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A za kulisami... 
 



 Stres. 
To pierwsze słowo, które musi wybrzmieć aż do końca, bo pragnę Wam jak najlepiej 
przedstawić emocje związane z wyjściem na scenę. 
Niewielu z nas miało szansę pokazać swoje umiejętności naprawdę szerokiej 
publiczności. Ja miałam. 
 
            Stoję za kulisami. Wsłuchuję się w swój oddech. Czuję mocne bicie serca, 
dreszcze raz po raz przebiegają po moich ramionach. Za chwilę nasz grupowy układ 
tańca klasycznego. Wszystkie wiemy, ile wysiłku kosztowały te miesiące pracy, dzięki 
którym przez trzy minuty możemy być przed publiką. Czuję się przez to bardzo 
wyjątkowa 
 i szczęśliwa. Dyskretnie zerkam zza kulis na widownię. Widzę zaledwie kontury ludzi, 
 bo mocne reflektory oświetlają scenę i rażą mnie w oczy. 
Wiem, że publiczność często nie zdaje sobie sprawy z pracy tancerzy i z tego, jak 
ważny jest dla nas każdy występ. Widz siada na swoim wygodnym miejscu i ze 
spokojem ogląda występy. „Tancerka delikatnie unosi się na palce”. Nie. Tancerkę 
właśnie przeszywa ból od pękających pęcherzy. Wiem, to obrzydliwe, ale tak 
wyglądają realia z perspektywy strony czynnej. 
Pani inspicjent informuje nas, że jeszcze minuta... Powietrze gęstnieje, zaczynam 
mieć motyle w brzuchu, tętno zdecydowanie przyspiesza. Z otępienia budzi mnie 
stukot point. To moje koleżanki zaczynają się rozgrzewać. Postanawiam wziąć z nich 
przykład 
 i zaczynam chodzić na „palcach”, wchodząc nimi w skrzynkę z kalafonią.  
W momencie kiedy kończę przypominać sobie układ, gasną światła na scenie. Dajemy 
sobie „kopniaki” na szczęście i ustawiamy się do wejścia. Na scenie znowu się 
rozjaśnia. Widzowie już pożegnali poprzednich artystów oklaskami i teraz nadeszła 
kolej na mnie. Krótki nerwowy wdech i wstrzymuję powietrze, jakbym chciała wraz 
 z nim zatrzymać czas. Boję się go wypuścić. Całą przestrzeń zamknęłam w celi 
swoich płuc. Wychodzimy. Powoli wypuszczam powietrze. Ramiona w dół, wysokie 
półpalce, pięty do przodu, kolana do boku, brzuch wciągnięty, szyja i biodra do góry.. 
to wszystko trwa zaledwie ułamek sekundy. Ten układ wymaga rozmarzonego wyrazu 
twarzy, ale najczęściej tuż po wyjściu na scenę słychać zza kulis głosy nauczycieli: 
„U śmiechnąć się! Zęby pokazać!”. Równo stajemy w ustalonej pozie. Pierwsze 
dźwięki muzyki sprawiają, że zaczynam drżeć. Kolejne akordy wypełniają powoli 
każdą komórkę mojego ciała, a tańcząc pozwalam im się uwolnić. Myślę o krokach,  
o linii ciała, odstępach między mną a moimi koleżankami na scenie, o emocjach, 
które muszę przekazać. 
Kiedy nadchodzi czas na finał, doświadczam pewnego rodzaju ekstazy - tempo 
przyspiesza, nagle następuje zmiana charakteru układu, uśmiecham się od ucha do 
ucha i robię to nie tylko dlatego, że tego wymaga od nas pani profesor, ale naprawdę 
ogromnie się cieszę, że mogę być na tak wspaniałej scenie, z tak wspaniałymi ludźmi, 
pod okiem tak wspaniałych tancerzy. 
Muzyka milknie. 
Razem z koleżankami podchodzę do linii. Kłaniamy się. Rozlegają się ogromne 
brawa. Teraz, kiedy jesteśmy na samym przodzie sceny wyraźniej widzę twarze 



przede mną. Wszyscy patrzą na nas, uśmiechają się. Krótko przed zejściem, 
dostrzegam znajomą twarz.. To moja mama. Jest dumna. Schodząc cieszę się, że nie 
muszę się już stresować i zaraz będę mogła się rozluźnić, ale jednocześnie ciężko mi 
rozstawać się ze sceną... 
 Już po koncercie, wracam do domu, emocje powoli stygną. Zmywam makijaż, 
jedyny aktualny dowód na to, że zaledwie godzinę temu tańczyłam w teatrze. 
A życie toczy się dalej, jak gdyby nigdy nic... 
 
                                                                                            Victoria Łata, 1 ab 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jak zostać matką? 

 



     ,,Ja nie mogłabym iść do schroniska, bo adoptowałabym te wszystkie biedne psy 
 i koty", "Nie chodzę do schroniska, bo jak tylko o tym pomyślę, to płaczę." Pewnie 
niejeden raz słyszałeś takie słowa wypowiadane przez osobę, która "kocha" 
zwierzęta. Pójście do schroniska byłoby dla niej za wielkim przeżyciem, więc nie 
robi tego. Włącza komputer, idzie spotkać się z przyjaciółmi, czy jedzie kupić sobie 
następną parę vansów.  Po prostu o tym zapomina i znowu żyje z uśmiechem  
na twarzy. 
Brzmi znajomo? Jestem tego pewna. Czy myślałeś kiedyś, co by było, gdybyś 
zamiast zapomnieć  o tym smutnym fakcie, o tych przerażonych istotach, ruszył się 
ze swojego fotela i coś zrobił? ‘’Zwariowała, przecież to nie jest takie łatwe, mam 
„na głowie tyle rzeczy’’... Ile jeszcze znajdziesz wymówek przed tym, kiedy w końcu 
dojdziesz do wniosku, że o tych osamotnionych zwierzętach, o ich losie, decydujesz 
TY. Nie zdziwiłabym się, gdybyś właśnie popukał się w głowę. Jeden człowiek nie 
może o czymś zadecydować. Oczywiście, że nie, ale możesz ruszyć ten temat wziąć 
sprawy w swoje ręce, wyjść z wewnętrznej skorupy i zrobić coś dla tych, którzy sami 
sobie nie poradzą. Faktycznie może nie być łatwo, ale najważniejszy jest efekt 
końcowy. Pomyśl sobie, że Ci się uda, że pomożesz, może nawet uratujesz komuś 
życie. To musi być niesamowite uczucie... Ale zejdźmy na ziemię, na szczęście 
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu wyrwało się z horroru, jaki tam 
panował. Koty leżące na stosach, martwe koło żywych, zapchlone z jeszcze 
zdrowymi. Psy niedostające pokarmu nawet przez tydzień. Nie, to nie jest legenda, 
którą słyszałeś od kogoś, kto nawet tam nie był, to prawdziwe sytuacje zwierząt, 
które walczyły o przetrwanie. To nie była chwila, to były lata ciągłej walki  
z panującą znieczulicą, ze schroniskowym zarządem i ze zbierającą żniwo śmiercią. 
Całą rewolucję zaczęła Pani Ewa Wesoły z mężem Piotrem. Przyjechali tam po kota 
 i można powiedzieć, że już nigdy stamtąd nie wyjechali. Są tam do dzisiaj, Pani Ewa 
to prezes stowarzyszenia „Nadzieja Na Dom”, które prężnie działa i wspiera 
schronisko, a Pan Piotr zajmuje się adopcjami kotów. Przez te kilka lat stworzyli 
ponad 100-osobowy wolontariat, założyli stowarzyszenie, zmienili zarząd schroniska, 
a wskaźnik eutanazji spadł z 30% do 4%. Phi, udało im się, mieli szczęście i tyle. To 
chyba najgłupsze tłumaczenie, właśnie podałam jeden z wielu przykładów, który 
pokazuje Ci, że niemożliwe nie istnieje. Oszukali śmierć, zwalczyli ją, zaczynając od 
2-osobowej pomocy. Ile jeszcze będziesz musiał usłyszeć takich historii, żeby 
uwierzyć w to, że TY masz głos? Teraz każdy z ręką na sercu powiedzieć może, że 
bardzo się cieszy, że pieski i kotki mają godne warunki do życia. Ale... Teraz jeszcze 
ktoś musi przygotować je do adopcji, nauczyć podstawowych komend czy życia 
 z innymi psami. Tutaj właśnie leży rola wolontariuszy, jesteśmy taką przejściową 
mamą, już sam nasz widok to powód do podniesienia głowy do góry i machania 
ogonkiem. Kiedy widzisz takie uśmiechnięte mordki (te psy i koty naprawdę się 
uśmiechają!) zdajesz sobie sprawę, że nie zamieniłbyś tego sobotniego poranka  
na żaden inny. Twoje nowe psie dziecko patrzy na ciebie swoim wzrokiem: „Mamo, 
ty mnie faktycznie kochasz”. Te zwierzęta zaczynają znowu wierzyć, że człowiek nie 
zrobi im krzywdy, że jak pogryzą kapcie nie zostaną zbici, czy jak nie przyniosą 
patyka, to i tak dostaną miskę z jedzeniem. Zaczynasz być całym światem dla tych 
smutnych oczu, a każda sobota to wydarzenie równe wygraniu miliona dolarów. 



Najbardziej niesamowite jest dla mnie to, że to wcale nie bajka, nie opowieść, którą 
podkoloryzuję do gazetki, tylko szczera prawda. Jeśli choć raz w życiu doświadczysz 
takiego uczucia, już nigdy nie przestaniesz tego robić. Myślę, że spokojnie można 
porównać to do narkotyku, uzależnia równie mocno. Sądzę więc, że jeśli los innych 
nie jest Ci obojętny, to nie próbuj szukać następnej wymówki, tylko znajdź sposób 
pomocy. Możesz wybrać pomiędzy sobotnim odsypianiem imprezy czy swoim 
zwyczajnym lenistwem, a tym, czy jesteś gotowy stać się czyimś marzeniem i kimś, 
na kogo warto czekać cały tydzień. Praca wolontariusza nie zawsze będzie prosta, ale 
możesz być pewny, że to gra warta świeczki. Na koniec chciałam jeszcze pokazać 
lekcję empatii 5-letniego chłopca Manfreda i jeszcze raz podziękować jego mamie za 
pozwolenie na udostępnienie tego wpisu i pogratulować wychowania tak wrażliwego 
człowieka. 
 
 
Dzisiaj Nasz Manfred postanowił towarzyszyć mi w wyprawie do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Mieliśmy kilka worków karmy dla psiaków. 
Manfred bardzo chciał spotkać się z podopiecznymi schroniska, zapytał Pana, który 
tam pracuje, czy może do nich iść i je zobaczyć. Po zapoznaniu się z zasadami 
poszliśmy... 
Wszedł bardzo pewnym krokiem jednak, z każdą chwilą widać było, że i jego ogarnia 
smutek. 
 W boksach były różne psy. Młode, stare, duże, małe, cichutkie i takie bardzo głośne. 
Manfred milczał, szedł od boksu do boksu i patrzył na psy, jego uwagę przykuł 
Toffik. Aż 3 razy go odwiedziliśmy w ciągu tej krótkiej wizyty. Już teraz wiemy, że 
w sobotę Manfred znowu się  z nim spotka. Pójdziemy z nim na wspólny 
spacer...może to początek przyjaźni... 
Gdy opuszczaliśmy schronisko, Manfred pękł. Rozpłakał się i zaczął pytać, dlaczego 
tak jest. Usłyszał wiele odpowiedzi, a jego reakcja mnie pozytywnie zaskoczyła, 
powiedział: 
"Mamo, tato, trzeba coś z tym zrobić, nie może tak być, że one nie mają swojej 
mamy, taty, domu " Zapytałam go, jak myśli, co możemy zrobić, jego oczka 
rozbłysły jakby w głowie już czaił się plan i mówi: 
"Mamo ja powiem dzieciom w moim przedszkolu o tych pieskach, może ich rodzice 
też tu przyjadą i pomogą" ....Może. - Ira Maria Paciej- Rost 
      
 
 
                                                                                                    Kasia Kapuścik 
 



 
 

 
 
 

Emilkowa lista przebojów 

 
Muzyka jest pokarmem dla duszy, dzięki któremu niejeden dzień staje się 

piękniejszy.  Na słoneczno-wiosenne a także deszczowe, chłodne dni, polecamy 
Wam poniższe utwory, starsze lub nowsze i z różnych gatunków muzycznych. Każdy 

znajdzie tutaj coś dla siebie. :) 



 

 
 

• Jack White – Love is Blindness 
• Czesław Śpiewa  & Mela Koteluk – Pieśń o szczęściu (K.K. Baczyński) 
• Hugh Laurie – Kiss Of Fire 
• Turbo – Dorosłe dzieci 
• Johnny Cash – Hurt 
• Kabanos – Melancholia 
• TZN Xenna – Dzieci z brudnej ulicy 
• Sia – Kill And Run 
• Kim Nowak  - Prosto w ogień 
• Stanley Myers – Cavatina („Łowca jeleni” Soundtrack) 
• Prokofiev – Dance of the knights 
• Bilon – Sierpniowe niebo 
• Piotr Czajkowski – Walc Śpiącej Królewny 
• The Pretty Reckless – Cold Blooded 
• Concrete Blonde – Bloodletting 
• Of Monsters And Man – Dirty Paws 
• Jamie Woon – Shoulda 
• Jean Michel Jarre – Oxygen II 
• Buka & Rahim – Danse Macabre 
• Kill The Nouse & Datsik – Lightspeed 
• Anna German – Człowieczy los 
• Eddie Murphy - Jimmy Got Soul (Dreamgirls Soundtrack) 
• alt-J – Left Hand Free 
• Ella Fitzgerald - Black Coffee 
• Arctic Monkeys – Why'd You Only Call Me When You High 
• Mary Komasa – Come 
• Mayday Parade – Terrible Things 
• Cztery Metry Od Chodnika – Bez-raj 
• Luxtorpeda – Hymn 
• James Newton Howard – White Rose („Kosogłos” 

Soundtrack) 



• Jacek Kaczmarski – Wyznanie kalifa, czyli o mocy baśni 
• Within Temptation – Angels 
• Bokka – Town of Stranges 
• Debussy – Clair De Lune 
• Lipps Inc - Funkytown 
• Roy Orbison – Only The Lonely 
• Madonna – La Isla Bonita 
• Black Keys - Fever 
• Rod Stewart – Baby Jane 
• Simon & Garfunkel - Sound of silence 
• Yeah Yeah Yeahs – Heads Will Roll 
• Lyrics Born – I Changed My Mind 
• Joan Baez – Donna Donna 
• Maciej Maleńczuk - Synu 
• Soko – Treat Your Woman Right 
• Alabama Shakes – Always Alright 
• Three Days Grace – Pain 
• Bring Me The Horizon – Don't Go 
• Alex Care – Too Close 
• Happysad – Nie będziem 
• O.S.T.R. - Z góry na dół 
• The Cure - Lovesong 
• Sabaton – 40 to 1 
• Stromae - Carmen 
• Jakarta – One Desire 
• Dr. Kucho! & Gregor Salto - Can't Stop Playing 
• Slash – Bad Rain 
• Ennio Morricone – The Good The Bad And The Ugly 
• The Gael – The Last Of The Mohicans Theme 
• Paktofonika – Ja to ja 
• Stevie Wonder – Part Time Lover 
• Miś i Margolcia - Zjadaj miód 
• Jadą, jadą misie 
• Long & Junior – Tańcz, tańcz, tańcz 
• Boys - Zabawa we wsi jest 

 
Małgorzata Pabian, 1AB 



„Nie”  dla zimy! 
 
     Nie wiem, jak to jest z tą zimą. Podejrzewam, że choć zachwycają się nią 
dzieciory do lat około 10 i miłośnicy sportów zimowych, to w rzeczywistości jest to 
wredny i zgorzkniały babsztyl, który nie wie, w którym momencie zejść 
 ze sceny. Męczymy się z nim rokrocznie w czasie obejmującym od dwóch do pięciu 
miesięcy –  ostatnio zatem od listopada ubiegłego roku aż do chwili obecnej, czyli s t 
a n o w c z o  zbyt długo. 
    Śmiem stwierdzić, że nie jestem jedyną istotą, która zimy ma już dość do tego 
stopnia, że odwiedza ciepłe kraje na Google Maps (każdy ma swoje słabości...) 
 i przegląda z utęsknieniem zdjęcia z ubiegłych wakacji, chłonąc letnie widoki 
 i wspominając ciepłe, bezchmurne dni. Jednak przychodzi moment, kiedy trzeba 
zejść na ziemię i – o zgrozo! - opuścić ciepły pokój i zetknąć się  z brutalną, szarą, 
zimną, wietrzną, ulewną bądź śnieżną rzeczywistością. Owszem, mogłabym jeszcze 
udzielić Pani Zimie taryfy ulgowej na Boże Narodzenie i w ewentualności  
Sylwestra, niech się ludzie cieszą wykreowaną przez media, konsumpcyjną magią 
świąt, i niech się na Nowy Rok tarzają w śniegu, zamroczeni w oparach trunków 
wysokoprocentowych, ja tam wiele mogę zrozumieć. Przy dobrym humorze 
mogłabym jeszcze być na tyle łaskawa, aby pozwolić Pani Zimie jeszcze chwilę 
zabawić  w czasie ferii, ażeby w celach rekreacyjnych wybrać się na jakąś tam górkę 
i pośmigać  na nartach, sankach, kartonowym pudle, oponie i ulepić bałwana, którego 
po 10 minutach złośliwe zniszczy nam inny dzieciuch lub pies. I do tego momentu 
byłam nader cierpliwa, czekałam, aż nieobytej w sztuce retoryki Pani Zimie 
zabraknie argumentów, aby z nami dłużej pozostać, czekałam uparcie, aż wszyscy 
zaczną narzekać, że mają dość wkładania ciężkich buciorów, grubych czapek, 
szalików i rękawiczek oraz puchowych kurtek, w których można poczuć się jak 
dmuchany Kubuś Puchatek.  I po co się zadawać dłużej z takimi, co tylko potrafią 
narzekać i już za Tobą nie przepadają ani trochę i tylko bezczelnie obgadują? - 
powinna pomyśleć Pani Zima. Ale Pani Zima jednak jest chyba kobietą nazbyt  
ekscentryczną, lubiącą być wszystkiemu i wszystkim na przekór. Najpierw pozwoliła 
ociupinkę wkroczyć Pani Wiośnie. Trochę słoneczka, ciepłego wietrzyku – nie ma to 
jak nakarmić złudną nadzieją biednych, bezbronnych śmiertelników. A potem bach – 
śnieżyce przez dwa tygodnie i brzydki kopniak w tyłek Pani Wiosny. A Pani Wiosna 
to taka nieśmiała i dobrze ułożona kobieta, że nie odważyłaby się sprzeciwić czy 
zrewanżować tak groźnej i nieokrzesanej Pani Zimie, więc schowała się cicho w kąt. 
Pani Zima jednak, żeby nie przedobrzyć, po jakimś czasie zmieniła taktykę  - 



„przeprosiła” wiosnę i obłudnie rzekła, że zbiera manatki i do siego roku. Więc 
wiosna – radosna, cała w motylkach, w pełni sił wkroczyła na arenę. Obdarowała nas 
temperaturami powyżej 10 stopni, do 20 biedaczka nie dotarła, ale tak 15-18 to 
spokojnie się zdarzyło. I słońce, słońce, słońce, nasza najdroższa gwiazda, świeciła 
nieustannie swym ożywczym blaskiem przez jakiś... tydzień. Zima powróciła, powoli 
i sukcesywnie uprzykrzając życie mieszkańcom naszej strefy klimatycznej.  
Apogeum swoich działań osiągnęła w Wielkanoc. „O, nie, nie dam się ludziom 
beztrosko zajadać 35464785 rodzajami ciast i cieszyć odpoczynkiem, nie dam 
chodzić na rodzinne spacerki, mowy nie ma, żeby wolne dni wykorzystali na łonie 
natury, po moim trupie, żeby im nie zmokły koszyczki ze święconką, ani że będą 
marnotrawili wodę  na śmigus-dyngus, bo ja im taką aurę zgotuję, że im wszystko  
w  locie zamarznie!”. I jak grom z jasnego nieba – mieliśmy deszcz, śnieg, mokry 
śnieg, śnieg z deszczem, niebo w barwie kamienia nagrobnego i wzmożoną 
zachorowalność na sezonowe depresje. Nie od dziś wiadomo, jak wielki wpływ mają 
warunki pogodowe na nasze samopoczucie. Apatia, senność, znużenie, brak chęci do 
czegokolwiek… Ale co to  to obchodzi Panią Zimę, Pani Zima jest Królową   
i niejednego już Kaja bez skrupułów porwała w swe mroźne szpony… Po trupach do 
nieokreślonego celu idzie ta Pani Zima. Obecnie cieszymy się znów subtelnością  
i tchnącą energią Pani Wiosny, jednakże synoptycy zapowiadają, nie wiem które już 
z kolei, ochłodzenie i nawet przymrozki (ja już nie chcę wyjść na takiego 
malkontenta, ale tym razem w obronie natury napomnę, że o biednych roślinkach 
Pani Zima także nie pomyśli, tylko ciach!, zmrozi je raz a dobrze!). Ech... Czy jestem 
aż tak zgorzkniałym ogrodnikiem i tak przesadzam z tym narzekaniem na Panią 
Zimę? Może moje rozgoryczenie osiągnęło apogeum, ale jak na mój gust to raczej 
zima przesadza z samą sobą... 
 
 
                                                                                                  Małgorzata Pabian 1 AB 
 
 
 
 

God is [not] dead 
 
„Bóg umarł, jest martwy. To obrazowa przenośnia oznaczająca nie tyle, 
 że Bóg skonał, co raczej, że nigdy w ogóle nie istniał” - oznajmia 
 na pierwszych zajęciach wybitny profesor filozofii. Czy młody student jest 
w stanie podważyć racje wykładowcy i naukowo udowodnić istnienie 
transcendentnego bytu, w który zwątpili najznakomitsi my śliciele 
i naukowcy w dziejach? 
         „ Bóg nie umarł” („God is (not) dead”) to amerykański dramat filmowy 
nakręcony w 2014 roku przez mało znanego reżysera, Harolda Cronka. Choć tytuł 
produkcji nasuwa religijną tematykę, próżno szukać tutaj kościelnej propagandy czy 



apoteozy Boga. Twórcy filmu kierują uwagę na problem racjonalności istnienia istoty 
wyższej oraz odwiecznego konfliktu między ateistami a wierzącymi. 
       Fabuła filmu składa się na kompilację początkowo niepowiązanych ze sobą 
historii, które stopniowo zapętlają się i niebezpośrednio spotykają we wspólnym 
punkcie. Główny wątek stanowią perypetie Josha, młodego studenta  prawa. Jednym 
z przedmiotów, które są niezbędne do zaliczenia pierwszego roku nauki, jest wstęp 
do filozofii, prowadzony przez ortodoksyjnego, zagorzałego ateistę, profesora 
Radissona. Wykładowca już na pierwszych zajęciach dosadnie sugeruje uczniom 
negację Boga, aby uniknąć wszczynania zbędnych dyskusji na konfesyjne tematy  
(a być może paradoksalnie po to, aby nie tyle udowodnić słuszność ateizmu, co 
przekonać do niego samego siebie). Profesor nakazuje każdemu studentowi 
zadeklarować na kartce trzy słowa: „God is dead” 
(„Bóg umarł”). Tylko Josh, który jest wiernym chrześcijaninem, nie potrafi wyrzec 
się Boga. Ponieważ nie spełnia wymogów wykładowcy, nie będzie mógł zaliczyć 
przedmiotu, chyba że zdoła udowodnić profesorowi oraz innym uczniom, że Bóg 
istnieje. 
          Film porusza wiele uniwersalnych i realnych problemów, z którymi stykamy 
się na co dzień. Motywem przewodnim i oczywistym filmu jest wolność poglądów. 
W rzeczywistości jednak nadal zdarzają się przypadki, kiedy jest ona tłumiona przez 
drugiego, mającego nad nami dominację człowieka. Dobitnie ukazuje to drugorzędny 
wątek nastoletniej Ayishy, która wychowywana jest 
 w religii islamu, jednak od dwóch lat wyznaje chrześcijaństwo, co skrzętnie ukrywa 
przed swoim apodyktycznym ojcem. Gdy prawda wychodzi na jaw, zostaje 
bezpowrotnie wyrzucona z domu. Mimo że żyje w USA, kraju liberalnym, to nie ma 
prawa do wolności z powodu religijnych, rygorystycznych dogmatów. Bardziej 
pobocznym, choć równie ponadczasowym zagadnieniem poruszanym 
w filmie jest ludzki egoizm i brak empatii, niezrozumienie sytuacji i potrzeb drugiego 
człowieka. Taką postawę reprezentuje materialistyczny biznesmen, który rezygnuje 
ze związku z kobietą chorą na raka, uważając dalszą znajomość za „mało praktyczną 
i kłopotliwą”. Ponadto zaniedbuje rodzinę, nie pomaga siostrze w opiece nad chorą 
matką, sporadycznie przysyła jakieś drobne upominki, myśląc, że w ten sposób 
zrekompensuje brak czasu dla najbliższych. Uniwersalność i ponadczasowość 
poruszanych w filmie problemów podkreślają niedookreślone miejsce i czas akcji. 
       Największym atutem tej produkcji jest jednak ukazana w niej walka o ideały. 
Główny bohater traci miłość i ryzykuje swoją przyszłość w imię wyższych wartości. 
Jest przykładem człowieka walczącego nie tyle o przyznanie mu racji czy 
przekonanie do bezwzględnego oddania Bogu, ale o świadomość własnych poglądów 
i ich wolność. Wolność, która zostaje stłumiona przez profesora - człowieka 
wykształconego, poważanego w środowisku. Podejrzewam, 
 że niewielu potrafiłoby przeciwstawić się naukowemu autorytetowi 
i zaryzykowałoby wyrzucenie z wymarzonej uczelni tylko po to, aby bronić swojego 
światopoglądu. Pochwały wymaga Shane Harper, który wcielił się 
w Josha. Największym atutem jego gry aktorskiej był fakt, że doskonale 
odzwierciedlił postać młodego człowieka, rozdartego pomiędzy tym, co uważa za 
słuszne, a tym, co jest rzeczywiście rozsądne i korzystne. Harper jako młody, choć 



doświadczony już aktor, zagrał tę postać bardzo naturalnie, można odnieść wrażenie, 
że dogłębnie wczuł się w swoją rolę. Równie wartą uwagi postacią jest profesor 
Radisson, jest to moim zdaniem najciekawszy i najbardziej barwny charakter w 
filmie. To bohater zawzięty i niezłomny w swoich przekonaniach, okrutnie ironiczny 
i krytyczny, niebywale sprawnie posługujący się słowem, przekonujący orator  
i czarujący inteligent. Jednocześnie „od kuchni” okazuje się człowiekiem nieczułym, 
pozbawionym taktu i empatii, co szczególnie pokazuje, werbalnie raniąc swoją 
partnerkę, Mine, w towarzystwie uniwersyteckiej elity. Nie potrafi zrozumieć 
rozterek kobiety, którą kocha, nie udziela jej duchowego wsparcia, mimo 
świadomości, że Mina boryka się z poważnymi rodzinnymi problemami. Radisson 
może budzić zatem u odbiorcy ambiwalentne emocje – jednocześnie bądź 
naprzemiennie litość, podziw, pogardę, szacunek, antypatię 
i współczucie. Sądzę, że to za sprawą znakomitej gry aktorskiej Kevina Sorbo (aktora 
znanego m.in. z  „Herkulesa”) ta postać najbardziej przykuwa uwagę widza i nie 
pozwala o sobie zapomnieć. 
 
 
        Podobała mi się także wykreowana przez twórców drugoplanowa postać 
pastora, ponieważ właśnie tak wyobrażam sobie duchownego – jako przewodnika, 
mentora i przyjaciela, który jest zwyczajnym człowiekiem, ale jednocześnie 
funkcjonuje, aby pomóc zagubionym ludziom, zasugerować im jakąś ścieżkę  
i pokazać, że dobro naprawdę istnieje. Takich kapłanów według mnie brakuje  
w każdej religii. 
 
        Niestety charaktery pozostałych bohaterów są już mniej rozbudowane 
i niewyraziste, co być może wiążę się z faktem, że w większości przypadków wcielili 
się w nie początkujący lub zupełnie nieznani dotąd widzom aktorzy. 
W filmie odnajdziemy charaktery stereotypowe jak np. postać Marca Shelleya, 
biznesmana-materialisty pozbawionego szczerych uczuć i empatii, czy Misraba, 
bezlitosnego muzułmanina, ojca Aishy. Postacie te są dość przewidywalne, ich 
działania nie są w stanie zaskoczyć widza. Twórcy filmu zamiast obalać 
stereotypowe myślenie, w tych kilku przypadkach podtrzymują je, co zdecydowanie 
jest pewnym mankamentem tej produkcji. 
      Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, nie jest ona szczególnie zachwycająca – 
stanowi jedynie tło do ukazywanych wydarzeń i czasem nawet wydaje się zbędna. 
Zarówno w roli muzyków jak i aktorów pojawia się tutaj pop-rockowy, australijski 
zespół Newsboys z utworami o tematyce chrześcijańskiej, które poza metaforycznym 
tekstem nie grzeszą wybitnością. W moim odczuciu użycie bardziej klimatycznej 
ścieżki dźwiękowej spotęgowałoby wyraz tego filmu, tymczasem przedstawiona 
muzyka w większości scen jest po prostu nieproszonym gościem. Co do scenografii 
czy kostiumów, te wizualne elementy także nie przykuwają oka odbiorcy, chociaż po 
namyśle dochodzę do wniosku, że być może celowo pewne estetyczne elementy 
dzieła filmowego zostały przyćmione i nie zostały wyeksponowane, aby skupić 
uwagę widza wyłącznie  na fabule i przesłaniu filmu. 



      Choć kluczowym motywem jest tutaj wiara w Boga i ukazanie jej sensu, 
 to właściwie film bardziej zachęca do filozoficznej refleksji niżeli przekonuje do 
konkretnej religii i co najważniejsze –  poza wątkiem pastora nie ma tutaj mowy  
o instytucji Kościoła, wszystko skupia się wokół samej kwestii wiary – rzeczy 
indywidualnej, osobistej, do której człowiek dochodzi samotnie. Nasuwa się pytanie, 
czy Bóg - twór abstrakcyjny, niematerialny - kiedykolwiek istniał, czy może jest 
tylko tworem wyobraźni ludzi starożytnych? Czy warto wierzyć, czy wiara może 
uczynić nas lepszym człowiekiem, ułatwić życie, pomóc 
w rozwoju własnej osobowości? Na te pytania każdy widz musi odpowiedzieć sam, 
„Bóg nie umarł” sugeruje tylko pewne punkty zaczepienia, które warto wziąć pod 
uwagę, rozważając kwestię istoty Boga. 
      Myślę, że jest to film przede wszystkim dla tych, którym nieobca jest skłonność 
do kontemplacji nad tym, co metafizyczne, ale i nad tym, 
 co rzeczywiste i codzienne. Każdy odnajdzie w tej produkcji coś, co go poruszy 
i wzbudzi w nim skrajne emocje, sprawi, że wyciągnie swoje osobiste wnioski, 
a może nawet w jakiś sposób odmieni czyjeś życie. Osobiście ten film utwierdził 
mnie w przekonaniu, że warto wierzyć w „coś” i jakkolwiek wyobrazić sobie 
nieokreśloną istotę, jaką jest Bóg, to wiara może dać niepowtarzalną siłę 
i nadzieję, że życie nie kończy się na ziemi, ale jest preludium do czegoś nieznanego. 
Choć jest to produkcja niskobudżetowa, to jej tematyczna uniwersalność i wielorakie 
morały rekompensują pewne widoczne niedociągnięcia. „Bóg nie umarł” nie jest 
filmem „promującym” Boga, ale może pokazać nam wiarę z innej perspektywy,  
a także udowodnić, że wiara w to, co uznajemy za słuszne, o co jesteśmy w stanie za 
wszelką cenę walczyć, to potężna siła, napędzająca nasze życie i jakiekolwiek by ono 
było – nadająca mu głębszy sens. 
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Ostatni dzwonek... 
 

Punktualnie o godzinie 13.00 w dniu 24 kwietnia zabrzmiał ostatni dzwonek 
oznajmiający trzecioklasistom koniec szkoły. Na czele 
z wychowawcami, z dumą i zarazem żalem, powitani gromkimi brawami młodszych 
kolegów, tegoroczni maturzyści weszli po raz ostatni do szkolnej auli, aby odebrać 
upragnione świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz pochwały 
 i wyróżnienia za czynne zaangażowanie w sprawy szkoły, udział w konkursach 
i zawodach. 

Dla trzecioklasistów nadszedł czas na pożegnanie murów naszej szkoły, rozłąkę 
z przyjaciółmi i znajomymi, z którymi dzielili szkolne i osobiste radości 
oraz smutki, i którzy towarzyszyli im na co dzień przez te trzy lata. Równie bolesne 
okazało się rozstanie z nauczycielami – mentorami, którzy przekazali 
 im potrzebną wiedzę, niejednokrotnie motywowali do działania i udzielali 
wszechstronnego wsparcia. Na twarzach maturzystów i profesorów pojawiły się 
szczere łzy, a zarazem uśmiechy, bo przecież nauka w Plater to wspaniała przygoda, 
która mimo upływu czasu pozostaje w pamięci na całe życie i której koniec zawsze 
jest początkiem czegoś nowego. Choć jestem dopiero w I klasie, 
 to będąc na uroczystości pożegnania klas trzecich dogłębnie odczułam, jak trudne 
jest rozstanie z tą szkołą. Szkołą, która jest dla nas – uczniów Plater - drugim domem 
i znaczącą częścią życia, miejscem, w którym rozwijamy swoje pasje i umiejętności, 
poznajemy świat i ludzi, zdobywamy wiedzę i bagaż barwnych doświadczeń, 
osiągamy sukcesy, ale i popełniamy błędy, z których wyciągamy konstruktywne 
wnioski oraz gdzie kształtujemy swój charakter  i system wartości. 

Wszystkim trzecioklasistom życzymy jak najlepszych wyników egzaminów 
maturalnych i wielu sukcesów w dalszym życiu, dostania się na wymarzoną uczelnię, 
uśmiechu i pogody ducha na co dzień. Bądźcie dumni z ukończenia Plater i nie 
zapominajcie o naszej szkole, bo już na zawsze pozostaniecie jej częścią. 
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#Shareart 
 
          Dwie studentki z Akademii Sztuk Pięknych podejmujące się tematyki wolności 
seksualnej oraz wewnętrznego stłumienia ciemnej strony ludzkiej osobowości 
skoncentrowanej na paru płóciennych pracach. Brzmi dość tajemniczo i ciekawie? 

Tematyka wystawy – o której tu piszę – stała się źródłem zainteresowania obu 
pokoleń. Podczas krótkiej prezentacji swoich dzieł Klaudia Lata uzmysłowiła 
widzom, że podczas tworzenia obrazów skupiła się na ludzkiej sferze seksualnej. 
Każde zachowania na początku są niewinną fascynacją, później obszarem spełnienia, 
by w końcu stać się nałogiem, któremu należy podporządkować wszystko inne. 
Skrępowane linią postacie są metaforą zniewolenia samego siebie, na własne 
życzenie. 

Kolejna artystka – Klaudia Krzysztonek – zbliżyła się do tematyki ciemnej 
strony osobowości. Używając cieni, podkreśliła emocje, instynkty i zachowania, 
których się boimy, dlatego ukrywamy je przed społeczną dezaprobatą. Wyczuwalna 
jest w dziełach Krzysztonek dusząca atmosfera kryjąca się pod iluzyjnym 
porządkiem. Bohaterki są odsłonięte, ale ich twarz jest zakryta. Służy to zabiegowi 
ukazującemu symbolicznie uniwersalizm ciała. Kobiety z kompozycji wykonują 
proste czynności, które eliminują wrażenie chaosu. 

Wystawa prac studentek ASP Klaudii Laty i Klaudii Krzysztonek trwała do 2 
maja i odbywała się w Centrum Kultury Katowice. Każdy zainteresowany 
przedstawieniem indywidualnej koncepcji ludzkiego życia na płótnie powinien 
zwrócić uwagę na twórczość wspomnianych wyżej młodych artystek. 
 
 
 
                                                                                                             Ola Zuwała, 1ab 

 



 

 
 
 

 
 



 
 
 

Poznajmy się bliżej… Wywiad z Panią profesor 
Wandą Kruszyńską 

 

        Karolina: Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć biologii? 
 

Profesor Wanda Kruszyńska: Oj to będzie trudna odpowiedź. Moja praca  
w szkole jest kwestią przypadku, tak jak wiele rzeczy w życiu. Będąc na 
studiach, obiecałam sobie, że ostatnią rzeczą, którą będę robić to uczenie 
młodzieży. Zaczęłam pracę w laboratorium, bo myślałam o karierze naukowej,  
a zupełny przypadek zrządził, że trafiłam do szkoły. Miałam pracować tylko 
miesiąc, dwa, żeby zdobyć, wtedy mi potrzebne, stosowne zaświadczenie,  
a pracuję już trzydzieści lat w tym zawodzie (śmiech). Po latach okazało się, że 
ta decyzja była słuszna. 
 
Maria: Jak trafiła Pani do Plater? Czy kryje się za tym jakaś historia? 

 
PWK: Historia ta jest rzeczywiście ciekawa. Zaczynałam swoją pracę w szkole 
podstawowej, do której, tak jak powiedziałam, trafiłam zupełnie przypadkowo  
i na chwilę. Tam jeden z kolegów, uczący matematyki, zadał mi pytanie, czy 
kiedyś myślałam o pracy w szkole średniej. Pewnego dnia postanowiłam 
przespacerować się po liceach Sosnowca, czy przypadkiem nie potrzebują 
nauczyciela biologii. I tak trafiłam do Plater. Wtedy jeszcze dyrektorem był już 



śp. profesor Kierkowski, który po krótkiej rozmowie ze mną stwierdził, 
 że odezwie się w najbliższym czasie, jeśli będzie zainteresowany. Oczywiście 
uznałam, że tak powiem “zbywa mnie”. Ku mojemu zdziwieniu, ówczesny 
dyrektor szkoły podstawowej, w której pracowałam, wezwał mnie na drugi 
dzień do gabinetu i zapytał dlaczego za jego plecami postanawiam odejść ze 
szkoły i zmienić pracę. Początkowo byłam zdziwiona. Okazało się, że dyrektor 
Kierkowski skontaktował się z moim pracodawcą. Chciał dowiedzieć się czegoś 
więcej o mnie. W kolejnych dniach dyrektor Plater rzeczywiście zaproponował 
mi pracę w liceum. 
 
Oliwia: Jak się Pani czuje z faktem, że jest najbardziej rozpoznawalną twarzą 
naszego liceum dla osób kandydujących na profil biologiczno-chemiczny? 

 
PWK: Nie ukrywam, że jest to dla mnie duże obciążenie psychiczne. Zawsze 
zastanawiałam się skąd się to wzięło, że wielu uczniów utożsamia profil 
 biologiczno-chemiczny ze mną. Jest to dla mnie obciążeniem psychicznym, 
ponieważ nie chciałabym nikogo rozczarować. By ktoś pomyślał, że są to 
jedynie bezpodstawne plotki. 

 

Maria: Pani długa kadencja w naszym liceum jest godna podziwu. Czy myślała 
Pani kiedykolwiek o odejściu z liceum? O zmienieniu zawodu? 

 
PWK: (wahanie) Nigdy nie myślałam o zmianie zawodu. Zawsze to pytanie 
mnie wzrusza. Nie myślałam, dlatego że praca z młodzieżą dała mi w życiu 
naprawdę wiele radości (wzruszenie), satysfakcji, wiele wzruszeń i w zasadzie 
nie spotkały mnie niemiłe chwile. Chyba nigdy ich nie było. To jest powód, dla 
którego nigdy nie myślałam o zmianie ani pracy, ani zawodu, ani nawet  
o zmianie tej szkoły. 
 
Karolina: Jest Pani jedną z dwóch nauczycieli biologii w Plater. Od zawsze Pani 
wiedziała, że biologia jest pani powołaniem? 

 
PWK: Chyba tak, chociaż muszę powiedzieć, że w ostatniej chwili, przy 
zdawaniu matury, zmieniłam swoje zamiary życiowe. Wcześniej myślałam by 
pójść na medycynę, zostać lekarzem pediatrą. Nie wiem, co spowodowało, że 
zmieniłam cel i postanowiłam jednak oddać się swojemu zamiłowaniu,  
a mianowicie biologii, iść na studia, opuścić dom. Muszę wspomnieć, że 
wspomniane studia były dosyć daleko, gdyż znajdowały się w Poznaniu. 
Biologia zawsze była moją pasją i pewnie to było powodem, dla którego 
zrezygnowałam z medycyny. Czy żałuję tego? Chyba nie, dlatego że współpraca 
z młodzieżą jest tak świetna i tak miła, że nie wiem, czy zawód lekarza też 
pozwoliłaby mi się aż tak realizować jak praca w szkole. 
 



Oliwia: Czy obecna wizja Plater różni się od tej początkowej, kiedy zaczynała 
Pani tu pracować? 

 
PWK: Zdecydowanie tak. Młodzież różni się od tej, która była, gdy dopiero 
zaczynałam tu pracę. Wtedy były inne czasy, komunistyczne. Ale czy aż tak 
bardzo się różni wizja? Nie sądzę. Wtedy zwracało się większą uwagę na tak 
zwaną dyscyplinę, wygląd zewnętrzny (paznokcie, makijaż itd), chociaż wydaje 
mi się, że do dzisiaj mi to zostało. Również zwracam uwagę,  bo mimo 
wszystko szkoła to nie dyskoteka. Właściwie to czasy były inne 
 i dlatego też ludzie wydają się być inni. Podsumowując, powiedziałabym, że 
młodzież nie różni się aż tak bardzo. 
 
Karolina: Jak pracuje się Pani ze współczesną młodzieżą? 

 
PWK: Muszę powiedzieć, że pracuje mi się wyjątkowo dobrze. Nie wiem, jak to 
się dzieje, że choć jestem coraz starsza, dystans między moim wiekiem  
a wiekiem młodzieży jest coraz większy (bo nie ukrywam, że przychodzą już 
dzieci moich uczniów), to pracuje mi się nadal świetnie i nie mam poczucia tak 
zwanego ‘’wypalenia zawodowego’’. Dlatego moja decyzja, czy kiedykolwiek 
odejść na zasłużoną emeryturę, jest trudna. Mimo upływu lat, pracuje mi się 
jednakowo przyjemnie. Chociaż może niektórzy mają inne zdanie, sądząc po 
ilości jedynek, uwag (śmiech). 

 

Maria: Biologia to tradycja w Pani rodzinie, czy jest może Pani prekursorką tego 
kierunku? 

 
PWK: Absolutnie jestem prekursorką. Nikt w mojej rodzinie nie był biologiem. 
Sama nie wiem, jak to się stało. Od zawsze interesowało mnie to, co mnie 
otacza, świat, roślinki, zwierzątka (śmiech), także jest to tylko moje 
zamiłowanie. Nikt przede mną nie przetarł tych szlaków. 

 

Karolina: Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 
 

PWK: W swojej pracy najbardziej lubię bezpośrednie przebywanie z uczniami, 
prowadzenie lekcji. Na pewno przekazywanie wiedzy też, ale praca z uczniami 
w takiej dużej grupie nigdy nie jest nudna. Zawsze dzieje się coś ciekawego. 
Poza tym bardzo lubię obserwować efekty mojej pracy. Najpierw widzę, jak 
przychodzą ci młodzi, pierwszoklasiści (mówię, że są “mocno nieopierzeni”), 
 a później stopniowo zdobywają coraz więcej wiedzy i na koniec, gdy 
przystępują już do egzaminów maturalnych, to widzę, że moja praca nie poszła 
 na marne. To ta młodość uczniów, ten ich optymizm mi się udziela. Tak, to 
chyba najbardziej lubię. 

 
 



Maria: Czy na przełomie lat nauki w tej szkole zmienił się Pani sposób 
nauczania uczniów, podejście do nich? 

 
PWK: Chyba nie. W tej chwili trudne jest przekazywanie wiedzy w związku  
z nowym programem nauczania i jest to faktycznie ciężkie zadanie, ponieważ 
muszę cały program zrobić jeszcze szybciej niż robiłam do tej pory. To wydaje 
się prawie niemożliwe, dlatego tempo, które w tej chwili narzucam na lekcji, 
jest bardzo wysokie. Oczywiście wiem,  że powinnam może wprowadzić 
nowoczesne metody, które teraz obowiązują. Komputery, jakieś prezentacje, 
elektroniczne zabawki (śmiech). Obawiam się, że to już zrobi mój następca. Ja 
już pozostanę przy tradycyjnych metodach, przyklejanych karteczkach, 
rozdawanych kserówkach, podkreślanych zdaniach w książce (śmiech). Także 
całą tę elektronikę i  nowoczesność chyba już pozostawię mojemu następcy. 
 
Karolina: Czy ma Pani w życiu jakąś maksymę, którą kieruje się w życiu na co 
dzień? 

 
PWK: “Jeśli chcesz wymagać od innych, wymagaj najpierw od siebie.”  
I dlatego wydaje mi się, że ja sama od siebie wiele wymagam i staram się 
pokazywać to uczniom. Staram się być zawsze przygotowana do lekcji, a także 
zawsze na nich być. Bo nadmieniam, że od tylu lat, ile tu pracuję, to mogę 
wymienić na palcach jednej ręki, ile opuściłam dni. Staram się sama tyle od 
siebie wymagać, być na tyle obowiązkowa  i dlatego wiem, że mam prawo tyle 
wymagać od uczniów. 

 

Maria: Na koniec naszego spotkania chciałybyśmy się dowiedzieć, czy ma Pani 
jakąś radę dla początkujących biologów? 

 
PWK: Oczywiście, mam radę - żeby się nie zrażali. Ponieważ nie od razu 
Kraków zbudowano i że jeśli mają poczucie, że sobie nie radzą, że są 
beznadziejni, bo dostali kolejną jedynkę albo “dopa” z minusem, to mogą się 
przejść po wielu aptekach, szpitalach, gdzie pracują moi absolwenci, którzy 
również dostawali te jedynki i dopuszczające, a jednak zdali maturę całkiem 
nieźle, skończyli studia, pracują. Będzie na pewno coraz lepiej. Oczywiście to 
wymaga pracy. I mojej, i moich uczniów, których serdecznie pozdrawiam! 
 
K,M,O: Serdecznie dziękujemy Pani profesor za poświęcony czas. 

        PWK: Cała przyjemność po mojej stronie. 
 
                                                                              Oliwia Musiał, 1ab 
                                                                              Maria Milde, 1ab 
                                                                              Karolina Witczak, 1ab 
 
 



 

 
 

 
 
 

Co się grało? Co się śpiewało? Czego się słuchało? 
(2000-2009) 
 
Mieliśmy rok dwutysięczny, nastawało millenium. Był to okres przełomowy, 
ponieważ, jak wiadomo, otwierał nowe tysiąclecie. Obawy ludzi były związane 



głównie z tym, że Microsoft po prostu „nie ogarnie” przeskoku daty na komputerach 
z 1999 na 2000. Twierdzili oni, że to spowoduje ogólnoświatowy kryzys, ponieważ 
już wtedy był Internet, ludzie powoli wchodzili w strefę działalności online, nie 
wyobrażano sobie świata bez nowoczesnych technologii. Tak się na szczęście nie 
stało, a ludzie mogli spokojnie zajmować się tym, czym się zajmowali. Nie byli 
świadomi, że nadchodząca dekada przyniesie taki progres technologiczny. Nie 
wyobrażano sobie wtedy tableta czy drukarki 3D. Teraz jest to możliwe. A co się 
działo wtedy w muzyce? Wiadomo, że każdy rok przynosi ze sobą nowe trendy. Już 
nawet nie chodzi o modę, ale o najzwyklejsze wspomnienia. Moją ulubioną piosenką 
tamtego okresu były „Oczy szeroko zamknięte” zespołu Łzy (2003). Ponadto zespół 
Ich Troje kształtował świadomość Polaka na przełomie dwudziestego i dwudziestego 
pierwszego wieku za pomocą piosenki „Powiedz” (1997). Chciałbym teraz wrócić do 
początku, środka i końca zeszłej dekady, która z roku na rok była coraz bardziej 
kolorowa i wymyślna. W roku 2000 na topie byli Liroy (Album 10) i Paktofonika 
(Kinematografia), a już osiem lat później na salonach pojawiła się Lady GaGa (The 
Fame). To chyba idealnie obrazuje to, jak zmieniają się gusty Polaków w tym 
okresie. I właśnie dlatego chcę wam przypomnieć najlepsze albumy zeszłej dekady. 
To co, zaczynamy? 
 
„Szklanka wody”, Bajm (2000) 
 
Jest to ósmy album tegoż zespołu, którego poprzednie płyty również okazywały się 
sukcesami. Przypomnijmy, że grupa Bajm działa na polskim rynku muzycznym już 
od końca lat siedemdziesiątych i od tamtego czasu zachwycali Polaków typowym dla 
lat osiemdziesiątych rockowym stylem (Józek, nie daruję Ci tej nocy oraz Biała 
armia). Album „Szklanka wody” był promowany przez takie single jak „Modlitwa  
o złoty deszcz” oraz tytułowa dla płyty piosenka. Użycie pierwszego z nich jako 
singla okazało się dobrym rozwiązaniem, ponieważ melodia stała się ogólnopolskim 
hitem. Ponadto recenzentom spodobało się to, że płyta  nawiązuje do wyżej 
wymienionej białej armii oraz zawiera domieszkę spokojnych ballad. Ponadto Polacy 
uwielbiają słuchać Bajmu, ponieważ w tym czasie wypełnia on lukę między disco-
polo, polskim popem i muzyką ambitniejszą. Dowodem na to jest sprzedaż albumu – 
otrzymał on podwójną platynę. Był on również notowany na listach przebojów przez 
104 tygodnie, czyli około dwa lata. Chyba każdy z was doskonale pamięta, jak 
Beatka Kozidrak krzyczała „Niech spadnie z nieba złoty deszcz!”. I właśnie ta 
piosenka na stałe wpisała się w kulturę polskiej muzyki rozrywkowej. Według mnie, 
jest to bardzo nastrojowy  i spokojny album, lecz niestety wypierany przez dźwięki 
młodego pokolenia. Natomiast ludzie słuchający Bajmu sprzed 1989 roku na pewno 
znajdą w nim coś dla siebie. 
 
 
„Oops… I Did It Again!”, Britney Spears (2000) 
 
Czy miło wam się wspomina ikoniczny teledysk do piosenki promującej album, w 
którym Bryśka w czerwonym lateksie tańczy na powierzchni Marsa? Jeżeli tak, to 



polecam wam przeczytać coś o tym albumie, który przyniósł artystce 
ogólnoświatowy sukces. Co najlepsze, album przypadł do gustu Polakom, pomimo 
tego że Britney możemy tam zobaczyć w różnych postaciach – od słodkiej 
księżniczki (Lucky) do mocnej, zdecydowanej kobiety (Stronger). Przypomnijmy, że 
nagrywając ten album, pani Spears miała zaledwie dziewiętnaście lat. I od razu leje 
nam się miód na serce, kiedy oglądamy młodą, pełną energii dziewczynę, która 
zawojowała świat. Specjalnie użyłem tego określenia, ponieważ album ten rozszedł 
się po świecie w ilości 27 milionów egzemplarzy. W Polsce otrzymał on status 
diamentowej płyty, w pierwszym tygodniu sprzedaży znajdował się na drugim 
miejscu notowań OLiS, jednakże później przegrywanie płyty na kasety (tak, 2000 to 
jeszcze era kaset) spowodowało, że album stopniowo spadał. Jednakże i  tak miał ją 
w swojej muzykotece prawie każdy Polak. Co zatem wywołało taką burzę wokół tego 
dzieła muzycznego? Tak jak wspomniałem wyżej, mamy do czynienia z młodą, 
świeżą artystką, która zamierza coś wnieść na światowy rynek muzyczny. I udaje jej 
się to za pomocą rytmicznej, wpadającej w ucho muzyki oraz teledysków do 
wymienionych wcześniej singli. Cóż, rok 2000 to nie są jeszcze lata licznych 
skandali wokół Britney. I całe szczęście, ponieważ to udowadnia, że ta płyta odniosła 
sukces tylko i wyłącznie poprzez jej zdolności, a nie rozwody czy wygolone włosy. 
 
„Bestseller”, Liroy (2001) 
 
Właśnie tutaj mamy kwintesencję muzyki kwiatu polskiej młodzieży na początku 
dwudziestego pierwszego wieku. Doskonale pamiętam, że wtedy jeszcze nie 
myślano, że na osiedlach będzie rządzić Mandaryna, o nie! Moja starsza siostra 
opowiadała mi (znam to również z autopsji), że wtedy na „ośkach” słuchano 
Karramby, Paktofoniki, Kalibru 44 oraz Liroya. Wykonawcy hip-hopowi dominowali 
również w stacjach muzycznych, które właśnie w Polsce zyskiwały popularność.  
I właśnie tutaj chciałbym nadmienić  albumie Liroya, który był może i chętnie 
słuchany przez młodzież, chyba tylko dzięki temu zyskał status złotej płyty, ale 
dostał wyjątkowo rażące oceny od recenzentów ze względu na wulgarne teksty (nie 
będę cytować tytułów piosenek) oraz przedmiotowe podejście do kobiety. Hip-hop 
 i rap mają o tyle dobrze, że recenzje nie są wyznacznikami sprzedaży, w tych 
gatunkach recenzje nadają się tylko i wyłącznie do śmietnika, no bo co raperów 
obchodzi czyjaś opinia? Z tego albumu pochodzi słynna piosenka Liroya „Hello (Czy 
Ty czujesz to?)”, w której znajdują się sample z przeboju „Hello” Lionela Richie. 
Rapowe wykonanie tej piosenki ogólnie się spodobało, jednakże dla mnie jest to 
profanacja. Mam nadzieję, że żaden hip-hopowiec albo raper mnie za to nie zabije, 
ale słyszałem, że u Liroya pod tym względem akurat teraz źle się powodzi, szczęście 
dla mnie. 
 
„Fever”, Kylie Minogue (2001) 
 
Polacy dostali gorączki, słysząc „Can’t Get You Out Of My Head”, która zawojowała 
listy przebojów w Polsce i na świecie. Oczywiście, gorączki w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Może i ludzie przyzwyczaili się do uroków nowego wieku, ale 



właśnie ten album idealnie obrazuje muzykę nowoczesną – połączenie elementów 
disco oraz dźwięków elektronicznych. Z tej płyty podoba mi się również utwór „In 
Your Eyes”, który odniósł nie mniejszy sukces niż singiel promujący. Ta płyta była 
bardzo dobrym wejściem Kylie w nowy wiek, co pozwoliło jej na osiąganie 
sukcesów w następnym czasie. Lata dziewięćdziesiąte również były dla niej bardzo 
udane, ponieważ jako jedna z niewielu artystek wybijających się w tamtych latach 
pozostała na rynku. Nic, tylko pogratulować! 
 
„Antidotum”, Kasia Kowalska (2002) 
 
Pierwsze lata  dekady tego wieku propagowały również w Polsce powrót do rocka  
z lat dziewięćdziesiątych, ze względu na ambitne teksty, które potrafiły podtrzymać 
na duchu. Pamiętamy, że popularna była również płyta „Mrok” zespołu O.N.A 
(2001) oraz „sic!” zespołu Hey z tego samego roku. Muzyka ta dotyczyła w głównej 
mierze starych fanów tych zespołów oraz członków subkultur. Natomiast ci nieco 
grzeczniejsi Polacy pokochali właśnie Kasię Kowalską ze względu na spokojne 
gitary oraz głos jak dzwon. Zgadzam się, ma niesamowity głos, lecz mogłaby się 
odnaleźć w nieco cięższym repertuarze. „Pieprz i sól” pochodzące z tej płyty bardzo 
spodobało się Polakom, chociaż teraz uważam, że jest to „piosenka do podróży”. 
Owszem, takich nut słucha się najmilej i najlepiej, ale czy o to chodziło Kasi 
Kowalskiej? Śmiem wątpić. Sukcesem natomiast okazała się umoralniająca piosenka 
„Antidotum”, w której może i znajduje się dość mocna gitara, jednakże łatka, która 
została przypięta Kasi Kowalskiej (zwłaszcza na Eurowizji 1998, gdzie wykonywała 
piosenkę „Chcę znać swój grzech”), nie pozwoliła na zakwalifikowanie tej piosenki 
do stricte rocka. Całego albumu z resztą też. A szkoda. Podobało się. 
 
„4”, Wilki (2002)  
 
Ta płyta udowodniła, że rock alternatywny ma w Polsce szanse na sukces. 
Alternatywa jak wiadomo nie jest muzyką dla każdego, natomiast Wilki w tym 
albumie wniosły coś w rodzaju popkulturowej ikony, jaką jest „Baśka”. Słynny 
„Baśki fajny biust” zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej, podobnie 
miło wspominamy utwory takie jak „Urke” czy „Here I Am”. Płyta odniosła taki 
sukces, że w 2003 postanowiono wydać jej drugą wersję z większą ilością utworów 
oraz bonusami w postaci klipów oraz koncertówek. Sprytnym zabiegiem było 
również wypromowanie „Baśki” przed wydaniem albumu, dzięki czemu schodził on 
niczym ciepłe bułeczki. Sam utwór stał się przebojem lata 2002, 
 a jak wiadomo, przebój lata to sukces na całej linii. Uśmiecham się, kiedy tylko mam 
okazję usłyszeć „Baśkę” ponownie w radiu. Przypomina mi się spokojne, beztroskie 
lato oraz tabun ludzi nucących „Piękne jak okręt, uuuuuuuu…”. 
 
„Przeznaczenie”, Ewelina Flinta (2003) 
 
2002 to rok, w którym w polskich telewizorach pojawił się „Idol”, czyli pierwsza 
perełka z tak zwanego gatunku „talent show”. Nagrodą w tymże programie było 
wypromowanie artysty na polskim rynku muzycznym oraz możliwość nagrania 



albumu. Ewelina Flinta była kolejną po Alicji Janosz wokalistką, która została 
‘’pociągnięta w górę’’ na bardzo krótki czas. Pamiętamy doskonale słynną jajecznicę 
pani  Janosz, która przyniosła jej sławę na… pół roku? Rok? Z Eweliną Flintą było 
bardzo podobnie. Na tym albumie zaśpiewała słynne „Żałuję, że Cię znałam, ah ah”. 
Na krótką chwilę się o niej mówiło, jaka to jest super artystka, po czym… wieczna 
cisza. Aż do dnia dzisiejszego. Nie, w 2008 roku jeszcze trochę pojęczała  
z Zagrobelnym, później dostała jakąś statuetkę, nikt nie wie, w jakiej kategorii i za 
co. Według mnie jest to jedna z czołowych piosenkarek 2003 roku, ale niestety – 
teraz, ktoś zapytany o Ewelinę mówi krótkie i bardzo bezczelne – lady who? 
 
„Trans Misja”, Reni Jusis (2003) 
 
Tak, jak powyższy album Eweliny pokazywał teraźniejszość, tak Reni Jusis jakimś 
magicznym sposobem pokazała przyszłość. Istny futuryzm! Może to za sprawą 
teledysku do słynnego „Kiedyś Cię znajdę”, w którym Reni bawi się jakimiś 
hologramami, występuje dużo światła oraz nowoczesny wystrój. Nie ma się co 
dziwić, album został utworzony w konwencji popowo-elektronicznej. Ponadto 
powyższy singiel promujący znajdował się również w filmie „Nigdy w życiu!” 
(2004), który już powoli zarysowywał obraz polskiej rodziny nowoczesnej – 
pracującego ojca, kobiety bizneswoman oraz typowo otwartego na świat dziecka.. 
Podobnie jest w przypadku „Zakręconej” .I myślę, że to chyba największy atut tej 
piosenki oraz całej płyty. Poza tym, sukces jej się przydał po kiepskich notowaniach 
Elektreniki (2001). A największa zasługa w tym wszystkim należy do pana od 
klawiszy – Michała „Foxa” Króla, który później razem z Marią Peszek wyda 
wspaniały album – Jezusa. 
 
„Pierwsze wyjście z mroku”, Coma (2004) 
 
Rok 2004 wnosi na rynek absolutną mieszankę, zwłaszcza pod względem 
muzycznym. W tym okresie coraz  bardziej wyraźne staje się zjawisko muzyki 
inteligentnej i mało ambitnej. Ponadto ewidentnie rok 2004 to rok kiczu. Natomiast 
nie można tego powiedzieć o łódzkiej formacji Coma, która  swym krążkiem na stałe 
pojawiła się na polskich językach oraz znalazła duże grono odbiorców. Sam Piotr 
Rogucki mówił, że ta płyta oraz wszystkie inne są dla typowych myślicieli. 
I zgadzam się z nim. Urok piosenek Comy tkwi właśnie w tekstach. Bardzo szanuję 
artystów, którzy w swoich piosenkach stosują niekonwencjonalną grę słów. A co się 
dzieje na koncertach? Dosłowna burza! Przychodzą tłumy, ludzie szaleją,  
w pierwszych rzędach oczywiście wybija się pogo. Miałem przyjemność już być  
na dwóch koncertach Comy. Chętnie wybrałbym się jeszcze raz, ze względu 
 na zastrzyk energii koncertowej, natomiast w zaciszu domowym, uzyskanie 
wyciszenia, spokoju oraz możliwość zastanowienia się nad sobą i swoim życiem. Tak 
działa właśnie na mnie ten krążek, a przede wszystkim piosenki „Pasażer” czy 
„Spadam”. Bardzo dobra płyta. Dziesięć na dziesięć. 
 



 
„Mandaryna.com”, Mandaryna (2004) 
 
No i tu leży pies pogrzebany. Piosenki z tej płyty pamiętamy dosłownie wszyscy. 
 Na topie w tym samym czasie był zespół Groove Coverage - nie ma się co dziwić, 
piosenki Mandaryny są podobne do utworów tego zespołu, ponieważ jego producenci 
współpracowali z mandarynkową panią. Jeżeli chodzi o piosenki z tej płyty, mamy 
tutaj idealnie pokazany przykład jak z „Baśki” Wilków – „Here I Go Again” oraz 
„Ev’ry Night” to typowe letnie przeboje, które wyskakują dosłownie z każdej 
lodówki. Co najdziwniejsze, „Here I Go Again” to cover hardrockowego zespołu 
Whitesnake. Nie dość, że covery rzadko kiedy się przyjmują, to jeszcze dochodzi do 
tego profanacja ciężkiego rocka. Mandarynko, wstyd! Pomieszano to wszystko  
z jeszcze jednym coverem – „Bo z dziewczynami” Jerzego Połomskiego (1975) – 
sprawia, że już kompletnie nie wiem, czym kierowała się Mandaryna, tworząc ten 
album. Nieistotne. Płyta sprzedała się w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. To i tak 
dużo, ponieważ 2004 kończy w Polsce erę kaset muzycznych (za koniec tej ery 
uznaje się wydanie singla „Die Another Day” Madonny z 2003 roku). Mandaryna 
osiąga w Polsce ogromny sukces komercyjny, dzięki czemu może wystąpić  
w „Sopocie” oraz w „TOPtrendy”. Jak to się skończyło – wszyscy wiemy i chyba 
mówić o tym nie muszę. Chciałbym na koniec jeszcze tylko dodać coś od siebie – 
HOPA! 
 
„Echosystem”, Hey (2005) 
 
Na szczęście rok 2004 kończy się i przychodzi kolejny, w którym mamy do czynienia 
z bardzo dużą ilością powrotów do starych wzorców. Nie mam nic do zespołu Hey, 
jestem ich wiernym fanem i bardzo lubię ich twórczość z poprzednich dekad. 
Wcześniejszy album (sic!) to punkt zwrotny w karierze zespołu, ponieważ 
wcześniejszy krążek nie przyniósł zespołowi zbyt dużych dochodów. Już nawet nie 
chodzi o pieniądze, o albumie Hey mówi się, że jest po prostu zmęczeniem materiału. 
„Echosystem” natomiast gwarantuje grupie bardzo duży sukces, głównie ze względu 
na piękny utwór „Mimo wszystko”. Również miałem okazję być na koncercie 
zespołu Hey i powiem jedno – było to dla mnie ogromne przeżycie. Głównie dlatego, 
że teksty piosenek zespołu Hey to swobodna zabawa słowami mająca na celu 
przekazanie czegoś. I według mnie to jest najważniejsze w muzyce. 
 Sam album przyjął się na polskim rynku muzycznym i osiągnął status platynowej 
płyty. I bardzo dobrze. Zasługuje na ten tytuł. 
 
 
 
„Miasto mania”, Maria Peszek (2005) 
 
Maria Peszek wcześniej była znana jako wszechstronna, energiczna aktorka. 
Natomiast w 2005 roku pokazała się nam od strony muzycznej. I to jakiej! Sama 
płyta, podobnie jak ‘’Echosystem’’ zyskuje platynę, według mnie słusznie. Płyta  
również osiągnęła taki sukces, że w tym samym roku ukazuje się jej rozszerzone 



wydanie. Jestem bardzo wielkim fanem Marii, bywam na każdym jej koncercie 
 w okolicy, bardzo dążę do tego, żeby ją bliżej poznać, ponieważ czuję, że mamy ze 
sobą wiele wspólnego. Uwielbiamy być niekonwencjonalni. Na koncertach z roku 
2012, które trwają do dziś, nadal występują piosenki z ‘’Miasta manii’’ wzbogacone 
o bardzo wyszukane techniki body art czy media art. Polecam w tym przypadku 
krótki film „Pauza” w reżyserii wokalistki, który opowiada o tym, dlaczego po 
albumie „Maria Awaria” postanawia zrobić sobie przerwę. Zobaczymy na nim jej 
zachowania podczas koncertów, które na pewno was zastanowią i zaintrygują. 
Wracając do ‘’Miasta manii’’, jest to płyta przepełniona tematyką miłosną oraz 
erotyczną pokazaną w bardzo subtelny i delikatny sposób. Takie piosenki jak „Miły 
mój” czy „Moje miasto” opowiadają również o hedonizmie, który wtedy występował 
w jej twórczości. Płyta  jest ewidentnym dowodem na to, że muzyka polska się 
rozwija i powoli zaczynamy otwierać głowy na inne gatunki muzyczne, nie tylko pop 
i hip-hop. Jest to jeden z moich ulubionych albumów w mojej muzycznej wieży, 
który 
 z przyjemnością odtwarzam. Słucham „Mojego miasta”, jadąc w słoneczny poranek 
do szkoły, kiedy „miasto martwe w nocy o świcie tramwajami rozwożące znowu 
życie”. 
 
„Confessions On A Dance Floor”, Madonna (2005) 
 
Ciężko by było, gdyby nie pojawiła się tutaj Królowa Popu. Uważam, że jest to 
bardzo dobry album taneczny. Może i popowy, ale na pewno zapadający w pamięć 
poprzez różne zabiegi, na przykład złączenie wszystkich piosenek w jedną 
nieprzerwaną. Ten album został bardzo dobrze przyjęty przez publikę na całym 
świecie. Wspominałem już, że 2005 to rok częstych powrotów do starszych 
archetypów. Otóż właśnie tutaj Madonna nawiązuje do ery disco lat 
siedemdziesiątych, między innymi poprzez sample utworu „Gimme, Gimme, 
Gimme” zespołu ABBA w piosence „HungUp”. Pamiętamy również, że na każdej 
stacji radiowej oraz muzycznej mogliśmy spotkać piosenki „HungUp”, „Sorry” oraz 
„Jump”. Ponadto album ten wylądował na pierwszym miejscu notowań w 41 krajach 
– dzięki temu Madonna wpisała się do Księgi Rekordów Guinessa. Do piosenek  
z tego albumu się tańczyło, śpiewało, szalało! Płyta ta również okazała się powrotem 
Madonny na szczyt po nieudanym „American Life” (2003). Jej sukces można było 
wtedy porównać do czasów Ray Of Light (1998 ) oraz Music (2000). Może i stara, 
ale jara! 
 
Teraz zaczniemy drugą połowę ubiegłej dekady – czyli okres, w którym Polska 
zaczęła coraz bardziej otwierać się na świat, skandale zaczęły przybierać na mocy  
i rozmiarze, radio nadal zyskuje na popularności poprzez znany komunikator ze 
słoneczkiem w logo, pan Giertych został ministrem edukacji, Stadion Śląski święcił 
triumfy z takimi zespołami jak Linkin Park, Red Hot Chilli Peppers czy Metallica, 
wybuchła panika związana z ptasią grypą, Mandaryna spadła na samo dno w Sopocie 
(2005), obchodziliśmy dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości (2008). 
Polacy w tym czasie zapełnili również kina, co było związane z premierą Avatara 



(2009). Taki stary film, prawda? Już nie ma co się rozwodzić, to przecież wasze 
wspomnienia! I to właśnie Wy wiecie najlepiej, co wtedy się działo! 
 
„LOL”, Blog 27 (2005, 2006 – reedycja) 
 
Tak, rok 2006 był rokiem, w którym nieśmiertelne do tej pory emo było szczytem 
bycia „cool”. Jednakże wtedy bycie „emo”, przynajmniej według mnie, nie posuwało 
się do takich skrajnych przypadków, o jakich się słyszy. Ale kończę poważną 
wypowiedź, to przecież rozrywkowa kronika. Pamiętamy słynne dwie dziewczyny, 
które rozruszały (prawie) całą polską młodzież – Tolę Szlagowską oraz Alicję 
Boratyn. W zespole było jeszcze kilkoro młodzieniaszków, ale generalnie nikt ich nie 
zna, oni są tylko od grania i ładnego wyglądania. Wyżej wspomniana reedycja to nic 
innego jak ten sam album razem z ówczesnymi „bajerami” – naklejki, smycz, znaczki 
oraz migająca dioda na telefon. Całkiem podobna do tej, którą w tym samym czasie 
można było dostać w wielkich paczkach Tic-Tac’ów. Najlepsze, co wam powiem – 
album sprzedał się na świecie w ilości 250000 egzemplarzy, z czego 60000 
egzemplarzy to wydania kupione w Polsce – osiągnął on u nas status podwójnej 
platyny. Wydano go również w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech a nawet 
w Japonii. Szczerze powiedziawszy… gdyby nie literatura, nigdy bym się o tym nie 
dowiedział. I podejrzewam, że wy zapewne też. Niby dwie, zbuntowane emolalki,  
a jaki sukces, a to ci dopiero! 
 
„Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków”, Coma (2006) 
 
Dwa lata wcześniej Coma wydaje swój debiutancki album, o którym możecie 
poczytać w poprzednim numerze Metinewsa. Wybaczcie, że dubluję zespoły, ale 
Coma w tym czasie ewidentnie święciła triumfy na polskiej scenie rockowej. Coraz 
więcej ludzi, zarówno młodych jak i nieco starszych rockmanów, przychodziło na ich 
koncerty, aczkolwiek były one nieco spokojniejsze, a teksty – według mnie— jeszcze 
ambitniejsze. Zespół zrobił ewidentny progres. Bardzo polecam z tego albumu takie 
kawałki jak „Listopad” czy „Schizofrenia”. W swoim imieniu chciałbym zachęcić 
was do przesłuchania całej płyty – może niekoniecznie trafię w czyjeś gusta, ale 
jeżeli chcecie, aby wasze IQ podskoczyło – świetna muzyka oraz poezja w jednym. 
Wracając do merytorycznych spraw albumu, pokrył się on w Polsce złotem jeszcze  
w tym samym roku. Może to nie jest platyna, ale Coma nie jest przecież zespołem 
mainstreamowym – i  bardzo dobrze. 
 
 
 
 
„LOL <(^^,)>”, Basshunter (2006)  
 
To już kolejny album ze słynnym skrótowcem w tytule. Ach, zapomniałem 
nadmienić u góry – pamiętacie kafejkowe pogawędki na czaterii? Ja pamiętam, 
miałem chyba osiem lub dziewięć lat, pisałem z jakąś dziewczyną z Mazur, niestety – 
pisaliśmy tylko raz na dwa dni, bo tylko wtedy mogłem chodzić do kafejki. 



Przypominam sobie, że wysłała mi  kartkę jakoś w 2005 na Walentynki – dotarła do 
mnie dwa lata później na Boże Narodzenie. Ale cii, jeżeli to czytasz, mazurska 
niewiasto – dożywotni szacunek ode mnie za to, że w ogóle chciałaś, ha! A wracając 
do Basshuntera, jego album opiera się głównie na tematyce właśnie czatowej oraz 
elektronicznej. „Boten Anna” to przecież piosenka opowiadająca o jednym z botów 
na ówczesnym IRC! Z kolei „DotA” – zapaleni gracze WoWa będą wiedzieli, co 
oznacza ten tytuł. Niby pitupitu, ale jednak  w swojej rodzinnej Szwecji, w Danii oraz 
w Finlandii jego album zajmował podiumowe miejsca na listach przebojów.  
W Polsce również Basshunter cieszył się niemałą popularnością. Był szczególnie 
rozpoznawany na ośkach oraz w słuchawkach typowego discoman’a roku 2006. Nic, 
pogratulować pomysłu. 
 
„Feel”, Feel (2007, 2008 - reedycja) 
 
Pamiętacie może Sopot Festival 2007? Wtedy Polacy usłyszeli o takim katowickim 
zespole, który nazywa się „Feel”. Wszyscy kojarzymy słynne okulary Piotra Kupichy 
oraz zonk po tym, kiedy na prośbę Eli Zapendowskiej je zdjął. Cały album generalnie 
to według mnie smęty dla zakochanych, ale co kto lubi. Wtedy to było bardzo 
popularne, podobnie jak Verba. Jeździliśmy wtedy samochodami po deszczowych 
polach, a w radiu tylko „A gdy jest już ciemno” czy „Pokaż na co Cię stać”. 
Pamiętam również słynną przeróbkę pierwszej piosenki, w której postacią była 
żabka. Ich miłosne melodie tak spodobały się Polakom, że rok później ich status 
osiągnął platynę – o dziwo udało im się sprzedać 200 tys. egzemplarzy albumu –  
w pierwszej dekadzie XXI wieku udało się to wcześniej jedynie zespołowi Ich Troje. 
No nic, zespół zbudowany z kilku mężczyzn o bardzo głębokich sercach, niczym 
śpiewające delfiny. Ach, jak romantycznie. Polacy przynajmniej znaleźli chwilę, aby 
pobyć sam na sam w parku ze swoją miłostką. 
 
„Teraz pieniądz w cenie”, Sokół & Pono (2007) 
 
Chyba zostałbym powieszony, gdybym nie wspomniał chociaż o jednej piosence  
z tego albumu – ja niestety dopiero teraz przypomniałem sobie o tej przyśpiewce, 
aczkolwiek mam nadzieję, że Wy z miłością do niej wracacie – słynne „W aucie”.  
W ten album było zaangażowanych wiele osób z polskiej jak i ościennej estrady, 
między innymi Misiek Koterski czy VovaZi Lwowa (Seksualna, niebezpieczna, 
tararirarara). „Uderz w puchara” również było udanym hitem, aczkolwiek koncepcji 
 na ten album według mnie jako takiej nie było –to wręcz zabawa, przebieranki, po 
prostu jaja. No i wyszło. Polakom bardzo się spodobał powrót do lat 70’ oraz 80’  
w rapowej polewie. Dużą odpowiedzialność za album wziął również na siebie niejaki 
Robert M, o którym Polacy już niedługo usłyszą. Wyżej wymienione piosenki 
doczekały się oczywiście miliarda przeróbek oraz nawet przetłumaczeń na śląską 
gwarę. Nie będę jednak wspominać o słynnych przeróbkach Pana Mieszka 
 z „Grupy Operacyjnej”, ponieważ te po prostu mnie denerwują. Myślę również  
o Was, drogich czytelnikach – nie chcę was ogłupić. 
 



„Timbaland Presents Shock Value”, Timbaland (2007) 
 
„Zagranico” również dobrze dzieje się w muzyce, aczkolwiek wymieniłem 
Timbalanda w tych albumach, ponieważ w tym okresie wychodził on dosłownie 
 z każdej lodówki. Perfidnie. Na każdej muzycznej stacji – Timbaland w jakimś 
duecie lub trio. Odpowiadał on również za produkcję kilku hitowych wówczas 
kawałków, takich jak na przykład „Apologize” w towarzystwie debiutującego 
zespołu One Republic. To samo można powiedzieć o utworze „Give It To Me”,  
w której śpiewa on razem z Justinem Timberlakiem oraz Nelly Furtado. Na równym 
poziomie denerwowania częstotliwością wyskakiwania z lodówki pojawiła się 
również niejaka Keri Hilson, która wręcz „kroczyła” za Timbalandem, produkując  
z nim „The Way I Are” czy „Scream”. Ach, niebezpiecznie się robi, zawsze mama 
zabraniała mi oglądania teledysku do „Scream”, bo niby roznegliżowane panie. Nie 
wiem, czy Polakom płyta się podobała, niestety – nie mam danych. W moim 
środowisku wyżej wymienione kawałki przyjęły się bardzo dobrze. „Apologize” 
bezkonkurencyjnie w 2006 (wtedy powstała pierwsza wersja) było przebojem roku, 
kompletnie nie wiem jak – aczkolwiek myślę, że skoro Timbaland tak często 
pojawiał się na ekranach telewizorów, to chyba coś jest na rzeczy. 
 
„Debiut”, Czesław Śpiewa (2008) 
 
Nie sądziłem, że w Polsce aż tak dobrze (podwójna platyna, łohoho) przyjmie się 
ktoś tak niszowy, jak Czesław Mozil. Ten album to według mnie pierwszy świerk 
 i symbol nadziei, że Polacy nie muszą słuchać tylko disco-polo czy popowych 
gwiazdek. Został on wysoko oceniony przez wszystkie portale, nawet te propagujące 
muzykę stricte hardrockową. Może to dlatego, że teksty były pisane przez polskich 
internautów na internetowym czacie – dzięki temu słowa do piosenek to bardzo 
ciekawa kompozycja oraz językowa łamigłówka. A jak wiadomo, uwielbiamy 
zagadki. Znawcy tejże płyty na pewno kojarzą teledysk do „Maszynki do świerkania” 
– jest to jeden z moich ulubionych teledysków, ponieważ opowiada jakąś, po prostu 
ciekawą, historię w stylu retro. Ponadto klimatu płycie dodają nietypowe instrumenty 
oraz chórki – rzadko spotykany w dzisiejszych czasach zabieg, co najwyżej chórki 
obecne są tylko przy wersjach live. Najchętniej nakleiłbym na album naklejkę 
„Dobry wybór! Polecam! Koktajlowy.” 
 
 
 
 
 
„Hard Candy”, Madonna (2008) 
 
A co tam u starej? Tym albumem udowodniła, że u niej wszystko świetnie i ogólnie 
dobrze się trzyma, chociaż koncertowo troszkę podupadła. Ale to nic, wydała kilka 
hiciorów, przy których powoli wstępowaliśmy w coś nowego – „4 Minutes” oraz 
„Give It To Me”. Zauważalna jest różnica między stylem z 2005, a stylem z 2008  
i myślę, że ten album doskonale to obrazuje. Nawet rytmy elektroniczne są bardziej 



wyrafinowane. Co z tego, że „4 Minutes” to kolejne wyjście z lodówki Timbalanda – 
Madonna doskonale go przyćmiła, dzięki czemu szał na niego dość ucichnął. 
Madonnie po raz czwarty z rzędu udało się okupować w tym samym czasie szczyt 
zarówno brytyjskiej listy albumowej, jak i singlowej (z utworem "4 Minutes"). Do tej 
pory nie udało się to żadnej innej artystce. Madonna póki co triumfuje i sprzedaje 
limitowaną edycję „Hard Candy” z paczką landrynek miętowych (mam nawet te 
landrynki, ale ostrzegam – album został wydany w 2008, ale nie spodziewa się 
nadchodzącego fatum…) 
 
„The Fame”, Lady GaGa (2008) 
 
No i to właśnie to fatum, o którym wspomniałem nieco wyżej. Madonna póki co, nie 
ma się o co denerwować i rzucać „reductive’ami” dookoła, aczkolwiek jest to 
początek rywalizacji. Na samym początku poznaliśmy słodką, trochę szaloną 
blondynkę, z grzywką odciętą od linijki w utworach „Just Dance” oraz „Poker Face”. 
Jak dla mnie – w 2008 miała inny głos oraz inną twarz, ale to już pozostawiam Wam 
do oceny. Te dwa single powędrowały na szczyt list przebojów we wszystkich 
ważniejszych krajach naszego globu, wybijając Madonnę. No nic, trudno. 
Aczkolwiek Gaga znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie – otrzymała sześć 
nominacji do Grammy, w tym za album roku, choć otrzymała za to tytuł „Najlepszy 
album electro/dance”. Dwa lata później dostała statuetkę na Britach, za najlepszy 
międzynarodowy album. I tym oto sposobem zaczęła sobie tworzyć coraz to 
wymyślniejsze stroje, teledyski oraz fryzury. W pewnym momencie doszło do tego, 
że kiedy włączyłem sobie Vivę, widziałem końcówkę teledysku do „Bad Romance”  
i pomyślałem, że to September, ponieważ Gaga wyglądała dość staro i zupełnie 
inaczej. A tu niespodzianka. Ale więcej o Lejdi, kiedy skończy się połowa drugiej 
dekady XXI wieku. 
 
„Lungs”, Florence + The Machine (2009) 
 
Przepraszam, że tak mało będzie o 2009 - ale według mnie - jest to dość kiepski rok 
dla muzyki, ponieważ wszyscy wówczas żyją Gagą oraz jej „The Fame Monster”. 
Ale ten album akurat był kapitalny. Nie dość, że odkryty został nowy, potężny głos 
Florence Welch to jeszcze zapoczątkowała ona modę vintage, która później 
przełożyła się na sztukę oraz ubiór. I właśnie takie albumy są najbardziej cenne. 
Pojawił się również słynny wianek, który w drugiej dekadzie zagości na głowach 
dziewcząt oraz Lany Del Rey. Brytyjczycy ogólnie pokochali Florence oraz 
akompaniujący jej zespół „The Machine”. Mnie we Flo najbardziej podoba się 
teatralna koncepcja sztuki – widzieliście teledysk do „You’ve Got The Love” właśnie 
z tego albumu? Naprawdę polecam, jeżeli interesuje was teatr oraz sztuka, szeroko 
pojęta. Dzięki nim, sztuka nowoczesna wchodzi na nowy poziom, przynajmniej 
według mnie. 
 



 
 
„Hurra!”, Kult (2009)  
 
Kult jak zwykle interpretuje polską mentalność w kreatywny sposób. I oczywiście 
wychodzi im to na dobre, ponieważ każdy ich album odnosi wielki sukces. W tym 
wypadku jest to platynowa płyta. Według mnie, takie piosenki jak „Amnezja” są 
obrazem tego, że społeczeństwo technologiczne zaczyna się cofać, że powoli traci 
ono zdolność zapamiętywania ważnych chwil z powodu technologicznego natłoku.. 
No i oczywiście album ten to kolejne energetyczne baterie przydatne  na koncerty. 
Nigdy więcej nie idę na Kult w trampkach. Sukcesu albumu nawet nie przyćmił fakt, 
że dwa tygodnie przed premierą krążek został nielegalnie udostępniony w sieci.  
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, cztery osoby usłyszały zarzuty  i wcale 
się to nie odbiło na sprzedaży płyty. Ale to trochę niepokojące, ten cały rozwój 
technologii, nieprawdaż?     

 
 
 
 
                                                                                        Bartłomiej Ręczkowski 

"Plater Day"  
 
10 kwietnia tego roku odbył się dzień otwarty naszego Liceum, zwany od lat „Plater 
Day”. Jak co roku II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater przyciągnęło tłumy 
gimnazjalistów, którzy, mamy nadzieję, „zasilą” nasze szeregi w przyszłym roku 
szkolnym. Gości przywitała dyrektor szkoły - Pani Dorota Leszczyńska - kierując do 
nich wiele miłych słów. Następnie przemówił przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego – Wojtek Wydmański, prezentując skład SU i pracę, jaką wykonuje. 
Jego oracja płynnie przeprowadziła zebranych w auli z części wstępnej do bardziej 
rzeczowej, informacyjnej, a mianowicie prezentowania przez przyszłorocznych 
wychowawców klas profili, które będą w naszym Liceum w roku szkolnym 2015/16. 
Aby całość - kolokwialnie mówiąc - nie była zbyt „sztywna”, nasze koło teatralne 
przedstawiło krótki montaż artystyczny. Następnie gimnazjaliści zostali oprowadzeni 
po  szkole, gdzie czekało na nich wiele zabaw edukacyjnych i zajęć warsztatowych 
prowadzonych przez naszych uczniów i profesorów oraz słodka przyjemność  
w postaci ciasta. Mamy nadzieję, że tegoroczne „Plater Day” spodobało  naszym 
gościom i zachęciło ich, aby dołączyć we wrześniu do  platerańskiej rodziny.  
Do zobaczenia. 



 

 
 



 
                                                                                             Dawid Michalski 1ab 
 
 
 
 
„XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” 
 Nasza szkoła włączyła się w organizację XXIII finału WOŚP na szczeblu 
lokalnym we współpracy z Technikum  Architektoniczno-Budowlanym nr 2. Główny 
sztab znajdował się w budynku II Liceum przy ul. Parkowej 1. Po wielu dniach 
żmudnych przygotowań, 10 stycznia dopinaliśmy wszystko na ostatni guzik, 
szykowaliśmy sale, posiłki, atrakcje, a co ważne, w tym dniu zaczęliśmy wydawać 
puszki i identyfikatory dla wolontariuszy, których w Sosnowcu mieliśmy prawie 100. 
Następnego dnia zaczęliśmy wielką zabawę i rzuciliśmy się w wir atrakcji, jakie były 
przygotowane. Każdy kto przybył w tym dniu, by się z nami bawić, mógł ujrzeć 
profesjonalnie przygotowany kącik kibica, postrzelać na specjalnie zorganizowanej  
w naszej szkole strzelnicy, dzięki współpracy z sosnowieckim team’em airsoftowym, 
skorzystać z darmowej foto-butki, nauczyć się podstawowych czynności pierwszej 
pomocy, jak i porozmawiać z ratownikami WOPR-u, którzy przyjechali do nas  
z psami ratowniczymi, obejrzeć pokaz karate KYOKUSHIN i brazylijskiej 
CAPOEIRY - to tylko część z wielu atrakcji, które zaoferowaliśmy. Jak na każdym 
finale, nie mogło zabraknąć licytacji, w której można było wylicytować m.in. bilety 
do kina Helios, gadżety od klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, kurs nurkowania 
czy upominki od Radia Eska. W tegorocznej zabawie, oprócz tłumu ludzi, udział 
wzięli także członkowie Rady Miasta Sosnowca wraz z Panem prezydentem 
Arkadiuszem Chęcińskim na czele. Pośród wielu miłych akcentów nie mogliśmy 
zapomnieć o naszej Pani profesor Ewelinie Stasik, która obchodziła swój okrągły 
jubileusz współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a mianowicie 10-



lecie. Wręczyliśmy jej na scenie tort i złożyliśmy życzenia kolejnych owocnych lat 
współpracy. Dzień dobiegał końca, a wieczór umilił nam koncert, w którym 
wystąpiło wiele zespołów, w tym nasi  uczniowie i znany w platerańskim otoczeniu 
profesor Marcin Galas ze swym zespołem „Tomato”. Po godzinie 22, gdy wszyscy 
wolontariusze oddali puszki, zliczyliśmy pieniądze i ruszyliśmy 
 w stronę Chorzowa, gdzie odbywał się finał wojewódzki  relacjonowany przez 
TVP2. Ogłosiliśmy w TVP, że udało nam się zebrać 40 tysięcy złotych, co na tle 
innych śląskich miast było dosyć potężną sumą. Po powrocie powinniśmy się czuć 
wykończeni, lecz jeszcze długo świętowaliśmy sukces tak wielkiej imprezy, która 
przyniosła nam wiele radości i uśmiechu na twarzy. Widzimy się za rok w tym 
samym miejscu - „Oj będzie się działo !!!”. 
 

 

 
 



 

 
                                                                                             Dawid Michalski, 1ab 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
W filozofii się nie damy! 
Do wielkiego finału XXVII Olimpiady Filozoficznej w Warszawie zakwalifikowała 
się dwójka uczniów naszego liceum - Barbara Bieniek z klasy 3a i Michał 
Jarosławski z klasy 3d. Michał w Warszawie zdobył tytuł finalisty, który zwolnił go  
z matury z filozofii (na świadectwie będzie miał z tego przedmiotu 100%), 
 a Basia uzyskała status uczestniczki eliminacji centralnych. 
                                                                                                                    
Gratulujemy!!! 
 
„Emiliada”  

 
 
To już XI edycja znanego w woj. śląskim konkursu z dziedzin przyrodniczych 
organizowanego przez II Liceum im. E. Plater w Sosnowcu, która odbyła się 28 
marca 2015 r. Konkurs tradycyjnie dotyczył wiedzy i umiejętności z zakresu chemii, 
biologii i fizyki. Z całego Zagłębia zjechało 12 drużyn, aby stanąć do rywalizacji  
o Puchar Emiliady. Poziom zaprezentowany przez uczestników był jak zwykle 
wysoki, bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Gimnazjum nr 25  w Sosnowcu, 
jednakże aby całe podium było sosnowieckie,  równie zaszczytne trzecie miejsce 
zajęła grupa z Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu. 
 
Indywidualnie w I etapie największą ilość punktów uzyskała Zuzanna Drewniak, 
uczennica Gimnazjum nr 25 w Sosnowcu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
 i zapraszamy za rok na kolejną edycje „Emiliady”!!! 
                                                                                                   Dawid Michalski 1ab 
 
 
 
 
 
 



 
„ Polak Węgier dwa bratanki”  
 

 
W piątek, 20 marca 2015 r. uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu 
podsumowującym 10. rocznicę podpisania umowy partnerskiej między Sosnowcem  
a węgierskim miastem Komarom. Spotkaniu  przewodniczył prezydent miasta 
Sosnowca - Pan Arkadiusz Chęciński. Tak ważna chwila dla miasta była dla uczniów 
Plater dobrym momentem na zaprezentowanie projektu przygotowanego przez 
uczniów II Liceum, a mianowicie „#4FUTURE - Społeczni Innowatorzy”. Ten dzień 
umilał sosnowiczanom także Bieg o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca  
i Burmistrza Komarom we wszystkich kategoriach wiekowych, który odbył się  
na sosnowieckich „Stawikach”. 
Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje. Ważnym punktem programu był 
zorganizowany przez II Liceum im. E. Plater pokaz pierwszej pomocy, w czasie 
którego Członkowie Koła Pierwszej Pomocy instruowali uczestników imprezy, jak 
ratować ludzkie życie w sytuacji bezdechu czy zadławienia oraz jak opatrywać rany  
i złamania. Można było również w trakcie imprezy skosztować tradycyjnych 
specjałów kuchni polskiej i węgierskiej oraz potańczyć wraz z obecnymi na  miejscu 
animatorami. 
 
                                                                                                  Dawid Michalski 1ab 
 
Z serii  „International meetings” 

Na początku roku szkolnego uczniowie naszego Liceum wyjechali na obóz 
integracyjny do Kiczyc, aby spotkać się z grupą młodzieży lwowskiej z Ukrainy 
 i  dowiedzieć się czegoś ciekawego o tradycjach i kulturze naszych wschodnich 
sąsiadów. W drugiej połowie roku role się odwróciły, nasza szkoła gościła tym razem 
zagranicznych gości, nie tylko z Ukrainy, lecz z całego świata. 

Pierwszą grupą gości były studentki wydziału filologicznego Uniwersytetu im. 
Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku na Ukrainie, które odwiedziły nas  23 
 i 24 lutego tego roku. Pierwszego dnia dziewczyny odbyły praktyki obserwacyjne  
na lekcjach języka angielskiego w klasach I i II. Kolejnego dwie studentki piątego 
roku przeprowadziły cykl zajęć w klasach II i III. Miały one formę prezentacji 
multimedialnych i dotyczyły kultury Ukrainy, a prowadzone były w języku 
angielskim. 



W maju tego roku przewiduje się podpisanie umowy o stałej współpracy między 
naszą placówką i katedrą języka angielskiego uniwersytetu w Dniepropietrowsku. 
 

Kilka tygodni później, 12 marca 2015 roku, naszą szkołę po raz drugi 
odwiedzili japońscy studenci z Chaucer College w Anglii. Goście wzięli udział 
 w pokazie doświadczeń chemicznych, lekcji wychowania fizycznego i pokazie 
japońskiej sztuki walki - karate kyokushin. Uczniowie Plater oraz zaproszeni 
gimnazjaliści mieli także możliwość zapoznania się z językiem japońskim, kaligrafią, 
sztuką origami i jedzeniem pałeczkami. Mogli również przyjrzeć się 
 z bliska kulturze japońskiej, a nawet przymierzyć tradycyjne  kimono. Jeszcze 
dobrze nie pożegnaliśmy naszych japońskich przyjaciół, 
 a gościliśmy kolejnych, bo już od  23 do 29 marca 2015 roku gośćmi II LO im. 
 E. Plater były trzy studentki – wolontariuszki międzynarodowego programu 
„GLOBAL CITIZEN SCHOOLS”: Tamaki Shimegi z Japonii, Milana Todorovic 
 z Serbii i Olga Varaksina z Białorusi.  „GCS” to projekt, w którym zagraniczni 
wolontariusze, dzięki interaktywnym warsztatom  w języku angielskim, przybliżają 
uczniom różne aspekty swojej narodowej kultury, budują w nich w ten sposób 
otwartość na obcowanie z innymi narodowościami i pokazują istotne tematy 
dotyczące globalnych problemów świata. Wolontariusze spędzają w każdej placówce 
jeden tydzień.   
 Dziewczyny przeprowadziły w naszym Liceum cykl zajęć, których tematem  były:  
kultura krajów, z których pochodzą, tradycja, zwyczaje i historie z ich codziennego 
życia. Językiem wykładowym zajęć był angielski. 
 Dużo się u nas w szkole dzieje, II Liceum ma przyjemność gościć wielu 
ciekawych ludzi, a także odwiedzać wiele interesujących miejsc. Już niedługo 
rozpoczynamy  praktyczną część projektu #4FUTURE - Społeczni Innowatorzy. 
Przyjadą do nas grupy uczniów z Francji, Niemiec, Rumunii i Węgier. Uczniowie 
Plater będą organizować im czas, ale także korzystać z atrakcji, które goście 
przygotowali dla nich. Plater nigdy się nie zatrzymuje, działa, realizując nowe 
projekty. 
                                                                                                       Dawid Michalski 1ab 
Wydarzenia sportowe 

W marcu odbyły się Mistrzostwa Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych 
 w Pływaniu. W sztafecie 6x50m wystartowały reprezentacje dziewcząt 
 i chłopców. Nasza szkoła, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprezentowała się bardzo 
dobrze. II Liceum zajęło medalową - III pozycję w kategorii dziewcząt! 
Reprezentacja chłopców zakończyła rywalizacje na VI miejscu. 
                                                                                                           Gratulujemy! 
 

Po zdobyciu tytułu mistrzyń Sosnowca w badmintonie przez nasze 
dziewczyny, przyszedł czas na chłopaków. Równie wspaniale reprezentowali oni II 
LO w rozgrywkach, i tak jak w ubiegłym roku, wywalczyli tytuł wicemistrzów 
Sosnowca. Na czele naszej reprezentacji stali - Jakub Patyna i Wojciech 
Andruszkiewicz. 
                                                                Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 



 
Podczas trwających od 5 do 8 marca w Grudziądzu XIV Mistrzostw Polski 

Juniorek w Boksie, uczennica naszej szkoły, Ewa Białas, pokonując wszystkie 
przeciwniczki w swojej kategorii wagowej, zdobyła w pięknym stylu złoty medal  
i tytuł Mistrzyni Polski Juniorek. Zwycięstwo to otworzyło jej drzwi do udziału 
 w turniejach międzynarodowych, w tym w mistrzostwach świata. 

 GRATULUJEMY i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!!! 

Ploteczki 
 
 
Całe życie ktoś będzie od Was wymagał odpowiedzi, a ja dzisiaj wyjątkowo 
przygotowałem dla Was kilka, tak w ramach wstępu do mojego poradnika. Jeżeli 
wyjmiesz z nich pojedyncze słowa i ułożysz w odpowiedniej kolejności – znajdziesz 
sens życia! 
 
"Bartek, czy Ty na pewno jesteś człowiekiem?" 
 
To jest trudne pytanie nie tylko dla mnie, ale dla każdego. Co tak w ogóle oznacza 
być człowiekiem? Hmm, duży mózg, przeciwstawne kciuki, bardzo skromne 
owłosienie – oczywiście oprócz tych nocy, kiedy jest pełnia księżyca i zamieniasz się 
w wilkołaka! 
 
Często mam dobry humor, i niemalże zawsze w takie dni ktoś zadaje mi pytanie: 
 
"Co dziś tak wesoło?" 
 
Widocznie nasza egzystencja nie jest aż tak ponura, by od czasu do czasu nie móc 
być wesołym. Szukamy sensu we wszechświecie, w którym prawdopodobnie... nie 
ma sensu. Cokolwiek zrobisz, cokolwiek osiągniesz, nie wpłynie to na gwiazdy nad 
Twoją głową, a prędzej czy później zostanie zapomniane. Dlatego warto się 
uśmiechać na złość temu absurdalnemu światu! 
 
Pamiętasz, ile razy wydawało Ci się, że po Twoim ciele chodzi jakiś owad, a go tam 
nie było? Albo ten owad był na Twoim ciele i zastanawiałeś się, ile razy ignorowałeś 
to uczucie? Przez ile minut to ohydne coś po Tobie chodziło... 
Co do telefonów, to są one dla nas bardzo ważne, choć ich fale wywołują pewnie 
śmiertelne choroby, ale to jest właśnie cena, jaką płacimy, by mieć kontakt z ludźmi, 
w których życiu często jesteśmy statystami. Jeśli następnym razem poczujesz tę 
fałszywą wibrację, to weź telefon i zadzwoń do tej osoby, która miała do Ciebie 
zadzwonić. Czas postarać się o nową rolę, chociaż drugoplanową! 
 
Kąpiele w wannie są dziwne. To nie to co prysznic! Sam fakt zanurzenia się  
w wodzie... i to dziwne uczucie, niczym starzejący się mieszkaniec Innsmouth  
z powieści Lovecrafta – Woda Cię wzywa i chcesz w niej zostać... Na zawsze! 



 
Czas jednak przejść do rzeczy i przedstawić temat dzisiejszego poradnika, który nosi 
tytuł... 
 
Jak sobie radzić z plotkami? 
 
Jeśli mówimy o plotkach, to należy pamiętać, że kłamstwo ma krótkie nogi,  
ale bardzo białe zęby. To jest ta jedna najważniejsza rzecz w całym życiu – mieć 
białe zęby. Druga rzecz, to mieć ostre zęby... Bardzo ostre. 
 
W życiu każdego z Was przyjdzie taki moment, że padniecie ofiarą bardzo brzydkiej 
plotki. Tak brzydkiej, że potwór z bagien wydaje się przy niej pięknością – znaczy, 
czy on jest pięknością, to oczywiście zależy od gustu i nie chcę tutaj nikogo oceniać. 
To jest Twoja prywatna sprawa, co Ci się podoba. Mam dla Was dzisiaj specjalną 
ofertę! Oto kilka rad, jak poradzić sobie z plotkami. Po pierwsze – nie tłumacz się, 
oto przykład: 
 
-Hej amigo! Słyszałem, że nie jesteś człowiekiem! 
-Jak to, przecież to nieprawda! Zaraz, mam na to certyfikaty emmyyyeee mam 
papiery na to! 
 
Osoby, które Cię nie lubią, prawdopodobnie i tak nie uwierzą w Twoje tłumaczenia, 
a jeszcze dodadzą klasyczne: "Ohoho, tylko winny się tłumaczy!" zaś osoby, które 
Cię lubią pewnie nie uwierzyły w tę plotkę, więc zachowaj spokój. 
 
Punkt drugi – nie obrażaj się, oto przykład: 
 
-Hej amigo! Słyszałem, że nie jesteś człowiekiem! 
-Nie mamy o czym rozmawiać padalcu, spadaj, spłyń! 
 
A więc w tej plotce jest jakieś ziarno prawdy, które kole Cię w oczy, dlatego się 
denerwujesz, prawda? Nie? To się nie denerwuj, bo po to są właśnie plotki, żeby Cię 
wkurzyć. Jeżeli się wkurzysz – przegrałeś. Skoro przegrałeś, to ktoś przebije Cię 
włócznią, bo tak się postępuje z przegranymi, nie? 
 
Punkt trzeci, jeden z ważniejszych – Nie plotkuj i unikaj ludzi, którzy plotkują, oto 
przykład: 
 
- Hej amigo! Słyszałem, że nie jesteś człowiekiem! 
-( Wstaję i wychodzę ) 
 
To chyba prosta matematyka, jeśli lubisz plotki, to spodziewaj się plotek na swój 
temat. Tak samo jeżeli lubisz pająki, to spodziewaj się ich w swoim domu. 
Oczywiście nie mówię zaraz, że nie lubiąc pająków, pozbędziesz się tych, które są u 
Ciebie w domu. Przywitaj je serdecznie i poczęstuj je czymś do jedzenia, bo jeżeli 
tego nie zrobisz, to poczęstują się same – Tobą. 
 



Punkt numer cztery - nie reaguj, nie tylko się nie denerwuj, ale stań się mnichem 
latającym na chmurce. Osiągnij wewnętrzny spokój. Będziesz zwycięzcą tylko 
wtedy, kiedy nawet najohydniejsza plotka nie wpłynie na Twoje życie. Pamiętaj, 
plotki nie są prawdziwe i jak im się dokładniej przyjrzysz, to nawet są zabawne! 
 
Piąta i ostatnia rzecz - wybacz. Wybacz, ale nigdy nie zapominaj, bo kiedy nadejdzie 
nuklearna zima, to ktoś może zapukać do Twoich drzwi zapyta: Masz może pożyczyć 
narty? A Ty z uśmiechem na twarzy, życzliwie odpowiesz: Nie. 
 
 
                                                                                                    Bartłomiej Ręczkowski 

 
 
 

Otwórz się 
 
 W dzisiejszych czasach bardzo dużo można usłyszeć o tolerancji jak i o byciu 
tolerancyjnym. Na samym początku należałoby się zastanowić, czym tak naprawdę 
jest tolerancja. Tłumaczenie słowa „tolerancja” z łaciny oznacza tyle, co „pozwalać”, 
„dopuszczać”, „znosić”. Tolerancja jest naszą świadomą zgodą na wybór przez 
innych ludzi sposobu życia uważanego przez nich za właściwy oraz wyznawanie  
i głoszenie poglądów, których tak naprawdę nie podzielamy i z którymi się nie 
zgadzamy. Jest to postawa bazująca nie tyle na akceptacji, co głównie na szacunku 
wobec drugiego człowieka. Ułatwia to konkretną dyskusję na dany temat bez 
stosowania zbędnych aktów agresji mających na celu ‘wyrażenie’ swoich racji. Takie 
właśnie negatywne nastawienie i chęć zwalczania „inności” świadczy o braku 
tolerancji. Obecnie pojawia się problem granic tolerancji, a więc czy można 
tolerować każde zachowanie, czy jednak trzeba wyznaczyć pewne granice? 
Wciąż bardzo wrażliwym tematem jest homoseksualizm. W Polsce środowiska 
homoseksualne stają się coraz bardziej widoczne i liczne chociaż nadal przez 
większość są ukrywane ze strachu przed odrzuceniem. Mimo coraz większego 
poparcia niektórych grup społeczeństwa, homoseksualiści  spotykają się z agresją 
 i wrogością wobec ich stylu życia. Bardzo często są napadani i atakowani tylko lub 
między innymi dlatego, że nie są "normalnej" orientacji. Obecnie część, niegdyś 
neutralnych wypowiedzi i zachowań, może być i często jest niestety interpretowana 
jako przejaw homoseksualizmu. Bardzo często mężczyzna poklepujący innego 
mężczyznę po ramieniu jest uznawany za geja. Wypowiedź chłopaka o tym, że inny 
jest przystojny, może zostać odebrana jako przejaw skłonności homoseksualnych. 
Podobnie dziewczyna idąca z inną pod rękę, to już nie para przyjaciółek, lecz para 
lesbijek.  Gesty przyjaźni stały się gestami "inności", czy wręcz zboczenia, choć 
nauka obecnie homoseksualizmu do zboczeń nie zalicza. Związki homoseksualne 
mają prawo istnieć, a my, ludzie, mamy prawo to akceptować. 
 Nietolerancję odczuwają również ludzie biedni, chorzy, z nałogiem, 
niepełnosprawni, upośledzeni czy z innymi poglądami. Wszystko tak naprawdę 



zaczyna się w przedszkolu. Dzieci wolą bawić się z tymi kolegami, którzy maja 
ładne, nowe zabawki, noszą modne ubrania. Wyśmiewają tych, którzy są gorsi. 
Możemy się zastanowić, co dzieje się w psychice dziecka, jeśli już na początku 
swojego życia potępia innych. Dlatego w szkole jest coraz gorzej, tutaj liczy się 
przede wszystkim wygląd, ciuchy, telefon, laptop. Nie jest ważne to, czy pomagasz 
innym, młodszym, słabszym, biedniejszym. Żeby być takim jak oni, rezygnujesz  
z bycia sobą. Jeśli tego nie zrobisz, nie będą Cię tolerować, nie zaproszą na żadną 
imprezę, może nawet użyją przemocy, zaczną ośmieszać i upokarzać. Wtedy zgubisz 
swoją osobowość, a przecież w szkole tyle się o tym mówi. 
 Reasumując moją wypowiedz, nietolerancja i odrzucenie istnieją nadal, a atak jest 
tylko marnym wynikiem strachu. 
 

Kinga Bobrzecka 
 

 

Plateranie na jednodniowej wycieczce                          
w Warszawie 
  
 W poniedziałek, 23 marca 2015r., uczniowie klas 1ab oraz 2a wzięli udział  
w jednodniowej wycieczce do Warszawy razem z Panem Profesorem Jackiem 
Bajerem oraz Panią Profesor Teresą Wieczorek. Wszystkim dopisywał humor, 
pomimo bardzo wczesnego wyjazdu. Pogoda jak na marzec była wyjątkowo dobra, 
co dodatkowo polepszało ogólną atmosferę. Wyjechaliśmy około godziny 5:00, 
będąc na miejscu mniej więcej o 9:00. Szybko, prawda?  Naszym pierwszym 
przystankiem był budynek Sejmu RP – po nużącej i nieprzyjemnej kontroli, razem  
z Panią przewodnik zwiedzaliśmy wnętrze, nie pomijając sejmowej sali obrad. 
Zapoznaliśmy się z panującymi w Sejmie zasadami, miejscami siedzącymi posłów, 
prezydenta oraz marszałka. Zwiedziliśmy również główny hol sejmowy. Mieliśmy 
okazję zobaczyć miejsce, w którym nagrywane są  materiały dla telewizji. Po 
zwiedzeniu Sejmu trafiliśmy do siedziby TVP. Pobyt w telewizji „doinformował” 
nas, jak ustawiana jest grafika w tle programów oraz jak prowadzone jest 
rozdysponowanie ich na kanale. Atrakcją było również wejście na plan 
„Teleexpresu”, w którym  informacje i tło dodawane są komputerowo. Następnie 
udaliśmy się do bardziej nowoczesnej części budynku, między innymi na plan 
programu „Świat się kręci”, „Jaka to melodia” czy „Pytanie na śniadanie” – tam 
dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca publiczności oraz w jaki sposób bohaterowie 
są nagrywani, by widz był w stanie ich oglądać.  
Na sam koniec zostaliśmy zabrani na Stare Miasto – tam mieliśmy czas wolny, 
podczas którego mogliśmy odpocząć, coś zjeść lub kupić pamiątki. Około godziny 
17:00 wsiedliśmy do autokaru i odjechaliśmy z powrotem do Sosnowca. 
 
                                                                               Bartłomiej Ręczkowski 



 

 
 

 



 
 

 
 



Wywiad z Panią profesor Katarzyną  Uliniarz, 
nauczycielką historii i WOSU w Plater 
 
Dlaczego Pani Profesor zdecydowała się zostać nauczycielem historii? 
 
Studiowałam historię, bo praktycznie od zawsze mnie interesowała i była takim 
moim konikiem. Wydawało mi się, że to jest taka nauka, która dostarcza dużo wiedzy 
 na temat pewnych ludzkich doświadczeń i pozwala nie popełniać błędów  
z przeszłości. Studiowałam jednocześnie politologię, która wiążę się bardziej  
z historią XX w. i ona właściwie najbardziej mnie ciekawiła. Natomiast co do pracy 
w szkole to przyciągnął mnie do niej przypadek, bo jeszcze jako student zaczęłam 
uczyć j. angielskiego w szkole, jednak wtedy jeszcze nie sądziłam, że zostanę 
nauczycielem, z pewnością nie było to moim planem od zawsze. Ale spodobała mi 
się praca z młodzieżą, bo ona bardzo odmładza i daje takie świeże podejście do życia, 
dlatego wybrałam właśnie taką formę pracy. 
 
A kim chciała Pani Profesor zostać, gdy była Pani dzieckiem? 
 
Kiedy byłam małą dziewczynką, bardzo chciałam zostać lekarzem weterynarii, 
ponieważ zawsze uwielbiałam zwierzęta i wydawało mi się, że to jest bardzo 
popularny i dobry zawód. Ale potem zostałam oświecona, że weterynarz robi 
zwierzątkom dużo krzywdy i wcale nie jest dla nich dobry, bo nieraz musi im obcinać  
różne części ciała, uszy, ogonki, i to mnie trochę zniechęciło do tego zawodu 
(śmiech). 
 
Jak wspomina Pani swoje wczesne lata szkolne? 
 
Lata wczesnej szkoły są gdzieś głęboko w mojej niepamięci, choć pamiętam, że 
nigdy nie miałam nic przeciwko szkole, zawsze była ona dla mnie miejscem, gdzie 
chętnie przychodziłam. W tamtych czasach to była zupełnie inna szkoła niż dzisiaj, 
było znacznie więcej rygoru i konieczności podporządkowania się. Było bardzo dużo 
dzieci, trzeba było więc walczyć o miejsce w szkole, odwrotnie niż jest teraz, poza 
tym chodziło się na zajęcia w soboty i było trochę takiego „prania mózgu”, bo system 
szkolnictwa był bardziej socjalistyczny. Mimo to szkoła zawsze była dla 
pozytywnym miejscem i nigdy nie miałam problemów ani żadnych większych 
stresów związanych z  chodzeniem do niej i uczeniem się. 
 
Ile lat pracuje Pani w Plater jako nauczyciel historii i wosu? 
 
W Plater uczę od roku 2007, czyli jestem tutaj już od 8 lat. Na początku uczyłam 
wosu, historii i języka angielskiego, później wosu w języku angielskim, teraz 
zostałam wyłącznie specjalistą od wosu i historii i to połączenie bardzo mi się 
podoba. 
 
Czy pracowała Pani wcześniej w innej szkole? 



 
Pracowałam wcześniej w gimnazjach poza Sosnowcem i powiem szczerze, że tamta 
praca była dla mnie, jako młodej nauczycielki, pewną szkołą życia. Kontakt  
z młodszą młodzieżą miał dużo plusów, ale stwarzał też wiele przeszkód, które trzeba 
było przezwyciężyć lub przez które można było się zniechęcić do tego zawodu. Ale 
myślę, że jak już przetrwałam te pięć lat uczenia w gimnazjum, to tutaj już chyba 
przetrwam wszystko i nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć (śmiech). 
 
Czy pracuje się Pani lepiej z licealistami niż z gimnazjalistami? 
 
Zdecydowanie lepiej z licealistami, ponieważ młodzież, która jest w naszej szkole, to 
ludzie, którzy już wiedzą, czego chcą od życia. Myślę, że każdy licealista to 
człowiek, który świadomie wybrał edukację. Gimnazjum to jest taki moment, kiedy 
jeszcze nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy, czy wolelibyśmy się uczyć, czy 
zostać w domu i leniuchować. Odbieram to tak, że w liceum wszyscy przyszli po to, 
żeby się czegoś nauczyć i to jest dla mnie coś, co na starcie przyjmuje jako pewnik, 
dlatego z Wami bardzo dobrze mi się współpracuje. Uważam, że jesteście dla mnie 
partnerami do rozmowy, a nie tylko jakąś materią, którą muszę kształtować. 
 
Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 
 
Bardzo lubię kontakt z młodzieżą, to, że dużo rzeczy się dzieje, że nie jest to praca 
monotonna, tylko że każdego dnia przychodzę do pracy i tak naprawdę nie wiem, co 
się nowego wydarzy. Nie jest to taka przewidywalna posada, że wiem, że przyjdę 
 i będę musiała tysiąc pieczątek postawić na tysiącu identycznych druczków, tylko 
spotkam się z dwustoma osobami i każda z nich będzie miała jakiś inny pomysł, inne 
poglądy, nie wiadomo, jakie pytanie padnie i trzeba być w ciągłej gotowości. Jestem 
ciągle zaskakiwana tym, co się tutaj dzieje i to jest fantastyczne. 
 
Jaki jest Pani największy sukces zawodowy? 
 
Moim sukcesem jest praca, tutaj, w Plater. To, że się spełniam, że uczę klasy 
humanistyczne, które się tak fajnie rozwijają, to na pewno są takie moje małe 
sukcesy. Jeszcze nie doczekałam się żadnego olimpijczyka, choć miałam 
wychowanka w mojej poprzedniej klasie, który dotarł do etapu centralnego olimpiady 
z wosu, z czego również bardzo się cieszę, ale ważne są dla mnie też małe, drobne 
osiągnięcia. Uważam również za sukces to, że nie zniechęcę młodzieży do historii  
i do wosu, i że czasami nawet ci, którzy nie przepadają za tymi przedmiotami, 
później jednak stwierdzają, że nie są one aż takie straszne. 
 
Jakie ma Pani najmilsze wspomnienia związane z pracą w naszej szkole? 
 
Hmm... Na pewno pojedyncze kontakty z uczniami, to, że na lekcjach zdarzają się 
różne sympatyczne sytuacje, ktoś mnie czymś zaskakuje, np. jakąś ciekawą 
prezentacją lub kiedy ktoś zainteresuje się jakimś zagadnieniem, czy chce w czymś 
wziąć udział, w coś się zaangażować. Także miłym momentem jest, kiedy młodzież 



stwierdza, że to była naprawdę fajna lekcja czy kiedy na zajęciach rozpocznie się 
jakaś zacięta dyskusja, która później przenosi się na korytarz. Ogólnie szkoła daje 
dużo możliwości, kiedy można cieszyć się takimi małymi rzeczami i mnie właśnie 
takie małe rzeczy najbardziej cieszą i miło potem je wspominam. 
 
 
Jak pracuje się Pani ze współczesną młodzieżą? 
 
Wiem, że już jestem taką trochę przestarzałą osobą (śmiech), jednak  jeszcze nie 
czuję takiego dystansu między sobą a młodzieżą i potrafię się postawić na Waszym 
miejscu. Szkoła średnia mocno odcisnęła się w mojej pamięci i ciągle jeszcze 
pamiętam, jak to było, kiedy ja siedziałam na Waszym miejscu. Zawsze stawiam się 
w sytuacji ucznia, kiedy przychodzi i próbuje mi wytłumaczyć, że coś mu się 
przydarzyło i nie mógł czegoś zrobić lub czegoś nie przyniósł i że to nie z jego winy 
czy coś nieumyślnie przeskrobał. Mnie też takie rzeczy się czasem zdarzały, dlatego 
Was rozumiem. Jeszcze ciągle wydaje mi się, że nie straciłam kontaktu z tą 
współczesną młodzieżą. Może powoli ta bariera pomiędzy nami będzie się 
powiększać, choć mam nadzieję, że nie, że nadal ten kontakt między nami będzie 
żywy. Staram się trzymać rękę na pulsie, sama mam małe dzieci, więc to też mnie 
napędza do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje  w świecie młodych. 
 
Czy Pani zdaniem rozwój nowoczesnych technologii ułatwia czy utrudnia 
uczniowi naukę? 
 
Uważam, że trochę ułatwia i trochę zarazem utrudnia. Ułatwia, bo nie trzeba ślęczeć 
w bibliotece i szukać materiałów na lekcję, można za to szybko znaleźć wszystkie 
informacje w Internecie. Utrudnia, bo człowiek jest z natury osobą leniwą i jeśli ma 
coś łatwo dostępnego w Internecie, to bardzo często pojawia się pokusa, żeby nawet 
nie przeczytać danego tekstu, tylko po prostu go wydrukować i oddać. To w pewnym 
sensie zrozumiałe, ale raczej nie jest dobre, później zdarzają się takie referaty, kiedy 
ewidentnie widać, że osoba, która oddała pracę, po prostu nawet do niej nie zajrzała 
i nie ma pojęcia, o czym jest. Przez korzystanie z nowoczesnych technologii uczeń 
zaczyna myśleć, że lepiej iść na skróty, pójść na łatwiznę i jakoś to będzie. Trzeba 
korzystać z nowych odkryć, ale bardziej twórczo i efektywnie. 
 
Czy zgadza się Pani z popularnym ostatnio stwierdzeniem, że humaniści nie 
mają szans na dobrą przyszłość i skazani są na bezrobocie lub zmianę 
kwalifikacji?  
 
Nie zgadzam się, uważam, że to jest bardzo krzywdząca, polityczna i medialna 
manipulacja. Hasło „humanista” zostało owiane tak pejoratywnym znaczeniem, 
a humanista to przecież człowiek, który ma wiedzę wszechstronną; to nie ten, który 
nie umie matematyki, tylko osoba, która potrafi wszelką wiedzę wykorzystać w jakiś 
twórczy sposób i interesuje się wszystkim. W końcu to jest ideą prawdziwego 
humanisty, któremu bliska jest istota ludzka we wszystkich aspektach – myśl, 
psychika i fizyczność człowieka. Humanista jest w stanie kojarzyć i poskładać fakty, 



wypowiedzieć się w poprawny, ciekawy sposób, umiejętnie pisać i  ponadto 
pracować z ludźmi, co jest przecież bardzo istotne. Stanowczo nie jestem 
zwolennikiem tego, aby nauki humanistyczne poszły całkowicie w kąt. Byłoby 
bardzo nudno, gdyby zabrakło humanistów, tylko pozostali sami ścisłowcy, którzy 
ujmują wszystko w liczbach i centymetrach... 
 
A co Pani lubi robić w wolnym czasie? 
 
Mam teraz taką sytuację, że w wolnym czasie lubię chodzić na place zabaw 
i zjeżdżać po kilkaset razy ze zjeżdżalni, huśtać się na huśtawkach i grzebać 
w piaskownicy, to jest ogólnie moje ulubione zajęcie w ostatnich latach, choć mam 
nadzieję, że kiedyś rozwinę to w innym kierunku (śmiech). Ale też bardzo lubię 
czytać książki, jak tylko mam jakąś wolną chwilę, to czytam. Uważam, że literatura 
jest bardzo wartościowa i rozwija wyobraźnię, zdecydowanie bardziej niż sztuki 
wizualne. Oczywiście film także doceniam, jednak w literaturze znacznie cenniejsza 
jest możliwość kreatywnego wyobrażania sobie czegoś. Powiem szczerze, że często 
miewam tak, że kiedy coś przeczytam, a później oglądam adaptację filmową, to 
jestem zawiedziona i żałuję, że obejrzałam ten film, bo moje wyobrażenia, jakie 
miałam podczas lektury, legły w gruzach. 
 
Czy ma Pani jakieś życiowe motto, którym kieruje się Pani w życiu? 
 
Takiego motta, które bym mogła zacytować, nie mam, natomiast uważam, że 
w codziennym życiu i w podejściu do drugiego człowieka najważniejszy jest 
szacunek i ludzie przede wszystkim powinni się szanować. Kiedy się szanuje 
drugiego człowieka, to nie ma się problemów z tym, żeby traktować go w sposób 
równy i przyjacielski. Poza tym ważne jest także to, aby myśleć optymistycznie  
i o tym staram się zawsze pamiętać. 
 
Dziękujemy bardzo. 
Również dziękuję. 
 
Wywiad przeprowadziły: 

 
Klaudia Kurowska 
Małgorzata Pabian 
z klasy 1 AB 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wywiad z Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM  
w Sosnowcu - panem Zbigniewem Byszewskim 
 
KZ:  Do niedawna był Pan dyrektorem ZSO nr 9 w Sosnowcu, skąd pomysł 
kandydowania na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji UM? 
 
Zbigniew Byszewski: Przez 23 lata bycia dyrektorem ZSO 9 w Sosnowcu zdobyłem 
dostateczne doświadczenie i znajomość problemów oświatowych w Sosnowcu. Nowe 
wyzwania oraz świadomość olbrzymiego potencjału uczniów, nauczycieli dyrekcji 
sosnowieckich placówek oświatowych są dla mnie inspiracją oraz swoistym 
pewnikiem, że sosnowiecka oświata może i będzie osiągać sukcesy. 
KZ:  Jak odnajduje się Pan na nowym stanowisku? Nie brakuje Panu bezpośredniego 
kontaktu z młodzieżą? 
 
Zbigniew Byszewski: Inna skala codziennych zadań i problemów powoduje 
konieczność spojrzenia na oświatę w skali makro. Wspólnie z pracownikami 
wydziału edukacji oraz dyrektorami sosnowieckich szkół staramy się zbudować taką 
wizję, która spełni oczekiwania wszystkich zainteresowanych sosnowiecką oświatą. 
Te wszystkie działania rzeczywiście spowodowały, że musiałem po części stać się 
urzędnikiem, lecz mentalnie zawsze pozostanę nauczycielem - dyrektorem szkoły. 
A codziennego kontaktu z uczniami brak mi bardzo. 
 
KZ:  Jakie reformy ma Pan zamiar przeprowadzić w sosnowieckiej oświacie? 
 
Zbigniew Byszewski: Sosnowiecka oświata wymaga kilku systemowych zmian. Do 
najważniejszych zaliczam: regulację  obwodów poszczególnych placówek, 
systemowe rozwiązania w zakresie sportu szkolnego oraz wykorzystywanie  środków 
finansowych z różnych programów (w tym z UE), reformę funkcjonowania świetlic  
i bibliotek szkolnych. 
 
 KZ:  Jak na tle innych liceów w naszym mieście, Pana zdaniem, wypada II LO im. 
Emilii Plater? 
 
Zbigniew Byszewski:  Jestem przeciwnikiem różnego rodzaju rankingów szkół. To 
uczniowie, wybierając daną szkołę, potwierdzają fakt poziomu oraz tego czegoś, co 
ja nazywam "zapachem" szkoły. A II LO im. E. Plater w zupełnie prywatnej ocenie 
zawsze będzie najbliższą mi szkołą. To przecież w budynku tej szkoły, w korytarzu 
prowadzącym na Olimp, wisi moje zdjęcie jako absolwenta LO Plater. 

 
Wywiad przeprowadziła 

K. Z. z kl. III A 



 

,,Gwiazd naszych wina”- recenzja książki  
 

„Gwiazd naszych wina”  jest to dzieło, które w ciągu  ostatnich  lat biło 
rekordy sprzedaży. Jego autorem jest  John Green, którego twórczość skierowana jest  
głównie do młodzieży. 

 Bohaterowie dzieła - ona i on - mają raka. Oboje uczęszczają na zajęcia  grupy 
wsparcia i to tam zaczyna się ich historia. Z niewinnej znajomości wykiełkuje 
prawdziwa i silna miłość, która połączy tych dwoje ludzi. Główną bohaterką 
powieści Greena jest szesnastoletnia Hazel Grace, której życie zostało wydłużone  
o kilka lat tylko dzięki cudownej terapii. Dziewczyna nie uczęszcza jednak do szkoły, 
nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje jak koleżanki w jej wieku, zmuszona jest do 
noszenia ze sobą butli z tlenem i poddawania się ciężkim kuracjom. Augustus - bo 
tak ma na imię chłopak, którego poznała na grupie wsparcia - jest nie tylko 
intrygujący dla niej, ale o dziwo bardzo zainteresowany osobą, jaką jest Hazel. 
Ulubiona książka dziewczyny staje się pretekstem, by para zjednoczyła swoje siły 
 w poszukiwaniu pisarza, który zna dalsze losy książkowych bohaterów. Dziewczyna 
marzy, aby poznać autora ulubionej powieści, Petera van Houtena. Wielokrotnie 
próbuje nawiązać z nim kontakt,  ale bezskutecznie. Wytrwałość Gusa zostaje 
nagrodzona. Udaje mu się dotrzeć do pisarza i zostaje zaproszony na spotkanie 
 w Amsterdamie. Postanawia zabrać ze sobą Hazel. 

  Autor w powieści pokazuje, że warto się zastanowić nad takimi pytaniami  
jak: czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad człowiek może po 
sobie zostawić na świecie. 

Niejednego czytelnika pochłonie lektura i niejeden wzruszy się  jej treścią. 
Prosty język, którym jest napisana, sprawi, że odbiorca zrelaksuje się podczas  
czytania. Dalsza część fabuły niech pozostanie dla Was tajemnicą, co pozwoli 
zachęcić kolejne osoby  do przeczytania książki Greena. 

  
                                                                                  Klaudia Kurowska 

 
 



 

Dziękujemy dotychczasowemu 

redaktorowi gazetki szkolnej - 

Basi Bieniek z klasy 3a oraz 

pozostałym osobom 

współpracującym z naszą 

gazetką, szczególnie z klasy 3a. 

Redaktorem naczelnym od 

aktualnego numeru jest 

Aleksandra Zuwała z klasy 1ab 

a zastępcą Małgorzata Pabian. 
 


