
 

  



 

 

„W marcu, jak w garncu” głosi znane przysłowie. 

Zatem i my przygotowaliśmy dla was marcową 

odsłonę QQryQ. Znajdziecie w niej wywiady z 

naszymi szkolnymi kabareciarzami oraz 

właścicielką głosu, jak dzwon - Zuzią Rychlewską.  

Opowiedzą nam o swoich planach na przyszłość 

oraz o pierwszych krokach na scenie. Kulturalne 

uniesienie zapewni nam Lubuski Teatr, a 

dokładnie spektakl „Chory z urojenia” Moliera 

oraz recenzja „Czerwonej królowej”. Nie 

zapominamy o tematach ważnych społecznie, 

więc będziecie mieć okazję zapoznać się ciekawą 

akcją organizowaną w Rosji, związaną z ludźmi 

zaginionymi. Ponadto czeka na was co nieco na 

temat Wielkanocy oraz opowieść szczęśliwego 

znalazcy. 

 

  



 

O Wielkanocy słów kilka. 
 

 
 Chrześcijanie świętują zwycięstwo 
Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się 
do życia po zimie. Święta wielkanocne to 
wyjątkowy czas, kiedy symboliczne 
obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 
przyrody splatają się jedno. Wielkanoc to 
najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijaństwa. Obchody religijne 
rozpoczynają się wczesnym rankiem 
procesją i mszą, w Kościele katolickim 
zwaną rezurekcją, w prawosławnym – 
jutrznią. W tym dniu spożywa się 
uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym. 
Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu i 
poprzedzający ją Wielki Tydzień. 
Wypełniający ją czas radości symbolizuje 
biały kolor szat liturgicznych. Z 
Wielkanocą związane są liczne 
religijne i ludowe obrzędy. 
 Wielki Tydzień rozpoczyna 
się Niedzielą Palmową, niegdyś 
nazywaną kwietniową lub 
wierzbną. Palemki 
ozdabiano 
kwiatkami, mchem, 
ziołami, kolorowymi 
piórkami. Po poświęceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, 
aby zapewnić im szczęście na cały rok. 
Połknięcie poświęconej bazi wróżyło 
zdrowie i bogactwo. Włożenie palemki za 
obraz chroniło mieszkanie przed 
nieszczęściem. 
 Przed Wielkanocą robimy wielkie 
porządki, jednak nie tylko po to, by 
mieszkanie błyszczało z czystości. 
Porządki mają swoje symboliczne 
znaczenie – wymiatamy z mieszkania 
zimę, a z nią zło i choroby. 
 Wielka Sobota była dniem 
wielkiego oczekiwania. Tego dnia 
koniecznie należało poświęcić koszyczek z 
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć 
baranka, czyli symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego, mięsa i wędlin na 

znak, że kończy się post. Święcono 
również chrzan, bo „gorycz męki Pańskiej i 
śmierci została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło jako oznakę 
dobrobytu i jajka – symbol narodzenia. 
Święconkę jadło się następnego dnia, po 
rezurekcji. 
 W Wielką Niedzielę poranny huk 
petard i dźwięk dzwonów miał obudzić 
śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych 
sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 
świątecznego śniadania. Najpierw 
dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło 
zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, 
czyli makowca. 
 Lany poniedziałek, to zabawa którą 
wszyscy doskonale znamy. Wodą mógł 
być oblany każdy i wszędzie, a zmoczone 

tego dnia panny miały większe 
szanse na zamążpójście. 
Od oblewania wodą 
można się było wykupić 
pisanką, dlatego każda 

panna starała się ją mieć 
najpiękniejszą. Jeśli chłopak 

wręczył tego dnia pannie pisankę, 
dawał jej do zrozumienia, że ta mu się 
podoba. 
 Jajko króluje na wielkanocnym 
stole, jest symbolem życia i odrodzenia. 
Tradycja pisanek i dzielenia się 
święconym jajkiem sięga bardzo dalekich 
czasów. Już starożytni Persowie darowali 
swoim bliskim czerwono barwione jaja. 
Czerwone pisanki przepełnia ponoć 
magiczna moc i odpędzają złe uroki, do 
tego są symbolem serca i miłości. 
 
  Pięknie zdobione jaja od 
wieków są ozdobą polskich stołów 
podczas świąt wielkanocnych, ale nie 
powinno ich również zabraknąć w 
koszyczku ze święconką. Przez lata 
zmieniały się sposoby ich barwienia i 
dekorowania, jednak tradycja pozostała. 

 
 

        Alicja Ciuba 
  



Zuzanna Rychlewska, uczennica klasy II,  odniosła kolejny sukces . Tym razem  w Pałacu 
Książęcym podczas Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o nazwie ,,V Żagańska 

Kuźnia Talentów’’, który odbył się 12 marca. Wszyscy są bardzo dumni z Zuzi, dlatego 
postanowiłam przeprowadzić z nią wywiad. 

Paulina: Cześć Zuza. Odniosłaś kolejny sukces podczas Festiwalu, jak się z tym czujesz? 

Zuza :Cześć. Czuję się super, zwłaszcza, że kilka dni wcześniej popsuła mi się drukarka i 
wygrałam nową. 

P:  Jaką piosenkę tym razem wybrałaś?  

Z: Śpiewałam dwie piosenki: ,,Łatwopalni’’ i ,, Myśl o Tobie’’, ale na kolejny etap chcę je 
zmienić, bo znalazłam lepsze    

P:  Otrzymałaś jakąś nagrodę za kolejne zwycięstwo? 

Z: Jak już wcześniej mówiłam, wygrałam drukarkę. 

P: Z tego względu, że już długi czas śpiewasz, może byś 
nam opowiedziała, jak to wszystko się zaczęło? Czy ktoś 
namówił Cię, abyś zaczęła śpiewać publicznie, czy to była 
Twoja indywidualna decyzja? 

Z: Śpiewam już 11 lat. Zaczęłam w pierwszej klasie 
podstawówki. Pierwszą piosenkę publicznie zaśpiewałam na 
Dzień Mamy. Później wstąpiłam do kółka muzycznego i tak 
zaczęła się przygoda z konkursami. To była moja decyzja, 
aby występować publicznie, jednak zachęcała mnie też 
mama  

P: Jaki typ muzyki najbardziej Ci odpowiada? 

Z: Na co dzień lubię słuchać przeróżnych odmian metalu, 
punk'a i rock'a, ale śpiewać lubię tzw. ,,smęty’’. Lepiej się w 
nich czuję i, co najważniejsze, lepiej w nich brzmię. 

P:  Czy jest jakaś osoba, która Cię inspiruje? 

Z: Pod względem zachowania na scenie, techniki itp. Inspiruje mnie Adele. 

P: Wiążesz swoją przyszłość z muzyką? 

Z:  Po liceum chcę iść na studia muzyczne (wydział muzyki jazzowej). Chciałabym dalej 
kształcić się w tym kierunku, więc staram się chodzić na różnego rodzaju warsztaty i zajęcia. 
Trzymajcie kciuki, a może o mnie usłyszycie. 

P: Jestem pewna, że usłyszymy. Dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów  



 

Zgubione – znalezione 

 

 

Żyjąc w realiach dzisiejszego świata, trzeba być gotowym na wszystko. Zarówno na miłe 

niespodzianki, jak i nieprzyjemne sytuacje, od których dzień staje się szary, a słońce nagle 

chowa się za chmurami. Jednak są wśród nas ludzie, którzy potrafią na przekór ogólnemu 

postrzeganiu mentalności dzisiejszego człowieka, udowodnić, że dzięki nim, sytuacje 

kryzysowe obracają się o sto osiemdziesiąt stopni, a na naszych twarzach pojawia się 

uśmiech.  

  Pewnie nie jedna osoba przekonała się na własnej skórze,  co znaczy nieświadomie 

zgubić ważną lub cenną rzecz. W zależności od tego, jak bardzo jest ona dla nas istotna, 

mniej lub bardziej odczuwamy jej brak. Ja również zaliczam się to tego grona 

poszkodowanych, jednak mogę z uśmiechem na twarzy powiedzieć, że w Banachu są 

ludzie, którzy mogą pochwalić się uczciwością i łamią stereotyp człowieka XXI w., 

czekającego jedynie na okazję, by coś, przypadkiem, wpadło mu w ręce i całą niespodziankę 

podsumowując stwierdzeniem: „znalezione niekradzione”.  

  Moją pierwszą zgubą były klucze, lecz nie okaże się niespodzianką, iż wielu przede 

mną tego doświadczyło. Klucze odnalazły się jeszcze tego samego dnia. Jednak, nie będzie 

irracjonalne, zadać sobie pytanie, po co komu klucze ? 

Szczególnie znalezione na szkolnym korytarzu. Jeżeli ktoś 

podejrzliwie podchodzi do ludzi, to nawet jego uspokoi to, iż jest 

małe prawdopodobieństwo, że nie znając właściciela, komuś 

będzie chciało się doszukiwać, do których drzwi w mieście dany 

klucz pasuje.  

  No dobrze, przejdźmy dalej, ponieważ, o ile odnalezienie 

wcześniej opisanej zguby, jeszcze nie jest czymś, do czego 

można robić wielkie oczy, to już zwrot Ipod'a może budzić 

zdziwienie, szczególnie, jeśli spojrzymy na fakt, z jakim 

dystansem i brakiem zaufania podchodzi się dziś do ludzi.  

  Moja historia w skrócie wyglądała w ten sposób, że pewnego ranka, zostawiłam swój 

odtwarzacz w  toalecie, co tak naprawdę uświadomiłam sobie dopiero kończąc lekcje. Dzień 

był zabiegany i z pośpiechu musiałam zapomnieć o mojej muzycznej skarbnicy, z którą 

praktycznie nie rozstawałam się na krok. Dla jednych muzyka jest czymś, na zabicie czasu, 

dla innych, balsamem dla duszy i, w pewnym sensie,  jej częścią.  Ja zaliczam się do tego 

drugiego typu, więc możecie sobie wyobrazić, co poczułam, gdy dotarło do mnie, że 

zgubiłam mojego Ipod’a. Od razu w głowie pojawiła się retrospekcja całego dnia i miejsc, w 

których byłam. Niestety, w żadnym z nich niczego nie znalazłam. Nie wnikając w szczegóły, 

zrządzeniem losu, w drodze do domu, przypadkiem dowiedziałam się, że odtwarzacz leży 

spokojnie „w radiu” i czeka na właściciela. Mój dzień od razu stał się ponownie kolorowy, 

choć jeszcze dziesięć minut wcześniej jego barwy ograniczały się jedynie do różnych odcieni 

szarości. Mimo, że wszystko wskazywało na to, iż przywłaszczono sobie moją zgubę, to 

jednak, w głębi duszy miałam nadzieję, że ktoś wykazał się dobrą wolą i uczciwością. Nie 

myliłam się.  

  Dziękuję anonimowemu znalazcy, zarówno temu „od kluczy”, jak i osobie, która 

poprawiła mi humor i sprawiła, że mój muzyczny świat do mnie wrócił. To utwierdziło mnie w 



przekonaniu, że warto wierzyć w ludzi, a na pewno tych z naszej szkoły. Być może, dzięki 

wzajemnemu zaufaniu, w przyszłości i my będziemy mogli nie zamykać drzwi na klucz, czym 

może pochwalić się choćby takie państwo, jak Dania. Wiadomo, że trzeba brać pod uwagę 

wszystkie warianty biegu wydarzeń i osobowości. Zawsze znajdą się Ci, którzy wykorzystają 

czyjeś nieszczęście, jednak cieszę się, iż trafiłam na kogoś zupełnie nie wpisującego się w to 

założenie i mogę powiedzieć, że osobiście doświadczyłam uczciwości banachowskiej 

społeczności.  

 

                            Ania Szwal 

 

 

Wywiad z kabaretem „Pisiont groszy” w składzie: Rafał Sibiga, Łukasz Dudziński i Błażej 

Chimko. 

Przeprowadziła Klaudia Hodowana 

 

KH- Cześć chłopaki, możemy zacząć? 

Rafał- Pewnie. 

KH- Jak powstał wasz kabaret? 

R- poznaliśmy się w Banachu, a ja zawsze chciałem założyć kabaret. 

Błażej- My z Łukaszem znamy się już z gimnazjum. 

KH- To jak się dogadaliście, aby założyć kabaret? 

R- Kiedy poznałem ich bliżej, doszedłem do wniosku, że to fajne chłopaki z poczuciem 

humoru, więc zaproponowałem założenie kabaretu. 

Łukasz- Pierwszy występ miał być na otrzęsiny, byliśmy wtedy tylko we dwójkę z Rafałem 

KH- A Ty Błażej, kiedy dołączyłeś? 

B- Rafał zaproponował mi żebym przygotował z nimi skecz na pokaz talentów. Zgodziłem się 

bez zastanowienia, bo w sumie o tym marzyłem, o kabarecie. 

KH- Okej, a skecze i aranżacje wymyślacie sami? 

Ł- Zawsze sami, właśnie dlatego jesteśmy wyjątkowi śmiech 

B- Często wykorzystujemy śmieszne sytuacje z życia. Wszystkie sytuacje są już w naszych 

głowach.. 

Ł- Choć czasem pomysły przychodzą dopiero przed występem. 



R- Dokładnie. Jak zakładaliśmy kabaret obiecaliśmy sobie że zawsze ale to zawsze 

będziemy pisać swoje pomysły i skecze. 

KH- A zdarzyło wam się kiedyś grać na spontanie? 

Ł- Jeszcze nie. 

R- Kabaret polega na tym, że skecz nie może być dopracowany do perfekcji, bo często 

sytuacja na scenie wymaga natychmiastowego dodania czegoś 

Ł- Ale zawsze przed występem mamy cały scenariusz 

R- Który ja piszę, bo to lenie (śmiech). Wygląda to tak, że ja piszę skecz, a potem z 

chłopakami dopracowujemy, dodajemy lub zmieniamy. 

KH- To może przejdźmy do cech, co jest najważniejsze w byciu komikiem, kabareciarzem? 

R- Podejście do ludzi, znajomość granic do żartów. Nie zawsze ludzie zrozumieją żart. 

KH- Granice żartów? Wytłumaczycie to bardziej? 

R- Trzeba wiedzieć, z których tematów można żartować. 

Ł- Ważne, żeby umieć śmiać się też z samego siebie, to pomaga. 

KH- No tak, oglądając was na scenie można zobaczyć, że lubicie to robić. Nie przeszkadza 

wam to, że momentami możecie wystawić się, nawet na lekkie, ośmieszenie? 

B- Na scenie my po prostu gramy. To jest kabaret, nikt tego co się dzieje na scenie, nie 

bierze na poważnie. Mnie nawet bawi to, że na przykład po skeczu, w którym odgrywałem 

rolę kobiety, koledzy z klasy, a nawet moja wychowawczyni, nazywają mnie Błażelinką 

śmiech 

Ł- Wiesz o co w tym tak naprawdę chodzi? Piękne jest w tym to, że możemy komuś dać 

chwilę szczęścia, chwilę, w której zapomina się o swoich problemach. To naprawdę daje 

satysfakcję. 

KH- Skoro to taka przyjemność, może ktoś chciałby iść w wasze ślady, żeby założyć kabaret, 

co byście mu poradzili?  

B- Jeżeli czujesz się w czymś dobrze i nie stoi Ci nic na drodze, to zrób kabaret . Dotyczy to 

wszystkich działań, nie tylko kabaretu 

R- Dokładnie. Po prostu nigdy się nie poddawaj. 

Ł- Znajdź odpowiednią ekipę. 

B- Jeśli jesteś zabawny i masz poczucie humoru, to warto spróbować. 

R- Nie należy się przejmować, jak zdarzą się chwile ciężkie, publika nie zrozumie żartu. Za 

to w Banachu mamy najlepszą widownię śmiech 

Ł- Dobra spokojnie bo zaraz replay będzie śmiech 



R- Nie będzie, ale to jest temat na wiele rozmów. Kabaret. 

KH- W takim razie, jeszcze wiele wywiadów będę musiała z wami przeprowadzić. 

Chcielibyście coś dodać? 

B- Kabaret to najlepsza odskocznia od codziennej harówki. Sposób na ciężkie chwile. 

KH- Dziękuję za wywiad. 

R- Nie ma sprawy, czekamy na kolejne. 

 

 

 

 

    

  Klaudia 

Hodowana 

 

 

 

  



Wywiad z Łukaszem Strehlau i Kacprem Klisowskim, duetem kabaretowym z klasy 

maturalnej. Swoje „pisiont groszy” dorzucił również członek kabaretu z klasy pierwszej - 

Rafał Sibiga. 

Przeprowadziła go Klaudia Hodowana. 

 

KH -Cześć chłopaki. Od czego to się zaczęło, skąd pomysł na kabaret? 

Łukasz- Cześć, pomysł na kabaret wziął się stąd, hmm... żeby zrobić po prostu coś 

ciekawego, aby nas zapamiętali w tej szkole, nie tylko z tego, że nie chodzimy na lekcje. 

Śmiech 

KH- A jakie były początki? Przed wywiadem Kacper mówił, że Ty dłużej jesteś w kabarecie? 

Ł- Tak, ja zacząłem w pierwszej klasie, a on w drugiej. Na początku robiłem skecze z kolegą, 

którego już niestety nie ma tutaj, ale mogę go pozdrowić, choć i tak tego nie przeczyta 

śmiech 

KH- Wyślesz mu, jak wywiad  już się ukaże, to może przeczyta. 

Ł-  Kacper, Ty coś powiedz, bo taki cichy jesteś. 

Kacper- Tak, jak już Łukasz powiedział, zacząłem w drugiej klasie i bardzo się cieszę z tego 

powodu, naprawdę. Super się nam wiedzie, fajna zabawa jest. 

KH- Co do skeczy, wymyślacie je sami, inspirujecie się innymi kabaretami, czy odtwarzacie 

czyjeś pomysły? 

K- Zazwyczaj inspirowaliśmy się innymi kabaretami, choć głównie odtwarzaliśmy je, ale na 

przykład na naszą studniówkę sami przygotowaliśmy skecz i można będzie go nawet 

zobaczyć, jak dostaniemy płytę z tej imprezy. 

Ł- To nie jest tak, że nam się nie chce wymyślać, tylko, po prostu uczymy się pilnie do 

matury. Nie mamy czasu śmiech 

KH- Jakimi kabaretami się inspirujecie? 

K- Różnymi, zazwyczaj tymi, które obejrzymy albo w telewizji albo w Internecie. 

Ł- Żeby było na temat, zależy jaki jest apel. 

K- Na przykład na dzień kobiet Łukasz chciał zrobić kabaret o świniach śmiech 

KH- Skoro działacie w kabarecie, to lubicie rozśmieszać ludzi i nie przeszkadza wam to, że 

czasami możecie się lekko ośmieszyć? 

Ł- Niee, generalnie mamy dystans do siebie i lubimy jak się inni śmieją, cieszymy się, że 

sprawiamy im tym przyjemność. 

KH- Co jest najważniejsze w byciu komikiem, kabareciarzem? 

K- Duże poczucie humoru i dystans do siebie. 



F- I wyluzowanie. 

KH - Dobra, okej, a jakby ktoś chciał zostać kabareciarzem, stworzyć kabaret, jakie rady 

byście mu dali? 

K- Nie róbcie tego, bo nie będziecie lepsi od nas śmiech 

Rafał- No z wyjątkiem „Pisiont groszy”. 

Ł- Oni mają solidne drugie miejsce w tej szkole. 

K- No, bo opuszczamy tę szkołę i ktoś musi nas zastąpić. 

KH- No właśnie, jesteście teraz w klasie maturalnej, ostatni rok w tej szkole, czyli to już 

koniec? 

K- Możliwe, że ostatni. Nie wykluczamy możliwości, że po prostu za rok również możemy 

zdać maturę jeszcze raz, prawda? Albo za dwa lata. 

Ł- Nawet, jak zdamy w tym roku, to może się zjawimy kiedyś, na jakimś apelu. 

KH- Czyli nie chcecie, żeby to wszystko się skończyło? 

K- To pozostanie naszą słodką tajemnicą śmiech 

KH- Okej, czyli możliwe że nas jeszcze czymś zaskoczycie. A chcieli byście coś dodać? 

Ł- Co byś chciał Kacper dodać? 

K- Nie wiem co ja bym tu mógł 

dodać. 

Ł- Może chcesz coś odjąć? 

K- Odjąć też nie... 

KH- A spierwiastkować?  

K- Niewykluczone, że zaraz będę 

musiał to zrobić, bo zbliża się 

matura. 

Ł- Twoja matura to będzie kabaret 

śmiech 

K- Może ten kabaret, to bardzo 

fajny pomysł, ciekawa przygoda. 

Ł- Sposób na miłe spędzanie czasu 

KH- Dziękuję Wam za czas i wywiad. 

K- Nie ma sprawy. 

Ł- Nie ma problemu 

 



 

Lubuski Teatr. "Chory z urojenia" Moliera. 

 

Aktualne spektakle 

 

Jean Baptiste Poquelin ( zwany Moliere) to jeden z największych pisarzy francuskich, a 
zarazem największy geniusz komiczny świata. Pogłębił i uszlachetnił stare hiszpańsko-
włoskie wzory oraz francuską farsę i stworzył najczystsze modele komedii charakterów oraz 
komedii obyczajowej. Pierwszą sztuką Moliera wystawioną w Polsce (1687 r.) był 
„Mieszczanin szlachcicem”. „Chory z urojenia” to ostatnia sztuka Moliera, powstała w 1673 r.  

„Chory z urojenia” 

Doskonałe dzieło mistrza gatunku, Moliera, obśmiewającego w swoich komediach głupotę, 
zacofanie, obłudę i podłość, dającego zawsze świetny i kipiący żartem argument na rzecz 
postępu. „Chory z urojenia” porusza bardzo aktualny temat samotności, paradoksu życia, 
pychy i próżności człowieka. W dzisiejszym, „zagmatwanym” świecie wszyscy jesteśmy 
"chorzy", bo zbyt często samotni. Pampiglione mówi nam o tym w atmosferze głębokiego 
rozbawienia, w feerii Molierowskiego humoru, poprzez śmiech pełen mądrej refleksji, która 
pozostanie z nami nawet po wygaszeniu świateł teatralnej rampy. 

Komedia choroby, komedia śmierci  

W swej ostatniej sztuce Molier, jakby, sam przygotowuje swój pogrzeb. Jego smierć przez 

dziwny symbol, jest czymś tak scenicznym, tak skomponowanym,  jak gdyby ten sam zmysł 

teatru, który towarzyszył mu w pracy całego życia, rozstrzygnął o momencie śmierci. Będąc 

już chorym, Molier piszę komedię, w której staje do ostatniej rozprawy z medycyną i 

lekarzami, a poprzez nich - ze śmiercią. Molier gra główną rolę „chorego z urojenia” Argana. 

Gra trzy razy z rzędu, dnia 12,13,14 lutego 1673 r. przemagając własną niemoc i chorobę. 

Dnia 17 lutego, czuł się bardzo słaby, radzono mu, aby nie grał, ale nie chciał odwołać 

przedstawienia. W ostatnim balecie, w chwili gdy w czasie „promocji doktorskiej” wymawiał 

słowo „juro”, omdlał, zaniesiono go do domu gdzie umarł.  

                                                                                                  Weronika Andrzejak 



Społecznie 

Centrum Moskwy. Zwykły dzień, mnóstwo zabieganych ludzi, każdy gdzieś idzie, każdy coś 

robi. A mimo to wszyscy ci ludzie zauważają coś innego, wręcz dziwnego. Na środku ulicy 

widzą rzeźbę: klepsydrę z małą dziewczynką w środku, która stopniowo zostaje zasypywana 

piaskiem. Po trzech dniach postać dziecka jest już widoczna tylko częściowo, piasek 

skutecznie zasłania dziewczynkę. „O co chodzi?”, zapewne to pytanie krążyło w głowach 

przechodniów. 

Tak organizacja Liza Alert zaskoczyła mieszkańców Moskwy. Kampania „To delay mens to 

kill” (Zwlekać znaczy zabić) zorganizowana w Rosji zwróciła uwagę przechodniów na 

poważny problem dotyczący ludzi zaginionych. Dziecko stopniowo zasypywane piaskiem to 

próba zwrócenia uwagi na zwlekanie ze zgłaszaniem zaginięcia w Rosji. Ludzie podejmują te 

działania średnio po trzech dniach, a w takich sytuacjach każda minuta jest na wagę złota. 

Kampania oprócz instalacji umieszczonej w Moskwie podjęła również inne kroki mające na 

celu usprawnienie poszukiwania osób zaginionych, m.in. powstał film poruszający ten 

problem oraz specjalna wyszukiwarka, która na mapach pokazuje, gdzie odbywają się 

poszukiwania. A to wszystko 

po to, żeby zatrzymać czas. 

Żeby znaleźć zaginionych, 

zanim zdąży przysypać ich 

ziemia. 

Nie zwlekaj, działaj! 

 

Viltis 

 

 



Victoria Aveyard „Czerwona królowa” 

 

 

Czerwony, czerwony… Jabłko? 

Nie, nie pasuje. Róża? Usta? Oczywiście, 

czerwone korale! Nie, też nie pasuje. 

Truskawki? Może wino? Albo papryka? 

Krew? Jak to było, jak to.. No tak, Królowa.  

„Czerwona królowa” 

„ – A mimo to jest w tobie coś więcej. – 

Król wstaje, ja zaś przyglądam się z bliska 

jego koronie. Jej końce są nieprzeciętnie 

ostre. Jak sztylety. – Coś, czego nie mogę 

pojąć. Jesteś jednocześnie Czerwoną i 

Srebrną. Ta osobliwość pociąga za sobą 

potworne konsekwencje, których nie jesteś 

w stanie zrozumieć. Co zatem mam z tobą 

począć?” (Victoria Aveyard „Czerwona 

królowa”) 

 

Mare Molly Borrow… 

Przekładając historię tej dziewczyny na 

nasze życie wystarczy jedno słowo: 

zbuntowana. Kradzieże, przemyt, 

specyficzny charakter, sama dla siebie nie 

widzi jakiejkolwiek przyszłości, a jej jedyną 

perspektywą jest obowiązkowa rekrutacja 

do wojska z nieuchronnie zbliżającymi się 

urodzinami. Nie brzmi wesoło, dla niej to 

też nie jest wesołe. Po przeczytaniu opisu 

na okładce postać Mare nie wzbudziła 

mojej sympatii. Pomyślałam, że to kolejna 

pseudo-zbutnowana nastolatka, która żyje 

z dnia na dzień, bo jest zwyczajnie leniwa i 

jej kiepskie życie, to tylko konsekwencja jej 

czynów. 

Mój błąd. Mare Molly Barrow to 

dziewczyna z charakterem, 

nieprzeciętnym usposobieniem i wcale nie 

jest jakąś tam kolejną zbuntowaną 

dziewczyną. Do tej pory biję się z pierś, że 

oceniłam ją tak szybko i pochopnie. 

Bohaterka żyje w monarchicznym 

państwie, w którym istnieje aż rażący oczy 

podział na lepszych i gorszych. Za 

lepszych uznaje się tam Srebrnych, którzy 

dzięki srebrnej krwi płynącej w ich żyłach, 

mają nadprzyrodzone zdolności: 

uzdrawiają, panują nad żywiołami, 

wykazują się rzadko spotykaną siłą. Ci 

gorsi, Czerwoni, to margines społeczny. 

Przypominają niewolników, którzy 

pracowali tylko na swoich panów, 

traktowani byli niemal jak zwierzęta i 

przeważnie chodzili głodni. Kraj, w którym 

toczy się akcja, jest uwikłany w długoletnią 

wojnę, której końca nie widać nawet w 



dalekiej przyszłości, stąd obowiązkowe 

wcielenia do wojska tych Czerwonych, 

którzy nie zajmują się niczym konkretnym.  

Historia kręci się wokół właśnie tej 

młodej dziewczyny. Cała opowieść jest 

zawiła, czasem nie do końca udaje się 

zrozumieć wszystko od razu, ale to nadaje 

tylko niesamowitą magię każdej z 

czterystu osiemdziesięciu ośmiu stron 

książki. Autorka, Victoria Aveyard, 

stworzyła klimat, który zapamiętam na 

długi czas. Zwroty akcji to chleb 

powszedni historii Mare Borrow, 

zaskakujące sytuacje to jej kolejne imię, a 

zdziwienie na twarzy czytelnika po 

zakończeniu przygody z „Czerwoną 

królową” jest zwykle takie samo: 

fascynujące i prawdziwe. Na końcu niemal 

poczułam, jak postacie, w których 

pokładałam największa nadzieję, uderzyły 

mnie w twarz. Te, które wydawały mi się 

beznadziejne, chamskie, wredne i 

szczególnie irytujące, okazały się tymi, 

którym powinnam była zaufać. Frustrujące, 

ale to kolejny składnik wybuchowej 

mieszanki o nazwie „Czerwona królowa”.  

Świat Czerwonej królowej to 

rzeczywistość pełna intryg, zawirowań, 

niewyjaśnionych wydarzeń i 

zaskakujących rozwiązań. To nie jest tylko 

kolejna książka na półce „fantastyka”. 

Autorka potrafiła swoją książką 

zainspirować zwycięzców programu 

muzycznego „Must be the music” do 

napisania piosenki nawiązującej do 

„Czerwonej królowej”. To jedna z tych 

historii, które naprawdę inspirują, jeśli tylko 

czytelnik zdoła otworzyć się na wartości, 

które przekazuje. 

 

Viltis 
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