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PLATERAŃSKIE WYDARZENIA 

Zmiany nastał czas! 

Początek listopada, czyli czas wyborów samorządowych w naszym liceum. Ich 

przebieg zapowiadał się ciekawie, ponieważ ustępujący przewodniczący, 

Wojciech Wydmański, ogłosił, że kandydować nie będzie,  

a wiceprzewodnicząca – Weronika Zięba, jak i platerański skarbnik – Agnieszka 

Kucia, są obecnie w klasie maturalnej, a więc ich kadencja dobiegła ostatecznie 

końca. 17 listopada (po wcześniejszej kampanii wyborczej) do ogólnoszkolnej 

debaty stanęło czworo kandydatów: Kamila Dębińska (kl. I a), Aleksander 

Jaworski (kl. II b), Anita Szumiec (kl. II bc) i Bartłomiej Zborek (kl. II d), 

którzy przedstawili uczniom swoje pomysły. Dzień później odbyły się wybory, 

w których frekwencja wyniosła 83%. Nową przewodniczącą  samorządu została 

Anita Szumiec z klasy II BC, a jej zastępcą Aleksander Jaworski z klasy II B. 

Zgodnie z nową zasadą przejmowania władzy samorządowej w naszej szkole, 

 z ręki nowej przewodniczącej jest mianowany skarbnik, a została nim Wiktoria 

Dercz z klasy II BC. W imieniu swoim i całej ekipy gazetki szkolnej – „Emilki” 

– składamy serdeczne gratulacje nowemu samorządowi i życzymy sukcesów. 

 

Dawid Michalski, II AB 
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Chłoniemy wiedzę, że aż „czacha dymi” 

Każdy z nas chce rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, a w pewnym 

stopniu nasza szkoła pozwala nam tego dokonać. Mamy możliwość 

uczestniczenia w wielu ciekawych wykładach o różnej tematyce. Ostatnio 

uczniowie naszej szkoły mieli okazję brać udział w „Światowym Tygodniu 

Przedsiębiorczości” w Wyższej Szkole „Humanitas”, uczestniczyli m.in.  

w wykładach z PR, wykładach psychologicznych prowadzonych przez 

wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania i Organizacji Pracy. Odbyły się 

również wykłady na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ pt. „Wnętrze Ziemi”, jak  

i spotkanie klas dziennikarskich ze Zbigniewem Podsiadło, znanym 

sosnowieckim fotografem, członkiem, a następnie prezesem Związku Polskich 

Artystów Fotografików, na temat: „Pisanie światłem, czyli o sztuce fotografii”. 

Odbyła się też seria spotkań z absolwentem Plater, Mateuszem Rogulskim, 

studentem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Śląskiego,  który 

prowadził prelekcję m.in. o mózgoczaszce. To tylko część zajęć, które są nam 

proponowane, jeszcze wiele przed nami w II półroczu.  

 

                                                                                     Dawid Michalski, II AB 

 

SPOTKANIE WARSZTATOWE PLATERAN Z DZIENNIKARZAMI  TV 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

26 dzień listopada przyniósł nam, platerańskiej młodzieży humanistycznej, 

ciekawą przygodę związaną z telewizją. Uczniowie klasy medialnej – 1A – oraz 

grupy dziennikarskiej klasy 2 AB, którzy są zainteresowani dziennikarstwem 

telewizyjnym, poznali na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podstawy pracy 

dziennikarza telewizyjnego. Zajęcia poprowadziło dwóch pracowników 

katowickiej telewizji UŚ. Plateranie mogli poznać dziennikarskie życie, 

dowiedzieć się, jaką wiedzę i jakie umiejętności powinien mieć współczesny 

dziennikarz,  jak nagrywać  wywiady, sondy uliczne. Na zajęciach poruszana 

była także tematyka dotycząca wpadek i błędów, które popełniają nawet najlepsi 

dziennikarze.  



4 
 

 

 

                                

                                                                

 

                                                                                                                  

Aleksandra Zuwała, II AB 

 

 

 

„Gość zza oceanu” 

27 października  mieliśmy wyjątkową okazję gościć w murach naszej szkoły 

Profesora Johna Malcolma Swalesa z Uniwersytetu Michigan  

w Ann Arbor. Profesor jest wybitnym językoznawcą i mentorem kilku pokoleń 

naukowców. Pośród jego wielu publikacji, przełomową była pozycja pt. "Genre 

analysis: English in Academic and Research Settings", wydana w 1990 roku. 

Dzięki niej Profesor zyskał uznanie na arenie międzynarodowej  

i przydomek "ojca analizy gatunków dyskursu." 

Młodzież naszej szkoły miała sposobność spotkać się z Profesorem w auli 

szkolnej. Spotkanie poprowadziły uczennice klasy II AB – Weronika Kupajska, 

Marlena Wasiak, Karolina Witczak i Klaudia Kurowska. Nie miało ono formy 

tradycyjnego wykładu akademickiego, a raczej interaktywnej relacji,  

na zasadzie pytań, które zadawał Profesor uczniom Plater. Gość, będąc osobą 
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bardzo otwartą, szybko nawiązał kontakt z młodzieżą, z którą mógł podzielić się 

bogatym doświadczeniem i historiami z życia. 

Dawid Michalski, II AB 

 

„Zaduszki Muzyczne” 

22 listopada o godzinie 18:45 w sosnowieckiej Katedrze rozpoczęła się XVIII 

edycja „Zaduszek Muzycznych”, wcześniej zwanych  „Zaduszkami 

Jazzowymi”, imprezy religijno-artystycznej organizowanej przez społeczność 

platerańską i kapłanów katedralnych. W jej trakcie refleksyjne widowisko 

przedstawił platerański „Teatr Nasz” kierowany przez profesor Ewę 

Sokołowską-Grobel.  

W przygotowaniach pomagali nasi katecheci: ksiądz Mariusz Dydak oraz ksiądz 

Marcin Majcher. Wśród gości znajdowali się wiceprezydent Sosnowca - 

Mateusz Rykała i pomysłodawca Zaduszek,  ksiądz Stanisław Litwa wraz  

z chórem ze swojej parafii pod batutą Jerzego Sojki, który cieszył nasze uszy 

podczas całego wydarzenia. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele 

wielu sosnowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, aby 

pomodlić się wspólnie z nami za zmarłych  pracowników oświaty  

i uczniów. Mamy nadzieję, że ta piękna tradycja będzie trwać przez kolejne lata. 

Dawid Michalski, II AB 

 

 

Nasze „koszykary” nie zawiodły! 

W rozegranych niedawno zawodach o mistrzostwo Sosnowca w koszykówce 

dziewcząt uczennice naszego LO zajęły drugie miejsce. W znakomitym stylu 

przeszły fazę grupową oraz półfinał. Finał, który odbył się 25.11.2015 roku, 

zakończył się wynikiem 27:51 na korzyść VII LO. 

Skład drużyny Plater: 

Anita Szumiec, Wiktoria Dercz, Julia Płoszaj, Wiktoria Zacharz, Natalia 

Jastrzębska, Aleksandra Piąta, Małgorzata Bucka, Katarzyna Dobrakowska, 
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Barbara Repczyńska, Urszula Paulewicz, Martyna Brodowska, Daria Woźniak, 

Paulina Kusa , Katarzyna Repczyńska oraz Joanna Sześciak. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach rejonowych! 

                                                                                    Dawid Michalski, II AB 

Olimpiady przedmiotowe 

Dwoje uczniów z klasy I A – Kamil Mariańczyk i Marta Muszyńska – 

zakwalifikowało się do drugiego etapu (okręgowego) ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Mediach. 

Uczennica klasy II AB – Małgorzata Pabian – przeszła wewnątrzszkolny etap 

Olimpiady Historycznej, życzymy zatem powodzenia w dalszym etapie 

olimpiady. 

Gratulujemy!                                                           

                                                                                          Dawid Michalski, II AB 

 

„Kolejny duży projekt realizowany przez 

Plater i nie tylko…” 

„Citipart” to dwuletni międzynarodowy projekt, w którym biorą udział delegacje 

z 5 krajów Unii Europejskiej: Francji, Niemiec, Austrii, Polski i Chorwacji. Jego 

celem jest zainicjowanie dyskusji i działań lokalnych w obronie trzech 

podstawowych wartości europejskich: tolerancji, pokoju i solidarności. Z Polski 

udział w nim biorą trzy sosnowieckie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. 

Emilii Plater, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka oraz IV Liceum 

Ogólnokształcące  im St. Staszica. W czasie trwania projektu kolejno będziemy 

realizować tematy dotyczące fundamentalnych wartości europejskich,  

a następnie przedstawiać nasze działania w społecznościach lokalnych na arenie 

międzynarodowej. 

 Solidarność (Korczak), działania lokalne: przeprowadzenie ankiet 

dotyczących tematu projektu, inicjowanie lokalnej dyskusji przez różnego 

typu akcje (happening, kolędowanie, koncerty). Podsumowujące 
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spotkanie partnerów w Warszawie (marzec 2016). Przedstawienie 

realizacji działań lokalnych. 

 Tolerancja (Plater), działania lokalne: wzbudzenie za pomocą różnych 

eventów lokalnej dyskusji i działań związanych z tolerancją, organizacja 

happeningu lub przedstawienia związanego z tematem. Podsumowujące 

zebranie w Poczdamie w Niemczech (listopad 2016). 

 Pokój (Staszic), działania lokalne: stworzenie tematycznej gazety 

dotyczącej tematu pokoju, wywołanie lokalnej dyskusji na temat idei 

pokoju, dzięki organizacji różnego rodzaju działań (koncerty, 

happeningi). Podsumowujące spotkanie w Scy-Chazelles we Francji (luty 

2017). 

Mamy nadzieję, że będzie to efektywny projekt zarówno pod względem nowych 

znajomości i kontaktów, jak i  przede wszystkim uświadamiania europejskiej 

młodzieży fundamentalnych wartości. Owoce „Citipart” zobaczycie już 

wkrótce.      

 

 

                                                                                         Dawid Michalski II AB 

 

„A Ty co myślisz o świętach?” 

 Zanim zacznę pisać o świętach, zastanawiam się, kiedy tak naprawdę się 

one rozpoczynają. Czy jest to magiczny czas, na który czekamy  

z całą rodziną, który zaczyna się pojawieniem się pierwszej gwiazdki  

na nieboskłonie, gdy miłość i radość unoszą się w powietrzu w wigilijnej 

atmosferze?  

Nie, i to jest problem dzisiejszego świata.  

          Święta zaczynają się obecnie już w listopadzie,  

a  nawet w październiku, jak to było w tym roku. Reklamy telewizyjne  

(niesamowicie śmieszą mnie spoty polityków, którzy składają nam i sobie 

wzajemnie życzenia, ale w  święta podobno nawet zwierzęta mówią ludzkim 

głosem), cała komercyjna otoczka świąt, lawiny czekoladowych bałwanów  

w hipermarketach, tandetnych plastikowych zabawek i całego chłamu, który 

mało kto kupuje, bo chwała Bogu polskie społeczeństwo ma jeszcze ambitne 

pomysły na prezent świąteczny (choć nie zawsze, ale o tym później). Obecnie 
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najważniejszym momentem rozpoczynającym okres świąteczny jest wyjazd  

na ulice ciężarówki Coca-Coli i usłyszenie miłej dla ucha piosnki: „Coraz bliżej 

święta”. Do takich banałów sprowadzamy ten wyjątkowy czas. Gdy mówimy 

święta, myślimy prezenty, to logiczna kolej rzeczy, bo każde z nas od małego 

kojarzyło je  właśnie z nimi. Spójrzmy tylko, jakie one są. Czy dają nam 

satysfakcję, czy tylko niemierzalny poziom „słegu”? Wiecie, ja znajdowałem 

swoje prezenty zawsze pod pachnącą jodełką, (nie wspominam o późniejszym 

sprzątaniu igieł), którą kupowałem wraz z tatą w dzień wigilijny, no może 

trochę wcześniej. Ubieraliśmy ją w cukierki, wysuszone plastry pomarańczy, 

bombki, łańcuchy i to wszystko, co tam świat wymyślił. Najbardziej jednak 

zachwycał mnie jej zapach roznoszący się po całym domu i samo to popychało 

mnie do stałego zaglądania pod jej gałązki, czy przypadkiem „święty Mikołaj” 

już czegoś nie przyniósł. Dziś możemy spotkać poliestrowe chaszcze i zapach 

taniego chińskiego lakieru – rzygam tym. Co do prezentów, jedyne, co się nie 

zmieniło, to ich piękne opakowania i prezentacja, ona zawsze cieszy oko. 

Zatrzymajmy się na tym, co chcemy dostać na święta. To nie będzie nic 

niezwykłego, niesztampowego czy niszowego, co zapadłoby nam w pamięć. 

Będzie to kolejna para max’ów , iphon czy majciochy od Kleina, no przecież 

nasze rachunki w sumie nie mogą być mniejsze od innych znajomych, bo siara. 

Prezent obecnie nie ma być czymś, co w głębi się nam podoba i prawdziwie by 

nas uszczęśliwił, tylko wyznacznikiem kolejnej rzeczy, która zostanie skreślona 

z listy  pt. „Czego nie mam ja, a co mają inni?”. Jesteśmy obrzucani kupą 

śmieciowych informacji i nawet się nie orientujemy, kiedy podświadomie 

zaczynamy pragnąć czegoś, co widzieliśmy na bilbordzie czy tego, co było  

podjarką ludzi w towarzystwie, w którym się obracamy.  

          Zostawmy prezenty, a przejdźmy do tego,  na co czekało się zaraz po 

nich, czyli ŻAREŁKO. Wśród potraw znajdowały się kluski  

z makiem, karp, kapusta z grochem czy kompot z suszu. Typowe polskie 

jedzenie, które okraszone było schludnie przygotowanym stołem i rodzinną 

atmosferą. Jednak dzisiaj sens wieczerzy wigilijnej został zepchnięty na bok, 

pierwsze skrzypce grają inne aspekty typu: kupienie w IKEI nowych talerzy, bo 

przecież te były w zeszłym roku i co powie kuzynka z Chicago, albo tekst 

„Matko, co ja na siebie ubiorę, przecież w szafie same szmaty, świeci pustkami, 

ale tyle dobrze, że w „Zarze” są przeceny, to coś kupimy”. W takich sytuacjach 

w mojej głowie pojawia się natłok przemyśleń na temat stereotypowych  

Januszy, a zaraz potem pytania typu: „Czy słoma z butów może zastąpić sianko  

spod obrusa?”. No ale przecież rozważamy temat jedzenia,  tak więc wróćmy do 
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tematu. Gdzieś z tyłu głowy wydaje mi się, że za paredziesiąt lat na stole 

znajdziemy jakąś wypasioną formę „Happy Meal Christmas” czy coś w tym 

styl, bo świąteczne jedzenie jest takie niedzisiejsze, a problemem pań domu 

stanie się pytanie: „Czy zrobić sobie przed świętami liposukcję, no bo przecież 

ile kalorii ma opłatek?” A no właśnie opłatek ciężki temat, może nie dla naszych 

dziadków czy rodziców, ale dla mojego pokolenia na pewno. Każdy z nas 

rozmyśla, co życzyć babci Helenie albo gromadzie ciotek, których nigdy nie 

widzieliście, a one witają was uśmiechem od ucha do ucha, chwytają  za 

różowiutkie lica, wyjeżdżając z tekstem: „O jeju, jak Ty wyrosłeś Sebuś!  

W pieluszkach Cię pamiętam, a tu już tak dojrzały mężczyzna z Ciebie”.  

To jest niewątpliwie bardzo ważne, żeby pielęgnować rodzinne więzi,  

ale nie oszukujmy się, tak po prostu jest.  

            Idźmy dalej. Pasterka. No i masz babo placek… albo raczej browara. 

Święta i sama wigilia to okres zakrapiany alkoholem i obstawiam, że u części  

z Was może tak być, bo w Polakach gdzieś siedzi zasada „każda okazja jest 

dobra żeby się napić”, więc zawsze znajdzie się jakaś flaszeczka albo 

naleweczka, no wiecie, tak dla smaku w żadnym razie żeby się upić.  

Na  rodziców  możemy przymknąć oko, chociaż uważam, że święta to nie czas 

na takie przyjemności. Najbardziej przerażają mnie sytuacje, kiedy to młody 

człowiek, czyli np. wspomniany wcześniej Seba albo inny aparat, w którym  

nagle „budzi się” potrzeba pójścia do kościoła, mówi: „Mamo, wyjdę wcześniej, 

bo wiesz jak zwykle pewnie będzie dużo ludzi, a chce sobie zająć miejsce!”,  

a zbiera się z kumplami w pobliskim parku, aby obalić kilka butelek. Przecież 

starzy i tak się nie skapną. Pewnie myślą, że siedzę w tłumie.  

           Prócz tradycji w całym świątecznym zabieganiu są jeszcze setki 

rytualnych czynności, którymi nasiąkamy i stają się one normą. Wszystkim 

znany „Kevin sam w domu” albo w Nowym Jorku, ale jak tak dalej pójdzie, 

 to on będzie sam w czasoprzestrzeni jak aktor, który grał Kevina, jeśli wiecie, 

 o co mi chodzi. Miliony Polaków, ale pewnie nie tylko, oglądają ten film 

corocznie. W skali oglądalności pewnie stoi obok „Titanica” albo „Avatara”.  

Tragedia. Ja osobiście, jak widzę ten film albo samą  

jego reklamę telewizyjną, to już naprawdę tracę nerwy 

 i czuje się identycznie jak w przypadku wcześniej wspomnianych sztucznych 

choinek.  Z tym filmem jest jak z pewnymi kawałami, śmiejesz się z niego raz, 

drugi, piąty, dziesiąty,  aż w końcu puszczają Ci nerwy i zamiast być radosnym, 

czujesz się jak po odsłuchaniu hymnu Polski w wykonaniu Edyty Górniak.                      

          Następny kuriozalny jak dla mnie rytuał to puszczanie kolęd, gdzie to jest 
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tylko możliwe. W szkole, pracy,  autobusie i gdzie jeszcze?... A w toalecie 

centrum handlowego. Wyobraź sobie sytuację, gdy siadasz sobie na klozecie, 

aby załatwić wiadomą potrzebę, a czas Cię nagli, bo musisz lecieć kupić jeszcze 

mak do ciasta, mandarynki, no bo co to za święta bez mandarynek, i wiele 

innych rzeczy, a tu dociera do Ciebie z głośnika: „Wśród nocnej ciszy głos się 

rozchodzi” i wydaje Ci się, że to jakaś aluzja do odgłosów, które wydajesz. 

Takich czynności jest więcej, ale nie będę się nad tym rozwodzić, bo by się 

Wam nie chciało czytać, a mnie pisać. Sami zastanówcie się nad tym, jak wiele 

takich rzeczy jest, a ten tekst niech Was popchnie w rozmyślanie. Kończąc, 

zbiera mi się na smutną refleksję. Zamiast cieszyć się czasem spędzonym  

z bliskimi (czy jest to mała skromna grupa czy wielka gromada jak na greckim 

weselu) budujemy słowa i czyny w jakieś dziwne twory, zapominając o istocie. 

Każdy dzień jest dobry, żeby powiedzieć: „Kocham Cię”, ”Dobrze, że jesteś”, 

ale w święta jest to zabieg wyjątkowy. Nie musimy wydawać worka pieniędzy 

na prezenty  i wyglądać jak gwiazdy Hollywood. Dostrzeżmy bowiem, jak wiele 

cennych chwil ucieka nam miedzy palcami, jak mało czasu poświęcamy na 

budowanie relacji z bliskimi. Mam nadzieję, że ludzie wyjdą z tego transu zanim 

będzie za późno i zostanie jeszcze coś, o co można walczyć. Bo wysiłek,  jaki 

wkładamy w budowanie, jest olbrzymi, całkowicie nieproporcjonalny do tego, 

kiedy coś niszczymy. 

PS. Jeśli ktoś oburzył się tym tekstem, to znaczy, że nie ma co zbierać,  

a jeśli wie, że jest zgoła odmiennie, to może być z siebie dumny. 

Dawid Michalski, 2 AB 

 

                                                                                       

ATLANTYDA 
 

Wydaje się, że jestem silna 

Niezłomna 

Pewna 

Ale nie wiesz, że gdy 

Odwracasz się plecami 

Pękam 

Nie wiesz jak bardzo nie chce cię stracić 

Nie mówię tego, nie potrafię wyrazić 
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Jak bardzo jesteś mi potrzebna 

Nie istnieje morze bez wody 

Nie istnieje pustynia bez piasku 

Dzień bez słońca blasku 

Rozumiesz co chce ci powiedzieć? 

Mogę tonąć w brudnej codzienności 

Mogą mnie tratować 

Jeśli tylko czuję, że trzymasz mnie 

za rękę. 

 
 

 
 

 

 

Kamila Swoboda,1A 

 

AUTORYTET 
 

Jesteś autorytetem 

w oczach masz płomień 

a w sercu wielką pokorę 

w pomarszczonych dłoniach 

jarzy się 

milionami iskier 

kula 

bo nadeszła Twoja kolej 

konieczność złożenia do ziemi 
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daru 

i 

poprowadzenia 

przyszłych pokoleń. 

                         
 

 

Kamila Swoboda, 1A 

 

 

 

Recenzja filmu Romana Polańskiego 

“Pianista” 
 

       "Pianista" jest fabularyzowaną biografią wielkiego muzyka - Władysława 

Szpilmana, który będąc Żydem, przeżył prawdziwe piekło podczas II wojny 

światowej. Jego historia jest nam bliska, m. in. dlatego, bo akcja filmu rozgrywa 

się w Warszawie, a większość problemów jest związana z historią naszego 

państwa. Opowiada ona prawdziwą historię życia ludzi w getcie w czasie II 

wojny światowej. 

       Od początku film Polańskiego robi duże wrażenie. W pierwszych scenach 

zachwycił mnie bardzo realistyczny obraz życia w przedwojennej Warszawie. 

Jest piękna jesień roku 1939. Ulice miasta są „niezwykle ruchliwe”, 

po chodnikach spacerują ludzie, którzy od czasu do czasu zatrzymują się, 

aby spojrzeć na sklepowe witryny zachwycające bogactwem różnorodnych 

towarów. W Polskim Radiu koncert gra żydowski pianista - Władysław 

Szpilman. Nagle na Warszawę spadają pierwsze bomby. Po wkroczeniu wojsk 

niemieckich natychmiast zostają wprowadzone restrykcje wobec ludności 

żydowskiej. Kulminacją prześladowań staje się przymusowe przesiedlenie 

pół miliona Żydów do getta utworzonego z jednej z mniejszych dzielnic miasta, 

którą przebudowano i otoczono ogromnym murem. Rodzina Szpilmanów 

znajduje się w bardzo trudnych warunkach, na co dzień spotykają się oni  

z brutalnym traktowaniem ze strony żołnierzy niemieckich, a także 

z okrucieństwem ze strony ludzi, których spotkał podobny jak ich los. 

Rzeczywistość przedstawiona w filmie jawi się jako walka o przetrwanie. 

Aby zdobyć pieniądze na jedzenie Władysław daje krótkie koncerty 

w restauracji, w której spotykają się prostytutki i paserzy. W 1942 roku Niemcy 

rozpoczynają masową eksterminację Żydów w Europie. W Polsce zaczynają 

funkcjonować "obozy śmierci", z getta codziennie wyruszają ogromne 
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transporty więźniów przewożonych do Oświęcimia i Treblinki. Któregoś dnia 

do szeregu skazańców trafiają Szpilmanowie. W ostatniej chwili Władysławowi 

udaje się uciec. Szczęśliwy przypadek sprawia, że Szpilman znajduje pracę jako 

robotnik  budowlany. Dzięki pomocy ruchu oporu udaje mu się przygotować 

plan ucieczki poza mury getta. Przedostaje się do aryjskiej części miasta, 

po czym znajduje schronienie w mieszkaniu swojej znajomej. Podczas wybuchu 

Powstania Warszawskiego Władysław traci dach nad głową i zmuszony jest 

ukrywać się pośród gruzów, zniszczonej w czasie działań wojennych, 

Warszawy. Przez kilka dni przebywa w zburzonym w połowie szpitalu, później 

przenosi się na strych pobliskiego domu. Znajduje się tam fortepian. Muzyk 

postanawia zagrać choć przez krótką chwilę na instrumencie, w momencie 

największego uniesienia zostaje przyłapany przez niemieckiego oficera. 

Żołnierz okazuje się koneserem sztuki, postanawia pomóc Szpilmanowi, aby ten 

przeżył do końca wojny. Oddaje mu swoje zapasy żywności oraz ciepły, 

zimowy płaszcz. W kilka dni później dochodzi do zakończenia wojny. Sytuacja 

zaczyna się stabilizować, Władysław wraca do pracy w Polskim Radiu. 

Od swojego przyjaciela dowiaduje się, że w obozie dla jeńców przebywa 

ów Niemiec, który podczas wojny wsparł go. Postanawia pomóc mężczyźnie, 

jednak po dotarciu na miejsce nie znajduje już nikogo. Finałową sceną filmu jest 

koncert Władysława Szpilmana w warszawskiej filharmonii. 

           Film Polańskiego powstał w oparciu o pisemną relację autentycznej 

postaci, Władysława Szpilmana, któremu dzięki szczęśliwym zbiegom 

okoliczności udało się przeżyć II wojnę światową. Ukazuje on niezwykle 

dramatyczne wydarzenia, rozgrywające się na ziemiach polskich podczas 

trwania działań wojennych w latach 1939-45. Dotyka bardzo trudnej 

problematyki holocaustu i okrucieństwa niemieckiej armii. Jest to bardzo 

realistyczny obraz zdarzeń, które obserwujemy z perspektywy głównego 

bohatera. To wybitne i niezwykle wzruszające dzieło. Roman Polański po raz 

kolejny pokazał, że jest genialnym filmowym twórcą, dokonał adaptacji 

opowieści Szpilmana z wielką precyzją. Wielkie brawa należą się dla Adriana 

Brody, który mistrzowsko wcielił się w tytułową rolę żydowskiego pianisty. 

         Według mnie "Pianista" jest filmem, który naprawdę warto zobaczyć. Na 

pewno po to, aby uświadomić sobie, jak wielkim problemem jest rasizm  

i nietolerancja. Film ten powinien pomóc nam nie tylko przenieść się  

w świat, w którym ludzie ginęli z powodu nietolerancji, ale także zrozumieć, jak 

wielkim szczęściem jest pokój. 
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                                                                                                 Aleksandra Dziubałtowska, 2 AB 

 

POSZUKUJĄC PRAWDY  

O CZŁOWIEKU - RECENZJA FILMU 

„OBYWATEL KANE” 

„Obywatel Kane” to amerykański dramat nakręcony  

w 1941 roku przez Orsona Wellesa, reżysera 

zaliczanego do twórców klasycznego kina 

narracyjnego. 

Film opowiada historię kariery magnata 

prasowego – tytułowego Charlesa Fostera Kane'a. Po 

jego tajemniczej śmierci dziennikarze usiłują 

rozszyfrować znaczenie słowa „różyczka”, które 

wypowiedział Kane przed odejściem z tego świata. 

W tym celu reporterzy chcą dokładnie poznać 

przeszłość zmarłego. Poprzez różne źródła 

informacji dążą do poznania prawdy o potentacie 

poczytnego brukowca i próbują wyjaśnić pewne 

wydarzenia z jego życia. W trakcie rozmów  

z ludźmi, którzy mieli bezpośredni kontakt z Kane'm, okazuje się, jak 

zagadkową i niejednolitą osobą był tytułowy bohater. 
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Fabuła filmu Wellesa schematem przypomina nieco policyjne dochodzenie 

z tą różnicą, że nikt nie poszukuje przestępcy, ale prawdy o człowieku. Niestety 

jej poznanie w przypadku Kane'a jest niemożliwe, gdyż bohater ten w trakcie 

swojego życia zakładał rozmaite maski, zależnie od ludzi, z którymi miał do 

czynienia. Nie sposób zatem jednoznacznie określić jego osobowości, dociec, co 

ukrywał przed światem, do czego dążył, czy był szczęśliwy. Widz musi 

samodzielnie zdefiniować Kane'a, np. próbując odszyfrować jego tajemnicę 

ukrytą w słowie „różyczka”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sądzę, że twórcy filmu mogli zainspirować się popularnym szczególnie  

w Stanach Zjednoczonych freudyzmem, który zakładał, że przeżycia  

z dzieciństwa znacząco kształtują osobowość człowieka. Według mnie 

„różyczka” - napis widniejący na starych sankach bohatera - może oznaczać 

utracone dzieciństwo, konieczność zbyt szybkiego porzucenia krainy beztroski  

i nagłego zetknięcia się z brutalnym światem dorosłych. Kane sprawiał wrażenie 

człowieka zaradnego, pewnego siebie, przedsiębiorczego, nie można 

powiedzieć, że był pokrzywdzony przez los – miał bogactwo, prestiż, sławę, 

powodzenie u kobiet, kiedy stał się milionerem mógł sobie pozwolić na 

wszystko, np. drogie antyki czy budowę baśniowej, królewskiej posiadłości 

„Xanadu”. Jednak w moim odczuciu dobra materialne nie dały bohaterowi 

szczęścia ani poczucia spełnienia. Myślę, że brakowało mu ciepłych, dobrych 

uczuć ze strony innych ludzi, miłości i poczucia akceptacji, bycia komuś 

potrzebnym, czego nie otrzymał w dzieciństwie od rodziców, którzy bezdusznie 

go „sprzedali”, zmuszając do przedwczesnej samodzielności.  

Niewątpliwym atutem filmu jest znakomita charakteryzacja aktora,  

a zarazem reżysera, Orsona Wellesa, który wcielił się w tytułową postać. Welles 
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w momencie kręcenia produkcji miał 26 lat, zaś w filmie zagrał zarówno 

młodzieńca, człowieka w średnim jak i podeszłym wieku. Na uznanie zasługuje 

nie tylko sam aktor, ale przede wszystkim Edward Stevenson, który podjął się 

charakteryzacji oraz doboru kostiumów. Niestety pozostałe postacie mnie nie 

urzekły, wydały mi się bardzo stypizowane i zwyczajne, nie zachwyciła mnie 

również gra wcielających się w nie aktorów. Być może wynika to z faktu, że  

w filmie zagrali początkujący artyści, a bohaterowie celowo byli mało 

wyraziści, aby uwaga widza skupiona była na głównej postaci. 

 

Istotnym elementem języka „Obywatela Kane'a” jest niezwykle 

nastrojowa, nadająca produkcji klimatu filmów noir, muzyka skomponowana 

przez Bernarda Herrmanna, który jest także autorem m.in. ścieżki dźwiękowej 

do kultowej „Psychozy” Alfreda Hitchcooka. Mrocznej atmosfery tajemniczości 

nadała filmowi Wellesa również scena stanowiąca swoistą klamrę 

kompozycyjną dzieła, mianowicie ukazująca posiadłość Kane'a i wywieszoną 

przed nią tabliczkę z napisem „Wstęp wzbroniony”. Te symboliczne słowa  

podkreślają brak możliwości poznania psychiki, osobowości głównego bohatera, 

który zarówno za życia jak i po śmierci pozostał nieodkrytą zagadką. Warte 

uwagi są także zastosowane przez Wellesa – nowatorskie jak na czasy,  

w których powstała produkcja – rozwiązania formalne, takie jak chociażby 

wplecione w film fragmenty kronik, specyficzne ujęcia kamery, jak np. ukazanie 

Kane'a od dołu, czego efektem była monumentalizacja tej postaci, a także częste 

zbliżenia kamery na twarz bohatera, co skłania do próby odczytania jego emocji. 

Istotną rolę w filmie odgrywa również światło. Twarz tytułowego magnata 

prasowego w wielu scenach ukazana została w półmroku, co stanowi 

nawiązanie do kina ekspresjonistycznego, w którym jednym z głównych założeń 

było wywołanie nastrój tajemniczości, co osiągnięte zostało także w przypadku 

„Obywatela Kane'a”. 
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Zastanawiam się nad fenomenem tego oscarowego, uznawanego za 

arcydzieło kinematografii światowej filmu, i myślę, że jest to z pewnością 

wartościowa produkcja na wysokim poziomie, jednak nie do końca rozumiem, 

dlaczego ma status jednego z najwybitniejszych dzieł w historii kina. 

Intrygująca fabuła i możliwość szerokiej interpretacji, geniusz reżysera i 

głównego aktora sprawiają, że jest to z pewnością film godny obejrzenia, jednak 

nie stanowi w moim odczuciu kinowego majstersztyku. Dla mnie kluczowym 

elementem każdego filmu jest gra aktorska, widoczne na ekranie zaangażowanie 

nie tylko pierwszoplanowych aktorów w odegranie w swoich ról, a tego w 

„Obywatelu Kane'ie” niestety mi zabrakło. 

 

 

                                                                                                          Sygin 

 

 

 MORDERSTWA W IMIĘ DOBRA?  

RECENZJA FILMU „SIEDEM” 
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        „Siedem” to thriller psychologiczno-kryminalny wyreżyserowany w 1995 

roku przez Davida Finchera, wybitnego amerykańskiego reżysera i producenta 

filmowego. 

Film ten opowiada o mrocznym śledztwie, które prowadzą dwaj detektywi 

– odchodzący na emeryturę William Somerset oraz nowicjusz w wydziale 

kryminalnym, David Mills. Sprawa dotyczy serii morderstw, których dokonuje 

jedna osoba według określonego schematu powiązanego z biblijnymi siedmioma 

grzechami głównymi. Morderca zdaje się być zawsze o krok przed tropiącymi 

go policjantami, celowo zostawia po sobie kolejne ślady i wskazówki, które 

stopniowo prowadzą detektywów do odnalezienia zbrodniarza i zgłębienia jego 

psychiki. 

 

 

Produkcja Finchera pozytywnie mnie zaskoczyła – obawiałam się w niej 

zbyt wielu scen rodem z filmów akcji, tymczasem zostały one ograniczone do 

minimum. Twórcy skupili się na ukazaniu mechanizmów psychiki człowieka 

bezwzględnego, okrutnego, który dopuścił się morderstw niewinnych ludzi,  

w jego przekonaniu, w imię wyższych, religijnych idei. David – poszukiwany 

zabójca – to postać niezwykle złożona, pełna kontrastów. Z jednej strony 

pozbawiony człowieczeństwa zbrodniarz, z drugiej zaś inteligentny, wrażliwy 

obserwator świata, świadomy panującego na nim zła. Ludzie od zarania dziejów 

popełniają morderstwa motywowane różnymi skrajnościami, desperacją, 

fanatyzmem, emocjami lub psychicznym uszczerbkiem, ale pomijając takie 



19 
 

przypadki jak inkwizycja, niewiele można w naszej kulturze odnaleźć tak 

okrutnych zabójstw, dokonywanych z powołaniem się na Boga i głoszone  

w Biblii prawdy. Bardzo spodobała mi się gra Kevina Spacey'a, notabene 

jednego z moich ulubionych aktorów, który wcielił się właśnie w rolę 

psychopatycznego Davida. Spacey sprawił, że postać ta nie robi wrażenia 

pogrążonego w obłędzie człowieka, ale osoby niezwykle opanowanej, 

metodycznej i sugestywnej,  

a jednocześnie niepokojącej, co sprawia, że widzowi trudno oderwać wzrok  

i myśli od tego tajemniczego bohatera.  

 

 

Za pomocą specyficznej techniki zdjęciowej – na którą składają się 

nakładanie różnych filtrów, zbliżenia i dynamiczne ruchy kamery  

w odpowiednich scenach – reżyser osiągnął efekt napięcia i niepewności, 

potęgowanych przez nastrojową, mroczną ścieżkę dźwiękową skomponowaną 

przez Howarda Shore'a. Te elementy języka filmu sprawiły, że podczas 

oglądania momentami czułam dreszcze i z zapartym tchem śledziłam dalszą 

fabułę. Ważnym atutem tej produkcji jest fakt, że intrygująca zagadka 

kryminalna zmusza widza do wysiłku intelektualnego i siłą rzeczy zachęca do 

samodzielnej próby rozwikłania sprawy i odkrycia „klucza” działań mordercy. 

„Siedem” zasługuje na uwagę widza, pośród gąszczu banalnych filmów 

akcji czy dreszczowców, ze względu na ponadczasowe refleksje, do których 

zmusza odbiorcę. Bo czy ostatecznie „cel uświęca środki”? Czy zło można 
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usprawiedliwić dobrymi intencjami? Czy niemoralne czyny mogą prowadzić do 

jakiegoś „wyższego celu”? Sadzę, że każdy widz może mieć odmienne zdanie w 

tej kwestii. Doborowa obsada i specyficzny mroczny klimat filmu to dodatkowe 

powody, dla których warto obejrzeć tę produkcję, choć ze względu na niektóre 

drastyczne sceny z pewnością nie jest to film dla każdego. 

 

Sygin 

 

SZARA, BRUDNA RZECZYWISTOŚĆ 

         Przywodząc na myśl najwybitniejsze seriale w historii, niezwykle 

ciężko mi zdecydować, który z nich jest tym najlepszym. Serce podpowiada 

„The Sopranos”, ale rozum krzyczy „The Wire”. „Obiektywnie” rzecz 

biorąc ten drugi jest absolutnym, niekwestionowanym numerem jeden i to 

jemu poświęcę dziś kilka szczerych słów. 

       „The Wire” w Polsce znane jako „Prawo Ulicy” to kryminał jedyny  

w swoim rodzaju i niedościgniony wzór na to, jak powinno robić się seriale tego 

gatunku. Sam fakt, że jego głównym bohaterem nie jest postać, a miasto, tworzy 

z niego swoistą perełkę. Akcja Rego serialu ma miejsce w Baltimore, czyli 

centrum wschodnioamerykańskiej patologii, gdzie policjanci robią co chcą, 

miejscowi politycy kompletnie niczym się nie interesują, a ponad połowa 

obywateli na śniadanie zamiast bajgla wstrzykuje sobie działkę heroiny.  

        Streścić  fabułę ”The Wire”  to nie lada wyzwanie, ale postaram się 

pokrótce wyjaśnić koncepcję wszystkich pięciu serii. Pierwsza skupia się  

na śledztwie przeciwko miejscowemu królowi podziemia, szefowi organizacji 

przestępczej, Avonowi Barskdale. Przez większość czasu obserwujemy 

funkcjonowanie tutejszych blokowisk oraz dochodzenie lokalnej grupy 

policjantów. Sezon drugi przenosi nas z ulicy do baltimorskich doków, gdzie 

poznajemy związkowców na czele z Frankiem Sobotką, który wzbudza 

podejrzenia handlu narkotykami, a funkcjonariusze policji wypowiadają mu 

wojnę.  

W trzeciej serii przemieszczamy się z powrotem na ulicę i ponownie dane nam 

będzie oglądać kognicję organizacji Barskdale’a. Główną oś fabularną serii 

czwartej stanowi młodzież regionalnej szkoły, którą następca Avona, Marlo 
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Stanfield, rekrutuje do handlu narkotykami. Ponadto znajdziemy tutaj 

rozbudowany wątek polityczny. Sezon piąty obrazuje głównie pracę redakcji 

Baltimore Sun, jednak znajdziemy tu wszystkiego po trochu z poprzednich serii. 

        Niby wszystko brzmi jak zwyczajny procedural. Co więc czyni „The Wire” 

arcydziełem? Przyczynił się do tego twórca – David Simon, dziennikarz 

kryminalny Baltimore Sun, który spędził lata, obserwując pracę policji  

w najmroczniejszych zakamarkach miasta. Nikomu nie udało się stworzyć tak 

realistycznego serialu ani  filmu. Jest tutaj wszystko, na co możemy się natknąć 

we wschodniej Ameryce: szeroko pojęty handel narkotykami, prostytucja, 

pieczołowicie odzwierciedlona biurokracja policji, niekompetencja lokalnych 

władz  czy obojętność polityków. Każdy wątek jest ukazany z tak potężną 

dawką realizmu, że można stwierdzić, iż Simon zwyczajnie przeniósł życie na 

ekran. 

      Trudno byłoby nie wspomnieć też o szerokiej gamie niesamowicie 

fascynujących postaci. Każdy znajdzie tu swojego faworyta. Zaczynając od 

zapijaczonego, momentami przezabawnego, ale i żałosnego gliniarza 

Jimmy’ego McNulty’ego, po bezwzględnego łowcę dilerów, wymierzającego 

sprawiedliwość, Omara Little, kończąc na skorumpowanym senatorze Clayu 

Davisie. Każdy z nich od początku skazany jest na porażkę, ale zawsze 

pozostaje mała iskierka nadziei, że wszystko skończy się z korzyścią dla nich, 

choć zdajemy sobie sprawę, iż w świecie, w którym żyją, nie ma miejsca  

na happy end. 

     Jedyną wadą „The Wire” jest aktorstwo, które nie wykracza poza przeciętny 

poziom. Spowodowane jest to brakiem zwerbowania do obsady zwykłych 

aktorów, a w większości naturszczyków prosto z ulicy. Występująca w czwartej 

serii Felicia Pearson to była dilerka z wyrokiem za zabójstwo drugiego stopnia. 

Do serialu zaangażowano także byłych policjantów i prawdziwych polityków. 

Aktorstwo w „The Wire” mimo wszystko nie jest jakimś ogromnym defektem,  

a czasem może być wręcz kolejną dozą realizmu. 

     Niestety serial nie wzbudził zainteresowania wśród widzów. Nie zdobył też 

żadnego Złotego Globu ani Emmy. Kiedy widzowie usypiali na kolejnych 

odcinkach, rosły zachwyty krytyków, którzy nazywali „The Wire” najlepszym 

dramatem ostatnich 25 lat. Z sezonu na sezon oglądalność regularnie spadała  

i przy serialu zostali tylko najwierniejsi widzowie. Produkcję tę doskonale 

opisuje cytat: „Gdy spisana zostanie historia telewizji, mało co dorówna „The 
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Wire”, serialowi tak niezwykle głębokiemu i ambitnemu, że smakowany może 

być wyłącznie przez nielicznych.” Niektóre czasopisma nie tylko uważały „The 

Wire” za najlepszy serial, jaki powstał, ale porównywały go wręcz do dzieł 

takich artystów jak Dostojewski czy Dickens. 

     Podsumowując, „The Wire” jest bezsprzecznym arcydziełem, pełnym 

życiowych prawd, które opisuje niezliczona ilość urzekających cytatów. Każdy 

wątek satysfakcjonuje, nie ma tutaj zbędnej sceny ani postaci, wszystkie 

sytuację wnoszą coś do fabuły. Jeśli uważasz się za serialowego wyjadacza,  

a nigdy nie widziałeś produkcji Simona, powinieneś jak najprędzej nadrobić 

zaległości. 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                              Michał Jędrszczak, Ia 
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,,Lot nad kukułczym gniazdem”- 

recenzja filmu M. Formana 

         „Lot nad kukułczym gniazdem” to amerykański film fabularny oparty  

na znakomitym bestsellerze Kena Keseya pod tym samym tytułem. Powstał  

on w 1975 roku i został nagrodzony pięcioma Oscarami w kategoriach: 

najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy film, reżyseria oraz najlepsza 

adaptacja. Dzieło to zostało wyreżyserowane przez Czecha – Milosa Formana, 

autora m. in.  filmu   ”Amadeusz”. W główne role wcielili się Jack Nicolson 

(McMurphy) i Louise Fletcher (siostra Ratched), którzy zostali nagrodzeni 

Oscarami.  

Akcja filmu rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafia 

tytułowy bohater, czyli McMurphy, próbując uniknąć odsiadywania wyroku. 

Stara się on ożywić atmosferę panującą w szpitalu i zdobyć przychylność innych 

chorych. Jego zachowanie się zmienia, gdy dowiaduje się, że nie odzyska 

wolności, dopóki nie uznają go za wyleczonego. Większość  pacjentów 

podporządkowała się kontrowersyjnej, despoyucznej siostrze oddziałowej, lecz 

on tego nie robi. Namawia innych do ucieczki, kradnie autobus i wraz z nimi 

wyjeżdża na ryby. Ten incydent powoduje, że zaostrza się konflikt między 

bohaterem a siostrą Ratched. Film ukazuje władzę żelaznej bohaterki  

i osłabienie jej władzy przez McMurphiego. Na szczególną uwagę zasługuje 

tutaj postać siostry oddziałowej. Ograniczona ilość dialogów nie przeszkadzała 

w wykreowaniu tak barwnej postaci, jaką była siostra Ratched. Wystarczyła 

mimika, spojrzenia i gesty, które są perfekcyjnie dopracowane. Film nie jest 

stricte o szpitalu psychiatrycznym,  jest to alegoria ustroju totalitarnego, którego 

metaforycznym przedstawicielem w tym filmie jest siostra Rached, a państwem 

można nazwać właśnie ów szpital. Kobieta ta prowadziła własną grę, wszyscy 

musieli się jej podporządkować, a McMurphy próbował wydostać się z tego 

systemu. Wszyscy pacjenci bali się, a McMurphy podburzał ich przeciwko niej, 

chciał więcej wolności. Siostra oddziałowa musiała postawić na swoim i usunąć 

zagrożenie. Zakończenie filmu jest bardzo oryginalne, nieprzewidywalne  

i tragiczne. Wódz Bromden, z którym zaprzyjaźnił się główny bohater, staje się 

tą osobą, której udaje się pokonać autorytarny system. Przy pomocy konsoli  
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z łazienki, wybija zakratowane okno w szpitalu i wydostaje się  

na wolność. 

Przed zobaczeniem filmu przeczytałam książkę, dlatego nie potrafię 

napisać tej recenzji bez porównania dzieła Formana do powieści. Pierwszą 

rzucającą się w oczy różnicą jest zaburzenie chronologii, co może wprawić  

w lekkie zakłopotanie tych, którzy mieli styczność z lekturą. Jednak największą 

niezgodnością jest potraktowanie w adaptacji postaci Wodza Bromdena, który  

w książce pełni funkcję narratora. Reżyser uszczuplił tę postać. Najbardziej 

brakowało mi wizji Bromdena, w której cały szpital jawił się jako jeden, wielki 

mechanizm, kombinat. Mimo tych różnic przesłanie obu dzieł pozostaje 

podobne – pochwała wolności.  

        Według mnie film pokazuje ponadczasowe humanistyczne wartości. Mogę 

śmiało powiedzieć, że uznaję go za jeden z najważniejszych w  historii kina. 

Bez względu na to, czy ktoś przeczyta książkę, czy obejrzy film, na pewno 

jedno z tych dzieł zmusi  go do refleksji. W mojej opinii to dzieło, które 

powinien obejrzeć każdy, to pozycja obowiązkowa i warta poświęcenia czasu. 

Milos Forman zabiera nas w podróż, w której nie raz poczujemy się jak podczas 

tytułowego „lotu nad kukułczym gniazdem”, lotu pełnego przemyśleń, ambitnej 

problematyki i egzystencjalnych pytań, na które odpowiedzi będziemy musieli 

poszukać sami. 

 

                              

             Klaudia Kurowska, II AB 
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Recenzja filmu „Makbet” J. Kurzela 

           „Makbet” to znany dramat Williama Szekspira o żądzy władzy, który 

dość często jest wystawiany na deskach światowych teatrów. Tragedia ta 

doczekała się także kilku adaptacji filmowych, które warto obejrzeć. Należą  

do nich m.in.: „Tron we krwi” Akiry Kurosawy i „Tragedia Makbeta” Romana 

Polańskiego. Chciałabym jednak skupić się na nowej, mającej premierę  

w Polsce w listopadzie 2015 roku, adaptacji „Makbeta” w reżyserii Justina 

Kurzela.  

          Film Kurzela rozpoczyna się sceną, której nie znajdziemy u Szekspira. 

Jest to pogrzeb dziecka Makbeta. Po tym tragicznym wydarzeniu przenosimy się 

 na pole bitwy, gdzie główny bohater, wraz z innymi rycerzami, stacza walkę  

ze zbuntowanymi klanami, która kończy się zwycięstwem oddziałów króla. 

Całemu zdarzeniu przyglądają się trzy tajemnicze kobiety (wiedźmy), które  

po bitwie przepowiadają Makbetowi, iż zostanie on tanem Cawdoru, a następnie 

królem. Jego przyjaciel, Banko, według wiedźm, ma być w przyszłości ojcem 

królów. Ta przepowiednia zaskakuje rycerzy, tym bardziej, że już za chwilę 

wypełnia się jej pierwsza część i Makbet zostaje mianowany tanem Cawdoru. 

Pisze w liście o całym zajściu swojej żonie, Lady Makbet, która od razu zaczyna 

układać w głowie okrutny plan zdobycia korony. Zostaje jej tylko przekonać  

do niego Makbeta, który miałby zabić króla we własnym zamku. Bohater  

w końcu decyduje się na tak straszliwy czyn i – pomimo poważnych rozterk 

moralnych – z zimną krwią morduje władcę. Potem sam zostaje się królem, lecz 

popełniona przez niego zbrodnia pociąga za sobą kolejne, Makbet morduje, aby 

utrzymać się na tronie. 

          „Makbet” Kurzela nie wywarł na mnie dużego wrażenia. W mojej ocenie 

to dobry film, lecz oglądając go, ma się wrażenie, jakby czegoś w nim 

brakowało. Zacznę jednak od jego plusów. Pomysłowe było zastosowanie 

techniki slow motion, której nie bez powodu użyto w scenach walki. 

Spowolnione tempo miało na celu pokazanie okrucieństwa wojny oraz 

wszystkich związanych z nią detali. Bitwy przedstawiono bardzo realistycznie, 

dlatego nie brak w nich brutalnych scen. W produkcji Kurzela podobało mi się 

również używanie filtra zmieniającego barwy w niektórych scenach. Ma to 

oczywiście znaczenie symboliczne, np. w końcowej części filmu dominuje 

czerwień, która symbolizuje krew, władzę, zbrodnię, czyli to, z czym związane  

było życie Makbeta. 
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        Niestety dużym minusem filmu jest dla mnie gra aktorska głównych 

postaci, która obniża ogólny poziom całej produkcji. Michael Fassbender 

(Makbet) i Marion Cotillard (Lady Makbet) są zbyt mało ekspresywni. Nie 

widać było również przemiany Makbeta. Niezależnie od tego, czy była to scena 

sprzed zbrodni, czy moment zdobycia upragnionej władzy przez głównego 

bohatera, jego postać prawie zawsze była tak samo grana. Lepiej wypada  

aktorka w roli Lady Makbet – widać u niej szaleństwo, żądzę władzy. 

Szczególnie urzekła mnie scena, w której ta kobieta, siedząc na posadzce  

ze łzami w oczach, rozmawiała ze swoim malutkim synkiem. Brawa należą się 

dla autora zdjęć, gdyż niektóre ujęcia (jak np. to opisane powyżej) były bardzo 

plastyczne, sugestywne i myślę, że na długo zapadną w mojej pamięci. 

        Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o znakomitym podkładzie 

dźwiękowym filmu Kurzela. Autorem jego jest australijski kompozytor muzyki 

filmowej Jed Kurzel. Przez swoje dźwięki wprowadził on niesamowity klimat  

do filmu, a każdy utwór (zazwyczaj przejmujący, mroczny) jest jakby 

odzwierciedleniem duszy Makbeta, jego stanu psychicznego. 

        „Makbet” Kurzela nie jest wierną adaptacją dramatu Szekspira, lecz jego 

interpretacją. Dla niektórych to film kontrowersyjny, polecam go jednak nie 

tylko miłośnikom twórczości  Williama Szekspira, ale także osobom, które lubią 

filmy poruszające tematy dotyczące ludzkiej natury. Sam „Makbet” jest 

ponadczasowy i właśnie dlatego reżyserzy filmowi i teatralni, tak chętnie po 

niego sięgają. 

 

                                                                    

 
 

                                                                            Aleksandra Jasiulewicz, II ab 
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Wywiad z profesor Karoliną Bogucką  
 

Redakcja: Dzień dobry Pani Profesor. 

 

Prof. Karolina Bogucka: Dzień dobry. 

 

R: Zaczniemy od pierwszego pytania, takiego prostego.  

Kiedy postanowiła Pani, że będzie nauczać języka angielskiego?  

 

PB: O tym, że będę nauczać języka angielskiego zdecydowałam już w liceum,  

bardzo lubiłam ten przedmiot. W szkole pomagałam koleżankom przygotować  

się do sprawdzianów, tłumaczyłam im zagadnienia, których nie rozumiały.  

Właśnie wtedy pomyślałam, że może mogłaby być to moja praca w przyszłości. 

 

R: Gdzie Pani pobierała nauki? 

 

PB: Uczyłam się w liceum w Nysie, tam chodziłam do szkoły, ponieważ 

stamtąd pochodzę. Chodziłam również na zajęcia pozaszkolne z języka 

angielskiego, a filologię angielską studiowałam na Uniwersytecie Śląskim  

w Sosnowcu.  

 

R: Podoba się Pani atmosfera w “Plater”?  

 

PB:  Tak, ta szkoła przypomina mi moje liceum w Nysie. Plater ma swoje 

tradycje. Bardzo dobrze mi się pracuje z tutejszymi, bardzo sympatycznymi, 

uczniami. Cieszę się, że tu jestem.  

 

R:  W jakim kierunku stara się Pani nauczać młodzież?  

 

PB: Staram się, by każdy mówił poprawnie po angielsku. Często nauczyciele nie 

zwracają uwagi na wymowę, później muszę poprawiać błędy po innych 

nauczycielach, a uczniowie doznają olśnienia: “Och, to tak naprawdę się nie 

mówi?” (śmiech). Zależy mi na tym, żeby każdy mówił ładnie po angielsku. 

Kładę nacisk na wymowę i komunikację.  
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R: Czy różnica między odmianą amerykańską, a brytyjską jest bardzo 

wyczuwalna?  

 

PB: Jest wyczuwalna w niektórych sytuacjach. Są pewne słowa, które  

w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej brzmią zupełnie inaczej, są innymi 

słowami, np. “gas” i “petrol” lub “autumn” i “fall”. To są różnice, które mogą 

prowadzić do pewnych komunikacyjnych problemów. Na takiej jednak 

płaszczyźnie językowej warto uczyć się wymowy brytyjskiej i amerykańskiej, 

ponieważ w niej też występują różnice, przykładowo słowo “colour” /kʌlə/ 

 i “color” /kʌlər/. 

 

R: Czy była Pani kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii lub innym kraju 

anglojęzycznych? Jak to jest rozmawiać po angielsku w Polsce i za granicą? 

 

PB: Byłam w Wielkiej Brytanii trzy razy, z czego mieszkałam tam w sumie 

przez sześć miesięcy z Anglikami, w środowisku wyłącznie anglojęzycznym. 

Myślę, że tam nauczyłam się najwięcej języka angielskiego. Mój trzeci wyjazd 

do Anglii był czysto turystyczny, a w czasie dwóch pierwszych rozmawiałam, 

żyłam Anglią. Rozmawia się zdecydowanie inaczej. Przez pierwszy tydzień 

można przeżyć lekki szok kulturowy i językowy, ale przez te sześć miesięcy 

nauczyłam się więcej niż przez cały okres studiów. 

 

R: Co Pani uważa za najtrudniejsze w języku angielskim?  

 

PB: Myślę, że dla uczniów najtrudniejsza jest gramatyka, ponieważ jest tam  

o wiele więcej czasów niż w języku polskim i często uczniowie się zniechęcają 

do nauki. 

 

R: Jak już jesteśmy przy tym pytaniu, czy ma Pani dla nas, przyszłych 

maturzystów, jakieś proste wskazówki do egzaminu? 

 

PB: Tak, warto uczyć się języka frazami. Na myśl przychodzi mi teraz tylko po 

angielsku - “in chunks” - czyli w takich jakby kawałkach. Często jedno słowo 

jest nierozłączne z innym, dlatego warto zapamiętać je już w całych 

wyrażeniach, a nie tylko pojedyncze znaczenia całych słów. 
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R: Czy filologia angielska była równie popularna co obecnie, gdy Pani 

wybierała studia?  

 

PB: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak sprawa wygląda teraz. Nie mam 

pojęcia, czy jest to kierunek popularny, ale kiedy ja, sześć lat temu, wybierałam 

te studia, to były one bardzo popularne, trudno było się na nie dostać, ponieważ 

bardzo dużo osób próbowało. Ale myślę, że jest to nadal popularny kierunek, 

ponieważ powstają nowe specjalności z innymi językami, np. z językiem 

chińskim, arabskim czy z hiszpańskim.  

 

R: Co Pani sądzi o obecnym systemie oświaty?  

 

PB: Uważam, że warto byłoby przemyśleć rozszerzenie programu  

o dodatkowe godziny, ponieważ trzy godziny po czterdzieści pięć minut  

z języka w tygodniu to zdecydowanie za mało. 

 

R: Wspomniała Pani wcześniej, że uczyła w szkołach prywatnych. Jaka jest 

różnica między nauczaniem w szkole prywatnej, a w liceum? 

 

PB: Jest zdecydowanie mniejsza grupa, więc łatwiej dotrzeć do każdego ucznia  

z osobna, ale myślę, że sposób nauczania każdego nauczyciela jest taki sam  

w szkole prywatnej jak i w szkole publicznej. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że 

jest to różnica w liczebności grup, niekoniecznie różnica w motywacji wśród 

uczniów. Nie każdy chodzi na takie zajęcia dodatkowe z własnej, 

nieprzymuszonej woli. 

 

R: Czy zna Pani jakiś inny język oprócz angielskiego? 

 

PB: Uczyłam się niemieckiego, ale uczyć się, a znać to dwie inne rzeczy. 

 

R: Gdyby miała Pani wybrać jeszcze raz, to wybrałaby Pani zawód nauczyciela 

angielskiego? 

 

PB: Gdybym miała wybierać jeszcze raz zdecydowanie wybrałabym ten sam 

kierunek studiów. Nie wyobrażam sobie studiować ani robić czegoś innego. 

 

R: I tak na sam koniec, czy według Pani warto jest się uczyć języków obcych? 
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PB: Zdecydowanie tak. Uważam, że warto znać jak najwięcej języków, 

ponieważ jeśli poznamy już dobrze jeden język, łatwiej nam przychodzi nauka 

kolejnych. Zwłaszcza angielski, który jest językiem międzynarodowym i można 

się porozumieć nim w wielu krajach. Warto dla poznania samej kultury i języka 

uczyć się również innych języków, szczególnie popularnego teraz języka 

chińskiego, który serdecznie polecam. 

 

Redakcja: Dziękujemy bardzo za poświęcony czas.  

 

Prof. Karolina Bogucka: Również bardzo dziękuję. 

 

 
                           

  
Karolina Witczak, Oliwia Musiał. Klasa 2AB 
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Wywiad z Profesorem  

Czesławem Wodzickim 

 
Paulina, Oliwia: Jakie wrażenia odniósł Pan Profesor po pierwszych miesiącach 

pracy w naszym liceum? 

 

Profesor Czesław Wodzicki: Bardzo dobre. Zostałem dobrze przyjęty zarówno 

przez współpracowników jak i uczniów. 

 

Paulina, Oliwia: Pan Profesor pracuje w szkole, gdzie jest zdecydowana 

większość chłopców. Czy ciężko jest się odnaleźć w szkole, w której klasy mają 

przewagę dziewczyny? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: To czy prowadzę zajęcia z klasami męskimi, 

żeńskimi czy koedukacyjnymi, nie ma dla mnie żadnego znaczenia.  

W mojej zawodowej karierze pracowałem z klasami o wszystkich możliwych 

kombinacjach procentowego udziału dziewcząt i chłopców. Znaczenie ma to, 

czy uczniowie są otwarci i chętni do współpracy, czy też zamknięci i obojętni. 

 

Paulina, Oliwia: Dlaczego akurat praca w szkole? Co Pana Profesora 

zainspirowało w zawodzie pedagoga? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: Kiedy podczas studiów przyszedł czas 

wybrania specjalizacji, zdecydowałem się na fizykę jądrową i jej zastosowania. 

Chciałem pracować w elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która była wtedy  

w budowie. Niestety pracę nad nią przerwano i jak powszechnie wiadomo, do 

dziś jesteśmy krajem bez energetyki jądrowej, a ja musiałem zmienić plany. Nie 

chciałem utknąć za biurkiem i dlatego zdecydowałem się na pracę w szkole. 

Sądziłem, że nie będzie to nudna praca, a dziś wiem, że to prawda. Nawet jeśli 

prowadzę dwie lub trzy lekcje o tym samym temacie, każda jest inna i wymaga 

ode mnie innych pomysłów. 
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Paulina, Oliwia: Co jest najlepsze w byciu nauczycielem? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: Brak nudy, nieustanne ćwiczenie własnego i 

cudzych umysłów oraz konieczność wykazania się kreatywnością. 

 

Paulina, Oliwia: Czy w młodości Pan Profesor chciał zostać nauczycielem? 

 

Profesor Czesław Wodzicki: Nie, jak pewnie każdy miałem wiele pomysłów na 

zawodową przyszłość. 

 

Paulina, Oliwia: Jak zaczęła się Pana przygoda z fizyką? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: To ciekawość. Fizyka próbuje opisać nasz 

świat, a najlepiej wyjaśnia to anegdota przytaczana przez jednego z moich 

wykładowców : ,,Inżynier wie, jak zbudowana jest cegła, a fizyk wie, dlaczego 

jest tak zbudowana''. 

 

Paulina, Oliwia: Czy posiada Pan Profesor hobby? Jakie są Pana 

zainteresowania? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: Lubię i zawsze lubiłem historię. A hobby to 

klejenie modeli kartonowych. W kolejce czeka Prazysky hrad - największy 

model, największego na świecie, kompleksu zamkowego o wymiarach 

30x100x160 cm. 

 

Paulina, Oliwia: Ile lat trwa Pana kariera nauczycielska? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: To już ćwierć wieku. 

 

Paulina, Oliwia: Jaki dział fizyki Pana Profesora najbardziej interesuje? 

 

Profesor Czesław Wodzicki: Jest nim fizyka jądrowa. W drugim semestrze 

będziecie mieli okazję ją poznać i zobaczyć, jak bardzo jest przydatna w naszym 

codziennym życiu. 
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Paulina, Oliwia: Jak Pan wspomina lata licealne? Gdzie Pan Profesor uczęszczał 

do liceum? 

 

Pan Profesor Czesław Wodzicki: Liceum to bardzo dobry okres, choć  

w trudnych czasach. Zaczynałem liceum w radosnym roku 1980, a kończyłem w 

smutnym orwellowskim 1984. Do dziś utrzymujemy kontakty z koleżankami  

i kolegami z klasy. Jestem absolwentem IV LO im. St. Staszica. 

 

Paulina, Oliwia: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Paulina Sielańczyk, Oliwia Nowak Ia 
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              Froot 
        Nastał już grudzień, lecz za oknami nadal jesiennie i przede wszystkim 

szaro. To na mnie nie działa zbyt dobrze. Stąd też moje częste niewywiązywanie 

się z obowiązków czy brak weny. Ale przecież Bartek od zawsze słynął z tego, 

że wyciskał z życia jak najwięcej, co się teraz stało? Sam nie do końca wiem. 

Niestety zdaję sobie sprawę, że w pobliżu są osoby, które mają tak jak ja – 

jesienny czas bezużyteczności. Dni mijają, minuty spadają jak kostki domina  

i nic nie jest w stanie się zatrzymać. Niektóre rzeczy już mnie przerastają. 

Wtedy przypominam sobie czasy, kiedy wszystko, co mnie otaczało, każdy 

człowiek oraz każda okazja były jak wiszący owoc, gotowy do wyciśnięcia. 

Preferowałem życie typu la dolce vita. Czy to jesienne ograniczenie kolorów 

również ograniczyło mnie? Prawdopodobnie tak. Uważam, że jestem już  

na wykończeniu, lecz wszyscy dookoła sądzą inaczej. Dajcie mi trochę owoców, 

proszę. 

 

      Do czego zmierzam? Za pomocą swojej „skromnej” osoby chciałem wam 

pokazać przykład człowieka przytłoczonego jesienną chandrą.  

Z niecierpliwością czekam na piękną, magiczną zimę, lecz póki co jestem 

obrazem nędzy i rozpaczy. Czy warto nim być? I właśnie to chciałbym 

przekazać – naprawdę, nie warto. Uwierzcie mi. Nie chcę teraz tworzyć żadnych 

wyliczeń, ale kiedy człowiek staje się takim obrazem, wszystko zaczyna się po 

kolei sypać, piętrzyć, aż staje się to nie do udźwignięcia. Życzcie mi 

powodzenia, abym sobie z tym poradził i żeby później Bartek rozdał wszystkim 

owoce. Mówię serio – każdy, kto we mnie wierzy, otrzyma taki owoc, jaki 

będzie chciał. Nawet ten zakazany. Owoce są wybitnym dziełem natury. Są 

smaczne, kolorowe i różnorodne. W każdej chwili można je zerwać, wycisnąć  

z nich sok lub zakonserwować, żeby właśnie w przypadku jesiennej chandry 

przypomnieć sobie smak zachowanych w sobie kilku słonecznych pór roku. Ja 

tego niestety nie zrobiłem i bardzo tego żałuję. Jeżeli ktoś również nie zebrał 

swoich owoców, to w następnym roku niech to lepiej zrobi. Przydałoby się 

również, aby efekty fantastycznych wakacji stały się długofalowe. Czym zatem 

jest owoc? Jest to miłe wspomnienie lub efekt czegoś, co się przeżyło lub 

stworzyło. Pozytywne następstwo czegoś. Zbierajcie swoje ulubione owoce 

 i delektujcie się ich smakiem przez następne pory roku,  

a może nawet przez następne lata.  
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                                                                               Bartłomiej Ręczkowski, 2 AB 
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Podsumowanie muzyczne: 2015 

         Cześć! Na samym początku muszę wam bardzo serdecznie podziękować 

za propozycje piosenek, które zostały wrzucone na pendrive „PÓŁMETEK 

PLATER 2016”. To będzie super zabawa, mówię wam! Hi-fi superstar! Turn 

me on! Here I go again! Jutro znowu gonić biec latać ponad! Zaraz… Sarsa? 

Właśnie do niej zmierzam. Nie zmieściła się ona w kanonie największych hitów 

lat 2000-2010, lecz mimo wszystko postanowiłem umieścić ją na playliście. 

Piosenka zbyt imprezowa nie jest, lecz jej słuchanie (przynajmniej dla mnie) to 

naprawdę niezły ubaw. Przede wszystkim ze względu na „wspaniałą” dykcję 

(krzyczę toija), która w roku 2015 stała się piętą achillesową w polskiej muzyce 

rozrywkowej. Z niecierpliwością czekam na pierwszy porządny dźwięk Sarsy. 

Jej jedyny słuszny występ już widziałem – obejrzyjcie jej wykonanie piosenki 

„We Are The People”. Jak dla mnie – lepsze niż oryginał.  

         Drugim przykładem iście nieudanej dykcji jest słynna „sukoa”, czyli 

Natalia Nykiel, kolejna gwiazdka programu muzycznego. Czy wy również 

zauważyliście, że praktycznie 100% polskich przebojów z roku 2015 zostało 

nagranych przez uczestników talent-show? Jak dla mnie to przerażające i wcale 

nie jest fajnie, że polski rynek muzyczny wypełnia się bardzo młodymi 

wokalistami, skoro ich teksty zazwyczaj pisze ktoś wynajęty, nie mają one zbyt 

dużej wartości lirycznej, a ponadto nie potrafią zostać wyśpiewane w studio (nie 

umiem być sukoa, pamiętajcie). Nie chcę już nawet wchodzić w temat 

wszystkich Hyżych, Bijanów czy Furmanów. Wszyscy są po jednych 

pieniądzach. Tak podsumuję polski przemysł muzyczny roku 2015. 

A co się dzieje za granicą? Jeżeli chodzi o alternatywę – powstał najpiękniejszy 

album pewnej grupy i od dłuższego czasu album, który ląduje na pierwszym 

miejscu w moim osobistym rankingu. Mowa tutaj o „How Big, How Blue, How 

Beautiful” formacji Florence + The Machine. Według mnie jest to wyjątkowy 

album, pełen orkiestralnych brzmień, jakby otwierały się bramy nieba. Jest on 

również przedstawiony w bardzo piękny sposób za pomocą „Odysei”, czyli 

sześciu teledysków opowiadających o huraganie „St. Jude”, który w 2013 

spowodował ogromne zniszczenia nad Skandynawią. Lepszego tematu nie 

można wymyśleć. 

A co tam w zagranicznej techniawie? Zauważyłem bardzo wyraźną inspirację 

motywami indyjskimi oraz tropikalnymi przy tworzeniu dyskotekowych 

hiciorów. Weźmy na przykład takie „Lean On” Majora Lazera czy „Don’t Be 
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SoShy” śpiewane przez Imany oraz zremiksowane przez Filatova&Karasa.  

W teledysku do tego pierwszego widzimy tańczące hinduski, a cała sceneria 

odgrywa się w indyjskim pałacu. Muzyka również jest dziwna, egzotyczna.  

Z kolei w tym drugim mamy do czynienia z elektronicznymi dźwiękami 

przypominającymi karaibskie wakacje. W tym przypadku polecam przesłuchać 

remixu 8-Bit Boya do piosenki „Quicksand” w wykonaniu La Roux sprzed 

sześciu laty. To będzie idealne podsumowanie muzyki elektronicznej tego roku. 

Coś, co było kiedyś, staje się przyszłością. I pamiętajcie – już bliżej nam do 

2030, niż do 2000.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                   Bartłomiej Ręczkowski, 2Ab 
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Elżbieta Batory, pochodząca  

z Siedmiogrodu, była siostrzenicą króla 

polskiego Stefana Batorego. 

Wywodziła się z jednego z najbogatszych 

rodów, była piękną i niezwykle inteligentną 

kobietą, która posługiwała się płynnie 

językiem węgierskim, niemieckim i łaciną.                  

 Została ogłoszona…  najsłynniejszą 

seryjną morderczynią w historii.  
 

Urodziła się latem 1560 roku.  

Jej krewni dzielili się na dwie grupy. Po jednej stronie kuzyn, który był premierem 

Węgier, następnie pastorem, a po drugiej wuj wyznający szatana, przypadki chorób 

psychicznych czy dewiacji seksualnych.  

Skończywszy piętnaście lat, poślubiła Franciszka Nadesdyego. Właśnie wtedy 

zaczęła gwałtownie wybuchać gniewem, czego następstwem były pierwsze kary 

wymierzone w służące.  

Gdy pewnego dnia jedna z nich została przyłapana na wyjadaniu słodyczy, księżna 

kazała rozebrać ją, nasmarować miodem i zostawić na dworze na pastwę owadów. Nie 

raz, nie dwa rzuciła gorącym żelazkiem, wiązała ręce na plecach, wypalała włosy,  

szwaczkom zwykła zaszywać usta igłą, jeśli suknia się jej nie spodobała.  

Apogeum stanowiły przesłuchania. Elżbieta często oskarżała swoją służbę  

i poddawała ją torturom, aby wymusić przyznanie się do winy.  

Wszystkie wymyśliła samodzielnie. Zaliczały się do nich: bicie po całym ciele, do 

momentu pękania skóry, przecinanie nożycami opuchniętych miejsc, wbijanie szpilek  

w usta i pod paznokcie, obcinanie części ciała lub wyszarpywanie ich zębami, głodzenie 

czy zanurzenie i polewanie zimną wodą na mrozie, aż do śmierci z wyziębienia.  

 

WIECZNA MŁODOŚĆ 

ELŻBIETA BATORY – KRWAWA HRABINA 

Elżbieta Batory nie potrafiła pogodzić się z upływem czasu. Patrząc w lustro, 

widziała kobietę dojrzałą, której życie coraz szybciej przecieka przez palce. 

 Musiała jakoś rozwiązać ten problem. Zainteresowała się alchemią i zielarstwem 

– wręcz pochłaniała książki. Zdesperowana, uwierzyła starej wieśniaczce, która podczas 

przypadkowego spotkania powiedziała, że to krew dziewic zachowuje piękno. Hrabina 

miała dzięki wymyślnym narzędziom zbierać ją, a następnie brać w niej kąpiel. Ten 

fragment legendy budzi obecnie wielkie wątpliwości. Dlaczego? Z naukowego punktu 

widzenia nie było to możliwe z powodu szybkiego krzepnięcia krwi.  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP24Y3bmskCFUbXGgodPEcMag&url=http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/03/12/czy-stefan-batory-mial-w-rodzinie-najprawdziwszego-wampira/&psig=AFQjCNH0Ry2s9kj1NUggey7zWAyqe8yXFA&ust=1447961480297829
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Jednak, koniec końców, nasilały się skargi na Elżbietę. Zaczęły ginąć 

szlachcianki, plotki o makabrycznej przemocy były coraz głośniejsze, a pewnego dnia 

duchowni znaleźli zwłoki pomiędzy zamkiem, a kościołem!  

Zjechali się sędziowie, przeprowadzono przesłuchania – na liście ofiar Batorówny 

figurowało ponad 600 nazwisk. Za tyle zbrodni Jana Ficko, Ilonę i Dorę – pomocników 

hrabiny – poddano publicznej egzekucji. Wyrok brzmiał: Za zbrodnie przechodzące 

wszelkiej wyobrażenie – mordowanie i torturowanie najbardziej wyrafinowanymi 

sposobami – zostaną żywcem spalone. Wcześniej jednak ich palce, którymi tyle krwi 

niewieściej przelały, będą wyrwane żelaznymi kleszczami. 

Jan z kolei stracił głowę.  

Elżbieta Batory została zamurowana żywcem w jednej z własnych komnat.  

W zamknięciu przeżyła trzy lata. Zmarła 21 sierpnia 1614 roku.  

DLACZEGO? 

 Działania Elżbiety Batory uzasadnia się, wspomnianym już, pochodzeniem  

i samotnością spowodowaną ciągłą nieobecnością męża, jego późniejszą śmiercią      

i złymi  kontaktami z teściową.  

Według niektórych świadectw jeszcze przed swoim małżeństwem miała ona 

urodzić nieślubne dziecko. Oddano je na wychowanie na wieś, z czym kobieta nie 

mogła się pogodzić, ponieważ z jego ojcem miało łączyć ją niezwykle silne uczucie. 

 Nikt nie rodzi się potworem. Staje się nim przez czyny, kształtuje go życie. 

W całej tej historii pojawia się również teoria spiskowa, według której Batory 

miała paść ofiarą zmowy swego krewnego Jerzego Thurzona i króla Węgier – 

 Macieja Habsburga. Pierwszy z nich miał zyskać spore połacie ziemi, z kolei władca 

mógł dzięki temu wstrzymać ambicje rodu Batorych, gdyż zagrażał on wówczas 

pozycji Habsburgów w Europie Środkowo – Wschodniej.  

Niestety prawdy może nie dowiemy się już nigdy.  

Kamila Swoboda 

1A 
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Wehikułem czasu do romantyzmu 
 

 Lubię podróżować. Zawsze, kiedy gdzieś wyjeżdżam, czuję się 

podekscytowana i lekko zestresowana. Gdy przybywam pod szkołę jest ciemno 

(jak przystało na październikowy wieczór), dostrzegam jedynie kilka uczennic  

stojących z walizkami przy zamkniętej bramie naszej ukochanej szkoły. Nie 

znam ich, gdyż są to uczennice pierwszej klasy, zatem postanawiam nawiązać  

z nimi krótką, integracyjną rozmowę. Mija zaledwie kilka minut, kiedy parking 

przy szkole wypełnia gwar moich rówieśników i ich rodziców. Czuję się jak  

w mrowisku, gdzie starsze mrówki dają instrukcje młodszym, a wybrane 

„robotnice” podają z ręki do ręki bagaże, które składowane są w autokarowym 

magazynie.  

 W tłumie staram się znaleźć jakieś źródło mentalnego wsparcia, jednak 

okazuje się, że tyko błądzę wzrokiem wśród obcych twarzy. Oddaję bagaż 

jakiemuś pomocnemu tacie i podążając za kilkoma nieznajomymi uczestnikami 

wycieczki wsiadam do autokaru. Oczywiście jak przystało na najstarszych, 

grupa kilku uczniów z mojej klasy już zajęła tył autokaru, gdzie również na 

mnie czeka zarezerwowane miejsce. Gdy siadam, a moi przyjaciele witają mnie 

„suchymi” żartami, moje poczucie bezpieczeństwa wreszcie zostaje jakkolwiek 

opanowane. Ruszamy w całonocną podróż. 

 Po mniej więcej godzinie jazdy, uraczono nas, wprowadzającą  

w atmosferę wycieczki, adaptacją filmową „Pana Tadeusza”. Nie byłoby to 

złym pomysłem, gdyby nie późna jak na moje standardy pora i brak możliwości 

wyłączenia głośników nad naszymi głowami, a przy okrzykach sarmackiej 

szlachty i hukach ich strzelb, nie da się zasnąć. Na szczęście nic nie trwa 

wiecznie, zatem ta wspaniała ekranizacja również dobiega końca i spokojnie 

mogę przejść w stan hibernacji. 

 Pierwszym przystankiem na Litwie, bo tam jechaliśmy, jest Kopciowo. 

Choć przewodnik uprzedził nas wcześniej, że jest to wieś, nie dodał, w którym 

wieku zatrzymał się tam czas, bowiem gdy dojeżdżamy na miejsce, zaczynam 

się zastanawiać, czy nasz autokar nie jest przypadkiem wehikułem czasu. 

Ruszamy w stronę szkoły podstawowej im. Emilii Plater, a mijając skromne, 

drewniane i niezwykle urocze domki, oświetlone lekko pomarańczowym 

światłem wschodzącego słońca, myślę, jak wspaniale byłoby spędzić tu kilka 

wakacyjnych dni, odciętych od wszelkich świadectw postępującej cywilizacji. 

Idąc tak dalej, w zadumie, przechodzi mi przez głowę myśl, że nigdzie nie 

widzę głównego „materiału” XXI w., który na całym świecie, poprzez swoją 

nachalność, stał się jego symbolem – plastiku. 

 Przy wspomnianej szkole znajduje się muzeum Emilii Plater, u którego 

wejścia wita nas sympatyczna kobieta. Wewnątrz było kilka portretów naszej 

bohaterki, a także wiele przedmiotów wykorzystywanych w jej czasach. 

Następnie udaliśmy się na cmentarz, gdzie znajduje się grób patronki naszej 
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szkoły. Mogliśmy być dumni, ponieważ jako pierwsza grupa w historii naszego 

liceum mieliśmy okazję odwiedzić miejsce jej spoczynku. Kilka pamiątkowych 

zdjęć i ruszamy dalej w drogę, dzięki czemu mamy jeszcze trochę czasu na sen. 

 Kolejnym punktem wycieczki są Druskienniki – miasteczko nad 

Niemnem, słynące z uzdrowicielskich, słonych wód z dodatkiem magnezu. 

Zainteresowani cudownymi właściwościami wody, wszyscy rzucili się do kilku 

małych kurków, z których wypływa „fantastyczny” płyn. Od razu  

po skosztowaniu zrozumiałam, dlaczego ta „przyjemność” jest darmowa... 

Podejrzewam, że nikt przy  zdrowych zmysłach i nie znajdujący się na pustyni –

wyjątkiem są moi koledzyz klasy, ale tutaj pojawia się kwestia zakładu i męskiej 

dumy – nie wypiłby całego kubeczka tej cieczy, która od krwi różni się chyba 

jedynie kolorem. Następnie krótki obchód okolicy, który wystarcza, abym 

nabrała przekonania, że Litwa (oględnie mówiąc) ma małą gęstość zaludnienia. 

Dla jasności muszę dodać, że tamtejszy krajobraz bardzo mi się podoba, tym 

bardziej jestem zdumiona tak małą ilością osób. 

 Po południu dojeżdżamy do Trok, gdzie w końcu możemy zjeść coś 

innego niż prowiant, składający się głównie z ciastek i żelków, i spróbować 

karaimskiego specjału – kibinów. Delektujemy się nimi w restauracji położonej  

w malowniczym miejscu naprzeciwko zamku znajdującego się na wyspie 

jeziora Galwie. Okazuje się, że zamek ten jest związany z księstwem polsko-

litewskim, a same Troki były niegdyś stolicą Litwy. W drodze na zamek mijamy 

starszego mężczyznę, który wygrywa na akordeonie znaną nam pieśń, w trakcie 

której większość zaczyna śpiewać do melodii „hej, hej, hej sokoły...”. Nie wiem 

dlaczego, ale sprawiło mi to ogromną przyjemność, gdyż jak dotąd, będąc poza 

granicami mojego kraju, nie spostrzegłam aż tylu podobieństw i śladów 

polskości, a już z pewnością nie byłam z tego powodu tak dumna. 

 Wreszcie, po całodniowej wycieczce przez Litwę, docieramy do hotelu. 

Fakt, że znajduje się on w słynnym Wilnie chwilowo nie ma znaczenia, gdyż ze 

względu na zmęczenie, obchodzi mnie jedynie dostęp do bieżącej wody i łóżka. 

Ledwo udaje mi się położyć, kiedy moje współlokatorki mówią mi, że trzeba 

zejść na kolację. Myślę, że jakoś to przeboleję i uda mi się przeleżeć po kolacji, 

jednak tym razem dowiaduje się o możliwości pójścia na wieczorny spacer po 

centrum Wilna. Najwyraźniej odpoczynek nie jest mi pisany. 

 Do centrum jedziemy trolejbusem kilkunastoosobową grupą, reszta poszła 

do sklepu albo została w hotelu. Całą drogę nie mogę wyjść ze zdumienia,  

że w samym centrum miasta, w stolicy unijnego kraju, wciąż jest tak mało ludzi.  

W drodze na rynek mijamy wiele kawiarni i hotelowych restauracji, w których 

Litwini spędzają wieczory. Podczas gdy ja zachwycam się luksusowymi 

hotelami, reszta grupy przystaje, podziwiając katedrę wileńską umieszczoną na 

środku wielkiego placu, po drugiej stronie ulicy. Kiedy odwracam się, aby 

również zobaczyć to architektoniczne dzieło, ulegam kompletnemu 

rozczarowaniu, ponieważ mimo niepodważalnego piękna budynku, nie kojarzy 

mi się on z katedrą, a raczej z muzeum. Kościół nie jest wysoki, bez strzelistych 
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wież, skierowanych  w stronę nieba. Ładny, lecz w niczym nie kojarzący się  

z funkcją, którą pełni. 

 Z tym dziwnym poczuciem niedosytu, idziemy w stronę uniwersytetu.  

W tym czasie nawiązuję krótką rozmowę z pomysłodawcą tego wieczornego 

„wypadu”, Panem Jackiem Bajerem, z którym dzielę się odczuciami na temat 

katedry. Wtedy właśnie zauważa, że spacerujemy tymi samymi ulicami, co 

niegdyś Adam Mickiewicz. Ta myśl zmienia moje postrzeganie tego miejsca, 

natychmiast staje się ono dla mnie bardzo wartościowe. Rozglądając się 

dookoła, poczułam dziwną radość, jakbym przeżywała wileński sen, wśród 

brukowanych, oświetlonych latarniami ulic, które śledziły dzieje postaci ściśle 

wiążącymi sięz wielkimi, polskimi dziełami literackimi. I właśnie wtedy, w tym 

na pozór obcym mieście, poczułam więcej więzi z Polską, niż w samym jej 

centrum, w którym będąc, rozpaczliwie próbujemy doganiać Amerykanów,  

w pośpiechu gubiąc swoją świadomość narodową i miłość do ojczyzny, a tutaj, 

w Wilnie, zatrzymał się dla nas czas jako bezpiecznie ukryta pamiątka polskiej 

dumyi patriotyzmu. Wszystko to sprawiło, że ja również chciałam tam zostać  

i złączyć swoje serce z sercem polskiego romantyzmu.  

 Następnego ranka czuję się zmarnowana, choć ogromnie szczęśliwa, 

zważywszy na nocną integrację z Litwą... Tak, to było przyjemne 

doświadczenie.  

 Po śniadaniu jedziemy z przewodnik na cmentarz na Rossie, gdzie 

złożone zostało serce Józefa Piłsudskiego, obok trumny jego matki, dlatego na 

płycie z czarnego granitu widnieje napis „MATKA I SERCE SYNA”. Po obu 

stronach grobowca stoją w równych odstępach, w kilku rzędach, groby żołnierzy 

polskich walczących o Wilno. Wygląda to tak, jakby trzymali wartę przy 

marszałku i jego matce. Za cmentarzykiem wojskowym piętrzy się na wzgórzu 

starsza część cmentarza. Wygląda pięknie. Stare, w większości poniszczone 

grobowce, z cudownymi rzeźbami, dodatkowo udekorowane przez opadłe, 

kolorowe liście  wyglądają niezwykle, wręcz magicznie, co również wpisuje się 

w aurę romantyzmu. 

 Po zwiedzaniu cmentarza czeka nas kilkugodzinny obchód nieskończonej 

ilości wileńskich świątyń. Najbardziej w pamięć zapadł mi pierwszy zwiedzony 

kościół św. Piotra i Pawła, zwany „perłą broku”, a jednak wchodząc do niego, 

nie zostaję osaczona złotymi zdobieniami. Wszystko jest białe, jasne, czyste. 

Wszystkie części tego kościoła są bogato zdobione w przecudowne, białe 

rzeźby, w dynamicznych pozach. Niektóre  wyglądają tak realistycznie, jakby 

wystawiając swoją kończynę chciały wyjść do nas ze ściany, zeskoczyć z sufitu, 

po prostu ożyć i stworzyć armię dwóch tysięcy aniołów. 

 Podążając dalej, w istnym labiryncie tutejszych ulic, które ostatecznie 

zawsze prowadzą do innego kościoła, staram się chłonąć jak najwięcej, jednak 

skutecznie przeszkadza mi w tym głód, zmęczenie i zimny wiatr. Wszystko to 

sprawia, że celem dzisiejszej wycieczki staje się McDonald, do którego 

docieramy po zwiedzeniu: niektórych części Uniwersytetu Wileńskiego, Ostrej 
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Bramy, znanej z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza celi Konrada  

i wspomnianych wcześniej kościołów, cerkwi i tym podobnych atrakcji. Po 

posiłku mamy trochę czasu dla siebie. Wracamy do hotelu. 

 Wieczorem znowu udajemy się, na krótką wycieczkę, na Górę 

Trzykrzyską, której szczyt pokazują nam trzy białe krzyże podświetlone 

fioletowymi reflektorami. Widać stąd piękną panoramę Wilna oświetlonego 

wieloma małymi światełkami, które z tej odległości wyglądają jak odbicie 

gwiazd. Jest tak cudownie, że gdybym była Faustem z dramatu Goethego, 

właśnie tutaj wypowiedziałabym słynne słowa „chwilo trwaj, takaś piękna”.  

W euforii zbiegam w dół, ścigam się z własnym szczęściem i chyba poczułam, 

że jesteśmy razem. Tak niewiele potrzeba do radości – kilka pięknych widoków 

pod nocnym niebem, a życie staje się przyjemniejsze. 

 Następnego ranka po śniadaniu, ze smutkiem oddaję się pakowaniu, co 

uświadamia mi, że ten przyjemny, beztroski czas powoli dobiega końca, choć 

przed nami jeszcze cały dzień i noc podróży. Jak zwykle spóźniona wchodzę do 

autokaru, wcześniej oddając walizkę kierowcy. Znów udajemy się do centrum 

Wilna. Mamy tutaj czas dla siebie, rozdzielamy się na mniejsze grupki  

i przemierzamy w nich miasto, jakbyśmy znali już każdy kąt. Ten wolny czas 

pozwala mi jeszcze mocniej zżyć się z miastem, poznając je nie pod kątem 

eksponowanych turystom zabytków, lecz za pomocą obserwacji i uczestnictwa 

w codziennym życiu mieszkańców. Kojarzę wszystkie miejsca, na których się 

znajdujemy i czuję, jakby Wilno nie miało już przede mną nic do ukrycia, 

emocjonalnie stając się moim drugim domem. 

 O umówionej porze stawiamy się pod Ostrą Bramą. W drodze do 

Zarzecza, artystycznej dzielnicy Wilna, mijamy jeszcze dwa kościoły i pomnik 

Adama Mickiewicza, przy którym znów ustawiamy się do grupowego zdjęcia.  

 Na Zarzeczu czuję się niezwykle rozluźniona, w końcu prawo tej 

dzielnicy nakazuje uśmiechanie się, a cała jej „konstytucja” jest humorystyczna, 

przez co zapewne przestrzegana. To państwo-miasto podlegające innemu 

państwu, ukryte w jego wnętrzu, tak jakby z myślą, aby trudniej było się tam 

dostać tym, co znaleźliby w nim swoje miejsce na ziemi. Niestety nie spędzamy 

w tej utopii dla artystów zbyt dużo czasu, gdyż czeka nas ostatni punkt 

wycieczki – Kowno. 

 Hm... niby ładnie. Na środku rynku postawiony wielki kościół, wokół 

ustawione kamienice. Znów mamy wolny czas, a więc udaję się w towarzystwie 

sześciu kolegów na pizzę do klimatycznego baru, gdzie odcinając się od 

męskich rozmów, oddaję się fascynującej grze na telefonie. Resztę wolnego 

czasu spędzam, spacerując po murku nad Niemnem. Staram się oddać zabawie 

skakania po kamieniach, ale gdzieś z tyłu głowy śledzi mnie myśl, że to już 

koniec.  

 Słuchając historii Mickiewicza związanej z Kownem, nie dziwię się, że 

przebywając tu, tęsknił za Wilnem. Tam aura romantyzmu była głęboko 
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odczuwalna, wciąż świeża mimo upływu czasu, a tutaj w Kownie, jest tak... 

zwyczajnie. 

 Wracamy. Przed nami długa droga. Czuję żal konieczności rozstania  

z Litwą, które mnie niebawem czeka, gdyż do granicy zostało niewiele. Ostatnie 

wdechy litewskiego powietrza i zapadam w sen, który paradoksalnie przenosi 

mnie z bajki do codziennej, szarej, polskiej rzeczywistości, która rządzi się 

swoimi prawami i czuję, jak opuszcza mnie romantyczna aura.  

 Gdy podjeżdżamy pod szkołę jest piorunująco zwyczajnie, jak gdybym 

nigdy stąd nie wyjechała, a jednak na wszystko patrzę inaczej. Przez tych kilka 

dni nic się tutaj nie zmieniło, tylko ja jestem już inną osobą, bogatszą duchowo i 

dojrzalszą.  
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Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT 

BOŻEGO NARODZENIA REDAKCJA 

„E!MILKI” 

ŻYCZY CAŁEJ 

  SPOŁECZNOŚCI PLATERAŃSKIEJ 

WESOŁYCH ŚWIĄT!  
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