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Ostatni dzwonek 
 

 

Dla 132 tegorocznych 

maturzystów naszego liceum, rozbrzmiał 

28 kwietnia 2017 o godzinie 13.00 

ostatni dzwonek. Uczniowie uroczyście 

przemaszerowali przez szkolny korytarz 

w akompaniamencie braw młodszych 

kolegów oraz nauczycieli. Wśród 

honorowych gości zasiedli m.in. 

kanclerz Uniwersytetu Śląskiego – dr 

Agnieszka Skołucka oraz przedstawiciel WS Humanitas – dr Mariusz Lekston. 

Najlepsi uczniowie otrzymali upragnione świadectwa z czerwonym paskiem oraz 

nagrody książkowe, a ich rodzice gratulacje i podziękowania.  

Jak co roku zostały przyznane specjalne nagrody. Statuetkę Super 

Absolwenta otrzymał Wojciech Wydmański, nagrodę za najlepsze wyniki w 

nauce odebrała Natalia Moraczewska, najaktywniejszą absolwentką została 

Anita Szumiec, a najlepszym sportowcem Wiktoria Dercz. Władze WS 

Humanitas przyznały również tzw. złoty indeks dla Natalii Stępień.  

Po zakończeniu tej oficjalnej części, absolwenci skierowali się do klas, w 

których rozdano pozostałe świadectwa. Z sentymentem wspominali trzy lata 

spędzone w Plater. Przed naszymi starszymi kolegami nowe wyzwania, którym 

będą musieli podołać – wybór odpowiednich studiów, praca zawodowa, 

codzienne życie na własny rachunek… Jednak, jak powiedział jeden z 

absolwentów, nie mówimy żegnajcie a do zobaczenia. Życzymy też samych 

sukcesów!  

 

KS 
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Pożeracze podium 
  

Stało się tradycją, że numer szkolnej gazetki nie może nie zawierać 

informacji o sukcesach Plateran. Czy to w sporcie, czy w nauce, wciąż zgarniają 

kolejne tytułu laureatów lub finalistów.  

W ostatnim czasie możemy pochwalić się tym, że Wojciech Wydmański z 

klasy III D uzyskał tytuł laureata Olimpiady Historycznejz IX lokatą, dzięki 

czemu został zwolniony z matury z historii oraz posiada pierwszeństwo w 

rekrutacji na studnia humanistyczne.  

Dnia 20 marca uczeń klasy II e, Piotr Porada, uczestniczył w  finale 

ogólnopolskiego konkursu piłkarskich trików "Battle of Control".  Mimo faktu, 

że Piotr odpadł w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym finalistą i 

faworytem zawodów stosunkiem głosów dwa do jednego, możemy pozazdrościć 

mu umiejętności piłkarskich, bowiem dostał się do najlepszej 16-stki w całej 

Polsce. 

W drużynowych biegach przełajowych o Puchar Prezesa Miejskiego 

Szkolnego Związku Sportowego zawodniczki Plater zajęły trzecie miejsce. 

Zawody zostały rozegrane na Górce Środulskiej 11 kwietnia 2017 r., a 

reprezentowali nas: Izabela Głodek, Zuzanna Gieroń, Marzena 

Pająk, Małgorzata Bucka, Daria Karolewska, Natalia Walkiewicz, Julia 

Śmiejan, Anita Tabor oraz Natalia Kucharzyk.  

W rozegranych 30 kwietnia w Jaworznie zawodach rejonowych w 

badmintonie drużynowym, uczennice klasy pierwszej - Izabela Głodek i Emilia 

Waluga uplasowały się na podium, zajmując trzecie miejsce.  

Na początku kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VIII 

edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Prawda i 

kłamstwo o Katyniu”, organizowanego od 8 lat przez Poseł do Parlamentu 

Europejskiego - Jadwigę Wiśniewską. Patronat naukowy nad Konkursem 

sprawuje Oddział IPN Katowice. W czwórce tegorocznych zwycięzców 

znalazło się aż dwóch uczniów Plater - Konrad Gałysa z kl. I d i Tymoteusz Maj 

z kl. I c, którzy w nagrodę wezmą udział w wyjazdach studyjnych do Brukseli.  

Uczniowie klasy 3b:Joanna Kućmierz, Marek Ponikowski, Maciej Rzepka 

i Damian Kaczmarczyk zostali laureatami finału XI Regionalnego Konkursu 

Drużynowego z Chemii dla szkół ponadgimnazjalnych. Był to konkurs o 

zasięgu wojewódzkim organizowany przez Pracownię Chemii Pałacu Młodzieży 

w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”.  

Uczennice klasy pierwszej: Julia Łamacz, Agata Krawiec i Aleksandra 

Michalakzostały z kolei mistrzyniami Sosnowca w aerobiku sportowym w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zawody rozegrane zostały w ZSE  nr 1 w 

dniu  26 kwietnia 2017 r. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym 

zwycięzcom! Życzymy dalszych sukcesów   
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Podróżuj z Plater! 
 

Klasy 1a (medialna) i 1c 

(matematyczno-biologiczna) były 

5 kwietnia na wycieczce 

edukacyjnej w Łodzi. Największą 

atrakcją wyjazdu było Muzeum 

Kinematografii w zabytkowym 

pałacu Scheiblera – jednego z 

najbogatszych XIX-wiecznych 

fabrykantów łódzkich. Miejsce te 

jest szczególnie ważne, ponieważ 

to właśnie w nim kręcono m.in. 

niektóre sceny Ziemi Obiecanej. Jednym z najciekawszych eksponatów 

Muzeum Kinematografii jest fotoplastikon z 1900 roku, który „wystąpił” w 

słynnym „Vabanku”  

J. Machulskiego. W dalszej kolejności uczniowie obejrzeli poindustrialny 

kompleks architektoniczny Księży Młyn oraz zlokalizowane w pofabrycznych, 

zrewitalizowanych budynkach dawnego łódzkiego przemysłowca – Izraela 

Poznańskiego – CH „Manufaktura”. Ostatnim punktem wycieczki był spacer po 

Piotrkowskiej, głównej ulicy 

Łodzi.  

W dniach 10-12 kwietnia 

br. uczniowie naszego liceum 

wybrali się na trzydniową 

wycieczkę do Wrocławia. W 

pierwszej kolejności zwiedzili 

oni Halę Stulecia, wzniesioną w 

latach 1911-13 według projektu 

Maxa Berga, a w 2006 roku 

uznanej za obiekt światowego 

dziedzictwa UNESCO. Później 

grupa ruszyła ku przepięknemu Ogrodowi Japońskiemu oraz Afrykarium – 

wrocławskiego ZOO, które zachwyci każdego. Liczy sobie już 150 lat, rozciąga 

się na 33 hektarach oraz posiada 10 500 (nie wliczając bezkręgowców) zwierząt 

z 1132 gatunków.  Drugi dzień wycieczki okazał się równie interesujący. 

Plateranie zaczęli go od odwiedzin Sky Towej, który jest najwyższy budynkiem 

w mieście, aby popodziwiać perspektywę Wrocławia. Zwiedzanie Starego 

Miasta, Panoramy Racławickiej, kamienicy Jaś i Małgosia oraz licznych 

kościołów poprzedzał czas wolny. Kolejnym punktem wycieczki była Aula 

Leopoldina w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnym 



zachwycającym miejscem, które dane było uczniom zobaczyć, było Hydropolis 

– Centrum Wiedzy o Wodzie. Jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych 

na świecie.   

W trzecim dniu wycieczka udała się na Stadion Śląska Wrocław, który 

był jedną z aren w czasie EURO 2012, Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Ostrowie Tumskiego oraz na Rynek.   

Uczniowie byli niesamowicie zadowoleni z tego  wypadu. Nie dość, że 

zwiedzili masę ciekawych miejsc, to mieli również okazję zacieśnić więzi, 

poznać nowych ludzi i naładować baterię…na szkolne obowiązki   
 

 

  

KS 



HISZPANIA MIEJSCEM MOICH MARZEŃ 
 

19  maja 2017 roku rozpoczęła się nasza jedenastodniowa podróż po 

Półwyspie Iberyjskim. W pierwszej kolejności, po drodze do Hiszpanii, 

odwiedziliśmy jedno z 

największych miast Szwajcarii, 

czyli Genewę. Śladami reformacji 

i Jana Kalwina wybraliśmy się na 

długi, ale bardzo interesujący 

spacer. Następnego dnia 

zwiedzaliśmy Bazylikę Notre-

Dame w Lyonie. W hiszpańskim 

Bilbao, które znajduje się w Kraju Basków, oglądaliśmy średniowieczne stare 

miasto. Kilka godzin później zanurzyliśmy nogi w Zatoce Biskajskiej w 

portowym miasteczku Santander. Dzień później wyruszyliśmy na podbój stolicy 

Hiszpanii. Oglądaliśmy bramy: Puerta de Europa, Puerta del Sol i Puerta de 

Alcala. Nie mogliśmy pominąć również Pałacu Królewskiego i największego 

muzeum sztuki w Hiszpanii - Prado, gdzie dane nam było podziwiać takie dzieła 

jak „Panny dworskie” Diego Velazquez’a. Mimo upalnej pogody miło było 

podziwiać to piękne miasto. Kolejnym przystankiem w naszej podróży było 

Toledo. Jest to bardzo urokliwe, położone na wzgórzu miasteczko, z którego 

roztacza się piękny widok. W Saragossie podziwialiśmy Katedrę Najświętszej 

Marii Panny. Kolejnego dnia 

zwiedzaliśmy przepiękną Barcelonę. 

Odwiedziliśmy Camp Nou (stadion 

drużyny FC Barcelona) i park Guell 

z rzeźbami Gaudiego. Widzieliśmy 

przepiękny kościół Sagrada Familia, 

a następnie udaliśmy się na ulicę 

handlową La Rambla. Kolejny dzień 

upłynął nam na odpoczynku na 

plaży na Costa Brava i kąpielach w 

Morzu Śródziemnym. Dziewiątego 

dnia wyjazdu zwiedzaliśmy muzeum 

Salvadora Dali, gdzie mogliśmy podziwiać m.in. „Miękkie zegary”. Ostatniego 

dnia wyjazdu, w Genui, odwiedziliśmy Oceanarium i katedrę oraz 

podziwialiśmy panoramę tego portowego miasta z dachu Palazzo Rosso.  

Jestem bardzo zadowolona z wycieczki, mimo męczących nocy w 

autokarze i upału. Najbardziej w pamięć zapadnie mi piękno hiszpańskich 

uliczek, Madryt oraz Sagrada Familia w Barcelonie.  

 

 Karolina Kabacińska, IIA 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-r9ft3Z_UAhVjCZoKHZIJBw8QjRwIBw&url=http://ruszwpodroz.pl/szwajcaria/czy-warto-jechac-do-genewy-2/&psig=AFQjCNE9qOn1tlYm-a7XF4atnZcziOiNhw&ust=1496512553538293


Wir lieben Deutschland! 
  

W dniach 5-7 kwietnia uczennice Plater wraz z Zespołem Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wybrali się na trzydniową 

wycieczkę do Niemiec. Głównymi punktami programu były Poczdam, 

oczywiście Berlin i Tropical Islands. Szczególnie tego ostatniego punktu nie 

mogliśmy się doczekać.  

 Czy warto podróżować? Co prawda, ostatnimi czasy zrobiło się 

niebezpiecznie, lecz czy swego rodzaju zagrożenie nie jest wpisane w każdą 

podróż? Do nieszczęśliwych wypadków może dojść wszędzie – w pracy, w 

szkole,  na ulicy, a nawet w domu. Właśnie dlatego cały czas warto wyjeżdżać. 

Zawsze są to niepowtarzalne przygody, które dają możliwość poznania nowych 

ludzi i zobaczenia czegoś niezwykłego, ale też zdobycia doświadczenia 

życiowego, nowych umiejętności i uczenia się. Bo uczymy się całe życie, 

chociaż niekiedy na własnych błędach.  

 Jak wypadła wycieczka do Niemiec? Zapraszamy do lektury! 

 

  



 Po policyjnej kontroli autokaru, która przedłużyła się o godzinę, 

uczniowie wyjechali spod Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w 

Sosnowcu. Mimo ogólnego zmęczenia, wszyscy byli podekscytowani.  

 Pierwszym obiektem, który zwiedziliśmy, był Pałac Sanssouci w 

Poczdamie. Mieści się on w pięknym parku, w którym zobaczyliśmy również 

mieszczącą się tam herbaciarnie. Nim udaliśmy się do Neuer Garten, dostaliśmy 

czas wolny na zakup pamiątek i zjedzenie posiłku. Sam, wspomniany już, Neuer 

Garten okazał się być pięknym parkiem pełnym rzeźb, fontann i 

zachwycających budowli takich jak Pałac Cecilienhof, w którym odbyła się 

słynna Konferencja Poczdamska (17 lipiec – 2 sierpień 1945r ). Pomimo wielu 

turystów nie odczuwa się tłoku, wręcz przeciwnie – wizyta tam była naszą 

chwilą na oddech przed rozpoczęciem się wycieczki na dobre. To niesamowite, 

jaki spokój bije z tego miejsca.  

 W związku z tym, że na miejscu byliśmy około godziny piętnastej, nie 

mogliśmy zobaczyć kolejnego obiektu. Noc spędziliśmy w hotelu po polskiej 

stronie granicy.  

  



 Drugiego dnia opuściliśmy hotel o wpół do dziewiątej. Naszym celem był 

Berlin. Pierwszą rzeczą, którą tam ujrzeliśmy, był bardzo dobrze zachowany 

odcinek Muru Berlińskiego. Wiedzieliście, że całość, licząca około 156 km 

powstała w jedną noc? Bo to, że od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 

oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego, będąc tym samym jednym z 

najbardziej znanych symboli zimnej wojny, oczywiście, że tak, prawda?  . To, 

co obecnie się  zachowało, w  całości pokryte jest różnego rodzaju graffiti. 

Najwięcej emocji wzbudza fragment ze słynnym pocałunkiem Chruszczowa i 

Honeckera. Słynnym, ponieważ, jak wspomniał nasz przewodnik, to przy nim 

najczęściej fotografują się uczestnicy każdej wycieczki. Jedynym minusem było 

to, że fragment ten znajduje się przy ulicy w związku z czym ruch jest dość 

duży.  

W dalszej kolejności udaliśmy się na Wyspę Muzeów, czyli do kompleksu 

mieszczącego takie obiekty jak Muzeum Pergamońskie, Stare Muzeum czy 

Nowe Muzeum. Warto wspomnieć, że zbiory, które posiadają, to jedne z 

najcenniejszych, najbardziej pożądanych przez inne tego typu placówki, obiekty 

na całym świecie. Całość wygląda niesłychanie imponująco, a aura bijąca z  

tych wiekowych murów jest powalająca.  

 



 Podczas dalszego spaceru po stolicy 

Niemiec  weszliśmy na moment do Aqua House, 

czyli szklanego budynku z pięknym akwarium w 

kształcie walca o imponujących rozmiarach, do 

którego (za opłatą) można wjechać windą. 

Następnie zrobiliśmy zdjęcia pod fontanną 

Posejdona i znajdującą się naprzeciwko Wieżą 

Telewizyjną. Pozytywne wrażenia wzbudził też 

Zegar Świata, mieszczący się na Alexanderplatz, 

wskazujący czas w stolicach różnych państw.  

Przechodząc dalej, było nam dane zobaczyć 

katedrę św. Jadwigi. Obiekt ten ma bardzo 

ciekawą historię. Król pruski Fryderyk II Wielki 

22-go listopada 1746 roku wydał patent, 

pozwalający parafii rzymskokatolickiej w 

Berlinie na wzniesienie kościoła. Zgoda na 

budowę kościoła katolickiego w kraju protestantów była skutkiem wygranej II 

wojny śląskiej, która doprowadziła do przyłączenia Śląska do królestwa Prus. 

Fryderyk II liczył tak naprawdę na pozyskanie tym gestem śląskiej szlachty, 

która w dalszym ciągu skłaniała się ku Austrii. Można też tym wyjaśnić wybór 

patronki Śląska – św. Jadwigi – na patronkę budowanego kościoła. Na tym 

samym placu znajduje się również pomnik, upamiętniający spalone niegdyś w 

tym miejscu książki. Ma bardzo symboliczną wymowę, a ponadto stoi on… pod 

ziemią!  Jeśli już o pomnikach mówimy, kolejnym, który zobaczyliśmy, był, 

będący w pobliżu, pomnik Fryderyka Wielkiego. Tak, tak, budowniczego 

wspomnianej katedry św. Jadwigi, ale i jednego z rozbiorów Polski, który 

jednak zaprowadził Prusy na szczyt potęgi.  

  

Następnym punktem na naszej liście był PostdamerPlatz, lecz do niego 

podjechaliśmy już autokarem. Po drodze minęliśmy interesujący Check Point 

Charlie, czyli atrapę mieszczącego się tu w okresie zimnej wojny przejścia 

granicznego  między NRD a Berlinem Zachodnim.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_II_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_%C5%9Al%C4%85ska


 

Sam PostdamerPlatz jest zachwycający. Drugich takich budynków nie 

znajdziecie w żadnej innej europejskiej stolicy. Nie dość, że położenie 

wszystkiego wydaje się niezwykle przemyślane, to jeszcze wykonane zostały 

tak pięknie i niebanalnie.  

 Myśleliśmy, że nic nie jest w stanie pobić tego, co do tamtej pory 

ujrzeliśmy, ale żeby przekonać się, jak bardzo się mylimy, wystarczyło 

przekroczyć próg Muzeum Techniki. Założone w 1982 r. kontynuuje ono 

tradycję licznych zbiorów z zakresu historii techniki, przechowywanych do II 

wojny światowej w Berlinie i których część eksponatów obecne muzeum 

przejęło. Muzeum, znajdujące się na terenie byłego dworca towarowego 

„AnhalterGüterbahnhof”, zaprasza na wyprawę odkrywczą śladami historii 

techniki. Nawet dla kogoś, kto w ogóle nie interesuje się tak szerokim pojęciem, 

jakim jest technika, wizyta tam jest niezapomniana. Uczniowie nie byli w stanie 

stwierdzić, co najbardziej ich zachwyciło. Ogromne lokomotywy i wagony 

sprzed lat, jeszcze większe statki, repliki samolotów, samochodów,  a może 

Centrum Nauki, czyli coś na kształt naszego Kopernika, w którym cała wystawa 

oddana jest do dyspozycji zwiedzających. Sami mielibyście dylemat, prawda?  

  



Wizyta w Berlinie nie mogła zakończyć się bez zdjęć pod Bramą 

Brandenburską. Na żywo wygląda naprawdę imponująco. W jej pobliżu mieści 

się również Bundestag, ozdobiony napisem demdeutschenvolke (narodowi 

niemieckiemu), więc wybraliśmy się również do niego. To nic innego jak gmach 

parlamentu Rzeszy w Berlinie. Od 1994 jest miejscem obrad Zgromadzenia 

Federalnego, które odbywa się co pięć lat w celu wyboru prezydenta Niemiec. 

Przed wejściem byliśmy poddani kontroli, przypominającej odprawę na 

lotnisku. Mimo to opłacało się tam wejść – z  mieszczącej się tam szklanej 

kopuły widać panoramę Berlina.  

 Dopiero po ujrzeniu tego wszystkiego wróciliśmy do hotelu, od którego 

dzieliło nas jedynie około półtorej godziny jazdy. Zachwyceni pięknem tego 

miasta.  

  



 I oto nadszedł – ostatni dzień. Ta denerwująca myśl ciągle plątała nam się 

po głowie, uparcie przypominając, że lada moment będzie trzeba powrócić do 

obowiązków. 

 Główną atrakcją 

trzeciego dnia była Tropikalna 

Wyspa. Nim jednak się w niej 

znaleźliśmy, wzięliśmy udział 

w rejsie po kanałach Lubbenau. 

Mimo niesprzyjającej pogody 

byliśmy pod wrażeniem tego 

urokliwego miejsca. Nic 

dziwnego, że w 1991 roku 

zostało uznane za rezerwat 

biosfery UNESCO. Najstarsze 

historyczne wzmianki o 

mieście pochodzą z 1315 roku. Głównym i najczęściej odwiedzanym zabytkiem 

tego małego i malowniczego miasteczka jest wybudowany w latach 1817-1839 

zespół pałacowy, który uważany jest za jeden z najbardziej imponujących, 

klasycystycznych rezydencji, na terenie Brandenburgii.   

W planach mieliśmy jeszcze zakupy na tzw. Targu Ogórkowym, ale z 

powodu tego, że słońce dalej się nie pokazywało, skończył się on wcześniej niż 

zdążyliśmy na niego dotrzeć.  

 Dziwne wydawało się to, że w drodze na Tropical Islands większość 

prawie zasnęła, lecz gdy tylko ujrzała naszą ostatnią atrakcję, przypominającą 

hangar NASA, zmęczenie odeszło daleko. W szatniach trochę się zagubiliśmy, 

ale ostatecznie odnaleźliśmy się w tym imponującym kompleksie. Wnętrze robi 

spore wrażenie – charakterystyczne rośliny imitują dżungle, pełno jest oczek 

wodnych i stawów z przeróżnymi zwierzętami, takimi jak chociażby flamingi. 

Całość restauracji i lokali utrzymana jest w spójnym stylu, a atrakcji co nie 

mara. Poza zabawą na szalonych zjeżdżalniach można spróbować lotu balonem, 

posiedzieć w jacuzzi, saunie, pójść na masaż czy zwyczajnie odpocząć na 

leżakach na plaży.  

Siedem godzin, które tam spędziliśmy, zleciało w mgnieniu oka.  

 



Jak zatem widzicie, wycieczka do Niemiec była bardzo ciekawa. Nikt z nas z 

pewnością nie żałuje, że się na nią zdecydował. Teraz czas powrócić do 

codziennych obowiązków, ciężkiej pracy i zajęć, ale co zobaczyliśmy, to nasze 

  

 

 

  



,,Bo jak się robi to ,co się naprawdę lubi, to wiadomo, że się 

chce’’ 

 
 
Rola pasji w naszym życiu jest nieoceniona. To ona 

napędza nas, zachęca do działania, karze wciąż się 

rozwijać i stopniowo coraz więcej od siebie wymagać. 

Pan Marcin Galas, jeden z nauczycieli wychowania 

fizycznego w Plater, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. 

Uczennice klasy drugiej miały przyjemność 

przeprowadzić wywiad z profesorem. Zapraszamy do 

lektury! 

 

Jak trafił pan do Plater? Dlaczego akurat to liceum? Jak długo uczy Pan 

w nim wychowania fizycznego? 

Przez zupełny przypadek. Byłem zainteresowany pracą w szkole już pod koniec 

studiów na Akademii AWF w Katowicach. Na początku, parę miesięcy uczyłem 

w prywatnej szkole w Sosnowcu. W Plater zapytałem o posadę, bo po prostu 

przechodziłem obok. Wyobraźcie sobie, że w tym samym dniu do szkoły 

zadzwoniła nauczycielka, że idzie na urlop zdrowotny. Miałem takie szczęście, 

że już następnego dnia mogłem stawić się na rozmowę z dyrekcją. Okazało się 

po niej, iż od wrześnie mam tutaj pracę. A to było 17 lat temu… No i z wielkimi 

sukcesami (śmiech). Ku mojej wielkiej radości i mam nadzieję, że nie tylko 

mojej, kontynuuje tu nauczanie.  

 

Jak wyglądały Pana pierwsze chwile nauczania w Plater? Wspomnienia 

są dobre czy złe? 

Bardzo dobre. Wiedziałem, że młodzież jest tu ambitna i fajna, więc wymagało 

to ode mnie, jako osoby, która była świeżo po studiach, dobrego przygotowania. 

Byłem i myślę, że dalej jestem, osobą, która chce angażować się w zajęcia 

wychowania fizycznego, więc zawsze biorę udział w lekcji wraz z uczniami. 

Uważam, że było to takim momentem przełamania, który zadecydował, że 

zostałem dobrze przyjęty. Pierwsze chwile wspominam jak najbardziej 

pozytywnie.  

 

Co jest największą wadą i zaletą naszej szkoły? 

Nie ma wad (śmiech)…  Są same zalety! Chociaż ubolewam nad warunkami, 

ale jeżeli młodzież jest zaangażowana i można z nią pracować, to schodzą one 

na drugi plan. Najważniejszy jest, jak to mówią, kapitał ludzki, który daje wielką 

satysfakcję.   

 

Co zmieniłby Pan w Plater? 
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Co bym zmienił? Wybudowałbym halę! Oczywiście gdybym miał takie 

możliwości i narzędzia ku temu. Ale co bym zmienił gdybym tak cofnął się o 

jakieś 10 lat… Przyjąłbym bardziej agresywną politykę w stosunku do władz 

miasta, żeby zdobywać finanse. Na przestrzeni lat była szansa, aby coś 

wygospodarować, lecz jeżeli ma się postawę, że rezygnuje się, jeśli nie 

wpuszczają drzwiami, to nigdy niczego się nie osiągnie. Wtedy wchodzi się 

oknami, do skutku, do skutku, do skutku… Zachęcam Was, żeby mieć taką 

postawę w życiu.  

 

Czy praca w tym zawodzie była od zawsze Pana marzeniem? Jest ona 

godna polecenia? 

Moje ukierunkowanie życiowe było jasne od początku. Już w czasach 

gimnazjalnych zaczynała się moja przygoda ze sportem, trenowałem przez kilka 

lat dość intensywnie i wiedziałem, że chcę to robić w życiu.  

Polecam! Polecam to co robię. Bo jak się robi to,co się naprawdę lubi to 

wiadomo, że się chce. Przy tym zawodzie da się rozwijać inne pasje, bo jest 

więcej czasu dla siebie. 

 

Jak trudne są w rzeczywistości studia na AWF? 

\Naprawdę są trudne. Powiem tak – moja żona jest po filologii klasycznej i 

mówi, że jej studia były o wiele łatwiejsze. Jednak dla wytrwałych wszystko jest 

możliwe.  Na pierwszym roku było zajęć praktycznych, ale i teoretycznych, 

takich jak anatomia, fizjologii czy biomechanika. Przedmioty niełatwe. Było też 

tego bardzo dużo nagromadzone. Przykładowo, ze stadionu na anatomię (zajęcia 

teoretyczne), dalej na basen, na którym półtorej godziny pływania i choć 

człowiek już naprawdę nie miał po tym sił, musiał wrócić jeszcze na 

biomechanikę gdzie wymagano od niego wzniesienia się na intelektualne 

wyżyny. Było ciężko, ale oczywiście nie zniechęcam. Zachęcam. Trzeba być 

świadomym wysiłku. Mówię z własnej perspektywy, a jestem osobą która jak 

już coś robi, to robi to dobrze. Bo jak ktoś odpuszcza to ma ciężko.  

 

Czego Pan najbardziej nie lubi w swoim zawodzie? 

Zwolnień z wychowania fizycznego. Albo tego, jak wychodzimy do parku, 

ponieważ jest piękna pogoda, aby pobiegać, zaczerpnąć  świeżego powietrza, 

poopalać się, a już po 200 metrach zaczyna się marudzenie i narzekanie, że są 

już zmęczone i nie mogą biec dalej! Tak szczerze, to denerwuje mnie poziom 

wychowania fizycznego, który z roku na rok jest coraz gorszy. Wiadomo – 

telefon, komputer… Coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami, więc coraz 

mniej się ruszamy. Nawet wymagania – wy macie coraz mniejsze wymagania 

od siebie.  

 

Nauczyciel powinien być surowy czy przyjacielski?  



Taki i taki. Bo jeśli jest surowy i nie ma tego przyjacielstwa, to przeradza się to 

w strach. Przede wszystkim zatem: surowość zbudowana na stopie partnerskiej. 

 

Czy z perspektywy czasu zmieniłby Pan zawód? 

Nie. Myślę, że nie. Na pewno myślałbym o rozwinięciu się w tym co robię. 

Udałoby mi się złożyć pewne papiery, jeśli chodzi o lekkoatletykę... Może mało 

było we mnie determinacji, żeby pracować jako trener.  

 

Co sprawia młodzieży najwięcej problemu? 

Fantastyczne urządzenia - smartfony. Im te sprzęty bardziej inteligentne, tym 

mniej jest od nas wymagane. Chociażby takie portale społecznościowe. Jeśli 

ktoś normalnie to wykorzystuje to dobrze, ale często prowadzą do tego, że nie 

potrafimy ze sobą rozmawiać  "face to face". 

 

Jak sam wspomina Pana swoje lekcje w-f w szkole?  

Nauczyciele mieli ze mną bardzo dużo problemów. Byłem osobą, która nie 

potrafiła usiedzieć w miejscu – wchodziłem na salą i od razu chciałem coś robić. 

Chyba podchodziłem do tego zbyt emocjonalnie. Byłem wariatem jeśli chodziło 

o sport.  

 

Dlaczego ruch jest taki ważny? 

Podejmowanie pewnych wyzwań i ruch przyzwyczajają organizm do wysiłku, 

również indywidualnego. To idzie ze sobą w parze. Jeśli ktoś wymaga od siebie 

pracę fizyczną to później będzie  mu łatwiej w innych sferach pracy nad sobą.  

 

Czy każdy może być sportowcem?  

Każdy, ale wiemy że zaawansowane trenowanie, doping i tak dalej... Już nie jest 

zdrowe.  

 

Jaka jest najbardziej niedoceniana dziedzina sportowa? 

Ogólnorozwojowe przygotowanie, czyli zwykłe bieganie jest podstawą do 

rozwijania się w każdej innej dziedzinie.  

 

Czy jest jakaś dyscyplina sportowa której chciałby Pan spróbować? 

Chciałbym kiedyś skoczyć z samolotu ze spadochronem. Wiadomo, że 

musiałbym wziąć jakieś lekcje. Wiem jednak, że w tym zakresie mam pewne 

słabości. Chociaż nie mam lęku wysokości, bałbym się skoczyć, lecz myślę, że 

koniec końców odważyłbym się, bo mam skłonności do podobnych rzeczy.  

 

Jaki sport, jest Pana ulubionym? 

Na chwilę obecną siatkówka z koszykówką, a zwłaszcza siatkówka plażowa. 

Nawet nad jeziorkiem można pograć. Popływać, schłodzić się i potem znowu 

pograć.  



 

Kto jest Pana idolem, jeśli chodzi o sport? 

Godziny spędzałem na boisku koszykówki, więc z NBA, Michael Jordan,. 

Byłem wpatrzony po prostu. Dostawałem kasety VHS ze Stanów 

Zjednoczonych od znajomego. I setki razy oglądałem film dokumentalny o tym 

zawodniku.  

 

Jakie jest Pana inne hobby? 

Muzyka! Zarówno słuchanie jak i jej wyszukiwanie. Oprócz reggae, to 

chyba z wiekiem przychodzi... Muzyki klasycznej też lubię posłuchać. I 

zachęcam do obcowania z muzyką na żywo, omawiania jej i tworzenia.   

 

Czy planuje Pan jakiś większy rozwój w sferze muzycznej, czy traktuje 

Pan to bardziej jako zabawę? czy jest to dla Pana bardziej Jakie ma Pan 

priorytety w życiu? 

Myślę, że raczej nie rozwój. Nie jest to taka dziedzina w życiu, w której muszę 

się spełniać, to bardziej rekreacja.  Włączając myślenie o działalności 

zarobkowej, potem komercji, to z tą satysfakcją ma to coraz mniej wspólnego. 

Moim priorytetem w życiu jest, aby cały czas jechać po tych torach, które są 

zbudowane dla mnie. Każdy ma swoje, zbudowane przez Stwórcę i sam 

decyduje czy chce po nich jechać czy nie. 

 

Jaki jest Pana ulubiony zespół /wykonawca? 

Dużo tego.. Samo reggae zaczęło się od Dżemu, potem wiadomo - Marley. 

Ostatnio, będąc z małżonką na randce w Katowicach na Mariackiej, 

pomyśleliśmy sobie, że z chęcią poszlibyśmy na koncert. Okazało się, że 200 

metrów dalej jest koncert, zespół Riffertone – bardzo dobra, przyjemna i 

akustyczna muzyka. Szczególnie przypadł mi do gustu utwór pt. Czas. Melodia 

ta zabrała mnie w przestrzeń odpoczynku.   

 

Jak doszło do tego że założył Pan zespół? 

Przez przypadek. Miałem przyjaciela o wspólnych zainteresowaniach. Ucząc się 

w liceum, sąsiada dwa piętra nade mną. Oboje byliśmy zamknięci i naszym 

sposobem komunikowania się była gra na gitarze, a potem tu, w Sosnowcu, 

założyliśmy zespół z osobami o takich samych pasjach.  

 

Skąd wzięła się nazwa Pańskiego zespołu? 

TOMATO - Tomek, Marcin, Tomek. Takie pierwsze skojarzenie. Bo najpierw 

byłem ja i dwóch Tomków.  No i jako pomidor, warzywo, ten miąższ, ten smak, 

ten kolor. Dwuznaczność słowa. 

 

Gdyby musiał Pan wybrać - sport czy muzyka?  



Myślę, że muzyka. Sam jestem zaskoczony, że to mówię, ale na sport czasem 

nie pozwala zdrowie. Tymczasem muzyka to przestrzeń, w której można 

naprawdę odnajdywać siebie.  Przestrzeń niezbadana. Myślę, że Bóg jest twórcą 

muzyki. 

 

Czy posiada Pan jeszcze jakieś hobby, o którym nie wiemy? 

Muzyka i sport to takie wiodące.  Lubię też czytać książki. To poszerza 

horyzonty.Ponadto moją pasją jest bycie ojcem. Mam fantastyczne córki i chce 

im dać jak najwięcej. To jest coś, co mnie kręci. No i oczywiście bycie mężem! 

Jakby moja żona to czytała, to proszę to podkreślić! 

 

Jakie stawia Pan sobie cele na najbliższe lata? 

Chciałbym żeby powstała tu hala. Nie wiem, może sam zacznę cegłówki 

przynosić (śmiech).  Natomiast zawodowo, to planuje tak prowadzić zajęcia, 

żeby nie pogarszała się frekwencja, żeby uczniowie chcieli ćwiczyć.  

 

Co zmieniło w Pana życiu pracowanie w szkole z młodzieżą? Jak zmienia 

się życie po liceum?  

Same pozytywne zmiany. Jestem niepoprawnym optymistą. I sam fakt, że czas 

leci tak szybko wcale mnie nie przeraża. W  tym roku kończę 40 lat i strasznie 

się  cieszę!  Pracowanie z młodzieżą uczy rozsądku i dojrzałości, z kolei 

dojrzałość daje później większą satysfakcję. Nad większą ilością rzeczy mam 

kontrolę. Małżeństwo to pewna odpowiedzialność i świadomość, że jest ktoś 

drugi. Przestaje się być takim śmierdzącym egoistą. Kiedy urodziła mi się 

pierwsza córka, to w ciągu tej jednej chwili stałem się innym człowiekiem.  

 

Często słyszy się, że nauczyciele bardziej poświęcają się uczniom niż 

własnym dzieciom.  

Nie, bo wy też jesteście moimi dziećmi (śmiech). Jednak swoje dzieci, to swoje. 

Takie relacje przekładają się podczas pracy z młodzieżą. Ostatnio zauważyłem, 

że zależy mi na każdym uczniu, na  każdej osobie tutaj. Nie zawsze można się 

nad każdą pochylić, ale jeśli się da to warto się zatrzymać bo można czegoś nie 

zauważyć, czegoś istotnego.  

 

Czy posiada Pan jakieś autorytety? 

Jezus jest moim autorytetem. Jest to osoba, która na przestrzeni lat była ubierana 

w różne koszulki, kurtki, skóry, glany... Przez wiele lat miałem jego obraz, 

gdzieś tam wysoko, ale to nie jest tak...  

 

Posiada Pan jakieś motto życiowe? 

Z uwagi, że mam takiego idola jakiego mam, to moją najbardziej ukochaną 

pozycją książkową jest Biblia. Sięgam do niej bardzo często, z racji czego wiele 

mott pochodzi stamtąd. Znajduje się tam też  odwołanie się przez Św. Pawła do 



sportu.  Parafrazując: "Biegnij tak, żebyś dobiegł do końca." I to jest takie moje 

motto.  

 

 

Rozmawiały: Adrianna Rok, Izabela Szczerba, IIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIWALIJA NA ŻYCZENIE 

 

 "Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym 

one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za 

nami jak cień" 

 
 Jaki jest najbardziej optymistyczny i spokojny naród świata? Gdzie ludzie 

są empatyczni, uśmiechnięci i zawsze pomogą drugiemu? Zdecydowanie pod 

obydwoma kryteriami można wpisać Indie! 

 Indie, kraj kontrastów pachnący kurkumą, curry, plackami z soczewicą i 

słodką kawa z owczym mlekiem. Kraj, którego dewiza mówi Satyamevajayate, 

co oznacza „Tylko prawda zwycięży”. Kraj, który większości ludzi na 

Zachodzie Europy kojarzy się z Bollywood, Hindusami, słoniami i buddyzmem. 

Czym są dla mnie Indie? Na pewno największym marzeniem. 

 Odkąd zaczęłam interesować się 

Indiami, uczyć języka hindi i medytować, 

coraz bardziej czuję, że chcę tam kiedyś 

pojechać. Chciałabym poznać kulturę, ludzi, 

posmakować tej kuchni, zobaczyć słonie 

indyjskie w naturalnym środowisku 

Chciałabym pojechać do państwa, które tak 

fascynowało Johna Lennona i które nadal 

fascynuje, np. Beatę Pawlikowską i innych 

ludzi. Dzięki właśnie tym ludziom, moim 

autorytetom, chcę pojechać nad Ganges i wciągnąć we własne płuca powietrze, 

które napawa spokojem. 

 Od kiedy zaczęłam się interesować Indiami, zaczęłam również 

medytować i uprawiać jogę. Nie jest to jednak dla mnie tylko zestaw ćwiczeń 

fizyczno-umysłowych, które uprawia się dla zdrowia i uspokojenia umysłu. Joga 

to przede wszystkim jeden z sześciu systemów filozofii Indyjskiej zajmujący się 

związkiem pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez odpowiedni trening ciała, 

dyscyplinę duchową, medytację i przestrzeganie zasad etycznych joga pozwala 

rozpoznać i wytłumaczyć sobie naturę rzeczywistości. W aspekcie religijnym 

joga prowadzi do jednego: wyzwolenia się z kręgu narodzin i śmierci. Ludzie od 

wieków uprawiają jogę w celu uzyskania wolności, spokoju z chęci oddzielenia 

się od świata materialnego oraz osiągnięcia stanu bezwarunkowego istnienia. 

Wszystkie te czynniki nazywane są KIWALIJA (czyt. kaiwalidżia). Czym więc 

jest dla mnie joga? Jest to moim zdaniem sposób na wyciszenie, odłączenie się 

od wszystkich problemów świata rzeczywistego, a przede wszystkim na 

uspokojenie swoich lęków, To, co teraz napiszę może wydawać się absurdalne, 

ale od bardzo dawna bałam się... drabin. Był to niczym nieuzasadniony lęk, 



którego nie umiem 

wytłumaczyć. Być może 

wiąże się on z lękiem 

wysokości albo z tym, że 

gdy miałam 6 lat spadłam z 

drabinki na placu zabaw. 

Dzięki jodze właśnie udało 

mi się ten lęk opanować. 

Joga i medytacja pomagają 

mi także zaakceptować 

swoje wady i przekuć je na zalety. 

 Od niedawna zaczęłam dostrzegać w swoim życiu zmiany. Zauważyłam, 

że nawet niewielkie rzeczy (nie mówię tu o rzeczach materialnych) potrafią 

wprawić mnie w dobry humor. Zwłaszcza uśmiech kogoś mi bliskiego 

powoduje, że zza chmur wygląda słońce. Zaczęłam „również patrzeć na świat” 

sercem. Joga i medytacja to moim zdaniem dwie bardzo proste techniki 

poznania samego siebie. Wbrew pozorom nie potrzeba na nie zbyt wiele czasu 

czy wysiłku. 

W wolnej chwili wystarczy po prostu zamknąć oczy i myśleć o tym co nas 

uspokaja: płynącej wodzie szumiącym lesie, czy kluczu lecących ptaków. 

 Nie polecam jednak praktykować medytacji w środkach komunikacji 

miejskiej. Wiemz własnego doświadczenia, że można wtedy łatwo przegapić 

przystanek i pojechać dalej.Kolejnym sposobem na ukojenie umysłu jest 

słuchanie mantr. Szczególnie polecamGreen tara mantra, ponieważ pozwala się 

wyciszyć oraz Om mani padme hum, która pomaga mi podczas rysowania, 

pisania lub nauki. 

 Co jeszcze powoduje, że pokochałam Indie i marzę aby tam pojechać? 

Prawdopodobnie jedną z przyczyn jest zmęczenie zachodnim 

konsumpcjonizmem oraz rakiem duchowości (to może dziwnie zabrzmieć 

wypowiadane przez osiemnastolatkę, która póki co ma problem z własną 

tożsamością religijną). Czuję się wyobcowana z „kultury” pogoni za pieniądzem 

i sądzę, że człowiek żyje zbyt krótko, aby poświęcać całe życie na te 

bezsensowne czynności. Indie to jednak nie jest kraj dla każdego. Pytanie mnie 

'Dlaczego Indie?' moim zdaniem jest równie niedorzeczne, co pytanie 'Dlaczego 

jeździsz na motocyklu?'. Przecież jest dużo wygodniejszych i bezpieczniejszych 

środków transportu. Indie to kraj pogodzonych ze swoją karmą ludzi, którzy nie 

próbują na siłę i mimo wszystko powiększać swojego majątku, a ich życie 

sprowadza się do czerpania przyjemności z najprostszych czynności w życiu. 

Dodatkowo uwielbiam Indie, za otwartość ludzi na ulicach, religię, która nie 

powoduje, że z ludzi wychodzą najpodlejsze cechy, za zapach kadzidełek, za 

przyprawy, które na szczęście są sprowadzane do Polski oraz za rytuał picia 

masalachai. Jest to słodka herbata z mlekiem, którą pije się w małych 

filiżankach siedząc w pozycji lotosu. 



 Podoba mi się również język który fonetycznie i gramatycznie jest bardzo 

zbliżonydo naszego języka. Nauka hindi pozwala mi się samodoskonalić i 

pokazuje mi, że nauka języków obcych jest bardzo ciekawa. Hindi to język, 

który nie wymaga ode mnie zbyt wiele, jego nauka jest dla mnie ogromną 

przyjemnością. 

 Kultura Indii przekonała mnie o tym, że wszystko się zmienia i jest to 

jedynym stałym elementem życia. Dzień zamienia się w noc, ziarno w roślinę, 

dlatego ie możemy jako ludzie zbytnio przywiązywać się do idei, planów ani 

przedmiotów, bo właśnie z takiego przywiązania się do czegoś i uporu bierze się 

cierpienie. Zrozumiałam też, że prawdziwe zwycięstwo osiągam wtedy, kiedy 

zdobędę się na odwagę zrozumienia prawdziwych emocji, które mną kierują i 

zastąpienia ich dobrem oraz przyjaźnią. 

 Dlatego właśnie kocham Indie. Pozwalają mi one odciąć się od szarej 

rzeczywistościi pesymizmu. Zrozumiałam też, że każdy musi zrozumieć to sam. 

Świat jest piękny, ale to piękno często nie może przebić się przez smutek, tak 

samo jak słońce często nie może przebić się przez chmury. 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Kabacińska, IIA 



ESTETYCZNE TĄPNIĘCIE WŁOSKIEGO 

GIGANTA 

 

Federico Fellini to mój osobisty numer 1 w panteonie największych reżyserów 

filmowych pochodzenia europejskiego, takich jak chociażby Michelangelo 

Antonioni, Ingmar Bergman, Milos Forman, Alfred Hitchcock czy David Lean. 

Drzwi do sławy otwarły się przed nim, kiedy nawiązał scenopisarską 

współpracę  z Roberto Rossellinim w latach 40., który wówczas był uważany za 

króla neorealizmu. Swój styl, charakteryzujący się paradoksalnie 

optymistycznym podejściem do poruszanych problemów społeczno-

obyczajowych, kipieniem od szczerych emocji i kreowaniem wylewnych, 

ekstrawertycznych bohaterów ogarniętych życiowymi problemami, wykształcił 

już na samym początku kariery w takich filmach jak „Wałkonie”, „Niebieski 

Ptak”, „La Strada” czy „Noce Cabirii”. Ten ostatni to tak naprawdę preludium 

do wielkiej historii, którą Włoch zaserwował nam w 1960 roku. Mam na myśli 

oczywiście „Słodkie Życie”. 

 

To arcydzieło stanowi największy estetyczny przełom dekady, ostateczne 

zerwanie reżysera z duchem neorealizmu, który wciąż przejawiał się w jego 

filmach, i płynną odskocznię w stronę stylu poetyckiego, którym uraczył nas w 

swoim opus magnum „Osiem i Pół” z 1963. Pozornie prozaiczna historia 



tygodnia z życia rzymskiego dziennikarza, Marcello Rubiniego (niezawodny 

Marcello Mastroianni), który stara się dokonać wyboru między podążaniem 

ścieżką hedonizmu a prowadzeniem nużącej egzystencji w zorganizowanym 

systemie wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Fellini jako pierwszy odważył się 

pokazać świat wyższych sfer w najgorszym świetle, co wywołało społeczny 

skandal. Produkcję zaczęto postrzegać nawet jako dzieło z kluczem, poszukując 

odpowiedników bohaterów filmu w prawdziwym życiu.  

Marcello pracuje dla jednego z niszowych, rzymskich tabloidów i stara się 

dostarczyć czytelnikom najbardziej pikantnych wiadomości z życia gwiazd. 

Przebywając w towarzystwie celebrytów, z czasem coraz bardziej zanurza się w 

świecie wolnym od trosk materialnych, w którym głównym celem jest 

zatracanie się w przyjemnościach i zaspokajanie potrzeb. Wikła się w 

jednonocne przygody z licznymi kobietami (jedną z nich jest Sylvia, w tej roli 

piękna Anita Ekberg), przy tym zdradzając swą narzeczoną Emmę, jednak wciąż 

nie potrafi ujarzmić swoich miłosnych fantazji. W końcu ostatecznie rzuca 

swoją dotychczasową partnerkę, wypowiadając legendarną frazę: „nie mogę 

spędzić życia na kochaniu tylko ciebie.” Podczas gdy nasz bohater coraz głębiej 

poznaje tajniki zamkniętego dla niego dotąd świata, zaczyna dostrzegać w nim 

jego prawdziwe, mroczne oblicze. Marcello jest już jednak tak odurzony 

atmosferą nieustannej zabawy, że nie potrafi się od niej uwolnić, chociaż bardzo 

tego pragnie. Sceną, w której zaczynamy dostrzegać głębię tego dzieła jest 

rozmowa Marcello z jego bliskim przyjacielem, Steinerem (tę tajemniczą postać 

można interpretować jako drugą twarz, alternatywną wersję głównego bohatera). 

To on miał największy wpływ na dalsze losy naszego protagonisty, 

uświadamiając mu potencjalną marność jego dotychczasowej, idyllicznej 

egzystencji. Tu pada jeden z moich ulubionych cytatów: „Każde, najnędzniejsze 

istnienie jest lepsze od bezpiecznej egzystencji w zorganizowanym 

społeczeństwie, gdzie wszystko jest skalkulowane i perfekcyjne.” Jednak czy 

Steiner miał rację? Niezupełnie. W dalszej części filmu sam postanawia uwolnić 

się z sideł hedonizmu, tym samym odbiera życie sobie i swoim dzieciom. I 

właśnie skrajną krytykę hedonizmu, który prowadzi do moralno-obyczajowej 

dekadencji społeczeństwa, budzi egzystencjalną i duchową pustkę ciążącą nad 

światem, stanowi ten film. Wieczne Miasto jest zdesperowane brakiem reakcji 

Boga na nieszczęścia spadające na mieszkańców i mimo, że w tym otoczeniu 

zaprzepaszczone są wszelkie szanse na cud, ludzie wciąż wierzą i rozpaczliwie 

czekają na nadejście Mesjasza. Przykładem tego jest moment, kiedy dwójce 

dzieci rzekomo objawia się Matka Boska. Wokół rodzeństwa zgromadza się cała 

zgraja obywateli, którzy są zdolni do absolutnie wszystkiego, aby ujrzeć Maryję 

i osobiście poprosić ją o reakcję.  



Fellini udowadnia, że poszukiwanie sensu i tytułowego, słodkiego życia w 

moralnie podupadającym świecie kończy się klęską, do tego przedstawia 

nasilające się problemy w komunikacji między ludźmi. Kluczowe są sekwencje 

kończące film – ta, w której odurzony alkoholem Marcello postanawia oddać się 

seksualnym fantazjom oraz ta najważniejsza, puenta na plaży. W trakcie 

imprezy w posiadłości jednego z celebrytów dochodzi do wspomnianej 

wcześniej, seksualnej orgii, w której Marcello bierze czynny udział. Kiedy 

imprezowicze wychodzą na zewnątrz, kierując się w stronę pobliskiej plaży 

jeden z nich stwierdza: „miałem piękny makijaż, ale teraz czuję się brudny”. Po 

prostu bohaterowie dopuścili się czynów odbiegających od pierwotnej natury 

człowieka, dlatego odcisnęło to dozgonne piętno na ich moralności. Sekwencją, 

która zamyka film jest, dzisiaj już legendarna, scena na plaży, gdzie grupa ludzi 

wyciąga na brzeg martwą płaszczkę (symbol Boga, zmęczonego grzechami i 

bezwstydnymi czynami Marcella i jego przyjaciół). Rubini po drugiej stronie 

dostrzega młodą dziewczynę, którą wcześniej spotkał w restauracji i nazwał 

nieskazitelnym aniołem. Dziewczyna woła Marcello, jednak szum fal zagłusza 

ją, przez co bohaterowie nie mogą się porozumieć. Jednak czy to naprawdę 

morze jest powodem werbalnych nieścisłości? Nie, po prostu postacie te nadają 

na zupełnie innych falach, operują odmiennym językiem, nie są w stanie się 

porozumieć. Dziewczyna jest symbolem moralnej czystości, którą Marcello już 

dawno temu utracił. Bohater jest etycznie wymarłym człowiekiem, niczym 

wyłowiona chwilę temu płaszczka. Film kończy się tradycyjnie pesymistycznym 

akcentem, czyli ujęciem uśmiechniętej twarzy bohaterki, która tak naprawdę nie 

zdaje sobie sprawy, że niewinność tego pozornie ułożonego człowieka 

bezpowrotnie przeminęła, rodząc w jej miejscu emocjonalną próżnię. 



 

„Słodkie Życie” jest w moim odczuciu drugim, najlepszym filmem 

włoskiego reżysera w karierze. Niezapomniane kreacje aktorskie, niesamowita 

głębia, którą dostrzegłem za drugim razem, świetne zdjęcia Otello Martelliego, 

inteligentne poczucie humoru, bezpretensjonalnie poprowadzona narracja i, jak 

zawsze, perfekcyjna muzyka Nino Roty. Bardziej wymagający widzowie 

zapewne poczują lekki niedosyt poetyckiej symboliki i metafor, którymi 

mogliśmy się delektować we wspomnianym na początku „Osiem i Pół” czy 

„Amarcordzie”, chociaż nie jest to ogromnym defektem. Bo czy dwie, 

przytoczone wyżej, produkcje w ogóle mogłyby powstać bez „Słodkiego 

życia”? Definitywnie nie, dlatego ten film zasługuje na miano arcydzieła 

światowej kinematografii i najważniejszego, najbardziej przełomowego dzieła w 

dorobku Federico Felliniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Michał Jędrszczak IIA 



Pierwsza dama 
 

Od wielu lat z wielkim 

zaangażowaniem śledzę gale 

wręczania Oscarów, starając się 

zwracać uwagę na wszystkie 

wyróżnione tytuły, licząc, że 

znajdę w nich coś dla siebie. 

Rok 2017 obfitował w całą 

masę świetnych produkcji, więc 

za cel honoru obrałam sobie 

obejrzenie wszystkich tych, 

których opis mnie zaintrygował. 

Dlatego właśnie wybrałam się 

na seans „Jackie”. Film w 

reżyserii Pablo Larrain’a 

opowiada historię słynnej 

Jackie Kennedy – wdowie po 

zamordowanym w zamachu 

prezydencie Stanów 

Zjednoczonych. 

Jeśli mam być szczera – 

dawno żaden film nie wywarł 

na mnie takiego wrażenie, a z 

tegorocznych  nominacji  

widziałam już wiele  faworytów 

takich jak „La la land” czy 

„Przełęcz ocalałych”. I mimo że każdy z nich był niesamowity na swój sposób, 

gdybym miała taką możliwość, „Jackie” otrzymałaby ode mnie wszystkie 

statuetki. Sama nie wiem, dlaczego dzieło to aż tak mnie urzekło. Historia 

została przedstawiona inaczej niż w oficjalnych dokumentach i relacjach z 

zamachu na JFK. Przede wszystkim tutaj nie chodziło o prezydenta, ale o jego 

żonę. Kobietę, która choć nie została tego dnia ranna, a tak naprawdę odniosła 

ogromne obrażenia. Nieodwracalne.  Nigdy nie sądziłabym, że Pierwsza Dama 

może stanowić dla mnie inspirację, ale gdy zobaczyłam ją - trzymającą swojego 

martwego męża na kolanach i zbierającą fragmenty jego głowy z dachu 

samochodu – zrozumiałam, jak silną osobą była. Film, chociaż chwilami 

monotonny i jednostajny, bronił się historią, którą opowiedziano w 

fenomenalny, wzruszający sposób. Ukazał żałobę, chwile załamania, powrót do 

zdrowia – wszystko to, o czym nie mówi się, wspominając o uwielbianej przez 

Amerykanów Jacqueline Kennedy.  



 Do tego wszystkiego dołóżmy fenomenalną grę aktorską Natalie Portman. 

Widok jej postać ubraną w słynny różowy komplecik umazany krwią, próbującą 

zmyć czerwone plamy z twarzy i rąk, zanoszącą się łzami, odebrał mi mowę. 

Tępo wpatrywałam się w ekran, próbując zrozumieć, co mogła czuć ta kobieta. 

Nic dziwnego, że Portman dostała nominację do Oscara. Co ciekawe, na 

potrzeby filmy przybrała akcent i zachowywała się jak prawdziwa Pierwsza 

Dama. 

 Cieszę się, że to nie zamach grał tutaj pierwsze skrzypce, a sceny i życie 

zainteresowanych tuż po nim. Chociaż myślę, że jedną z najmocniejszych scen 

„Jackie” jest właśnie odgłos wystrzału, martwe ciało prezydenta i wzrok, jakim 

Jackie wpatruje się w kamerę. Gdy z ust reportera pada pytanie „Jak brzmiał 

dźwięk kuli?”, Jackie odpowiada coś na kształt: „Wiedziałam, że nie żyje, 

widziałam jego otwarte oczy, ale wciąż nie mogłam zmusić się do puszczenia 

jego głowy.”. 

 Twórcy zadbali o szczegóły - świetnie dobrane stroje, idealnie 

odwzorowane pokoje Białego Domu, poruszająca procesja za trumną przykrytą 

flagą Ameryki. Film ten zadziałał na mnie bardzo emocjonalnie, ukazując siłę 

niewinnej kobiety, jej kryzys i walkę. Dochodzące do tego retrospekcje sprzed 

zamachu, jedyne pozytywne wspomnienia, jakie pani Kennedy mogła nam 

ofiarować, zostawiły mnie z pustką w sercu i głowie.  

Jedyną rzeczą, którą według mnie można tej produkcji zarzucić jest 

unikanie niewygodnych tematów, na przykład licznych zdrad JF Kemnedy’ego.  

 Mimo wszystko dzieło to poruszyło mnie dogłębnie i długo nie będę 

mogła pozbyć się go ze swojej pamięci. Niezaprzeczalnie warto poświęcić dwie 

godziny - nie temu, który zginął, ale tej, która przeżyła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anita Turska, IIA 



,,Kto myśli, że świat na niego zaczeka 

jest zwyczajnie próżny’’ 
 

 

To nie jest kraj dla starych ludzi to film Joela i Ethana Coenów z 2007 

roku oparty na powieści Cormaca McCarthy’ego o tym samym tytule. Bracia 

poza reżyserią i scenariuszem zajęli się również montażem, muzyka stanowi 

dzieło Cartera Burwella, zdjęcia Rogera Deakinsa, a za scenografię 

odpowiedzialny był zespół w składzie: Nancy Haigh, Marcia Calosio, John P. 

Goldsmith i Jess Gonchor. Dzieło zostało nagrodzone Oscarami w kategorii: 

najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy 

aktor drugoplanowy (Javier Bardem).  

Film opowiada o losach myśliwego Llewelyna Mossa (Josh Brolin), który 

podczas polowania niedaleko meksykańskiej granicy znajduje grupę rozbitych 

samochodów (bagażnik jednego z nich pełen był heroiny), a dalej martwe ciała i 

dwa miliony dolarów. Decyduje się przywłaszczyć sobie pieniądze, nie wiedząc, 

że tym samym staje się ofiarą zawodowego mordercy Antona Chigurha (Javier 

Bardem) oraz meksykańskiej mafii. Tropem głównego bohatera rusza również 

doświadczony szeryf Bell (Tommy Lee Jones).  

 

Książki Cormaca McCarthy’ego uchodzą za niezwykle trudne do 

zekranizowania, lecz bracia Coen poradzili sobie z tym wyzwaniem znakomicie. 

W ich dziele Ameryka nie jest taką, jaką znamy z hollywoodzkich produkcji, co 

więcej wizja Coen’ów stanowi jej istne przeciwieństwo: boleśnie prawdziwa, 

brutalna i szorstka, pełna krwi, przemocy oraz narkotyków. To nie jest kraj dla 

starych ludzi łączy w sobie kilka stylów: kina drogi, współczesnego westernu i 

typowego thillera. Twórcy korzystają ze środków wyrazu w sposób niezwykle  

oszczędny, czasami ograniczając się tylko do widoku prerii czy momentu ciszy 

(muzyka pojawia się okazjonalnie – tempo jest wybijane krokami, oddechami, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joel_i_Ethan_Coenowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cormac_McCarthy


przeładowaniem broni, kroplami potu spadającymi na podłogę). Dzięki temu 

zabiegowi uwaga widza nie zostaje rozproszona. Oczywiście ma to również 

swoich przeciwników, którzy odbierają te posunięcie jako błąd, lecz dla mnie 

stanowi ono jeden z czynników, który zadecydował o tym, że jest to film 

ambitny, wymagający, oryginalny, a przede wszystkim mądry.  

Na początku mogłoby się wydawać, że wszystko potoczy się zgodnie ze 

starym schematem fabularnym – ścigany i łowca (jednocześnie nasunęło mi się 

skojarzenie do Prostego planu czy do Pieniądza). Z każdą minutą zdajemy sobie 

jednak sprawę, że dzieło zawiera bardzo dużo ukrytych znaczeń. Twórcy nie 

narzucają nam jednego toru interpretacji, a wymagają głębokiej refleksji. W To 

nie jest kraj dla starych ludzi widoczne są wszystkie elementy stylu rodzeństwa, 

łącznie z czarnym humorem i umiejętnością wygrania najdrobniejszych 

dialogów czy scen.  

Wydarzenia w filmie rozgrywają się na początku lat 80. XX w. Z tego 

powodu twórcy filmu musieli tak dobrać scenografię, rekwizyty i kostiumy, aby 

sukcesywnie odtworzyć klimat tamtych czasów. Wszyscy wykonali swoją 

działkę najlepiej, jak mogli, ale nie do końca zapobiegli błędom. Przykładowo, 

w ostatniej scenie filmu pojazd, który uderza w samochód Antona, ma tablice 

rejestracyjne z rysunkiem promu kosmicznego, które nie były jeszcze używane 

w 1980 roku. W dalszej kolejności możemy wymienić też sytuacje, w których:  

Dodge stoi zaparkowany przed Regal Motelem (powstał on dopiero w 1983 

roku), Anton wchodzi do apteki, a w tle widać współczesny bank Wells Fargo 

(banki te nie działały w Teksasie w 1980 roku), a w każdym z hoteli na suficie 

widać nowoczesne czujniki dymu. Takich przykładów jest więcej, ale czy detale 

te przeszkadzają nam w odbiorze tego filmu? Wielce prawdopodobne, że 

większość nawet ich nie zauważy.  

Chciałabym szczególnie wyróżnić Rogera Deakinsa, którego świetne 

zdjęcia podbijają klimat filmu.  

Jeśli chodzi o aktorstwo, to wydaje mi się, że osiągnęło najwyższy z 

możliwych poziomów. Moss, który jeszcze przed momentem polował na 

zwierzynę, sam staje się ofiarą, bez moralnych oporów, przywłaszczając sobie 

brudną forsę. Jednak czy możemy się mu dziwić? Gdybyśmy znaleźli się na 

jego miejscu, nie postąpilibyśmy tak samo?  Albo nie zabralibyśmy chociaż 

małej części… Josh Brolin, który wcielił się w te postać wypadł wiarygodnie, a 

co najważniejsze nie dał się zepchnąć na dalszy plan w obliczu niezwykłych 

kreacji kolegów. 

http://to.nie.jest.kraj.dla.starych.ludzi.filmweb.pl/
http://to.nie.jest.kraj.dla.starych.ludzi.filmweb.pl/


Wcześniej brano pod uwagę do tej roli Heatha Ledgera, lecz aktor odmówił, 

chcąc wziąć sobie ,,trochę wolnego’’. Joel i Ethan  Coenowie początkowo 

odmówili Brolinowi udziału w przesłuchaniu, więc poprosił on o pomoc w 

nagraniu taśmy z próbką jego możliwości Roberta Rodrigueza. Tak więc 

Rodriguez zajął się obsługą kamery, zaś Quentin Tarantino wyreżyserował to 

wystąpienie. 

Nie ma wątpliwości, że Javier Bardem zagrał rolę życia. Trudno jest 

wyobrazić sobie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Po sensie takie słowa jak 

fenomenalny, wspaniały czy zjawiskowy wydają mi się oklepane i co 

najważniejsze – niewystarczające, naprawdę. Anton to istna maszyna do 

zabijania. Bezwzględny sadysta, któremu odbieranie życia przychodzi z 

łatwością, o własnym (jakże brutalnym i nieetycznym) kodeksie moralnym. 

Przytoczmy jedną ze scen – Anton Chigurh znajduje się na stacji benzynowej. 

Właściciel próbuje go zagadywać, lecz Anton tak kieruje rozmową, że 

mężczyzna zaczyna tego żałować. Przełyka ślinę. Widz też. Anton rzuca 

monetom, a stawką jest życie właściciela stacji. Napięcie tej sceny wręcz wlewa 

się do pomieszczenia, w którym jest widz, jego gardło jest suche, a spojrzenia 

postaci wykreowanej przez Bardema hipnotyzuje.  

Trzecią centralną postacią filmu  jest szeryf Ed Tom Bell i to właśnie z 

jego punktu widzenia śledzimy całą historię. Należy do ludzi starej daty, 

pamięta jeszcze czas, w którym przeciętnym stróż prawa nie musiał nosić broni, 

mieć oczu dookoła głowy i przed każdym wyjściem z domu patrzeć na rodzinę 

jakby już nigdy więcej miał jej nie zobaczyć. Niestety sytuacja zmieniła się o sto 

osiemdziesiąt stopni. Bezmyślne mordy zatarły takie wartości jak honor, 

patriotyzm i zasady. Tommy Lee Jones wspaniale oddaje postać zmęczonego 

szeryfa, świadomego aczkolwiek rozgoryczonego takim obrotem spraw: 

Widzicie, teraz zbrodnie są zupełnie inne. Nie, żebym się ich obawiał. Zawsze 

wiedziałem, że wykonując tę pracę, trzeba być gotowym na śmierć. Ale nie mam 

zamiaru wyzywać losu, albo mieć do czynienia z czymś, czego nie rozumiem. 

http://www.filmweb.pl/person/Joel.Coen
http://www.filmweb.pl/person/Ethan.Coen
http://www.filmweb.pl/person/Robert+Rodriguez-10319
http://www.filmweb.pl/person/Robert+Rodriguez-10319
http://www.filmweb.pl/person/Quentin.Tarantino


Człowiek naraża swoją duszę na niebezpieczeństwo i musi powiedzieć: w 

porządku – będę częścią tego świata. 

Po obejrzeniu tego filmu naszła mnie cała lawina myśli. Z całą pewnością 

To nie jest kraj dla starych ludzi, to nie jest film dla masowego odbiorcy, 

poszukującego czegoś miłego, schematycznego i łatwego do strawienia. 

Omawiane dzieło braci Coen jest jedną z niewielu pozycji, do której nie mam 

żadnych zastrzeżeń. Coenowie, biorąc się za sfilmowanie powieści Cormacka 

McCarthy’ego, wprowadzili kilka własnych pomysłów, pozostawiając jednak 

szkielet fabularny nietknięty. Moim zdaniem  nie stworzyli czegoś tak 

wybitnego od czasów Fargo – filmu, który swoją premierę miał w 1996 roku, w 

którym dyrektor sprzedaży w jednym z salonów samochodowych swojego teścia 

wynajmuje dwóch psychopatycznych bandziorów, aby porwali jego żonę w celu 

wyłudzenia od jej ojca pieniędzy na okup. To nie jest kraj dla starych ludzi, ma 

dopiero dziesięć lat, co stanowi bardzo dobry dowód na to, że kino nadal ma 

sporo do zaoferowania.  

Film ten z czasem ewoluuje – z thillera w dramat egzystencjalny. 

Genialnie obrazuje upadek wszelkich norm moralnych, wartości, na których 

zbudowany został amerykański sen. Bell doskonale zauważa ten proces. W 

epilogu książki McCarthy’ego apeluje, aby gdzieś rozpalić ogień W tym mroku, 

w tym zimnie. Ale czy jesteśmy jeszcze w stanie? Historia opowiedziana przez 

braci Coen zachwyca swą prostatą, ale i przeraża wizją przedstawionego świata 

– wypranego z emocji, czerwonego od krwi. Wymowa tego film jest wręcz 

depresyjna, uderza widza swoją brutalnością, ale to tylko my jesteśmy winni 

takiemu stanu rzeczy –  bracia Coen po prostu obierają nas ze złudzeń.  

Pierwsza dekada XXI wieku doczekała się godnego przedstawiciela tego 

okresu, a wszystkie ,,dzieła’’ pokroju Terminatora, nieudanych komedii i 

pseudogłębokich historii o nastolatkach należałoby usunąć z pamięci. 

 

 

 



W związku ze zbliżającymi się 

wakacjami, redakcja  E!milki życzy 

całemu Gronu Pedagogicznemu oraz 

uczniom Plater cudownego i 

bezpiecznego wypoczynku! 
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