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Drodzy Czytelnicy! 
 
 
 
Mamy ogromną przyjemność powitać Was w ostatnim numerze w roku szkolnym 2021/ 2022. Był to dla nas 
pracowity, pełen wrażeń rok, w którym pożegnaliśmy niektórych lubianych twórców, zyskaliśmy wiele no-
wych szans i staraliśmy się pisać  o sprawach najbardziej aktualnych, mimo wielu przeszkód. Mamy nadzie-
ję, że był to dla Was rok równie intensywny, ale dużo łatwiejszy. 
 
Wydanie czerwcowe, dopracowane i dopieszczone, powstało pod hasłem „Pryzmat” - bo patrzeć przez pry-
zmat znaczy również mówić, co się myśli, więc w bieżącej edycji nie brakuje osobistych sądów czy opinii. 
Zdecydowanie zainteresowała nas w tym miesiącu Kotłownia, możecie więc znaleźć u nas recenzje, 
wywiady i dużo więcej. Oprócz tego na letnie leniwe wieczory proponujemy wam poezję. 
 
Życzymy udanych, pełnych inspiracji i podróży (tych krótszych i tych wielkich) wakacji! 
 
 
 
 

Redaktorki naczelne wraz z redakcją „IX Wrót” 

Wstępniak 
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Kobiety, my, to najnędzniejsze z istot! 

Ci, którzy byli widzami Kotłowni, mieli szczęście zobaczyć sztukę Zuzanny Nicowskiej, "Medea i jej 
dzieci". Jeśli ktoś jednak był nie tyle widzem, co aktywnym uczestnikiem, miał szczęście być świad-
kiem prawdziwie przejmującej, feministycznej tragedii.  
Olga Kaczor 2F 

  

Jest pramatka Ewa, jest kobieta-żona Penelopa, jest kobieta upadła Maria Magdalena…, a wreszcie jest 
też Medea, zdrajczyni, trucicielka, a przede wszystkim morderczyni własnych dzieci. Trudno jest współczuć 
takiej okrutniczce, a jednak Piastunka rozpoczyna sztukę słowami "Moja Medea, z sercem rażonym miło-
ścią Jazona" i mówi to z poruszającą czułością. Medea przestaje być ideą, morderczynią bez sumienia - 
staje się zwykłą kobietą, o historii tak zwykłej i starej jak świat. Ma okrutnego męża, niechciane dzieci i de-
speracką potrzebę zemsty (ucieczki).  
 

 

W "Medei i jej dzieciach" tytułową rolę zagrała Zofia Gajewska i zrobiła to absolutnie fenomenalnie. Uzasad-
nione mogłyby być obawy, że ze względu na swój wiek aktorka zawiedzie w roli kobiety tak doświadczonej 
przez życie - jednak nie wywołało to poczucia groteski. Przyznać trzeba młodej aktorce, że ból kobiety zdra-
dzonej oddała na scenie idealnie, powodując u widza ciarki. Pełna podziwu byłam również dla Zuzanny Ni-
cowskiej, która była nie tylko reżyserką, ale też aktorką. Jest to nie lada wyzwanie, aby zagrać we własnej 
sztuce, ale wydaje mi się, że "wyzwanie" to drugie imię obsady "Medei…". Piastunka, w której to rolę wcieli-
ła się Zuzanna, jest czułą narratorką - to jak na scenie kreuje się pełna zaufania relacja między nią a Medeą 
(tylko ona, jak mówi, z nią została), jest jednym z piękniejszych, delikatniejszych akcentów w tej pełnej bólu 
i okrucieństwa sztuce. Piastunka prowadzi dialog z Wychowawcą (zagranym przez Julię Ułanowską). Ra-
zem kreślą widzowi sytuację Medei w domu męża. Głównymi antagonistami są mężczyźni - zdradzający, 
okrutni i knujący. Jako Jazona, powód wszystkich nieszczęść Medei, na scenie zobaczyliśmy Kornela Kar-
pińskiego. Byłam zaskoczona tym, jakie wrażenie wywarł na mnie aktor, który swoją intonacją i drobnymi 
ruchami pozostawał wierny postaci zdradliwego, czującego wyższość nad głupiutką żoną, męża. Dużo bar-
dziej złożoną postacią jest Kreon, który nie jest stricte czarnym charakterem. Jego zło wynika z chęci obro-
ny swoich interesów, nie - zaszkodzeniu Medei. Tę pełną niuansów postać zagrał Franciszek Przybylski. 
Jego i Zosi gra, zwłaszcza podczas kłótni, pokazuje idealnie tę skomplikowaną relację. Kiedy Kreon wyraża 
litość, mimika Franciszka "sprzedaje" postać.   
  
"Bój się teraz ty Kreonie" wybrzmiało w kulminacyjnym punkcie przedstawienia, po którym to Kreon wybiega 
z pomieszczenia, trzaskając drzwiami. "Kreon" Maanamu ubrany był we wspaniałą choreografię, której jed-
ną z pomysłodawczyń była Magdalena Dybicz (również jedna z aktorek). Do piosenki, otaczając na pozór 
obojętnego Kreona, tańczą Piastunka, Przodownica Chóru (w tej roli Dominika Dziadowiec) i Chór (który 
tworzyły Aleksandra Białach, Natalia Garbarczyk, Natalia Naściuk, Patrycja Sosnowska i właśnie Magdale-
na Dybicz). Gdy aktorki porzucają Kreona, a przechodzą do tańca, dotykania publiczności, widz czuje pe-
wien niepokój, jakby to na nim mściły się Koryntyjki, kobiety, nie na okrutnym władcy. Uwagę widza zdecy-
dowanie ukradła Magdalena, która przy słowach "czułą kochanką w środku nocy", z tęsknym wyrazem twa-
rzy, padła w centrum sceny. Tuż za nią plasują się Przodownica i Piastunka, które uwagę zdecydowanie 
bardziej skupiły na Kreonie, jakby go nawiedzając, zmuszając do przemyślenia swoich decyzji. Chór rów-
nież spisał się świetnie, na pewno dał widzowi poczuć się częścią tej wyjątkowej sztuki. 
 
Oprawa artystyczna idealnie dopełniła sztukę słowa. Strojami i scenografią zajęła się Katarzyna Nowak i 
zrobiła to w sposób mistrzowski. Od przykrytej materiałem Medei w pozycji embrionalnej i ślubnych szatach, 
przez szare ubrania szarych ludzi w Chórze, po teczkę i lakierki Jazona. To jej pomysłowe rozwiązania do-
dały spektaklowi "tego czegoś". Kostiumu Chóru i Piastunki dopełnił makijaż wykonany przez Magdę Dy-
bicz. Ciemne, rozmyte cienie dodały twarzom aktorek pewnego mroku i tajemniczości. Przyznam, że moje 
serce skradł wygląd Zuzanny. Panią reżyserkę ubrano w bordową sukienkę, kolor kojarzony z bogactwem 
jak i rozpustą, czarne buty na obcasie, takież kabaretki i eleganckie rękawiczki. Mimo wizerunku kobiety 
upadłej była w niej jakaś władczość, duma osoby, która wie, że zrobiła właściwą rzecz. Jednym z ważniej-
szych elementów scenografii, moim zdaniem, jest wiszący w tle metalowy wieszak - symbol bardzo dobrze 
znany z aborcyjnych strajków i domniemane narzędzie wykorzystane do aborcji Medei (w momencie, w któ-
rym Zofia za kulisami wydaje z siebie zraniony okrzyk). I tu właśnie dochodzimy do sedna całej sztuki.  
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Przedstawienie "Łucja i jej dzieci" wstrząsnęło polskim Teatrem Telewizji. Historia kobiety w przemocowym 
małżeństwie, zmuszonej do rodzenia niechcianych dzieci (które następnie jej teściowa, bez krztyny wyrzu-
tów sumienia, grzebie w ogrodzie), która popełnia samobójstwo podpalając stodołę. Ohyda okrucieństwa, 
przekonania typowe dla polskiej wsi: "jak  bije to kocha", razem z nawiązaniem do "Medei" Eurypidesa, dają 
porażające wrażenie. Tu ujawnia się geniusz Zuzanny Nicowskiej - umiejętność nawigowania między inny-
mi tekstami kultury w sposób tak nienachalny i subtelny, a jednocześnie dosadny. "Medea i jej dzieci" to 
feministyczna, pro-aborcyjna interpretacja znanej, greckiej tragedii. Podczas rozmów z reżyserką ujawniła 
mi, jak ważne jest dla niej, by sztuka miała takie właśnie przesłanie. Zresztą, na sam przejmujący koniec 
sztuki, gdy Jazon, pełen jadu, zwraca się do Medei, głos zabiera Posłaniec (tutaj przejmujący głos Ewy 
Szczepanowskiej) i Wychowawca, cytujący polski kodeks karny. Widzę tu pewną paralelę - kontrowersja, 
którą wzbudziła sztuka Eurypidesa i kontrowersje, które może wzbudzić sztuka Nicowskiej. Różnicą jest 
przyjęcie spektaklu, bo mam szczerą nadzieję, że na młodą artystkę czekać będą tylko aplauz i wsparcie. 

 

 

POSŁANIEC - siedząc na widowni 
Artykuł 148 Kodeksu Karnego, paragraf 2: Kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem podlega 

karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
 

WYCHOWAWCA - z widowni 
Artykuł 149: Matka, która zabija dziecko podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

POSŁANIEC -  z widowni 
Artykuł 152, paragraf 1: Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3.  

woLOntariat  

Czas okazać niebieskie serca!         
Julia Żelepień 2F 

Pomimo, że to kwiecień jest miesiącem autyzmu, choroba nie wybiera, kiedy chce się pokazać i towarzyszy 
nam cały rok. Temat aktualny i poważny.  

Autyzm lub spektrum autyzmu charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz po-
wtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym u około 1 
na 100 dzieci w Europie. Pierwsze objawy widoczne są zwykle przed 3 rokiem życia. Symbolicznym kolo-
rem choroby jest niebieski.  

Kajtuś Majewski to niespełna 11-letni chłopiec, który od urodzenia zmaga się z chorobą. Problemy rodzin-
ne, brak świadomości społeczeństwa i bardzo wysokie koszty terapii to codzienność rodziny. Autyzm to 
choroba, która nie pozwala na rozwój, wyklucza ze społeczeństwa, skazuje na samotność i nieporadność. 
Mimo przeciwności losu, cudowna mama Kajtusia z pomocą swojej siostry oraz przyjaciół robi wszystko, 
aby zapewnić chłopcu najlepsze warunki do nauki samodzielnego życia. Problemem jest bardzo kosztowna 
terapia, która, aby przynieść efekty, musi być systematyczna, różno-
rodna, prowadzona jednocześnie i wielokierunkowo. Ćwiczenia rucho-
we, zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą, psychologiem, zajęcia na ba-
senie, hipoterapia, integracyjne wyjazdy grupowe. Aby zapewnić Kaj-
tusiowi możliwie jak najlepszy rozwój, potrzebnych jest na rehabilita-
cję ok. 2 tys. zł miesięcznie. Żeby ułatwić sytuację Pani Ani, utworzo-
no grupę z licytacjami na Facebooku - Razem dla Kajtusia. Można 
na niej znaleźć praktycznie wszystko: ubrania, książki, rośliny, krze-
sła, zabawki, dekoracje, a nawet przepisy na chleb czy ogórki! Ceny 
są symboliczne, najważniejsze jest, aby dochód pomógł Kajtkowi w 
leczeniu. Wpłaty z licytacji pomogą  wykopać się z zaległych opłat za 
zajęcia terapeutyczne i zapewnią ich ciągłość przez kolejne miesią-
ce.  
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Weronika Włodarczyk z wierszem „Because I could not stop for death…” 

 

- Ile zajęło ci przygotowanie się do występu? 

- Przygotowywaliśmy się, ucząc się wierszy w ramach lekcji angielskiego z panią Morszczyn-Snop, więc na 
szczęście nie zajęło mi to szczególnie dużo czasu. 

- Co sprawiło ci największą trudność? 

- Przede wszystkim najtrudniejsze było uczenie się samej recytacji i wyraźnego mówienia. Było szczególnie 
trudno, ponieważ jest to jednak obcy język. Oprócz tego trudny był również ruch sceniczny.  

- Jak udało ci się pozbyć tremy? 

- Szczerze mówiąc, trema wzięła mnie dopiero na scenie, także na szczęście wielkiego stresu przed wystę-
pem nie było i mogłam się bardziej skupić na tym, aby wszystko dobrze powiedzieć i wyrecytować. 

- Jesteś zadowolona z efektu?  

- Wydaje mi się, że pomimo trudności z ruchem scenicznym, to tak i wyszło dobrze. 

- A co możesz powiedzieć na temat wiersza, który mówiłaś? 

-Myślę, że jak większość wierszy, które były dziś recytowane, porusza temat dość uniwersalny. Temat 
śmierci jest bliski każdemu z nas i często dotyczy naszych rozmyślań. 

- Ciężko było ci okazać na scenie te intensywne emocje? 

- Na pewno, ale się udało. Emocje miały być dość dramatyczne, jak to jest w przypadku śmierci, ale wydaje 
mi się, że wyszło wystarczająco przekonująco. 

Wywiady z uczestnikami tegorocznej  

Kotłowni 

Antonina Górka 1c 
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Basia ze spektaklu „Ptasie Radio”  

- Ile czasu zajęło wam przygotowanie się do występu? 

- W sumie to nie mieliśmy aż tak dużo czasu, żeby się przygotować, bo zajęło nam to około dwóch tygodni. 
W ciągu tych dwóch tygodni mieliśmy próby i przygotowywaliśmy się głównie na lekcjach  języka polskiego. 

- Czy coś było dla ciebie szczególnie trudne? 

- Na pewno zapamiętanie tekstu, ponieważ było go sporo. W dodatku był podział na dwa chóry co było 
skomplikowane. Chór jednak sam w sobie nie był taką trudnością, jaką było zapamiętanie tekstu.  

- Czy miałaś tremę? Jeśli tak, to jak udało ci się jej pozbyć? 

- Trema była i chyba nie pozbyłam się jej do samego końca. Podczas występu zapomniałam, że ktoś nas 
ogląda i występowałam tylko dla siebie.  

- Czy wszystko poszło zgodnie z tym, jak to sobie wyobrażałaś? 

- Tak, moim zdaniem wyszło dobrze, bałam się, że będzie gorzej. Na szczęście obyło się bez żadnych 
większych wpadek. 

- Możesz powiedzieć coś na temat samej sztuki? 

- Ze względu na to, że „Ptasie Radio” jest raczej wszystkim dobrze znane, nie mogę powiedzieć zbyt dużo, 
bo po prostu chyba się nie da. Sama sztuka jest bardzo fajna, jeśli chce się ją zaprezentować właśnie w 
taki sposób, w jaki my to zrobiliśmy.  
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Sebastian ze spektaklu „Pułapka” (sceny z „Makbeta”) 

- Ile czasu zajęło ci przygotowanie się do spektaklu? 

- Niedługo, dokładnie 15 dni. 

- Czy było coś, co sprawiło ci większy problem przy przygotowaniach? 

- Największą trudnością był sam moment wejścia na scenę i pokonanie tej tremy, ale później było już z gór-
ki. 

- Właśnie, trema. Jak udało ci się jej pozbyć? 

- Po kilku chwilach na scenie przeszła sama, także nie był to większy problem. 

- A jak oceniasz efekt końcowy waszej pracy? 

- Jestem z niego bardzo zadowolony.  

- Czy możesz powiedzieć coś na temat samej sztuki? 

- Podobała mi się, chociaż według mnie jest bardzo pocięta i okrojona. Ciężko byłoby bez kontekstu domy-
ślić się, o co w niej chodzi, ale jest przyjemna. 

- A co sądzisz o postaci, którą grałeś? Ciężko było wczuć się w rolę?  

- Tak, było dosyć ciężko. Postać Banka jest prosta, ale i skomplikowana zarazem.  

- Identyfikujesz się w jakiś sposób ze swoją postacią? 

- Ani trochę! 
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Alicja ze spektaklu „Słowo o sztuce polskiej” 

- Długo przygotowywałaś się do spektaklu? 

- O dziwo nie, spodziewałam się, że zajmie mi to o wiele dłużej, ponieważ mieliśmy próby podczas lekcji, 
ale wiadomo, że nie możemy się po prostu ze wszystkiego zwolnić, żeby mieć tego czasu jak najwięcej. 
Po którejś próbie sami zauważyliśmy, że to wychodzi naturalnie i nie trzeba szczególnie długo siedzieć i 
wyuczać się tekstu, tylko po prostu z czasem się go zapamiętywało. Jak się przyjemnie pracuje, to idzie 
szybciej. 

- Tekstu mieliście dużo i spory wpływ na efekt miała intonacja. 

- Dokładnie. To był chyba największy problem, żeby mówić głośno, wyraźnie i zrozumiale. Chodziło o to, 
żeby mówić z taką dramaturgią i trzeba było nad tym trochę popracować. Gardło trochę pobolewa, ale w 
imię większego dobra było warto. 

- Ciężko było ci wczuć się w rolę? 

- Czasami tak, czasami nie. Zdarzało mi się w swojej postaci dostrzegać pewne moje zachowania, co, 
myślę, dało się zauważyć na scenie. 

- Czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu utożsamiasz się ze swoją postacią? 

- Czy utożsamiam się? Niektóre zachowania w sobie poznaję, ale nie jestem Konradem, no niestety, to 
tylko sztuka!  

- Co do samej sztuki, możesz się na jej temat wypowiedzieć? 

- Przedstawiliśmy właśnie w zabawnej formie to, jak wygląda pozycja sztuki w naszym kraju. Wiele osób 
chciałoby coś w tym kierunku zrobić, ale nie ma do tego warunków i wielcy artyści lądują właśnie na ła-
weczce pod monopolowym u Krychy 24/7 tak, jak to ukazaliśmy.  

- Czy miałaś tremę przed występem? Jeśli tak, to jak udało ci się jej pozbyć?  

- Szczerze mówiąc, to denerwowałam się dużo mniej niż spodziewałam się, że będę. Parę dni przed wy-
stępem czułam dużo większy stres niż teraz. Stwierdziliśmy wszyscy razem, że skoro ćwiczyliśmy to już 
tyle razy, to damy radę to zrobić jak najlepiej, żeby publiczność była szczęśliwa.  

- I naprawdę świetnie wam to wyszło.  
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Olga Kaczor -  reżyserka „Słowa o sztuce polskiej” 

- Na czym polegał twój wkład w całą sztukę? 

- Wydaje mi się, nieskromnie, że wkład był dość duży, ale to tak jak w przypadku każdej osoby, która nad 
„Słowem…” pracowała. Pomimo że nasza sztuka wymaga dużego wkładu aktora, to ja projektowałam reży-
serię ruchu scenicznego czy czuwałam nad sposobem wymowy, takim, który wydobędzie z widowni najwię-
cej reakcji. Zwyczajne reżyserskie zabiegi, tak myślę. Stroje i scenografię wymyślaliśmy z całym zespołem, 
jeszcze przed sztuką zamalowywaliśmy etykiety na butelkach po alkoholu. Mój wkład w sztukę to tak na-
prawdę czuwanie nad tym, żeby w ogóle doszło do jej realizacji.  

-Co było dla ciebie najtrudniejszym zadaniem, a co najbardziej ci się podobało? 

- Najprzyjemniej było oglądać próby, widzieć, jak aktorzy dają życie postaciom, które napisałam. Przyjemnie 
było też wybierać kostiumy i tworzyć elementy scenografii. Najtrudniej w takich sytuacjach jest znaleźć czas 
na próby, tak, żeby nie przeszkadzać innym grupom. Raz zostaliśmy wyrzuceni przez grupę na lekcji w-f. 
To jest frustrujące, ale było warto. 

- Co do prób. Jak często się one odbywały? 

- Od miesiąca staraliśmy się robić próby prawie codziennie albo co dwa dni, a trwały godzinę. W tygodniach 
tuż przed były to nawet 3-4 godziny lekcyjne, jeśli akurat było można. 

- Skąd wziął się pomysł na sztukę o takiej tematyce? 

- Tak naprawdę była to kwestia czasu. O możliwości wystąpienia dowiedziałam się około miesiąc przed. To 
nie zostawiało dużo miejsca na kombinowanie. Wiedziałam, że musi być to coś na podstawie innej sztuki, a 
moja polonistka, pani Piaskowska-Majzel, zaproponowała „Scenariusz dla trzech aktorów”, oparty na tek-
ście Bogusława Schaeffera. Mimo że tekst jest genialny, to przy opracowywaniu go zauważyłam pewną 
trudność w „kopiowaniu” innego autora. Zaczęłam więc modyfikować kwestie, zamieniać je miejscami, uci-
nać, dodawać swoje i tak właśnie powstało „Słowo o sztuce polskiej”.  

- Co możesz powiedzieć o samej historii Kotłowni? 

- Tak naprawdę to Kotłownię do 15 czerwca znałam tylko z opowieści nauczycieli. To, co o niej wiem, spra-
wia jednak, że chciałabym widzieć kontynuację w kolejnym roku!  
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Zuzanna Nicowska - aktorka i reżyserka „Medei” 

- Ile zajęło Wam czasu przygotowanie się do spektaklu? 
 

- Pierwsza myśl o przygotowaniu jakiejś formy teatralnej w ramach Kotłowni pojawiła się w połowie kwiet-
nia. Napisanie scenariusza, wprowadzenie do niego poprawek i zebranie obsady potrwało kilka tygodni. 
Pierwsze „poważne” próby rozpoczęliśmy po najważniejszych maturach, więc przygotowanie „Medei i jej 
dzieci” zajęło nam około miesiąca - co w mojej ocenie oznacza bardzo mało czasu. Stale towarzyszyła 
nam obawa, że nie zdążymy dopracować wszystkich szczegółów przed premierą, nawet gdy w ramach 
pracy nad spektaklem spotykaliśmy się codziennie. Z uwagi na swoją złożoność „Medea…” była niezwy-
kle wymagającym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Stąd płynie ogromna satysfakcja, gdy mimo 
wszystkich przeciwności udało nam się wystawić ją tak, jak chcieliśmy.  
 

- Co stanowiło dla was największą trudność? 
 

- Trudności było wiele. Potrzebowaliśmy czasu, by sobie zaufać i poczuć się dobrze w swoim otoczeniu, 
bo poznaliśmy się podczas pierwszego czytania scenariusza (sic!). Organizacja prób, jedno z moich za-
dań, też była skomplikowana, niełatwo przychodzi zgranie planów dwunastu osób. Przez to rzadko kiedy 
udawało nam się spotkać w komplecie, co też wpływało na przebieg ćwiczeń. Jako baczna obserwatorka 
pracy aktorów, mogę przyznać, że trudność sprawiało także nauczenie się ról na pamięć, co zresztą nie 
jest żadnym zaskoczeniem. Tekstu mieliśmy dużo, był napisany językiem trudnym, zdecydowanie odbie-
gającym od tego, jakim posługujemy się na co dzień. Jako reżyserce, zależało mi, by właśnie ten niezmie-
niony tekst Eurypidesa w tłumaczeniu Łanowskiego umieścić we współczesnej konwencji, gdzie dosadnie 
wybrzmiewa. 
 

- Co możesz powiedzieć na temat sztuki, którą wystawialiśmy? Dlaczego wybór padł akurat na nią? 
 

- „Medea”, na podstawie której powstała nasza sztuka, jest trudną i w pewnym sensie problematyczną 
tragedią. Co ciekawe, Eurypides, wystawiając ją podczas Wielkich Dionizji, nie zdobył pierwszego miej-
sca, a trzecie. Grecy byli oburzeni tym, że morderczyni własnych dzieci (i nie tylko!) pozostała tak napraw-
dę bezkarna (w oryginale Medea po zabiciu synów odleciała wraz z ich ciałami na smoczym zaprzęgu po-
darowanym jej przez Heliosa). Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym przez starożytnego 
dramaturga jest Chór złożony wyłącznie z Koryntyjek. W tekście zostają poruszone problemy, z którymi 
my, kobiety, niestety, spotykamy się do dziś. To właśnie podczas lektury pojawił się pomysł, by stworzyć z 
„Medei” sztukę feministyczną, w której będziemy mogły powiedzieć o tym, co nas boli; pokazać, że nie 
zgadzamy się z rzeczywistością, jaką zastałyśmy. Dlatego też postanowiłam poszerzyć naszą sztukę o 
dodatkowy, palący wątek, który nie wybrzmiewa w tekście Eurypidesa.  
 

- Co sądzisz o swojej postaci? Łatwo było się w nią wcielić? 
 

- W tradycji tragedii antycznej Piastunka jest postacią, która najlepiej zna wszystkie tajemnice domu, w 
którym służy. Piastunka dobrze wie, jak wiele wycierpiała Medea przez swojego obłudnego męża i jako 
jedyna przeczuwa, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by trwale się z nim rozstać. W naszej sztuce jest tak-
że jedyną postacią, która pomaga Medei w zabiciu dzieci. Lubię tę postać, ubraną kontrowersyjnie, by po-
kazać, że została odrzucona przez szare społeczeństwo, jak sama Medea. Właśnie poprzez jej ubiór, ra-
zem z cudowną Kasią Nowak, z którą pracowałam nad kostiumami, chciałyśmy podkreślić, że Piastunka 
okazuje zrozumienie dla Medei, ponieważ najpewniej sama znalazła się uprzednio w takiej sytuacji. 
 
- Na czym polegał twój reżyserski wkład w całą sztukę? 
 

- Na moich barkach spoczywało sporo zadań. Napisałam scenariusz, znalazłam najukochańszą obsadę, 
współpracowałam z panią profesor Parchimowicz przy organizacji Kotłowni, prowadziłam próby, gdzie 
planowałam ruch sceniczny i wraz z aktorami interpretowałam tekst. Razem z Kasią przygotowałyśmy ko-
stiumy, scenografię, materiały promocyjne i wiele, wiele innych… 



12 

IX WROTA 

- Co było dla ciebie najtrudniejszym zadaniem a co najbardziej ci się podobało? 
 

- O trudnych zadaniach już wspomniałam, natomiast najpiękniejsze było obserwowanie naszej zespołowej 
pracy nad spektaklem. Widziałam, jak stopniowo cała grupa zarażała się bakcylem „Medei…”, jak każdy 
zadawał pytania i dorzucał swoje propozycje. Właśnie mojej grupie zawdzięczam wspaniały efekt końcowy i 
jestem z nich niesamowicie dumna.  
 

- Wypowiesz się na temat historii Kotłowni? 
 

-Tegoroczna historia Kotłowni jest dość… zawiła, w końcu planowo miało jej w ogóle nie być! Wiele za-
wdzięczam Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci, jestem tegoroczną stypendystką ich Programu ZDOL-
NI i to po jednym z obozów naukowych, gdzie również pracowaliśmy nad spektaklem oraz gdzie po raz 
pierwszy usłyszałam historię Medei, pojawił się w mojej głowie pomysł, by ożywić teatralną działalność w 
naszej szkole, która podupadła w czasie pandemii. Udałam się do pani profesor Parchimowicz, wieloletniej 
organizatorki Kotłowni. To dzięki zaangażowaniu pani profesor udało się w tak krótkim czasie przygotować 
całe przedsięwzięcie. Równie wiele zawdzięczam Oldze Kaczor, reżyserce „Słowa o sztuce polskiej”, która 
wspierała nas przy „Medei” i dzięki której trafiłam na wspaniałe aktorki. Jestem wdzięczna za każdą osobę, 
jaką napotkałam w procesie tworzenia „Medei i jej dzieci”. Bez Was nigdy by się to przedsięwzięcie nie uda-
ło.  
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,,Baby Driver” jest amerykańsko-brytyjskim filmem z 2017 roku, który został wyreżyserowany przez Edgara 
Wrighta i wyprodukowany dzięki współpracy wytwórni Working Title Films, Big Talk Productions oraz Media 
Rights Capital. Film można zaliczyć do gatunku kryminalnego oraz kina akcji, ale można znaleźć w nim też 
wątek miłosny oraz dużą dawkę humoru.  

Główny bohater to Miles ,,Baby”, jest on bardzo cichym, młodym mężczyzną, który posiada wielkie umiejęt-
ności za kierownicą. Wykorzystuje je jednak w dość nietypowy sposób, ponieważ pracuje jako szofer dla 
pewnej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami i rabunkami. Chłopak przed laty brał udział w nie-
szczęśliwym wypadku, w którym życie stracili jego rodzice, a on sam został ciężko ranny i zmaga się z szu-
mami usznymi. W związku z tym IPod i słuchawki są jego nieodłączną częścią, a szum zagłusza, stale słu-
chając muzyki. Akcja filmu rozgrywa się w Atlancie w stanie Georgia, gdzie bohater mieszka ze swoim 
przyszywanym ojcem, Josephem, który jest głuchy i jeździ na wózku. Miles, niestety, przez swój młodzień-
czy wybryk wpada w złe towarzystwo i trafia do bossa mafii, ,,Doca”, który wciąga go do przestępczego 
półświatka i wmawia, że ma u niego do spłacenia dług. Chłopak musi podejmować się niebezpiecznych 
zadań, aby go spłacić, co nie stwarza mu wielkiego problemu. Nie jest więc dziwne, że film rozpoczyna 
scena pościgu, podczas którego Baby popisuje się brawurową jazdą i ,,driftując” przez ulice Atlanty ucieka 
przed policją, a wszystkiemu towarzyszy dynamiczna muzyka i efekty dźwiękowe, dzięki którym widz może 
poczuć się, jakby był w samym sercu w akcji. Jego świat jednak obraca się o sto osiemdziesiąt stopni, gdy 
w kafeterii poznaje jedną z kelnerek, Deborah, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Bohater 
postanawia, że musi zmienić swoje życie, lecz nie wie jeszcze, że może nie być to tak proste, jak mu się 
wydaje… 

Na samym początku muszę napomknąć, że ,,Baby Driver” posiada nie tylko wizualne walory, lecz jest rów-
nież majstersztykiem pod względem jakości ścieżki dźwiękowej. Dzięki doskonałemu montażo-
wi ,,soundtrack” idealnie dopasowuje się do akcji w filmie. Można śmiało powiedzieć, że bohater narzuca 
rytm całemu światu przedstawionemu i akcji mającej miejsce w filmie, na przykład gdy bierze udział w po-
ścigu, muzyka, której słucha, jest szybka i dynamiczna, a warkot silnika i świst naboi idealnie się w nią 
wkomponowuje. Dzięki takiemu zabiegowi łatwiej jest się wczuć w akcję, która cały czas trzyma widza w 
napięciu i wbija w fotel, a doznania towarzyszące oglądaniu zostaną z nami na długo. 

Film posiada również bardzo dobrą obsadę aktorską, gdzie w główną rolę wciela się Ansel Elgort, który jest 
również kojarzony z filmu ,,Gwiazd naszych wina” oraz trylogii ,,Niezgodna” (którą również serdecznie pole-
cam). Świetnie udaje mu się przedstawić postać chłopaka, który na co dzień jest wycofany i małomówny, 
lecz za kierownicą przypomina szalonego kierowcę rajdowego, a przy tym jego mimika twarzy jest bezbłęd-
na. Poza nim w produkcji zagrał również Kevin Spacey, wcielający się w postać ,,Doca”, oraz Jamie Fox, 
którego śmieszna i charyzmatyczna postać filmowego ,,Batsa” najbardziej przypadła mi do gustu. Nie moż-
na również zapomnieć o Jonie Hamm i Elizie Gonzalez, którzy odzwierciedlili parę zakochanych złoczyń-
ców.    

O filmie dowiedziałem się od moich kolegów, a do obejrzenia go przekonały mnie dobre oceny na różnych 
portalach internetowych i mogę bez wyrzutów powiedzieć, że nie żałuję ani sekundy spędzonej na ogląda-
niu tego dzieła, mógłbym polecić je każdemu, bez względu na wiek czy gust. Edgar Wright stworzył coś, co 
jest idealnym połączeniem kina akcji z elementem komedii, wątkiem miłosnym i brutalnymi scenami, dzięki 
czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie, a film od początku do samego końca trzyma w napięciu, natomiast 
kadry i efekty dźwiękowe cieszą nasze zmysły przez cały czas. Jeżeli zdecydujecie się obejrzeć ten film, 
zapewniam, że seans minie wam przyjemnie i w mgnieniu oka.  

 

 

Recenzja ,,Baby driver” 

Adrian Jakubowski 3GA 
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Feel-good stories about queer people aren’t the most popular. There are lots of stories focused on the stig-
ma and violence LGBTQ+ people face, AIDS/HIV, Stonewall, and the fight for equality or even conversion 
therapy. While they do matter, they also give queer youth really poor expectations of how their lives will lo-
ok. It's not to say that young people shouldn’t know about threats of the world and queer history – I do reco-
gnize the importance of learning about this. But I do think that they need stories that will provide them with 
comfort and hope. And that’s when “Heartstopper" appears. 
 
“Heartstopper” is based on Alice Oseman’s graphic novel with the same title. The universe that she created 
starts with “Solitaire”, a book about Tori Spring (and I recommend reading it, as Tori is likable), and then, 
her little brother Charlie ( by Joe Locke) has his time to shine in a comic book. His love story with Nick Nel-
son (Kit Connor) is pure, joyful, and full of mutual understanding. They met in school after they are both as-
signed the same form and needed to sit next to each other. Spending a lot of time together makes their fe-
elings grow stronger, from casual friendship to being in love. At the time Nick thinks he is straight, but he 
comes to realize that he is bisexual – and the whole plot of him finding who he is, talking and thinking about 
it is so heart-warming to see (especially because bisexuality is rarely shown in media without being sexuali-
zed). Charlie, on the other hand, already knew he was gay. He got out of school and was bullied relen-
tlessly, which left a mark on his mental health and caused intrusive thoughts. What I loved was the empathy 
of both boys, how Charlie respected Nick’s fear of coming out, and how Nick knew how to reassure his boy-
friend. The intimacy portrayed by actors is simply beautiful to watch. 
 
 
Seeing someone similar to you on-screen fills your heart with joy. With its genius casting “Heartstopper” do-
es just that, as we see actual transwoman (which is, sadly uncommon; even in big productions like "The Da-
nish Girl" transwoman was played by a man) – Yasmin Finnley – play Elle Argent, Charlie’s friend, that was 
forced to change schools because of transphobia. That's what's so lovely about the show, the number of 
representation people got. Furthermore, it's great to see  close in age to you, get cast as teenagers. One of 
my favorite aspects of "Hearstopper" is how many new, young actors it brought into the acting world. 
 
 
Of course, as with any other type of media, "Hearstopper" is not free of criticism, but the fact that this safe 
space for queer youth was created. It's not very ambitious or educational, but maybe it doesn't need to be. 
"Heartstopper" is perfect in its syrupy sweet-youthful-sparks of joy kind of way, and that's why it's so loved. 

Importance of Netflix’s new show 

“Heartstopper” 

Representation, happy endings, and queer optimism. 

Olga Kaczor 2F 
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Olimpia Szczecin to jeden z największych żeńskich klubów piłkarskich na Pomorzu. Pomimo, że istnieje-
od 2005 r., wciąż nie jest aż tak znany. W 2008 roku zespół awansował do I ligi, a w roku 2014 do Ekstra-
ligi, czyli odpowiednika męskiej Ekstraklasy. Sezon 2021/2022 panie zakończyły na 10. miejscu w tabeli. 
Drużyna uchroniła się od spadku dzięki wygranej z Tarnovią Tarnów 3:1. 

Ostatnio szczecinianie mieli okazję usłyszeć o biało-niebieskich za sprawą współpracy z Pogonią Szcze-
cin. Drużyna ekstraligowych piłkarek została wciągnięta pod szyld największego klubu w naszym woje-
wództwie. -To wielki dzień dla Pogoni Szczecin SA i nowego podmiotu, jakim jest Pogoń Szczecin Sp. z 
o.o - mówił prezes Pogoni, Jarosław Mroczek. - Stworzyliśmy go, aby wzmocnić piłkę kobiecą w Szczeci-
nie, taki jest sens i cel. Chcemy również, żeby marka Pogoni była jeszcze bardziej widoczna. 

Prezesi obu klubów wierzą, że ta współpraca pomoże wypromować klub, jak i żeński futbol sam w sobie. 
Nowe barwy piłkarek niosą ze sobą lepsze warunki do treningów, lepszy sztab szkoleniowy, sławę, a w 
przyszłości skupienie się również na grupach młodzieżowych. 

Prezes Olimpii, Maciej Buryta, odwołuje się do zagranicznych klubów, które mimo osobnych historii łączą 
siły drużyn dwóch płci w celu uzyskania jeszcze większego efektu. Doszliśmy jednak do momentu, w któ-
rym wiemy, że razem możemy zrobić na pewno więcej. Obserwujemy ligi zachodnie, w zeszłym roku byli-
śmy na konferencji w Barcelonie. Tam żałuje się, że marki męskiej z żeńską nie połączono wcześniej. 
Uznaliśmy więc, że wspólnie z Pogonią osiągniemy więcej i taki mamy zamiar. Zarówno Mroczek (Pogoń) 
jak i Buryta (Olimpia) wierzą, że ta współpraca pomoże zdobyć upragnionego mistrza, na którego Szcze-
cin czeka tak długo. 

Od nowego sezonu 2022/2023 Olimpia zagra w granatowo-bordowych barwach jako żeńska drużyna klu-
bu Pogoń Szczecin. 

Nowe barwy. Nowe wyzwania. 

Ten sam cel. 

Julia Żelepień 2f 
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„Dwunastu gniewnych ludzi” („Twelve angry men”,1957) jest jednym z największych, jeśli nie największym 
arcydziełem, jakie kino stworzyło podczas całej swojej historii. Ów film, wyreżyserowany przez Sidney ‘a 
Lumeta, z gatunku jest dramatem, a dokładniej dramatem sądowym. Film nie posiada w zanadrzu tak popu-
larnych w obecnych czasach efektów specjalnych, grafiki komputerowej ani nawet zauważalnej ścieżki 
dźwiękowej. Napięcie i akcja w całej produkcji są kreowane tylko przez rozmowy i charaktery głównych bo-
haterów. A zostały one przedstawione w mistrzowski sposób. 

 

Akcja całego filmu ma miejsce w jednym pomieszczeniu – sali obrad dla przysięgłych. Na początku filmu 
przedstawione zostaje nam przez znudzonego, pewnego werdyktu sędziego, oskarżenie o zabójstwie ojca 
przez syna. Wszystkie dowody i zeznania świadków wskazują na winę oskarżonego, o czym przekonana 
jest też większość przysięgłych, i zdawałoby się, młodzieniec ma już zagwarantowane miejsce na krześle 
elektrycznym. Gdy zasiadają oni do anonimowego głosowania, by szybko ogłosić wyrok i iść w swoje stro-
ny, wynik przedstawia 11 głosów „winny” - do 1 głosu „niewinny”. Jak się szybko okazuje, jest to przysięgły 
nr 8 grany przez Henry’ego Fondę. Jak po chwili tłumaczy, nie chce posłać chłopaka na śmierć bez poświę-
cenia choć chwili przedyskutowaniu jego winy. Dowód po dowodzie, zeznanie po zeznaniu, zaczyna prze-
konywać innych do swoich racji.  

 

Należy wspomnieć, że owa debata ma miejsce w najgorętszy dzień w roku w Nowym Jorku. Więc w miarę 
trwania dyskusji zwiększa się temperatura wewnątrz pomieszczenia, a wraz z nią zmieniają nastroje przy-
sięgłych. Przez dłuższą chwilę wydaje się, że zaraz wybuchnie bójka i film zakończy się bez werdyktu. Lecz 
przysięgły numer 8 powoli, metodycznie, że swoistym spokojem i logiką niszczy podstawy każdego oskar-
żenia i przekonuje kolejnych przysięgłych.  

 

Osobie, która widzi ten film po raz pierwszy, może się on wydawać niesłychanie nudny. W rzeczywistości 
jest odwrotnie. Podczas trwania filmu ekran wprost kipi emocjami, wylewają się one na widza. Może on po-
czuć gniew, złość, smutek, rezygnację przedstawionych postaci. Ich charaktery widać „na oko”, bez dogłęb-
nej analizy psychicznej, jako że uniesieni emocjami pokazują swoje prawdziwe oblicze, takie jak rasizm, 
konformizm, narcyzm czy, jak w przypadku przysięgłego nr 8, odwagę i szlachetność, której nie miał nikt 
inny z obecnych na sali. Akcja całego filmu trwa około półtorej godziny, lecz przez cały ten czas obserwator 
nie ma chwili na swoisty reset emocjonalny, cały czas bombardowany jest coraz to nowymi dylematami i 
wrażeniami.  

 

Osobiście o filmie dowiedziałem się na lekcji języka polskiego i jak napisałem wcześniej, od razu napiętno-
wałem ten film jako nudny i niewarty obejrzenia. Jednakże wraz z rozwinięciem akcji, jak i zagęszczeniem 
atmosfery w filmie, ja, jak i większość klasy, siedziałem wpatrzony w ekran i chłonąłem każdą kwestię i 
emocję, jaką serwowali mi aktorzy. Po niedokończonym seansie przerwanym dzwonkiem i powrocie do do-
mu znalazłem ten film w Internecie i obejrzałem od początku. Od tamtego czasu stał się on moim ulubionym 
filmem i regularnie do niego wracam. Przedstawia on, jakże różnie od dzisiejszego, płytkiego kina, głębokie 
dialogi i fabułę, dylematy moralne i pokłady emocji. Uważam, że każdy powinien go choć raz obejrzeć i go-
rąco go polecam. 

„Dwunastu gniewnych ludzi” - recenzja filmu 

Remigiusz Grabowski 3GA 
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W środku nocy światło przebija się przez mrok 

Jak promienie z latarni przez krople deszczu 

Jasne, lecz rozmyte 

Bo ciężko stwierdzić co jest prawdziwe 

Poprzez zakłócony obraz 
 

Gdzieś w oddali słychać migawkę aparatu 

Utrwalającą zwykły, ponury widok 

Gdzie samochód ślizga się po mokrej ulicy 

Jednak ktoś dostrzeże piękno w tej normalności 
I zdjęcie na zawsze pozostanie w pajęczynie kłamstw i oszustw 
 

Ale to tylko myśli zamknięte w elektronicznym pudełku 

Uczucia wyrażane śmiesznymi ikonkami 
Wszystko sztuczne, symulowane 

Jakby szczere emocje były powoli zabijającą trucizną 

Niszczącą system po systemie 
 

I ledwo słychać w deszczu wygasające bicie serca 

Pośród szumu wrażeń i kolorów 

Przyciągających spojrzenia wszystkich dookoła 

I nic już nie łączy ich z ich otoczeniem 

Bo po co się rozejrzeć, kiedy można nie myśleć wcale? 

Deszcz 

Emilia Reszta 3GA 
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Czy zaskoczyć mnie   

jeszcze coś może, tyle się dzieje  

    wokół mnie.            Mam duży mętlik  

 w głowie, co  

 będzie, kiedy  

 nie będzie  

 mnie. Czy Świat  

 zmierza ku  

 końcowi, co  

jeszcze zdarzyć  

 musi się. By mieć to  

 wszystko za sobą  

 i być  

 w pięknym  

 magicznym  

 mieście.  

 Gdzie jestem  

               czymś wyjątkowym,  

 nic nie obchodzi   

   mnie.  

Nie wiem, czy to świat, czy marzenie, żyję, unosząc się. Nie czuję głodu, pragnienia… przyjaciół nie ma 
wokół mnie. Żyję niby w nicości… Jednak  wielka miłość otacza mnie. Nie ziemia, nie  kosmos, gdzie je-
stem, coś otacza mnie. Czy to jest  moim życiem,  

nie wiem czym jestem. Jest jednak dobrze, niczego  więcej już nie chcę. 

Dążenie niewiadomą życia 

Kasia Bajsarowicz 3GA 
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W dniu 15 czerwca 2022r. w naszym IX LO odbyła się XII edycja przeglądu teatralnego ,,Kotłownia". Mia-
łam przyjemność obejrzeć całą imprezę, a dodatkowo zobaczyć naprawdę utalentowaną młodzież, nie 
tylko z naszej szkoły. 

Na początku zostały przedstawione wiersze. Były to między innymi ,,You can write for hours on hours" 
Erina Hansona, przenoszący nas do czasów starożytności ,,Ozymandias" Percy'ego Shelley'a oraz ,,The 
Road Not Taken" Roberta Frosta. Wszyscy posługiwali się rewelacyjnym angielskim, jednak na mnie naj-
większe wrażenie wywarł wiersz ,,Because I could not stop for Death..." Emily Dickinson recytowany 
przez Weronikę Włodarczyk. Tego nawet nie można nazwać recytacją. Emocje, które ona wyrażała, tak 
świetnie oddawały charakter tego wiersza, że słuchając jej miałam wrażenie, jakby sama Dickinson stała 
na scenie.  

Nie zabrakło także klasyki. Grupa ,,PAJAS" przedstawiła scenę z ,,Makbeta" Wiliama Shakespeare'a pod 
tytułem ,,Pułapka". Moje serce skradł aktor grający Banka. Widać było jego świetne przygotowanie oraz 
radość, jaką z tego czerpał. Oczywiście, gorszy nie był Makbet i trzy wiedźmy, chociaż co do wiedźm 
przeszkadzała mi różnica w tonach głosu. Jedna mówiła głośniej, druga ciszej przez co zostawała przy-
ćmiewana.  

Tak jak wspomniałam na początku, mieliśmy okazję oglądać nie tylko naszych uczniów. Odwiedziła nas 
młodzież z I LO i zaprezentowała nam ,,Ptasie Radio". Prowadzący poradzili sobie znakomicie, a chórek 
był naprawdę dobrze zgrany. Mnie osobiście ,,Ptasie Radio" kojarzy się z teatrzykami w podstawówce, 
ale było to nawet śmieszne. 

Dużym zaskoczeniem było przedstawienie pod tytułem ,,Słowo o sztuce polskiej", ponieważ cały scena-
riusz został napisany przez naszą uczennicę, Olgę Kaczor. W groteskowy sposób zostały przedstawione 
problemy współczesnej Polski. Mogliśmy ujrzeć powszechne pijaństwo, niewykształconą młodzież, ale 
także nieszczęście niespełnionych artystów. W zabawny sposób zobrazowali narcyzm oraz prześcigające 
nas samych ambicje. Zbrodnią byłoby nie wspomnieć o naprawdę dobrze przygotowanej scenografii i 
świetnych strojach. Przedstawienie kontrowersyjne, a jednocześnie tak dobrze zrobione!  

Naszymi kolejnymi gośćmi byli uczniowie CMS-u. Przyszli do nas z kabaretem ,,Ballady na wesoło". Rolą 
kabaretu jest rozśmieszyć publiczność, co im się nawet udało. Mieli jednak rozśmieszać nas, a nie siebie 
nawzajem, co ich dekoncentrowało. 

Ostatnim przedstawieniem była ,,Medea i jej dzieci", która okazała się wisienką na torcie całego teatralne-
go spotkania! Była to nowoczesna wersja mitu greckiego o Medei. Jak się okazało, bardzo uniwersalnego 
w wymowie. Przekaz był bardzo czytelny - kobiety od zawsze były traktowane gorzej, co jest problemem 
nawet w naszych czasach. Aktorka grająca Medeę fantastycznie przekazała rozpacz i udrękę cierpiącej i 
zdradzonej kobiety, która (dosłownie) idzie po trupach do celu. 

Całą imprezę uważam za udaną. Nasza ,,Kotłownia" i tym razem odkryła wielkie talenty naszej Dziewiątki! 
W taki nienachalny sposób zostały przedstawione problemy, z którymi jako społeczeństwo zmagamy się 
od lat. Zresztą najlepszą formą masowego przekazu jest właśnie sztuka. Nie bez powodu to artystów na-
zywa się inżynierami dusz. 

Recenzja XII edycji ,,Kotłowni" 
Anastazja Gołębowska 1E 



20 

IX WROTA 

 

Umarły muzyk gra najgłośniej 
W zaciszu swojego złamanego serca 
Żal w jego duszy rośnie  
Kim jest jego marzeń morderca?  
 
Kto zabił w nim pasję? 
Pozbawił ambicji  
Może poniekąd miał rację  
Dając się ponieść intuicji  
 
Artysta muzyce poślubiony  
Chociaż rozumiał siebie 
Sam jest zagubiony  
Muzyko, spoczywaj w pokoju w niebie 

Hymn do Utraconej Muzyki 

 

Antonina Górka 1C 

Nastoletnia dystopia jako obraz degeneracji    
i upadku cywilizacji 
Dominika Kutelska 2F 

Jak postąpi młody człowiek w obliczu zagłady, upadku społeczeństwa, wojny, pandemii, postępu technolo-
gicznego czy katastrofy naturalnej? 

Jak będzie żył, mając wokół represyjny, okrutny, wynaturzony i zmodyfikowany świat? 
 

Wszystko, co cię otacza, jest niezdatne do prowadzenia swobodnego życia, zachowania wolności. 
 

Wraz z minioną dekadą zapraszamy na arenę świata dystopii, do ponadczasowego labiryntu zagłady, polityki 
i nastoletnich relacji.  Wybierz frakcję, zabierz łuk, bo świat, do którego wrócisz, nigdy nie będzie już taki 
sam… 
 

Trochę o tym, jak Katniss Everdeen obaliła system totalitarnego państwa i o nastolatkach zmuszonych do 
życia w labiryncie, w świecie zagłady, pandemii i katastrofy. 
 

Wstępnie jednak warto zaznaczyć, ze nie tylko Biblia czy mitologia grecka należą do zbioru treści ponadcza-
sowych. Wiadomym jest, że poprzez swój uniwersalizm, powszechność, już zawsze pozostaną nieśmiertel-
ne. Poruszają kwestie utarte w kulturze od wieków, znane każdemu człowiekowi.  
 
Ale również dystopia porusza kwestie ostateczne.  
Również literatura młodzieżowa znacznie wykracza poza swoje ramy czasowe. 
To także nastoletni bohaterowie wpisują się w historię i ustanawiają nowy kanon, tworzą nowy, niesamowity 
nurt w literaturze. 



21 

MAJ/ CZERWIEC 2022 

Utopia a dystopia 
 

utopia (z gr. outpos ou – „nie”, topos – „miejsce”, nie-miejsce, miejsce, którego nie ma, nieistniejące lub eutopia - dobre miej-

sce) «ideał społeczeństwa szczęśliwego; też: ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeń-
stwa» 
 

dystopia (st.gr. δυς – zły; τόπος – miejsce)  «czarna wizja przyszłości, pesymistyczny osąd zaznanego 
świata» 

 

Głównym czynnikiem budującym świat dystopii, jest opozycja świata utopii - ukazana rzeczywistość jest 
mroczną wizją społeczeństwa i losów planety. Często jest to wynik katastrofy naturalnej, obecności wiru-
sa, czy ogólnego spustoszenia. Wówczas bohaterowie odgrywają znaczną rolę w odbudowie lub zmianie 
znanych im realiów. 
 

“Więzień labiryntu” Jamesa Dashnera eksponuje eksperyment, badania naukowe, będące jedynym spo-
sobem na ratunek ludzkości. Poznając grupę nastolatków żyjących w niekończącym się labiryncie, zada-
jemy sobie pytanie - czemu to służy? 

W jakim celu chłopcy więzieni są w pułapce i czy poznana im rzeczywistość może być lepsza od tej poza 
labiryntem? Okazuje się, że nie. Dramat bohaterów polega na tym, iż ich całe życie poświęcone było po-
szukiwaniu leku na śmiertelnego wirusa. A ich losy po uwolnieniu się z eksperymentu nie będą lepsze. 
Nie będą błogie. Nie będą już nigdy spokojne. Bowiem całokształt historii większości dystopijnych postaci 
jest tragiczny. 

 

 

Sytuacja polityczna 
 

Do czego doprowadzi człowiek władający polityką? Jak zaprojektuje społeczeństwo człowiek stojący u 
władzy? Czy podzieli je na frakcje, sekcje? Czy wprowadzi nowy ustrój, nowe zwyczaje, postanowi karać 
mieszkańców za przeszłość ich potomków, za próbę  obalenia rządu? 

  
Przyznając jednogłośnie - głównym czynnikiem prowadzącym do upadku społeczeństwa jest polityka pań-
stwa. To ludzie stojący na jej czele opowiadają sie za innowacyjnymi reformami, przekonani o swojej wy-
jątkowości. Politycy ustanawiali nowy porządek, wprowadzali ład, podziały. Dzielili własnych ludzi, a ro-
snące sprzeciwy skutecznie tłumili. 
Przydział mieszkańców do frakcji, podział na Dystrykty - to właśnie juz w początkowym stadium - prze-
świadczyło o upadku cywilizacji. Jaką jedność i wspólnotę narodową tworzyli mieszkańcy Panem (“Igrzysk 
Śmierci”)  czy Chicago (“Niezgodnej”), rywalizując między sobą i nienawidząc siebie nawzajem?  
Propagowanie niższości ludzi, pogarda dla osób niemajętnych. Krytyczny poziom życia mieszkańców. A 
w tym wszystkim ”Igrzyska Śmierci” miały stanowić przestrogę przed próbą buntu i powstania. 
 

Pozostaje jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Co drzemie w samych mieszkańcach Kapitolu, skoro przy-
chodzą na Głodowe Igrzyska? Jakie posiadają morale, jeśli w ramach rozrywki oglądają mordujące się 
dzieci?  
 

Nastoletnia dystopia w ubiegłych latach spotkała się z olbrzymią popularnością. Stało się to za sprawą 
przystępności formy tych tekstów. Zawarte w nich relacje poruszają młodego człowieka. Ponadto miłość w 
nienaturalnych, dramatycznych warunkach jest romantyzowana na nowy sposób.  
Ogół idei ujętych w tym podgatunku literatury młodzieżowej stanowi świetną rozrywkę, ale także daje po-
wody do rozważań, zachwytu i wzruszeń. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_starogrecki
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W środę, 15. czerwca 2022 r., w naszej szkole odbyła się Mała Kotłownia. Jest to Przegląd Małych Form 

Teatralnych, który przeprowadzono już 12. raz. Tradycja organizowania Kotłowni musiała zostać przerwana 

na 2 lata przez trudności związane z pandemią koronawirusa, jednak dzięki wytrwałości Pani Anny Parchi-

mowicz Kotłownię reaktywano, jednak w nieco skromniejszej odsłonie - stąd “mała”. 

 

Udział w Kotłowni biorą nie tylko uczniowie Dziewiątki, ale i okolicznych szół. W tym roku mieliśmy zaszczyt 

gościć przedstawicieli I LO pod kierunkiem Pani Mirosławy Piaskowskiej-Majzel, Centrum Mistrzostwa Spor-

towego CMS pod opieką Pani Eleonory Wichorzewskiej oraz grupy PAJAS.  

 

Impreza została podzielona na cztery części, pierwszą z nich był segment recytacji wierszy anglojęzycz-

nych. Julia Nowicka z klasy 2F przedstawiła wiersz “You can write for hours on hours” Erin Hanson na te-

mat nierealistycznych ideałów, Oliwia Chrostek z 3F przedstawiła poemat Percy Bysshe Shelleya 

“Ozymandias” o naturze politycznej władzy, Oskar Smurawski z 2F przedstawił wiersz “The road not taken” 

Roberta Frosta o mądrym dokonywaniu wyborów, natomiast Weronika Włodarczyk z 2F wyrecytowała 

wiersz autorstwa Emily Dickison “Because I could not stop for Death” o nieuniknioności śmierci. 

 

W drugim segmencie Małej Kotłowni Grupa PAJAS wystawiła sztukę pt. “Pułapka”, był to fragment 

“Makbeta” WIlliama Szekspira, w którym tytułowy bohater spotyka wiedźmy przepowiadające mu przy-

szłość. Uczniowie I LO przedstawili utwór “Ptasie radio” Juliana Tuwima uatrakcyjniony wokalnymi wtrętami. 

 

Przedostatni segment rozpoczęto “Słowem o sztuce polskiej” w reżyserii Olgi Kaczor z 2F, gdzie przybliżo-

no publiczności historię czterech bezrobotnych idealistów sztuki. Następnie przedstawiciele CMS rozbawili 

widzów kabaretem “Ballady na wesoło”. Jako ostatnia została wystawiona sztuka pod tytułem “Medea i jej 

dzieci”, reinterpretacja mitu o mściwej czarodziejce, Medei, w reżyserii Zuzanny Nicowskiej z klasy 3pc. 

 

Tegoroczna Kotłownia odbyła się bez obecności jury, dlatego żadnym ansamblom nie przyznano miejsc, 

opinie na temat sztuk wystawionych na 12. Edycji Kotłowni przeczytać można w recenzji zawartej w tym 

samym, czerwcowym numerze „IX Wrót”. 

 

Kotłownia 2022 

Zuzia Dembska 2B 
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