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,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…’’
Jak co roku, 20 listopada w sosnowieckiej katedrze, uczniowie naszego liceum
przygotowali program artystyczny z okazji Zaduszek. Nasi młodzi aktorzy
zaprezentowali szereg scenek, skupiających się wokół grzechu, przemijania
i życia pełnego błędów. Jednocześnie ukazali, że krocząc drogą zgodną
z przykazaniami, możemy zapewnić sobie spokój i szczęście.
Wszystko to służyło oddaniu szacunku zmarłym sosnowieckim
nauczycielom i pracownikom oświaty oraz wspólnej modlitwie.
Jesteśmy bardzo dumni z kontynuowania tak pięknej platerańskiej tradycji
–Zaduszek Muzycznych. Wszyscy żyją przecież dopóty, dopóki się o nich
pamięta.

Kamila Swoboda, IIA

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!’’
Narodowy Dzień Niepodległości to
szczególnie ważna data dla każdego Polaka.
11 listopada 1918 roku, po 123 latach
zaborów, odzyskaliśmy wolność. Droga
do niej nie była łatwa –wylaliśmy za nią wiele
potu, łez i przelali dużo krwi.
Z okazji tego święta młodzież z klasy
2a (medialnej) wraz z zaproszonymi przez nią
uczniami z innych klas, przygotowala
program edukacyjno – artystyczny, który
przedstawiał najważniejsze fakty historyczne
związane z drogą Polski ku niepodległości.
Scenariusz, autorstwa Marty Muszyńskiej,
która zajęła się także jego reżyserią, został
bardzo dobrze przyjęty. Aktorzy doczekali się
owacji na stojąco. Cudownym dopełnieniem
uroczystości z okazji 11 Listopada był występ
uczniów ze szkolnego koła muzycznego.

Kamila Swoboda, IIA

CitiPart - Poczdam
W ramach międzynarodowego projektu ”CitiPart”, w dniach 27 listopada
– 01 grudnia 2016 r., reprezentanci naszej szkoły wraz z przedstawicielami
dwóch innych sosnowieckich ogólniaków: IV LO im. Stanisława Staszica i VI
LO im. Janusza Korczaka, uczestniczyli w podsumowaniu drugiej części
wspomnianego projektu w Poczdamie.
Pierwszego dnia odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów projektu
mającego formę panelu dyskusyjnego na temat tolerancji. Dzień zakończył się
wykładem o religiach z całego świata.
Drugiego dnia mieliśmy możliwość poznania miejsc związanych z
tolerancją znajdujących się w Poczdamie. Wycieczka była bardzo pouczająca,
jednak najważniejszą częścią dnia stała się prezentacja działań lokalnych
dotyczących tolerancji. Nasze miasto reprezentowali Plateranie – Natalia
Moraczewska i Piotr Porada, którzy zrelacjonowali przebieg CitiPart
w Sosnowcu.

Przypomnijmy działania zrealizowane wspólnie z IV Liceum im. St. Staszica i
VI Liceum im. J.Korczaka:
 12-go maja 2016r. wywiad z seniorami w Klubie Kashmir podczas Senior
Party z udziałem uczestników międzynarodowego projektu „Sosnowiec
łączy seniorów’’ : Les Mureaux (Francja), Caerphilly (Walia), Etterbeek
(Belgia)
 Dni Sosnowca 04 czerwca 2016r. w Parku Sieleckim: Happening”Jestem Tolerancyjny –sonda uliczna”
Działania:
 Wywiady z mieszkańcami miasta na temat tolerancji (Co to jest tolerancja?
Czy jesteś tolerancyjny? Czy Polacy są tolerancyjni?)
 Sonda na temat tolerancji wśród uczestników Dni Sosnowca
 Konkurs plastyczny dla dzieci ”Tolerancja”
 Malowanie twarzy
 Rozdawanie balonów z napisem” Jestem tolerancyjny”

 16 listopada w sali sesyjnej UM w Sosnowcu odbyła się debata
poświęcona tolerancji - „Czy wielokulturowość sprzyja tolerancji?”
 „Krótki film o tolerancji” to tytuł projektu medialnego, poświęconego
wartości tolerancji wśród młodzieży, który realizowany był przez
uczniów naszej szkoły.
Sprawozdanie z wydarzeń zorganizowanych przez naszą szkołę przy
współpracy władz miejskich w ramach projektu CitiPart spotkało się z dużym
uznaniem partnerów zagranicznych.
Nasz film o tolerancji, zdaniem wszystkich zgromadzonych, okazał się
najlepszy, a należy podkreślić, iż reżyseria, scenariusz i obsada to praca
uczniów, a filmy partnerów zagranicznych kręcone były przez profesjonalne
zespoły.

Ostatniego dnia w Poczdamie nastąpiło podsumowanie projektu.
Wszyscy uczniowie biorący w nim udział zasługują na wielkie podziękowania.
Jesteśmy wdzięczni także kolegom ze Staszica i Korczaka za współpracę oraz
Paniom Agnieszce Walczak, Barbarze Kossowskiej–Siwiec, Edycie Wykurz
oraz Ewie Karaban z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy UM
w Sosnowcu za przygotowanie i pomoc w realizacji projektu.

Piotr Porada, II E

Sukces koszykarek
W zawodach koszykarskich o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych
Sosnowca, rozegranych 15.12.2016 r., nasze uczennice zajęły trzecie miejsce!
Emocjonujący, pełen zwrotów akcji mecz z IV LO im. Janusza Korczaka,
zakończył się wynikiem 21:19. Gratulujemy Platerankom i życzymy dalszych
sukcesów!

Kamila Swoboda,
IIA

(Nie)mała poezja
Turniej Jednego Wiersza O Laur
Plateranki
to
wyjątkowy
konkurs
organizowany już od ponad 20 lat przez
nasze Liceum, znany nie tylko w Polsce,
ale również poza granicami kraju. Finał
tegorocznej, XXIII edycji, odbył się 9
grudnia o godzinie 17:00 w auli II LO im.
Emilii Plater w Sosnowcu. Turniej ten jest
imprezą cykliczną, która stała się istotnym
punktem w harmonogramie imprez kulturalnych nie tylko Plater, lecz także
całego miasta. Jego organizatorzy to Samorząd Uczniowski II Liceum
Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, miłośnicy poezji związani
ze naszą szkołą oraz nasza Biblioteka Szkolna. Współorganizatorem tej
renomowanej imprezy jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta
w Sosnowcu.
Bardzo cieszę się, że miałam możliwość uczestnictwa w tym turnieju.
Jestem pod ogromnym wrażeniem atmosfery, którą udało się podczas jego
finału stworzyć. Uczniowie oraz kadra pedagogiczna, odpowiedzialni
za organizację tego wydarzenia, zadbali o każdy szczegół. Korytarze
przyozdobione były własnoręcznie wykonanymi przez młodzież dekoracjami,
przygaszono światła, a na stolikach w auli stały piękne wiązanki kwiatowe
i świece.
Tegoroczna edycja była wyjątkowa
ze względu na pośmiertne uhonorowanie
Odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca
Pana Michała Walińskiego, pomysłodawcę
Turnieju Jednego Wiersza O Laur
Plateranki, wybitnego nauczyciela naszego
liceum, człowieka pełnego pasji i miłości do
literatury
oraz
filozofii
z
nieprawdopodobnym
podejściem
do uczniów. W 2009 roku przeszedł on
na emeryturę i nie był z tego faktu
zadowolony. Jak określił w jednym
ze swoich listów, czuł się jak mężczyzna
porzucony przez kobietę. Po interesującej
części
artystycznej
poświęconej
profesorowi Walińskiemu, której podstawą
były szkolne kroniki i jego listy,
symbolicznej minucie ciszy, aby uczcić

pamięć znakomitego pedagoga oraz pośmiertnym uhonorowaniu Pana
Walińskiego przez władze Sosnowca, na scenę zaproszono uczniów, którzy
mieli przyjemność uczyć się przed laty pod okiem profesora.
Mimo że nie lubił on takich pompatycznych wydarzeń, jego
wychowankowie zdecydowali się na odczytanie wcześniej przygotowanych
listów skierowanych do Pana Walińskiego, podziękowań, anegdot i wspomnień.
Niewątpliwie był to najbardziej wzruszający moment całego turnieju. Głos
naszych absolwentów nieraz się łamał, a oczy wielu były zaszklone.

W ich mowach nie zabrakło subtelnego humoru, pięknymi, pełnymi
szacunku słowami opisywali Pana Walińskiego i to jak wiele mu zawdzięczają.
We wszystkich zebranych obudziła się wielka potrzeba refleksji: o roli pasji w
życiu, o przyszłości, o poświęceniu, o tym co robić, aby być szczęśliwym.
Sylwetka Pana Walińskiego udowodniła, że najważniejsze w każdym zawodzie
jest powołanie i miłość do tego, co się robi. Bez niej nie można zajść daleko.
Było nam dane na chwilę zmienić punkt widzenia – z tego, co się opłaca, na to,
co naprawdę dla człowieka ważne. Przynajmniej powinno być ważne.
Dopiero po tej części odczytane zostały wiersze, które zakwalifikowały
się do finału. Każdy z nich poruszał inne zagadnienie, każdy był na swój sposób
wyjątkowy i niepowtarzalny. Niestety, z powodu odległości nie wszyscy
finaliści mogli przyjechać do naszego liceum. Oczekiwanie na werdykt umilali
uzdolnieni muzycznie uczniowie oraz profesor Marcin Galas – opiekun
szkolnego koła muzycznego.
Laureaci:
- I nagroda i Laur Plateranki – Klaudia Paszkowska z II LO im. Polonii
i Polaków na Świecie w Augustowie (Wspomnienia z Alzheimera)
- II nagroda – Julia Uszyńska z XXXIII LO w Warszawie (Siłaczka)
- III nagroda – Weronika Nieświec z Zespołu Szkół nr. 5 im. Jana Pawła II
w Jastrzębiu Zdroju (Powłoka)

- Nagroda Publiczności – Wojciech Wydmański z II LO im. Emilii Plater
w Sosnowcu (Autobus)
- Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO im. E. Plater
Plateranie dla najbardziej optymistycznego wiersza – Aleksandra Łojewska z V
LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (Do przyjaciela)
- Nagroda Rady Rodziców Komitetu Rodzicielskiego przy II LO im. E. Plater
w Sosnowcu dla najlepszego poety z Zagłębia – Aleksandra Łojewska z V LO
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (Do przyjaciela)

Tegoroczny Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki był wyjątkowym
doświadczeniem. Dał nam możliwość zatrzymania się na moment
i zaczerpnięcia świeżego powietrza. Zobaczyliśmy jak wiele młodych talentów
kryje się w pobliżu. Jeszcze więcej chowa się w cieniu, ale, na szczęście, powoli
się to zmienia. Mimo wszechobecnej technologii, popularności dróg na skróty
i nieustannej pogoni za dobrami materialnymi, poezja nie odeszła do lamusa.
Wciąż jest ważnym elementem ludzkiego życia i nie została zmiażdżona przez
kulturę masową, jak mogłoby się wydawać.
Dlatego właśnie zdecydowałam się na wywiad z uczniami, którzy
zaangażowali się w organizację tego platerańskiego Turnieju.
Dlaczego zaangażowaliście się w ten projekt?
Marta: Zaangażowałam się, ponieważ uwielbiam teatr, lubię robić coś innego,
coś po prostu fajnego. Dodatkowo nasza grupa teatralna jest naprawdę zgrana
i po prostu miło spędza mi się z nimi czas, próby nigdy nie są nudne, zawsze
dużo się śmiejemy i dyskutujemy.
Co najbardziej podobało się wam w tej uroczystości?

Marta: Najbardziej podobał mi się klimat, to, że szkoła w jednej chwili zmieniła
się w miejsce totalnie magiczne.
Z perspektywy czasu, zmienilibyście coś?
Marta: Chyba nic nie zmieniłabym w naszym występie, wszystko poszło
zgodnie z planem i byliśmy zadowoleni.
Praca nad tak ważnym spektaklem ma w sobie więcej stresu czy przyjemności?
Kamila: Zdecydowanie więcej przyjemności. Mamy bardzo fajną ekipę, lubimy
się, na próbach często żartujemy, więc cieszę się, że mogłam brać udział w tym
spektaklu. A stres jest zawsze: że ktoś zapomni roli, że nie zdążymy na czas, że
coś nie pójdzie po naszej myśli. Jednak jest on bardziej motywujący i nie
przeszkadza aż tak bardzo :)
Co według was daje udział w takiej uroczystości?
Kamila: Myślę, że dzięki takim uroczystościom możemy pokazać, że okres
liceum to nie tylko nauka, ale także zabawa. Laur Plateranki to świetna sprawa,
jeśli oczywiście lubisz obcować z poezją. Ja do pisania wierszy się nie nadaję,
ale czytać uwielbiam i przyznam, że te tegoroczne były ciekawe, a czasami
nawet zaskakujące. W tym roku szczególnym momentem uroczystości było
uhonorowanie pośmiertne Odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca Pana
Michała Walińskiego, byłego nauczyciela naszego Liceum. Podczas
przygotowywania przedstawienia, mogliśmy zajrzeć do kronik szkolnych i
poznać, jak w naszej szkole było dawniej, co mnie, szczerze mówiąc, ciekawiło.
Jak długo trwały przygotowania? Czy mieliście z czymś szczególne trudności?
Kamila: Zaczęliśmy próby około dwóch tygodni przed uroczystością.
Szczególne trudności? Nie, raczej nie (śmiech). Chociaż przyznam, że podczas
prób mieliśmy mnóstwo pytań na temat pana Michała Walińskiego, jakim był
człowiekiem, co lubił, jakim był nauczycielem, czy go lubiano. To nas trochę
rozpraszało, ale Pani Profesor Sokołowska dzielnie odpowiadała na nasze
pytania i kontynuowaliśmy próby.

Kamila Swoboda, IIA

Lekcja historii
Ostatnio
miałyśmy
przyjemność
przeprowadzić wywiad z Profesor Joanną
Michną, która dołączyła do platerańskiego grona
pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym.
Życzymy samych sukcesów i wielu lekcji w
cudownej atmosferze. Oto nasza rozmowa z
Profesor Michną:
Jak podoba się Pani Profesor w Plater?
Jak podoba mi się praca w liceum? Inaczej pracuje się w gimnazjum, a inaczej
w liceum. Powoli oswajam się z pracą w tym typie szkoły.
Jak długo jest Pani nauczycielem? Czy od zawsze chciała Pani Profesor
pracować w szkole?
W szkole zaczęłam pracować pod koniec lat 90-tych. Będąc na studiach nie
myślałam o pracy w szkole. Ale dostałam propozycję, przyjęłam ją i jestem
nauczycielem.
W jaki sposób chce Pani zaszczepić wiedzę historyczną swoim podopiecznym?
Będzie to trudne, ponieważ uczniowie w klasach, w których uczę, mają
sprecyzowane plany na przyszłość i nie wiążą się one z historią. Mam nadzieję,
że w „ich głowach zostaną” podstawowe informacje o wydarzeniach i osobach
ważnych w naszej i powszechnej historii.
Czy jest Pani spełniona zawodowo, będąc nauczycielem?
Powiem tak: jest to praca, w której trudno wpaść w rutynę. Codziennie dzieje się
coś innego, nowego. Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. I do tej
pory nie myślałam o zmianie.
Gdy była Pani w naszym wieku, lubiła Pani chodzić do szkoły?
No cóż, nigdy nie lubiłam i do tej pory nie lubię wstawać wcześnie rano. Mam z
tym problem. A naukę w liceum wspominam dobrze.

Jakie posiada Pani hobby, oprócz zamiłowania do historii?

Trudno to określić jako hobby, ale interesuję się też psychologią procesów
poznawczych i psychologią społeczną. Lubię podróżować, chodzić po górach.
Czy posiada Pani jakieś motto życiowe, którym chciałaby się Pani z nami
podzielić?
Myślę, że warto zacytować słowa Władysława Bartoszewskiego: „Warto być
przyzwoitym człowiekiem” oraz „Na pewno nie wszystko, co warto, to się
opłaca, ale jeszcze pewniej … nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś
warte”.

Rozmawiały: Paulina Sielańczyk i Oliwia Nowak, kl. 2A

Chorągiewki
Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmiemy
w życiu. Wkraczamy w dorosłość, a to, co wybierzemy, zdeterminuje naszą
przyszłość, więc… jak podjąć właściwą decyzję?

Co należy wziąć pod uwagę?
Przede wszystkim zainteresowania. Trzeba dobrze się zastanowić, co chce
się robić w życiu, gdzie widzimy miejsce dla siebie, jakie zadania lubimy
wykonywać czy w jakim środowisku dobrze się czujemy. Często jednak
młodzież nie jest w stanie sprecyzować swoich zainteresować. Bardzo dobrym
pomysłem jest wówczas skierowanie się do biura karier. W szkołach można
liczyć na pomoc doradców zawodowych, psychologów i pedagogów. Przede
wszystkim nie można odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
Najpopularniejszymi kierunkami podczas rekrutacji na rok akademicki
2016/2017 okazały się: kierunki lekarskie, prawo, ekonomia, psychologia
i kierunki filologiczne. Dużo chętnych opowiedziało się również
za informatyką, biotechnologią, automatyką i robotyką oraz geodezją
i
kartografią.
Spadło
zainteresowanie
europeistyką,
stosunkami
międzynarodowymi i socjologią.
Ponadto należy dokładnie prześledzić rynek pracy. Wszyscy chcielibyśmy
rozwijać swoje pasje poprzez studia, lecz aktualnie trudne stało się znalezienie
pracy w ogóle, a tym bardziej w ukochanej przez nas dziedzinie. Duża część
absolwentów uczelni nawet dnia nie przepracowała w wyuczonym zawodzie.

Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że rynek pracy jest dość zmienny –
specjaliści, którzy są potrzebni teraz, niekoniecznie będą potrzebni za pięć czy
siedem lat. W dobie globalizacji i technologii cyfrowych tempo zmian jest
szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Według podstawowej zasady wybierania
właściwego zawodu kluczowe jest trzymanie się z dala od zawodów, które
zanikają.
Jednym z pewnych sektorów zawodowej przyszłości jest branża IT.
Zapotrzebowanie na programistów, testerów oprogramowania, grafików
czy webmasterów stale rośnie. Według prognoz liczba miejsc pracy w tym
sektorze zwiększy się o 58% - z około 182 tysięcy w 2012 roku, do 286 tysięcy
w 2020. Spowodowane jest to konkurencyjnością, wkraczaniem Polski na rynek
zachodni oraz rozwojem rynku mobilnego. Według raportu Perspektywy
rozwojowe Mobile Online w Polsce, urządzenia mobilne staną się lada moment
najważniejszym narzędziem korzystania z Internetu.
Wzrośnie też zatrudnienie w branży finansowej, prognozuje się, że
o 43%. Poszukiwani będą przede wszystkim doradcy kredytowi, analitycy
i sprzedawcy produktów finansowych. Niedyskusyjnymi warunkami zdobycia
pracy są tu: doświadczenie zawodowe, certyfikaty, znajomość języków obcych,
umiejętności kierunkowe oraz znajomość technologii cyfrowych.
Kolejnym przyszłościowym sektorem gospodarki są nowe technologie.
Polska, chcąc konkurować w globalnym świecie, musi być innowacyjna.
Absolwenci chemii, biologii i matematyki mają szanse zdobycia pracy w takich
dziedzinach jak biomedycyna czy nanotechnika.
Perspektywiczna wydaje się też ochrona środowiska i zielona energia.
W Polsce wciąż wdraża się unijne dyrektywy dotyczące energii ze źródeł
odnawialnych, co sprawia, że zapotrzebowanie nie spadnie, a wzrośnie. Branża
będzie się rozwijać także w skali mikro – przydomowe instalacje grzewcze,
pompy ciepła, domy pasywne.
Następnym z zawodów przyszłości jest coach. Zainteresowanie ich
usługami przez zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa różnych branż,
ogromnie wzrośnie. Stanie się tak, ponieważ na rynku pracy tzw. kompetencje
miękkie podnoszą wartość potencjalnego pracownika. Wyspecjalizowane
odmiany coachingu pomagają w efektywnym zarządzaniu różnymi strefami
życia.
Studia filologiczne należy wybierać rozsądnie – nie wszystkie języki obce
gwarantują zawodowy sukces. Jednak faktem jest, że solidne przygotowanie
językowe oraz kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej
w żadnym przypadku nie pójdą na marne i znacząco wpłyną na odnalezienie się
w razie potrzeby w środowisku obcojęzycznym.

(Za)duży wybór
W Polsce jest ponad czterysta kierunków studiów! Nie ma prostej recepty
na to, aby w przyszłości odnieść zawodowy i finansowy sukces. Ważnym jest,
żeby już na wczesnym etapie studiów pomyśleć o specjalizacji w danej
dziedzinie. Nie oczekiwać na mannę z nieba.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w
styczniu 2016 r. wynosiło w Polsce około 2800 złoty na rękę. Nie jest żadną
tajemnicą, że absolwenci kierunków technicznych zarabiają więcej od ludzi z
wykształceniem humanistycznym, lecz różnica wynosi jedynie 1000 złoty.
W zestawieniu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za poprzedni rok
najwyższe zarobki wystąpiły w sektorach: informatyka ( 4943 złoty na rękę),
ekonomia i finanse ( 3619 złoty), nauki techniczne ( 3411 złoty), nauki
matematyczno – przyrodnicze (3200 złoty), nauki humanistyczne (2923 złoty),
nauki wojskowe i o bezpieczeństwie ( 2853 złoty) oraz nauki medyczne (2749
złoty).

Kluczowy jest również wybór uczelni. Powinna mieć nie tylko
interesujące kierunki i szereg dodatkowych zajęć, ale również wykwalifikowaną
kadrę naukową, kontakty z biznesem, wymianę zagraniczną i wysoką renomę.

Coraz więcej studentów przerywa lub kończy edukację na tytule
licencjata, tymczasem to stopień magistra daje nam większe szanse na
zatrudnienie. W stosunku do roku poprzedniego liczba studentów
rozpoczynających studia drugiego stopnia spadła o 15,4%! Co jest przyczyną
tego zjawiska? Studenci przerywają edukację z obawy przed bezrobociem,
wychodząc z założenia, że z dyplomem, ale bez zawodowego doświadczenia

bardzo trudno jest się przebić na rynku pracy. Rzeczywiście rola praktyk
zawodowych jest bardzo duża, lecz wszystko da się rozsądnie rozplanować.
Śpiewająco zdane egzaminy nie pomogą, jeśli rubryka doświadczenie w CV
będzie pusta.

Jak widzi Cię pracodawca?
Ambitny i aktywny będziesz, jeśli nie skupisz się wyłącznie
na praktykach obowiązkowych. Bardzo cenione jest szukanie z własnej
inicjatywy dodatkowych doświadczeń, możliwości rozwoju i zdobywania
wiedzy.
O pracowitości wcale nie świadczy ogromna liczba praktyk, jeśli są one
związane tylko z jedną dziedziną. Każde doświadczenie zawodowe może mieć
znaczenie, nieważne, czy jest ono związane z preferowaną ścieżką kariery, czy
też nie.
Kolejną istotną cechą pożądana przez pracodawców jest zaradność
i tzw. kompetencje miękkie. Dla pracodawcy ważne będą: nasza odporność
na konflikty, działanie w stresie, współpraca w zespole, kreatywność,
determinacja w dążeniu do celu, kultura osobista.
Wbrew przekonaniu pisanie CV nie należy do rzeczy łatwych. To od tych
„kartek” zależy, czy rekruter zaprosi Cię na rozmowę, czy zgniecie CV w kulkę
i rzuci do kosza lub wykasuje z komputera, definitywnie Cię odrzucając. Jakich
błędów należy się wystrzegać?
Przede wszystkim rażą literówki, „nieścisłości” dotyczące wykształcenia,
umiejętności, doświadczenia zawodowego, błędy ortograficzne i gramatyczne.
Warto zadbać, aby Twój życiorys był napisany poprawnie. Niegłupim
pomysłem byłoby danie go do przeczytania komuś, kto jest w stanie wyłapać
potknięcia. Koniecznie trzeba zrobić korektę tego, co się napisało, przed
wysłaniem CV do potencjalnego pracodawcy.
Kolejnym błędem jest pisanie w CV samych ogólników. Według badań
przeprowadzonych przez Pracuj.pl rekruterzy 58% czasu w zapoznawaniu się
z CV poświęcają analizie doświadczenia zawodowego.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego nie jest też wskazane
podawanie zbędnych szczegółów nt. życia osobistego.
Podstawą dobrego CV jest selekcja informacji. Dla przykładu – nie ma
najmniejszego sensu podawać, że w liceum było się redaktorem naczelnym
gazetki, starając się o pracę kierownika budowy.
To, że kłamstwo ma krótkie nogi wiemy wszyscy, ale mimo to nie dwie,
nie trzy osoby pozwalają sobie w swoim życiorysie na drobne i większe
przekłamania. Bardzo często dotyczą one np. znajomości języków obcych.

Krzyżyk na drogę
W tym gorącym okresie naszego życia, którym jest wybór właściwych
studiów, jesteśmy bardzo wrażliwi na opinie. Kotłuje się w nas ogromnie wiele
uczuć – mieszanka podniecenia, zestresowania, zniechęcenia i obawy.
Dziesiątki razy zmieniamy zdanie. Zawracamy z wybranej drogi,
kierujemy się w zupełnie innym kierunku, a po jakimś czasie i tak wracamy do
punktu wyjścia. Wszyscy, młodzi, jesteśmy jak chorągiewki na wietrze –
obracamy się, jak wiatr powieje. Najważniejsze w tym wszystkim, poza
dążeniem do swego ideału szczęścia, jest to, abyśmy postępowali tak, żeby za
kilka lat patrzeć na siebie w lustrze z szacunkiem.

Kamila Swoboda, IIA

,,Nazywam się Milijon – bo za miliony kocham
i cierpię katusze”
Chyba każdy, a przynajmniej większość z nas, kojarzy dramat Adama
Mickiewicza pt. „Dziady”. Jest to jeden z najważniejszych tekstów polskiego
romantyzmu. Właśnie to arcydzieło zostało przeniesione na deski Teatru
Śląskiego i genialnie wyreżyserowane przez Krzysztofa Babickiego. Jego
premiera odbyła się 5 lutego 2011 roku.
Spektakl rozpoczyna się w przytułku dla ludzi odrzuconych, którzy
„umarli za życia”. Są to typowi romantycy – samotni, nierozumiani przez świat,
pełni wrażliwości. Wśród nich znajduje się malarz-marzyciel znany jako
występujący w II części „Dziadów” Guślarz. Pewnej jesiennej nocy urządza on
w przytułku seans spirytualistyczny niczym pogański obrzęd dziadów. Podczas
tego wydarzenia pojawiają się wszystkie duchy z II części arcydramatu – Józia i
Rózi, Zosi oraz widmo złego pana.

Następną częścią dramatu jest
przedstawienie
pokrótce
tragedii
Gustawa, odrzuconego przez ukochaną
kobietę.
Reżyser
świadomie
przeciwstawia się Mickiewiczowi i na
rolę bohatera wybiera nie młodego, ale
dojrzałego, doświadczonego przez
życie mężczyznę. W kolejnej scenie
widzimy, jak z Gustawa, bohater
przekształca się w Konrada, kochanka narodu. Jest to początek adaptacji III
części „Dziadów”, w której Konrad zostaje skonfrontowany z lękami i błędami
przeszłości.
Poza najważniejszym bohaterem dramatu, fantastycznie została też
przedstawiona postać Senatora Nowosilcowa. Mimo okrucieństwa, np. wobec
Pani Rollison, jest on postacią zabawną, przedstawioną w karykaturalny sposób.

Scenami, które na pewno zapadną mi w pamięć, są „Wielka
Improwizacja” Konrada, w której grający bohatera Grzegorz Przybył przechodzi
samego siebie, doskonale zagrane ”Egzorcyzmy” oraz scena zbiorowa znana
jako „Salon Warszawski”, w której opowieść o Cichowskim porusza bardziej
niż ta przeczytana w dramacie.
Doskonale przedstawiony prometeizm „Wielkiej Improwizacji”,
fantastyczna kreacja Gustawa-Konrada i poruszająca opowieść o
dziesięcioletnim chłopcu, który nie mógł udźwignąć kajdan u nóg, pozwoliła mi
zrozumieć i wczuć się w wymyśloną przez Mickiewicza opowieść. Spektakl
bardzo mi się podobał, mimo tego że IV część „Dziadów” została w nim
przedstawiona skrótowo. Myślę, że połączenie trzech rzeczywistości:
współczesnej, metafizycznej i historycznej zostało zrealizowane bardzo
interesująco i z pewnością polecam ten spektakl wszystkim, którzy przeczytali
„Dziady” Mickiewicza.

Karolina Kabacińska, II A

Ogromna rola przyjaźni

Di, Viv i Rose to spektakl, którego premiera miała miejsce 6 października
2015 r. na deskach teatru Capitol w Warszawie w reżyserii Macieja
Kowalewskiego, a na podstawie sztuki brytyjskiej aktorki i dramatopisarki
Amelii Bullmore.
Znakomicie obsadzone aktorki, znane nam z telewizyjnych programów,
wspaniale wykorzystały szansę zagrania kobiet skrajnie od siebie różnych,
prezentujących zupełnie inne emocje i sposoby myślenia. Poziom aktorstwa
„ (…) to ten, na który patrzy się z zainteresowaniem niezależnie od tekstu.”
Magią spektaklu jest też to, że aktorki tak samo jak grane przez nie bohaterki,
zaprzyjaźniły się ze sobą na początku swojej drogi zawodowej, co tylko
umocniło i uwiarygodniło odgrywane emocje.
Małgorzata
Lipmann
stworzyła
na
scenie
rolę
niezależnej intelektualistki Viv,
która daje się poznać jako osoba
skromna, z głową wiecznie
schowaną w książkach, która
nigdy nie wybiera drogi na skróty
i stroni od mężczyzn.
Joanna Brodzik przekonująco i
wiarygodnie gra postać Di, czyli
energicznej,
osiemnastoletniej

chłopczycy, amatorki boksu i zadeklarowanej lesbijki.
Z kolei Daria Widawska jako Rose to zabawna, zakręcona i otwarta na świat
pasjonatka mody, chętnie przyozdabiająca wspólne mieszkanie. Jest kobietą
beztroską, z wielką słabością do mężczyzn.
Trzy różne kobiety i trzy odmienne historie, które pewnego dnia
przecinają sobie drogę i już na zawsze zostają razem. Przyjaciółki na dobre i na
złe. Di, Viv i Rose poznają się na pierwszym roku studiów w podlondyńskim
akademiku i postanawiają razem wynająć mieszkanie. Nieobarczone jeszcze
specjalnymi obowiązkami, czerpią z życia pełnymi garściami. Każdy dzień
niesie coś nowego i nieoczekiwanego. Dziewczyny często kłócą się o drobiazgi
i choć w swoich stanowiskach są nieugięte, to aktorki stworzyły między
postaciami tak silną, piękną więź, że widać, iż żyć bez siebie nie mogą. Jednak
ich przyjaźń dopiero się kształtuje i nabiera rumieńców.
Pierwszy akt jest lekką komedią. W drugim następuje zwrot akcji, który
jest tak zaskakujący, że na całej sali zapada cisza jak makiem zasiał. Lekka,
zabawna sztuka zmienia się w ambitną opowieść o dorosłości,
niesprawiedliwości życia i wspólnym pokonywaniu przeszkód. Kończąc trzeci
rok studiów Di, Viv i Rose z wielkim sentymentem wyprowadzają się ze
wspólnego mieszkania, a każda z nich idzie w innym kierunku.
W spektaklu pojawiają się duże przeskoki czasowe jednak są one jak
najbardziej zrozumiałe – autor nie jest w stanie przedstawić nam trzydziestu lat
z życia naszych bohaterek dzień po dniu. Zrozumienie wydarzeń ułatwiają nam
liczne rozmowy telefoniczne.
Po ponad dziesięciu latach każda z bohaterek przechodzi wielką
przemianę. Viv z szarej myszki zmieniła się w piękną kobietę, która zdobyła
wszystko, co chciała – wymarzoną pracę, dobrobyt i luksus. Jednak jej życie
prywatne pozastawia wiele do życzenia. Stała się bowiem pracoholiczką, która
często zagląda do kieliszka i prawie zapomniała o dawnych przyjaciółkach. Di
to postać, która najmniej się zmieniła poza tym, że wreszcie odnalazła
prawdziwą miłość. Rose nie jest już roztrzepaną dziewczyną, a odpowiedzialną
matką bliźniaków i przykładną żoną. Kobiety dalej się przyjaźnią, choć nie są
już tak zgrane jak kiedyś.

Historia ta ukazuje, że nie wszystko wygląda zawsze tak kolorowo, jak
byśmy tego chcieli, a czasami nie mamy nawet wpływu na to, co dzieje się
w naszym życiu. Najważniejsze jest, aby iść prosto do obranego celu, ale też
żeby mieć się na kim wesprzeć, gdy upadniemy. Autor na zasadzie kontrastu
ukazał młodość – jako śmieszną i wesołą – oraz dorosłe życie – jako trudne,
kapryśne i okrutne. Przez to spektakl rozmieszał, ale i doprowadzał do łez.
Co najważniejsze, wzbudza on potrzebę refleksji nad naszym życiem – na jakim
etapie jesteśmy, do czego zmierzamy, co jest tak naprawdę ważne, czy mamy
wokół siebie prawdziwych przyjaciół. Di, Viv i Rose to słodko-gorzka
opowieść, która ujmuje różnorodnością i zaskakuje niebywałym realizmem.

Małgorzata Bucka, II A

Długość dźwięku samotności
Francuski reżyser Jean-Pierre Melville to
nie tylko jeden z prekursorów tzw. Nowej Fali,
ale także główny przedstawiciel kryminału
francuskiego w latach 1960-1970. Jednym z
najwybitniejszych filmów, które wyszły spod
ręki tego twórcy, jest „Samuraj” z 1967 roku i
to właśnie temu dziełu chciałbym poświęcić tę
pracę.
Film ten opowiada o losach Jefa Costello,
zawodowego, płatnego mordercy z okolic
Paryża, który otrzymuje kolejne zlecenie: zabić
właściciela lokalnego klubu o nazwie
„Martey’s”. Zapewnia sobie alibi, płacąc pewnej
kobiecie, aby ta zeznała, że bohater spędził z nią
wieczór. Kiedy dociera na miejsce i wykonuje
zadanie, nie wszystko przebiega po jego myśli –
zostaje zauważony przez miejscową pianistkę, a podczas wyjścia z klubu zwraca
na siebie uwagę jeszcze kilku innych osób. Pozbywa się dowodów, ale w końcu
zostaje schwytany przez policjantów urządzających nagonkę. Po nocy spędzonej
na komisariacie zostaje uwolniony – winna jest temu właśnie pianistka, która
udała, iż nie rozpoznaje w nim sprawcy. Jef spotyka się z nią i pragnie
dowiedzieć się, dlaczego zadziałała na jego korzyść. Następnie kieruje się na
miejsce, w którym ma odebrać od zleceniodawcy pieniądze za wykonane
zadanie. Niestety zostaje postrzelony, gdyż jego długi pobyt na komendzie
wzbudził podejrzenia. Udaje mu się ujść z życiem i ranny jak najszybciej ucieka
do domu, gdzie stara się samodzielnie opatrzyć swą okaleczoną rękę. W tym
samym czasie policja wciąż stara się dowieść, iż to Jef zamordował kierownika
klubu i z godziny na godzinę teoria ta staje się coraz bardziej wiarygodna. Nasz
bohater
odnajduje
osobę,
która
usiłowała
go
zabić
i żąda od niej wyjaśnień. Kiedy dowiaduje się, kto zlecił jego morderstwo, udaje
się na spotkanie z tym człowiekiem. Film kończy się, kiedy Jef ponownie
pojawia się w klubie Martey’s i usiłuje zabić pianistkę, która stanęła po jego
stronie. Nie zabił on swego zleceniodawcy, lecz przyjął od niego kolejną misję,
której celem była śmierć kobiety. Policja okazuje się jednak szybsza i
unicestwia głównego bohatera. Okazuje się, iż bębenek rewolwera Jefa był
pusty.
„Samuraj” to przede wszystkim perfekcyjnie doszlifowany kryminał.
Zaskakuje swą niekonwencjonalnością; jest niezwykle oszczędny w słowach,
stawia głównie na siłę obrazu, w której każdy detal jest dopracowany. Mimo

rzadko spotykanej dokładności jest też filmem do granic możliwości
powściągliwym. Nie jest to jednak tylko wybitny kryminał. Kluczem do
poprawnej interpretacji „Samuraja” jest sam tytuł filmu oraz otwierający go
cytat z Bushidō (zbiór zasad etycznych japońskich samurajów), który brzmi:
„Nie ma większej samotności, niż samotność samuraja, no chyba, że ta tygrysa
w dżungli”. Dzieło to nie jest zatem tylko kryminałem, ale też przewrotną
opowieścią o samotności w dorosłym życiu, które polega na odpowiedzialności
za swoje czyny i ponoszeniu za nie konsekwencji. Pod maską płatnego
mordercy otrzymujemy przygnębiający obraz introwertycznego samotnika,
który całkowicie odciął się od ludzi i działa tylko na podstawie własnych,
uporządkowanych zasad i zawsze wykonuje powierzone mu zadania. Film
Melville’a rozgrywa się w trójkącie płatny zabójca, któremu z czasem kibicuje
widz – policjant, czyli postać antypatyczna oraz – femme fatale, czyli
enigmatyczna postać z nocnego klubu, która dziwi się wypraniu emocji Jefa.
Główną cechą, która wyróżnia go na tle innych filmów tego gatunku jest
przeniesienie ciężaru fabuły z kryminalnej rozgrywki na starcie
charakterologiczne postaci. Wyróżnia się też aktorstwem – w rolę głównego
bohatera wcielił się Alain Delon. Małomówny, zamknięty w sobie przestępca,
który wzrokiem mógłby kruszyć mury.
Film ten, jak i twórczość Melville’a, jest niezwykle ważnym elementem
europejskiego, a na pewno francuskiego, kina. Nie jest to jednak widowisko,
które powali na kolana wszystkich. „Samuraj” wymaga od widza uwagi
i skupienia, ale także doświadczenia w świecie ambitnego kina, przez co
niestety nigdy nie osiągnął wielkiego sukcesu komercyjnego.

Michał Jędrszczak, II a

Szachowy pojedynek ze śmiercią
Dzieło Ingmara Bergmana pod symbolicznym tytułem „Siódma pieczęć”
powstało w 1957 roku. Głównych bohaterów, osadzonych w średniowiecznych
realiach, zagrali Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot,
Nils Poppe. Mimo odległego czasu i miejsca akcji historia średniowiecznego
rycerza porusza ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, co sprawia, że film
Bergmana był i jest wciąż aktualny.
Istnieją pewne dylematy i pytania, z którymi człowiek przychodzi już na świat
i stają się one nieodłączną częścią jego całego życia, tylko nieliczni nie mają
wątpliwości, lecz czy to, że ktoś szuka odpowiedzi, jest oznaką, iż błądzi?
Wszak czy inteligencją jest chęć poznania i dowiedzenia prawdy, nawet o
własnym istnieniu, czy przystania i ślepego wierzenia w to, co przez rodzinne
korzenie podane na tacy? Być może mądrością jest, by po prostu uwierzyć, lecz
jest to już kwestia niezwykle sporna. Na pewno jednak człowiek myślący
zastanawia się nad sensem życia, nad porządkiem świata i chce usłyszeć
odpowiedź. Obieranie własnych ścieżek nie jest nieposłuszeństwem, lecz
dojrzałością w podejmowaniu decyzji. Głównego bohatera, powracającego z
wyprawy krzyżowej, poznajemy właśnie podczas takiej wędrówki, w której
celem jest odnalezieniu sensu, poznania prawd ostatecznych.
Bóg jest jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy, tak głosi Biblia. Jednakże jaki
wymiar ma miłosierdzie i sprawiedliwość? Powracający do ojczyzny rycerz,
wraz ze swym wiernym giermkiem zastaje kraj trawiony zarazą, w oczach ludzi
dostrzega niepewność i strach. W obliczu zniszczenia, zła i dramatu rodzi się w
rycerzu zwątpienie. W Boga, sens istnienia świata… Teraz pytam każdego z
Was,
którzy
siedzicie,
stoicie,
leżycie,
znajdujecie
się
w różnych miejscach i okolicznościach, a za sobą macie różną ilość lat
i doświadczeń: kto z Was gotów jest w tym momencie na odwiedziny śmierci?
Kto?
Wygląda
na
to,
że
życie
głównego
bohatera
„Siódmej
pieczęci”, Antoniusa, dobiegło kresu. Ten jednak nie chce umierać, proponuje
więc Śmierci partię szachów. Stawką w tej grze jest życie. W obliczu tej
abstrakcyjnej wizji powróćmy do mych wcześniejszych pytań. Czy jesteś
gotowy, by umrzeć? Czy nadal więc wydaje Ci się dziwny i szalony układ ze
Śmiercią, dzięki któremu jesteś w stanie pozyskać jeszcze trochę czasu, dzięki
któremu być może będziesz w stanie zaleźć odpowiedzi na dręczące Cię

pytania? Tak zaczyna się najsłynniejszy filmowy pojedynek szachowy i ostatnia
podróż Antoniusa.

Już sam tytuł daje widzowi do myślenia, ponieważ wywodzi się z Biblii, a
konkretnie z Apokalipsy św. Jana. Według Apostoła chodzi o Siedem Pieczęci
na Księdze trzymanej przez Chrystusa. Warto tu przytoczyć cytat
rozpoczynający film: „A gdy Baranek otworzył Pieczęć Siódmą, zapanowała
w niebie cisza jakby na pół godziny”. Szczególną cechą filmu są kolory: biel
i czerń, które doskonale obrazują przedstawienie świata jako szachownicy. Jej
białe i czarne figury przedstawiające ludzi różnych stanów, znajdują swoje
odpowiedniki w świecie, jednakże owe barwy symbolizować również mogą
dwie najważniejsze władające światem wartości, gdyż to z nich świat się składa.
Dobro i zło – zastosowanie i znaczenie tych barw to opowieść o podziale
i złożoności świata, w którym żyje człowiek. Może to właśnie świat jest
szachownicą, która poprzez kontrast bieli i czerni opowiada o odwiecznej walce
właśnie dobra ze złem, a to, kto wygra, zależy od tego, jak zostaną
poprowadzone pionki.
Rycerz z filmu Bergmana napotyka na swej drodze różnych ludzi i zdobywa
wielorakie doświadczenia, spotyka m.in. procesję biczowników, stosy
dla “czarownic”, innych rycerzy, występy kuglarzy, zdrady małżeńskie oraz
karczemne awantury. Wszystko to elementy gry szachowej, w której jednak
każdy ruch pionka to gra o ludzkie życie, poniekąd przesądzona, wszak
przeciwnikiem śmiertelnego rycerza jest śmierć. Okres poszukiwań wciąż jednak nie

przynosi Antoniusowi odpowiedzi na postawione pytania. Block nie odnajduje
Boga, Śmierć triumfuje w grze. Zdesperowany woła: „Dlaczego Bóg skrywa się
za mglistą zasłoną niespełnionych obietnic, dlaczego nie mogę odnaleźć Go w
sobie”. Miał on nadzieję, że również Śmierć wskaże mu odpowiedzi na choćby
jedno z jego pytań, ale niestety nawet Ona, pośrednik między żywymi
a umarłymi, nie może wyjawić mu prawdy o tamtym świecie. Dlaczego to
jednak właśnie Antonius powracający z krucjaty, na której spędził 10 lat,
spotyka na swojej drodze Śmierć? Czyżby wypełnił już swoją misję na ziemi,
czy może jego oczy ujrzały zbyt wiele – na tyle, iż ten nie potrafi już beztrosko
cieszyć się życiem? Podczas swojej podróży napotyka jednak ludzi, którzy są
przykładem takiego szczęścia z życia codziennego, z rzeczy prostych, ale
najistotniejszych. Są to jedyni ludzie, których Śmierć oszczędzi, jedyni których
rycerz zdoła ocalić.
Antonius Block przegrał walkę ze Śmiercią, jednak swoim sprytnym
posunięciem szachowym zdołał uratować rodzinę bogobojnych, szczerych,
prostych i radosnych kuglarzy – Mię, Jofa i ich małego synka, to właśnie im
udało się wyrwać ze szponów śmierci, parze poczciwych prostych ludzi, lecz
paradoksalnie to właśnie oni rozumieli sens życia, potrafili się nawzajem kochać
i ciągle odczuwali obecność Boga w sobie. Mimo tego iż film klasyfikuje się
jako dramat, choć zawiera wiele wątków filozoficznych i metafizycznych, to nie
zabrakło w nim również szczypty groteski, choćby w samym sposobie
przedstawienia śmierci. Aktor grający Śmierć ma twarz będącą połączeniem
trupiej czaszki i maski clowna. Ukazana pod postacią posępnego
zakapturzonego mnicha Śmierć, grająca z rycerzem partię szachów, zdaje się
jakby ukrywać przed ludźmi swoje prawdziwe oblicze.
Myślę, że każdy widz może utożsamić się z którymś z bohaterów. Jedni z nas
szukają w życiu radości z małych rzeczy, inni Boga, a jeszcze inni chcą
poznawać świat lub siebie samego. Reżyser pokazuje bardzo silną potrzebę
poznania Boga przez ludzi średniowiecza, chęć szczęśliwego, beztroskiego
życia, ale także potrzebę przeżywania przygód. Bóg jest jednak zarówno
ludzkim pragnieniem, jak i obawą, ludzie boją się Go, bo wiedzą, że to On ma
władzę nad ich życiem i widzi najmniejsze ich przewinienie, za którego
popełnienie każdy zostanie sprawiedliwie osądzony. Dwuznaczną kwestią jest
również już wcześniej wspomniany przeze mnie motyw wędrówki, podróży.
Ludzie pragnęli jej, ale z drugiej strony lękali się jej zakończenia. Jest to więc
zdecydowanie również film o ludzkich pragnieniach i strachu.
Dzieło Bergmana jest dla młodego widza trudne w odbiorze, gdyż przesycone
jest symboliką biblijną, przy czym posiada ono treści uniwersalne dla każdego
odbiorcy. Stawia pytania aktualne w każdym czasie. Wracając jeszcze
do wyjaśnienia znaczenia samego tytułu, warto na koniec zauważyć, iż Śmierć

w filmie pojawia się siedem razy, dokładnie tyle, ile jest pieczęci. Natomiast
fabuła filmu dotyczy bezpośrednio czasu po otwarciu siódmej pieczęci, kiedy
baranek otworzył ją, a w niebie nastąpiła cisza. Można pokusić się o tezę, iż cały
dodatkowy czas Antoniusa zyskany dzięki partii szachów ze Śmiercią oznacza
ową półgodzinną biblijną ciszę. Trudno wymienić wszystkie walory artystyczne
tego dzieła, lecz moje szczególne uznanie zyskał wyjątkowo dopracowany
scenariusz, z jednej strony jakby odzwierciedlał fragmenty Biblii, z drugiej
jednak autor proponuje własny ogląd i wykładnię problemów egzystencjalnych.
Widać w tym prywatny poniekąd zapis, co stanowi o autentyczności tematu.
W jednej „metafizycznej” partii szachów zostało zawartych wiele prawd
o ludzkim bycie i samym człowieku. Obraz Bergmana jest pełen metafor.
Jest to film niezwykle wartościowy i nie sposób poruszyć wszystkich
dotyczących go kwestii w tej recenzji. Ponadto jestem pewna, że gdy po
pewnym czasie ponownie do niego powrócę, zarejestruje zupełnie nowe
spostrzeżenia, co również jest dla mnie wyznacznikiem wartości filmu Bermana.
Problematyka ludzkiej egzystencji, pytania dotyczące istnienia ludzkiego
w świecie, a przy tym sposób ukazania tych nurtujących każdego refleksyjnego
człowieka zagadnień, sprawia, że film ten jest wciąż aktualny,
że ma wymiar ponadczasowy.

Julia Czech, IA

"Lepiej patrzeć w bok, niż zamykać oczy
przed nieuniknionym."
Tytuł oryginalny: Memoirs of a
Geisha
Autor: Arthur Golden
Seria: Liczba stron: 462

Wyznania Gejszy to klasyk, który zawsze chodził mi po głowie ze
względu na moją miłość do Azji, a szczególnie do Japonii.
Sayuri dorastała w ubogiej rodzinie, a tereny, w których się wychowała,
to mała wioska, do której rzadko kiedy przyjeżdżają miastowi. Choroba jej
matki i coraz większe problemy finansowe zmuszają ojca dziewczyny do
tragicznej decyzji – sprzedaży Sayuri i jej siostry panu Tanaka. Niedługo potem
trafia ona do Kioto – szkółki dla młodych gejsz. Książka opisuje zmagania
Sayuri oraz jej drogę… na szczyt.
Co to była za lektura!
Nie mam pojęcia, jak autor to zrobił, ale jego styl jest wręcz magiczny –
wystarczyło, że przeczytałam jeden rozdział i totalnie poddałam się tej historii.
Pozycję tę czyta się tak łatwo i przyjemnie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy
z kolejnych przerzucanych kartek. I nie możemy przestać. Chwilami czułam się,
jakbym siedziała z główną bohaterką na własnej kanapie i słuchała jej
opowieści. Arthur Golden niesamowicie oddaje charakter tej postaci.
Dziewczyna jest idealnym narratorem, nie mogłam się wręcz nadziwić, jak
dojrzała była i jak dobrze rozumiała zasady tego okropnego świata. Jednak

chociaż z czasem nauczyła się chować prawdziwe uczucia pod maską
doskonałej Gejszy, w głębi serca pozostała sierotą z Yoroido. Co z resztą
bohaterów? Jednych nienawidziłam, innych kochałam, nad jeszcze innymi
płakałam całymi nocami. Określenie ich genialnymi, byłoby sporym
niedopowiedzeniem.
W pewnym momencie książki pojawia się wątek wojny. Zostaje on
ciekawie przedstawiony, wiele wnosi do fabuły, a przede wszystkim otwiera
czytelnikowi oczy na pewne aspekty.
Książkę warto przeczytać z kilku powodów: niesamowity styl, barwne
postacie, piękne cytaty i spojrzenie na świat japońskich gejsz.
"Dzisiaj wiem, że nasz świat jest tylko falą w wielkim oceanie życia. Triumfy i
cierpienia, nawet najczarniejsze, z czasem bledną niczym lawowane
rozwodnionym tuszem na papierze."
Z jednej strony żałuję, że nie zapoznałam się z nią wcześniej, ale z drugiej
to może i lepiej, ponieważ teraz mam pewność, że zrozumiałam jej
problematykę.
Szczerze namawiam Was do przeczytania. Wyznania gejszy, to najlepsza
książką, jaką przeczytałam w ubiegłym roku. Z pewnością nikt nie pożałuje!

Anita Turska, II A

Bliższe poznanie jednej z najważniejszych
postaci w historii światowej literatury
Cierpienia młodego Wertera to najważniejsze dzieło tzw. okresu burzy
i naporu. Po jego pierwszej publikacji wśród młodych narodziła się moda na
naśladowanie głównego bohatera, począwszy od podobnego do niego stroju, a
na samobójstwach skończywszy. Pojawiło się nawet pojęcie efektu Wertera. Na
czym polega wyjątkowość tej postaci literackiej stworzonej przez Goethego?

Strona tytułowa pierwszego wydania

Werter to młody, wykształcony mieszczanin. W zwyczaju ma on noszenie
na sobie fraka oraz żółtej kamizelki, która stała się symbolem jego
indywidualizmu. W czasie wiosny przyjeżdża on do niemieckiego miasteczka
Waldheim w poszukiwaniu spokoju, ciszy i wytchnienia.
Werter jest postacią bardzo złożoną. Na początku to szczęśliwy i radosny
młodzieniec, pełen nadziei na mile spędzony czas w nowym miejscu. Jednak
mimo pięknej okolicy, w której się znajduje, już w pierwszych listach dostrzec
można, iż Werter przez swoją romantyczną, refleksyjną naturę nie ma wcale
łatwego życia. W liście z 22 maja pisze, że czuje się jak w więzieniu, z którego
pragnąłby się wydostać, co jest znakiem, że młody bohater nie czuje się dobrze
w towarzystwie ludzi. Często ma wrażenie, że jest nierozumiany przez swój
indywidualny sposób myślenia i postrzegania świata.
Poczucie szczęścia Wertera staje w pełnym rozkwicie w połowie czerwca,
kiedy poznaje Lottę, mieszkankę miasteczka opiekującą się swoim młodszym
rodzeństwem. Piękną, niewinną dziewczynę dbającą o dobro innych, taktowną,
powszechnie lubianą. Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia – gdy czeka
aż pożegna się ona z braćmi i wejdzie do powozu ubrana w białą sukienkę

z różowymi kokardami. Już wtedy Werter czuje, że jest to jego bratnia dusza,
której szukał od dawna. Fakt, że Lotta ma narzeczonego, który wówczas jest na
wyjeździe, nie zatrzymuje go przed ciągłymi wizytami w jej domu. Poznaje on
rodzeństwo dziewczyny, a po krótkim czasie przywiązuje się do całej jej
rodziny. Z początku wierzy, że Lotta zostawi dla niego narzeczonego. Snuje
marzenia związane z ukochaną, lecz zostają one brutalnie stłamszone powrotem
Alberta – wybranka Lotty.
Od tamtej pory Werter popada w rozpacz. Torturuje się widokiem Lotty,
ponieważ wie, że nie może jej mieć dla siebie. Coraz częściej myśli o śmierci.
Listy, które pisze do przyjaciela, nie przynoszą mu już żadnej ulgi. Czuje
rozdzierający ból przez niemożność bycia z wybranką swojego serca, w wyniku
czego wyjeżdża na pewien czas z miasta. Chcąc zapomnieć o dziewczynie,
całkowicie poświęca się pracy, lecz nie przynosi mu to ukojenia. Ku swemu
nieszczęściu dowiaduje się po powrocie do Waldheim, że Lotta jest już żoną
Alberta. Werter wyje z rozpaczy za niemożliwym. Jesień to okres, w którym
Werter popada stopniowo w coraz większą depresję. Nie może pozbyć się myśli
o swoim tragicznym losie. Zaczytuje się w ponurym Osjanie, użala się
przyjacielowi nad nieszczęściem w miłości, snuje nawet plany samobójstwa.
Zamiast odejść z godnością, Werter przychodzi do domu Lotty, tworząc
niezręczną atmosferę. W czasie zimy jego serce „zamarza” w stosunku
do Alberta, choć tak naprawdę mąż Lotty jest porządnym człowiekiem.
Spowodowane jest to tym, że wydaje mu się, iż Albert nie docenia Lotty,
a przede wszystkim nie zasługuje na nią. Wyobraża sobie, jakim szczęściem to
on mógłby ją otoczyć, ileż wspaniałych chwil pragnąłby jej podarować.
Doprowadzony do obłędu Werter popełnia samobójstwo. Jego psychika,
nadwrażliwa osobowość, nie jest w stanie znieść dalszych cierpień.
Werter umiera z miłości i egzystencjalnego niepokoju. Z miłości smutnej
i tragicznej, ponieważ to, co wydaje mu się najlepsze oraz bliskie, z czasem,
niezależnie od niego, oddala się. Młody mężczyzna popada z powodu Lotty
w obsesję, która, zważywszy na jego ogromną wrażliwość, w nieunikniony
sposób prowadzi go do autodestrukcji.

Zuzanna Kupiec, II A

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCH SIĘ ŚWIĄT
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