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„Mrugnięcie” 
 

Gdy otwieram oczy, czuje się jak we śnie, 

nie chcąc się budzić, 

gdy je zamykam, koszmar samotności powraca. 

Ciemność, strach, lęk. 

Czuje to za każdym razem, 

krótkie szybkie przejście, 

inna rzeczywistość, świat, pojęcie. 

A to wszystko to tylko mrugnięcie. 

 

 
                                       

 

 
 

                                                                                             Oliwia Kudełko,1e  
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„Wspomnienie” 

Pamiętasz nasze ostatnie spotkanie? 

Wokół róże, żar z nieba i... łkanie. 

Nie klęczałem przy tobie, 

nie wyciągnąłem dłoni –  

zostawiłem bólem przepełniony, 

bo tak naprawdę odchodzić nie chciałem. 

Ale nasza  miłość starciem była, 

w którym niszczyłem Cię - o jak bardzo, 

 moja miła! 

Naznaczona czerwienią, 

rubinem szlachetna, 

wspólną wędrówką, 

lecz i kolców pełna. 

I to właśnie z jej powodu odejść 

musiałem. 

Bo czyż mogłem patrzeć jak robię cień z tego 

co kochałem? 
 

Kamila Swoboda, 1A 
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"Inaczej" 
 

Budzisz się z rana… 

Przyklejony sen na zaspanych powiekach, 

Ciepła kołdra potargana 

Musisz przez kolejny dzień iść. 

 

 

Milion zagubionych dusz na ulicach, 

Zdeptanych róż niepotrzebnych nikomu. 

Zgrabiałymi rękoma ktoś gra na skrzypcach 

Też niepotrzebny nikomu już. 

 

 

Zimny wiatr targa przez życie poszarpanym człowiekiem 

Znajduje swe szczęście w czerwieni alejach 

Cisza panuje tu tak młoda wiekiem 

Pozwala przypomnieć życie w miłości… 

 

 

Czas pułapką, w pułapce czas, 

Płyną uporządkowane dni. 

Zaraz zostanie cień z jeszcze wczorajszych „nas” 

Miliony porozrzucanych, straconych chwil… 

 

 

Jedynie słońce mówi ci jak masz żyć, 

Pokazuje jak pokonywać kałuże. 

Nie pozwala ci upaść  

Pomaga ci przetrwać mroczne burze. 

 

 

Oplótłszy ciepłymi ramionami ogrzewa dusze, 

Powoli kruszy twoje serce, 

Pozwala ci żyć. 

Już chcesz żyć  

 

 

Zamieniona zimna wilgoć czerni, 

Na słońca odznaki żółci i czerwieni… 

 

                                                                                                                                 

                                                                           Zuzanna Lebelt,1a 
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„JASKINIA” 
 

Jesteśmy w jaskini 

poskręcani 

w szaleńczym tańcu 

z kłamstwem 

z pazernością 

ze złością 

i z fałszem 

Jesteśmy w jaskini 

zaryglowani burzą 

i błyskawic i wichru odwetem 

Jesteśmy w jaskini 

gdzie przeszłość z przyszłością 

mocnym węzłem 

Jesteśmy w jaskini 

głodni światła. 
 

 

 

 

                                                                                                Kamila Swoboda, 1A 
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„RAPORT Z KOŃCA ŚWIATA” 

 

To był miesiąc zimowy, 

a za oknem padały kolory 

 

Aniołowie 

obdarci 

na ziemi klęczeli 

z łańcuchami na kostkach, 

z dłońmi bezwładnie złożonymi w modlitwie 

 

a 

 

Grzech soczysty, 

pyszny 

w skrzydła się przyodział, aby wzlecieć ponad ruiny 

swojego uczynku 

 

Był i wybuch 

Pierwsza fala 

Słońce sypnęło swym ziarnem 

 

Góra podjąć decyzji nie mogła 

 

Cóż za ludzie! 

Cóż za światy! 

Nawet wiara im nie pomogła! 
 

 

 

                                                                                              Kamila Swoboda, 1A 
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SZKOLNE WYDARZENIA 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2015/16 

Pierwszego września uczniowie Plater wzięli udział w wojewódzkiej inauguracji 

roku szkolnego 2015/16, która odbyła się na hali sportowo-widowiskowej przy 

ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Wśród uczniów Plater  towarzyszących  

pierwszoklasistom  ze Szkoły Podstawowej nr 10 (którzy ślubowali i byli 

pasowani na ucznia) oraz innych uczniów z wszystkich sosnowieckich szkół, 

znajdowało się wielu znamienitych gości, m.in. wicewojewoda Gabriela 

Lenartowicz, śląski kurator oświaty - Stanisław Faber, dyrektor Wydziału 

Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego - Danuta Rosa, ksiądz  biskup ordynariusz 

diecezji sosnowieckiej - Grzegorz Kaszak, gospodarz imprezy, czyli Prezydent 

Miasta Sosnowca - Arkadiusz Chęciński oraz  posłowie, przedstawiciele rady 

miejskiej, policji, straży pożarnej, uczelni wyższych czy dyrektorzy szkół. Całe 

wydarzenie uatrakcyjniła część artystyczna z pokazami sosnowieckich drużyn 

sportowych z gościem specjalnym na czele - byłym reprezentantem Polski w 

piłce siatkowej - Marcinem Prusem. Tak właśnie w tym roku Sosnowiec 

przywitał nowy rok szkolny. 
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„Level up” 

Liceum „Plater” i Uniwersytet Śląski współpracują ze sobą od wielu lat, lecz  

współpraca ta została  zacieśniona jeszcze bardziej przez wydarzenie, które 

otworzyło wiele nowych możliwości obu placówkom. Miało ono miejsce  

4 września 2015 r. na sosnowieckiej „Żylecie”, czyli Wydziale Nauk o Ziemi 

UŚ, gdzie podpisane zostało porozumienie, na mocy którego nasza szkoła stała 

się liceum uniwersyteckim. Miejsce, gdzie umowa ta została podpisana, ma 

wymiar symboliczny – to dach „Żylety”, najwyższego budynku Sosnowca  

mający aż 84 metry wysokości, z widokiem panoramę miasta. To metafora  

tego, że przed nami, uczniami „Plater”, otwierają się nowe horyzonty  

i możliwości edukacyjne. Dokument o współpracy sygnowali: Rektor 

Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wiceprezydent 

Sosnowca - Anna Jedynak oraz dyrektor naszego Liceum - mgr Dorota 

Leszczyńska.  Cała uroczystość połączona  była z czwartą (sic!) już dla uczniów 

„Plater” inauguracją roku szkolnego 2015/2016 oraz uroczystym ślubowaniem 

klas pierwszych Uniwersyteckiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii 

Plater w Sosnowcu. 
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„Czas zmian” 

„Plater” się zmienia i to nie tylko pod względem „nowego statusu naukowego” 

zyskanego dzięki edukacyjnemu wsparciu Uniwersytetu Śląskiego. Wraz  

z kolejnym rokiem szkolnym pojawiło się w naszym Liceum wiele innych 

nowości. Szkoła przeszła w okresie wakacji kolejny remont, tym razem 

korytarza na pierwszym piętrze, po którym widać, że  „idziemy do przodu”.  

W odświeżonych murach lepiej nam się pracuje, całe pierwsze piętro zostało 

zmienione tak, jak przed rokiem parter „Plater”. To nie koniec nowości, 

ponieważ zmieniła się również część kadry nauczycielskiej.   

W szkole pojawiła się nowa anglistka, p. mgr Karolina Bogucka, nowy 

nauczyciel fizyki – p. mgr Czesław Wodzicki, nowa nauczycielka biologii –  

p. mgr Danuta Dzięga, chemii – p. mgr Anna Kasprzyk, nowy nauczyciel 

wychowania fizycznego – p. mgr Sebastaian  Polaczkiewicz oraz nowy 

katecheta – ks. Marcin Majcher. „Plater” poszerzyło także od bieżącego roku 

szkolnego swą ofertę lingwistyczną, ponieważ do wachlarza nauczanych 

języków obcych możemy dodać język włoski, którego naucza  

p. profesor Ewa Łudzień. Pewnie to nie koniec zmian, dlatego bądźcie  

z nami. Jedyną rzeczą, która na szczęście się nie zmienia, jest duch szkoły  

i jej dobra atmosfera!        

                                                                                                            

Dawid Michalski, 2AB                                                                                              
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Wywiad z Panią Profesor Danutą 

Dzięgą 

 

Karolina, Majka, Oliwia: Dzień dobry, Pani Profesor.  

 

Pani Prof. Danuta Dzięga: Dzień dobry. 

 

K: Jakie są Pani początkowe wrażenia dotyczące naszej szkoły, uczniów oraz samej pracy 

nauczyciela?  

 

 

PDD:  Szkołę doskonale pamiętam jeszcze z czasów liceum, ponieważ sama jestem absolwentką II 

LO im. Emilii Plater. Wiele się zmieniło, oczywiście na lepsze. Szkoła i sale wyładniały, jest więcej 

sprzętu multimedialnego. Jeżeli chodzi o uczniów, to jak zwykle są fantastyczni (śmiech), mili  

i sympatyczni, choć oczywiście mniej lub bardziej zainteresowani przedmiotem, ale to już zależy  

od profilu klasy. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę nauczyciela, to już wcześniej pracowałam  

w tym zawodzie, także pewne doświadczenia miałam. Ale oczywiście sprawia mi to dużo 

przyjemności i radości. 

 

M: Poprzednio również pracowała Pani w liceum? 

 

 

PDD: Nie, w szkole dla dorosłych. 

 

 

M: Doszły nas słuchy, że jest Pani świeżo po studiach. Jak wygląda studencka rzeczywistość? 

 

 

PDD: Nie jestem już tak świeżo po studiach, skończyłam je kilka lat temu. Oczywiście zachwyciły 

mnie one wszelakimi możliwościami uczestnictwa w różnych wyjazdach terenowych, zajęciach 

laboratoryjnych, projektach, konferencjach, a nawet w wyjazdach zagranicznych. Czyli warto 

studiować (śmiech). 

 

 

K: Wspomniała Pani wcześniej o nauce w szkole dla dorosłych. Skąd decyzja, by uczyć młodzież 

licealną, a nie gimnazjum czy podstawówkę? 

 

 

PDD: Na pewno każdy z poziomów edukacji ma swoje plusy i minusy. Na chwilę obecną wydaje mi 

się, że najlepiej jest mi prowadzić zajęcia dla osób przygotowujących się do matury, czyli już  

na studia wyższe. Natomiast nic nie jest wykluczone, być może jeszcze będę pracować w gimnazjum 

albo podstawówce i być może również to pokocham. 

 

 

M: Od zawsze Pani wiedziała, że praca nauczyciela jest powołaniem?   
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PDD: Tak, w zasadzie tak. Sama pochodzę z rodziny nauczycieli i zawsze mi się to podobało. Moja 

babcia była dyrektorem, moja mama jest nauczycielką i też zawsze chciałam uczyć w szkole. 

 

 

K: Jaki jest Pani sposób na współpracę z uczniami? 

 

 

PDD: Na pewno wypracowuję sobie różne metody. Teraz dla klas proponuję kółko biologiczne  

w piątki. Będę także prowadzić kółko plastyczne. Co do samej współpracy myślę, że powinna być ona 

oparta na wzajemnej życzliwości, zrozumieniu i uprzejmości. 

 

 

M: Czy w dzisiejszych czasach ciężko jest o pracę nauczyciela?   

 

 

PDD: Na pewno nie jest to łatwe i proste, ponieważ szkoły są zamykane, etatów nauczycielskich jest 

coraz mniej, myślę, że jest to poniekąd wina niżu demograficznego. O etat nauczycielski jest trudno,  

a jeszcze trudniej w tak dobrym liceum, jak to, do którego wy uczęszczacie. 

 

 

M: Czy w tej szkole są nauczyciele, którzy Panią uczyli?  

 

 

PDD: Tak, są nauczyciele, którzy mnie uczyli, chociażby Profesor Lamprecht, która uczy języka 

angielskiego oraz Pani Wanda Kruszyńska, moja była wychowawczyni. Oczywiście uczęszczałam do 

klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Oprócz nich są też nauczyciele, których pamiętam, choć nie 

miałam z nimi zajęć. 

 

 

K: Jakie są różnice pomiędzy punktem patrzenia na szkołę przez ucznia i nauczyciela? 

 

 

PDD: Na pewno z perspektywy nauczyciela patrzy się na wszytko bardziej odpowiedzialnie. Człowiek 

widzi wszelkie zagrożenia, jakie niosą chociażby błahe sytuacje. Po drugie nauczyciel czuje się 

odpowiedzialny za losy swoich uczniów, żeby byli dobrze wykształceni, by przyzwoicie zdali maturę. 

To już nie jest tak, że mamy tylko swój los we własnych rękach, ale też bierzemy odpowiedzialność  

za innego człowieka.  

 

 

O: Jakie przedmioty zdawała Pani na maturze? 

 

 

PDD: Co zdawałam na maturze? Za naszych czasów nie zdawało się matematyki (śmiech), więc 

zdawałam angielski, polski oczywiście, biologię i fizykę rozszerzoną. 

 

 

K: Bez chemii?  
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PDD: Właśnie się tak zastanawiam. Chemię chyba też, ja wszystko zdawałam (śmiech). 

 

 

K: Czy wtedy była trudna matura? 

 

 

PDD: To nie chodzi o to, że była trudna. Matury, powiedziałabym,  nie są trudne, one nie sprawdzają  

podstawowej wiedzy, tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania pewnych 

problemów- czyli standardowo tak jak zwykłe testy. Niekoniecznie ktoś, kto będzie miał bardzo dużą 

wiedzę merytoryczną, poradzi sobie dobrze z zadaniami maturalnymi. Czy była wtedy trudna? Nie, 

wydawało mi się, że była w miarę prosta. Fizyka była dla mnie trudna, ale może dlatego, że było wiele 

zadań z działów, których ja nie lubiłam- chociażby z prądu (śmiech). 

 

 

O: Czy ma Pani jakieś wskazówki dla uczniów dotyczące matury? 

 

PDD: Proponuję, by każdy temat wzbogacać sobie o zadania maturalne i zajrzeć do klucza, aby 

wiedzieć, na co zwracać uwagę, bo niekoniecznie będziecie oceniani zawsze za wiadomości 

biologiczne. Może być zadanie typowo z polskiego: “Czy prawdą jest, że taki  

a taki proces nie jest…”. I jeżeli zaczniecie zdanie od: “Jeśli jest…”, to dostaniecie zero punktów, ale 

jeżeli zaczniecie od: “Nie jest…”, to będzie już jeden punkt. Bo pytają was, co to znaczy, że coś “Nie 

jest…”. Więc na to też trzeba zwracać uwagę, niekoniecznie na samą biologię, ale po prostu na formę 

zapisu pytania. Później jest to oceniane według klucza. 

 

K: I to jest ten problem.  

 

PDD: Tak, to jest problem, żeby wstrzelić się w klucz odpowiedzi. To nie jest tak, że są odpowiedzi 

“a,b,c,d”. Trzeba też napisać poprawnie zdanie po polsku, które odda pełny sens tego, co macie  

na myśli, zgodnie z poleceniem. 

 

 

M: Kończąc - jakie ma Pani plany na przyszłość? 

 

 

PDD: Oczywiście planuję dalej uczyć, świetnie przygotować klasy do matury z biologii. Chcę również 

zainteresować młodzież biologią, przyrodą lub tematami pokrewnymi. Osobiście będę starała dalej się 

rozwijać w różnych aspektach, zarówno zawodowych jak i osobistych.  

 

K,M,O: Bardzo dziękujemy za wywiad, Pani Profesor. 

 

PDD: Również dziękuję.                                                                                                                                   
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                                                    Oliwia Musiał, Karolina Witczak, Maria Milde (2AB) 
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WYWIAD   

Z PIERWSZOKLASISTAMI 
 

Jak się czujesz po miesiącu nauki w nowej szkole? 

 

● Marzena Pająk (1A): W porządku. Atmosfera jest świetna. Pamiętam już 

nawet, gdzie jest jaka sala, tylko nazwiska nauczycieli ciągle wypadają mi  

z głowy. Ale nie czuję się już tak obco jak na początku. W sumie  

po ślubowaniu jestem już pełnowartościową Plateranką, prawda?  
 

● Krysia Wolan (1B): Czuję się bardzo dobrze. Na początku bałam się 

przychodzić, bo to dla mnie zupełnie nowe miejsce. Nie wiedziałam,  

jak sobie poradzę ze znajomymi i z nauką, jacy będą nauczyciele. Ale 

okazało się, że jest lepiej niż przypuszczałam. Cudowni ludzie, sporo 

nauki (co było do przewidzenia) i naprawdę dobrzy nauczyciele, którzy 

nie udają, że uczą, ale uczą naprawdę i z pasją.  
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Po miesiącu nauki w nowej szkole czuję 

się dobrze. Nauczyciele są wymagający, ale dzięki temu wiem więcej.  
 

● Radek Ginter (1D): Odczucia jak najbardziej pozytywne, wiele 

wspaniałych osób i mili nauczyciele.  
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): W szkole czuje się bardzo dobrze, szczerze 

mówiąc, jak na razie mam mniej obowiązków niż w gimnazjum, czuję się 

swobodniej, ale jednocześnie wiem, że z nauką nie będzie lekko.  
 

Czym się kierowałaś/eś, wybierając nasze liceum? 

 

● Marzena Pająk (1A): Zainteresował mnie profil medialny, rozszerzona 

filozofia i mnóstwo pozytywnych opinii o szkole. 
 

● Krysia Wolan (1B): Chciałam zmienić otoczenie, znajomych. Poza tym 

bardzo dużo ludzi mówiło o Plater jako o bardzo dobrej szkole oraz  

o tym, że biologia jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Dla mnie - jako 

przyszłej studentki medycyny- jest to niezwykle ważne. Poza tym mam 

bardzo dobry dojazd z Będzina.  
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Wybierając wasze liceum kierowałam się 

poziomem nauczania biologii. A w tej szkole poziom jest wysoki.  
 

● Radek Ginter (1D): Wybierając liceum kierowałem się dostępnymi 

kierunkami, interesował mnie profil prawno-politologiczny, a niewiele 

liceów taki oferuje. Poza tym tę szkołę wybrało kilku moich przyjaciół.  
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● Julia Kałuża-Lasota (1E): Cóż, Plater jako jedyna ze wszystkich szkół 

miała w ofercie język chiński, a na tym zależało mi najbardziej.  
 

Czy coś Cię szczególnie zaskoczyło po przyjściu do Plater? 

 

● Marzena Pająk (1A): Hmm... Muzyka na przerwach i zwracanie się  

do nauczyciela "Panie Profesorze".  
 

● Krysia Wolan (1B): Tak, zaskoczyła mnie otwartość ludzi i ich inna 

mentalność w porównaniu z gimnazjalistami. Widać, że ludzie są tutaj 

naprawdę dojrzali i można z nimi porozmawiać zarówno na poważne 

tematy, jak i pożartować i zwyczajnie pogadać. Ludzie są też bardzo 

pomocni - raz podeszła do mnie na przerwie pewna dziewczyna z drugiej 

klasy, kiedy czytałam „Harry'ego Pottera”, przedstawiła się i powiedziała, 

że też uwielbia te książki i powiedziała, że jak będę miała jakiś kłopot  

czy chciała się czegoś dowiedzieć o szkole, to żebym jej szukała. To było 

strasznie kochane. Poza tym nauczyciele są bardzo profesjonalni. Jest to 

duży plus w opinii o Plater. Prócz tego pozytywnie zaskoczyło mnie,  

że jest tyle wycieczek za granicę. Nie słyszałam, żeby jakakolwiek inna 

szkoła organizowała wycieczki do Nowego Jorku, do Włoch  

czy na Litwę. 
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Zaskoczyła mnie miła atmosfera. 
 

● Radek Ginter (1D): Nie, dużo wcześniej słyszałem o tej szkole, 

większość to opinie pozytywne.  
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): Tak, ciepły wystrój, zupełnie jakbym nie była  

w szkole tylko w jakimś hotelu (śmiech). Jest to pozytywne zaskoczenie, 

bo korytarze szkolne nie wyglądają tak smętnie, tylko elegancko  

i gustownie. Od razu widać, że jest czysto i wszystko jest zadbane.  
 

Czy czujesz jakiś dystans między pierwszoklasistami a starszymi uczniami 

naszej szkoły? 

 

● Marzena Pająk (1A): Nie wiem, bo nie odróżniam jeszcze pierwszaków 

od reszty (śmiech). Jak na razie jest tylko moja klasa i "Ci inni".   
 

● Krysia Wolan (1B): Dystans jest jak w każdej szkole i tego się po prostu 

nie uniknie. Nikt nie ma na to wpływu, bo jak zmusić całe klasy drugie  

i trzecie, by na siłę zakolegowały się z pierwszakami. W moim odczuciu 

jednak, mimo tego dystansu, nie ma czegoś takiego, że starsze klasy się 

wywyższają. Każdy przychodzi do szkoły, żeby się pouczyć, spotkać 

znajomych. Wszyscy są równi. Nie ma podziałów, oporów. Starsze 

roczniki mimo tego, że nie zawsze potrafią do każdego podejść  
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i się z nim zapoznać, to starają się pomóc poszczególnym  

jednostkom lepiej wdrożyć się w życie szkoły. 
 

 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Nie czuję takiego dystansu, gdyż dużo 

osób ze starszych klas jest bardzo miłych. 
 

● Radek Ginter (1D): Trudno powiedzieć. Myślę, że w gimnazjum dystans 

był większy. Tutaj ludzie są bardziej otwarci, z wieloma osobami można 

pogadać.  
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): Nie, nie, właśnie lepiej dogaduję się ze 

starszymi klasami, wszyscy są spokojni i opanowani. Pierwszego dnia 

szukałam biblioteki, kręciłam się po  korytarzu w koło i w końcu podszedł 

do mnie bardzo uprzejmy chłopak i wskazał drogę. To naprawdę miłe 

zwłaszcza, jak jesteś ,,świeży". 
 

Czy zintegrowałaś/eś się już ze swoją klasą, poznałaś/eś jakieś ciekawe 

osoby?  
 

● Marzena Pająk (1A): Myślę, że już się zgraliśmy. Wszyscy 

 w 1A to ciekawe osobowości!  
 

● Krysia Wolan (1B): Poznałam masę niesamowitych osób. Klasa sama się 

jakoś zintegrowała. Okazało się, że mam bardzo konkretną, 

zorganizowana grupę, co pomaga we wszelkim działaniu. 
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Bardzo dobrze zintegrowałam się z nową 

klasa, to bardzo ciekawi i mili ludzie.  
 

● Radek Ginter (1D): Tak, mieliśmy bardzo udaną wycieczkę, plus kilka 

własnych zorganizowanych spotkań. 
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): Och tak, tak. Trafiłam do klasy z dość 

wesołymi osobami, nie nudzimy się ze sobą, choć niestety ma to też 

swoją negatywną stronę - jesteśmy najbardziej rozgadani ze wszystkich 

klas pierwszych...Przynajmniej takimi nas okrzyknęli nauczyciele 

(śmiech). 
 

Czy po tak krótkiej przygodzie w naszym liceum możesz stwierdzić,  

że dokonałaś dobrego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej?  
 

● Marzena Pająk (1A): Tak, zdecydowanie cieszę się ze swojego wyboru.  
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● Krysia Wolan (1B): Jak na razie nie żałuję, że wybrałam to liceum. 

Jestem bardzo zadowolona. Już od połowy września wykłady, wycieczki, 

wyjścia, uroczystości. Nie da się złego słowa powiedzieć o Plater.  
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Na razie jestem zadowolona z wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej.  
 

● Radek Ginter (1D): Tak, myślę że to był bardzo dobry wybór.  
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): Tak, bardzo mi się tutaj podoba, zdążyłam się 

przyzwyczaić i ,,zadomowić", poznałam już w całości budynek, 

nauczycieli i większość uczniów. Nic tylko czekać na mój wymarzony 

chiński!  
 

Co chciałabyś zmienić w Plater?  
 

● Marzena Pająk (1A): Podniosłabym sufit w sali gimnastycznej, ale to 

raczej niemożliwe.  
 

● Krysia Wolan (1B): Jest to bardzo ciężkie pytanie, bo ta szkoła 

wykroczyła poza moje wymagania. Lecz nie podoba mi się jedna 

drobnostka. Chciałabym, aby na korytarzach było więcej ławek, żeby 

uczniowie nie musieli siedzieć na zimnym betonie.  
 

● Wiktoria Kołodziejczyk (1C): Brakuje mi szafek szkolnych a poza tym 

jest OK. 
 

● Radek Ginter (1D): Na razie nie mam żadnych pomysłów. 
 

● Julia Kałuża-Lasota (1E): 

Hmmm.... W sumie ciężkie 

pytanie, ale jednak znam na nie 

odpowiedź. Chodzi o rosyjski. 

Zajęcia z tego języka są 

prowadzone międzyoddziałowo 

po lekcjach, o ile nie przeszkadza 

mi to, że zostaje tą godzinkę czy 

dwie po zajęciach, to boli mnie 

to, że drugie czy trzecie klasy 

muszą czekać na lekcje 

rosyjskiego dwie godziny a potem myśleć, pisać kartkówki lub testy po 

godzinie 16.00. Zdaję sobie jednak sprawę, że plan dla liceum jest 

bardziej skomplikowany i niekiedy musi być tak a nie inaczej... 
ROZMAWIAŁY: 

Małgorzata Pabian & Klaudia Kurowska, 2 AB 
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Usidleni w sieci 
Zapewne każdy z nas spotkał w swoim otoczeniu kogoś, kto cierpi z powodu jakiegoś 

uzależnienia. Alkohol, papierosy, narkotyki czy też napoje energetyzujące to dosyć popularne 

czynniki powodujące nałóg wśród młodzieży i nie tylko. Ale czy jedyne? Nie, zdecydowanie 

nie! Coraz częściej słyszy się o uzależnieniach młodych ludzi od Internetu - portale 

społecznościowe typu Facebook czy Twitter przyciągają, jednak nie tylko one pociągają 

użytkowników buszujących w sieci. Jak magnes działa również coś, z czym każdy z nas 

czytających ten artykuł ma do czynienia- jedni częściej, inni rzadziej, a mianowicie gry MMO 

RPG czy też inne gry przeglądarkowe, którymi posługujemy się przy pomocy internetu.  

Z pozoru niewinna gierka może się jednak przerodzić w prawdziwy koszmar - koszmar 

uzależnienia. Doświadczył tego chociażby 19-letni Igor, którego historię pozwolę sobie 

opowiedzieć. 

Igor zawsze czuł się zagubiony, samotny, inny. Nie mógł się odnaleźć w szkolnej grupie, nie 

potrafił znaleźć wspólnego języka z kolegami z klasy. Z dziewczynami również mu się nie 

układało - na myśl, że miałby powiedzieć chociaż jedno słowo do płci przeciwnej, która mu 

się podoba - ogarniało go przerażenie. Wydawało mu się, że generalnie jego życie jest  

do bani - brak znajomych, brak jakiegokolwiek celu. Dodatkowo brak zainteresowania  

ze strony rodziców - którzy ciągle pracowali i nie mieli czasu dla jedynego syna - pogłębiał 

problem. Jedynie na deficyt jednej rzeczy Igor nie mógł narzekać, a mianowicie pieniędzy. 

Ich miał pod dostatkiem. Tata zgodził się zakupić mu wymarzony, osobisty komputer. Młody 

człowiek w sieci zaczął odnajdywać to, czego nie miał w realnym życiu: przyjaciół, 

zainteresowania. Już wkrótce po rozpoczęciu przygody z pewną grą kategorii MMO RPG 

okazał się jednym z bardziej zaciętych, pragnących osiągnąć sukces graczy. Początkowo nie 

spędzał przed komputerem zbyt wielu wolnych chwil, jednak z czasem zaczęło się to 

zmieniać. Gra wciągnęła go na całego - na tyle, że kieszonkowe, zamiast na dotychczasowe 

przyjemności typu kino czy zakup ulubionej płyty, zaczął wydawać na udoskonalanie swojej 

postaci. Zrezygnował z nauki, gdyż chciał być za wszelką cenę najlepszy, pragnął spędzać jak 

najwięcej czasu z przyjaciółmi z jednej gildii. Cudem zaliczył klasę. Jego myśli wciąż krążyły 

wokół postaci, nawet w nocy miewał sny o tematyce związanej z grą. Każdą porażkę jego 

stworzonej formy przyjmował jak swoją własną. W grze czuł się niczym Bóg - był niezwykle 

silny, rządził, a inni musieli być mu podporządkowani! Nigdy wcześniej nie doznał tak 

wspaniałych emocji jak w momentach, gdy przesiadywał przed monitorem, a przynajmniej 

tak mu się wtedy wydawało. Z czasem stał się agresywny, jeszcze bardziej zamknięty  

w sobie, ludzie z realnego środowiska wydawali mu się całkowicie obcy. Tylko przed 

wirtualnymi przyjaciółmi mógł się otworzyć, jednak relacja ta okazała się zwodnicza. Szybko 

z niego zrezygnowano, gdy okazało się, że nie zamierza już fundować gildii przedmiotów 

zakupionych w wirtualnym sklepie za realną walutę. A on myślał, że to najprawdziwsi 

przyjaciele... Największy ból sprawiła mu jednak Asia - dziewczyna, w której się zakochał. 

Marzył, że pojedzie do niej mimo dzielących ich pięciuset kilometrów. Była pierwszą,  

przed którą się otworzył. Jednak okazało się, że "była" z nim tylko dla jego doskonale 
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rozwiniętej postaci. Świat zaczął mu się sypać. Na szczęście zabiegani rodzice zauważyli,  

że z ich dzieckiem dzieje się coś złego. Zabrali komputer. Igor początkowo wpadł w ogromny 

szał. Miotał się i krzyczał. Groził, że coś sobie zrobi, jeśli nie odzyska dostępu do gry. 

Chociaż zawiódł się na znajomych, coś go tam ciągnęło niewidzialną nitką. Bez wpatrywania 

się w kolorowe piksele czuł się taki pusty. Nie zdawał sobie sprawy, co się z nim dzieje, 

jednak w szpitalu mu to uświadomiono. Tak, był uzależniony. Z czasem otwarcie mógł 

powiedzieć: "Jestem Igor i jestem uzależniony od gry." Był ocalony! 

Teraz Igor doskonale zdaje sobie sprawę, jaką potężną siłę mają w sobie gry typu MMO. 

Obiecał sobie, że już nigdy nie będzie w nie grał. Nie chce zmarnować już więcej czasu 

młodości, który jest tak cenny i jedyny w swoim rodzaju. Po terapii diametralnie się zmienił. 

Otworzył na świat, ludzi. Nie szuka już przyjaciół w necie, lecz w realu. Za rok zdaje maturę, 

planuje studia i wierzy, że te - jak teraz uważa - zmarnowane chwile sprawiły,  

iż w przyszłości nigdy więcej nie popełni podobnych błędów. 

Historia Igora skończyła się dobrze, zdał sobie sprawę ze swego uzależnienia, postanowił się 

leczyć, udało mu się z tego wyjść, lecz czy Ci spośród Was, którzy być może mają podobne 

problemy, potrafią spojrzeć prawdzie w oczy? Myślę, że warto się nad tym zastanowić, gdyż 

do stracenia jest naprawdę dużo. Artykuł pozwolę sobie zakończyć słowami Pitagorasa: „We 

wszystkim musi być umiar”. Wszystko jest dla ludzi, gry internetowe także, byle korzystać  

z nich z rozsądkiem - nie zapominajmy o tym. 

 

 
Bartłomiej Ręczkowski, 2AB 
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Moda na brak osobowości 
 

W ostatnim czasie na świecie pojawiła się moda na brak 

osobowości. Jest to wręcz choroba. Straszliwa przypadłość. 

Ludzie zamiast kreatywnie myśleć, stają się kolejnymi - czasami 

dobrymi lub gorszymi - kopiami w tej nie mającej końca "fabryce 

podobieństw". Coraz rzadziej widzę ludzi, którzy się czymś 

wyróżniają, mają coś "nowego", "świeżego" do pokazania. 

Czy też strojem, czy również wartościami. Ba, ludzie, którzy właśnie 

wykazują się czymś odmiennym, interesującym są uważani  

za gorszych. Defekt fabryczny… Wielka szkoda.  

Kiedyś bez trudu można było założyć na siebie coś nietuzinkowego. 

Ten kto miał odmienne poglądy, był szanowany. Ludzie się 

akceptowali i byli sobą. Dziś, kiedy nie stać Cię na drogą torebkę, 

markowe ciuchy, a nawet najdroższą bieliznę, której i tak nikt nie 

widzi - chyba, że na setce zamieszczonych w Internecie zdjęć - jesteś 

nikim. Nie masz wartości. 

Nie znasz się na świecie. Świat nie zna Ciebie. I tak w kółko. Bez 

końca. Tu powstaje fabryka, tam i jeszcze tam. 

Nie ma miejsca na małe "zakładziki". Nie wstydzę się tego, że często 

kupuję rzeczy w second-handach. Większa część ludzi nawet nie zdaje 

sobie sprawy, jak cudowne rzeczy można tam znaleźć. Czasami  

na pierwszy rzut oka coś wydaje nam się niezbyt ciekawe. Tak,  

ale można coś zmienić. Wystarczy, że dodamy coś od siebie, coś 

namalujemy albo doszyjemy i jesteśmy posiadaczami czegoś, czego 

nikt na świecie nie będzie mieć. Podobnie jest z szyciem. To żaden 

wstyd! Żaden wstyd zrobić z rzeczy niemarkowej coś markowego. 

 Często odczuwam ten dyskomfort, ponieważ uwielbiam ludzi, którzy 

w jakimś stopniu są odmienni i sama staram się nie podążać za modą. 

Staram się nie być kameleonem. Nie zmieniać swoich kolorów wtedy 

tylko, kiedy towarzystwo tego wymaga. Staram się być sobą. Jest to 

ciężkie. Często sama mam z tym trudności. Jednakże nie podoba mi 

się moda na przykład na mocno wymalowane szesnastolatki  

albo nawet i młodsze osoby, które wyglądają po prostu śmiesznie  

z tymi swoimi szykownymi stylizacjami.  

 Ostatnio podczas spotkania z moją babcią ujrzałam miłą, kochaną 

kobietę właśnie z tą, jakże nam znaną, czarną torebką, które teraz nosi 
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połowa populacji nastolatek. Nie umiałam się powstrzymać  

i parsknęłam śmiechem. Babci to bardzo pasowało, ale nie nastolatce, 

która usilnie próbuje być dorosła. 

 W ubiegłym stuleciu ludzie wykreowali modę na tolerancję. Jednak 

los chciał tak, iż ta rzekoma tolerancja objęła tylko  

i wyłącznie osoby o skłonnościach homoseksualnych, ludzi, którzy 

wierzą w różne inne religie lub uważają się za tych, kim nigdy  

w życiu nie będą. Tolerancja XXI wieku zapomina o ludziach, którzy 

wierzą w Jezusa. Dyskryminuje ich. Nie wierzą w to, iż każdy może 

być kim tylko zechce albo wierzą, ale na opak. 

Tolerancja w dzisiejszych czasach szydzi z takich ludzi. Czy właśnie 

to nazywamy szacunkiem? Szanujemy to, co złe, a ośmieszamy to co 

dobre? Skoro ktoś krzyczy na głos, że ludzie są nietolerancyjni czy nie 

zaprzecza samemu sobie, wytykając człowieka ze srebrnym 

medalikiem? Może moje poglądy są przestarzałe, jednak coraz 

częściej przeraża mnie to, co dzieje się na świecie. Moda  

na zmienianie płci i innych spraw jak i np. gender. 

Jest mi chyba właśnie to najtrudniej zrozumieć. Jest to w każdym calu 

coś zupełnie sprzecznego. Szanuje to wszystko, ale można sobie 

odpowiedzieć na pytanie. Jeśli to dotyczy tego, że ja przykładowo 

gdzieś głęboko w sercu odczuwam to, iż jestem mężczyzną, to czemu 

nie mogę być koniem albo łyżką? Jest to pod każdym względem 

absolutnie podobna sytuacja. 

Jeśli ktoś jest kobietą i chce być mężczyzną, jest to równie 

nienaturalne jak to, że ten ktoś może być łyżką. Kobiety mają inną 

budowę, nigdy nie będą mężczyznami i odwrotnie. Nawet po 

udanych, licznych operacjach plastycznych, nie da się zupełnie  

z mężczyzny zrobić kobiety a z kobiety mężczyzny. 

 Mogłabym tu dużo wymieniać, jednak chciałam podkreślić,  

że niekoniecznie warto iść za modą. Ważne jest, kim jesteśmy MY. 

Bo często bywa tak, że wmawiamy sobie, że czujemy się lepiej, będąc 

tymi kopiami. Musimy sami odkrywać w sobie piękno. Jesteśmy 

piękni takimi, jakimi zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy niepowtarzalni. 

Nikt nie będzie taki sam jak my. Nie ma drugiego identycznego 

człowieka. Nie starajmy się być kimś, kim nie jesteśmy. Bądźmy 

wyjątkowi, unikatowi. Słuchajmy tylko i wyłącznie głosu serca... a nie 

świata. 
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                                                                                         Zuzanna Lebelt,1a 
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Moda - sezon 2015/2016 
Mimo że za oknami widać oznaki jesieni, to nie powinno nas to martwić, gdyż sezon jesienny  

w modzie zapowiada się bardzo ciekawie. Pytanie, co w tym jesiennym sezonie będzie modne, 

zwracające uwagę i interesujące. Golfy. Tak! Znów w modzie, lecz nie chodzi tu o znaną markę 

samochodu! Golfy po latach nieobecności powróciły w wielkim stylu. Dlatego warto je mieć w szafie 

w stonowanych kolorach. Jesienią tego roku powracają grube swetry, które czasami zastępują nam 

kurtki. Jeśli chodzi o same kurtki to bardzo ciekawie wyglądają te z frędzlami - dobrze nam znane 

ramoneski. Natomiast jeśli ktoś lubi płaszcze, to również tego sezonu będą one na topie - w kolorach 

szarości, miodowych, beżu i czerni. Dobrze będą także prezentowały się duże i ciepłe szale 

osłaniające szyje i ramiona. Tego sezonu powracają futrzane kamizelki (oczywiście nienaturalne, lecz 

sztuczne). Jeśli chodzi o obuwie, to będą nadal spotykane conversy, które są do wszystkiego pasujące. 

Także tej jesieni królować będą dalej wygodne adidasy „superstary”, które powróciły do nas z lat 70. 

Jeśli ktoś preferuję inny styl, to dobrze będą wyglądały wygodne botki na średnim obcasie. Dla osób, 

które lubią nowe trendy i lubią bawić się modą, wchodzą na rynek spodnie z wysokim i dopasowanym 

stanem, poszerzane i sięgające do połowy łydki. Gdy ktoś jednak woli luźniejszy i wygodniejszy styl, 

polecam jeansy boyfriend, które fajnie będzie  połączyć z białym t-shirtem lub bluzkami z motywem 

egzotycznym, dobrze też sprawdzają się dopasowane bluzki koronkowe lub zwykłe, a także koszule  

w kratę, które zawsze można przewiązać w pasie. Zagości też sporo szarości, która przyciąga 

stonowaną kolorystką i nutką elegancji w młodzieżowym stylu. Ogólnie można rzec, że w porze 

jesień/zima 2015/16 będą zdecydowanie rządzić kolory. Zaczynając od czerni, poprzez bordo, beż, 

biel i niezmiennie kolor khaki. 

                Można więc stwierdzić, że nadchodzący sezon zapowiada się dość ciekawie. Zatem warto 

przejrzeć swoją szafę i dobrać te trendy, które będą nam odpowiadały i uzupełnią naszą szafę. 
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Oliwia Nowak, 1A 
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Co by było, gdyby…? 
Ostatnio byłem trochę chory, a gdy jestem chory, to lubię otaczać się wszystkim, co elektroniczne – 

komputer, telefon, radio, czasem Florence, a czasem tylko i wyłącznie Florence lewitującą obok mojej 

głowy... i wtedy właśnie nawiedza mnie śmierć, to znaczy myśl. Śmierć nawiedza mnie tylko  

we wtorki, kiedy wpada na makao - swoją drogą wytrawny z niej gracz. Mniejsza o to, myślę sobie 

wtedy, że nawet nie wiem, jak działają te wszystkie wynalazki elektroniczne. W sensie jak działa 

dajmy na to telefon komórkowy? Wiem jak działa mniej więcej, gdzie wchodzi głos, gdzie wychodzi, 

w środku jest coś metalowego, ale co dalej? Jasne, pewnie zaraz ktoś powie: Bartek, ale to bardzo 

proste! Tam jest kilka nadajników, kilka odbiorników – prosta konstrukcja. A umiałbyś zrobić 

smartfona od zera? Może tak - zostawimy Cię w środku lasu, bez rzeczy, nago. Przyjedziemy  

po Ciebie dopiero jak po nas zadzwonisz, aha i masz tutaj kilka patyków! Zaczynaj! 

Teraz przynajmniej jeszcze wiemy, kto odpowiada za te wszystkie wynalazki. Pamiętasz tego 

dziwnego kolegę z klasy? Tego bardzo cichego, tak cichego, że jak wchodził do klasy robiło się 

jeszcze ciszej? Pewnie poszedł na polibudę i nawet tam jest uważany za największego kujona. Tak,  

to właśnie ci cisi ludzie siedzą w swoich laboratoriach i tworzą dla nas te wszystkie rzeczy, kiedy my 

pijemy kawę, herbatę, jemy pizzę, chodzimy na nocne polowania, rozmnażamy się... Właśnie, 

rozmnażamy się. Nikt nie pilnuje, by oni też się rozmnażali. Nawet nie zauważymy, kiedy wyginą 

wszyscy inteligentni. Pewnego dnia popsuje się pierwszy smartfon i nie będzie miał go kto naprawić 

albo wymienić na nowy model. Na początku będziemy się tylko trochę denerwować, że nie ma na co 

patrzeć w komunikacji miejskiej. Trzeba patrzeć na innych ludzi, tak różnych od nas... To straszne! 

Pewnego dnia siądzie prąd, a zwierzęta zaczną ogarniać, że zostały nam tylko nie za bardzo ostre zęby 

i bardzo cienkie pazury, a co za tym idzie pewnego dnia do Twojego mieszkania zajrzy wilk i będzie 

wiedział, że jesteś bezbronny. Ktoś wpadnie na to, by pozabijać okna i drzwi deskami, albo jeszcze 

lepiej – przeprowadzić się gdzieś, gdzie nie ma okien i drzwi, najlepiej do jaskini! Uzbrojeni tylko  

w zaostrzone kije, bo amunicja dawno się skończyła. Od czasu do czasu ktoś wyjdzie na zewnątrz 

 i zobaczy te gigantyczne, pradawne budowle i pomyśli: Kto to wszystko zbudował? Kim była ta 

tajemnicza cywilizacja? 

Jaki morał z tego? Dowiedz się, jak coś zbudować. Jak zbudować długopis, kartki,  

jak zbudować książkę, w której teksty ludzie będą wierzyć tysiące lat?  

Albo po prostu spróbuj wyczytać instrukcję z gwiazd. 

 

                                                                                                                                                      

Bartłomiej Ręczkowski, 2AB 
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Muzyka – jak przestać ją lubić? 
Muzyka to całe Twoje życie. Słuchasz jej nie tylko całymi dniami, ale także w nocy. Słuchasz jej 

nawet w snach, uwielbiasz ją, kochasz każdy dźwięk... i masz tego dość. Zapytasz wtedy, co robić? Ja  

na szczęście doskonale wiem, co począć, by obrzydzić Ci każdą piosenkę. Wszyscy mamy swoje 

ulubione zespoły, piosenkarzy, piosenkarki, utwory, ale co się stanie, jeżeli pewnego dnia zrozumiesz 

swój błąd? Pomyślisz: Zaraz, przecież ja nie powinienem lubić tej piosenki! Tak, słuchanie Katy Perry 

nie jest męskie... Oto pięć rad, jak znienawidzić każdą piosenkę i nie dać się zniewolić Illuminati. 

 

Po pierwsze: Słuchaj jej na okrągło, im częściej - tym lepiej. Tak można torturować ludzi. 

Przykładowo wciskasz jakąś głupią, ale chwytliwą piosenkę w każde pasmo reklamowe i kilka 

tygodni później 90% społeczeństwa jej nienawidzi. W dodatku kiedy będziesz słuchał jednej piosenki 

cały czas, to w końcu przestaniesz ją słyszeć, Twój mózg zacznie ją ignorować tak jak ten szum, ten 

nieprzerwany szum, który słyszysz za każdym razem, gdy kładziesz się spać. 

 

Po drugie: Możesz ustawić sobie piosenkę jako budzik. Nikt nie lubi tego, co go budzi, obojętnie czy 

jest to dzwonek, śpiew ptaków, śmieciarki czy tramwaje – to coś, co każdej nocy patrzy na Ciebie zza 

okna. Ostatnio często się budzisz w nocy, prawda? To wiele wyjaśnia. 

 

Rada numer trzy: Odpal swoją piosenkę znajomym na imprezie. Nic nie pozwoli Ci bardziej znielubić 

piosenki niż zbiorowa nienawiść Twoich znajomych,  chyba że piosenka się wszystkim spodoba. 

Tłumy jednostek często poszukują proroka, a Ty akurat znalazłeś naprawdę dobrą nutę. Zaraz, zaraz, 

czy ilustracja, na której jest pisany mój poradnik czegoś mi nie przypomina? Ojej! To mój wczorajszy 

sen. Ogólnie sny i spanie oznacza tylko tyle, że wypiłeś za mało lawy - tzn. kawy. W końcu śpisz 

czasami za długo, ale twierdzisz, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by wstać i wciąż słyszysz ten 

niepokojący szum... Serio nie słyszysz szumu? Obudź się, zanim „oni” to zauważą! 

 

Rada numer cztery: Słuchaj danej piosenki na możliwie jak najsłabszym sprzęcie. Niech dźwięki będą 

zniekształcone, dziwne i pozbawione znaczenia... Trochę jak życie. 

 

No i numer pięć, najczęstszy punkt w naszych poradnikach: Zadbaj o swój umysł. Nie możesz po 

prostu nie lubić piosenki. Musisz nie cierpieć całego gatunku muzycznego i wszystkich ludzi, którym 

się podoba. Znajdź sobie inną ulubioną piosenkę, inny ulubiony dźwięk...Na przykład taki jak ten 

szum, o którym wspomniałem wcześniej. Słuchaj tylko go, tylko ten szum, tylko szum tych ciemnych 

istot stojących tuż za Twoimi plecami.  

 

                                                                                                                   Bartłomiej Ręczkowski, 2AB 
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Klasyka kina - recenzja filmu „Czas Apokalipsy” 

W 1972 roku do kin wchodzi film Francisa Forda Coppoli pod tytułem „Ojciec Chrzestny”, który 

zdobył uznanie zarówno krytyków jak i widzów. Dwa lata później premierę ma jego kontynuacja 

„Ojciec Chrzestny II” (mój subiektywny numer jeden, stawiam na równi  

z „Chłopcami z ferajny”), który tylko podsycił zachwyt całego świata. Był to dopiero wstęp do tego, 

co Coppola stworzył w 1979. Mowa oczywiście o „Czasie Apokalipsy”. 

Mając aktorów takich jak Marlon Brando (który zażyczył sobie dwóch milionów dolarów, nie znając 

ani jednej kwestii ze scenariusza, będąc dodatkowo prawie cały czas pijanym), Martin Sheen czy 

Robert Duvall. Coppola użył za podstawę scenariusza uniwersalnej powieści Josepha Conrada, 

przenosząc ją w realia wojny wietnamskiej, aby przedstawić upadek wszelkich norm i zasad 

moralnych oraz człowieczenśtwa. 

„This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The 

end of everything that stands. The end…” 

Słowami piosenki zespołu “The Doors” Coppola rozpoczyna trwającą ponad trzy godziny podróż  

do jądra ciemności. Fabuła jest z pozoru prosta: Kapitan Benjamin Willard (bezbłędny Martin Sheen), 

otrzymuje misję odszukania i unicestwienia pułkownika Waltera Kurtza (genialny Brando), który 

rzekomo oszalał i zaszył się gdzieś w dżungli Kambodży, tworząc własne plemię. Jednak po drodze 

Willard natyka się na kolejnych żołnierzy i widzi, jak mocno wojna wpływa negatywnie na człowieka. 

Dostrzega, jak bardzo ludzie nie przejmują się bitwą, zależy im jedynie, aby zrobić swoje i wrócić  

do domu (scena surfingu podczas bombardowania lasu znakomicie to udowadnia). Z upływem czasu 

zastanawiamy się, jak jeszcze działania wojenne są w stanie zniszczyć psychicznie zwykłego 

człowieka i jak daleko główny bohater się posunie, aby osiągnąć swój cel. Świetne w tym filmie jest 

to, że ktoś w końcu potrafił pokazać, iż Amerykanie to nie zawsze jeźdźcy na białych koniach,  

ale również dbający tylko o siebie egoiści, hipokryci i złoczyńcy. 

Po długim czasie poznajemy Kurtza, który moim zdaniem jest najbardziej złożoną postacią filmową 

wszech czasów. „Masz prawo mnie zabić – owszem, ale nie osądzać” – tym zdaniem pułkownik 

odpowiada Willardowi, gdy ten nazwał go mordercą. Dla moralności prawdziwa wolność jest 

szaleństwem. Kto tak naprawdę zwariował: Kurtz czy świat? Na to pytanie sami musimy sobie 

odpowiedzieć. 

  Poza zauważalnym przesłaniem, wybitnym aktorstwem i scenariuszem tej produkcji, zmysły nasze 

delektować się będą zdjęciami wietnamskiej dziczy oraz nietuzinkową ścieżką dźwiękową. Mimo że 

nie jest to mój ulubiony film (chociaż znajduje się w pierwszej piątce), to uważam go  

za najwybitniejszy, jaki kiedykolwiek powstał. Istnieje naprawdę niewiele dzieł, które zmuszają  

do głębokich refleksji nad sensem życia tak jak  „Czas Apokalipsy”. Pozycja obowiązkowa absolutnie 

dla każdego człowieka, a tym bardziej kinomana. 
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                                                                                                          Michał Jędrszczak, 1a 
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Recenzja filmu „Przerwana lekcja muzyki” 
 

TYTUŁ: „Przerwana lekcja muzyki” 

ROK POWSTANIA: 1999 

REŻYSERIA: James Mangold 

PRODUKCJA: USA 

SCENARIUSZ: Anna Hamilton Phelan, Lisa Loomer 

OBSADA: Winona Ryder (Susan), Angelina Jolie (Lisa), Whoppi Goldberg 

(Siostra Valerie), Brittany Murphy (Daisy), Elisabeth Moss (Polly), Jared Leto 

(Tobias). 
*** 

 

„Ile jeszcze porywistych wiatrów zniesiesz?” 

 

 
 

„Przerwana lekcja muzyki” to dramat psychologiczny wyreżyserowany 

w 1999 roku przez Jamesa Mangolda. Scenariusz autorstwa Anny Hamilton 

Phelan i Lisy Loomer został oparty na kultowej powieści autobiograficznej 

Susanny Kaysen o tym samym tytule. 
 

Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 60. XX w. w USA, w szpitalu 

psychiatrycznym Claymoore, gdzie trafia 19-letnia Susan po nieudanej próbie 

samobójczej ze zdiagnozowaną depresją i osobowością graniczną. Poznaje tam 

wiele młodych kobiet zmagających się z różnymi chorobami psychicznymi,  

np. pseudologią czy anoreksją. Jedną z wieloletnich pacjentek szpitala jest Lisa 

– mająca skłonności autodestrukcyjne, cierpiąca na poważne zaburzenia 

osobowości i socjopatię. Jednocześnie jest ona swoistą „gwiazdą” oddziału – 

mimo bezlitosnej szczerości i szaleńczych odruchów wszyscy ją uwielbiają. 

Początkowo Susan i Lisa nie darzą się sympatią, jednak szybko solidaryzują  się 

i stają się sobie coraz bardziej bliskie. Jednak Susan nie angażuje się w terapię  

i zajęcia mające pomóc jej w powrocie do normalności, zaczyna za to brać 
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przykład z  Lisy i coraz to bardziej buntować się przeciwko rzeczywistości. 
 

 

 

Jednym z największych atutów tej produkcji jest 

znakomita gra aktorska Winony Ryder i Angeliny 

Jolie, które wcieliły się w kluczowe postacie Susan 

i Lisy. Na uwagę zasługuje genialna mowa ciała,  

a zwłaszcza mimika twarzy, która w moim 

odczuciu była przez obie aktorki wyćwiczona  

do perfekcji. Ryder i Jolie idealnie wczuły się  

w odgrywane przez siebie postacie – patrząc  

na nie miałam wrażenie, że obserwuję na ekranie 

kobiety naprawdę naznaczone chorobą  

i zmagające się z poważnymi problemami, a nie 

młode aktorki. Warto podkreślić, że Angelina Jolie 

w 2000 r. otrzymała Oscara w kategorii „najlepszej 

aktorki drugoplanowej” właśnie za rolę 

ekscentrycznej Lisy. Podobno obie aktorki  

na planie filmu nie przepadały za sobą  

i nieustannie się kłóciły, czego jednak nie sposób dostrzec w filmie,  

w którym wykazały się pełnym profesjonalizmem. Trudno jednoznacznie 

stwierdzić, która z tych bohaterek bardziej intryguje i przyciąga uwagę widza. 

Są to postacie niejednolite, pełne sprzeczności, ich ambiwalentne osobowości  

i zachowania skłaniają do zadumy nad psychiką młodych, zagubionych ludzi,  

a zarazem człowieka z niebagatelnymi zaburzeniami, które uniemożliwiają mu 

osiągnięcie szczęścia lub choćby satysfakcji z codziennego życia. 
 

Jeśli chodzi o język filmu, istotną rolę pełni nastrojowa ścieżka dźwiękowa, 

która doskonale oddaje klimat beztroskich  

a zarazem burzliwych lat 60. w USA. Muzyka 

została skomponowana przez znanego  

w przemyśle filmowym kompozytora - Mychael’a 

Danna. Prócz jego utworów usłyszeć możemy w tle 

rock'n rollowe i rock-folkowe brzmienia, np. Mamas 

& Papas czy Simon & Garfunkel. W filmie muzyka 

symbolizuje zresztą formę ukojenia duszy  

i zasmakowania szczęścia. Sam tytuł „Przerwana 

lekcja muzyki” można interpretować jako 

przerwanie czegoś pięknego - młodości, radości, 

 a przerywnikiem tym może być choroba psychiczna 

czy choćby rozpaczliwe poszukiwanie miejsca w świecie  

i własnej tożsamości.  
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Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że „Przerwana lekcja muzyki” to po 

prostu opowieść o targanych obłędem, niezrównoważonych kobietach. Pod tą 

historią skrywa się jednak znacznie głębsza problematyka.  

Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się bunt młodego pokolenia wobec 

rzeczywistości, bunt będący formą ucieczki od problemów. Bohaterki filmu, 

borykające się w różnym stopniu z zaburzeniami osobowości - młode, 

inteligentne dziewczyny - pragną w jakiś sposób przeciwstawić się wymogom 

pokolenia dorosłych, stereotypom i konwenansom. Ale czy zawsze jawny bunt 

powiązany z ranieniem siebie i innych jest najlepszą formą oporu? Czy można 

wyzbyć się problemu psychicznego bez konieczności zadawania sobie bólu 

fizycznego i odbierania życia? Czy czasem cierpienie i niezrozumienie świata 

nie wynikają z niezrozumienia swojego umysłu? Może warto zgodnie  

z sokratejską dewizą - „poznać samego siebie”, a dopiero wówczas zacząć 

oceniać rzeczywistość i innych ludzi? Te i inne pytania nasuwają się  

po obejrzeniu tego filmu i wydaje mi się, że zawiera on w sobie tak uniwersalne 

treści i przesłania, że każdego może zainspirować, wzruszyć lub pouczyć w inny 

sposób – w zależności od naszej wrażliwości i stanu naszej psychiki.  
 

„Przerwana lekcja muzyki” bywa często porównywana z nakręconym ćwierć 

wieku wcześniej, nagradzanym licznymi nagrodami „Lotem nad kukułczym 

gniazdem” ze względu na podobną tematykę i fabułę. Jednak mnie osobiście 

bardziej urzekła właśnie adaptacja powieści Susanny Kaysen, może ze względu 

na fakt, że bohaterki stały mi się bardzo bliskie – nieraz mnie przerażały, nieraz 

bawiły, ale czułam pewnego rodzaju jedność doprowadzającą mnie do wielu 

wniosków i otwierającą oczy na pewne niedostrzegane przez mnie dotychczas 

aspekty ludzkiego życia. 
 

Myślę, że „Przerwana lekcja muzyki” to klasyka gatunku warta obejrzenia 

zwłaszcza przez młodych ludzi, którzy niejednokrotnie – jak bohaterki filmu – 

borykają się z problemami i trudnościami, które stawia przed nimi wkraczanie 

 w dorosłe życie, stają przed koniecznością podejmowania poważnych decyzji, 

wybierają  swe ścieżki życiowe. Twórcy filmu silnie akcentują jednak różnice 

pomiędzy zagubieniem a niekontrolowanym szaleństwem. Czasem jesteśmy 

tylko rozdarci między sprzecznymi pragnieniami i pogrążeni w otchłani 

nieszczęśliwości – niejednokrotnie urojonej - lecz nietargani obłędem  

i niepozbawieni świadomości swoich czynów. A co najważniejsze – mający 

nadzieję na lepsze jutro. Tylko od nas bowiem zależy, czy pozwolimy się 

pogrążyć w mrocznych zakamarkach swojej psychiki, czy podejmiemy się walki 

z rzeczywistością i przede wszystkim - samym sobą. 
 

Małgorzata Pabian, 2 AB 
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Recenzja spektaklu „Wakacje z duchami” 
      Wszyscy  tropiciele  przygód, skarbów i duchów jak i detektywi,  mieli 

okazje zobaczyć  inscenizację powieści Adama Bahdaja „Wakacje z duchami”. 

Spektakl ten miał premierę 24 kwietnia 2015 r. w sosnowieckim Teatrze 

Zagłębia. Reżyser, Jerzy Jan Połoński, przedstawił opowieść pełną grozy  

oraz tajemniczości, jednak nie zabrakło w niej nuty śmiechu. 

Spektakl rozpoczyna się od zjazdu absolwentów – typowego spotkania 

klasowego z cyklu „15 lat po maturze”. Scena rozegrana zostaje w konwencji 

ruchowo-muzycznej, w której kolejni bohaterowie opowiadają dawnemu 

nauczycielowi o tym,  jak potoczyły się ich losy. W tej humorystycznej 

„paradzie życiorysów” uwagę przykuwa od razu jeden szczegół – wszyscy 

dawni uczniowie ubrani są w czarne kostiumy, ich twarze są blade, z wyraźnymi 

zaciemnieniami wokół oczu. Wygląd uczestników zjazdu jawi się jako swoista 

introdukcja do historii, którą za chwilę opowiedzą pozostałym kolegom 

Paragon, Mandżaro i Perełka. Historia będzie wakacyjnym wspomnieniem – 

oczywiście z duchami w tle. Trójka głównych bohaterów przenosi się  

do dawnych czasów, kiedy rozgrywa się właściwa akcja spektaklu. 

Teleportujemy się na teren szarego blokowiska (projekcja w tle), gdzie znajduje 

się mieszkanie ciotki Paragona. Mężczyźni z pierwszej sceny zamieniają się  

w chłopców w jeansach, dresowych bluzach, czapkach z daszkiem i trampkach. 

Punktem wyjścia dla całej historii jest zaginięcie kota ciotki, którego młodzi 

detektywi postanawiają poszukać na terenie zamku. Przedstawienie to to 

„sosnowieckie Wakacje z duchami” – historia zaczerpnięta z książki została tu 

lekko uwspółcześniona, a przede wszystkim wpisana w lokalny kontekst - tłem 

dla akcji powieści staje się zabytkowy Zamek Sielecki, w którym dziś mieści się 

Sosnowieckie Centrum Sztuki. Zamek jest najstarszym obiektem w Sosnowcu, 

toteż – jak można się domyślić – znane są rozmaite historie na temat 

zamieszkujących go duchów, sukcesywnie ubarwiane przez kolejne pokolenia 

najmłodszych mieszkańców. 

 

"Wakacje z duchami" śmieszą i budzą refleksje, trzymają w napięciu, bawią, 

wzruszają. Przedstawienie jest z umiarem rozśpiewane i roztańczone. Proporcje 

są w sam raz. Forma spektaklu, dzięki doborowi wspaniałych pomocników-  
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nieomal doskonała. Sztuka ta bawi i pomimo adresowania jej do młodszej 

publiczności, nawet starsze pokolenie obudzi w sobie dziecko.         
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                                                                              Klaudia Kurowska, 2AB 
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Rainbow Rowell „Eleonora i Park”– recenzja książki 

Wspaniałe, szalone lata 80. Światem rządzą pstrokate legginsy  

we wszystkich kolorach  i wzorach a na głowach dominują tapiry. Panie 

błyszczą od jaskrawych dodatków, uginając się pod ciężarem brokatowej 

biżuterii, a panowie zaczytują się w kolorowych komiksach      

o superbohaterach. Ludzie słuchają muzyki na walkmanach, a w domach 

zaczynają pojawiać się konsole do gry…  

Gdy w sierpniu 1986 roku Eleonora po raz pierwszy wsiada do szkolnego 

autobusu, od razu widać, że odróżnia się na tle innych uczniów. Rude loki 

związane krawatem, męska koszula, połatane spodnie i trochę zbędnych 

kilogramów wystarczają, aby uznać ją za dziwaczkę. Los chciał, żeby siadła 

razem z Parkiem- niskim Azjatą, który ucieka od świata za pomocą słuchawek. 

Jak to zwykle bywa w hollywoodzkich produkcjach i szczęśliwie kończących 

się bajkach, mimo początkowej niechęci, znajdują nić porozumienia. Czy ich 

historia skończy się pozytywnym wątkiem, czy może znajdzie się jakiś zły 

charakter, który spróbuje im w tym przeszkodzić?  

O autorce „Eleonory i Parka”, czyli właścicielce pięknego imienia 

oznaczającego z angielskiego tęczę, zrobiło się ostatnio głośno. Na blogach, 

portalach społecznościowych, w księgarniach i w całym internecie nastąpiło tak 

nagłe zainteresowanie pierwszą wydaną w Polsce książką autorki, że sama 

zapragnęłam jak najszybciej ją przeczytać. Dodatkowo zachęciły mnie do tego 

pozytywne recenzje czytelników i oczywiście prostota zawarta 

w okładce. Sam John Green, autor znany przede wszystkim                  

z bestselerowej powieści „Gwiazd naszych wina” pisze: „Powieść „Eleonora  

i Park” przypomina mi nie tylko jak to być młodym i zakochanym  

w dziewczynie, ale także jak to jest być młodym i zakochanym  

w książce.”. A skoro sam Green tak mówi…  

Rainbow Rowell tworzy historię, która zdecydowanie różni się od innych 

powieści młodzieżowych, jakie miałam okazję czytać. Eleonora to z pewnością 

nie piękność w stylu Belli Swan, a Parkowi daleko do przesławnego Edwarda. 

Nie świecą się w blasku słońca i nie olśniewają wszystkich dookoła swoją 

powalającą urodą i miłością nie z tego świata.  

 

Nie rzucają co chwilę metaforami i nie wzbudzają zazdrości w zwykłych 

śmiertelnikach. Eleonora nie może pochwalić się urzekającą urodą, stylem    
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i sylwetką – te trzy elementy po prostu w jej przypadku nie funkcjonują. Jest 

osobą, która wzbudza śmiech i drwiny. Ciężka sytuacja w domu, ciągłe napady 

złości ojczyma i całkowite poddanie się ze strony matki. To doskonała 

odwrotność idealnej rodzinki. Park jest w zupełnie innej sytuacji – ma 

kochających się opiekunów, wodne łóżko w pokoju, konsolę i własny telefon.  

W szkole nikt mu nie podskoczy, by nie „zarobić kopa” w brzuch.  

Spodobał mi się sposób, w jaki autorka poprowadziła losy głównych 

bohaterów. Uczucie, które tworzyło się między Eleonorą i Parkiem nie było 

nagłe i od pierwszego wejrzenia. I co najważniejsze – nie było idealne. Czasem 

wręcz sprawiało wrażenie nieporadnego, wstydliwego, takiego niewinnego. 

Typowe młodzieńcze zauroczenie. Tak też przedstawia to Rowell. Opisuje  

na zmianę historię bohaterów, ich uczucia, przemyślenia, problemy. Pokazuje, 

jak dwójka nastolatków postrzega siebie nawzajem. Dzięki temu, że obydwoje 

mają zarówno wady jak i zalety, bez problemu możemy się z nimi utożsamić.  

Z czasem zaczynamy ich lubić, a potem kibicujemy im, śledząc tekst z rosnącą 

ciekawością. Czasem się uśmiechamy, czasem otwieramy szeroko oczy,  

a na koniec potęgujące emocje nas otępiają.  

Książka Rowell uświadamia nam także, jak niewiele zmieniło się  

od czasów muzyki disco. Młodzieńcze uczucia pozostają te same, tylko 

otoczenie, moda i obyczaje się deformują. Według mnie warto sięgnąć po 

„Eleonorę i Parka”- powieść ta jest idealnym rozwiązaniem na nudny, chłodny 

wieczór. Wciąga, uczy, bawi i zaskakuje. To słodko-gorzka przygoda o tej 

pierwszej, nastoletniej miłości. Lekka i przyjemna, z ciekawą, niebanalną fabułą  

i barwnymi postaciami.  

 

             Marzena Pająk, 1A 
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Odkręć, wrzuć, pomagaj! 
 Trudno jest poruszać tematy, które powodują łzy w naszych oczach. 

Postanowiłam przemóc moją wrażliwość i poruszyć  temat zwierząt  

ze schroniska. 

 Gdy pierwszy raz byłam w przytułku miałam zaledwie dwa lata, nie 

pamiętam nic z tego dnia, ale muszę przyznać, że od tamtej pory mam 

prawdziwego przyjaciela, który bezinteresownie kocha, pociesza i bawi. Jest 

jedyny w swoim rodzaju. Mój wierny przyjaciel - pies Baster. Codziennie wita 

mnie z radością i żegna ze smutkiem. Jest członkiem mojej rodziny. Nie 

wyobrażam sobie dnia, gdy przyjdę ze szkoły i nie usłyszę radosnego 

szczekania. 

 Gdy podrosłam, byłam w schronisku na wolontariacie, nigdy nie zapomnę 

uczucia, jakie wtedy mnie przeszło. Przygnębiał mnie obraz niechcianych psów 

zamkniętych w klatkach, patrzących na mnie błagającym i rozżalonym 

wzrokiem. Wystraszone, pragnące miłości i domowego ciepła zwierzęta liczą  

na nas. Tylko my jesteśmy w stanie zmienić ich dalszy los, pokochać i dać 

opiekę.  

 Właśnie dlatego zachęcam Was do wspomagania akcji charytatywnych 

 na rzecz zwierząt. W naszej szkole zbieramy korki. Jesteśmy w stanie zapewnić 

psiakom i kotkom lepsze warunki życia, zwłaszcza że zbliża się zima. 

SAMI MOŻEMY DUŻO, RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

 
Paulina Sielańczyk, 1 A 
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Grzechy główne Pameli  
 

Obłuda 

 

Piękne twarze – maski 

Drobne plecy – uszkodzone kręgosłupy moralne 

Białe pióra – wrośnięta czerń 

Zachwycające stroje – kombinezony hybryd 

Zgrabne nogi – poniżej ostrza 

 
 

Pycha 

 

 Muzyka była piękna. 

 Prawie tak samo jak Pamela Wilson, która z wysoko uniesionym podbródkiem 

wykonywała pierwsze susy po śliskim lodzie. Wszyscy patrzyli na nią z podziwem, 

olśniewała i zachwycała, z czego całkowicie zdawała sobie sprawę. 

 To niesamowite, jak doskonale oddawała potrzebne emocje i jak bardzo podobna była 

do Odetty. Wirowała, jakby urodziła się na lodowisku, dzięki latom praktyki wykonywała 

piękne piruety i przeskoki z palącą w duchu satysfakcją. 

 Wiedziała, że jest najlepsza. Nikt nie mógł jej pokonać, nikt nie dorównywał jej 

umiejętnością, to ona byłą tą jedyną. Perfekcyjną i niepowtarzalną. 

 Czarny łabędź – Odylia – wychodził jej jeszcze lepiej. 

Dzięki wyobraźni przenosiła się z prób na wielką halę, której jasne światło skierowane było 

tylko na nią, gdzie zapełniona widownia wstrzymywała oddech, a następnie wzdychała  

z aprobatą. 

 Spokojna jazda figurowa z kilkoma elementami akrobatycznymi, którą można było 

ujrzeć podczas występu białego łabędzia - znikała, ustępując miejsce zmysłowości, 

porywczości i sile tak wspaniale zauważalnej w każdym ruchu Pameli. 

 Zdecydowanie przejechała kilka metrów z uniesionymi rękami, którymi machała 

niczym łabędź, w którego próbowała się wcielić. Gdy wykonywała piękny półobrót nie 

myślała o niepowodzeniu – nie było ono przypisane do niej. 

 Ostatnie dźwięki, ostatnie kroki, ostatnia chęć popisu. 

 Pamela zatrzymała się z towarzyszącym szczękiem łyżew. 

Uderzyła jedną o drugą, wydęła biodro i ułożyła dłonie, stykając je ze sobą zewnętrzną 

częścią. 

 Jej trener, Sebastian, miał obojętną minę, nie chcąc ukazywać zbędnych emocji. 

Wszystkie dziewczyny walczyły ze sobą o główną rolę, więc po każdym występie innej 

zerkały na właśnie jego twarz, by odszukać cień niesmaku bądź uwielbienia. 

 Pamela była spokojna – stała wciąż nieruchomo z wyćwiczonym uśmiechem  

na ustach, bowiem w głowie słyszała jeszcze gromkie brawa wielkiej publiczności. 

Należały się jej, tak samo jak szacunek i uznanie. 
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Chciwość 

 

 - To już jutro! – zawołała jedna z nich, starając się przekrzyczeć muzykę. 

 Klub, w jakim były, pękał w szwach. Śmiech i bełkot niektórych irytował lub bawił,  

a kolejka przy barze po lewej stronie lokalu wydawała się nie mieć końca. 

 One zajmowały jedną z lóż w centrum sali. Udało im się ją zdobyć, wyłącznie dzięki 

Matyldzie, która znała mężczyznę stojącego na bramce.  

 Powinny być jej wdzięczne, prawda? 

Należałoby powiedzieć słowo podziękowania za to, że nie muszą przeciskać się przez tę 

chmarę ciał na dole, aby walczyć o ostatnie – i tak nie najlepsze – miejsca. 

Żadna jednak z piętnastoosobowej grupy nie wypuściła z ust ani jednego słowa, nie uściskała 

Matyldy czy chociażby poklepała po ramieniu. 

Wyjaśnienie było nadzwyczaj proste – nie były one ani przyjaciółkami, ani nawet 

koleżankami, lecz zwykłymi rywalkami, które spotykały się tylko i wyłącznie w nadziei, że 

wyciągną jakieś techniki czy sekrety od pozostałych. 

 - Eliminacja – dodała Alicja, kątem oka zerkając na dziewczyny, które według niej 

miały odpaść. 

 Wszystkie czuły presję i to ogromną, lecz starały się ukryć ją jak najlepiej pod 

sztuczną maską obojętności. 

 Pamela natomiast nie odezwała się od wejścia ani jednym słowem. Tańczyła razem  

z nimi, odczuwała panujący żar i zapach alkoholu, ale nie przyłączała się do rozmowy. 

 W środku paliła ją przedziwna mieszanka irytacji – za każdym razem gdy słyszała 

pewność siebie w ustach jakiejkolwiek z nich gdy mówiły o swojej przyszłości i fakcie, że  

na pewno przejdą dalej. 

Dominowała w niej żądza spowodowana ogromną chęcią kolejnej głównej roli, tego białego 

światła skierowanego tylko na nią, jej zdjęć na plakatach reklamowych, kolejki po jej 

autografy i jej nazwiska w gazetach po raz kolejny. Nie mogła po prostu, n i e  p o t r a f i ł a 

znieść myśli, że ćwiczyła nadaremnie, że utrzymywała bliskie kontakty z Sebastianem 

niepotrzebnie oraz że jakakolwiek z nich – zwykła nowicjuszka - mogłaby ją wygryźć. 

 To mnie ludzie znają, myślała taksując je spojrzeniem. To mnie podziwiają i to ja 

zaznałam najwięcej sławy. Musiała przecież otrzymać za to nagrodę. Prędzej czy później. 

 

 

Nieczystość 

 

 Jej kroki roznosiły się echem. 

Otaczał ją mrok, brnąc przed siebie ściskała w dłoni sznurowadła, a na ramieniu sportową 

torbę. W uszach leciało dzieło Czajkowskiego, którego słuchała z przymkniętymi oczyma.  

 Gdy lekkie światło zaczęło błyskać, zauważyła z ulgą, że szatnia jest pusta. 

Spojrzała na zegarek – tak  jak zawsze dotknęła swojej szafki równe dwie godziny przed 

treningiem. Dlaczego? Lubiła mieć czas dla siebie – przychodziła przed całą resztą, która 

wchodziła do środka najwcześniej pół godziny przed. Bez pośpiechu ubierała rajtuzy, strój, 

sweter, a jeśli było naprawdę chłodno - grube podkolanówki. Nie chciała, by ktoś widział jej 

rany. 

 

Najliczniejsze upadki zaliczała w domu lub miejscach, gdzie krąg jej znajomych nie widzi jej 

– tak się tworzy doskonały obraz. Była zdania, że jeśli nikt nie widzi jej niepowodzeń, jest 

święcie przekonany, że po prostu ich nie ma. 

 Zmarszczyła brwi, a na jej twarz wpłynął lekki grymas kiedy ujrzała swoje nagie 

stopy, a później łokcie. Powinny być piękne i blade jak cała reszta jej ciała. 
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Tymczasem były pokryte płaszczem czerwonych łat, zaschniętych przecięć i ciemnych 

zadrapań. Były ceną jaką musiała zapłacić za perfekcje, dowodem ciężkiej pracy, którą 

wykonywała od tylu lat.   

 Oni natomiast umówili się w jego mieszkaniu i to właśnie dlatego wyszła wcześniej ze 

spotkania w klubie z przyjaciółkami. Zrobiła coś okropnego, ale wyrzuty sumienia poddały 

się już dawno temu, uciszone przez potrzebę bycia w centrum, chciwością i zadufania. 

Jakby nie była c z ł o w i e k i e m. Bo czy jesteś nim kiedy nie masz sumienia? 

 Wykorzystała to, że była dla niego tak ważna, wykorzystała jego miłość i fakt, że za 

każdą chwilę z nią zrobiłby naprawdę wiele. 

Jest gorsza, szeptała, leżąc u jego boku, niewarta Twojego czasu, panie trenerze, dodała pół – 

żartem, pół – serio. Okrywała ich ciemność, w nogach plątała się satynowa kołdra, a ona 

mimo iż miała przyśpieszony oddech, śmiała się mu do ucha. 

Sprawnie wyeliminowała zawodniczkę, która wyróżniała się na tym szarym tle, jakie 

tworzyły pozostałe dziewczyny.  Powinna czuć się okropnie. P o w i n n a. 

 Tymczasem jedynym, co odczuwała, było wspomnienie jego dłoni na jej 

wyćwiczonym ciele, przyspieszony oddech na karku i wilgotne usta mężczyzny - który tak 

bardzo jej potrzebny - wcale jej nie interesował. Pod żadnym względem: zarówno 

psychicznym jak i fizycznym. Ale przecież cel uświęca środki, prawda? 

 

Zazdrość i łakomstwo 

 

 Było naprawdę chłodno, więc oplotła wokół szyi apaszkę, aby nieprzyjemny dreszcz 

nie śmiał jej rozproszyć. Już nie piętnaście, a dziesięć dziewczyn ustawiło się w rzędzie. Po 

krótkim przywitaniu z trenerem, który zapoznał je z planem dnia - pognały przed siebie, 

mocno uderzając ostrzami o lodową powierzchnie. 

 Mieli wyjątkowe metody – każdy dzień należał do innej dziewczyny, która wcielała 

się w role Odetty lub Odylii – po to, aby trener mógł stwierdzić, której z nich idzie to 

najlepiej. 

 Pamela zaczęła czuć się poniżona do szpiku kości – tamtego dnia stała się częścią tła, 

która wykonywała jedynie proste ruchy, by nie odwrócić uwagi od solistki. 

 Kiedy Anna wyskoczyła i wykonawszy obrót, lądując bez najmniejszej wady, Pamela 

zauważyła w oczach trenera błysk, który rozwścieczył ją. Spodobała mu się, zrobiła na nim 

wrażenie! Muzyka zaczęła stopniowo zmieniać tempo, aktualna solista wystawiła dłonie  

na boki, uniosła podbródek i pozwoliła, by na jej lico wkradł się uśmiech. 

 Zaczął się kolejny akt – tło, w tym ona, ruszyło w prawo, a Anna pomknęła do przodu. 

Przez głowę Pameli przemknęło zastanowienie. Czyżby się pomyliła? Przypomniała się jej 

ostatnia noc w jego mieszkaniu. Może to właśnie ta rywalka, a nie wyeliminowana już 

Roksana jest największym zagrożeniem? Przecież na wcześniejszych treningach była  

z w y c z a j n a.  Niczym się nie wyróżniała, a w tamtej chwili Pamela nie mogła oderwać od 

niej wzroku. Emocje wzięły górę. Wiedziała, że ma tylko jedną szanse – nigdy później nie 

będzie na tyle blisko. 

  

Muzyka nabrała tempa, ruchy stały się mocniejsze i to właśnie wtedy, gdy tło miało rozdzielić 

się i przejechać na drugi koniec lodowiska, Pamela przypadkowo wysunęła prawą nogę  

na skutek czego przejechała ostrzem swojej łyżwy o jej. 

 Anna upadła w momencie, gdy rozpoczynała piruet. Jej kolana mocno uderzyły o lód, 

tak samo zresztą jak jej prawy łokieć. Twarz pokrył grymas bólu, a po chwili z ust wydobył 

się syk, później zastąpiony krzykiem. 

 Chwilę zajęło wszystkim zorientowanie się, co się stało.  

Z opóźnieniem poderwali się w jej stronę i okrążyli ją zaciekawieni. Dziewczyny byłyby mi 
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wdzięczne gdyby chociaż przeszło im przez myśl, że to moja sprawka, pomyślała Pamela, 

przewinąwszy wzrokiem po pochylonych przyjaciółkach. 

 - Musisz zejść – stwierdził trener, łapiąc ją za ramiona i pomagając jej wstać. Ból na 

twarzy Anny poszerzył się jeszcze bardziej, by po chwili osiągnąć apogeum zupełnie tak, 

jakby dopiero wtedy uzmysłowiła sobie, co oznaczał ten upadek. To, ile ją kosztował. 

 - Wejdę za nią – odezwała się Pamela, nie chcąc przegapić szansy na kolejny trening, 

którego to właśnie ona zamierzała być gwiazdą. 

 Trener – Sebastian Żmijewski – spojrzał na nią z mieszanką uwielbienia i chwilowego 

zniesmaczenia, co poruszyło nią ogromnie. Mocniej zacisnęła usta, tworząc z nich cienką 

linię.   

- Po przerwie – odpowiedział, mięknąc. Zaczął oddalać się z poszkodowaną dziewczyną,  

ale będąc już przy furtce gdzie lodowisko się kończyło - odwrócił się, aby dodać: - Za 

dwadzieścia minut. 

 

Gniew 

 

 Nie wyczuwała, że sprawa jest poważna. 

Szła wąskim, bardzo oświetlonym korytarzem o białych ścianach w stronę schodów, nie 

przejmując się, dlaczego nalegał na to, aby zjawiła się jak najszybciej. 

 Wspięła się po szczeblach, a gdy stanęła już przed drewnianymi, czarnymi drzwiami 

ze srebrną tabliczką, nim zapukała, poprawiła włosy i żakiet w kolorze ciemnej zieleni. 

 Otworzył jej szybko. 

Nie zdążyła oderwać dłoni, będąc w trakcie trzeciego uderzenia, a drzwi ustąpiły zupełnie tak, 

jakby od dłuższego czasu stał po drugiej stronie i przez oczko obserwował, czy już się 

zjawiła. 

 Weszła, przesunęła dłonią po jego ciemnych, brązowych i lekko kręconych włosach, 

spojrzała w jego zielone oczy koło, których powoli zaczęły rozwijać się  zmarszczki, po czym 

oddaliła się w stronę okna. 

 Atmosfera już od pierwszej chwili była ciężka. 

 - Co się dzieje? - zapytała po chwili, nie doczekawszy się ani jednego słowa z jego 

strony. 

Kiedy westchnął poczuła mróz, do tego stopnia, że bała się odwrócić i spojrzeć na niego. 

 Gdy położył dłoń na jej ramieniu, które zaczął masować, zrozumiała, że stało się coś 

poważnego. Znała ten tik – z pozoru spokojny i uspokajający, który jemu miał dać odwagę,  

a jej przynieść zrozumienie. 

 - Wiem, co zrobiłaś. - Jego słowa odbiły się echem w jej głowie kilka razy, a gdy 

naprawdę dotarły do jej świadomości, szerzej otworzyła oczy. - Chodzi o Annę. - Pierwszy 

raz w życiu miała wrażenie, że ziemia znika spod jej stóp, że zaraz spadnie w ciemną czeluść 

bez wyjścia. - Upiera się, że to nie był wypadek, a pozostałe dziewczyny skłonne są to 

potwierdzić. Jest pewna, że... zrozum mnie, Pamela. Nie mogę pozwolić na konflikty  

w zespole, mamy ważny cel – spektakl. Musicie sobie ufać! - Jego dłoń zaprzestała ruchów, 

mocniej ścisnął jej palce. Serce Pameli przyśpieszyło, energicznie odwróciła się przez ramię. 

 - Nie możesz tego zrobić! Nie mnie! Jestem najlepsza z nich wszystkich! Pomyśl: 

dzięki komu  ta placówka, w której pełnisz tę zaszczytną rolę, zarobiła tyle pieniędzy? - Jej 

ton stał się ironiczny i wredny. Zaśmiała się gorzko -  na przedstawieniach, na których to ja 

grałam główną rolę – oni przychodzili dla mnie! 

 Najpierw poczuła panikę i uczucie straty niemożliwie trudnej do przyjęcia, 

zważywszy, że na wszystko co miała w tamtej chwili pracowała od maleńkości - bez ani 

jednej chwili wytchnienia, bez łez, z zaciśniętymi zębami. 

Później ogarnął ją gniew i to tak ciasno, że czuła się tak jakby miała się zaraz nim udusić. 
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 On właśnie wyrzucił ją z zespołu. 

 A pozostałe? Pozostałe dziewczyny, które właśnie ją... wyeliminowały. 

Tak samo perfidnie jak ona to robiła. 

 - Możesz przenieść się gdzie indziej, jesteś diamentem. - Obrócił ją w swoją stronę  

i pochylił się, by pocałować te różowe usta, które tak bardzo mu smakowały, lecz ona 

odtrąciła go od siebie z tak wielką siłą, że zatoczył się lekko. 

 Nie rozumiał jej. 

 Głupi łudził się, że zadowoli się jakimś miejscem w podrzędnym zespole, kiedy ten 

był najlepszy w kraju. Znieważył ją i obraził, dłonie zaczęły się jej już trząść, oczy płonąć,  

a język smakować siarką. 

 - Nie – powiedziała tylko, ciskając w jego stronę błyskawice. 

Sebastian jednak nie zraził się i ponownie podszedł do niej, przyjmując litościwy wyraz 

twarzy. 

 - To, że odchodzisz z zespołu nie znaczy, że my musimy od siebie – odparł, a ona 

zaśmiała się głośno. 

Nigdy nie kochała tego mężczyzny – był zwykłą trampoliną na wyższy stopień piramidy  

w ich zespole, która wtedy wydała się całkowicie bezużyteczna, jeśli już więcej nie postawi 

tam stopy. A przecież niepotrzebnych rzeczy się nie zostawia, mam rację? 

 - Musimy, Sebastianie. - Nie widziała sensu wielkich pożegnań. 

Chwyciła po prostu torebkę, którą wcześniej położyła na sofie, obdarzyła go ostatnim 

spojrzeniem, w którym mimo ogromnego gniewu, jaki czuła, zawarła największy żal, na jaki 

było ją stać, aby tuż po jej wyjściu zaczął czuć wyrzuty sumienia, które powinny były 

wypalić go od środka. 

 Nie wiedziała, co zazwyczaj robią ludzie, kiedy tracą wszystko. 

 

 

Lenistwo 

 

 Przekonała się po dość krótkim czasie. 

 Wylądowała w małym zespole łyżwiarek, które irytowały ją swoją dobrocią i cienkim 

głosikiem. Każdy występ pozbawiony był jakiejkolwiek szansy ponownego wypromowania 

się. Teatrzyk. Bezsensowna szopka, do której w ogóle nie pasowała. 

 Po niespełna dwóch miesiącach okazało się, że nie tylko ona ma tak złe zdanie  

na temat swojego nowego miejsca pracy - lodowisko zamknięto. 

 Zyskała tylko kolejne rany. 

 Ignorując rady rodziny, spędzała dnie na publicznym lodowisku. Powinna złagodnieć, 

prawda? Zrozumieć swoje błędy... Tymczasem stała się jeszcze większym magazynem 

nienawiści i żalu, jadu, którym pluła na prawo i lewo. 

 Załamała się. 

Stoczyła się przez chciwość, łakomstwo, wrogość i złość –  stała się wrakiem złotego statku, 

 o którego istnieniu nikt już nie pamiętał. Zniknęła wielka kariera i cudowne recenzje sztuk, 

jakie wystawiali. 

 Jedyne co jej zostało to marzenia. 

 Wyimaginowane brawa, jakie słyszała, gdy zasypiała, piękny strój z piór i cekinów, 

jaki miała na sobie, gdy spoglądała w lustro, zgrabne nogi, pięknie umalowana twarz  

i gromada pochwał, których w rzeczywistości nikt nie wygłosił.   

I te cudowne, oświetlone lodowisko otoczone publicznością. 

 W jej głowie nadal wielki strumień światła skierowany był tylko na nią. 

                                                      

                                                     Kamila Swoboda, 1A 
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Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej składamy gorące  

i serdeczne życzenia Dyrekcji 

oraz Gronu Pedagogicznemu 

Naszej Szkoły. Witamy  

w „Plater” nowych nauczycieli    

i życzymy wszystkim 

Pedagogom sukcesów 

edukacyjnych  

i wychowawczych.  

 

                                  Redakcja 


