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Boje się dnia 

 

Wschód słońca oznacza początek końca 

Dzień znaczy strach 

Słońce wyznacza tor cierpienia 

Pragnę nocy 

Przerażający widok zbolałych uśmiechów 

Tragiczna perspektywa cienistych klonów 

Strach zgubienia pośród braku tożsamości 

Z minuty na minutę serce słabiej bije 

Budzi się nocą 

My szaleni nie skalani ideą istnienia 

Budzimy się podczas snu 

Żyjemy podczas pozornej śmierci społeczeństwa 

Odwracamy pętle czasu 

Błędna natura egzystencji 

Boje się dnia i chłost słowa 

Lękam się ostrzy zajadłych strzał losu 

Ale nocą świat śpi 

Los śpi 

Lęk śpi 

Strachu brak 
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Zwyczajne rzeczy 

 

Sprawą zwyczajną jest ta 

nadzwyczajność 

Śpiew motyla 

Dotyk strumienia 

Absurdy ubrane w aksamit 

Luksusy w barwach jesieni 

Gwar cudownie męczący sumienie 

Spokój ukryty daleko 

Ucieczka przez świtem 

Powrót do świata 

Chwila dla siebie dla czasu 

Wspaniała dłoń banału poezji 

Głupcy bez kochania ironii 

Prostolinijne postrzeganie czasu 

I kot 

I dach 

I kot na dachu 

 Wszystko takie banalne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Perek 

ID 



Czarno wszędzie! 

 
24 października 1975 r. islandzkie kobiety przerwały pracę i swoje 

obowiązki domowe. Wyszły na przedmieścia, aby słuchać przemówień 

działaczek i dyskutować o nierównościach. Wszystko trwało tylko jeden dzień, 

ale zapoczątkowało prawdziwą rewolucję. Do akcji włączyło się 90 procent 

Islandek. W tłumie były starsze panie, licealistki, wystrojone damy i robotnice  

z fabryk. Przyczyną strajku były nierówności w płacach i bagatelizowanie pracy, 

którą wykonują kobiety. Dla mężczyzn był to jednak trudny dzień, ponieważ 

zostali pozbawieni swoich gospodyń i opiekunek do dzieci. Protest, na całe 

szczęście, dał kobietom pozytywne rezultaty. Pięć lat po "długim piątku" 

Islandia jako pierwszy kraj na świecie wybrała w demokratycznym głosowaniu 

kobietę na prezydenta. Reprezentacja kobiet i mężczyzn w parlamencie jest dziś 

niemal równa. Cała społeczność damska miała poczucie, że w grupie mogą 

wiele zmienić, a każda ma w sobie oparcie i siłę, aby walczyć o swoje. Pokazały 

bowiem swoją determinację i to, że nie są tylko i wyłącznie jednostką gotującą  

i sprzątającą. 
 

 
 

Sytuacja sprzed parudziesięciu lat powtórzyła się w Polsce, kiedy obecny 

rząd poruszył temat zaostrzenia obecnej ustawy o aborcji. Aktualnie dostępna 

jest ona w Polsce, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia czy zdrowia matki, 



lub badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego 

upośledzenia płodu, a także gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.  

Niedawno jednak Fundacja Pro - Prawo do życia, zawiadomiła marszałka Sejmu 

o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Celem było 

„zebranie co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, zapewniającym 

każdemu dziecku prawo do życia od poczęcia”. Obywatelski projekt 

przygotowany przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zakłada 

bowiem niemal całkowity zakaz aborcji: 

 
 

Oburzone Polki, z inicjatywy Krystyny Jandy, postanowiły 3 października 

2016 r. pokazać swój sprzeciw wobec nieludzkiej ustawy, wychodząc na ulicę  

w każdym mieście. W całej Polsce kobiety wzięły dzień wolny od pracy, 

gospodynie zostawiły swoje obowiązki, a młodzież została pozwalniana z zajęć 

lekcyjnych. Również wielu mężczyzn dopingowało swoje żony w demonstracji. 

Głównym hasłem "Ogólnopolskiego strajku kobiet" było prawo kobiet  

do decydowania o urodzeniu dziecka i swoim ciele. Akcja była również 

prowadzona internetowo, zachęcano do aktywności poprzez wrzucanie zdjęć  

w czarnych ubraniach z hasztagiem #czarny protest.  

Kobiety mimo fatalnej pogody protestowały z użyciem różnych 

transparentów, a także symbolicznym wieszakiem, za pomocą którego kiedyś 

dokonywały nielegalnych aborcji. Cała ustawa jest dla wielu obywatelek 

pogwałceniem ich praw, stąd powstałe hasła: "Bez nas, o nas", a także "Moje 

ciało, mój wybór". Dlaczego rząd ma decydować w imieniu kobiety w sprawach 

tak intymnych? Dlaczego kobieta ma być karana za nieumyślne poronienie  

i czuć presję podczas noszenia ciąży? Dlaczego zmuszona jest do urodzenia 

dziecka z wyniku gwałtu? Dlaczego niedostrzegalne zostanie życie kobiety i jej 

stan zdrowia psychicznego? 

 

 



 

Cały protest został dobrze przyjęty również za granicą. Kobiety z różnych 

narodowości dopingowały Polki, udostępniając zdjęcia z poparciem dla nich. 

 

Piątego października zebrało się specjalne spotkanie Komisji Sejmowej, 

w którym uczestniczyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odbyło się na nim 

głosowanie w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Posłowie PiS  

na wniosek Witolda Czarneckiego w większości - niespodziewanie - 

zagłosowali za odrzuceniem ustawy, zakazującej aborcji. 



Wcześniej byli innego zdania. Bardzo możliwe, że na zmianę ich stanowiska 

wpłynęła skala poniedziałkowego protestu, zorganizowanego w całej Polsce 

przez kobiety. Projekt musiał jednak jeszcze trafić do Sejmu, gdzie odbyło się  

w tej sprawie głosowanie. Tam również został odrzucony. Wygrały kobiety. 

Przed głosowaniem w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego zaostrzenia 

aborcji głos zabrał sam Jarosław Kaczyński: "Prawo i Sprawiedliwość będzie  

w dalszym ciągu za ochroną życia i będzie podejmowało w tym kierunku 

odpowiednie działania, ale będą to działania o charakterze przemyślanym,  

o takim charakterze, który rzeczywiście będzie prowadził do uzyskania tego 

skutku." 

Wygląda na to, że czarny protest poskutkował. Wielu protestujących 

wyszło na ulice nie tylko ze względu na plany zaostrzenia ustawy 

antyaborcyjnej. Gdyby projekt wszedł w życie, mógłby on bowiem pozbawić 

kobiety podstawowego prawa, które jest normą w państwach demokratycznych. 

Prawa wyboru. 24 października odbędzie się druga runda "Ogólnopolskiego 

strajku kobiet", na który serdecznie zapraszam każdego. 

 

 

Aleksandra Zuwała 
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Czarny Protest, relacja bezpośrednia.  
 
 

Czarny Protest to wyraz sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów 

dotyczących aborcji. Obywatelski projekt ustawy, przewidującej całkowity 

zakaz aborcji oraz kary dla kobiet, które jej się poddały, został skierowany  

do prac w komisji podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu. Jednocześnie 

posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu projekt liberalizujący obowiązujące 

przepisy.  

 Kulminacją Czarnego Protestu był 3 października. W tym dniu kobiety, 

które są przeciwne restrykcyjnej ustawie aborcyjnej zorganizowały Czarny 

Poniedziałek. Wiele kobiet wzorem kobiet z Islandii, które 41 lat temu 

sparaliżowały kraj, nie przyszło do pracy, a jeśli podjęły obowiązki, to ubierały 

się na czarno. Odbyło się też wiele marszów i manifestacji, w których w całym 

kraju wzięło udział łącznie prawie 100 tysięcy osób. 

Na jednym ze strajków byłam również ja. Wyszłam na ulice Katowic, bo 

chcę być wolną kobietą. Chcę mieć prawo decydować o swoim ciele. Pod Teatr 

Śląski przyszły głównie kobiety, mężczyźni byli mniejszością. Uczennice, 

studentki, matki z dziećmi i babcie z wnukami. Wszystkie na czarno i wszystkie 

w imię wolności.  



Udział w Czarnym Proteście to niepowtarzalne doświadczenie. 

Niewiarygodne poczucie wspólnoty, miliony iskier w oczach tych wszystkich 

kobiet, żarliwość wykrzykiwanych haseł i ich chart ducha są czymś, czego nie 

zapomnę do końca życia.  

 Do protestów przyłączyło się wiele gwiazd. Swoje poparcie wyrazili 

między innymi: Krystyna Janda, Agnieszka Dygant, Maja Ostaszewska, Dorota 

Wellman, Joanna Przetakiewicz, Michał Piróg, Kuba Wojewódzki, Grzegorz 

Kupczyk, Michał Rudaś, a nawet Marta Kaczyńska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Baran IIA 



 

  

„Lekcja wychowania fizycznego” 
 

Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z naszą nową nauczycielką 

wychowania fizycznego - mgr Agnieszką Jaroszewską. Pewnie myślicie,  

że sport to jedyne hobby pani Jaroszewskiej, ale jak się zaraz przekonacie, nie 

tylko. Właśnie od takich ludzi  możemy uczyć się pasji, do tego co robimy i 

łączenia pracy z przyjemnością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cieszymy się, że została Pani zatrudniona w naszym liceum, ale chciałam 

zapytać, jak Pani do Nas trafiła? 

 - Od dawna marzyłam, żeby tu pracować, ponieważ specjalizuję się w zajęciach 

z fitnessu. Pani dyrektor, mgr Dorota Leszczyńska, chciała wprowadzić takie 

elementy do lekcji wychowania fizycznego, dlatego pojawiła się szansa na moje 

zatrudnienie. 

- Czy oprócz naszego liceum uczy Pani jeszcze w jakiejś szkole? 

- Tak, od 20 lat jestem pracownikiem Studium Wychowania Fizycznego    

i Sportu Uniwersytetu Śląskiego oraz uczę w Gimnazjum nr 16. 

- Jakie wrażenie wywarły na Pani Regaty Plater-Staszic? 

- Szkoda, że przegraliśmy, ale zaangażowanie uczniów i nauczycieli było 

niesamowite. Wszystko wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. 



- Jak wspomina Pani swoje liceum? 

- Chodziłam do Liceum im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Stawiano tam na 

aktywność fizyczną. W budynku podstawówki znajdował się także basen. 

Spędziłam tak 12 lat, więc zżyłam się ze sportem i tamtą szkołą. 

- Czy zawsze marzyła Pani o pracy w swoim zawodzie? 

- W tamtym czasie nie miałam sprecyzowanych planów na przyszłość, ale studia 

na Akademii Wychowania Fizycznego wspominam bardzo mile. 

- Gdyby nie była Pani nauczycielką, jaki inny zawód by Pani wybrała? 

- Być może byłabym stomatologiem lub dermatologiem. 

- Jaki jest Pani ulubiony sport? 

- Myślę, że lekkoatletyka. 

- Jakie są Pani hobby? 

- Od 18 lat uczę się języka angielskiego i włoskiego, oprócz tego prowadzę 

pilates oraz treningi personalne. 

- To już moje ostatnie pytanie . Z racji, że jestem w klasie o profilu medialnym, 

chciałam zapytać, jaki jest pani ulubiony film, serial, książka? 

- Bardzo lubię włoski serial „Gomorra”, ponieważ miasto Neapol jest mi bardzo 

bliskie i książki autorstwa H. Cobena i T. Gerritsen. 

 

 

 

 

Aleksandra Wszelaka 2A 

 

 



 

 

PLATER MIĘDZYNARODOWO 

 

 Nasze Liceum od września 2015 roku uczestniczy w międzynarodowym 

projekcie CitiPart. W przedsięwzięciu bierze udział 5 krajów europejskich: 

Polska, Niemcy, Austria, Francja i Chorwacja. Celem projektu jest 

zdefiniowanie fundamentalnych zasad Unii Europejskiej: solidarności, tolerancji 

i pokoju. To właśnie Plater ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czym 

właściwie jest tolerancja i jak wygląda ona w kontekście lokalnej społeczności. 

 Uczestnicy projektu spotykają się na konferencjach, by omawiać działania 

związane z poszczególnymi hasłami. Pierwsze takie spotkanie odbyło się  

w marcu zeszłego roku w Warszawie.  Przedstawiciele placówek biorących 

udział w CitiPart dyskutowali tam na temat solidarności. 

 Konferencja dotycząca tolerancji odbędzie się w dniach 27-29 listopada 

2016 roku w Poczdamie. To właśnie tam uczniowie Plater przedstawią wnioski 

z prowadzonych przez szkołę działań.  

 Dotychczas uczniowie Plater wzięli udział w Senior Party. Na imprezie 

bawili się seniorzy z Sosnowca oraz jego miast partnerskich. Młodzież 

przeprowadzała z nimi wywiady na temat tolerancji.  

 W czerwcu, podczas Dni Sosnowca, Plateranie zorganizowali festyn.  

W jego trakcie mieszkańcy Sosnowca mieli okazję odpowiedzieć na pytania: 

„Czy jesteś tolerancyjny?” oraz „Czy Polacy są tolerancyjni?”. Natomiast dzieci 

mogły wziąć udział w konkursie plastycznym i wygrać ciekawe nagrody.  

W trakcie całej imprezy kręcono również film dokumentalny.  

 Obecnie uczniowie zaangażowani w projekt pracują nad krótkim filmem 

o tolerancji, który zostanie zaprezentowany uczestnikom z innych krajów  

na konferencji w Poczdamie. Oprócz II LO w projekcie biorą udział również 

dwa inne sosnowieckie licea: IV LO im. S. Staszica i VI LO im. J. Korczaka. 

Strasna Zaba 



Zakochać się 

w Ukrainie! 

 
Wycieczka na Ukrainę była bardzo wyczekiwanym wydarzeniem. Mając  

w pamięci rewelacyjny wypad do Petersburga, nie mogliśmy się doczekać – 

entuzjazm rozsadzał nas od środka.  

Czy się nie rozczarowaliśmy? 

 

 



 Wyjechaliśmy spod szkoły parę minut po dwudziestej pierwszej. 

Roześmiani, zabraliśmy młodzież z IV LO K.K. Baczyńskiego w Olkuszu. Czas 

leciał szybko, aż do granicy.  

 

 

 

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy 

Żołkiew. To urocze, niegdyś polskie miasteczko, 

było ulubionym miejscem króla Jana III 

Sobieskiego. Umocnił je, udekorował w stylu 

barokowym, przywiózł liczne trofea i 

współfinansował wiele miejsc.  

Następny był Lwów. Warto przypomnieć, 

że jeszcze do 1945 roku był częścią naszego 

kraju i jednym z jego najważniejszych 

ośrodków. Z tego powodu spacerując, czuje się 

niemałą nostalgię.  Ponadto cudowna 

architektura, atmosfera i kuchnia… Będziecie 

zaskoczeni, ale jednym z największych 

przysmaków jest słonina w czekoladzie!  

Zwiedziliśmy historyczne centrum, wpisane w 

1998 roku na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO i powalający Cmentarz Łyczakowski.  

 

 

Groby stanowią o jego unikalnym charakterze. Monumentalne grobowce nie 

pozwalają przejść obojętnie. Podniosła aura przeplata się z zachwytem, ale i 

ulotnością, smutkiem. Rzeźby nagrobne wydają się jakby żywe – są tak 

realistyczne, że ma się wielką ochotę dotknąć ich, aby sprawdzić, czy aby na 

pewno to nie ludzie zastygli na moment…   



 

 

Szczególnym miejscem jest Cmentarz Obrońców Lwowa, zwany również 

Cmentarzem Orląt Lwowskich. Leżą tu obrońcy Lwowa, który Ukraińcy chcieli 

zdobyć w 1918 roku. Na krzyżach wyryte są imiona dzieci. Bohaterów – 

maksymalnie o dwa lata starszych od nas. Każdy krzyż jest w górnej części 

opasany biało – czerwoną wstążką. Co ciekawe, to polscy kibice  dokonali tego 

dzieła. Centralnym punktem Cmentarza Orląt Lwowskich jest łuk triumfalny, 

pokryty śladami po linach i kulach, którymi Ukraińcy chcieli go zniszczyć  

po drugiej wojnie światowej. 

 

      Następnie udaliśmy się do Kamieńca Podolskiego, miejscowości oblężonej 

przez Turków w trzeciej części Trylogii Henryka Sienkiewicza - ,,Panu 

Wołodyjowskim’’. Zwiedziliśmy też Ławrę Poczajowską, której budowę 

rozpoczęto XII wieku.  



To drugi najważniejszy ośrodek prawosławnego życia monastycznego na całej 

Ukrainie (po Ławrze Peczerskiej w Kijowie). Z tego względu damska część 

naszej wycieczki musiała założyć długie spódnice i chusty na głowę. 

Początkowo byliśmy nieco zdezorientowani, ale wystarczyły sekundy  

po wejściu w głąb, żeby odczuć zachwyt. Jeśli będziecie w pobliżu, zróbcie 

wszystko, żeby tam wejść. To jedno z tych miejsc, które wręcz wgryza się  

 

w pamięć.  

 

 

 

W dalszej kolejności zwiedziliśmy Krzemieniec, czyli rodzinne 

miasteczko Juliusza Słowackiego. Odwiedziliśmy poświęcone mu muzeum,  

w którym każda sala odwzorowuje pewien etap jego życia. Dlaczego jest tak 

wyjątkowe? To w dworku, w którym jest teraz muzeum, urodził się i spędził 

dzieciństwo nasz romantyczny wieszcz.  



Kolejnym celem były Zbaraż i 

Chocim. W Chocimiu zwiedzaliśmy 

położony na wysokim skalistym 

brzegu Dniestru zamek. Co ciekawe, 

w 2007 roku został zaliczony do 

,,siedmiu cudów Ukrainy’’ (wśród 

Ławry Pieczerskiej w Kijowie, 

Narodowego rezerwatu historyczno – 

architektonicznego Kamieńca, Parku 

Zofiówka, Soboru Mądrości Bożej w Kijowie, Chortycy i Chersonezu 

Taurydzkiego). Czas sprawił, że zamek ma  niepowtarzalny klimat.  

Krajobraz wprawia w niemały zachwyt. Naprawdę ciężko było nam opuścić to 

miejsce.  

Wydaje się sporo, ale widzieliśmy jeszcze więcej. Na przykład 

Czerniowce – miasto na pograniczu Ukrainy i Rumunii, jedno z największych 

zachodniej monarchii austriacko – węgierskiej. Obiektem, który zrobił na nas 

największe wrażenie jest Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija 

Fedkowycza, którego główny kompleks znajduje się  

w dawnej rezydencji prawosławnego metropolity Bukowiny, w 2011 roku 

wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  



 

 

Z kolei Iwano – Frankowsk, dawniej Stanisławów, to jedna z 

najważniejszych miejscowości w dawnej Galicji.  

Cóż dalej? Olecko z zamkiem, w którym urodzili się Jan III Sobieski  

i Michał Korybut Wiśniowiecki, pałac w Wiśniowcu, czyli rodzinna siedziba 

rodu Wiśniowieckich czy Okopy św. Trójcy.  Ten ostatni obiekt założono w 

1692 roku przez Stanisława Jana Jabłonowskiego i zostaje wspomniany przez 

Zygmunta Krasińskiego w „Nie-Boskiej komedii”.  

Jednak nie wspominam tego miejsca szczególnie tylko z 

tych względów, lecz wszystkim dlatego, że spotkaliśmy 

tam panią Anielę – Polkę, mieszkającą na Ukrainie, 

prężnie współpracującą z polskimi szkołami i 

wycieczkami, odznaczoną z tego powodu wieloma 

tytułami.  

Wiele zobaczyliśmy również ponadprogramowo. 

Najpiękniejszy okazał się Lwów nocą, oświetlony setkami 

świateł, który przyszło nam było ujrzeć jako ostatnie 

miejsce przed opuszczeniem Ukrainy.  

 

Co przywieźliśmy do domu poza magnesami i kubkami?  

Kwas chlebowy (bardzo ważny dla Ukraińców), cudowną lwowską kawę, 

haftowane koszule, ikony i słodycze. No dobrze…bardzo dużo słodyczy: miód, 

chałwę słonecznikową, cukierki, czekolady, praliny i batony.  
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Śmiejąc się, spaliliśmy tysiące kalorii, a ponadto wzbogaciliśmy się o 

cudowne wspomnienia. Zawarliśmy nowe przyjaźnie, jednocześnie 

wzmacniając te, które nawiązaliśmy na poprzedniej wycieczce – do Petersburga. 

Wycieczka na Ukrainę była pełną sentymentu podróżą: w poszukiwaniu 

śladów polskiej kultury, ale i prawdy oraz wartości, jakie powinny być  

w naszym życiu najważniejsze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z trudnej 

sytuacji, w jakiej znalazł się ten kraj. Ukraińcy zaznaczają swoją odrębność 

narodową na każdym kroku – słupy pomalowane na flagowe barwy, dachy, 

wstążki w różnych miejscach. Spacerując, nie opuszczały nas pytania o to,  

w jakim kierunku zmierza świat, co stało się tak naprawdę ważne. Wydaje mi 

się, że ta podróż była istotna dla każdego z nas, mniej lub bardziej, ale 

wystarczająco, żeby zapadła w pamięć na zawsze. Ten niecały tydzień zleciał 

(za) szybko, w szkole trzeba nadrobić zaległości, ale mimo to, pojechalibyśmy 

na nią jeszcze raz.  

Bez najmniejszego wahania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Swoboda 
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„Czerwień- symbol miłości, barwa krwi” 

 

 

Każdy z nas w swoim życiu zadał sobie chyba pytanie: „Czy istnieje 

produkcja, która mogłaby wywierać tak silny wpływ na emocje widza,  

by pozbawiać go wewnętrznej harmonii, wywoływać  w nim myśli 

uniemożliwiające spokojny sen?’’. „ Wołyń”, bez dwóch zdań, pozwala nam 

uzyskać twierdzącą odpowiedź. Na długo zachowa się w pamięci każdego, kto 

przeżył już spotkanie z tym filmem. Minęło raptem kilka dni od premiery, a żyje 

nim już większość polskich obywateli. Powstają kolejne recenzje, któtkie opinie 

dotyczące gry aktorskiej, a także samej produkcji opowiadającej m. in. o miłość 

w czasach nieludzkich. Przeprowadzane są wywiady z aktorami, wcielającymi 

się w główne role, reżyserem, pozostałymi osobami wchodzącymi w skład ekipy 

filmowej.  

 Chciałabym przybliżyć ten film, jego problematykę. Jest to produkcja  

podobna trochę do filmu wojennego. Opowiada ona o młodej polskiej dziewoi - 

Zofii Głowackiej - chłopce, żyjącej na tytułowym Wołyniu, która pragnęła  

normalnego, spokojnego życia i dobrych relacji z otaczającymi ją ludźmi. Jak 

większość dziewcząt w jej wieku, miała marzenia i ukochanego - młodzieńca 

ukraińskiego pochodzenia, którego darzyła ogromnie silnym uczuciem. Jej 

świat, wraz z nadejściem II wojny, został zburzony, niczym upadające w wyniku 

bitew budynki. Z młodej, łapiącej garściami szczęście i doświadczenie życiowe 

dziewczyny, stała się kobietą, przed którą otworzyły się wrota  piekieł.  

 

Ukazana w filmie prawda historyczna, świat sprzed siedemdziesięciu lat, 

nie daje tak łatwo spokoju. O tym, jak ciężko jest mi do tej pory poukładać 

myśli, zebrać do kupy wszystkie refleksje wysnute podczas oglądania i analizy 



owego filmu, niełatwo jest mi mówić. Jeśli już raz będziemy mieli okazję na 

własne oczy ujrzeć sceny „Wołynia”, na długo w pamięci pozostają nam te 

obrazy ukazujące tragiczne losy Polaków masowo mordowanych podczas Rzezi 

Wołyńskiej w roku 1943. Mimo wszystko, jako osoba tworząca recenzję filmu 

Smarzowskiego, musiałam w sposób dokładny i z precyzją przeanalizować 

każdą scenę, nawet, jeśli takowa miałaby budzić w nas przerażenie, chęć 

zamknięcia oczu w wyniku strachu. Takie emocje narastały z każdym 

momentem filmu. 

W mojej opinii jest to jedna z najlepszych produkcji Wojciecha 

Smarzowskiego.  Reżyser prowadzi nas przez losy bohaterów, umożliwiając 

widzom przeniesienie się do tamtych czasów. Wskazuje  przewodniczkę, młodą 

kobietę, Polkę, która pokazuje nam ten straszny świat. Odtwórcy ról doskonale 

wykonali swoją pracę,. Aktorka wcielająca się w rolę Zosi - Michalina Łabacz - 

stanowi doskonały przykład na to, iż zdolny debiutant może sobie także 

popradzić z tak wymagającą rolą.  

Doskonale, z dązeniem do obiektywizmu, w filmie Smarzowskiego został 

ukazany trudny temat Rzezi Wołyńskiej. Ci, którzy wydawali rozkaz 

morderstwa ludności polskiej na Wołyniu, dziś, na terenie Ukrainy, określani są 

często jako bohaterowie walczący o wolność tego państwa.  

Film bardzo dobrze pokazuje tragiczne skutki rozbudzania nienawiści 

wobec innych narodów. Myślę, że u większości z widzów, pojawiły się rozpacz, 

strach, przerażenie, a w głowach rodziło się wiele pytań, np.: „Dlaczego musiało 

do tak przerażającej rzezi dojść? Dlaczego sąsiad wyrządził takie zło sąsiadowi? 

Przyznam, iż po zakończeniu seansu opuszczałam salę kinową ze łzami  

w oczach. Zdecydowanie niełatwo było mi na ukazane w filmie okrucieństwo 

patrzeć, pogodzić się z tym, że nusiało do takiego bestialstwa dojść. Potem 

przed długi czas porządkowałam swoje przemyślenia, starałam się odpowiedzieć 

sobie na nurtujące mnie pytania. Każdy z nas powinien zastanowić się, jak nie 

dopuści do podobnych zdarzeń w przyszłości. 

 Roksana Pędracka 
 IIA 



 

ZAWSZE NA SWOIM – RECENZJA     

FILMU „PATTON” 

 

 „Patton” to amerykański film wojenny z 1970 roku w reżyserii Franklina 

Schaffnera. Film ten znacznie różni się od innych dzieł traktujących o wojnach, 

jakie powstały w XX wieku. Nie mamy tutaj pacyfistycznego tonu, twórcy ani 

przez chwilę nie starają się nas przekonać, że wojna jako taka jest zła. O tym, że 

czeka nas niezwykłe widowisko, świadczy już pierwsza scena, w której generał 

George Patton nie pielęgnuje wartości narodowych, a zwyczajnie twierdzi, iż 

żołnierze są tu z tego powodu, że każdy prawdziwy mężczyzna lubi walczyć. 

Dla Pattona wojna była więc istną przyjemnością. „Patton”, wbrew pozorom, 

nie ma jednak nic wspólnego z nawoływaniem do konfliktu i jednostronną 

pochwałą wojny. Wręcz przeciwnie. 

W żadnym wypadku nie mamy do czynienia z propagandową agitką 

sławiącą czyny dobrych amerykańskich chłopaków na frontach II Wojny 

Światowej, którzy „ociekają” odwagą i miłością do ojczyzny. Owszem, 

„amerykańscy chłopcy” bywają tutaj dzielni, jednak są tu też łzy, krew  

i cierpienie. Film ten jest, oprócz innowacyjnej perspektywy ukazania wojny, 

portretem wielkiego, acz skrajnie kontrowersyjnego dowódcy o burzliwej 

osobowości. I to właśnie o osobowości człowieka, który ucieleśnia wszelkie 

moralne dwuznaczności, jakie niesie za sobą wojna, jest ten film. Wszyscy 

wiemy, że bez charyzmatycznego aktora postać generała Pattona ukazana  

w filmie nie byłaby taka sama. Dlatego w rolę wcielił się George C. Scott, 

którego znamy z takich filmów jak „Dr Strangelove” Stanleya Kubricka, i spisał 

się na medal. Warto powiedzieć, że Patton był osobą pełną sprzeczności; 

religijnym, kochającym sztukę, literaturę, historię, a przy tym niezwykle 

porywczym, gwałtownym, często postępującym niemoralnie człowiekiem.  

Ze swoimi wierzeniami w reinkarnację, nierzadko sprawiał wrażenie na wpół 

szalonego. Niezwykła jest scena, w której Patton jedzie obejrzeć pole bitwy 

stoczonej przez Amerykanów w Afryce z wojskami Hitlera. Nagle nakazuje 

kierowcy skręcić, twierdząc że czuje zapach zmagań wojennych. Okazuje się, iż 

droga wskazana przez generała prowadzi do miejsca, w którym Kartagińczycy 

stoczyli bitwę z Rzymianami. Twierdzi, iż jest on wcieleniem wszystkich 

największych dowódców w historii. Jego zdaniem brał udział we wspomnianym 

boju, a także dowodził wojskami Napoleona. Patton bywa również na wskroś 

rzeczowy, widzi dalej i więcej, niż pozostali dowódcy. Perfekcyjnie przewiduje 

niemiecką ofensywę w Ardenach i doskonale wie, jak się do niej przygotować. 

Liczne dziwactwa jego charakteru idą w parze z fachową wiedzą. Wszystko to 



składa się na obraz człowieka anachronicznego (jak nazwał go jeden z oficerów 

niemieckich), który nie pasuje do czasów, w których przyszło mu żyć. 

 George’owi Scottowi dzielnie sekunduje na ekranie Karl Malden, który 

wciela się w postać generała Omara Bradleya, początkowo podwładnego 

Pattona podczas kampanii w Afryce, a następnie jego zwierzchnika w walce  

w Europie. Część czasu ekranowego to właśnie spór tych dwóch generałów  

o dowództwo. Bradley Maldena jest istnym przeciwieństwem Pattona Scotta: 

jest spokojny, zdystansowany, choć czasem odnosimy wrażenie, że tłumi 

drzemiące w nim emocje. Malden wzorowo wywiązuje się z powierzonego mu 

zadania i przeciwstawia wysokiemu tonowi Scotta opanowanie i ironię. Oprócz 

przemyślanego doboru aktorów warto też wspomnieć o niemalże wzorowej 

reżyserii, a także dopełniającej, idealnie stonowanej muzyce znanego 

kompozytora Jerry’ego Goldsmitha. Jedynym zastrzeżeniem jest scenariusz, 

który czasem zdaje się niekompletny. 

 Mimo że film trwa trzy godziny, moim zdaniem czas ten nie wystarczył, 

aby perfekcyjnie ukazać postać Pattona. Był on osobą jedyną w swoim rodzaju. 

W jednej ze scen pada cytat generała Bradleya: „Ja robię to, ponieważ to mój 

zawód. Ty to robisz, bo to kochasz.” Nawet osoba nie przepadająca za 

motywem wojny w kinie, a tym bardziej za osobami kochającymi wojnę, 

powinna zapoznać się z dziełem Schaffnera, ponieważ oprócz wielkiego 

dowódcy Patton był również człowiekiem. Jak każdy z nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michał Jędrszczak 
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,,Bo ja lubię się okaleczać..’’ 
 
 

Tytuł oryginalny: Sharp Objects 

Autor: Gillian Flynn 

Seria: - 

Liczba stron: 356 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy kojarzą "Zaginioną dziewczynę" - kiedy weszła na ekrany kin 

wywołała wielkie zamieszanie, coraz chętniej sięgano po pierwowzór autorstwa 

Gillian Flynn. Niedawno przeczytana Dziewczyna z pociągu okazała się 

rewelacyjna, więc postanowiłam sięgnąć po kolejny kryminał. Jak go oceniam?  

Zacznijmy od fabuły, która jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się 

wydawać. Camille jest dziennikarką - jej zadaniem jest napisać reportaż 

dotyczący zabójstwa dwóch dziewczynek. Do zbrodni doszło w rodzinnym 

mieście dziewczyny. Camille niechętnie wraca do domu, bolesnych wspomnień 

i matki, która nigdy nie darzyła jej silnym uczuciem. Nie spodziewa się, że 

sprawa zabójstwa będzie miała na nią tak ogromny wpływ.  

"Znam pewną mądrość, która głosi, że żaden rodzic nie powinien patrzeć, 

jak umiera jego dziecko, gdyż jest to odwrócenie naturalnego biegu rzeczy. Ale 

jest to równocześnie jedyny sposób, by naprawdę zachować swoje dziecko przy 

sobie. Dzieci dorastają i odnajdują w życiu o wiele mocniejsze więzi. Znajdują 



sobie małżonków, kochanków. Nie są pochowane z rodzicami. Ta rodzina 

zachowa jednakże swoją najczystszą formę. W grobie.". 

Bohaterowie byli barwnymi postaciami. 

Główną bohaterkę polubiłam od pierwszej strony. Przedstawiono ją jako osobę 

obojętną, raczej wycofaną, ale wraz z kolejnymi rozdziałami odkrywamy, że tak 

naprawdę jest bardzo wrażliwa i zagubiona. Pozostali nie są jedynie tłem, a 

dopełnieniem całości.  

Autorka zaimponowała mi również kreacją miejsca wydarzeń. 

Miasteczko, w którym się one rozgrywają, było bardzo osobliwe, przedstawione 

jako zakątek pełen tajemnic i kłamstw, okryty iluzją, którą podtrzymywali 

mieszkańcy. Nie potrafiłam się tam odnaleźć, wszystko wydawało mi się 

podejrzane i nieodpowiednie.  

Wątek główny został ciekawie poprowadzony, chociaż moje podejrzenia 

(które pojawiły się w połowie lektury) okazały się słuszne. Nie wiem, od czego 

to zależało, ale nieustannie czułam lekki niepokój, bałam się o główną 

bohaterkę, nie ufałam nikomu.  

Autorka dzieła jest młoda, ale utalentowana. "Ostre przedmioty" są jej 

debiutem. Miały drobne wady, ale nie było to coś, co przeszkadzałoby mi  

w poznawaniu tej historii. Flynn ma oryginalny styl pisania. Nie przeciąga, nie 

owija w bawełna, stosuje wiele wulgaryzmów, jednak według mnie podkreślały 

one charakter Camille. Zdecydowanie chcę poznać inne jej dzieła. "Zaginioną 

dziewczynę" mam na swojej liście Must-Have. 

"Ostre przedmioty" są pięknie wydane - okładka minimalistyczna, 

ciemna, ale  przyciągająca uwagę. Książkę polecam osobom początkującym  

w tym gatunku. Czyta się ją szybko, z przyjemnością i zainteresowaniem, lecz 

wytrawni fani kryminałów mogliby być delikatnie zawiedzeni.  
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RMS Titanic- najsłynniejsza morska katastrofa

 

Od chwili, gdy zniknął pod wodami północnego Atlantyku zimną wiosenną 

nocą 1912 roku, wzbudza jeszcze większe zainteresowanie niż przed 

dziewiczym rejsem. Prawie każdy słyszał o katastrofie, jaka spotkała ten 

ogromny statek, ale niewiele osób zna jego historię. Dlatego właśnie szesnaście 

lat temu powstała firma Musealia, która za swój cel postawiła sobie 

porządkowanie, poszerzanie i eksponowanie wiedzy o legendarnym statku.  

Od 8 kwietnia do 9 października w 

Warszawie w pałacu Kultury i Nauki 

otwarta była wystawa opowiadająca 

tragiczną historię RMS Titanic. 

Dowiadujemy się z niej, że pewnego 

letniego wieczoru 1907 roku Bruce Ismay, 

dyrektor zarządzający towarzystwa żeglugowego White Star Line, został 

zaproszony na kolację do londyńskiej rezydencji państwa Pirre, na której wpadł 

na pomysł stworzenia trzech oceanicznych liniowców. Miały być one większe 

od dotychczas skonstruowanych i praktycznie niezatapialne.  

Pierwszym liniowcem stał się Olympic, nazywany statkiem dla 

milionerów. To w jego cieniu powstał Titanic. Zwiedzając wystawę, możemy 

wejść na rekonstrukcje statku i przejść się przez korytarze.  Przedstawione 

pokoje wszystkich trzech klas pokazują, jak luksusowy był to statek. Niestety 

zadbano o komfort, a nie o bezpieczeństwo.  

Na pokładzie tego typu statku ilość szalup wystarczała dla 1178 osób, 

jednocześnie przepisy pozwalały zabrać ponad 3500 pasażerów. Dysproporcje  

w liczbie miejsc na łodziach i liczbie zabranych osób  (2207) 



najprawdopodobniej spowodowane były panującym na początku XX wieku 

przeświadczeniem, że człowiek jest panem natury. Wystawa w idealny sposób 

oddaje niezwykłość historii statku. Skarby pochodzące z Titanica stworzyły 

wspaniałą kolekcję opowiadającą nie tylko o katastrofie, ale także o życiu ludzi 

w XX wieku.  

Podczas wystawy poznajemy 

życie przed i po katastrofie kilku z 

pasażerów. Wśród klasy pierwszej 

znalazła się ekscentryczna Margaret 

Tobin Brown z Denver w Kolorado, 

znana również jako „niezatapialna 

Molly Brown” oraz pułkownik 

Archibald Gracie, który później wydał 

swoje wspomnienia z podróży na 

Titanicu.  

Drugą klasą podróżowali 

brytyjscy nauczyciele i 

duchowni. Mimo iż pierwsza 

klasa była urządzona bardziej 

przestronnie to największym 

zainteresowanie cieszyła się 

ogromna biblioteka klasy 

drugiej. Życie najniższej klasy 

było bardziej uregulowane, już 

o dziesiątej gaszono wszystkie 

światła. Mimo to pasażerowie 

nie mieli powodów do 

narzekania. Kabiny były 

wygodne, pokład spacerowy 

obszerny a posiłki smaczne.                       

W niedzielę 14 kwietnia 1912 roku zaczęło pojawiać się więcej informacji 

o dryfujących górach lodowych. Mimo to statek nie zwolnił i gdy zaczął 

zapadać zmrok, płynął z prędkością około 21 węzłów. O jedenastej ocean był 

spokojny, brak fal mógł stanowić utrudnienie w dostrzeżeniu góry lodowej - 

gdyby ocean był wzburzony fale odbijałyby się od góry, czyniąc ją bardziej 

zauważalną.  



Po zderzeniu natychmiast wydano rozkaz prawo na burt i cała wstecz, 

jednak  przez pierwsze pół minuty wydawało się, że statek w ogóle nie reaguje. 

Titanic płynął z prędkością 21 węzłów (ok. 35 km/h), a jego waga wynosiła 

46000 ton. Żaden statek nie wytrzymałby zderzenia z górą lodową, która 

rozerwała bok Titanica jak otwieracz do puszek. Nity zostały ścięte, a ocean 

wdarł się do środka. Thomasowi Andersowi, głównemu konstruktorowi statku, 

zajęło kilka minut, by zrozumieć, co zaszło. Sytuację od razu przedstawił 

kapitanowi Smithowi, dla którego dziewiczy rejs Titanica miał być jego 

pożegnalnym przed przejściem na emeryturę. Mężczyźni byli jednymi z 

nielicznych, którzy wiedzieli, że jeśli nie pojawi się jakiś statek, ponad tysiąc 

osób zginie. Pasażerowie nie wyczuli, że stało się coś, co może zakończyć ich 

rejs w ciągu kilku godzin. Pierwsza i druga klasa bawiła się i słuchała orkiestry, 

a trzecia spała lub potajemnie bawiła się pod pokładem i po usłyszeniu prośby o 

opuszczenie kabin i skierowanie się w stronę szalup większość pasażerów 

odmówiła, wierząc bezgranicznie w niezatapialność statku. Wydano rozkaz 

opuszczenia łodzi i umieszczenie w nich kobiet i dzieci. W nakłonieniu 

niechętnych kobiet do wejścia do szalupy pomagał Thomas Andrews, pierwszy 

założył kamizelkę i namawiał do tego każdą napotkaną osobę. Mężczyźni, 

którzy przeżyli katastrofę w większości zawdzięczają to pierwszemu oficerowi 

Murdochowi, który źle zinterpretował rozkaz i gdy w zasięgu nie było kobiet 

pozwalał pasażerom wsiąść do szalup. Mimo starań, załoga nie załadowała 

prawie żadnej szalupy po brzegi, tłumaczono to później obawami czy łodzie 

wytrzymają taki ciężar. Nie wiedzieli bowiem o testach przeprowadzonych w 

Belfaście, które potwierdziły wytrzymałość szalup. Jedynym statkiem, który 

zareagował na telegramy z Titanica, była Carpathia, która od razu została 

zawrócona w stronę tonącego transatlantyku.  



Kapitan statku, Arthur Rostron, 

poinformował telegrafistów Titanica, że statek 

dotrze na miejsce w ciągu czterech godzin, 

jednak kapitan Smith zdawał sobie sprawę, że 

Titanicowi zostało maksymalnie półtorej 

godziny do zatonięcia. Tymczasem na Titanicu 

muzycy wciąż grali dla pasażerów po to, aby 

uspokoić nerwy. Do dziś nie wiadomo, która 

melodia była tą ostatnią. Niektórzy 

pasażerowie sądzili później, że był to 

powszechnie znany hymn „Być bliżej ciebie 

chcę”. Niewiele wiadomo, co stało się z 

kapitanem Smithem. Niektórzy świadkowie 

widzieli, jak wracał na mostek, by tam 

poczekać na koniec, inni twierdzili, że 

popełnił samobójstwo, skacząc do wody. 

Około 2.20 rozbitkowie zobaczyli rufę 

Titanica znikającą pod wodą. Carpathia 

pojawiła się na miejscu około godziny 4.00. 

Gdy na statek wciągnięto łodzie doliczono się 

tylko 712 ocalałych. Niczego więcej nie 

można było zrobić.  

Wieczorem 16 kwietnia gazety donosiły o 

największej morskiej katastrofie wszech 

czasów i przerażającej liczbie ofiar. Po przeprowadzeniu śledztwa przez Stany 

Zjednoczone i Wielką Brytanię, wnioski sprowadzały się do tego, że zasady, 

dotyczące łodzi ratunkowych powinny być bardziej surowe i mieć tyle miejsc, 

aby starczyło dla wszystkich pasażerów. Najistotniejszym jednak przekazem był 

wniosek, że ślepa wiara w postęp technologiczny jest naiwna. 

 

 

 

 



 

Żaden wrak statku nie budził aż tak wielkich emocji jak Titanic i to od 

momentu, kiedy poszedł na dno. 1 września  1985 roku, wreszcie odnaleziono 

wrak Titanica, spoczywający na głębokości prawie czterech kilometrów. Statek 

został odnaleziony przez francusko-amerykańską ekspedycję. Pierwszą poważną 

ekspozycję zorganizowano 1991 roku w Sztokholmie. Dzięki wystawom 

poświęconym Titanicowi historia statku i pamięć o nim zostanie dla przyszłych 

pokoleń. Są one okazaniem szacunku pasażerom i załodze, którzy stracili swoje 

życie 15 kwietnia 1912 roku.  

 

 

 

 

Karolina Grodzka  

IIA 



,,Alina Castro musiała mówić do swojego ojca: Comandante, a jej brat Fidelito 

był trzykrotnie porwany przez własnych rodziców! Syn Mao Zedonga dostał od 

taty płaszcz jako prezent ślubny, a córka Stalina, Swetłana, była tak zachwycona 

swoją ojczyzną, że 13 lat po śmierci ojca uciekła na Zachód. Kim Dzong Un 

godnie zastąpił swego protoplastę, stając się najkrwawszym dyktatorem XXI 

wieku’’ 

 

Nie zdawali sobie sprawy, jacy są ich ojcowie - zaślepieni, mieli ich za 

bohaterów. Dopiero dorastając, zauważyli krew na ich rękach. Istniały tylko 

dwa wyjścia – przyznać się do dziedzictwa swoich ojców albo przerwać 

wszystkie łączące ich więzi. Poznajcie…Dzieci   
Dyktatorów 

 
Józef Stalin 

 

 
 

Józef Stalin miał czworo dzieci: Wasilij, 

Jakor, Artem (adoptowany) i Swetłana.  

Pierworodny syn – Jakow Dżuhaszwili – 

urodził się w 1907 roku. Matką chłopca była 

pierwsza żona Stalina, Kato Swanidz, która zmarła 

kilka miesięcy po porodzie, a Stalin, zajęty 

działaniem z wiernymi rewolucjonistami, oddał 

malucha na wychowanie krewnych.  



Spotkali się dopiero w 1921 roku, gdy Jakow miał 14 lat. Nie zrobił na 

ojcu dobrego wrażenia - ocenił go jako ślamazarnego mięczaka.  

Cztery lata później w wyniku kłótni spowodowanej jego małżeństwem, 

Stalin doprowadził go do takiej desperacji, że ten próbował się zastrzelić! Nie 

myślcie, że nieudana próba samobójcza, otrzeźwiła wodza. Wręcz przeciwnie – 

jeszcze bardziej utwierdziła go w przekonaniu, że Jakow to słaby i nadwrażliwy 

histeryk.  

Jego pierwsze małżeństwo nie trwało długo. Drugą żoną Jakowa została 

zamożna żydowska tancerka. Jego wybór wywołał mały skandal w rodzinie, 

choć według ojca pierwszy raz zachował się jak mężczyzna. W 1938 roku 

przyszła na świat ich córka, lecz nie było mu pisane szczęśliwe rodzinne życie. 

Dwa dni po ataku Niemiec na ZSRR, 24 czerwca 1941, Jakow wyruszył na front 

i dostał się do niewoli.  

Niemcy szybko zorientowali się, jaki trafił 

im się skarb. Jego zdjęcie trafiło na ulotki 

propagandowe. Wytrzymał tortury do 14 

kwietnia 1943 roku – popełnił samobójstwo na 

drutach wysokiego napięcia obozu 

Sachsenhausen. 

 Dlaczego potężny Józef Stalin nie 

uratował swojego pierworodnego syna? 

Wcześniej odrzucił propozycje odzyskania go w 

zamian za feldmarszałka Paulusa. Miał 

powiedzieć: Nie wymienia się żołnierza, na 

feldmarszałka.  

 

Z drugiego małżeństwa urodził się w 1921 roku Wasilij, a w 1926 

Swetłana. Stalin strasznie ich rozpieszczał, w przeciwieństwie do surowej matki. 

Nadzieżda niespodziewanie popełniła samobójstwo (1932 r.) wskutek choroby 

psychicznej i huśtawki emocjonalnej w małżeństwie. Zapracowany Stalin nie 

miał czasu na wychowanie dzieci, więc oddał je pod opiekę sztabowi opiekunek 

i ochroniarzy – czekistów.  

Wasilij dotkliwie odczuł stratę matki. Stał się krnąbrny, arogancki, 

wagarował, opuszczał się w nauce i donosił. W późniejszych latach zaczął 

karierę wojskową. Zaskakująco szybko piął się po szczeblach kariery, nie mogąc 

odpędzić się od kobiet. Wskutek tego narodziło się w nim przekonanie, że 

wszystko mu się należy. Stałsię niepoprawnym pijakiem. Wpadł w wir imprez. 

Jego poczynania – nie stronił od latania po pijaku – zostały ukrócone po 

wyprawie na ryby, podczas której strzelał do stawu rakietami z opóźnionym 

zapłonem. Stalin wniósł o degradację, lecz wyjątkowo nie był skuteczny  i 

kariera syna dalej się rozwijała.  

Po wojnie nic się nie zmieniło. Stalin umarł  w 1953 roku, a Wasilij 

przyszedł na pogrzeb pijany. Na każdej kolejnej imprezie wykrzykiwał, że jego 



ojciec został otruty przez co został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia. 

Wyszedł na wolność w 1960 roku, ale umarł dwa lata później przez… alkohol.  

Swetłana była ułożona i normalna. Stała się oczkiem w głowie Stalina.  

 

Do czasu. W 1942 szesnastolatkę uwiódł prawie dwa razy starszy, a 

przede wszystkim żonaty Aleksiej Kapler. Po wielu słodkich chwilach wyjechał 

do Stalingradu, aby napisać artykuł do Prawdy. Ukazał się na pierwszej stronie, 

a wraz z nim… jego wyznania miłosne do Swetłany. Rozwścieczony Stalin 

skończył romans. Pierwszy raz uderzył córkę w twarz, a nawet upokorzył ją 

ostrymi uwagami odnośnie braków w jej urodzie. Kapler został wysłany na 5 lat 

za krąg polarny.  

Po wojnie studiowała filologię, potem historię. Próbowała ułożyć sobie 

normalne życie. Po śmierci ojca zdecydowała się na chrzest, swój i swoich 

dzieci. Nie potrafiła wykorzystać uzyskanej swobody – rozpaczliwe 

poszukiwania szczęścia kończyły się kolejnymi rozstaniami i porażkami.  

W 1966 odwoziła do Indii prochy swojego trzeciego (nieformalnego) 

męża Brajesha Singha, którego poznała w moskiewskim szpitalu. W trakcie tej 

podróży zdecydowała, że nie wróci do ZSRR. Porzucone w Moskwie dzieci 

nigdy jej tego nie wybaczyły.  

Uciekła do USA w 1967 roku. Dwa lata później wydała dwa tomy 

pamiętników: Dwadzieścia listów do przyjaciela i Tylko jeden rok. Stała się 

międzynarodową celebrytką. Poślubiła architekta Williama Petersa, a w wieku 

46 lat urodziła Olgę, swoje trzecie dziecko.  

Niestety ich małżeństwo zaczęło się rozlatywać po czterech latach. Życie 

na uchodźstwie nie przyniosło jej ulgi. Szybko zniknęło 2,5 miliona dolarów, 

które zarobiła na swoich wspomnieniach i zaczęło brakować jej gotówki. 

Wyjechała do Wielkiej Brytanii.  

Nie grzała tam długo miejsca – w 1984 wraca do Związku Radzieckiego. 

Witano ją z radością i z miejsca przywrócono jej obywatelstwo. Nie udało jej się 

ułożyć kontaktów z porzuconymi dziećmi ani pogodzić się z radziecką 



rzeczywistością. Nigdy nie była szczęśliwa, jej życie było pasmem  

gwałtownych zmian, które przynosiły jedynie rozczarowanie i gorycz.  

Swetłana powiedziała kiedyś w jednym wywiadów, odnośnie swojego 

ojca: Zmarł, ale jego cień wisi nad nami wszystkimi. Wciąż dyktuje nam, co 

robić, a my często, bardzo często, jesteśmy mu posłuszni.  

Zmarła w wieku 85 lat, w 2011 roku w domu spokojnej starości w 

Wisconsin. Nigdy nie wyrzekła się Stalina, wierzyła, że ten łotr naprawdę ją 

kochał.  

 

 

FIDEL CASTRO 
 

 Na Kubie jego prywatne życie było tematem tabu. Osobiście zapobiegał 

wszelkim przeciekom, jednocześnie grając wybawcę i obrońcę. Dawno temu 

powiedział, że jego władza będzie trwać tak długo, jak długo jego bliscy i reszta 

świata nie będą mieli pojęcia, kim jest naprawdę.  

 W 1993 roku Ann Louise Bardach zapytała go w trakcie wywiadu do 

Vanity Fair, ile ma dzieci. Prawie plemię, odpowiedział z uśmiechem.  

 Obecnie ma  90 lat, jest najdłużej panującym dyktatorem (przeżył ponad 

630 zamachów CIA! ).  

W młodości, dziarski, dumny, o wyglądzie buntownika, miał ogromną 

rzeszę fanek. Ze swoją pierwszą żoną, MyrtaDiazBacart miał jednego syna.  

Żadne z potomstwa nie dostało nigdy pozwolenia żeby nazywać go ojcem. 

Wpoił im, że na jego widok mają się kłaniać, a jedyną formą zwracania jest El 

Comandante. Dlaczego Castro nienawidził instytucji rodziny? Był synem 

robotnika z Galicji hiszpańskiej, który dzięki Amerykanom i przemysłu 

cukrowemu dorobił się fortuny. Matka miała na imię Luna i była kucharką w 

jego domu, wówczas zamężnego. Odebrano jej Fidela, gdy skończył cztery lata i 

zabrano daleko od domu w celu uniknięcia skandalu – był przecież nieślubnym 

dzieckiem. Nigdy nie potrafił pozbyć się piętna niechcianego i porzuconego.  

Nie interesował się swoją rodziną. Rzadko 

przebywał w domu, a jeśli już to wyłącznie po to, 

aby zrobić awanturę Myrcie. Nie płacił czynszu i 

zabraniał pożyczać jej pieniędzy, co spowodowało, 

że żebrała. Gdy w końcu doszło do rozwodu, sąd 

przyznał prawa do opieki nad dzieckiem matce. 

Nic dziwnego, jednak bardzo ugodziło dumę 

Castro. Dlatego też postanowił porwać Fidelita.  

Z byłą żoną dogadał się dopiero pod dojściu do 

władzy w 1959 roku. Zawarli umowę, na mocy 

której mogła widywać syna, ale miała zachować to, 

co ich łączyło, w tajemnicy.  

 



 

Dziś Fidelito jest narodowym specjalistą w sprawach atomistyki  i od 40 

lat pozostaje… niewolnikiem swojego ojca. Ochrona nie odstępuje go na krok, a 

pod koniec lat 90. Castro z obawy, że ucieknie do matki, która mieszkała w 

Hiszpanii, objął go aresztem domowym.  

Jeszcze w trakcie swojego pierwszego 

małżeństwa, miał romans z Natalią Revuelt, 

czego owocem była Alina Fernandez Revuelt, 

nigdy przez niego nie uznana.  

Castro interesował się nią raz na kilka 

miesięcy, a nawet lat. Raz podarował jej lalkę, 

która przedstawiała go w oliwkowym mundurze, 

a kiedy indziej zaprosił ją  

do pałacu żeby mogła, oczywiście z daleka, 

popatrzeć jak gra w koszykówkę. Alina za 

wszelką cenę chciała wzbudzić w nim 

rodzicielskie uczucia czy chociażby – aż – 

zwrócić na siebie jego uwagę. Liczne wybryki, 

związki z zagranicznymi turystami, wypadu do 

nocnych klubów. Nie udało się. Dopiero gdy 

chciała wyjechać w podróż dookoła świata z meksykańskim dyplomatą, Castro 

ostro się sprzeciwił. Alina nie zrezygnowała, a nawet poszła o krok dalej – 

potajemnie go poślubiła. Castro zamierzał ich ukarać, lecz kiedy opuścił Kubę w 

obawie przed agentami służb specjalnych, postanowiła uciec. Złożyła wniosek o 

Azyl w USA, a obecnie mieszka w Hiszpanii.  

 Kobiety mdlały na widok Fidela Castro, a on nie omieszkiwał tego 

wykorzystywać. W latach 1962 – 1974 Dalia Soto Del Valle urodziła piątkę 

jego synów. Podobno sekretnie ją poślubił w 1980 roku. Ale dzieci i kochanek 

było jeszcze więcej – PanchitaPope i Jorge Angela, których matki pozostają 

nieznane i syn o pseudonimie Ciro. Jeśli prawdziwe są słowa pewnego 

kubańskiego uchodźcy, Castro spłodził jeszcze jednego syna, co daje nam… 11 

dzieci! Co najważniejsze: co najmniej, dokładna liczba nie jest znana.  

 

SADDAM HUSAJN 
 

Okres władzy Saddama Husajna, dyktatora Iraku, to czas wojen, spisków  

i morderstw. W momencie, w którym administracja Busha przygotowuje się  

do obalenia go, najlepsi agenci i stratedzy wojenni badają jego powiązania 

rodzinne. Husajn miał trzy córki: Raghad, Ranę i Halę oraz dwóch synów: 

Udajja i Kusajja. Jeśli zostanie zabity, władza najprawdopodobniej przejdzie  

w ręce starszego Kusaja.   Obaj dorastali w kulcie przemocy – w wieku pięciu 

lat na wyraźny rozkaz ojca oglądali egzekucję skazańców.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udajj stał się potworem, którego bała się nawet rodzina.  

,,Udajj przywrócił do życia średniowieczne praktyki, między innymi 

przerażającą falakę. Z powodu najmniejszej pomyłki syn dyktatora skazuje 

swoich współpracowników na wspomnienia tortury polegające na uderzaniu 

kijem w podeszwy stóp leżącej (…) ofiary’’. Kiedy nie mógł oglądać tortur, 

musiał chociaż słuchać przez telefon krzyków ofiary. Ponadto nadużywał 

alkoholu. Ojciec zainterweniował dopiero po przyjęciu na cześć państw, które 

poparły Irak w wojnie z Iranem, na którym Uddaj pobił na śmierć ulubionego 

kucharza Saddama. Został aresztowany, a sąd skazał go na osiem lat więzienia, 

ale wyszedł na wolność zaledwie po kilku miesiącach. Wyjechał do Europy, 

lecz został z niej wydalony za kolejne wybryki.  

Przesadne poczucie uprzywilejowania, uformowała w nim przekonanie, że nie 

ma dla niego granic.  

Nie tolerował słowa nie w ustach kobiety. W 1996 roku rodzina jednej  

z jego ofiar seksualnych postanowiła wymierzyć sprawiedliwość. Uddaja 

dosięgło 7 kul, a mimo to uszedł z życiem. I w żadnym wypadku nie postanowił 

się zmienić. Paradoksalnie ,,zamach ten wzmocni jeszcze zapamiętałość, z jaką 

Uddaj odda się przemocy’’ Jak Saddam odnosił się do jego wybryków? Na 

nagraniu na taśmie magnetofonowej zachowało się, jak karci go, kiedy Udajj 

dochodzi do siebie w szpitalu: ,,Postępujesz tak źle, że gorzej już nie można. 

Chcemy wiedzieć, kim jesteś. Politykiem, handlowcem, przywódcą czy 

playboyem? Nie zrobiłeś nic dla swojej ojczyzny. Wprost przeciwnie’’. Stało się 

jasne, że Uddaj nie przejmie schedy po ojcu.  

Został jeszcze młodszy Kusajj. Chłodny i dyskretny kierował irackim 

aparatem represji, brutalnie tłumiącym powstanie szyidów.  

22 lipca 2003 na północy Iraku w czasie bitwy z amerykańskim wojskiem 

zginęli obaj bracia oraz 14-letni syn Kusaja, Mustafa. Przy życiu pozostała 

Raghad, uznawana za jedyną prawowitą następczynie klanu Husajnów.   

Kamila Swoboda2A 



 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
to wyjątkowe święto, które przypomina  

o niezwykłej wartości, jaką jest edukacja  

i o szczególnej misji kształcenia młodzieży. 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Redakcja E!milki składa najserdeczniejsze 

życzenia oraz wyrazy podziękowania 

Dyrekcji, kadrze nauczycielskiej  

oraz pracownikom administracji i obsługi 

naszej Szkoły. 
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