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Jan Kasprowicz, “Przy wigilijnym stole”

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.



    Z okazji zbliżających się świąt pragniemy polecić Wam 
do przeczytania książki, które wprowadzą Was w świąteczną 
atmosferę i pomogą poznać polskie tradycje i obyczaje dor-
oczne. Książki zawierają ciekawe fakty, o których niektórzy 
czytelnicy dowiedzą się być może po raz pierwszy. Polecamy, 
bo warto je przeczytać lub ofiarować komuś pod choinkę.

Książka prezentuje tradycyjne święta i polskie 
obrzędy doroczne ułożone chronologicznie w 
czterech głównych rozdziałach odpowiadających 
porom roku: zima, wiosna, lato, jesień.

Autorka pokazuje zarówno wielkie bogactwo i 
różnorodność, jak i trwałość oraz ciągłość polskich 
tradycji, które warto pielęgnować i – zgodnie z 
przesłaniem całej serii – ocalić od zapomnienia.

W poszczególnych rozdziałach znajdują się także 
towarzyszące obrzędom wierzenia, podania, 
wróżby, przysłowia, tradycyjne polskie potrawy, 
fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych. 
Są tu m.in. reprodukcje XIX-wiecznych sztychów, 
obrazów oraz starych pocztówek fotografie 
przedstawiające dawne i współczesne obrzędy 
doroczne np. jedlińskie kusaki, procesje z 
palmami, widowiska pasyjne, dywany kwiatowe w 
Spycimierzu.

“
Choinka może być “wszechświatem” sensów, 
symboli, a także ziemskich i nieziemskich mocy, 
radości i nadziei. Upiększa i oświetla nasze życie, 
budzi dobre emocje. Od kilku wieków stanowi 
element chrześcijańskiego stylu bycia, choć ostatnio 
włącza się ją również w porządek typowo świecki. 
Co tak naprawdę znaczy obecność wśród nas tego 
drzewka? Jakie są korzenie tego obyczaju? Kto stoi u 
jego źródeł? Jak zmieniały się koloryty choinkowych 
praktyk na przestrzeni dziejów? Na te i inne podobne 
pytania odpowiada moja książka.

- Ks. Józef Naumowicz

ŚWIĄTECZNA
LEKTURA

Czas czytania: 4 min



“
To najbardziej nietypowa z moich książek. Zawsze 
chciałem przedstawić historię polskich świąt 
zupełnie inaczej niż to dotychczas robili historycy 
czy antropologowie kultury. Oddaję do Państwa 
rąk tom opowiadający o całym roku polskich 
świąt – od  Pasterki do Pasterki. Nikt wcześniej 
nie opisał wydarzeń historycznych, jakie miały 
miejsce podczas naszych świąt, a nie zawsze 
były to wydarzenia chlubne.  Uznałem, że warto 
się tymi odkryciami podzielić z Czytelnikami. 
Zebrany zestaw faktów może czasem szokować 

– wiem, bo sam byłem mocno zaskoczony kompletując materiał 
do książki. Kto bowiem pamięta, że choinka, tak bardzo Polski 
symbol świąt Bożego Narodzenia ma luterański rodowód? Albo, 
że karp na każdym stole, dzisiejszy symbol wieczerzy wigilijnej 
był pomysłem PRL-owskiego aparatczyka? Zebrałem też opis 
wydarzeń historycznych, które rozegrały się w święta, a którymi 
choć nie do końca chcielibyśmy się szczycić, to jednak z naszej 
historii trudno je wymazać.  Nasze piękne, kolorowe, spokojne 
i rodzinne święta dla niektórych stały się dekoracjami  wielkich 
zbrodni. Zbrodni, które rozegrały się ”wśród nocnej ciszy…”.

WIERSZE
Czas czytania: 3 min

     Leopold Staff - “Gwiazda”
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

     Wanda Chotomska, “To już pora na wigilię”
To już pora na wigilię, to już czas,
A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,
Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.
Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,
Żeby razem z nami przy tym stole siadł.
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
Żeby razem z nami kolędować mógł.
Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
Bo samotny nikt nie może zostać dziś...

     Mieczysława Buczkówna, “Przy Wigilii”
Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.

Przygotowały: p. Malgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk
p. Bożena Bakinowska-Marchewka 



     Włodzimierz Dulemba, “Wigilia z gwiazdką”
Zapadł wieczór – ten jedyny,
najpiękniejszy w roku,
wszyscy są dla siebie mili
i tak cicho wokół.

Pora, gwiazdko, na wieczerzę,
widzisz, jak czekamy,
wyjdź na niebo srebrnym blaskiem,
w oknie się spotkamy.

Połamiemy się opłatkiem
i złożymy sobie
dużo ciepłych, dobrych życzeń –
ty nam, a my tobie.

I zapachnie nam choinka
żywym lasem w domu,
i rozpłacze się znów świeczka
cicho, po kryjomu.

Biały obrus stół zaśnieży
i sianko przykryje,
aż dwanaście potraw przyszło
na naszą wigilię.

Pusty talerz będzie czekał
na tych, których nie ma;
będą z nami niewidzialni
ze świętego cienia.

Gdy połączy nas kolęda
i w podróż zabierze,
pospieszymy do stajenki,
jak kiedyś pasterze.

Dawno temu, przed wiekami,
w dalekim Betlejem,
cud się zdarzył nad cudami,
dał światu nadzieję.

Dziś śpiewamy o tej grocie
wydrążonej w skale,
o Dzieciątku narodzonym
i jest tak wspaniale.

Dziękujemy, pierwsza gwiazdko,
że nas odwiedziłaś,
i cieszymy się z prezentów,
które zostawiłaś.

     Jan Kasprowicz, “Przy wigilijnym stole”
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

     Wacław Rolicz-Lieder, “Do Stefana Georga, przesyłając
mu opłatek”
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

W Polsce wigilią, albo wilią, nazywa się także 
wieczerzę spożywaną w przeddzień Bożego 
Narodzenia. Z nastrojem wigilijnym – czuwania 
przed narodzinami Zbawiciela – wiążą się 
specyficzne obyczaje: wypatrywanie pierwszej 
gwiazdki na niebie, dzielenie się opłatkiem podczas 
składania sobie życzeń świątecznych przy choince.



   W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym 
projekcie “Stepping up to Global Challenges, Learning English While Fighting COVID19” koordynowanego przez mgr 
Magdalenę Dygałę. Projekt poświęcony był nauce języka angielskiego poprzez działania na rzecz walki z izolacją oraz 
promowaniu  odpowiedzialnego zachowania podczas tworzenia filmów i plakatów w języku angielskim.

Przedsięwzięcie zapewniło uczniom możliwość ćwiczenia języka angielskiego poprzez zadania projektowe z 
wykorzystaniem platform cyfrowych. Efektem końcowym projektu będzie publikacja e- książki. Planowany termin 
publikacji: styczeń 2022 r.

Podczas ostatniego zadania projektowego uczniowie naszej szkoły wraz ze studentami z Uniwersytetu Ege z Turcji 
oraz Politechniki Viseu z Portugalii, stworzyli filmiki, które wzięły udział w międzynarodowym konkursie filmowym.

Celem konkursu było ukazanie, iż wszyscy jesteśmy obywatelami świata, borykamy się z tymi samymi lękami, 
a komunikowanie się w języku angielskim zbliża ludzi i ostrzega innych przed niebezpiecznymi sytuacjami. W 
listopadzie uczniowie uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. ‘Integrating telecollaboration and project-based 
learning in Foreign Language classes’ w ramach projektu “Stepping up to Global Challenges”. Podczas konferencji 
poznaliśmy zwycięzców międzynarodowego konkursu filmowego.

Jury w II etapie konkursu, to wykładowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz autorzy książek z Wielkiej Brytanii i USA 
(Jon Hird, John Huges, Kieran Donaghy, Rob Howard).

Jest nam bardzo miło poinformować, że uczniowie klasy 3TM – Adam Trzos, Artur Puc i Jakub Szewczyk zdobyli I 
miejsce w międzynarodowym konkursie filmowym.  

Nagrodą główną są vouchery na kwotę 100 euro na osobę.

Gratulujemy!!!
Przygotowała: p. Magdalena Dygała

ENGLISH + COVID
Czas czytania: 2 min



Kiedy umiera miłościwy król Bhaile, tron zostaje przekazany jego jedynej, buntowniczej córce. Iris nie podoba się idea 
objęcia władzy - w akcie rozpaczy i bezradności przeklina do bogów cały swój lud, nie wierząc w moc modlitwy oraz 
nie wybiegając myślami do potencjalnych konsekwencji, jakie mogła sprowadzić na poddanych...

UWAŻAJ, O CO PROSISZ, 
WASZA WYSOKOŚĆ

Czas czytania: 15 min

 Wiatr grzmiał złowieszczo na peryferiach wioski, gdzie w bliskim sąsiedztwie ciemnej 
puszczy modlili się poddani królowej Iris. Chociaż żywili dobre i szczere intencje, towarzyszą-
cymi im widokami były jedynie skąpana w szarościach i czerniach nieudolnie wystrugana figura 
Arawna, ciemne drzewa mrocznego lasu, chylące się ku ziemi pod naporem silnego wichru oraz 
część miasteczka i zamkowe wzgórze miejscami przysłonięte gęstymi kłębami mgły. 

- Arawnie, władco zaświatów, miej w opiece naszego miłościwego króla. Bogowie, zwróćcie swe 
oczy ku sierocie Iris! Niech nowa królowa przejawia roztropność swego ojca - naszego ukochane-
go pana. Wreszcie wejrzyjcie w dusze nas, tu zabranych, abyśmy żyli dobrobytem i wspomnie-
niami lat świetności - prowadził modły druid w rytm smętnej pieśni barda. 

Zebrana grupa mieszkańców wtórowała potwornym lamentem. Stał wśród nich i Scéal, który 
pochodził z wielopokoleniowej rodziny kowali. Dziś jednak nie dzierżył w spracowanej dłoni 
ciężkiego młota, a wiotkie niezapominajki. Z każdą wylaną łzą nasuwały mu się na myśl wspom-
nienia króla. Same pozytywne, takie na jakie zasłużył poczciwy władca Bhaile.

***

 Kilkutygodniowe powodzie powoli ustępowały wichurom. Był to wyjątkowo nieurodza-
jny rok w mieście oraz na otaczającej go wsi. Poza problemami z rolnictwem, a co za tym idzie 
– głodem - wiele ubogich mieszczan straciło wszystko, całe swoje majątki. Jednym z bardziej 
pokrzywdzonych rodów stała się rodzina O’gobha - kowale, którzy swój fach przekazywali nas-
tępnym pokoleniom. 

Wieczorną porą, przed kolacją, wymknął się z zamku Bhaile wybierający się na “spacer”, bo tak 
właśnie nazywał rutynowe poszukiwania córki, która zamiast na królewskim dworze, wolała 
przebywać raczej w osłoniętej ciszą puszczy. Wstydził się czasem za zachowanie małej bun-
towniczki Iris, chociaż doskonale ją rozumiał i dlatego nie chciał niepokoić służby wybrykami 
księżniczki. 

Warunków do “spacerowania” nie można było nazwać sprzyjającymi - jedynym źródłem świ-
atła było blade światło księżyca, a pod królewskimi stopami chrzęściły drewniane zgliszcza po 
chatach straconych w kataklizmach. Bhaile odczuwał niepokój, a może nawet strach. Wiedział, 
że problemy ludu to jego problemy, a po tym co spotkało jego ludzi tamtego lata, mogło być 
ciężko stanąć na nogi. Nagle zamarł usłyszawszy szloch dobiegający z ruin. Był sam – mogły na 
niego czyhać dziesiątki niebezpieczeństw, a jednak zdawał sobie sprawę z tego, że musi chociaż 
spróbować udzielić pomocy. Podbiegł do domu – a raczej pozostałości po nim – i od razu zro-
zumiał co się stało. Kucnął obok obalonej belki, która niegdyś służyła jako futryna. Spojrzeniem 



pełnym zrozumienia, żalu i współczucia zakomunikował, że wszystko już będzie w porządku. 
Na spróchniałej, drewnianej podłodze siedział mający, na oko, dwanaście lat chłopiec, wsparty o 
ostatnią ostałą ścianę budynku. Król rozpoznał w nim syna znanego w całym kraju Ard Athaira 
– kowala z rodu O’gobha. 

- Chłopcze, czy to ty jesteś synem słynnego kowala, Ard Athaira...? - zapytał z dozą ostrożnoś-
ci Bhaile. 

- Byłem! Byłem jego synem! Ale teraz?! Teraz jestem zdaną na pastwę losu sierotą, miesz-
kającą niegdyś w domu mistrza kowalstwa - rzucił niegrzecznie Scéal, nie rozpoznając króla w 
podstarzałym mężczyźnie ukrytym pod ciężkim płaszczem z kapturem. 

Poznawszy sytuację młodzieńca, król jedynie ledwie zauważalnie zmarszczył brwi, zachowując 
nienaganny spokój.

- Już dobrze, mały - rzekł król, wyciągając dłoń w kierunku chłopaka. - Być może wiem jak 
ci pomóc.

Scéal wciąż nie wiedział z kim ma do czynienia, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że i tak nie 
ma już nic do stracenia, dlatego zdecydował się przyjąć pomoc. Złapał za rękę Bhaile’a, który 
pomógł mu wydostać się spod skrzyżowanych desek. Kiedy stanęli obok siebie na uliczce obok 
dawnej chaty O’gobha, księżyc nieco rozjaśnił leciwą twarz mężczyzny i chłopiec rozpoznał w 
nim króla.

- Wasza wysokość, wybacz! Ja... Ja nie wiedziałem, przysięgam! - krzyczał rozhisteryzowany 
syn rodu. 

Błagał o wybaczenie, padł na twarz tuż przed stopami króla, jednak ten nie chciał przeprosin ani 
podziękowań. Wiedział, że jego królewskim obowiązkiem jest zapewnienie godnych warunków 
swoim poddanym. 

- Pomogę ci, ale może i ty mi w czymś pomożesz - oświadczył Bhaile, gdy zdał sobie sprawę 
z niespodziewanej korzyści płynącej z udzielenia pomocy. 

- Czegokolwiek sobie zażyczysz, wasza wysokość - zgodził się Scéal.

- Czy nie widziałeś gdzieś Iris?

***

- Iris, wracamy do domu - oznajmił ozięble król Bhaile, chwilę po tym jak – zgodnie z zezna-
niami Scéala - znaleźli Iris nad strumieniem. 

Dziewczyna nie wydawała się być jednak chętna do powrotu. Zamiast tego siedziała nad brze-
giem i obserwowała księżyc w pełni odbity w tafli ciemnego jeziora. Było w tym coś przejmu-
jącego - być może był to strumyk, który nieco zniekształcał obraz srebrnego ciała, być może była 
to młoda dziewczynka wpatrująca się w jeden punkt. Obok Iris, pod zwojami obszernej sukni 
rozłożonej niedbale na ziemi, leżał pamiętnik oprawiony w skórę zwierzęcą. Zawsze zabierała 
go ze sobą w trudnych chwilach, zawsze przelewała na jego kartki swoje nieuporządkowane 
myśli. Czuła się przez to rozumiana. Już w młodym wieku wiedziała, że jej charakter nie należy 
do najprostszych do okiełznania. 

- Co jeśli odpowiem “nie”? - spytała prowokująco.

- Cóż, wtedy spotka cię surowsza kara – spokojnie, lecz stanowczo próbował uciąć dyskusję 
Bhaile.

- A to kto? - powiodła wzrokiem na Scéala. - Nie potrafiłeś porozumieć się z córką, więc 
adoptowałeś sobie syna?



- Iris, dość tego! - wybuchnął wreszcie król. - Czeka cię kara, a teraz marsz do zamku! Czeka 
na nas wieczerza. 

Droga powrotna przebiegała w nadzwyczaj gęstej atmosferze. Obok milczącego Bhaile’a, pewnie 
kroczył wdzięczny Scéal. Nie mógł jednak odgonić od siebie złowieszczego spojrzenia młodzi-
utkiej Iris. Nie podobało jej się to, że pod jej nieobecność wcielono do rodziny kogoś z zewnątrz 
- obcego, a co gorsza - chłopaka tylko kilka lat młodszego od niej. Księżniczka zdecydowanie nie 
mogła narzekać na nadmierne zainteresowanie ze strony jedynego rodzica, któremu królewskie 
obowiązki rzadko kiedy pozwalały na wspólne spędzanie czasu. Znowu czuła się zagrożona - 
tym razem bała się, że ojciec znajdzie w dwunastoletnim chłopaku przyjaciela, syna - kogoś, kogo 
nigdy nie mógł odnaleźć w buntowniczej Iris.

Zgodnie z zapowiedzią władcy, cała trójka wróciła do zamku, gdzie czekała na nich obfita wiec-
zerza. Nieprzyzwyczajony Scéal próbował skosztować każde z dań, nie znając do końca królews-
kich obyczajów oraz nie przestrzegając etykiety panującej w tak wytwornym miejscu. Naprzeci-
wko niego znajdowała się Iris, która przeżuwała jedynie suchą kromkę chleba, chociaż na swoim 
talerzu wciąż miała cały kawałek swojej ulubionej pieczeni. Bhaile przeszywał ją chłodnym spo-
jrzeniem, wiedząc, że córka nie przemilczy tematu i za chwilę wyrzuci z siebie swoje przemyśle-
nia. Miał rację - niezręczna cisza za chwilę została przerwana przez jego córkę.

- To niewyobrażalne! - pisnęła zrzucając swój talerz z masywnej, dębowej ławy. - Ci ludzie 
stracili dach nad głową, a my spożywamy rozmaite posiłki w blasku kominka. Doprawdy 
wspaniale, że pomogliśmy jednemu sierocie, ale to chyba trochę za mało?! Gratulacje ojcze! Po-
darowałeś mu w prezencie rybę zamiast wędki!

Bhaile siedział. Siedział i słuchał uważnie. Chociaż bycie ojcem niepokornej księżniczki nie było 
prostym zadaniem, trud włożony w to wyzwanie czasem zwracał coś w zamian – na przykład 
temperamentną, jednostronną “burzę mózgu”. Król próbował udawać, że nie podoba mu się 
zachowanie nastolatki, jednak po prostu nie potrafił - widział w Iris młodego siebie. Widział 
w niej też przyszłą królową. Charakterną władczynię. Chwycił kielich z czerwonym winem, 
uśmiechając się lekko pod nosem.

- Co proponujesz? - zapytał przykładając kielich do ust.

- Przygarnijmy najbardziej poszkodowanych pod nasze skrzydła, dajmy im pracę na 
królewskim dworze. Przez pewien czas będą pracować w zamian za naszą pomoc przy odbu-
dowie ich domów, potem może zaczną się po prostu bogacić.

Królowi spodobał się ten pomysł. Miasteczko posiadało pokaźny majątek przechowywany w 
skarbcu na czarną godzinę, a Bhaile zrozumiał, że ten czas właśnie nastał. Dodatkowo potrze-
bował rąk do pracy na zamku. Spojrzał sugestywnie na Scéala. 

- Chłopcze - zwrócił się do niego – od dzisiaj dołączysz do kowali zbrojących naszą armię. 
Niech świat ujrzy rzemiosło, jakim podzielił się z tobą sam mistrz Ard Athair!

***

Ta sama izba, ten sam stół, a jednak wszystko wydawało się być inne. Iris tak samo siedziała na 
swoim miejscu, ale po jej prawej stronie, po przekątnej drewnianego blatu, nie było już doświad-
czonego króla Bhaile’a. Chociaż często się z nim spierała, poczuła, że być może odrobinę brakuje 
go w zamku. Chciała tylko poprosić o radę, to wszystko - jedna, krótka odpowiedź na pytanie 
“jak być królową”. Ułożyła łokcie na stole i podparła brodę o złożone ręce.

Na blat opadły długie kosmyki prostych, złocistych włosów. Wpatrywała się pusto w dal swoimi 
ciemnoniebieskimi oczami. Jedna rzecz z pewnością zmieniła się od chwili pamiętnej kolacji w 



czasach kataklizmów - Iris co prawda wciąż cieszyła się atrakcyjną aparycją, teraz już jednak 
nie jako młoda dziewczyna, lecz jako dorosła kobieta - liczyła sobie bowiem trzydzieści jeden 
wiosen. Na przestrzeni lat, przyciągała do siebie wyglądem, tylko po to, aby potem odpychać 
charakterem. Była znana ze swojej wyjątkowej, subtelnej urody. 

Minęły lata, jednak w Iris wciąż szalał nastoletni bunt, którego nigdy nie umiała poskromić. 
Chciała poznawać świat i wybierać się na konne przejażdżki daleko od domu, chciała codzien-
nie uciekać przed mroźnymi falami morza, maczać na dobranoc stopy w strumyku w ciemnej 
puszczy, gdzie niegdyś znalazł ją ojciec, chciała zanurzać się w kultury innych regionów – nawet 
tych położonych na dalekim południu. Jednym słowem - chciała wiecznie uciekać od obowiąz-
ków, a nagle spadła na nią ogromna odpowiedzialność. 

Oczy, którymi mierzyła uprzednio pustkę gasnącą w ciemności dalekich kuluarów, skiero-
wała właśnie na przejście prowadzące do izby jadalnej, skąd nadchodził Athrú - pomocnik i to-
warzysz jej ojca. W szafirze jej spojrzenia odbijał się i skrzył płomień komina, który znajdował 
się za wyróżniającym się królewskim krzesłem, na którym siedział niegdyś Bhaile. Przyjaciel 
jej ojca ulokował się naprzeciw królowej - tam, gdzie niegdyś zasiadł Scéal. Iris wciąż mierzyła 
mężczyznę skupionym wzrokiem. Na jej twarzy malowały się żal i strach. Skonsternowany Ath-
rú aż spuścił wzrok. Kłopotliwą sytuację przerwała jednak sama królowa:

- Znamy się od dzieciństwa - zaczęła z niedowierzaniem – a ja nawet nie wiem skąd wziąłeś 
się na naszym dworze.

Athrú ściągnął brwi z lekkim zdziwieniem, ale nie uznał tej nietypowej wypowiedzi jako zachęta 
do dialogu. Przemilczał. Wpatrywał się w Iris spożywającą kolację.

- Więc...? - kontynuowała lekko speszona. - Skąd się tu wziąłeś?

- Wasza wysokość... - zaczął delikatnie zszokowany.

- Wasza wysokość?! - przerwała. - Mów mi Iris.

To wywołało w nim jeszcze większe zdezorientowanie.

- Dobrze więc... Iris... - zwrócił się do niej z niemałym zawstydzeniem. - Miłościwy król Bhaile 
pomógł mi nieszczęsnym latem, jakie miało tu miejsce piętnaście lat temu. Przejąłem obowiązki 
mojego ojca, który został stracony w wyniku powodzi. 

Słysząc to, Iris zaniemówiła. Nie mogła uwierzyć, że ma do czynienia z synem swojego ulubione-
go pomocnika dworu. Zauważyła jego odejście przed piętnasty laty, jednak nie miała na tyle do-
brego kontaktu z Bhailem, aby zapytać go co stało się z jego prawą ręką i dlaczego zamiast niego 
pojawił się w zamku chłopak jedynie trzy lata starszy od niej. Zeszkliły jej się oczy, bo wiedziała, 
że Athrú był tam tylko i wyłącznie dzięki opracowanemu przez nią systemowi pomocy pokrzy-
wdzonym w anomaliach. Nieokrzesana Iris po prostu przyznała to wprost:

- Więc gdyby nie ja, po prostu by cię tutaj nie było... - przyznała z szorstką dumą w szlachet-
nym głosie.

Athrú poczuł, jak zaciska mu się gardło. Spuścił głowę i zamknął oczy. Wiedział, dokąd zmier-
zała. Czekał na jej słowa jak na nieuniknione uderzenie wahadła. Wahadła, które miało dokonać 
istnej anihilacji na ich - i tak nikłej - nici porozumienia.

- To znaczy, że gdyby nie ja, mój ojciec nie znalazłby sobie syna, który odciągnął całą uwagę 
od jego jedynego dziecka! - wrzasnęła wreszcie. 

Słuchał, nie przerywał. Znał Iris i wiedział, że za nic w świecie nie można jej przerywać, i że na 
nic zdadzą się próby przemówienia jej do rozsądku. Każde jej słowo przyprawiało go o dreszcze, 
dolewało łez do jego bursztynowych oczu, uderzało gorącem w całe jego ciało.

- Ironia - parsknęła, wstając od stołu. - Sama przybiłam gwóźdź do swojej własnej trumny.



Zaczęła krążyć wokół ławy, aż w końcu wybuchła. Pochyliła się nad Athrú, uderzając z całej siły 
dłońmi o blat, aż mężczyzna wręcz podskoczył na krześle. 

- Jakie to uczucie?! - krzyknęła mu do ucha. - Jak czujesz się ze zniszczeniem życia swojej 
królowej? 

Athrú był roztrzęsiony, ale wciąż milczał. Starał się cierpliwie znosić bolesne słowa nowej wład-
czyni.

- Czemu milczysz? - ciągnęła temat. - Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie?! W takim 
razie skazuję cię na banicję! Na czas... - przerwała i spojrzała w stronę wejścia do jadalni.

Jej pomocnik jeszcze bardziej przestraszył się niewiedzy, z jaką siedział przy stole. Spojrzał na 
stojącą nad nim Iris. Zauważywszy, że patrzy w innym kierunku, również odwrócił wzrok w 
to samo miejsce. Im oczom ukazała się niezgrabnie biegnąca, podstarzała, nieco otyła kucharka.

- WASZA MIŁOŚĆ, WASZA MIŁOŚĆ! - krzyczała z histerią w głosie.

Iris spojrzała na nią jak na szaleńca. 

- Słucham - ze zdegustowaniem przyzwoliła na wypowiedź.

- JA... O-O-NI NI - szlochała kucharka.

Królowa wywróciła oczami.

- Jacy oni? O czym mówisz?

- Wyj-wyjrzałam przez okno... - wybuchła płaczem kobieta.

- I co zobaczyłaś?? Powiesz w końcu o co chodzi?!  - spytała w amoku Iris.

- CAŁE MIASTO... W OGNIU!

Iris pobladła. Dopiero co została królową, a już stał przed nią pierwszy sprawdzian odpowied-
zialności. 

- Athrú, co robić?! - krzyczała w panice.

On jednak nie odpowiedział. Wpatrywał się w nią z nieufnością i żalem. Czuł się jakby miał do 
czynienia z osobą niezrównoważoną. Był bliski płaczu.

- Więc taki z ciebie pomocnik - zagrzmiała ponownie. - Mój ojciec twierdził, że pomożesz mi 
w potrzebie, a ty po prostu siedzisz i milczysz.

- JAK TO “CO ROBIĆ”? - wtrąciła się kucharka. - UCIEKAĆ WASZA WYSOKOŚĆ, UC-
IEKAĆ!

Autor: Zuzanna Jabłońska



   Miliony fanów na całym świecie z niedowierzaniem zwracają swe 
oczy ku pierwszym, przedpremierowym recenzjom spływającym 
od szczęśliwców, którzy mieli szansę zobaczyć film Matrix 
Zmartwychwstania przed dniem 22 grudnia. Niepokoi ich, co przyniesie 
film po mniej udanych niż pionierka, sequelach. Krytycy co prawda 
rozpisują się o mieszanych odczuciach towarzyszącym im podczas 
oglądania czwartej części kultowej serii, jednak wobec jednego nie mają 
wątpliwości - Lana Wachowski, reżyserka najnowszego Matriksa, nie 
porzuciła nonkonformistycznej ścieżki obranej już ponad dwadzieścia 
dwa (!) lata temu.

 
 Do Matriksa zostajemy wprowadzeni po raz pierwszy w 1999 
roku i od razu – niczym w kinie noir – znajdujemy się w samym centrum 
akcji, gdy prezentowana nam jest wybitnie nakręcona scena walki między 
Trinity (Carrie-Anne Moss) a agentami. Już od pierwszych sekund dzieło 
prowokuje widza do myślenia - kim są postaci na ekranie? Czemu 
walczą? Po której stronie jest dobro, a po której zło? Wreszcie – po czyjej 
stronie stanąć? Okazuje się, że pytania towarzyszą nam już do samego 
końca seansu.

 Podejdźmy do tematu jednak od innej strony - skąd MY wzięliśmy 
się w Matriksie? Początki kultowej serii wcale nie były łatwe. Przykładem 
na to może być fakt, iż siostry Wachowskie miały problem już na etapie 
szukania wytwórni - nikt po zobaczeniu scenariusza nie chciał podjąć się 
wyprodukowania tak nowatorskiego (jak na tamte czasy) filmu. Trudno 
uwierzyć również w to, że pierwotnie do roli Neo / Thomasa Andersona 
(Keanu Reeves) byli brani pod uwagę m.in. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Johnny Depp czy Will Smith. Oprócz tego, że wielu z nich miało już inne 
zobowiązania, powodem odmów miał być też nietypowy scenariusz, 
którego m.in. Will Smith po prostu nie rozumiał. 

 Zaakceptowanie nietypowego konceptu definitywnie opłaciło 
się wytwórni odpowiedzialnej za Matriksa. Reżyserki podeszły ambitnie 
do każdego aspektu swojego dzieła - począwszy od scenografii, 
poprzez sceny walki, aż po montaż i efekty specjalne, które na zawsze 
zmieniły historię kina. Przy tym wszystkim nie sposób nie wspomnieć 
niesamowitego kunsztu, z jakim poprowadzono skłaniającą do refleksji, 
pionierską fabułę pochylającą się nad ludzkim istnieniem w kontekście 
obaw przed życiem w symulacji oraz stale rozwijającą się technologią. 
Przy tym wszystkim, Matrix “czerpie garściami” z Biblii czy też 
starożytnych poglądów filozoficznych, nadając całości niepodważalnego 
uniwersalizmu. Łatwo zauważyć, że film zestarzał się świetnie - 
zarówno, jeśli chodzi o historię, jak i rewolucyjny aspekt wizualny, 
który szybko stał się źródłem inspiracji dla innych twórców. To właśnie 
dzieło Wachowskich po raz pierwszy zaprezentowało na przykład bullet 
time, czyli zwolnienie tempa, podczas którego postaci albo poruszają 
się bardzo wolno, albo wręcz zastygają w bezruchu, podczas gdy widz 
obserwuje akcję z różnych stron. Efekt został zastosowany m.in. w jednej 
z najbardziej znanych scen współczesnego kina - ujęcia kiedy Neo, 
przechylając się w tył, unika nabojów wystrzelonych w jego kierunku. 

“Film jest zły wtedy, jeśli ktokolwiek 
z publiczności chociaż na chwilę może 
odwrócić oczy od ekranu.

- Alfred Hitchcock

WEJDŹ DO WEJDŹ DO MATRIXAMATRIXA
Czas czytania: 6 min



 Finalnie okazało się, że w filmie zagrało praktycznie wszystko: 
scenariusz, błyskotliwe dialogi, wciągająca historia, niesamowite postaci, 
w które wcielili się pracowici aktorzy, którzy miesiącami pieczołowicie 
trenowali sztuki walki – w tym kung fu - tak, aby jak najwięcej nagrać 
bez pomocy kaskaderów, aż po efekty specjalne, od których ciężko 
oderwać wzrok. Nawet kolorystyka obrazu jest skrajnie niewygodna, 
wykraczająca poza bezpieczne ramy zazwyczaj prezentowane nam w 
kinie - uniknięto oczywistych odcieni niebieskiego i pomarańczowego, a 
wykorzystano praktycznie nigdy niespotykaną w dziełach zieleń, z którą 
do dzisiaj utożsamia się całą serię. Właśnie te jakości sprawiły, że Matrix 
ma na swoim koncie aż cztery Oscary.

 Po ogromnym sukcesie kasowym i krytycznym, wytwórnia 
wywierała presję na twórcach pierwszej części, co szybko zaowocowało 
dwiema następnymi - już w 2003 r. światło dzienne ujrzały kręcone 
jednocześnie Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje. Niestety nie udało 
się powtórzyć sukcesu poprzedniczki, a przyczyny można szukać w 
pospiesznej realizacji, do jakiej zmuszone były reżyserki. Paradoksalnie, 
cień na serię rzuciło też dość udane anime, które jest zestawieniem 
historii osadzonych w doskonale znanym nam świecie przedstawionym 
- Animatrix. Co poszło nie tak, skoro produkcję uznano za co najmniej 
dobrą? Jej największy problem polegał głównie na tym, że uwydatniała 
niewykorzystany potencjał dwóch ostatnich części trylogii Wachowskich. 
Okazało się, że świetne uniwersum skrywało w sobie o wiele więcej niż 
ukazano to w Matriksie Reaktywacja i Rewolucje.

 Podsumowując po krótce losy sławnej serii, można by powiedzieć, 
że Matrix z 1999 roku, dumnie zapisując się na kartach historii kina, 
zawiesił poprzeczkę niezmiernie wysoko i już nigdy nie udało mu się 
ponownie jej sięgnąć. Z każdym następnym filmem, odczucia z nim 
związane były coraz bardziej mieszane. Czy tę niechlubną tendencję uda 
się przerwać najnowszemu Matriksowi Zmartwychwstania? Film ma 
swoją premierę 22 grudnia 2021 i już znajduje się na liście kandydatów 
do Oscarów w dwóch kategoriach – za efekty specjalne oraz za dźwięk.

Przygotowała: Zuzanna Jabłońska
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