makler zwykle mu-
si zgodzić się na zwrot akcji w krótkim czasie (stąd 
nazwa), a po drugie, w wyniku bardziej skompliko-
wanych mechanizmów giełdowych istnieje możli-
wość, że liczba akcji, które łącznie pożyczający 
muszą oddać wierzycielom, jest większa niż liczba 
akcji na rynku.  

 

Player 1 has joined the game... 

 

To właśnie z krótkiej pozycji wielu dużych inwesto-
rów zaczęło inwestować w akcje Gamestopu na 
początku września 2020. Część z nich była odpo-
wiedzialna, bezpośrednio lub nie, za powstanie 
bańki finansowej w 2008 r. i kryzys. A więc, gdy 
miesiąc później okoliczności dla firmy zaczęły na-
gle układać się pozytywnie, fundusze hedgingowe 
znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Jakikolwiek 
wzrost cen akcji oznaczałby bowiem duże straty 
finansowe dla każdego z nich. Firmy zaczęły shor-
tować jeszcze więcej akcji, aby uchronić się przed 
ich wzrostem, aż okazało się, że shortownych akcji 
jest więcej niż akcji na rynku w ogóle. Podjęto jesz-
cze jedno działanie mające odwieść inwestorów od 
inwestowania w Gamestop. Znany redaktor i short 
seller mający duży posłuch wśród społeczności 
inwestorów, Andrew Left, wydał głośny artykuł wy-
raźnie zniechęcający do inwestowania w Game-
stop. Mówił o nim jako o upadającej firmie próbują-
cej ratować się, czymkolwiek się da. Jednak jego 
wypowiedź odniosła zupełnie odmienny skutek od 
zamierzonego. Jak się bowiem okazało, jest nadal 
ktoś, kto życzy Gamestopowi jak najlepiej i jest go-
tów o niego zawalczyć. Ktoś, kto nie boi się rzucić 
wyzwania gigantycznym koncernom, a gry kompu-
terowe traktuje jak nieodłączną część swojego ży-
cia…. 

 

… Player 2 has joined the game 

 

Subreddit r/Wallstreetbets (WSB) był na początku 
stosunkowo niszową społecznością zrzeszającą 
głównie młodych ludzi, która potem rozrosła się do 
nawet 2 mln członków z całego świata. Pomimo 
nazwy, nie jest ona nastawiona mocno na zdoby-
wanie informacji o giełdzie i dzielenie się doświad-
czeniami przez inwestorów. 
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Na forum można znaleźć głównie liczne memy, 
posty internetowych trolli, ironiczne rozmowy na 
tematy społeczno-gospodarcze i chwalenie się je-
go członków swoimi giełdowymi inwestycjami. 
Pewną cechą forum jest to, że jego użytkownicy 
nie chwalą się tam jedynie dużymi wygranymi. Du-
ża część publikuje tam posty pokazujące, że stra-
cili ogromne nierzadko pieniądze na bardzo ryzy-
kownych akcjach. W ten specyficzny sposób reddi-
torzy manifestują swoją nienawiść do świata wiel-
kich korporacji i majętnych funduszy, które są 
przez nich postrzegane jako autorytarni władcy 
współczesnej rzeczywistości 

Warto też zaznaczyć, że forum cechuje duża 
“pseudotoksyczność”. Jego użytkownicy określają 
się mianem “niedorozwojów”, “upośledzonych” i 
innych negatywnych określeń, jednak nikt de facto 
nie robi tego na poważnie i nie próbuje nikogo ura-
zić, a jedynie żartobliwie i ironicznie odnosi się do 
członków społeczności. Realnego hejtu jest tam 
bardzo mało. Przeciwnie, czytając posty opubliko-
wane przez jego członków, widać duże wsparcie 
ubrane często w szaty ironii. To właśnie ta spo-
łeczność, zrzeszająca głównie internetowych trolli, 
odpowiada bezpośrednio za wszystkie styczniowe 
wydarzenia dokoła Gamestopu. Użytkownicy, wi-
dząc jak firma, którą często kojarzą z dzieciń-
stwem i swoim ulubionym hobby, jest powoli pro-
wadzona ku ruinie przez tych samych ludzi, którzy 
doprowadzili do kryzysu 2008r., postanowili się 
zemścić i pokonać kapitalistycznych baronów ich 
własną bronią. W tym celu na początku rozpoczęli 
masowe wykupowanie akcji Gamestopu. Rozpo-
częła się wielka akcja wzajemnego namawiania 
się na inwestowanie w firmę bardzo dużych pienię-
dzy oraz nieodsprzedawania ich pod żadnym po-
zorem, bez względu na koszty. Pod hasłami “to the 
moon” I “diamond hands” użytkownicy Reddita 
wspólnie zakupili dużą ilość akcji, których cena 
nagle zaczęła wzrastać. A gigantyczne fundusze 
hedgingowe zaczęły się realnie obawiać interneto-
wych trolli. Bowiem cechą short sellingu jest duże 
ryzyko, jakim jest obarczone. Każdy niewielki 
wzrost cen akcji powoduje duże straty dla shortują-
cej osoby. A wedle zapowiedzi, redditorzy chcieli 
podnieść ceny na sam księżyc.  

 

Boss fight  

 

Użytkownikom Reddita udało się: w zaledwie ty-
dzień podnieśli cenę akcji z 20 dolarów do ponad 
40. Samo to jest wzrostem o 100%, co oznaczało 
dla funduszy hedgingowych straty rzędu milionów 
dolarów. Potem akcja na chwilę spowolniła, przez 

kilka kolejnych dni utrzymując wzrost na poziomie 
kilku procent, by następnie wystrzelić w powietrze 
za sprawą wpisu na Twitterze Elona Muska, który 
opublikował tam link do Subreddita Wall Street 
Bets, jednocześnie rozszerzając short squeeze 
(tj.inwestowanie w celu podniesienia cen akcji i 
zmuszenia short sellerów do odsprzedania akcji i 
przyjęcia strat), znacznie podnosząc tym samym 
świadomość na temat akcji. W wyniku nagłego 
wzrostu cen i prognoz na ich dalszy wzrost wielu 
prywatnych inwestorów niezrzeszonych do tej pory 
na forum zaczęło inwestować swoje pieniądze w 
akcje GME, ale nie tylko, bowiem w ramach wojny 
redditrzy uderzyli także w akcje innych firm shorto-
wanych przez fundusze (w tym polskiego CD Pro-
jekt Red). W ciągu kolejnego tygodnia cena akcji z 
65 dolarów wzrosła do oszałamiających 300 dola-
rów za akcję. Było to niezwykłe. Wydarzenie za-
częły opisywać największe redakcje i stacje telewi-
zyjne w USA. Media huczały od informacji o wojnie 
korporacji z maluczkimi. Jednak niewiele przeka-
zów medialnych pokazywało prywatnych przedsię-
biorców w dobrym świetle. Telewizje i gazety pisa-
ły o “internetowych trollach” próbujących bawić się 
w wielki świat finansów, którego nie rozumieją, a 
ich zabawa przyczynia się do strat nie tylko dużych 
firm, ale i rujnowania amerykańskiej gospodarki. 
Pojawiły się głosy właścicieli funduszy, że takie 
działanie doprowadzi do utworzenia monopoli i 
tworzenia baniek, które ponownie będą zagroże-
niem dla amerykańskiej ekonomii. Chaos panujący 
zarówno w mediach, jak i na forum WSB był nie-
opisany. Do całej sytuacji odniósł się krytycznie 
nawet Biały Dom i Amerykańska Komisja Papie-
rów Wartościowych i Giełd. Pokazało to wszystkim 
shortujacym, że nie walczą już jedynie z wielkimi 
funduszami, ale z całym systemem i silnym pań-
stwem, które będzie doskonale dbać, by wielcy 
gracze nie stracili za dużo na rzecz tych małych.  

W całym tym chaosie jednak najważniejsze było 
jedno: data piątek 29.01.2021. Był to bowiem 
dzień, wraz z którym mijał dla funduszy czas wy-
pożyczenia akcji. Akcji, które te wyprzedały kilka 
miesięcy wcześniej za cenę 5-6 dolarów za sztukę, 
a które teraz warte są po 300-350 dolarów. Dla 
milionerów-inwestorów stawało się jasne, że legal-
nymi drogami nie wygrają tej wojny. Użycie środ-
ków nielegalnych przez fundusze było jedynie 
kwestią czasu, ponieważ już przy cenach 40$ stra-
ty korporacji wyceniano na 2,5 mld dolarów, kwotę, 
której te, nie były zwyczajnie w stanie udźwignąć. 
Ale po kolejnych wzrostach zaczęło stawać się ja-
sne, że to nie Gamestop jest upadającą firmą pró-
bującą ratować się, czymkolwiek się da. 
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Robin Hood 

 

Najpopularniejszą aplikacją, przez którą użytkowni-
cy WSB dokonywali zakupu akcji, była aplikacja 
Robin Hood. Pomimo swojej niesławy spowodowa-
nej zawieszeniami serwerów i ogólnymi problema-
mi z działaniem aplikacji, redditorzy uwielbiają tę 
stronę, ponieważ nie pobiera ona żadnych dodat-
kowych opłat przy inwestowaniu. Również akcje 
Gamestopu były w dużej mierze kupowane przez 
tę stronę. Lecz kiedy wszystko wydawało się 
iść  doskonale dla redditorów, nagle, w czwartek 
28.01 doszło do załamania. Aplikacja Robin Hood 
odmówiła inwestorom sprzedaży akcji GME. Pomi-
mo że regulamin zaakceptowany przez użytkowni-
ka  jasno mówił o nieingerowaniu strony w inwesty-
cje dokonywane przez użytkownika, Robin Hood 
jak i wiele innych tego typu aplikacji, odebrało inter-
nautom dalszą możliwość napierania na fundusze, 
które teraz małymi kroczkami zaczęły kupować ak-
cje, jednocześnie stale opuszczając cenę, lecz zali-
czając przy tym nadal wysokie straty, ponieważ był 
to dzień, kiedy ceny osiągnęły najwyższy poziom w 
historii Gamestopu - 400 dolarów za akcję. W ciągu 
zaledwie kilku godzin cena akcji spadła z 400$ 
do190$, by następnie wrócić na poziom 250$. W 
ciągu tego długiego dnia grupa prywatnych inwe-
storów zjednoczona na forum internetowym zadała 
giełdowym gigantom straty rzędu 19 mld dolarów. 
Melivin Capital utracił 30% swojej wartości i ponad 
połowę inwestycji, tracąc ok. 4 mld dolarów, Citadel 
utracił 2 mld, a Point72 2,75 mld. W wyniku short 
squeezeu 4 fundusze hedgingowe ogłosiły upa-
dłość, media zaczęły wylewać swoją nienawiść na 
prywatnych inwestorów z pokolenia Y i Z, a forum 
r/Wallstreetbets zalała fala postów pokazujących 
przekazanie całego dorobku ze sprzedaży akcji na 
cele charytatywne. Internauci tłumaczyli, że nie za-
inwestowali na giełdzie dla pieniędzy, lecz dla sa-
mej satysfakcji z pogrążenia ludzi odpowiedzial-
nych za krzywdy wyrządzone ich rodzicom 12 lat 
temu oraz ratowania firmy, której zawdzięczali tak 
wiele i do której mieli tak duży sentyment przed 
upadkiem. W ten sposób stało się klarowne, kto w 
całej tej historii był faktycznym Robin Hoodem. Na 
forum zaczęły się pojawiać wkrótce potem pomysły 
na kolejne wspólne inwestycje. Inni użytkownicy 
wskazywali, że warto nie sprzedawać jeszcze 
wszystkich akcji Gamestopu, bo firma ma duże 
szanse wzrostu, jeszcze inni wskazywali na ko-
nieczność stworzenia pozwu zbiorowego przeciwko 
stronie Robin Hood. Dodatkowo, zostały już wyku-
pione prawa do stworzenia filmu na temat całej 
operacji. Dziś możemy z całą pewnością powie-

dzieć, że Dawid pokonał Goliata, ale też możemy 
mieć nadzieję, że nawyki maklerów z ulicy Murowej 
zmienią się na długo w obawie przed wściekłym 
tłumem internetowych trolli.  

Happy end?  

 

Pomimo, że historia zakończyła się pozytywnie, 
wielu komentatorów zwraca uwagę na jej ciemniej-
sze aspekty. Chociażby fakt, że korporacje były w 
stanie nakłonić prywatne strony do działania na ich 
rzecz, a i rząd amerykański nie skrytykował tak po-
ważnego naruszenia prawa i nie wyciągnął do te-
raz konsekwencji. Mówi się obnażeniu przez grupę 
WSB, jak długie i silne są macki tzw. deep state. 
Żyjemy w ciekawych czasach, w których zaczyna-
my uświadamiać sobie jako społeczeństwo, że wła-
dzę nad nami nie sprawują już jedynie rządy, lecz i 
bogate korporacje. I nie mówimy tu już o wojnach 
państewek w Afryce finansowanych przez korpora-
cje szukające w tych konfliktach interesu. Mówimy 
o rządach państw pierwszego świata niemających 
już wystarczająco siły i funduszy do zwalczania 
dyktatury korporacji. W dobie, gdy państwa, połą-
czone długimi sojuszami, są w stanie walczyć ze 
sobą o każdą porcję szczepionki na koronawirusa 
dostarczanej przez prywatna firmę, gdy każdy rząd 
budzi się oplatany mackami firm internetowych, 
takich jak Facebook czy Google i nie jest w stanie 
podjąć żadnych działań, by te macki z siebie zrzu-
cić, coraz bardziej realistyczna staje się wizja ro-
dem z uniwersum „Cyberpunka 2020”, w którym 
korporacje przejęły całą władzę na świecie i to one 
rządzą państwami, toczą ze sobą wojny i sterują 
życiem miliardów ludzi. Jednak pomimo tych przy-
krych faktów, jakie ukazało WSB swoim squeezem, 
powinniśmy cieszyć się z tego małego zwycięstwa 
zwykłego człowieka nad bogatymi firmami. Osta-
tecznie pokazuje ono, że każdą siłę da się prze-
zwyciężyć. Należy jednak także analizować cały 
squeez i wyciągać z niego wnioski o działaniu przy-
ciśniętych do muru korporacji, ponieważ te wnioski 
mogą się nam okazać przydatne szybciej niż by-
śmy tego chcieli. 
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„Ukochane równanie profesora”- recenzja  
 

Amelia Drabik 2gf 

Szukając ciekawej książki do przeczytania pod-
czas przerwy świątecznej, natknęłam się na  dzie-
ło literackie azjatyckiej autorki noszące tytuł 
„Ukochane równanie profesora”. Wcześniej  sły-
szałam dobre opinie na jego temat, lecz wciąż nie 
byłam przekonana do sięgnięcia po tę pozycję. 
Uważałam, że to kolejna książka z mądrym, acz-
kolwiek łatwym w zrozumieniu przekazie, dedyko-
wana jedynie młodszym osobom ode mnie. Na 
całe szczęście byłam w błędzie!  

Yōko Ogawa to urodzona w 1962 roku w Okay-
amie absolwentka Wydziału Literatury na  Uniwer-
sytecie Wasenda w Tokio. Swoją pierwszą książ-
kę opublikowała w 1988 roku, a dziś może  się 
pochwalić ponad czterdziestoma pozycjami lite-
rackimi. Ogawa doskonale odnajduje się w  bele-
trystyce, jak i literaturze non-fiction. Poza 
„Ukochanym równaniem profesora”, trzy inne  be-
stsellery autorstwa tej pisarki zostały przetłuma-
czone na język polski. Yōko Ogawa jest tak-
że  wielokrotnie nagradzaną pisarką, m.in. za 
„Ukochane równanie profesora” zdobyła Nagrodę 
Laureata Yomiuri.   

W domu profesora matematyki cierpiącego na 
zanik pamięci co osiemdziesiąt minut  zaczyna 
pracować samotna matka dziesięcioletniego 
chłopca. Aby przeciwstawić się postępującej cho-
robie, mężczyzna zapisuje ważne hasła, rysuje 
podobizny otaczających go osób  oraz przelewa 
swoje myśli na małe karteczki, które następnie 
przyczepia do swoich ubrań. W ten  sposób wie, 
jak wyglądają opiekująca się nim kobieta oraz jej 
syn, na którego pieszczotliwie woła  „Pierwiastek”. 
Między wcześniej obcymi sobie ludźmi rodzi się 
więź, oparta przede wszystkim na  przyjaźni. Go-
sposia, przyprowadzając do pracy „Pierwiastka”, 
urozmaica jakże samotne życie  emerytowanego 
nauczyciela. Chłopiec potrafi godzinami opowia-
dać o swojej pasji, którą jest  baseball. Z kolei pro-
fesor wyjaśnia nowym przyjaciołom tajemnice 
ukochanej dla niego  matematyki. Przedstawia 
m.in. twierdzenie Eulera, które z początku niezro-
zumiałe, okazuje się być pełne logiki i przykładem 
prostoty.  

Fabuła książki, choć prosta, pozostaje w myślach 
na długo po jej przeczytaniu. Czytając,  zauważy-
łam wiele odwołań do kultury Orientu. Przykłado-
wo, oszczędne w wyrażaniu emocji postaci nadają 
tajemniczości, jak i powagi całej fabule. Autorka 
nie opisuje wzniesień ani  upadków, których do-
świadczają bohaterowie. Czytelnik sam ma dojść 
do wniosku, co w danej  sytuacji odczuwa bohater. 
Momentami książka potrafi rozbawić, a zarazem 
wzruszyć. Język jest  przystępny, a nieraz wtrąco-
ne działania matematyczne i różnego rodzaju 
schematy pokazują bezkompromisowy charakter 
profesora, który zawsze jest wierny zasadom.  

Reasumując, siła książki Yōko Ogawy tkwi w pro-
stocie. Autorka podkreśla wartość przyjaźni i 
współistnienia z innymi. Nie doszukiwałabym się w 
„Ukochanym równaniu profesora”  nowych postaw 
życiowych czy motywów. Powieść obyczajowa 
Ogawy ma jedynie utwierdzać w  przekonaniu, iż 
to ludzie kreują rzeczywistość. Jestem zdania, że 
jak mnie przypadła ta lekka lektura do gustu, tak 
innym równie dobrze może się spodobać lub cho-
ciaż zaciekawić.  Żałować mogę jedynie, że tak 
długo odkładałam przeczytanie „Ukochanego rów-
nania profesora”,  ponieważ teraz już wiem, że 
azjatyccy autorzy mają wiele do zaoferowania czy-
telnikom na całym  świecie. 
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Ostatnio przeczytaną przeze mnie książką jest 
„Ukochane równanie profesora” - utwór z gatunku 
literatury pięknej, autorstwa Yoko Ogawy, opowia-
dający historię tytułowego Profesora - byłego na-
uczyciela akademickiego, który na skutek wypadku 
pamięta tylko te rzeczy, które wydarzyły się w cią-
gu ostatnich 80 minut. Mimo tego tragicznego wy-
darzenia, mężczyzna nie traci sensu życia ani pasji 
do matematyki. 

 

Książka, napisana w sposób przystępny, prostym 
językiem, jest dość krótka, dzięki czemu może 
przyciągnąć do siebie większe grono odbiorców. O 
dziwo, historia nie jest przedstawiona z perspekty-
wy Profesora, lecz jego gosposi - kobiety tak bar-
dzo skupionej na opisywaniu codziennego życia 
swojego podopiecznego, że niewspominającej na-
wet własnego imienia, co moim zdaniem jest bar-
dzo ciekawym i niespotykanym zabiegiem. Waż-
nym i interesującym elementem książki jest wątek 
związany z matematyką. Rozpoczynając lekturę, 
podchodziłam do tego motywu bardzo sceptycznie, 
ponieważ obawiałam się, że zostanie przedstawio-
ny w sposób skomplikowany i nie będę czerpała 
przyjemności z czytania. Okazało się jednak, że 
dzięki tej książce odkryłam zupełnie inne podejście 
do matematyki - nie jak do skomplikowanego 
przedmiotu, który sprawia kłopot wielu uczniom w 
szkołach, lecz jak do czegoś, co spotykamy w każ-
dym momencie naszego życia, nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy. Profesor, który wykonywał 
wiele matematycznych zadań konkursowych z ga-
zet, nie czerpał radości z otrzymywania nagród - 
czasami tak bardzo cieszył się ze znalezionego 
rozwiązania, że zapominał o jego wysłaniu. Mate-
matyka nie musi być czymś trudnym, jeśli podej-
dziemy do niej w odpowiedni sposób - oto jedna z 
wielu rzeczy, których nauczyłam się dzięki tej 
książce. 

 
Kolejną sprawą, która urzekła mnie w tym utworze, 
jest postać samego Profesora. To człowiek skrom-
ny i cichy, ale również bardzo silny - nie każdy był-
by w stanie podnosić się codziennie z łóżka i za-
czynać nowy dzień ze świadomością, że nie pa-
mięta niczego z tego, co wydarzyło się w ciągu 
ostatnich kilku lat oraz że nie zapamięta niczego 

nowego. Mężczyzna jest też bardzo samotny - je-
dynymi osobami, które regularnie pojawiają się w 
jego domu, są kolejne gospodynie, które nie intere-
sują się życiem mężczyzny, lecz po prostu wykonu-
ją swoją pracę. Profesor jednak nie skupia się na 
tych wszystkich złych myślach i stara się radzić 
sobie w jak najlepszy sposób. Sytuacja zmienia się 
wraz z pojawieniem się naszej głównej bohaterki. 
Nowa gospodyni staje się wielką pomocą i wspar-
ciem dla bohatera. Mimo dolegliwości mężczyzny 
stara się zbudować z nim przyjacielską relację. 
Jest to kolejny niezwykły element przesłania utwo-
ru - uczy, jak ważna jest przyjaźń i że można ją 
stworzyć nawet w najtrudniejszych sytuacjach, wy-
starczy tylko tego chcieć. 
 
 
Innym aspektem książki, który bardzo pozytywnie 
mnie zaskoczył, jest ukazanie sposobu nawiązania 
kontaktu z osobami chorymi. Główna bohaterka nie 
zwraca uwagi na przypadłość Profesora - nie 
wspomina o niej i traktuje mężczyznę jak równego 
sobie, czego brakuje większości ludzi w dzisiej-
szych czasach. Jest bardzo wyrozumiała i cierpli-
wa, nie skarży się na to, że codziennie musi odpo-
wiadać na te same pytania i tłumaczyć te same 
rzeczy. Równocześnie pomaga profesorowi wycho-
dzić z jego strefy komfortu, dzięki czemu bohater 
otwiera się na świat. Moim zdaniem relacja między 
mężczyzną a jego gosposią jest godna naśladowa-
nia. Równie ważnym i pięknym wątkiem jest motyw 
rodziny, bowiem jednym z bohaterów książki jest 
syn gosposi, nazywany przez Profesora Pierwiast-
kiem. Matka okazuje mu bezwarunkową miłość, 
jest w stanie zrobić wszystko, aby był szczęśli-
wy.  Ten młody chłopak wyraża dziecięcą wręcz 
ufność i łatwość w okazywaniu sympatii, a to po-
zwala na nawiązanie wspaniałej przyjaźni z Profe-
sorem. Obecność chłopca zawsze wywołuje 
uśmiech na twarzy mężczyzny, szczęśliwego, kie-
dy może ujrzeć swojego ulubieńca. Ogromną ra-
dość sprawia mu spędzanie czasu z Pierwiastkiem, 
a największą, oczywiście, uczenie go matematyki. 
 
 

„Ukochane równanie profesora” - recenzja 
 

Agnieszka Szczerba 2ge 



20 

IX WROTA 

Może się wydawać, że książka tak krótka i w do-
datku opowiadająca o życiu jednego człowieka jest 
nudna bądź nie przedstawia sobą żadnych warto-
ści - ja też tak na początku uważałam. Trzeba jed-
nak pamiętać, że nie wolno oceniać książki po 
okładce. Moim zdaniem jest to utwór, który może 
spodobać się zarówno osobom w wieku licealnym, 
jak i starszym: każdy może w nim znaleźć coś 
ważnego. Bohaterowie przedstawieni są w tak ży-
wy sposób, że czytając, można się poczuć tak, jak-
by siedziało się w salonie Profesora i słuchało jed-
nego z jego wykładów. 
 

„Ukochane równanie profesora” to jedna z najlep-
szych książek, jakie przeczytałam w ostatnim cza-
sie. Jest to opowieść niezwykle ciepła, która poka-
zuje, że należy doceniać każdą chwilę swojego 
życia i każdą osobę, którą los stawia na naszej 
drodze - nigdy bowiem nie wiadomo, jak dużo mo-
gą dla nas znaczyć. Wiele się dzięki niej nauczy-
łam i jestem przekonana, że jej treść wzbogaci 
każdego, kto po nią sięgnie.  

O tym jak rozpoczęła się teatralna pasja Pani  

Profesor Anny Parchimowicz - wywiad 
Patrycja Nowakowska 2pc 

Patrycja: Witam Panią Profesor Annę Parchimowicz, 
nauczycielkę języka polskiego, miłośniczkę teatru 
oraz organizatorkę Kotłowni. Jak już wcześniej wspo-
mniałam, Pani Profesor bardzo interesuje się te-
atrem. Ciekawi mnie, kiedy odkryła Pani Profesor 
swoją pasję? 

Pani Profesor Parchimowicz: Już w liceum rozma-
ite inicjatywy teatralne podejmowałam razem z moimi 
kolegami. To były czasy PRL-u, lata 70’. Jestem ab-
solwentką IX LO w Gdańsku. W naszej szkole robili-
śmy przedstawienia sami dla siebie. Tworzyliśmy 
sceny, krótkie spektakle, w których ja i moi koledzy 
graliśmy, nawet bez publiczności. To taka zabawa w 
teatr, która nawet nie była pomyślana jako forma pu-
blicznej prezentacji. Widać zaspokajała jakieś nasze 
potrzeby: ekspresji wewnętrznej, pracy ze słowem, 
trochę rozrywki. Takie spektakle czasem były oparte 
na poezji, trochę muzyczne z instrumentami. Były też 
takie, kiedy do naszej klasy po lekcjach znosiliśmy 
nawet meble z własnych mieszkań. Pamiętam, że 
kiedyś przyniosłam duży, zabytkowy zegar po dziad-
kach. Chodziło nam o to, by stworzyć atmosferę w 
klasie. To nie były spektakle dla publiczności, cho-
ciaż oczywiście w szkole też takie robiliśmy. Czasem 
nawet wiązały się z pewnymi problemami natury poli-
tycznej. Pamiętam, że kiedy na barki naszej polonist-
ki spadł obowiązek, by zorganizować akademię z 
okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, zapropo-
nowaliśmy, że zrobimy spektakl oparty na roman-
tycznej poezji rosyjskich poetów: Puszkina, Lermon-
towa i innych. Nie miało to oczywiście, żadnego 
związku z Rewolucją Październikową. Natomiast by-
ło ukłonem w stronę literatury rosyjskiej, pięknej, ro-
mantycznej, z XIX wieku. Włożyliśmy wiele pracy w 

ułożenie scenografii i przygotowanie strojów. W tym 
spektaklu nawet nie grałam. Byłam po raz pierwszy 
osobą odpowiedzialną za całość inscenizacji. Właści-
wie to było przełomowe doświadczenie w moim ży-
ciu. Później z tego względu, wybierając się na studia 
polonistyczne, zdecydowałam się na nienauczyciel-
ską specjalność teatrologiczną.  

Natomiast uprawnienia do wykonywania zawodu na-
uczyciela polonisty, a więc do specjalizacji nauczy-
cielskiej, zdobyłam pod koniec studiów, kiedy uzna-
łam, że to poszerzy trochę moje możliwości zawodo-
we. 

Patrycja: Czy uważa Pani Profesor, że trudniejsze 
jest przygotowanie się do roli w spektaklu czy zorga-
nizowanie całej inscenizacji?  

Pani Profesor Parchimowicz: Są to dwie różne 
umiejętności, oczywiście, można je łączyć. Na pewno 
przygotowanie i kierowanie spektaklem jest zada-
niem wielowymiarowym, zwłaszcza jeśli jest się od-
powiedzialnym za scenariusz, a nawet później sce-
nopis i współpracę z każdym wykonawcą. Na pewno 
potrzeba wielu umiejętności, bo jest to praca zespo-
łowa. Uważam, że teatr właśnie taką przestrzeń 
stwarza. Choć oczywiście, ta forma sztuki nie do 
wszystkich trafia. Najtrudniejsza jest współpraca, by 
wyzwolić w każdym indywidualnie jego możliwości, a 
jednocześnie, by czuwać nad interakcją, która dzieje 
się na scenie między aktorami.   

Patrycja: Kiedy Pani Profesor zakończyła naukę w 
liceum w Gdańsku, miała Pani okazję jeszcze wystą-
pić na scenie?  
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Pani Profesor Parchimowicz: W okresie studiów 
zajmowałam się teatrem teoretycznie. Teatralnie 
nie byłam aktywna, nie zajmowałam się insceniza-
cją. Nie uczestniczyłam w żadnych inicjatywach, w 
których w praktyce mogłabym zastosować swoją 
wiedzę teatrologiczną. Organizowałam na uczelni, 
na Uniwersytecie Gdańskim, sesje teatrologiczne, 
na które przyjeżdżali studenci z innych uczelni, co 
było okazją do ciekawych debat. Zajmowałam się 
zagadnieniami teatrologicznymi, naturą teatru i hi-
storią teatru. Natomiast kiedy zaczęłam pracę w 
szkole, takie inicjatywy podejmowałam z uczniami.  

Patrycja: Czy miała Pani Profesor okazję poznać 
osobowości ze świata teatru?  

Pani Profesor Parchimowicz: Najczęściej byli to 
ludzie, którzy teatrem zajmują się teoretycznie. Byli 
to moi mentorzy i wykładowcy z Uniwersytetu 
Gdańskiego, tacy jak: Profesor Irena Sławińska, 
zajmująca się teatrem na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim oraz Profesor Jan Ciechowicz, który do 
niedawna jeszcze był jednym z jurorów i meryto-
rycznych patronów szczecińskiego “Kontrapunktu”. 
Wcześniej na studiach miałam kontakt z twórcą 
naszego studenckiego teatru, Krzysztofem Babic-
kim, który dzisiaj jest reżyserem Teatru Miejskiego 
w Gdyni. Bardzo dojmującym doświadczeniem było 
spotkanie z Tadeuszem Kantorem, założycielem 
teatru Cricot w Krakowie, w Krzysztoforach czy ak-
torami “Teatru Ósmego Dnia” z Poznania. W 
Szczecinie podejmowałam współpracę z Teatrem 
Współczesnym i Stowarzyszeniem Teatru Kana, 
prowadzonym dziś przez Pana Dariusza Mikułę 
oraz z Teatrem Nie Ma, który prowadzi pani Tatia-
na Malinowska Tyszkiewicz (ten teatr przed laty 
powstał właśnie w IX LO w Szczecinie).  

Patrycja: Wielu uczniów, z powodu obecnej sytu-
acji, nie miało okazji zobaczyć teatralnego przed-
sięwzięcia, jakim jest Kotłownia. Co to tak właści-
wie jest i skąd taka nazwa?  

Pani Profesor Parchimowicz: Pierwsze edycje 
Przeglądu Małych Form Teatralnych “Kotłownia” 
rozpoczęła klasa humanistyczna, której wycho-
wawczynią była Profesor Dorota Komos. Razem 
stworzyliśmy logo, nawet nie wiem, kto był pomy-
słodawcą. Pamiętam, że początki Kotłowni były 
siermiężne i amatorskie, a pierwszymi nagrodami 
były garnki, które miały być odpowiednikami kocioł-
ków. Kotłownia od razu przyjęła się jako nazwa. 
Uznaliśmy, że to będzie taki miszmasz. Na Kotłow-
ni mogą pokazać się różni ludzie, z bardzo różnymi 
przedsięwzięciami scenicznymi. Nie ograniczaliśmy 

tu formy i może dlatego to właśnie była Kotłownia: 
tak jak do kotła można wrzucić różne składniki, tak 
i tu są różne grupy wiekowe, monodramy i kome-
die, krótkie i długie formy, grupy większe i mniej-
sze, przedstawienia oparte na własnych scenariu-
szach i literackich. Przyjeżdżali różni wykonawcy, 
nawet zdarzały się grupy z innych miast: Stargar-
du, Kamienia Pomorskiego czy z Gryfina. Zwykle 
wszystko trwało dwa dni, a grup było kilkanaście.   

Patrycja: Jak wyglądają przygotowania do Kotłow-
ni? Czy jako organizatorka całego wydarzenia musi 
Pani Profesor poświęcić im wiele czasu?  

Pani Profesor Parchimowicz: Bez pomocy 
uczniów i niektórych nauczycieli, którzy ze mną 
współpracują, na pewno to by się nie udało. Zresz-
tą aktywność uczniów, ich zaangażowanie, profe-
sjonalizm i odpowiedzialność to jest jedna z rzeczy, 
które najbardziej były chwalone przez uczestników. 
Mówili, że uczniowie naszej szkoły robili to w spo-
sób błyskotliwy i znakomity. Byli oni zwykle podzie-
leni na zespoły. Zawsze był zespół odpowiedzialny 
za przyjmowanie zgłoszeń, ustalanie harmonogra-
mu, organizację sceny i widowni, nagłośnienie i 
oświetlenie oraz przygotowanie auli. Nasza baza 
techniczna stopniowo się poprawiała dzięki spon-
sorom i współpracy z Teatrem Nie Ma czy z Te-
atrem Kana. Było trzeba przygotować garderobę 
oraz bufet, ponieważ dzięki sponsorowi, firmie 
Asprod, gości częstowaliśmy napojami, bułkami i 
pączkami. W ostatnich latach współpracowaliśmy z 
Panią Anną Januszewską i Panem Grzegorzem 
Młodzikiem, aktorami Teatru Współczesnego, któ-
rzy zasiadali w jury naszej Kotłowni. W czasie 
ostatniej edycji odbyły się warsztaty prowadzone 
przez Panią Annę Januszewską i Pana Michała 
Lewandowskiego 
dla przedstawi-
cieli grup, które 
występowały. 
Miały pomóc w 
doskonaleniu 
pewnych umie-
jętności scenicz-
nych.   
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Patrycja: Czy każdy może wziąć udział w Kotłow-
ni, nawet osoba, która nigdy nie występowała na 
scenie?  

Pani Profesor Parchimowicz: Oczywiście, może 
to być również scena debiutów. Myślę, że jeśli 
chcielibyśmy zrobić to w tym roku, a zazwyczaj 
Kotłownia odbywała się na przełomie maja i czerw-
ca, to moglibyśmy zaproponować prezentację onli-
ne. Informacje o kolejnej Kotłowni rozsyłaliśmy 
zawsze po Nowym Roku, więc jest jeszcze 
czas.  Bardzo zachęcam uczniów do tego, aby wy-
szli z jakąś inicjatywą, uprzedzając naszą nauczy-
cielską.  

Patrycja: Skąd Pani Profesor czerpie pomysły i 
kim się inspiruje, przygotowując uczniów do Ko-
tłowni?  

Pani Profesor Parchimowicz: Najbardziej inspi-
ruję się uczniami, jeśli widzę, że ktoś ma w głosie 
czy ekspresji ciała jakąś ikrę. Często można do-
strzec to nawet wtedy, kiedy obcujemy z drugim 
człowiekiem w codziennych szkolnych realiach. A 
zdarzały się tu wyjątkowe osobowości, takie jak 
ubiegłoroczny absolwent, Cezary Orłowski, przez 
wiele lat filar Kotłowni. W czasie ostatniej robiliśmy 
przedstawienie "Rodzina, ach, rodzina", tu skorzy-
stałam z gotowego scenariusza z bazy scenariu-
szy dla dzieci i młodzieży, który jest dostępny w 
sieci. W scenariusz, w porozumieniu z jego autor-
ką, wprowadzałam własne modyfikacje. Oczywi-
ście, sam zamysł i inscenizacja były moje i wielu 
uczniów.  Czasem robiliśmy też spektakle na bazie 
gotowych scenariuszy i gotowych dramatów. Na-
wet sięgaliśmy po dramaty Szekspira i Mrożka. 
Myślę, że Kotłownia daje przestrzeń do zaistnienia 
i ośmiela ludzi młodych do tego, aby wydobyli z 
siebie uśpione umiejętności, nie tylko artystycz-
ne.   

Patrycja: Co Pani Profesor lubi robić w wolnym 
czasie poza murami naszego liceum?  

Pani Profesor Parchimowicz: Działam w Stowa-
rzyszeniu Nauczycieli Polonistów, które organizuje 
różne konkursy, m.in. regionalny konkurs recyta-
torski Szczeciński Parnas, w którym czasem juro-
rowałam. Od zawsze bardzo intensywnie wędro-
wałam po górach. W okresie studiów nawet praco-
wałam w schronisku górskim. To jest moja miłość, 
chyba trochę nieodwzajemniona, zwłaszcza teraz, 
kiedy jestem osobą starszą. W moim ogródku 
działkowym odkryłam swoje zamiłowanie do pracy 
“w ziemi”, wśród roślin, choć nigdy wcześniej się 
tym nie zajmowałam. Moja wieczna miłość - to mi-

łość do Gdańska, za którym zawsze tęsknię. Jest 
to miejsce, do którego ciągle wracam, ponieważ 
mam tam grono najbliższych przyjaciół.   

Patrycja: Myślę, że na ten moment nie mam wię-
cej pytań. Dziękuję za rozmowę.  

Pani Profesor Parchimowicz: Również dziękuję i 

zachęcam młodych ludzi do tego, by włączyli się 

na nowo do ożywienia ducha Kotłowni. Teatr za-

zwyczaj mówi o rzeczach ważnych, różnymi środ-

kami, a na scenie można wiele opowiedzieć róż-

nym językiem: muzycznym, tanecznym oraz za 

pomocą słów. Snucie narracji i opowiadanie, na co 

pięknie zwróciła uwagę Olga Tokarczuk, jest bar-

dzo głęboką potrzebą człowieka.  
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