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Miłosz poleca 

Czas kwarantanny jest dla nas bardzo trudny, gdyż nie możemy 
wychodzić z domu, spotykać się z przyjaciółmi albo chociażby wyjść na 
dłuższy spacer i cieszyć się urokami wiosny. Nie można się jednak 
załamywać. Siedzenie w domu też ma pewne plusy. Możemy rozwijać 
swoje pasje, na co nie mieliśmy wcześniej czasu, albo chociażby 
nadrobić zaległości czytelnicze. Chciałbym polecić kilka pozycji, które 
mogą umilić  czas kwarantanny. 
 Na początek fantastyczna i pełna humoru czeska komedia "Ostatnia 

arystokratka" opowiadająca o rodzinie Kostków, która przeprowadza 
się z Ameryki do Czech, gdzie przejmują dawną siedzibę ich rodu - 
zamek Kostka. Rodzina musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i 
poznać reguły rządzące życiem arystokracji. Opowieść jest pełna 
przygód i bohaterów, których trudno nie polubić. Dla osób 
potrzebujących solidnego zastrzyku optymizmu i humoru jest to 
pozycja obowiązkowa. 
 Kolejną książką jest bardzo ciepła i również pełna humoru oraz 
fantastycznych bohaterów komedia romantyczna "Współlokatorzy". 
Opowiada ona o miłości we współczesnym świecie, gdzie rozmowa z 
drugim człowiekiem zanika i ludzie nie wiedzą nawet, jak wartościowe 
osoby mogą mieć na wyciągnięcie ręki, a także o toksycznych 
związkach. 
 Wykorzystać ten trudny czas można też na rozpoczęcie przygody z inną 
formą literacką, którą wcześniej pomijaliśmy, a przynajmniej nie 
stykaliśmy się nigdzie indziej jak tylko na lekcjach języka polskiego, a 
jest nią poezja. Warto więc dać jej szansę i zacząć od czytania poezji 
Krzysztofa Kościelskiego. W swoim zbiorze pod tytułem "Ego" porusza 
bardzo wiele tematów, takich jak miłość, samotność czy też 
współczesność oraz życie w dobie social mediów. Wszystko to robi w 
bardzo ironiczny i pełen humoru sposób. Jego utwory czyta się więc 
przyjemnie, a poza miłym spędzeniem czasu każdy może wynieść z nich 
coś dla siebie. 
 Ciekawą pozycją jest również książka Katarzyny Nosowskiej "A ja żem 

jej powiedziała...". Książka jest zbiorem felietonów, które w 
humorystyczny, a  także refleksyjny sposób poruszają bardzo 
współczesną tematykę. Nosowska opowiada w nich o związkach, pracy 
w reklamie, materializmie, kompleksach, popularności i wielu innych 



tematach, przytaczając również anegdoty ze swojego życia. Książkę tę 
można też potraktować jako poradnik. Dzięki mnogości tematów, każdy 
może znaleźć w nim poradę dla siebie lub chociażby poczucie humoru 
autorki, którego aktualnie tak bardzo potrzebujemy.  
 Na koniec chciałbym polecić "Wszystkie Jasne Miejsca". Jest to 
powieść młodzieżowa z rewelacyjnie i bardzo naturalnie wykreowanymi 
bohaterami, opowiadająca o miłości i młodych ludziach, którzy dzięki 
relacji rodzącej się między nimi uczą się żyć pełnią życia. Książka ta 
gwarantuje dużo emocji i wzruszeń, ale nie brakuje w niej również 
humoru.  
 Myślę, że wśród tych kilku propozycji  każdy znajdzie coś dla siebie.  
 

                                                                     Miłosz Szczepanik, kl. 1ag 

 

FELIETON 

Wielki Brat powraca. 

 

Wyobraź sobie utratę prywatności, możliwości stanowienia o sobie 

samym czy kontroli nad każdym własnym ruchem. W dodatku masz 

związane ręce wobec panującego systemu. Możesz się dostosować 
lub podjąć bunt, co doprowadzi do szybkiego aresztowania czy nawet 

śmierci. Taką koncepcję rzeczywistości możemy poznać dzięki 

twórczości wielu autorów. Jedną z takich pozycji jest ,,1984” autorstwa 

George’a Orwella, powieść, która - niczym gąbka - wchłonęła wiele idei 

z okresu II wojny światowej. 

Wydarzenia opisane przez Orwella rozgrywają się w Londynie 

należącym do Oceanii. W całym państwie władzę sprawują 

ministerstwa: Ministerstwo Prawdy, któremu podlega prasa, rozrywka, 

sztuka i oświata; Ministerstwo Pokoju, które zajmuje się prowadzeniem 

działań wojennych; Ministerstwo Miłości, które pilnuje porządku w 

państwie i wreszcie Ministerstwo Obfitości, które zajmuje się 

prowadzeniem gospodarki kraju. Wszystkie te podmioty kontrolowane 

są jednak przez Wielkiego Brata, który ma realną władzę i 



samodzielnie podejmuje każdą decyzję. 

System całkowicie kontroluje jednostkę. We wszystkich mieszkaniach 

zainstalowane są teleekrany - dzięki nim osoby sprawujące władzę 

wiedzą, co każdy z obywateli robi we własnym domu. Nie ma mowy o 

jakiejkolwiek prywatności. W ten sposób władza może tłumić wszelkie 

próby buntu już w zalążku. 

Wizja, jaką autor ukazuje w swojej książce, posiada ponadczasowe 

oskarżenie totalitaryzmu, ostrzeżenie przed mechanizmami władzy 

nadużywanej i przed próbami tworzenia nowej natury człowieka opartej 

na ,,dwójmyśleniu”. Porównując akcję ,,1984 i życie we współczesnych 

Chinach, trudno dostrzec różnicę. Zmieniły się środki, lecz wielki brat 

wciąż patrzy. Tym razem jego oko jest cyfrowe. 

Nie tak dawno świat obiegła informacja, że Chińczykom udało się 

pomyślnie zakończyć wdrażanie tzw. dojrzałego systemu zaufania 

społecznego. Jednak co to naprawdę znaczy? 

Idea ta była wprowadzana w Chinach już od 2014 r., lecz dopiero w 

obecnym roku ma przybrać ogólnokrajową, dojrzałą formę. Jest 

tworzona przez instytucje państwowe przy współpracy firm z sektora 

prywatnego. Jej sercem są algorytmy oceniające zdolności kredytowe 

ludzi, ich skłonność do wypełniania zobowiązań, zachowania 

konsumenckie, aktywność w internecie i powiązania z innymi ludźmi. 

Na tej podstawie przyznawane są punkty. Jeśli ktoś uzyskał ich dużo, 

jest nagradzany np. preferencyjnym kredytem czy ułatwieniem przy 

zapisie na uczelnię. Gdy obywatele jednak nie przestrzegają 

wymaganych norm, nie mogą kupić biletów na pociąg, mają 

zmniejszoną szybkość połączenia internetowego lub odbierane im są 

domowe zwierzaki. 

Punkty można stracić na wiele sposobów, nie tylko popadając w długi 

czy łamiąc przepisy ruchu drogowego. Karane jest też m.in. zbyt długie 

granie w gry na konsolach, kupowanie zbyt dużej ilości alkoholu czy 

śmieciowego jedzenia, wyprowadzanie psa bez smyczy lub posiadanie 

psa, który zbyt dużo szczeka, zamieszczanie fake newsów w mediach 

społecznościowych, wchodzenie na niewłaściwe witryny internetowe, a 

nawet posiadanie internetowego znajomego, który ma niski poziom 

punktów w systemie kredytu społecznego. W miastach Państwa 

Środka na ekranach ulicznych wyświetlane są czasem wizerunki 

różnych ,,zdyskredytowanych” jednostek. 



System oceny zaczął obejmować nie tylko ludzi, ale również spółki, 

które będą przez to musiały bardziej dbać o zadowolenie rządu, by 

móc bez przeszkód działać w Chinach. 

Wincenty Kadłubek napisał pewnego razu w swoich kronikach: ,,nie 

można bezpiecznie korzystać z miodu pszczół, dopóki się roju zupełnie 

nie wydusi, a nie tylko rozproszy. I nie zaznasz zapachu korzeni, 

dopóki ich nie utłuczesz w moździerzu. Xi Jinping, mimo że na pewno 

tej myśli nie zna, rozumie, że jeśli chce umocnić swoją władzę, musi do 

końca zniszczyć elementy wywrotowe w państwie przez siebie 

rządzonym. Dzięki stosowanej inwigilacji, cenzurze i kontroli 

prywatność jest mitem, o którym można tylko zamarzyć. Ludzie w 

społeczeństwie, w ramach systemy dojrzałego zaufania, poddani 

zostali segregacji na obywateli różnych kategorii. 

Cały ten wielki program kontroli nie mógłby tak przerażająco sprawnie 

funkcjonować, gdyby nie był powiązany z systemami nadzoru video. 

Liczbę kamer nadzoru w Chinach szacowano w 2018 r. na około 200 

mln. Według prognoz do końca tego roku w Państwie Środka ma być 
626 mln tego typu urządzeń. Kamery zainstalowane na ulicach nie są 

jednak jedynymi, które śledzą Chińczyków. Od grudnia zeszłego roku 

zakup nowego telefonu wiąże się z koniecznością skanowania twarzy. 

Skany zasilają bazę danych Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego, które ma ambicję rozpoznawać w ciągu kilku sekund 

wizerunek każdego mieszkańca Chin. Systemy te są montowane 

nawet w toaletach publicznych. 

Technologia dała Komunistycznej Partii Chin możliwości sprawowania 

kontroli nad społeczeństwem na bezprecedensową skalę. Co gorsza, 

stopień tej kontroli może się ciągle zwiększać. Na ten moment nie 

jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim kierunku może to pójść. Mimo 

możliwego obniżenia stopnia przestępczości czy zepsucia 

społeczeństwa, skutki te są tylko szczytem góry lodowej, która jest 

sumą działań systemu na ludziach. Prawdziwymi efektami będą 

represje na wielu obywatelach, którzy nie będą chcieli się 

podporządkować ogólnym zasadom. Nie będzie to jednak publiczna 

wiedza zawarta w wiadomościach wychodzących poza granice Chin, 

tylko ciche szepty wymieniane w strachu przed nieuniknioną karą. 

Michał Manuszak, kl. 3a 



 

 

 

 

 

 

 

Wisława Szymborska,  

Niektórzy lubią poezję 
Niektórzy -                                         Rys. Paulina Niemyjska, kl. 1ag 
czyli nie wszyscy.  
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.  
Nie licząc szkół, gdzie się musi,  
i samych poetów,  
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.  
 
Lubią -  
ale lubi się także rosół z makaronem,  
lubi się komplementy i kolor niebieski,  
lubi się stary szalik,  
lubi się stawiać na swoim,  
lubi się głaskać psa.  
 
Poezję -  
Tylko co to takiego poezja.  
Niejedna chwiejna odpowiedź  
na to pytanie już padła.  
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego  
Jak zbawiennej poręczy.  

 



                                                                         

  

 

 

 

JĘZYK ŁACIŃSKI 
Ver! 
 

Hiems pugnat ut permaneat, 

Suave ver vincit semper. 

Flores efflorescunt hodie, 

alba lilia et rubrae  rosae. 

O ver, suavis vere! 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

       Rys. Natalia Wilewska, kl. 1ag 

 

 

Wiersze wyszperała Wiktoria Baryła, kl. 1cg 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
Glorious Spring 
 
Sing the birds; the season has come. 
Prettiest look nature does hold. 
Rejoices the Earth, her color winsome. 
Idyllic her beauty, pretty as gold. 
Nature does paint her parts in green. 
Glorious the spring is, calm and serene. 
[Na stronie internetowej opublikował  Shayan  Das] 
 

 



JĘZYK NIEMIECKI  

August Heinrich von Fallersleben , Schöner Frühling 
 

Schöner Frühling, komm doch wieder, 
Lieber Frühling komm doch bald. 
Bring uns Blumen, Laub und Lieder 
Schmücke wieder Feld und Wald. 
 
Auf die Berge möcht ich fliegen, 
Möchte sehn ein grünes Tal, 
möcht in Gras und Blumen liegen 
Und mich freun am Sonnenstrahl. 
 
Möchte hören die Schalmeien 
Und die Herden Glockenklang, 
Möchte freuen mich im Freien, 
An der Vögel süssem Sang. 
 
 
 
JĘZYK FRANCUSKI 
 

Elodie Santos , Printemps qui vient... 
 

Printemps qui vient fleurir le temps 
arrive un jour sans quon le voit venir 
Printemps qui vient comme le vent 
souffler sur lhiver et le faire partir 
Printemps qui vient renaître à nouveau 
nous caresser la peau et nous faire sourire 
Printemps qui vient avec la Douceur 
accueillir le Soleil quon avait oublié 
Printemps qui vient nous réchauffer 
arroser les jardins, faire jaillir les fleurs 
Printemps qui vient nous dire Je taime 
Afin quon puisse tout recommencer 
 


