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Drogi Czytelniku! 

 

 

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Ci najnowszy  numer  „IX Wrót”! Jest to egzemplarz, nad któ-

rym czuwały już nowe Redaktorki Naczelne: Stella i Marta. Jest to również numer, który kończy kolejny 

pracowity rok dla Redakcji. Pomimo wielu niedogodności napotkanych w tym roku, udało nam się odna-

leźć w otaczającym nas świecie i przeżyć jak najlepiej każdy dzień. Wszyscy mamy nadzieję, że już nie-

długo wyjdziemy z zamrożenia i będziemy mieli okazję spotkać się w nowej dla nas rzeczywistości.  

Niech artykuły, które znajdziesz w środku, okażą się lekturą, która umili  Ci ostatnie wieczory tego nie-

zwykłego roku 2020.  

 

 

Stella Sakowicz z Redakcją „IX Wrót” 

Wstępniak 
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Pokrywa lodu  
 

Natalia Grudzień 2Gc  

Idzie zima do naszych serc, a wraz z nią ludzie 
powoli zamarzają, stając się posągiem zbudowa-
nym z lodu. Przez cały okres mrozu świat pokrywa 
się szronem, a jednocześnie zamarza od środka. 
Wraz z tym chłodem i my, ludzie, zmieniamy się 
od wewnątrz. Jesteśmy zamrożeni w uczuciach, w 
jakimkolwiek ruchu czy głosie serca i tak, dopraw-
dy, zostajemy sami. Ta samotność sprawia, że 
uchodzi z ludzi wszelka nadzieja, gdyż każdy z 
nas niezaprzeczalnie powinien być otoczony głę-
bią miłości. Ten okres zimy sprawia jednak, że 
każdy z nas na tę krótką chwilę zamarza. Drzewa 
okrywają się śniegiem, świat dookoła przeobraża 
się w magiczną krainę, która przypomina baśń, a 
puch z drzew tworzy ozdoby niczym letnie chmury. 
Ludzie jednak niszczą siebie nawzajem złym sło-
wem, nienawistnym spojrzeniem, brakiem empatii i 
zrozumienia, dotykając kogoś zarazą–lodem, którą 
później przekazujemy sobie nawzajem, raniąc in-
nych ludzi. Jest jednak jeden dzień, kiedy na nie-
bie pojawia się gwiazda i gdy Ci wszyscy zamroże-
ni ludzie dostrzegają ją razem na niebie. Ta jedna 
niewielka gwiazdka jest bowiem światłem, które 
jest w stanie stopić lód.  

 

Idzie zima do naszych serc – powiedział ktoś z od-
dali, po czym drugi głos odezwał się – Zima od-
chodzi z naszych serc. Potem nastała cisza. Lu-
dzie dalej byli tylko kruchym kawałkiem lodu, który 
dałoby się przełamać jednym ruchem dłoni. Jed-
nak pojawił się pewien blask i z tej jedynej gwiazdy 
powstał ktoś, kogo nie da się dokładnie określić 
słowami. Jego oczy były pełne blasku, a serce ry-
sowało się na jego twarzy. Powiedział tylko: Miłuj-
cie się, a potem dotknął swą ciepłą dłonią jednego 
z ludzi, który wcześniej krzyknął, że zima odchodzi 
z serc. Następnie uśmiechnął się w jego kierunku i 
odszedł do góry, tak jakby tam było jego miejsce. 
Potem ten człowiek popatrzył na zlodowaciały 
świat, niemal płacząc. Miał wrażenie, że gdzieś w 
głębi ziemia płacze od wewnątrz, roniąc z siebie 
kryształowe łzy. Zdając sobie z tego sprawę, zbli-
żył się do jednego człowieka i przytulił go tak moc-
no, jak tylko potrafił. Gdy go tak ściskał, miał wra-
żenie, że tego człowieka nikt wcześniej nie przytu-
lał. Widział jego łzy, które wkrótce pozwoliły mu 
uwolnić się z kryształowej powłoki ciała. Można 
domyślić się, że dalej wszyscy dookoła za pomocą 
tej ciepłej dłoni pozwolili uwolnić się innym z ich 
zimnej skorupy. Został jednak jeden staruszek, 
który zginął tamtego wieczoru, gdyż zapomniano o 
nim. Jego lód w końcu skruszał, a wraz z nim ustał 
i jego oddech. 

  
Tamten dzień powtarza się co roku, kiedy to pod 
koniec grudnia podajemy sobie uścisk dłoni, dzieli-
my się opłatkiem i ściągamy tę lodową pokrywę z 
innych ludzi. Tego dnia również lśni gwiazda, która 
uczy nas kochać i tym samym daje ludziom najpo-
tężniejszą moc w świecie: miłość. Czas, w którym 
spotykamy się, ściąga z nas skorupę samotności, 
by choć na moment otoczyć siebie nawzajem cie-
płem. Na co dzień większość z nas marznie w 
swoim ciasnym mieszkaniu, umierając gdzieś głę-
boko ze smutku, z samotności. Przez tych kilka dni 
w roku świat staje się zaś jasnym blaskiem, w któ-
rym gości nadzieja i radość. Kiedy na ziemi trwa 
zima, świat powoli zamiera i tylko miłość jest w 
stanie ożywić w nim ducha, podobnie jak z ludźmi. 
Nie możemy bowiem zapominać o tym jednym sta-
ruszku, który co rok zostaje zapomniany, który 
czeka 365 dni na to światło i go nie dostaje. My 
zaś, jako ludzie, powinniśmy podawać dłoń, powin-
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niśmy łączyć nasze osobne światy i serca w jed-
ność, która kiedyś sprawi, że świat roztopi w cało-
ści swój lód. Dziś ziemia pokrywa się potężną sko-
rupą lodu i wielu ludzi zostaje zarażonych zimą w 
naszym sercu: przez nienawiść, niezrozumienie i 
brak akceptacji. W ciągu tego jednego dnia warto 
spojrzeć na niebo, by ujrzeć pośród morza gwiazd 
tę jedyną, która da nadzieję na ten trudny czas i 
obudzi w nas wewnętrzną siłę do oświadczenia, że 
zimy nie ma w naszym sercu, a także do wycią-
gnięcia ciepłej dłoni w kierunku drugiej osoby.  
 

Na te święta życzę wam tego, byście potrafili zna-
leźć w sobie tyle odwagi i siły, co ten człowiek, a 
także, by dookoła was lód stopił się na wieki. Pra-
gnę, byście spędzili ten czas wśród ludzi o ciepłych 
sercach, a także, by nikt z was nie został zapo-
mniany oraz by pamiętał o innych, aby nie skruszyli 
się w tym dniu, odchodząc. Jednak najważniejsze 
to, że chciałabym, aby wasze domy pokryły się pu-
chem miłości, śniegiem zrozumienia i światłem em-
patii, które pozostanie w waszych sercach przez 
cały rok, dając też innym to samo ciepło.     

20 listopada w Internecie pojawił się amerykański 
film animowany, którego scenariusz napisali i wy-
reżyserowali Michael Govier i Will McCormackaIf, 
zatytułowany "If anything happens I love you". Ani-
macja trwa około 12 minut i przedstawia historię 
pogrążonych w żałobie rodziców zmarłej w wyniku 
szkolnej strzelaniny dziewczynki.  

 

Razem z bohaterami widz przeżywa żałobę. 
Film ma na celu głównie skłonienie do zastano-
wienia się nad prawem dotyczącym posiadania 
broni w Stanach Zjednoczonych, należy pomy-
śleć o tym, co czują rodzice nie tylko zamordo-
wanych w ten sposób dzieci, ale i rodzice, któ-
rych dzieci dopuściły się takiego czynu. Prze-
cież szkoła miała być bezpiecznym miejscem 
dla wszystkich.  

Zachęcam do obejrzenia, film jest dostępny na 
Netflixie, zapewniam, że się nie zawiedziecie. 

“If anything happens, I love you”  
O nowym filmie krótkometrażowym na Netflixie  

Zuzanna Dembska 1B  
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Najnowsze premiery książkowe 

 

Aurelia Wasiluk 2Gc 

Do świąt coraz mniej czasu, a pomysły na prezen-
ty z roku na rok się wyczerpują… To już masz, to 
widziałeś, to czytałeś - w końcu pozostanie nam 
tylko otwierać kolejną paczkę skarpetek w renifery. 
Na szczęście, choć zimowa nuda pracuje, pisarze 
harują ciężej i spieszą nam z pomocą w tych ponu-
rych czasach. Oto spis książkowych premier ostat-
nich miesięcy, by dać parę sugestii na prezent dla 
ciebie lub kogoś bliskiego. Bonus - o ile ta osoba 
nie jest zażartym molem książkowym, istnieje mała 
szansa, że czytała już to, co zamierzasz jej poda-

rować. 

Zacznijmy od gatunku 
Young Adult, prawdzi-
wej gwiazdy jeśli cho-
dzi o popularność w 
ostatnich latach. 
“Koniec” to tajemnicza 
książka Matsa Strand-
berga opowiadająca o 
siedemnastoletnich 
Simonie i Lucindzie, 
żyjących z wiedzą, że 
już za kilka tygodni 
kometa Foxworth 
zniszczy wszelkie ży-
cie na Ziemi. Powieść 
ta skupia się na waż-

nym dylemacie: gdybyś znał datę swojej śmierci, 
co i kto by się liczył dla ciebie w tym czasie, który 
ci pozostał? Kolejną premierą ostatnich miesięcy 
jest “Blizny jak skrzydła” autorstwa Erin Stewart. 
Jest to opowieść o Avie, szesnastolatce, która 
wraca do szkoły po tym, jak rok wcześniej została 
okaleczona w pożarze. Określana mianem 
“Cudownego dziecka” dla starszej widowni, histo-
ria ta ukazuje problemy, fizyczne i psychiczne, z 
jakimi zmagają się osoby w wyniku poważnego 
wypadku. Ostatnią propozycją z tego gatunku jest 
“Free Lunch”, autobiografia Rexa Ogle, który z 
dziecka zmagającego się z głodem i biedą wyrósł 
na pisarza dla Marvel Comics i DC Comics. Książ-
ka ta skupia się na młodszych latach jego życia, 
gdy żył w niedostatku i walczył ze wstydem na po-
rządku dziennym. 

Nie brakuje nowości również wśród książek fanta-
sy. “Dziewiąty dom” to najnowsza powieść Leigh 
Bardugo. Skupia się ona na Alex Stern, dziewczy-

nie, która   zajmuje 
się monitorowaniem 
tajnych stowarzyszeń 
w Yale i zaczyna za-
uważać ich podejrza-
ne zainteresowanie 
magią... Warto rów-
nież spojrzeć na 
“Utwory wybrane” Ne-
ila Gaimana, autora 
takich bestsellerów 
jak “Koralina” czy 
“Amerykańscy Bogo-
wie”. W swojej naj-
nowszej książce pan 
Gaiman oferuje nam 
zbiór najróżniejszych 
opowieści fantastycz-
nych. Fanów “Pieśni lodu i ognia” na pewno ucie-
szy natomiast wiadomość o nowej książce Geor-
ge'a R.R. Martina: “Aforyzmy i mądrości Tyriona 
Lannistera”.  

Na tej liście musiał też oczywiście się pojawić naj-
nowszy owoc pracy Olgi Tokarczuk. “Czuły narra-
tor” miał swoją premierę w listopadzie tego roku i 
stanowi wyjątkową okazję do spojrzenia za kulisy 
twórczości autorki. Jest to zbiór dwunastu esejów i 
wykładów, zawierający też kultową mowę noblow-
ską. Pewnym punktem w moim spisie jest też Re-
migiusz Mróz, którego imię praktycznie nie schodzi 
z wszelkich list nowości. Tym razem prezentuje 
nam “W cieniu prawa”, opowieść kryminalną osa-
dzoną w zaborze austriackim na początku XX wie-
ku. Wśród najnowszych dzieł polskich autorów 
warto też wymienić “Miłość czyni dobrym”, czyli 
drugą część kryminalnej serii “Wiara, nadzieja, mi-
łość” Katarzyny Bondy oraz poruszającą temat 
pandemii książkę “Chwilowa anomalia. O choro-
bach współistniejących naszego świata” autorstwa 
Tomasza Michniewicza. 

W ten oto sposób dotarliśmy do końca listy i mam 
nadzieję, że każdy znalazł tu choć jeden interesu-
jący go tytuł. Nie wolno zapominać, że teraz nawet 
bardziej niż zwykle powinniśmy doceniać pisarzy i 
innych twórców: w końcu to oni czynią siedzenie w 
domu znośnym zajęciem. Kwarantanna bez dobre-
go serialu czy lektury na popołudnie to nie to sa-
mo... 
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Brązowe złoto Afryki   

 

Aleksandra Żukowska-Konopka 2Gb  

W obecnych czasach wielu ludzi nie może  wy-
obrazić sobie życia bez kawy. Jest to ich codzien-
ny rytuał, chwila zapomnienia,  czas błogiego re-
laksu. Jednak niewielu z nas wie, kiedy tak na-
prawdę odkryto pierwsze ziarno kawy. 

Powszechnie uważa się, że historia kawy sięga aż 
IX wieku! Zgodnie z panującą legendą, pierwszy 
kontakt z kawą i jej odkrycie miało miejsce na tere-
nach  Etiopii. Obszary te porośnięte były bujną ro-
ślinnością, drzewami oraz najróżniejszymi krzewa-
mi. Właśnie te rejony najczęściej odwiedzali 
etiopscy pasterze, który wypasali tam swe kozy. 
Zwierzęta te podczas codziennego wypasu, 
upodobały sobie szczególnie czerwone owoce ro-
snące na krzewach. Pasterze zaobserwowali, że 
po spożyciu tych owoców kozice były znacznie 
bardziej pobudzone i aktywne. Tymi czerwonymi 
owocami była właśnie kawa! Po tym odkryciu pa-
sterze zaczęli zaparzać zebrane owoce kawy w 
gorącej wodzie, dzięki czemu otrzymywali mocny, 
intensywny napój, który bardzo im smakował i do-
dawał energii. Tak rozpoczęła się historia kawy! 

Jest to oczywiście legenda, zatem nie możemy 
traktować jej jako pewnik. Jednakże z przekona-
niem możemy stwierdzić, że  kawę odkryto w Afry-
ce. Przez kilkaset lat rytuał parzenia i picia kawy 
był głównie znany wśród plemion arabskich. 

Co najmniej dwa wieki musiały upłynąć, byśmy 
mogli zacząć mówić o kulturze picia kawy, a nie 
ciekawskim zbieraniu owoców kawowca. Na po-
ważnie kawą zainteresowali się Persowie mieszka-
jący na terenach dzisiejszego Iranu. Tak docenili 
jej możliwości, że nazwali ją nowym winem Islamu. 
Było to określenie nieprzypadkowe. Wino, podob-
nie jak inne środki odurzające, jest zakazane w 
niektórych odłamach tej religii. Tymczasem kawa 
nie pozostawała bez wpływu na funkcjonowanie 
organizmu, ale jednocześnie była napojem możli-
wym do spożywania. 

Podobnie jak na południu, kawa w Europie szybko 

zdobyła ogromną popularność. Podawano ją w 

licznych, powstających wówczas kawiarniach, a 

tradycja picia kawy  pozostała do dziś.  
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Cień  

 

Natalia Grudzień 2Gc  

 

Pamiętam tę noc, jakby zdarzyło się to wczoraj, 
mimo że minęły setki lat od tamtego zdarzenia. 
Księżyc świecił w pełni, rozjaśniając przestrzeń 
mojego pokoju, a ja próbowałam zasnąć. Przewra-
całam się jednak tylko z boku na bok, nie mogąc 
znaleźć ukojenia, wtulona w poduszkę i kołdrę. W 
końcu przyszedł Czas. Nie zdziwiło mnie to. Ostat-
nio odwiedzał mnie dość często. Jego twarz była 
pokryta tarczą zegara, na której widniała godzina 
druga trzydzieści siedem. Jego rękami można było 
nazwać dwa wiszące z boku łańcuchy. Podtrzymy-
wał się zaś na jednej kolorowej gałęzi, która u dołu 
rozwijała się podobnie jak u człowieka na nogi i 
stopę. Cały zaś był okryty czarnym płaszczem. Nie 
do końca wiedziałam, czego mogę się spodzie-
wać. Ostatnim razem zapytał mnie, kim jestem, 
choć sam znał odpowiedź, a potem patrzył mi głę-
boko w oczy. Czułam się trochę niezręcznie, jed-
nak z drugiej strony uznałam, że może potrzebuję 
go do rozmowy. Wierzyłam, że jest mi do czegoś 
potrzebny.  

Usiadłam na krawędzi łóżka i spojrzałam na niego 
pytającym wzrokiem. On bez przywitania siadł 
obok i cicho westchnął. — Wiesz, dlaczego tutaj 
przybywam, prawda? – zapytał mnie, a ja zaprze-
czyłam kiwnięciem głowy. Słyszałam, jak głośno 
przełykał ślinę i brał kilka głośnych wdechów, po 
czym i tak milczał na wskroś. 

— To powiesz mi dlaczego? – zapytałam, niecier-
pliwiąc się brakiem odpowiedzi. 

— Narysowałaś mnie w swoim notesie – powie-
dział, zerkając w podłogę – Ożywiłaś mnie jednak 
znacznie później. To było dość mroczne miejsce. 
Nie pamiętam go dokładnie, jednak Ty opuściłaś je 
niedawno i wiesz, że ten rysunek, że on… 

— Nic nie rozumiem z tego, co mówisz – rzekłam 
do niego, nie zastanawiając się nawet nad sensem 
jego słów. Byłam dzieckiem, jednak zdawałam so-
bie sprawę, że rysunki nie ożywiają się ot tak – Jak 
mogłam dać ci życie tylko za pomocą ołówka? Mó-
wisz straszne brednie. Nie myśl sobie, że mnie 
oszukasz, bo jestem małą dziewczynką, ja wiem, 
że… 

— Ale ja nie chcę cię oszukać – powiedział, zała-
mując głos – Daj mi dokończyć tę całą historię. 
Wierz mi lub nie, jednak to nie jest dla mnie łatwe. 

Tamtego dnia słyszałem tylko: “Chwilowo mnie nie 
ma. Po sygnale zostaw wiadomość” i… 

— Jak mogłeś do mnie dzwonić, będąc tylko ja-
kimś rysunkiem? – nie ustępowałam w pytaniach. 
— Dalej nic nie rozumiesz? – zdziwił się, patrząc 
na mnie przez chwilę, a potem znów obrócił wzrok 
w podłogę – Narysowałaś mnie w swoim pamiętni-
ku. To tam umieściłaś te słowa. “Zaszyłam się 
gdzieś w innej części świata. Uciekłam i nie ma 
mnie. Nie wiem, czy powrócę kiedykolwiek” – pisa-
łaś to do swoich rodziców, jak mniemam, i rozu-
miem, że… 

— Ty nic nie rozumiesz! – krzyknęłam do niego, 
wiedząc, co zaraz powie – Jedyną formą mojej 
obrony była ucieczka. Oni tak bardzo krzyczeli na 
mnie, wyciągali pas i… – łzy zaczynały napływać 
mi do oczu. Poczułam wówczas ten sam ból, jak 
wtedy, kiedy ojciec z mamą przykładali całą swoją 
siłę do mojego ciała wszelkimi częściami gardero-
by. Ten pasek ze sprzączką pozostał aż do dziś – 
Mówili, że w ich czasach to było… Sam wiesz, co 
powiedzieli… Gdybym ja stamtąd nie uciekła, gdy-
bym dalej tam była, to… 

— Nie wiem – odrzekł bez chwili wahania – Tam-
tego dnia uciekłaś do lasu. Wcześniej bywałaś tam 
po każdym uderzeniu, po każdym bólu i gdy nary-
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sowałaś mnie, napisałaś, że chciałabyś zamazać 
swoją całą przeszłość.  

— Nic nie rozumiem – powiedziałam, a łzy spływa-
ły po moim policzku niczym wartki strumień rze-
ki. — Wiem, co działo się potem. Znaleźli cię, były 
kolejne krzyki i płacz, jednak zrobiłaś coś jeszcze – 
dotknął delikatnie mojego policzka i otarł mi łzę. 
Widząc, że nie odpowiadam, sam sobie odpowie-
dział – Zmazałaś mnie gumką tak, bym nie mógł 
istnieć i wtedy pojawiła się szansa na pomoc, tak, 
że teraz możesz spać bezpiecznie wśród innych 
dzieci. Uczą cię tu pewnie, by zamazywać mnie, by 
ukrywać jakąś część mojej osoby, jednak wiedz, że 
to nie jest dobre rozwiązanie i… 

— O co ci chodzi? – zapytałam, dygocząc. Nagle w 
pokoju zrobiło się jakoś ciemniej. Księżyc ukrył się 
za chmury, a serce biło coraz mocniej. — Ile lat od 
tego minęło? — Sześć, może siedem – odpowie-
działam, bojąc się tego, co się stanie.  

W powietrzu unosiła się gęsta mgła, która sprawia-
ła, że mrok zdawał się pochłaniać całą przestrzeń 
dookoła. 

— Z tamtego rysunku nic nie pozostało – powie-
dział – Ja byłem twoją przeszłością i ty zmazałaś 
ją, jak gdyby nic się nie stało, a wiesz, że bez prze-
szłości nie możesz żyć dalej, nie da się posuwać 
naprzód, iść, biec, cokolwiek. Jest tylko jedna dro-
ga wówczas – powiedział, wstając z łóżka i zdej-
mując ze swojej tarczy płaszcz, który wcześniej go 
okrywał.  

Przez chwilę zabrakło mi oddechu. Chciałam biec, 
uciekać, zrobić coś, co pozwoliłoby mi przetrwać. 
Nie było jednak takiej szansy. Spojrzałam na wy-
chudłą twarz Czasu trzymającego w ręku klepsy-
drę, w której zostało tak niewiele piasku – Chodź i 
nie bój się – powiedział, tak jakby nie robił nic złego 
– Obiecuję, że…  

— Nie! – krzyknęłam – Pomocy! Proszę, nie… – 
łzy nasilały się coraz bardziej. Nie mogłam się 
otrząsnąć. Moje całe ciało drgało niczym galareta. 
Czułam, jak brakuje mi powietrza, jak… 

— Nikt nas nie słyszy – powiedział – Nie ma cię, 
odeszłaś. — Ale jak to? – nie rozumiałam całej tej 
sytuacji coraz bardziej. Myślałam, że może za 
chwilę nastąpi alarm budzika. Nie słyszałam jednak 
żadnego dźwięku. To wszystko było prawdą. 

— Przytul mnie i wszystko stanie się jasne – po-
wiedział. Uwierzyłam mu, nie wiedząc, co innego 
mogę zrobić. Wstałam wówczas i wsunęłam się w 
jego objęcia. Przez chwilę świat zakręcił się dokoła, 
został tylko cień.  

 

Dziś, jestem tylko cieniem drzewa, które skrywa za 
sobą ból. Nie istnieję bez światła. Nie istnieję bez 
innych. Czasem zastanawiam się, kim był Czas, 
który tamtej nocy odwiedził mnie, przyjmując różne 
twarze. Teraz chyba wiem i… Jestem jego częścią, 
jestem tymi zamazanymi latami, które dziś odżyły 
we mnie na nowo.   

rozczytałam cię 

od lewej do prawej 

i od tyłu 

 

wiele było podobnych 

ale nie znalazłeś 

odpowiedniego klucza 

odpowiedzi 

 

ciągle zmieniasz  

zamek 

żaden nie pasuje  

do twoich upodobań 

 

jesteś wybredny 

będziesz cierpiał 

w łóżku 

z gorączką 

Kącik poetycki 

 

Oliwia Żuk 2Gc  



10 

IX WROTA 

woLOntariat  
Nowy cykl pozwalający dotrzeć do większej liczby potencjalnych ofiarodawców, którzy chcą pomóc 

potrzebującym instytucjom lub indywidualnym osobom.  

Julia Żelepień 1F 

Choć w naszym kraju zima nie jest biała, to grudzień i listopad są zimnymi miesiącami. My możemy sobie 
dopomóc ciepłą herbatą, kocykiem, dobrą książką czy rozmową z przyjaciółką. Ale co zrobią samotne zwie-
rzaki? Jak im można pomóc?  

W szczecińskim schronisku przy ulicy ul. Wojska Polskiego 247 na adopcję  wciąż czekają dziesiątki psia-
ków i kociaków, którym można pomóc (w dniu 19.11.20r. jest to 21 kotów i 36 psów). Jeśli nie jesteś w sta-
nie przygarnąć jednego z podopiecznych, jest inna opcja. Można kupić lub znaleźć stary koc, który ogrzeje 
zimne łapki zwierzaków. Jak mówi pracownik schroniska, karmy są mile widziane, ale lepiej kupić mniej, 
lecz lepszej jakości. W trakcie rozmowy zaznaczył również, że najwięcej jest starszych zwierząt, co należy 
wziąć pod uwagę podczas kupowania karmy. Ze względu na obecną sytuację najlepiej jest zadzwonić i 
umówić się na dany dzień, a dary zostawić pod bramą.  

Pamiętajmy o naszych braciach mniejszych i wesprzyjmy zwierzaki w ten trudny dla nich czas! 

Pięcioletnia suczka, czekająca na dom... 

Dwumiesięczny kocur szuka opiekuna...  
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Zwierzęta domowe a pandemia 

Jak im pomagać oraz jaką rolę odgrywają w dzisiejszej dobie?  

Hanna Augustyniak 1F  

Kiedy na świecie „szaleje” wirus, nie możemy za-
pomnieć o naszych czworonożnych przyjaciołach. 
Podczas pandemii zostajemy w domach, uczestni-
czymy w zdalnie prowadzonych lekcjach, ograni-
czamy spotkania i zgromadzenia. 

Ale czy ktoś zastanowił się, co dzieje się ze zwie-
rzętami w schroniskach? Wiele osób wciąż uważa, 
że stanowią one zagrożenie, choć naukowcy po-
twierdzili, że te kochane istoty nie przenoszą ani 
nie zarażają wirusem COVID-19. Niestety, między 
innymi z tego powodu ilość zwierząt w przytuli-
skach wzrasta. W związku z tym potrzeba więcej 
jedzenia, miejsca oraz rąk do pracy. Opiekunowie 
w schroniskach, tak samo jak wszyscy inni, mogą 
zarazić się koronawirusem i zostać objęci kwaran-
tanną. W tym wypadku wolontariusze starają się o 
pozwolenie na odbycie kwarantanny na terenie 
schroniska dla zwierząt, by wciąż mieli możliwość 
zajmowania się nimi.  

Pracownicy przytulisk są jednak bardzo naraże-
ni  na zarażenie, gdyż ich praca polega również na 
licznych interwencjach, podczas których spotykają 
się z różnymi, obcymi ludźmi. Wolontariusze czę-
sto zamieszczają na stronach internetowych 
schronisk ogłoszenia nakłaniające do pomocy przy 
zwierzętach. Można zawsze podarować karmę, 
leki czy inne potrzebne przedmioty. Zdarza się na-
wet, że ludzie oferują pomoc w transporcie zwie-
rząt z interwencji.  

Najczęstszym problemem w obecnej sytuacji jest 
brak funduszy. Wówczas dobrym pomysłem było-
by wpłacenie na konto schroniska symbolicznej 
kwoty. Warto też zaproponować wsparcie osobom 
objętym kwarantanną a posiadającym psy… Naj-
częściej właśnie te zwierzątka potrzebują dla wła-
snego zdrowia długich, wyczerpujących spacerów, 
których nie może zapewnić osoba „uziemiona” w 
mieszkaniu/ domu. 

Odchodząc od tematu pomocy wobec zwierząt, 
chciałabym wspomnieć o tym, jak psy (szczególnie 
labradory i cocker spaniele) są przygotowywane 
do ratowania nas – ludzi. W maju tego roku odby-
wały się szkolenia psów, podczas których sześciu 
przedstawicieli ras wymienionych powyżej, otrzy-
mywało próbki zapachu zakażonych pacjentów 
londyńskich szpitali i uczyło się odróżniać ich za-
pach od zapachu ludzi niezainfekowanych. Do-
tychczas czworonożni kompani zostali też prze-
szkoleni do wczesnego wykrywania cukrzycy, ma-
larii, Parkinsona, a nawet niektórych nowotworów. 
Dzięki temu, ludzie mogą rozpoznać swoje scho-
rzenia we wczesnym stadium (zanim pojawią się 
niepokojące objawy), co zawsze daje większe 
szanse na szybsze wyleczenie.  

Na skutek tego obecnie psy znajdują 
„zatrudnienie” na lotniskach, gdzie sprawdzają za 
pomocą węchu stan podróżujących. Dla przykładu, 
port lotniczy w stolicy Finlandii wykorzystuje zdol-
ności psów tropiących do wykrycia pasażerów za-
każonych koronawirusem. Okazuje się, że zwie-
rzęta prawie nigdy się nie mylą. Czworonogi mają 
dodatkowo przewagę nad tradycyjnie wykonywa-
nymi testami, bo są szybsze i dokładniejsze. Zaj-
muje im to maksymalnie 10 sekund. Nie zapomi-
najmy też o tym, że zwierzęta domowe są dla nas 
wielkim wsparciem, kiedy w związku z obecną sy-
tuacją musimy większość czasu spędzić w domu. 
Nasi czworonożni przyjaciele, choć z pewnością 
brakuje nam bezpośrednich kontaktów z ludźmi, 
sprawiają przynajmniej wrażenie, że nie jesteśmy 
sami. 
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Wielka Polityka  
 

Kacper Amernik 2 Gc  

W ostatnim czasie popularnym w gazetach stał się 
temat weta wniesionego przez polskich oraz wę-
gierskich przedstawicieli w sprawie budżetu Unii 
Europejskiej oraz funduszu odbudowy po pande-
mii. Jednak temat, w równym stopniu jak medialny, 
jest również nieoczywisty. Dodatkowego skompli-
kowania dodaje mu medialny chaos, jaki ma miej-
sce koło niego. Poniżej postaram się dość jasno i 
obiektywnie przybliżyć to kontrowersyjne zagad-
nienie. 

 
Dokumenty 

Na samym wstępie należy wyjaśnić, że fundusz 
odbudowy po pandemii nie jest tym samym co 
plan pomocy po pandemii ani nie jest rozporzą-
dzeniem uzależniającym wypłaty z budżetu od 
przestrzegania zasady praworządności 
 
Plan wieloletni finansowania Unii Europejskiej 
to projekt ustalany co 7 lat przez różne instytucje 
unijne z rozpisanym planem finansowania całej 
organizacji na najbliższych 7 lat. Do jego przyjęcia 
potrzeba zgody wszystkich 27 państw członkow-
skich, a jego nieprzyjęcie może spowodować bar-
dzo poważne konsekwencje finansowe dla całej 
Unii, ponieważ determinuje on składki, opłacanie 
administracji, regulacje itd. 
 
Plan pomocy po pandemii to jednorazowy instru-
ment finansowy mający pomóc państwom człon-
kowskim z uporaniem się ze skutkami zarazy. Do 
jego przyjęcia również wymagana jest zgoda 
wszystkich państw członkowskich, jednak z racji 
że jest to umowa międzynarodowa, musi być ona 
ratyfikowana przez wszystkie parlamenty państw 
członkowskich. 
 
Rozporządzenie uzależniające wypłaty z budże-
tu Unii Europejskiej od przestrzegania w pań-
stwie członkowskim zasady praworządności to 
z kolei rozporządzenie, zaproponowane przez gru-
pę państw, które uniemożliwiłoby wypłaty z budże-
tu państwu członkowskiemu, co do którego istnieje 
podejrzenie, że może wpływać negatywnie na fi-
nanse unijne. Rozporządzenie to jest przyjmowane 
większością głosów. 

 
 

Weto 

Problem, z jakim obecnie zmagają się urzędnicy 
unijni, ma swój początek na lipcowym Nadzwyczaj-
nym Szczycie Rady Europy. Ustalono tam ogólny 
zarys planu wieloletniego oraz planu pomocy. 
Również Polska i Węgry poparły ówczesne projek-
ty. Szczegóły tych dokumentów podlegały później 
dalszym negocjacjom. Ich wynikiem był projekt 
planu wieloletniego oraz rozporządzenie o prawo-
rządności. Jednak z tym drugim nie zgodziły się 
Polska i Węgry. Dalej, z powodu braku poparcia  
innych państw, te dwa kraje zagroziły, że zawetują 
plan wieloletni, co może spowodować poważne 
komplikacje w finansach całej Wspólnoty.  
 
Wycofanie rozporządzenia również może przy-
nieść poważne konsekwencje. Jest to spowodowa-
ne sposobem finansowania planu pomocy po pan-
demii: otóż plan pomocy zakłada utworzenie fun-
duszu pomocowego, z którego środki zostałyby 
przekazane państwom na walkę z koronawirusem. 
Jednak UE nie posiada w chwili obecnej tak du-
żych środków. W celu ich uzyskania Europejski 
Bank Inwestycyjny wypuścił obligacje, co pomogło 
uzyskać środki, lecz jednocześnie zadłużyło całą 
Unię Europejską. W takim wypadku dług unijny 
musiałby zostać pokryty ze środków unijnych, a 
więc środków tworzonych głównie przez składki 
tzw. państw netto, czyli państw, które wpłacają do 
Unii najwięcej pieniędzy netto, w ich skład wcho-
dzą np. Niemcy, Francja, Belgia czy Holandia. Kra-
je te postanowiły zabezpieczyć finanse tak, żeby w 
razie nieprzewidzianych komplikacji ze strony ja-
kiegoś państwa lub polityka (korupcja, defrauda-
cja) istniała łatwa droga odzyskania  tych pienię-
dzy, czyli poprawnie działająca, niezależna władza 
sądownicza. Innymi słowy, państwa netto chcą 
gwarancji ochrony władzy sądowniczej, aby w ra-
zie wypadku łatwo można było dojść do skradzio-
nych pieniędzy legalną drogą i dzięki temu uniknąć 
finansowych problemów.  
 
Gwarancja ta została zapisana w sposób, który 
wywołał wątpliwości polskich i węgierskich przed-
stawicieli jako próba wnikania Unii w suwerenność 
ich państw. Teraz jednak, gdy sprawie bacznie 
przygląda się opinia publiczna, żadna ze stron nie 
chce wykonać kroku w tył, a problem, im dłużej 
przeciągany, tym większe straty, tak wizerunkowe, 
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jak i finansowe, przynosi wszystkim krajom Wspól-
noty. W polskiej opinii publicznej panuje obecnie 
błędne przekonanie, że Unia, wprowadzając rozpo-
rządzenie o praworządności, chce ingerować w 
sprawy światopoglądowe w Polsce, jest to jednak 
nieprawda. W innych państwach panuje z kolei 
przekonanie, że weto miało być pokazem siły Pol-
ski, co również niejako mija się z prawdą.  

 
Podsumowanie 

Weto, którym zagroziła Polska oraz Węgry, może 
okazać się wkrótce fatalne w skutkach, zarówno 
dla państw, które je wniosły, jak i całej Unii Euro-
pejskiej. Trudność w osiągnięciu kompromisu w tej 
sprawie, spowodowana różnymi procedurami unij-
nymi, dodatkowo utrudnia sytuację, zawężając każ-
dej ze stron pole manewru w czasie negocjowania 
ewentualnego kompromisu.  
Sytuacja się rozwija, więc postaram się opisywać 
jej dalszy przebieg w naszej gazecie.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródła: 
https://open.spotify.com/
episode/7J0iKSQ2v7sKcX2LjcriWj?
si=Q8KhPNogQUeb56_o4LRthA 

https://open.spotify.com/
episode/1Jed6M0XtGbxxtiEYnL0Xn?
si=xuWhw3YaTDeEOquq5MW2OQ 

https://www.rp.pl/Opinie/311229924-Polskie-weto-
do-budzetu-Unii---opinie-dla-Rzeczpospolitej.html 

https://www.rp.pl/Unia-Europejska/311299955-
Polsko-wegierskie-weto-bez-poparcia.html 
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https://www.rp.pl/Opinie/311229924-Polskie-weto-do-budzetu-Unii---opinie-dla-Rzeczpospolitej.html
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