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Sukces za sukcesem
Mówią, że sport to zdrowie.
Uczniowie
naszego
liceum
doskonale zdają sobie z tego sprawę!
Mamy nadzieję, że ta dawka
pozytywnych wiadomości zachęci
was, aby ruszyć się z domu. Nigdy
nie jest na to za późno! A jeśli na
sporcie możemy jedynie zyskać,
dlaczegoby nie zacząć już… teraz?
Redakcja szczerze gratuluje i życzy
dalszych
sukcesów
poniżej
wymienionym!
Dla naszych uczennic sukcesem zakończyły się Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców w ju-jitsu, zorganizowane 28 stycznia. Trzecie miejsca zdobyły
w następujących kategoriach: Agata Niziurska (kat. Fighting-55kg) i Natalia
Walkiewicz (kat.Fighting-49kg).
Małgorzata Bucka, uczennica klasy IIA, zajęła trzecie miejsce
w przeprowadzonych przez MOSiR Sosnowiec na Górce Środulskiej zawodach
o Puchar Sosnowca w Narciarstwie Alpejskim.

Drużyna dziewcząt naszego liceum w składzie: Emilia Waluga i Izabela
Głodek, zdobyły 10-go lutego wicemistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych
Sosnowca, tym samym zapewniając sobie miejsce w zawodach rejonowych
w Jaworznie. W klasyfikacji indywidualnej wicemistrzynią Sosnowca została
Emilia Waluga z klasy I C.
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"To, że coś dzieje się w twojej głowie, nie znaczy, że
nie dzieje się naprawdę"
"Szary świt" to spektakl w reżyserii
Małgorzaty Pabian z klasy IIIab i Julii Kałuży
z klasy IIe, którego premiera odbyła się
w czwartek 2 marca o godzinie 17:30 na auli
naszej kochanej szkoły. Jest to kolejny
spektakl przygotowany w projekcie "Filozofia
trochę niekonwencjonalnie" pod czujnym
okiem Pana Profesora Jacka Bajera.
Opowiada on o dystopii, pozornie idealnym
państwie, w którym panuje ład i harmonia,
ponieważ wszelkie uczucia są nielegalne. Czy
jednak pozorne 99,9% szczęśliwych ludzi
w społeczeństwie zdaje sobie sprawę z tego
co naprawdę się dzieje? Spektakl mówi
o odwiecznym konflikcie rozumu i uczuć.
Pojawia się oczywiście ruch oporu, a główna
bohaterka Aleksandra dowiaduje się czym jest
prawdziwa przyjaźń, ból, a nawet miłość,
której oczywiście nie mogło zabraknąć.
Wykorzystanie fragmentu "Pieśni o szczęściu" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
dodaje melancholijnego charakteru, a w spektaklu nie zabrakło również
elementów humorystycznych. Mnie osobiście spektakl bardzo się podobał
i chętnie obejrzałabym go jeszcze raz.

Karolina Kabacińska, IIA

I LOVE LONDON!
Ferie zimowe 2017 w stolicy Anglii!
Czy spędziłbyś tydzień ferii zimowych
ze swoimi nauczycielami? Otóż 45 osób
zdecydowało się to zrobić i i nie żałują.
Uczestniczyliśmy bowiem w fantastycznej
wyprawie do Londynu zorganizowanej przez
dwie anglistki z II LO im. E. Plater
w Sosnowcu: p. Karolinę Będkowską
i p. Agnieszkę Banatowską.
Jak wyglądała nasza wycieczka?
- Stanęliśmy na dwóch półkulach jednocześnie (wschodniej i zachodniej)
w Greenwich Royal Observatory gdzie znajduje się południk 0 (Prime
Meridian).
- Zwiedziliśmy 26 najważniejszych miejsc stolicy Anglii min. Buckingham
Palace, National Gallery, Trafalgar Square, Big Ben, Houses of Parliament,
Tower Bridge, Westminster Abbey, Hyde Park, Piccadilly Circus, Muzeum
Historii Naturalnej i Baker Street.
- Przeszliśmy 10 km dziennie.
- Jeździliśmy po Londynie komunikacją miejską.
- Rozmawialiśmy z Anglikami.
- Zobaczyliśmy Londyn z lotu ptaka w słynnym London Eye.
- Zrobiliśmy zakupy na najsłynniejszych ulicach handlowych Oxford Street
i Regent Street oraz w najbardziej luksusowym domu towarowym Harrods,
w którym zakupy robi również Królowa Elżbieta II, David Beckham, Justin
Bieber i inne znane gwiazdy.
Była to pierwsza, ale nie ostatnia taka wyprawa. Planujemy odwiedzić
wszystkie stolice UK: Edynb urg (Szkocja), Cardiff (Walia), Belfast (Irlandia
Płn.), a potem... zobaczymy!

P

Okiem amatorów
Wyobrażacie sobie miasto pełne sprzeczności? Gdzie każdy zaułek, uliczka,
która pozornie wydaje się tą właściwą, okazuje się zwodnicza, kompletnie
odmienna od poprzedniego otoczenia. Rozsądek podpowiadałby żeby zawrócić,
jednak to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Świat, w którym wita
cię szary świt niebędący złym omenem. Przecież w końcu zawsze wychodzi tam
słońce, a noce, choć spokojne w tygodniu, potrafią nierzadko zaskoczyć. By
dotrzeć do takiego miejsca, nie trzeba wydawać dopiero co ukradzionych z banku
pieniędzy czy rezerwować biletu z siedmiorocznym wyprzedzeniem. Czasami
wystarczy jedynie przekroczyć granicę.
Weekendowe wyjazdy są czymś, czego warto doświadczyć w życiu. Te,
w których opuszcza się bezpieczną przestrzeń rodzinną, bez konkretnego planu,
by zakosztować nowej kultury, stają się często niezapomnianą przygodą.
Zaskoczenie jest gwarantowane, choć może i nie zmienią waszego
światopoglądu, nie zaczniecie dostrzegać wartości w epopejach antycznych czy
filozofii Konfucjusza, ale zwyczajnie rozświetlą ponurą rzeczywistość szkolną.
Rozwikłując zagadkę, tekst będzie amatorskim opisem pierwszych i wtórych
wrażeń z wycieczki dwóch licealistek do dawnego centrum kultury europejskiej Pragi.

Praga jest stosunkowo blisko, jeśli bierze się pod uwagę położenie naszego
miasta - przejazd między Katowicami, a stolicą Czech zajął nam około sześciu
godzin wygodnym autokarem w akompaniamencie rozmów z tryskającymi
humorem przewoźnikami. W trakcie także warto było sprawdzić najciekawsze
atrakcje, spośród których (pomijając ogólne zwiedzanie miasta) wybrałyśmy
wystawę niektórych prac Salvadora Dali, Alfonsa Muchy oraz Andy’ego
Warhola. Koszt wejścia nie odstręczał, jednak los nam nie sprzyjał i dzieła
Warhola były niedostępne w skutek awarii automatycznych drzwi wejściowych.
Dali jako artysta tworzący w specyficznej formie, zachwycił każdą z nas inną
tematyką dzieł, choć ogólne wrażenie pozostawił pozytywne. Temat prac
zamykał się w jednym pokoju - w pierwszym na każdej ścianie spoczywały
wizerunki koni (Bucefała, konia Śmierci, etc.), kolejny pokój skupiał się na
pracach, prowadzących śmiertelnika przez niebo, czyściec, aż do piekła
(w zależności, od której strony się zaczęło). Co może być zaskoczeniem, Dali
zaprojektował także meble (fotel imitujący krwistoczerwone usta) czy nawet
flakoniki do perfum w najróżniejszych, czasami skandalicznych, kształtach.
Pamiątki można było zakupić od razu po opuszczeniu wystawy, jednak choć
śliczne, warte swojej ceny nie były (tym bardziej patrząc na możliwości

finansowe licealistek).
Atrakcją, znajdującą się w centrum
zainteresowania podróżników jest praski
zegar astronomiczny (zwany także “praski
Orloj”), jeden z najpopularniejszych na
całym
świecie.
Umiejscowiony
na
południowej
ścianie
Ratusza,
został
wybudowany w 1410 roku. Dokładnie
wskazuje również datę, a co godzinę
wygrywana jest melodyjka i ukazują się
postacie dwunastu apostołów, Śmierci,
Turka, Chciwości oraz Marności. Jest to
powszechnie lubiana atrakcja, w okolicach
równej godziny zbiera się mnóstwo ludzi
wokół niej.

“Wszystkie drogi prowadzą do…. “
“PRZED WYJŚCIEM Z DOMU ZAPOZNAJ SIĘ Z TOPOGRAFIĄ MIASTA
LUB SKONSULTUJ SIĘ Z MIESZKAŃCAMI, GDYŻ NIEZNAJOMOŚĆ
ULICZEK GROZI DŁUŻSZYM POWROTEM DO KWATERY”
Praga wygląda jak jeden wielki labirynt, co nie jest przypadkowym
skojarzeniem. Wystarczy chwila nieuwagi lub sprytny złodziej map, by w prosty
sposób przeznaczyć kolejnych kilka godzin na poszukiwanie drogi do
mieszkania. Sam fakt zagubienia
nie jest tak zatrważający wśród
urokliwych uliczek i zachodzącego
słońca, prześwitującego między
koronami drzew w parku. Grozą
wieje, gdy światła jest coraz mniej,
park, w którym się znajdujecie
wykracza poza kontur mapy,
a stopy odmawiają posłuszeństwa
po wielogodzinnej wędrówce.
Choć
wszystkiego
należy

doświadczyć, by na starość mieć co wspominać - nawet spontanicznego
zwiedzania.
Co należy zaznaczyć, nie można się zgubić w centrum
miasta. Często dla zwyczajnej przyjemności, nie
zwracałyśmy uwagi, w którą uliczkę skręcamy, gdyż zawsze
w efekcie wychodziłyśmy w rejonach rynku. Naprawdę wszystkie drogi prowadzą do centrum, co jest sporym
ułatwieniem dla amatorów podróży. Gdyby przypadkiem
jednak odeszło się od głównej ścieżki, to też nie jest problem
- chętni do pomocy pracownicy metra służą radą. A wracając
do samego metra, jest to świetny transport miejski, którym
można wygodnie i szybko przemieszczać się między
głównymi atrakcjami (lub i tymi pobocznymi). Piętnaście
minut zajęła nam podróż w obie strony, łącznie
z obejrzeniem jednego z charakterystycznych budynków
Pragi, znajdującego się na prawym brzegu Wełtawy
“Tańczącego domu”.

Pomysłowość a wolność obyczajowa.
Praga to pewien twór, składający się z
mnóstwa
mniejszych,
zróżnicowanych
elementów, tworzących to cudowne miasto.
Można porównać ją do kalejdoskopu, gdzie nie
wszystko do siebie pasuje, jednak ma swój urok.
Klucząc między ulicami, natrafia się najczęściej
na trójkątne skwerki, których centrum są rzeźby,
pomniki czy katedry. Głównym artystą, któremu
przypisuje się charakter Pragi jest David Cerny,
pochodzący z tego miasta, żyjący ówcześnie
mężczyzna. Praga jest pełna jego rzeźb, takich
jak fluorescencyjne pingwiny nad Wełtawą,
naga, składająca się z prostokątów kobieta w
perwersyjnej pozie czy podobizny czołgających
się po trawniku niemowląt, wykonanych z brązu.
Sam fakt istnienia tego typu rzeźb, wskazuje na wysoką wolność obyczajową
Czechów. Spacerując po mieście łatwo jest się natknąć na plakaty promujące
wydarzenia kulturalne, czy to spektakle, filmy lub inne, na których
wyeksponowana jest nagość obu płci czy nawiązania do erotyzmu. Czesi wydają
się nie mieć tematów tabu, w jednym
z centralnych miejsc miasta stoi zaparkowana
limuzyna, która oferuje usługi kobiet chętnych
do umilenia czasu klientowi. Pomimo tego,
Praga jest miejscem spokojnym. Ulice są
tygodniem opustoszałe, dostrzec można jedynie
wędrujących turystów, poszukujących rozrywki
wieczorami. W ciągu tych kilku dni nie
natrafiłyśmy na żadne przejawy braku kultury
czy niebezpieczeństwa, ludzie starali się nie
zajmować niepotrzebnie innym czasu. Choć po
pytaniu o pomoc, chętnie i z uśmiechem jej
udzielali. To miasto żyje całą dobę, może nie
widać tego na pierwszy rzut oka w trakcie
spaceru ulicami, jednak wystarczy przekroczyć
próg jakiegokolwiek pubu, by znaleźć się w
centrum
życia
towarzyskiego
Czechów.

Wieczorami szczególnie tłoczno jest na rynku, w okolicy stałych budek z różnymi
potrawami i napojami, gdzie jednymi z popularniejszych są piwo czeskie, grzane
wino i grog (to gorąca woda z miodem, cukrem i rumem, w restauracjach podają
także herbatniki, jednak nie jest to warte ani swojej ceny, ani smaku). Tutaj
chciałyśmy przestrzec turystów w stosunku do spraw związanych z finansami,
gdyż bardzo łatwo jest zatracić świadomość wydawanych pieniędzy w związku
z odmienną walutą.

Hradczany
Znajdująca się po drugiej stronie rzeki
królewska dzielnica z XIV wieku, by do
której się dostać, należy przejść przez most
Karola. Przy pytaniu o drogę łatwo jest
popełnić minimalny błąd językowy mianowicie trzeba uważać na sformułowanie
“most Karola” w języku angielskim (Carol Karolina, Charles - Karol). Widok z niego na
Wełtawę jest cudowny - pogoda nam
dopisała, mimo bardzo niskiej temperatury.
Na całej wysokości mostu pełno jest pomników sławnych postaci związanych

z historią Czech, między innymi figura św. Jana
Napomucena, której potarcie, według legendy,
przynosi szczęście (o popularności tej legendy
świadczy jej wypolerowany fragment). Po minięciu
mostu, który sprawia wyjątkowe wrażenie, ukazują
nam się Hradczany, w których skład wchodzi
kompleks zamku królewskiego, bazylika św.
Jerzego, słynna Złota Uliczka (niestety, za dopłatą,
co jest związane z historia złotników), ogrody
królewskie z Belwederem oraz budowana aż przez
sześć stuleci katedra św. Wita. W tej ostatniej,
monumentalnej budowli znajdują się czeskie
insygnia koronne (warto też zwrócić uwagę na piękne,
kolorowe witraże, przedstawiające m. in stworzenie
świata).
Hradczany to też miejsce, w którym znajduje się
imitacja paryskiej wieży Eiffla. By się do niej dostać,
trzeba najpierw pokonać spory dystans od centrum
a potem wspiąć się na sam szczyt wzniesienia. Widok jest
cudowny, a w trakcie wchodzenia napotyka się na ślady
obecności innych ludzi. Co ciekawe, niezależnie kogo by
się zapytało o drogę, osobę młodą czy starszą, każdy
potrafi płynnie porozumiewać się w języku angielskim.

Praga jest wspaniałym miejscem na spędzenie czasu, czy to w gronie rodziny, czy
przyjaciół. Znajduje się tu wiele urokliwych miejsc, które warto jest zobaczyć,
w czym wliczamy samą aglomerację miejską, pełną niespodzianek, stylów
architektonicznych, lokalnych restauracji oraz barów. Co więcej, można wstąpić
w trakcie wycieczki do muzeum czekolady, które oferuje mnóstwo różnego
rodzajów słodyczy, w wielu ciekawych kształtach. Miasto wywiera niezwykłe
wrażenie, szczególnie widoki z mostu Karola czy szczytu góry na Hradczanach,
z której można spoglądać na całą okazałość Pragi. Jest to miejsce licznie
odwiedzane przez różne grupy ludzi, wywodzących się z wielu krajów, a sami
mieszkańcy świetnie posługują się językiem angielskim oraz, co może się
wydawać zaskakujące, rosyjskim i polskim. Szczerze polecamy :)

O.M. & M.M.

Nazywam się Miliard – One Bilion Rising
Rzucę hasło: 14 luty. Jaka jest Twoja pierwsza myśl? Jasne, walentynki,
ale może coś jeszcze? Nie, dalej nie chodziło mi o serca, kolor czerwony i róże.
Skup się!
14-go lutego cały świat, w tym i Polska, tańczy, aby zaprotestować
przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Nie ma wątpliwości, że problem
jest wielki, a z czasem jeszcze nabiera na sile, lecz niektórzy nie wiedzą nawet
o tej akcji…
W Sosnowcu wszystko odbyło się na Placu Stulecia. Z naszego liceum,
wzięli w niej udział uczniowie i uczennice klasy IA. Tańczymy w Walentynki, by
w ten sposób nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować
przeciwko temu zjawisku. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie w te
szczytną idee, a jednocześnie zachęcamy czytelników do przyłączenia się do
akcji za rok.

Kamila Swoboda, IIA

CINiBA – biblioteka hybrydowa
W piątek, 24 lutego 2017 roku, klasa 2a (medialna) była na wycieczce
edukacyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
w Katowicach. CINiBA to nowoczesna biblioteka otwarta we wrześniu 2012
roku, której powstanie współfinansowała Unia Europejska. Jest to tzw.
biblioteka hybrydowa, czyli łącząca tradycyjne, papierowe wersje książek
i czasopism oraz ich wersje elektroniczne dostępne online.
CINiBA jest urzeczywistnieniem idei wymiany wolnej myśli naukowej,
instytucją naukowo-kulturalną na miarę XXI wieku, w której znajdują się nie
tylko wypożyczalnie, czytelnie, kabiny pracy indywidualnej, mediateka, ale
także sale konferencyjne i dydaktyczne, w których odbywają się wykłady,
prezentacje, warsztaty naukowe i koncerty. Po zwiedzeniu obiektu Plateranie
uczestniczyli w interesującym – zorganizowanym w ramach „Tygodnia Języka
Ojczystego” – wykładzie dr hab. Danuty Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego
zatytułowanym „Czy Tania Kapusta jest zadowolona ze swojego imienia?
O czym warto pamiętać, nadając dziecku imię”.

Kamila Swoboda, IIA

,,Japońska podróż''
Utwory Mozarta, Chopina, Griega i Rawela wypełniły aulę II Liceum.
Wszystko dzięki pięknemu występowi Miyako Arishima – młodej japońskiej
pianistki. Słynny już fortepian to niewątpliwie serce naszego Liceum, z racji
czego zainteresowanie tym wydarzeniem było bardzo duże. Publiczność
wypełniła całą aulę. Uczennice klasy IIA miały przyjemność przeprowadzić
wywiad z gwiazdą tamtego wieczoru. Zapraszamy do lektury!

Czym się Pani aktualnie zajmuje?
W zeszłym roku ukończyłam studia, a aktualnie jestem stażystką na akademii.
Jak podoba się Pani w Polsce? Czy coś Panią szczególnie zaskoczyło?
Przyjechałam do Polski w 2010r., aby studiować. Bardzo dobrze mieszka mi się
w Polsce. Ludzie są tutaj przyjaźni, więc zawarłam wiele nowych znajomości.
Zaskoczyła mnie jednak różnica między kulturą polską, a japońską. W Tokio
panuje ład i porządek, ludzie cierpliwie ustawiają się w kolejkach. W Polsce
natomiast często przepychają się w czy to kolejkach, czy na dworcu. Ciężko
było mi się odnaleźć, ale już się przyzwyczaiłam
Co Pani smakuje z polskiej regionalnej kuchni?
Jeśli chodzi o jedzenie, to smakują mi kwaśne potrawy, takie jak: żurek, bigos,
kapusta z grzybami. Pierogi też są bardzo dobre, chociaż w Tokio mamy
podobne, tyle że na cieńszym cieście.

Podoba się Pani w Plater? Jak gra się Pani na naszym zabytkowym fortepianie?
W szkole jest bardzo ładnie. Podoba mi się, że jest to liceum z tradycją. Jeśli
chodzi o fortepian to rzadko mam okazje grać na takim zabytku. Ma on inne
brzmienie, obsługuję się go delikatnie i gra inaczej niż te współczesne. My
pianiści mamy z tym problem, bo musimy zapoznać się i dopasować do
fortepianu, a nie jest to łatwe
Jak zaczęła się u Pani pasja do muzyki?
Jak miałam 3 lata to tylko brzdąkałam. Pewniej zaczęłam grać gdy miałam 10
lat. Od tamtej pory nie rozstaję się z fortepianem.
Posiada Pani jakieś zainteresowania oprócz muzyki?
Tak, ćwiczę jogę od 4 lat. Pomaga mi ona psychicznie, wycisza mnie i relaksuje.
Lubię też stare polskie filmy tj. ,, Nie lubię poniedziałków" czy ,,Poszukiwany,
poszukiwana".

Rozmawiały: Paulina Sielańczyk, Oliwia Nowak IIA

Cytat za cytatem
W piątek, 10 lutego bieżącego roku, gościliśmy Radosława Kietlińskiego
- dziennikarza, szefa działu informacji TV Polsat News. W spotkaniu brali
udział uczniowie klas medialnych naszego Liceum oraz uczniowie
z sosnowieckiego Gimnazjum nr 16.
Istnieją takie spotkania, których nie da się wymazać z pamięci. Te
z pewnością takie było. Pan Kietliński zrobił na uczniach powalające wrażenie
i wzbudził wielką sympatię swoją szczerością, otwartością i poczuciem humoru.
Z zainteresowaniem wysłuchali wiadomości o realiach pracy dziennikarza,
a wspomnienia Pana Kietlińskiego dotyczące zrealizowanych reportaży,
dalekich podróży i ludzi, których dane mu było na nich poznać, dogłębnie ich
poruszyły.
Na korytarzu bardzo długo po zakończeniu wykładu rozbrzmiewały
pozytywne opinie. Pan Kietliński poruszył coś w każdym z nas, a jego słowa był
tak piękne, a jednocześnie prawdziwe, że żałujemy, że nie udało nam się ich
spisać. Byłoby tego naprawdę dużo. Cytat za cytatem.
Życzymy Panu dalszych sukcesów i zapraszamy ponownie!

Dlaczego został Pan dziennikarzem?
Trochę przez przypadek. Od zawsze interesował mnie świat. Chciałem wyjechać
poza swoje bardzo smutne warszawskie osiedle (z wielkiej płyty), na którym
wychowywałem się na przełomie komunizm i Wolnej Polski. Pamiętam Polskę
sprzed 1989 roku – była miejscem ponurym i obrzydliwym, naprawdę.
Marzyłem o tym, żeby zobaczyć kawałek świata. Kolega, z którym utrzymuje
kontakt do dzisiaj pracował w międzynarodowych organizacjach
humanitarnych, wiedział, że piszę do szuflady i próbuje popracować jako
dziennikarz w związku z czym zaproponował mi wyjazd do Bośni, do Sarajewa.
Pojechałem z pomocą humanitarną i zostałem tam półtora roku. Nie mogłem
wrócić do Polski z przyczyn oczywistych – kocioł, oblężenie miasta. Zamiast
tego musiałem nauczyć się tam funkcjonować, jakoś zorganizować sobie życie.
Potem rozpocząłem współpracę z polskim radiem, z którego dalej trafiłem do
mediów komercyjnych, czyli komercyjnych stacji radiowych. W końcu do
Polsatu, w którym od reportera politycznego przez korespondenta zagranicznego
i wojennego doszedłem do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, czyli szefa
publicystyki Polsat News, człowieka, który w dużej mierze tworzył ten kanał
i członka zarządu radia należącego do grupy Polsat. Dzisiaj łączę obowiązki
dziennikarskie z obowiązkami menadżerskimi, czyli krótko mówiąc robię jakieś
nowe rzeczy
Co jest najtrudniejsze z tego, z czym musi mierzyć się dziennikarz?
Duży stres, duże obciążenia i bardzo nieregularna praca. Czasami nic się nie
dzieje i wtedy jest nudna, a czasami dzieje się tyle, że nie ma czasu na to żeby
położyć się spać. Ale mnie to nie zraża – lubię spotykać ludzi, pracować z nimi,
lubię zmienność i oglądać nowe miejsca. Ta praca, a właściwie mój właściciel,
czyli właściciel Polsatu Zygmunt Solorz, dała mi tą możliwość. Zaufał mi,
wiedząc, że nie marnotrawię jego pieniędzy, że jeżeli jadę po film
dokumentalny, to wrócę z filmem dokumentalnym, a relacjonując jakieś
wydarzenie miesiącami, będę to robił w sposób ciekawy, za co prezesowi
dziękuję. Za tę możliwość zobaczenia świata i otworzenie mi drzwi.
Co, wśród tylu miejsc, które Pan odwiedził, najbardziej Pana zachwyciło?
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Najważniejszym czynnikiem,
podstawowym, są ludzie. Prosta historia. Nawet w czasie wojny, w Kabulu
wciąż działały uniwersytety, a zatrudnieni w nich ludzie próbowali normalnie
pracować. Mam kolegę, który jest wykładowcą akademickim. Pamiętam, że
pewnego dnia zaprosił mnie do siebie do domu na kolację. Poczęstowano nas
wodą butelkową, która była wówczas w tym mieście praktycznie nieosiągalna.
Ze względu na to, że zaproszono mnie wraz z kilkoma kolegami z mediów

zagranicznych i jednym z kolegów z polskiej redakcji, wychodząc szybko
zebraliśmy pieniądze, które mieliśmy w kieszeni, aby zostawić je rodzinie.
Chciałem wepchnąć mu w rękę te kilkaset dolarów, na co on zareagował:
chłopie, co ty robisz? Dlaczego zostawiasz mi te pieniądze, żeby osłabić moją
czujność i zmusić mnie do tego, żebym przestał kombinować jak przeżyć? One
prędzej czy później znikną, a ja być może zgubię umiejętność kombinowania i
gwarantowanie życia mojej rodzinie.
Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z tego, jak różne są miejsca na świecie i jak
kompletnie różnymi światami jest ten, w którym żyje i ten który odwiedzam.
Dla takich ludzi, dla takich postaw mam naprawdę gigantyczny szacunek.
Co powinien mieć ktoś, kto chciałby zostać dziennikarzem?
Musi mieć otwartą głowę i chęć poznania w sobie, wiedzę ogólną, czyli
kojarzyć procesy światowe i globalne. Nic więcej, naprawdę. Ogromną rolę
mają książki. Sam dużo czytam. Wczoraj wieczorem, przyjechawszy do
Sosnowca, skończyłem książkę, którą zacząłem czytać przed wczoraj. Staram
się czytać co najmniej dwie książki tygodniowo. Do dzisiaj kupuję książki
papierowe, bo są naprawdę podstawą wiedzy o świecie. Mądrzy ludzie piszą je
właśnie po to, aby je czytać, nie żeby stały na półce.
Jaka jest Pana ulubiona książka?
Nie mam ulubionej. Czytam bardzo dużo reportaży. Ostatnio zachwycił mnie
nowy Wojtek Jagielski Trębacz z Tembisy i jego spotkania z Mandelą. Bardzo
lubię książki Kundery, z kolei z rzeczy poza dokumentalnych to pióro Justyny
Kopińskiej, doskonałej reportażystki Gazety Wyborczej oraz historie Szczygła,
ponieważ są takie… wychodzone – z miejsc, które on lubi, ceni i szanuje.
W zasadzie nie czytam beletrystyki, bo po prostu nie mam na to czasu.
Posiada Pan jakieś motto?
Tak, że jesteśmy sumą własnych wyborów i każda decyzja jaką w życiu
podejmujemy, jakoś rzutuje na to, jak to życie będzie wyglądało. Nawet ta, która
z początku mogłaby wydawać się mało odpowiedzialna czy błaha.
Czy wszystko to, co dane było Panu zobaczyć, jakoś pana zmieniło?
Nie wiem tego, doświadcza się przecież etapami, ale na pewno nauczyło mnie
pokory. Uważam, że świat jest taki, jacy są mieszkańcy danego regionu, a na to
wpływa wiele różnych czynników. To bardzo trudne pytanie, na które bardzo
trudno odpowiedzieć. W wieku czterdziestu paru lat człowiek dokonuje różnego
rodzaju remanentów i chyba te pytanie, stanowi jedno z tych, na które jeszcze

sobie nie odpowiedziałem – jak głęboko to na mnie wpłynęło, na moje
postrzeganie świata, w pewnym sensie i na psychikę.
Co pana najbardziej trapi, na jakie pytanie chciałby pan poznać odpowiedź?
Masa jest takich pytań, choć wydaje mi się, że najważniejszym jest to skąd
bierze się nienawiść człowieka względem człowieka, jakie są tego mechanizmy.
Moim zdaniem we wszystkich kulturach działo to mniej więcej tak samo.
Oczywiście, różnego rodzaju mądrale od socjologii próbują nazywać i opisywać
pewne procesy, ale… jak zmienia się psychika człowieka, który nagle widzi
w swoim sąsiedzie największego wroga? I jego największym marzeniem jest
odebrać mu życie. Jak to się rodzi, jaką transformację ten człowiek przechodzi?
Chciałbym przynajmniej spróbować to pojąć, bo dzisiaj wciąż tego nie
rozumiem, chociaż widziałem masę takich sytuacji.
Czy to było Pańskie pierwsze takiego typu spotkanie z młodzieżą?
Nie, raz na jakiś czas spotykam się młodymi ludźmi. Kilka razy w roku jestem
w zaprzyjaźnionej szkole dziennikarskiej – w I Liceum w Jarosławiu, na
podkarpaciu. Za każdym razem staram się przyjeżdżać tam z gośćmi, zabierać
swoich różnych kolegów, bo kiedyś to wy, młodzi ludzie, przejmiecie po nas
schedę w tym kraju. My jesteśmy tylko starsi, chociaż wy już też – jesteście
właśnie na progu swojej zawodowej drogi i musicie podejmować wybory, które
w różnym stopniu zdeterminują wasze życie. Uważam, że jeżeli ktoś ma własne
cenne doświadczenia i potrafi się nimi podzielić z wami to tylko plus. Nie
musicie nas słuchać, nie musicie wyciągać z tego jakiś daleko idących
wniosków, ale jeżeli nasze historie życiowe jakoś pomogą wam w określeniu
waszej własnej drogi to nam będzie przyjemnie z tego powodu.

Rozmawiała: Kamila Swoboda, IIA

“Kali jeść, Kali pić”
Wywiad z prof. Karoliną Będkowską

Redakcja: Czy pamięta pani swoją naukę w Uniwersyteckim liceum im. Emilii
Plater?
Prof. Karolina Będkowska: Jak byłam tutaj uczennicą? Nie potrafię zliczyć
anegdot, dotyczących naszego liceum, kiedy do niego uczęszczałam. Zabiłaś
mnie tym pytaniem, dziecko kochane. Nie jestem przygotowana na anegdoty,
a wszystkie dotyczyły zazwyczaj rzeczy, którymi nie powinnam teraz się
z wami dzielić(śmiech).
R: Lubiła się pani tutaj uczyć?
KB: Może nie tyle uczyć, uwielbiałam tu przychodzić i spotykać się z ludźmi, z
którymi było mi przyjemnie. Bardzo lubiłam lekcje - oczywiście angielskiego,
włoskiego, łaciny - tego, co mnie najbardziej interesowało. Natomiast
nienawidziłam matematyki, chemii i fizyki. Każdy się musi uczyć, w końcu jest
to prestiżowe liceum, więc tutaj nie da się przed tym uciec - tak było kiedyś i tak
jest teraz. Lubiłam natomiast te spotkania klasowe i uważałam szkołę za miejsce
kulturalno - społeczne, w którym spotyka się ludzi, wymienia opinie i dyskutuje
o różnych rzeczach.
R: Jak wrażenia po tych kilku miesiącach?
KB: Myślałam, że zapytasz, czy chcę zmienić pracę (śmiech). Nie zamierzam
zmieniać pracy, jeśli o to chodzi (śmiech). To jest naprawdę dziwne uczucie,
kiedy przemierza się mury tej szkoły nie jako uczennica, tylko jako absolwent.
Ale nie tylko jako absolwent, lecz już “profesor” - w cudzysłowie oczywiście.
Faktycznie jest inaczej. Strasznie jest mi miło uczyć w tej sali, w której
zdawałam maturę z geografii i języka polskiego. Nie miałam tam miłych
wspomnień - w szczególności z geografią (śmiech). W każdym razie jest
inaczej, w końcu jest XXI wiek, są inne trendy i wpasowuję się w nie bardzo
dobrze. Uwielbiam młodzież a w szczególności tę z klasy 3AB! (chwila
zastanowienia) Moje się obrażą - 1A też kocham! Tamci się obrażą - to 2B, 2C
i 2E też kocham (śmiech), niech będzie. Wrażenia są dobre, jedną z rzeczy,
które uwielbiam w tej szkole, jest radiowęzeł, którego wszędzie mi brakowało.
Jestem człowiekiem, który kocha słuchać muzyki, więc kiedy stoję na dyżurze,
to muzyka mnie po prostu relaksuje, a ponieważ puszczacie dobrą muzykę, to
tym bardziej mi się to podoba. Było to moim marzeniem. Uwielbiam w Plater
radiowęzeł, tylko jest mi szkoda, że nie mamy jeszcze mikrofonu, by przesyłać
dedykacje bądź informacje, chociażby, że autobus 55 się spóźnia (śmiech).

R: Czy jest różnica w funkcjonowaniu szkoły z perspektywy ucznia
i nauczyciela?
KB: Faktycznie jest inaczej. Jako uczeń przychodziłam tutaj i uczyłam się. Nie
zastanawiał mnie plan, to czy będę miała jutro zastępstwo i jakie będą lekcje.
Natomiast z perspektywy nauczyciela - muszę dbać o dziennik, nie mogę się
spóźniać na lekcje, a zawsze mogłam, nie mogę wyjść z lekcji a kiedyś
uciekałam (śmiech). Jednak uczeń ma więcej swobody, dlatego że zawsze może
się zwolnić z lekcji. natomiast ja nie za bardzo.
R: Czy zawód nauczyciela jest ciężki?
KB: Czy jest ciężki? Ciężki jak torba, którą nosimy (śmiech). Trzeba faktycznie
chcieć to robić. Całe życie wiedziałam, że pragnę zostać nauczycielem i miałam
takie plany już przychodząc tutaj, do liceum. Nastawiłam się na języki,
wiedziałam że będę szła na filologię angielską i wiedziała, że wybrałam sobie
profil metodyczny, czyli że będę nauczać języka angielskiego. Zawód ten nie
jest dla mnie trudny. To moja pasja, więc mnie to nie męczy. Lubię mieć
kontakt z młodzieżą, jestem co roku na topie, nie starzeję się tylko odmładzam.
Co roku przychodzą nowi uczniowie, którzy mają 16 lat, są inne trendy
i uważam to za ogrom doświadczenia. Myślę, że siedząc w biurze na pewno
byłabym tysiąc lat za murzynami, nie wiedziałabym co to jest “vans”, ani nie
wiedziałabym co to jest “dab”, czy inne słowa, których wy używacie, jak
“spoilerować” albo “expić”. Tutaj mam anegdotę, którą mogę wam
opowiedzieć. Jeden z uczniów był bardzo śpiący na lekcji, więc się go
zapytałam, dlaczego. Odpowiedział mi, że “expił” całą noc Myślałam, że on pił,
bo go rzuciła dziewczyna (ex-była dziewczyna), a tu się okazało, że to znaczy
grać przez całą noc na komputerze (śmiech). Czyli dalej się uczę, jestem na
topie z waszym słownictwem. Kocham to. Jeżeli to jest pasją, to żadna praca nie
jest ciężka, obojętne jaka by była.
R: Jak wyglądała Pani kariera, życie studencki?
KB: O nie, tego nie będę mówić. Pytanie “jak wyglądało życie studenckie” nie
nadaje się do wywiadu, bo ono naprawdę wyglądało bardzo kolorowo (śmiech).
Liceum i studia to był czas mojego życia, kiedy oprócz tego, że się człowiek
uczył, to też dbał o życie towarzyskie. Miałam je bardzo bogate, ale nie chodzi
mi tutaj o alkohol, lecz o spotkania, wyjścia do kina, do teatru, spotkania
w parku i włóczenia się wszędzie po Sosnowcu. Na studiach było nieco inaczej,
to już nie były klasy, tylko grup. Każdy już miał pracę, korepetycje i od razu po
uczelni szedł do domu czy pracować, by móc się utrzymać. W liceum życie
towarzyskie było bogatsze, w końcu to rodzice dawali nam pieniądze (śmiech).

R: Czy uważa pani, że zdolność do języków jest wrodzona czy może nie istnieje
coś takiego?
KB: Uważam, że jest to tzw. lotność, lotność językowa. Dalej jestem
przekonania, że są umysły ścisłe i umysły humanistyczne, i wierzę, że niektórzy
ludzie posiadają tę lotność w nauce języka. Niektórym jest trudniej, niektórym
łatwiej. Sądzę, że trzeba mieć tzw. ucho językowe, ucho do języka. Są
uczniowie, którzy muszą się bardzo dużo uczyć, są bardzo sumienni, na bieżąco
mają wszystko przygotowane. A są też tacy, którzy mają tę lotność, szybko im
wchodzi nie muszą się dużo uczyć, łatwiej jest im się uczyć, przez co długo im
nauka nie zajmuje czasu.
R: Poleca pani jakieś techniki dla tych “mniej lotnych”?
KB: Dla uczniów “mniej lotnych”? Proponuję grę w badmintona (śmiech).
Żartuję! W dobie, której ja chodziłam do szkoły, nie miałam internetu. Dzisiaj
on jest. Macie wszystko, czego dusza zapragnie. Myślę, że uczniowie powinni
bardzo dużo słuchać. Książki książkami, gramatyka gramatyką, ale powinniście
dziennie obejrzeć sobie jeden wywiad z kimś, kogo lubicie lub nie, w wersji
oryginalnej oczywiście. Raz bez podpisów, raz z podpisami, obejrzeć ten
wywiad trzy razy pod rząd. One trwają po dziesięć, piętnaście minut. Obejrzeć
i tylko tyle. Raz dziennie gdybyście posłuchali takiego żywego języka,
z różnymi akcentami, to dałoby wam bardzo dużo. Niestety w Polsce
korzystamy cały czas z naszego ojczystego języka i nie macie kontaktu z
angielskim. Ja też nie mam akcentu, ani amerykańskiego, ani brytyjskiego, bo
jestem Polką i nigdy go nie będę miała. Każdy będzie wiedział, że nie jestem
Angielką i nie próbuję sztucznie naciągać swojego akcentu. Fajnie by było,
gdyby uczniowie mieli możliwość posłuchania Native’a.
R: W jakim stopniu przydaje się dokładna znajomość języka angielskiego? Czy
łatwo jest trafić na osobę posługującą się tym językiem za granicą? Mówi się, że
angielski jest międzynarodowym językiem, a z własnego doświadczenia
zauważyłam, że w niektórych krajach większość ludzi nie potrafi się
porozumiewać w języku angielskim.
KB: Musiałaś być we Włoszech. (śmiech)
R: Tak (śmiech).
KB: We Włoszech jest tak, że gdy się pyta: “Do you speak english?”, oni
odpowiadają: “Yes, I do”. Wtedy zadajesz pytanie właściwe, a Włosi
odpowiadają: “Non capisco”. (śmiech). Francuzi również nie lubią się uczyć
języka angielskiego. Gdybyś pojechała w kraje Skandynawskie, to tam wszyscy
mówią perfekcyjnie po angielsku. Zaczynając nawet już od Holandii, tu u nas.
Powiem wam szczerze, że nie ma miejsca, gdzie angielski nie byłby używany.
No nie ma. Gry komputerowe, gazety, metki, napisy, etykietki - każda rzecz jest

po angielsku. Zwróćcie uwagę, ile słownictwa przeszło do naszego codziennego
użytkowania.
Angielski jest przydatny. Ja nigdy nie chciałam się uczyć francuskiego.
Włoskiego uczyłam się tylko dlatego, że był fajny ten język i łatwy. Natomiast
wszędzie, gdzie jadę, to mówię po angielsku i to się sprawdza. Jeśli nie umieją
mówić, to jest ich strata. Wydaje mi się, że gdy przebywasz w hotelu lub innych
miejscach, w których pracują wykwalifikowani ludzie, to nie ma szans, by ktoś
nie potrafił porozumiewać się po angielsku. Po prostu musi -”Kali jeść, Kali
pić”, ale musi. Także się dogadasz. We francuskim nie dogadasz się wszędzie,
we włoskim też. Nie, nie, nie. Jestem za angielskim, uczta się tylko
angielskiego. Reszta są beznadziejne te języki (śmiech). Mówię wam, trudne
w dodatku. No dawaj.
R: Jak wyglądają Pani doświadczenia związane z Anglią?
KB: Po studiach pracowała rok w gimnazjum i stwierdziłam, że jest to bez sensu
uczyć języka, nie będąc w Londynie, w ogóle w Anglii. Jak można mówić
o czerwonych autobusach, o kulturze? Jak można mówić z taką pasją, skoro się
tam nie było? Zwinęłam więc manele i pojechałam do Londynu. Tam
mieszkałam przez dwa lata. Londyn to jest miasto, które kocham, wracam do
niego co roku. Mogę wam powiedzieć jedną rzecz - ja, po anglistyce, człowiek
który tyle studiował, miałam w pierwszym momencie problemy
z niezrozumieniem ludzi przez telefon. W tamtych czasach ludzie mało słuchali,
mało było takich nativów, nagrań, gdzie był szum z tyłu. Problemy miałam
przez pierwsze dwa dni (śmiech). Zadawałam sobie pytanie: Jak to jest możliwe,
że po studiach nie rozumiem, co oni do mnie mówią? Potem dopiero ucho się
przyzwyczaiło, wiecie, do języka, do melodyki języka. Już potem miałam
żadnych kłopotów. Potrafiłam jeść śniadanie, kiedy w tle było radio i rozumieć
automatycznie wiadomość, nie musiałam się zastanawiać, o czym oni tam
mówią. Zauważyłam różnicę między tym, czego mnie nauczono, a co było
w rzeczywistości. To, że umiałam gramatykę, że umiałam słownictwo dużo mi
pomogło. Na początku ten problem związany był jedynie z zaskoczeniem, z
melodyką, bo to się tak nazywa - melodyka języka - czyli jak słowa są
połączone ze sobą i jak brzmią w rzeczywistości. Nie miałam kłopotów, dlatego,
że byłam niewyuczona czy nie umiałam angielskiego, po prostu melodyka mnie
zabiła. Tym bardziej, że Londyn to miasto wielokulturowe, Hindusi mówią “Tri
pants tłenti” co oznacza trzy funty dwadzieścia, a Afroamerykanie zamiast
“Nectar card” mówią “neka kar”. Tak naprawdę spotkać prawdziwego
Brytyjczyka, takiego pięknie mówiącego, jest trudno.
R: Jakieś rady dla maturzystów?
KB: Dla maturzystów… ale z języka angielskiego? Mogę dać wam z wf-u.
Ale… (chwila zastanowienia) nie ma przecież matury z wf-u! (śmiech) Dobra,
słuchajcie. Rada z angielskiego - przede wszystkim nie uczcie się w ostatni

dzień. Macie fajną maturę, bo pisemną piszecie po weekendzie. Najważniejsze
są słówka, dobra ich wymowa, jeśli je znasz, to zdasz maturę. Jak nie znasz
słówka, to całą gramatykę możecie sobie wsadzić w buty. Weźmy mój przykład
- idę do sklepu i mówię: “Can I have bułka please?” (zakładając, że nie wiesz,
jak jest “bułka”). Wystarczy powiedzieć: “Roll, please” i dostaniesz to, co
chcesz. Lepiej jest znać słówko, niż idealnie gramatykę. Rada? Nie stresować
się, ale stres będzie. Ja byłam przerażona (śmiech). Stresować się na pewno
będziecie. Wyśpijcie się, trzeba po prostu przyjąć na klatę, że trzeba zdać maturę
i mieć ją zaliczoną, a myśleć głównie o studiach. Pomyślcie, że te panie
w komisji są przyjaźnie nastawione, nikt z marszu nie ma zamiaru być w tej
komisji po to - teraz powiem w waszym slangu - aby kogoś uwalić. Maturę
z angielskiego zdacie na pewno, nie dlatego, że angielski jest łatwy, ale dlatego,
że uczycie się go tyle lat, bo przecież aż dwanaście, a może i nawet więcej. Nie
ma szans, byście jej nie zdali. Jedynie, gdybyście nic nie napisali, ani nic nie
powiedzieli. Pocieszę was - wy na pewno zdacie. Tylko na ile? Nie skupiajcie
się
bardzo
na
gramatyce,
ale
na
słownictwie.
Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wspaniały wywiad!
R: My również bardzo dziękujemy.
KB: Z racji, że mówię bardzo chaotycznie po polsku, to wszystkim czytelnikom
gazetki życzę powodzenia :)

Rozmawiali: O.M. & M.M & K.W..

Szukasz śmierci – wstąp na chwilę…
Z wolnych krajów wyjeżdżali do
Polski, aby walczyć z okupantem.
Skakali bez zabezpieczeń z
pierwszego piętra i potrafili celnie
strzelać w zupełnej ciemności.
O kim mowa? O elicie polskiej
dywersji – o Cichociemnych

Dlaczego właśnie ,,Cichociemni’’?
Istnieje wiele teorii odnośnie narodzin nazwy. Logicznym wydaje
się, że jej pochodzenie wynika z charakteru działań oficerów i
umiejętności dyskretnego znikania. Porucznik Władysław Stasiak wskazywał
jednak na identyczne przezwisko, którym obdarzano uczestników pierwszych
szkoleń, ponieważ zgodnie z obowiązkiem utrzymania tajemnicy, nie chcieli
wyjawić kolegom treści kursów. Kolejna z teorii głosi, że oficerowie
specjalnych operacji robili sobie żarty przy użyciu małego zapalnika materiałów
wybuchowych - ,,cichociemniaka’’
Nie była to zwarta formacja bojowa ani batalion powietrznodesantowy.
Był to zespół żołnierzy polskich, którzy po klęsce Francji przedostali się do
Wielkiej Brytanii i tam zgłosili ochotniczo swój akces do dalszej walki
w okupowanym kraju. Polski rząd w Londynie, aby utrzymywać kontakt z
krajem i przekazywać wiadomości, broń oraz pieniądze, musiał postawić na
zrzuty spadochronowe. Istniał jednak pewien problem – nie dość, że
uzależniony był od alianckich samolotów, to dodatkowo brakowało
wykształcenia i doświadczenia. W związku z tym podjęto decyzje o stworzeniu
specjalnej jednostki, która kształcić będzie Cichociemnych w ścisłej współpracy
z tzw. Special Operations Executive. Była to tajna agencja specjalna utworzona
przez Winstona Churchilla w lipcu 1940 roku.

Rodzi się pytanie: jak wyglądało takie szkolenie?
Program był elastyczny, bo zmieniany na podstawie doświadczeń
kolejnych skoczków i sygnałów docierających z ojczyzny, a składały się na
niego trzy kursy: zasadniczy (obowiązywały wszystkich bez wyjątku),
specjalnościowy (dotyczyły konkretnych dziedzin) i uzupełniający (polegający
głównie na treningu niebojowym). Jeśli przypomnicie sobie najcięższy trening
w waszym życiu i wzmocnicie jego intensywność dziesięciokrotnie to dalej nie
będzie on równy szkoleniom Cichociemnych. Treningi wytrzymałościowe
wykańczały nawet największych twardzieli, a ci, którzy wytypowani zostali
przez dowódców, odznaczający się determinacją i wyjątkowym zapałem, po
dwóch dniach ćwiczeń mieli problem z wejściem po schodach na pierwsze
piętro. Kurs zakładał, poza przygotowaniem strzeleckim i minierskim, szkolenie
fizyczne, naukę sztuk walki i technik zabijania.
Uczyliśmy się sposobów cichego zabijania. (…) Kantami dłoni biło się o
wszystkie twarde brzegi – chodziło o to, by wyrobić sobie ręce do zadawania
śmiertelnych ciosów całą dłonią w szyję, kark. Trzeba było wiedzieć, gdzie
wsunąć nóż, ażeby śmierć nastąpiła natychmiast. Bezgłośnie.
PPŁK Tomasz ,,Bryła’’ Kostuch
Najsłynniejszy
ośrodek
szkolenia
Cichociemnych
mieścił się w Largo House
pod Leven w Szkocji.
Działalność rozpoczął na
początku czerwca 1941
roku,
w
wyniku
przekształcenia
starego
parku pałacowego. Ośrodek
wybudowano w całości ze
środków własnych. Między starymi rozłożystymi drzewami rozwieszono liny,
trapezy zwykłe i opuszczane, huśtawki. Te wszystkie przyrządy miały
przyzwyczaić do przebywania w powietrzu – opowiada Kacper Śledziński
w książce „Cichociemni. Elita polskiej dywersji”. To właśnie tam mieścił się
tzw. trapez śmierci – jeden z podstawowych urządzeń wykorzystywanych
w szkoleniu spadochronowym. Kandydata przypinano do niego linkami na
wyznaczonej wysokości, a prowadzący ćwiczenie dowódca w pewnym
niespodziewanym momencie zwalniał liny. Zadaniem rekruta było wylądowanie
bez szwanku.
Przed samym odjazdem Kazik, stary spadochroniarz, dawał mi ostatnie rady.
- W Małpim Gaju, uważasz, jest taki cholerny przyrząd – nazywa się trapez
opuszczany, Przywiązują cię do trapezu, ty się huśtasz, a instruktor kręci korbą i

winduje cię do góry. Jak cię już dobrze podkręci, to się pyta, czy widać Leven.
Jak mu powiesz, że jeszcze nie widzisz, on kręci dalej. Jak mu powiesz, że miasto
widzisz jak na dłoni, on wtedy krzyczy: ,,G…o pan widzisz!’’ i też nie przestaje
kręcić. Jak już wyżej nie można, puszcza korbę, a ty lecisz w dół.
- Lecę w dół?! A na czym ląduje?
- Na czym? Na pysku, oczywiście. Chyba, że instruktor ćwiczy lądowanie do
tyłu. Wtedy lądujesz nie na pysku, ale…
- Rozumiem. Ale co mam mówić, gdy instruktor się pyta, czy widać Leven?
- Wszystko jedno co. Instruktor i tak nie słucha.
- No to po co ty mi to mówisz?
- Żebyś wiedział!
PPŁK Leszek ,,Malewa’’ Starzyński
Jak się domyślacie, była to kontrowersyjna metoda. Z jednej strony
obniżał częstotliwość kontuzji czternastokrotnie, ale z drugiej generował
ogromną presję, ponieważ porażka zakończona kontuzją oznaczała definitywne
wykluczenie. Część wycofywała się sama, a niektórzy skakali nawet
z kontuzjami. Zdarzały się również wypadki śmiertelne. Elita polskiej dywersji
rodziła się w bólach. Napis przed wejściem do ośrodka brzmiał: Szukasz śmierci
– wstąp na chwilę. Nie było nam miejsca na ludzi z wątpliwościami.

Jako przyszli członkowie sił dywersyjnych i wywiadowczych, ochotnicy
musieli być gotowi na walkę i przetrwanie w każdych warunkach. Mieli
przecież stawiać czoła nie tylko Niemcom, ale i naturze, stąd liczne szkolenia,
polegające na spędzeniu kilku dni w dziczy i innych wyjątkowo nieprzyjaznych
miejscach. W plecakach mogli mieć tylko kawałek drutu, płachtę namiotową,
nóż i zapałki.
Kolejnym rodzajem szkolenia były działania w miastach, gdzie żołnierze
balansowali na granicy prawa. Brytyjskie siły porządkowe nie były
powiadamiane o planowanych akcjach, takich jak podkładanie ładunków czy
wykradanie określonych przedmiotów. Nie mogli zostać złapani – w Polsce
oznaczałoby to śmierć i zdemaskowanie kompanów. Jeśli sytuacja przyjęłaby
niekorzystny obrót, nie mogli użyć broni. Oficer wywiadu, który to zrobił…

kończył się jako oficer wywiadu. Powtarzano im: wy macie mózg i mózgiem
musicie pracować.
Po zakończeniu całego kursu, gotowi do walki partyzanckiej,
szpiegowania, niszczenia obiektów wroga i zdolni do wypalania do celu
w ciemności na podstawie najcichszego szmeru, byli niczym wszechstronne
maszyny do zabijania. Każdy z nich musiał złożyć przysięgę, która brzmiała
następująco: W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako
żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu,
poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako
środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny,
a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych
i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi
Panie Boże dopomóż.
Co łączy symbol
Matołkiem?

Cichociemnych

z

Koziołkiem

Niewiele ludzi wie, że orzeł w ich znaku został opracowany
przez Mariana Walentynowicza, który w latach trzydziestych zasłynął jako autor
rysunków do bajek – o Koziołku Matołku.

Cichociemnych zrzucano pod
osłoną nocy na teren okupowanej Polski.
Pierwsza ekipa cichociemnych lądowała
w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.
Z chwilą skoku każdego żołnierza
awansowano o jeden stopień. Kilka
tygodni po wylądowaniu, zanim
przystąpili do akcji, spędzali na
adaptacji do okupacyjnych warunków.
W tym czasie czuwały na nimi ciotki –
kobiety, które wprowadzały skoczków,
zwanych przez nie ptaszkami, w realia
okupacyjnego życia i odpowiadały za
lokale, w których na początku
przebywali.
Kluczem do sukcesu była
również tzw. legenda, czyli fałszywa
tożsamość. Cichociemni otrzymywali ją
od dowództwa wraz z ukończeniem
kursu i nie składała się ona wyłącznie
z nowych danych, a całkowicie

zmienionego życiorysu. Cichociemni stawali się kimś całkiem innym, nową i
jedyną poprawną wersją siebie, do której musieli przywyknąć.
Powoli zaczynam oddalać się od swojej własnej osobowości, i to tak bardzo, że
aż śmieszy mnie ten fakt. I wmawiam sobie, że się już więcej nie nazywam moim
własnym nazwiskiem, że nawet mego nie miałam i tęsknot inne mam tych
samych, tylko jakieś inne… z legendy, stworzonej zgodnie z nowymi
dokumentami osobistymi. Siła mozolnie stworzonej legendy musi być wielka,
jeżeli tak dokładnie zdaje sobie sprawę z zapadanie się mego własnego ,,ja’’ w
bezdenną przepaść.
RTM. Józef ,,Żbik’’ Zabielski

Kamila Swoboda, IIA

Parada obrzydliwości
27 marca 1973 r. - Uroczysta Gala wręczenia Oscarów. Mając w pamięci
wywiad udzielony dla pisma ''After Dark'', przez twórcę ''Kabaretu'', Boba
Fosse'a, w którym wyjaśnia: ''...Próbowałem tylko uczynić musical bardziej
wiarygodnym'', zgromadzeni nie mają wątpliwości, iż reżyser do gołosłownych
nie należy. Pytanie tylko, czy gremium przyznające nagrody również podziela
entuzjazm środowiska artystycznego, krytyków i fanów gatunku? Napięcie
rośnie; Carol Burnett, Charlton Heston, Michael Caine i Rock Hudson genialnie
wchodzą w rolę gospodarzy, celebrując każdą chwilę. Panie i panowie,
zwycięzcą w kategorii najlepszy reżyser jest Bob Fosse. Najlepsza aktorka
pierwszoplanowa - Liza Minnelli. Najlepszy aktor drugoplanowy - Joel Grey.
Zdjęcia - Geoffrey Unsworth. Scenografia - Rolf Zehetbauer, Jurgen Kiebach i
Herbert Strabel. Dźwięk - Robert Knudson i David Hildyard. Montaż - David
Bretherton. Najlepsza adaptacja muzyczna - Ralph Burles. Brawa dla ekipy
''Kabaretu'' !
Krwisty kabaret jako swojski element, mocno wpisany w realia
ówczesnego Berlina kontra obcy, nieśmiały Anglik. Konstrukcja opierająca się
na zestawieniu dwóch, tak odmiennych światów, mimo że nie jest tematem
przewodnim filmu, pomaga widzom w uzyskaniu pełniejszego wizerunku
Berlina z 1931r. Jak miasto było postrzegane w latach 30. XX wieku, najtrafniej
oddają słowa znanego reżysera Jeana Renoira, który nazwał je ''odrodzoną
Sodomą i Gomorą''. Podobne odczucie podzielił Christopher Isherwood,
angielski pisarz, którego 5-letni pobyt w Niemczech zaowocował wydaniem
powieści pt. ''Good bye Berlin''. Autor książek okazał się doskonałym
obserwatorem ukazującym nie tylko blaski, lecz przede wszystkim cienie
Berlina. To fascynujące, że jedno miasto ma tyle twarzy: z jednej strony
środowisko intelektualistów i artystów zdobywających międzynarodową sławę
(Schönberg, Dietrich), z drugiej wyuzdanie szerzące się w tanich spelunach.
Aby zrozumieć specyfikę miasta oraz przyczyny trawiącej go od środka
gorączki, należy uważnie przyjrzeć się cechom narodowym Niemców, które
w dużej mierze wpływają na ich mentalność. Warto prześledzić te historyczne,
polityczne i gospodarcze zawirowania, które wywarły ogromny wpływ na
narodową świadomość. Jeśli dodamy do tego rosnące niepokoje spowodowane
rodzącym się faszyzmem, niepewność i brak stabilizacji, to ten ''oddech'' łapany,
przez naród niemiecki wyda się nam w pełni usankcjonowany. Powiem więcej,
te wszechobecne rozprężenie, zatracenie się oraz psychodeliczna atmosfera
panująca w kabaretach i domach rozpusty, to nic innego jak podświadome
wyczuwanie nadchodzącej katastrofy. To ochrona przed jutrem, które może nie

nadejść. Tak, pokrótce, wygląda charakterystyka Berlina, widzianego oczami
Isherwooda. Jego odczucia oraz nad wyraz trafne spostrzeżenia stały się kanwą
inspirującą wielu artystów.
W latach 50. dramaturg John von Bruten napisał sztukę teatralną pt. ''I am
a camera'', a w 1955r, reżyser Henry Cornelius przeniósł ją na ekrany. Produkcja
ta nie należy jednak do udanych i musi minąć 10 lat, by Berlin, na nowo stał się
atrakcyjny. Przełomem jest wystawiony w New York Stay musical pt. ''Kabaret''.
Fenomenalna trójca: Joe Masteroff, John Kander i Fred Ebb stają na wysokości
zadania, tworząc unikalne partie wokalno-taneczne. Musical wzbogacili
odtwórcy głównych ról: Lotte Lenya oraz Joel Grey. Na tym nie kończy się
historia ''Kabaretu'', wręcz przeciwnie, jego los spoczął w rękach Jay'a Presson
Allena i Hugh Wheelera, którzy to, wspierając się broadwayowskim musicalem,
napisali scenariusz filmowy. Reżyserem filmu został Bob Fosse. Obsadę filmu
tworzyli: Liza Minnelli jako Sally; Michael York w roli Briana; niepowtarzalny,
jedyny z ekipy teatralnej Joel Grey; Helmut Griem wcielający się w postać
barona von Heune ora Fritz Weppen i Marisa Berenson jako Fritz i Natali.
W lutym 1972 r. na kiedy to została zaplanowana premiera filmu, nastroje
panowały różne. W zasadzie nie wiadomo było, czego się można spodziewać;
czy będzie to kolejny musical z błahą fabułą, czy może zapowiada się ewolucja
gatunku? Nawet wśród ekipy filmowej, która przecież świadoma była wartości
swojej pracy, nie do końca wierzono, by ich wysiłek został w pełnie doceniony.
A jednak. Film został okrzyknięty arcydziełem. Co rzadko spotykane, zaskarbił
sobie przychylność nie tylko widzów, ale przede wszystkim krytyków, którzy
nie mogli wyjść z podziwu, dopatrując się w filmie coraz to nowych powodów
do wypowiadania się o nim w samych superlatywach. Gdzie tkwi ów sekret
świadczący o wielkości obrazu?
Po pierwsze w konstrukcji rodem ze szwajcarskiej manufaktury. Zmyślny
zegarowy mechanizm z dobrze naoliwionymi trybikami. Każdy element idealnie
łączy się z innymi, nie ma mowy o nadmiarze lub braku jakiś części. Wszystko
zaplanowane, wypełniające swoje przeznaczenie; nadające odpowiedni rytm.
Po drugie, o tym, czy film zdobędzie uznanie, decydują widzowie, To oni
są odbiorcami, do których trzeba dotrzeć. W przypadku musicalu w pierwszej
kolejności naszą uwagę przykuwa muzyka. To właśnie ona, wedle opinii
naukowców, jest największym nośnikiem emocji. Bodźce przez nią dostarczane
są najsilniejsze i najdłużej stymulują nasz układ nerwowy. W ''Kabarecie''
popisy wokalne to prawdziwy majstersztyk. Nie dziwi zatem fakt, iż filmowa
ścieżka dźwiękowa zrobiła oszałamiającą karierę. Któż nie zna takich hitów, jak
''Money, money, money'', czy ''Tomorrow Belongs me''? Będąc przy temacie
muzyki, warto zaznaczyć, iż każda zaprezentowana w filmie piosenka została
obdarzona tą samą wagą, co kwestie wypowiadane w sposób klasyczny. Tutaj
numery wokalno-taneczne są częścią toczącej się fabuły. Niemniej trzeba
przyznać, że to właśnie te sekwencje przejęły rolę katalizatora. Dzięki
wykorzystaniu ich siły nośnej odbiór jest głębszy i przejrzystszy, a wyłapywanie

aluzji i niuansów prostsze. Genialny numer Joela Grey'a partnerującego
kobiecie-orangutanicy pt.''Gdybyście mogli spojrzeć na nią moimi oczami''.
Wspomniany Grey jest zresztą najjaśniej świecącą gwiazdą ''Kabaretu''.
Mistrz Ceremonii w jego wykonaniu to nie tylko popis wokalny, to również
wykreowanie wizerunku posiadającego jak najwięcej cech typowych dla
środowiska weismarskich kabareciarzy. Liza Minnelli- głośna odtwórczyni roli
żeńskiej, także zasługuje na uznanie. Utalentowana, podążająca śladami swojej
sławnej matki, Judy Garland, aktorka i wokalistka otoczyła swą bohaterkę
słodko-gorzką aurą. Obdarowana uroda odbiegającą od ogólnie przyjętych
kanonów oraz posiadająca specyficzny tembr głosu dodatkowo wzbogaciła
i urealistyczniła całe przedsięwzięcie. Idealnie odnalazła się w roli zarówno
zakochanej, pragnącej szczęścia dziewczyny, jak i tancerki, wśród krzykliwych
strojów, ostrych makijaży i dymu z cygaretki.

Klimat filmu, na którego utrzymaniu bardzo zależało reżyserowi, zastał
stworzony, dzięki wspólnym wysiłkom wielu ludzi. Nie bez znaczenia była też
sceneria, aby dodać autentyczności kręcono film w Niemczech, współpracując
z tamtejszymi artystami i statystami. Kolejnym zabiegiem użytym przez Fosse'a
jest wyeksponowanie brzydoty. Szkaradztwo wszelkiej maści jako
odzwierciedlenie upadku Niemiec, osacza nas z każdej strony. Widz, chcąc, nie
chcąc, uczestniczy w tej paradzie obrzydliwości, zaczyna powoli odczuwać
emocje, o istnieniu których nie miał dotychczasowo pojęcia, I oto właśnie w tym
filmie chodzi.

Kamila Dębińska, IIA

„Wstęp wzbroniony”
W mojej dzisiejszej pracy, chciałabym
przedstawić recenzję znakomitej ekranizacji,
w reżyserii Orsona Wellesa, noszącej tytuł:
„Obywatel Kane”. Mówię znakomitej, gdyż
niewątpliwie wiele elementów, odbiegających
od tych zawartych we wcześniej realizowanych
produkcjach, budzi zachwyt miłośników filmu.
Zamierzam skupić się na aspektach, które
najbardziej zwróciły moją uwagę. Należy do
nich m.in. przesłanie filmu, którego esencją jest
symbolika ostatniej sceny, ale także nowatorska
technika. Skoncentruję się również na odtwórcy
głównej roli, jak i znaczeniu tytułowego bohatera - człowieka, będącego
odzwierciedleniem postaci autentycznej. Przeanalizuje argumenty, które
przemawiają za tworzeniem tego typu produkcji oraz przedstawię swoje
przemyślenia.
Obywatel
Kane
jest
amerykańską
produkcją w reżyserii George’a Orsona
Wellesa, który jest również odtwórcą
tytułowej roli i twórcą scenariusza we
współpracy z Hermanem Mankiewiczem.
Natomiast muzyka stanowi twórczość
Richarda
Wagnera
oraz
Bernarda
Hermanna.
W pozostałych rolach
mogliśmy ujrzeć takich aktorów jak Joseph
Cotten, Everett Sloane i Agnes Moorehead. Produkcja miała swoją premierę
1 maja 1941 roku. Według mnie pozytywne opinie krytyków odnośnie tego
dzieła, są całkowicie uzasadnione. Jednak dziś można byłoby zadać sobie
pytanie: „Dlaczego mam oglądać coś, co dzisiaj mogłoby zostać ukazane
z zupełnie innej perspektywy? Przecież…nie byłoby czarnego obrazu,
specyficznej muzyki, która trzyma nas w ciągłym napięciu i nieświadomości
dalszych wydarzeń’’
Generalnie, wszystko dziś byłoby łatwiejsze do zrozumienia i interpretacji. Ale,
czy na pewno? Filmy w czasach współczesnych wyrosły przecież na gruncie
takich, jak właśnie Obywatel Kane. Jednak nie, nie tylko to stanowi powód,
dzięki któremu możemy swobodnie nazywać go „wybitnym samym w sobie”.
Orson Welles miał 25 lat w momencie realizowania produkcji. Moim
zdaniem fenomenalnie wykonał swoje zadanie, jednocześnie podnosząc

poprzeczkę swoim kolegą po fachu. Tytułowy Charles Foster Kane to postać,
która została wykreowana na wzór autentycznego magnata prasowego Williama
Hearsta. Podobnie jak Hearst, bohater jest człowiekiem, posiadającym ogromny
majątek, a także bardzo dużą sieć wpływów. Jednocześnie można uznać go za
postać bardzo tajemniczą i specyficzną – jego oblicza do dziś pozostaje nie do
końca rozszyfrowane. W moim mniemaniu, przybiera w filmie maskę, pod którą
ukrywa swoje rzeczywiste uczucia i przemyślenia. Widz ma szanse rozważyć je
dopiero po ujrzeniu ostatniej sceny. Dziecięce sanki, słowo: „różyczka”,
z pozoru problematyczne i trudne w odbiorze, stają się jaśniejsze, ale Orson
Welles nie wyjaśnia niczego wprost. Jedynie nakierowuje, abyśmy mogli
w spokoju zastanowić się dlaczego zakończenie jest takie, a nie inne. Być może,
chciał tym nawiązać do szczęścia, którego Charles zaznał wyłącznie
w dzieciństwie – według powszechnej prawdy najszczęśliwszym okresie w
życiu każdego człowieka.
Scena, ukazująca posiadłość magnata, symbolizuje jak bardzo główny
bohater strzegł swojej prywatności. Wątki autobiograficzne umożliwiają nam
jego głębsze poznanie, lecz nie jest nam dane poznanie całkowite. Idealnym
rozwiązaniem okazała się retrospekcja, czyli forma nawiązania do konkretnych
momentów z przeszłości Charlesa.

Obywatel Kane to dzieło nowatorskie. Dzisiaj, niewielu z nas dostrzega
fenomen pewnego elementu: „postać pokazywana, z różnej perspektywy- to nic
nowego, na co dzień obserwuję takie zjawisko w innych filmach”. W tamtych
czasach taki aspekt, jak technika głębi ostrości czy długich ujęć były ważne
w chwili ukazania filmowego obrazu, przedstawiającego samego bohatera, bądź
otoczenie, w którym dane wydarzenie się rozgrywa. Dzięki zastosowaniu
techniki długich ujęć widz ma możliwość obserwowania danych sytuacji
dokładnie tak, jak w życiu codziennym. Tym samym, sprawia to bardzo
pozytywne wrażenie podczas sensu i przyczynia się do lepszej analizy. Bardzo

dobrym pomysłem reżysera było też
ukazanie charakterystycznej dla
Obywatele Kane gry światłocieni.
Poszczególne
obiekty
nie
są
widoczne,
pozostają
jedynie
zacienione, a tylko w określonych
momentach
możemy
dostrzec
otaczające je światło. Jest to bardzo
ciekawa kompozycja, podkreślająca
tajemniczość zagadkowość produkcji.
Świetnie
została
również
przedstawiona perspektywa kamer,
tzw. ujęć „od tyłu”, czyli podążające
za postacią oraz zamknięcie przestrzeni, symbolizujące nam człowieka,
znajdującego się w opresji.
Podsumowując, Obywatel Kane niewątpliwie zasługuje na status dzieła
wybitnego, mającego bezpośredni wpływ na kinematografie. Do tej pory
stanowi niedościgniony wzór. Mam nadzieję, że ta recenzja zachęciła Cię do
obejrzenia tego filmu

Roksana Pędracka, IIA

LUDZIE NAKRĘCANI NICZYM ZABAWKI
Powiedzieć, że filmy Stanleya Kubricka są niekonwencjonalne, to tak
jakby nie powiedzieć o nich nic. Jest to prawdopodobnie jedyny reżyser, który
przez całą swoją karierę przeszedł bez żadnego potknięcia (może z wyjątkiem
jego pierwszych filmów, do których reżyser nigdy się nie przyznawał). Kubrick
odnalazł się w absolutnie każdym gatunku filmowym, od komedii, przez dramat
wojenny, kryminał, science-fiction, na horrorze i thrillerze kończąc. Z okazji 18.
rocznicy śmierci tego wielkiego artysty, postaram się przeprowadzić skromną
analizę „Mechanicznej Pomarańczy” – filmu, od którego zacząłem swoją
niezapomnianą przygodę z jego filmografią.
Na początek trochę o samym, dziwacznym tytule, który sam kryje w sobie
ukryte znaczenie. Nazwa „A Clockwork Orange” odnosiła się do języka
z Malezji (gdzie autor książki, Anthony Burgess, na której oparto film spędził
kilka lat), w którym słowo „orang” oznaczało człowieka. Mamy tu więc do
czynienia ze swego rodzaju grą słów, z której wyłania się fraza „,mechaniczny
człowiek”, oznaczająca zaprogramowaną osobę, jaką rzeczywiście jest główny
bohater. Teraz przejdźmy do rzeczy.
Alex DeLarge (fenomenalny Malcolm McDowell) jest młodym,
nihilistycznym Brytyjczykiem, który wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie
na ulicach nieznanego nam miasta. Pewnego razu znajomi odwracają się
przeciwko niemu, zostaje zatrzymany i otrzymuje propozycję wzięcia udziału
w przedsięwzięciu, które w zamyśle ma zrobić z niego dobrego człowieka. Alex
daje się ponieść obietnicom. Resocjalizacja, polegająca na bezwarunkowym
oglądaniu sadystycznych filmów, po brzegi wypełnionych nieuzasadnioną
przemocą, w celu wydobycia z niego zwierzęcego odruchu repulsji, jawi się
jako gwałt na jednostce, tym bardziej bezwzględny i przerażający, bo jest
czyniony w majestacie prawa. Kiedy Alex wychodzi na wolność jako „dobry
człowiek” okazuje się, że nic nie poszło zgodnie z planem. Staje się kozłem
ofiarnym, nie jest w stanie bronić się przeciwko ludziom mszczącym się za
wyrządzone przez niego barbarzyństwa w przeszłości.
Magią tego filmu jest reżyserska sztuczka Kubricka, który przez dwie
godziny wodzi widza za nos. Sztuczka ta polegająca na skutecznym wmówieniu
odbiorcy, że „dobro jest złe”, a „zło jest dobre”, osiągnęła tutaj apogeum
intensywności tego odwrotnego przekazu. W pierwszej części filmu, patrząc na
ofiary bandy Alexa, widz mimowolnie jest po jego stronie. Gdy wypuszczony
na wolność, przeprogramowany Alex staje się łatwym celem dla jego
niegdysiejszych ofiar, również trzymamy za niego kciuki, by wyszedł cało
z każdej, nawet najgorszej opresji, choć okrucieństwa wyrządzane mu przez
kloszardów i byłych kolegów powinny być odbierane jako część pokuty za

wcześniejsze grzechy. Kubrick, pisząc scenariusz, opierał się na amerykańskim
wydaniu „Mechanicznej pomarańczy”, z którego wydawca usunął ostatni
rozdział, traktujący o powrocie Alexa na łono społeczeństwa. Po napisaniu
scenariusza do reżysera dotarł brakujący rozdział, lecz Kubrick wolał własny,
gorzki finał filmu, w którym zło jest niezbywalną częścią człowieczeństwa, nie
zaś przemijającym kaprysem młodości, jak chciał tego Burgess.
„Mechaniczna Pomarańcza” zdecydowanie nie jest filmem dla każdego,
wręcz przeciwnie, jest to arcydzieło skierowane do bardziej wymagającej
widowni, która poza szokującymi aktami przemocy i czarnym humorem
dostrzeże w tej historii coś więcej. W moim odczuciu jest to utrzymany w
antyutopijnej, awangardowej konwencji, uniwersalny traktat o pierwotnej
naturze człowieka i zniewoleniu jednostki w systemie społecznym. Kubrick
dobitnie udowadnia, że zło jest nieodłącznym elementem ludzkiej natury zawsze
obracającym się wokół nas, z którym nie należy walczyć w tak radykalny
sposób, a człowiek nie jest maszyną, którą można sterować – potrzebuje
wyborów, choćby były one złe. Oczywistą zaletą jest, jak zwykle u Kubricka,
muzyka - czy to psychodeliczne rytmy Henry’ego Purcella, które reżyser
perfekcyjnie skontrastował z futurystycznym klimatem filmu, czy też
sekwencje, w których harmonijnie przygrywa IX symfonia Beethovena, którego
miłośnikiem był główny bohater. John Alcott w roli operatora jak zwykle
spisuje się na medal stosując niekonwencjonalne, odważne metody
dynamicznego filmowania, a Malcolm McDowell w roli Alexa przechodzi
samego siebie udowadniając, że bez niego ten film zwyczajnie by nie istniał –
aktor włożył mnóstwo od siebie w tę kreację i sprawił, że Alex DeLarge zapisał
się w historii kina jako postać kultowa, a scena improwizacji „Singing in the
rain” jest wymieniana jako jedna z legendarnych sekwencji sztuki filmowej.
„Mechaniczna Pomarańcza”, to zdecydowanie najbardziej wypełniony
treścią film Stanleya Kubricka, który wraz z „2001: Odyseją Kosmiczną”
stanowi szczytowe osiągnięcie jednego z najwybitniejszych magików
ruchomych obrazów. Awangardowy nastrój, inspiracja pop-artem i inne zalety,
które wymieniłem wcześniej, zapewniają niezapomniane doświadczenie
artystyczne, do którego wciąż chce się wracać.

Michał Jędrszczak, IIA

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkanocnymi redakcja
E!milki składa najserdeczniejsze
życzenia całemu Gronu
Pedagogicznemu oraz uczniom Plater.
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