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Wywiady z ciekawymi ludźmi 

 
Wywiad z Wiceprezydentem Miasta Sosnowca- 
panią Agnieszką Czechowską-Kopeć 

R- redaktorki (Karolina Tabaczyńska i Katarzyna Zimna) 

P- Pani Prezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć 

R: Jak się podobało Pani przedstawienie „Dziwny jest ten świat” przygotowane przez uczniów Plater            

i Gimnazjum nr 16 w ramach projektu „Filozofia trochę niekonwencjonalnie” ? 

P : Bardzo mi się podobało. Powiem szczerze, że było to bardzo niecodzienne przedstawienie. 

Przedstawia ono obraz człowieka, który poprzez liczne rozczarowania dochodzi do głębokiej analizy 

własnych problemów, a także analizy własnej osobowości. 

R: Co uważa Pani za najważniejsze w edukacji młodego człowieka? 

P: Dzisiaj szkoły przekazują uczniom wiedzę, która często wykorzystywana jest odtwórczo, a powinno 

się uczyć młodego człowieka, jak zachować swoją indywidualność i kreatywność, jak wzmocnić swoje 

poczucie wartości, bo to są cechy, które później można „sprzedać” na rynku pracy. Nie należy 

wkładać wszystkich w jednakowe szablony, ale uczyć tak, aby uczniowie sami wyciągali logiczne 

wnioski. Szkoła powinna również motywować młodych ludzi do działania i pobudzać do rozwoju, 

rozwijania pasji, dawać okazję do poznania siebie i podejmowania świadomych wyborów. Dlatego tak 

ważne jest motywowanie do uczenia się i pracy nad sobą.  

R: Co Pani zdaniem powinno charakteryzować dobrą szkołę ponadgimnazjalną? 

P: Ciężko jest określić, co składa się na dobrą szkołę, bo jest wiele takowych elementów. Nie chodzi 

tylko o kwestię nauki i jej wysoki poziom, ale również o podejście do ucznia. Mam również na myśli 

dodatkowe zajęcia, współpracę z uczelniami wyższymi oraz - jak w przypadku LO im. E. Plater - 

prowadzenie dodatkowych zajęć z  języka chińskiego. Elementy te są nowatorskie i wyróżniają szkołę. 

Nauczyciel nie powinien traktować ucznia z pozycji władzy. Ze swojego doświadczenia pamiętam, że 

w szkole ponadgimnazjalnej najbardziej ceniło się profesorów, którzy byli wymagający i czuło się 

przed nimi wielki respekt. Szanowano ich za wiedzę, za konsekwencję i stanowczość, ale z drugiej 

strony oni otaczali uczniów opieką - wiedzieli, jaką wiedzę przekazać, jak ukształtować tego młodego 

człowieka, aby mógł wykorzystać tę wiedzę w dalszym życiu. Ważne jest, czy szkoła przekazuje to, co 

potrzebne na dalszej drodze życia. 

R: Co Pani sądzi o II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu – jednej z najstarszych szkół średnich w Zagłębiu 

Dąbrowskim? 

P: Powiem szczerze, jestem absolwentką LO im. S. Staszica. Między moim liceum a Plater zawsze była 

delikatna rywalizacja, ale to powodowało, że szkoły te wyróżniały się na tle miasta. Miałam dużo 

znajomych w Plater, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń do tej szkoły. Obecnie każda szkoła musi 
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powalczyć, wykazać się kreatywnością, żeby zaistnieć, utrzymać się na rynku. Kiedyś wiadomo było, 

że do Plater i do Staszica idą uczniowie nieprzeciętni, wyróżniający się. Większość nauczycieli, którzy 

mnie uczyli w Staszicu, zaczynała swoją karierę w Liceum im. E. Plater. Zawsze te powiązania były,  a 

jakość edukacji na pewno wyróżniała te szkoły. 

R: Jakie są perspektywy rozwoju dla sosnowieckich ogólniaków? Czy przewidywana jest ich 

reorganizacja podobna do tej, która niedawno była przeprowadzona w sosnowieckim szkolnictwie 

zawodowym? 

P: Dzisiaj jest mi na to pytanie ciężko odpowiedzieć, bo czekamy na kolejny nabór. Jest niż 

demograficzny i on szczególnie wpływa na szkoły ponadgimnazjalne. Obserwacja rynku będzie 

wskazywała na to, jak ukształtuje się sytuacja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w zakresie liceów 

ogólnokształcących. Myślę, że Staszic, Plater i Korczak są takimi liceami, które nie powinny czuć się na 

dzień dzisiejszy zagrożone, bo wierzę, że będą szły one w dobrym kierunku. Dzisiaj dyrektor powinien 

być nie tylko nauczycielem, ale również powinien wykazać się umiejętnościami manedżerskimi, aby 

móc wypromować szkołę na rynku. Bo kiedy nie ma rejonizacji, jak w przypadku szkół 

ponadgimnazjalnych, szkoła musi wykazać się kreatywnością, żeby przyciągnąć nowych uczniów. 

Duża tu rola także grona nauczycielskiego, uczniów, aby promować szkołę. 

R: Jako wiceprezydent Sosnowca zajmuje się Pani także sportem. Jaka Pani zdaniem powinna być 

jego rola w naszym mieście i jak sosnowiecki sport finansować? 

P: Sport od czasów starożytności jest nieodzownym elementem życia człowieka. Służy nie tylko do 

rozwijania zdolności psychofizycznych człowieka, ale również spełnia funkcję rekreacyjną dla 

mieszkańców miasta. Jednym z najważniejszych zadań samorządu powinien być sport dzieci   

i młodzieży, bo w dobie komputerów wielu młodych ludzi jest „zakochanych” w grach 

komputerowych i niewielu z nich poświęca czas na uprawianie sportu, dlatego też ważnym jest, aby 

ukierunkować świadomość tych młodych ludzi na potrzebę uprawiania sportu już od najmłodszych 

lat. Problemem jest finansowanie sportu seniorskiego, gdyż jest to kosztowne i bardzo często bywa 

wykorzystywane politycznie przez różne grupy interesu. Miasta nie stać na utrzymanie wielu drużyn 

sportowych na poziomie zawodowym ze względu na koszty, jakie to pochłania. Nie ulega jednak 

wątpliwości, iż w celu integracji mieszkańców miasta warto jest posiadać zawodową drużynę 

sportową. Sama z przyjemnością chodzę na mecze Zagłębia. 

R:Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

P: Wyzwania oraz spotkania z różnymi ludźmi, a jest ich wiele. Nie zawsze są to spotkania łatwe, ale 

uczymy się poprzez rzeczy najtrudniejsze. 

R: Jakie są Pani ulubione książki? Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? 

P: Czytam dużo książek o charakterze filozoficzno-psychologicznym. Lubię różną literaturę, nie mam 

ulubionych autorów. Lubię muzykę poważną i chóralną, choć wychowana zostałam na innych 

gatunkach muzycznych, m.in. zespole Pink Floyd. 

R: Dziękujemy za rozmowę. 

P: Dziękuję.         
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Wywiad z dr hab. Hanną Wojtczak – profesorem 
Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzony przez  
Oskara Preczingera i Alicję Giecewicz. 

Oskar Preczinger, Alicja Giecewicz (kl. 2a): 

– Dzień dobry pani profesor. 

Hanna Wojtczak – Dzień dobry. 

OP – Czy uważa pani, że w dzisiejszych technokratycznych czasach filozofia ma rację bytu? 

HW – Oczywiście, że ma rację bytu i to szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy istnieje wielkie 

niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się zdobyczami techniki i nauki, tak wielkie, że człowiekowi może 

wydawać się, że wszystkie jego problemy zostaną dzięki nauce rozwiązane. Ale to jest tylko chwilowe 

wrażenie, bo, jak trafnie stwierdził Ludwig Wittgenstein: „nawet gdyby odpowiedziano na wszystkie 

naukowe pytania , to nasze problemy życiowe nie zostałyby nawet jeszcze tknięte”. Nauka informuje 

nas „jak jest”, ale pragnienia człowieka, bez względu na czasy w jakich żyje, sięgają poza technologię, 

człowiek nie jest automatem, który można zaprogramować – chce wiedzieć „po co”, „jaki jest sens”. 

Arystotelesowskie pytanie „dlaczego” jest zawsze aktualne, dlatego też filozofia była zawsze i jest 

obok człowieka. Filozofia bowiem to wizja rzeczywistości, i to we wszystkich jej obszarach – 

odpowiada ona na podstawowe pytania: czym jest byt; jakie są źródła, granice, prawomocność 

ludzkiego poznania; pyta o wartości zarówno etyczne jak i estetyczne, czym jest dobro, zło, piękno, 

brzydota, czy są jakieś ich kryteria itd. 

Filozofia to także narzędzie - uczy logicznego myślenia, umiejętności wyciągania wniosków, uczy też 

myślenia krytycznego. Te umiejętności są szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, które zalewają 

nas pseudo informacjami, jesteśmy ciągle narażeni na manipulację różnymi treściami, często 

wewnętrznie sprzecznymi . Bez sprawności poprawnego myślenia, demaskowania fałszu, stajemy się 

„jak owce prowadzone na rzeź”. 

Niezwykle ważna jest także umiejętność rozpatrywania problemów w szerokim kontekście zarówno 

problemowym jak i czasowym, a nie, tak modne obecnie, myślenie tylko kategoriami „tu i teraz”. Do 

tego z kolei przydatna jest między innymi znajomość historii filozofii. 

AG – To jak z interpretacją dzieła muzycznego. Muzycy grają Chopina na Konkursie Chopinowskim, 

interpretują go na różne sposoby, zawsze odnajdują w nim coś nowego, ale jednak zawsze wracają 

do klasyki. To jest piękne. 

HW – Świetne spostrzeżenie. To bardzo dobrze obrazuje filozofię i jej problemy. Tak jak muzyk, który 

chce grać Chopina nie ucieknie od pierwowzoru, tak i my, jeżeli chcemy prawdziwie żyć w prawdziwej 

(a nie wirtualnej) rzeczywistości nie uciekniemy od niej, ani też od własnej natury. 

OP – Dziękujemy za odpowiedź. Przejdę do kolejnego pytania. W jaki sposób zdaniem pani profesor 

popularyzować w dzisiejszych czasach filozofię? Na jakich jej aspektach się skupić, aby była ona 

„przyjemna” i możliwie zrozumiała dla młodzieży? 
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HW – Bardzo trudne pytanie Państwo zadali. Szczerze mówiąc, nasze środowisko próbuje znaleźć 

odpowiedź na to pytanie już od kilku lat. Historia filozofii uczy nas, że na przestrzeni wieków 

zmieniała się „moda” na filozofię. W początkowym jej okresie popularna była przede wszystkim 

metafizyka; czasy nowożytne skupiały się na problematyce teoriopoznawczej, a współcześnie 

obserwujemy szczególnie duże zainteresowanie problemami etycznymi. Myślę, że wynika to między 

innymi z modnego dzisiaj relatywizmu, który, odrzucając obiektywne kryteria dobra i prawdy  

w sposób szczególny pobudza do refleksji o granice ludzkich działań i zachowań. A ponieważ nie 

można zagadnień tych rozpatrywać w oderwaniu od konkretnej wizji rzeczywistości etyka może 

stanowić punkt wyjścia do poznania szerszego kontekstu filozoficznego i historycznego. Należy 

również pokazywać sens filozofii, to, że jest ona najbardziej ludzką refleksją, a także wskazywać na jej 

ogromną przydatność (wbrew powszechnemu przekonaniu, że jest ona nauką zbędną) – filozofia 

bowiem uelastycznia umysł, uczy, podobnie jak matematyka, myślenia formalnego. Informacje na 

różne tematy możemy znaleźć wszędzie, szczególnie dzisiaj w dobie Internetu, ale umiejętności 

samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów nie jest w stanie zastąpić żadna wiedza. Przede 

wszystkim jednak do tego aby zainteresować młodzież filozofią potrzebne jest zainteresowanie nią  

i przekonanie o jej doniosłości u nauczających. To głównie oni swoją pasją mogą „zarazić” młodych, 

lub też odwrotnie skutecznie do filozofii zrazić. 

AG – Powiem szczerze, że jest to bardzo klasyczny sposób, ale często jakże skuteczny. Wyręczę teraz 

kolegę i to ja zadam trzecie pytanie. Jaki wpływ na mentalność współczesnego człowieka miała 

filozofia antyku lub średniowiecza? 

HW – My wszyscy jesteśmy dziećmi tej filozofii. Wszyscy systemy filozoficzne nawiązywały do tej 

tradycji. To w starożytności zostało sformułowanych większość podstawowych pojęć i problemów 

filozoficznych. Scholastyka z kolei to była kuźnia myślenia europejskiego, rozwijanego na 

uniwersytetach, centralnej instytucji w średniowieczu. Nie przypadkowo to właśnie z kręgu tej 

kultury rozwinęło się nowożytne przyrodoznawstwo a w konsekwencji nowożytna nauka, którą 

przyjął cały świat. To w okresie klasycznym wypracowano podstawowy system etyczny ważny 

szczególnie w cywilizacji euroatlantyckiej. Bez kultury antycznej i średniowiecznej świat rozwinąłby 

się prawdopodobnie zupełnie inaczej. 

OP, AG – Dziękujemy bardzo za wywiad, pani profesor. 

HW – Również dziękuję Państwu za tę interesującą rozmowę. 
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Plater Day 
 "Plater Day" to niewątpliwie wielkie święto naszego Liceum, które gromadzi w gmachu naszej 

szkoły mnóstwo trzecioklasistów szkół gimnazjalnych. W tym roku aula zapełniła się po brzegi gośćmi, 

uczniami naszej szkoły, nauczycielami oraz absolwentami. Prezentację multimedialną poprowadzili 

Oliwia i Krystian z klasy trzeciej, którzy jako tegoroczni maturzyści, znają naszą szkołę najlepiej. 

Podczas wędrówki po szkole gimnazjaliści zwiedzili pracownie, w których porozmawiać mogli  

z nauczycielami oraz spróbować swoich sił w przygotowanych dla nich zadaniach. Oczywiście nie 

obyło się bez zwiedzania platerańskiego Olimpu i Hadesu. Szkolne korytarze długo wypełniał gwar 

gimnazjalistów. 

II LO im. E. Plater w Sosnowcu w roku szkolnym 2014 / 2015 zaprasza gimnazjalistów do: 

▪ KLASY DZIENNIKARSKIEJ realizującej w zakresie rozszerzonym przedmioty: język polski i historia oraz 

do wyboru jeden z następujących przedmiotów: filozofia, język angielski, wiedza  

o społeczeństwie, informatyka. W klasie proponuje się innowację „Podstawy dziennikarstwa  

i komunikacji społecznej” oraz przedmiot uzupełniający „sztuka filmowa",                                                                                                                          

▪ KLASY BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ realizującej w zakresie rozszerzonym przedmioty: biologia i 

chemia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, matematyka, język angielski, 

wiedza o społeczeństwie. W klasie proponuje się przedmiot „Język łaciński w medycynie” oraz 

dodatkową godzinę biologii  w 1. Klasie, 

▪ KLASY MATEMATYCZNEJ realizującej w zakresie rozszerzonym przedmiot matematyka oraz do 

wyboru dwa z następujących przedmiotów: język angielski, informatyka, fizyka, geografia. 

(niemożliwy jest równoczesny wybór języka angielskiego i informatyki). W klasie proponuje się 

innowację „Język angielski w biznesie” oraz przedmiot uzupełniający „Szkolne Wall Street  - metodą 

e-learningową”; 

▪ KLASY PRAWNO – POLITOLOGICZNEJ realizującej w zakresie rozszerzonym przedmioty: wiedza o 

społeczeństwie i historia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów: język polski, język 

angielski, geografia, informatyka. W klasie proponuje się innowację „W świetle prawa” oraz 

przedmiot uzupełniający „Język łaciński w prawie”. 

             Karolina Tabaczyńska kl. II a  
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  Co warto obejrzeć!  

 
 ,,Przypadek’’ K. Kieślowskiego 

 

„Przypadek” to film Krzysztofa Kieślowskiego z 1981 roku. Obraz był kilkakrotnie poprawiany przez 

reżysera. Kiedy Kieślowski pokazał pierwszą wersję „Przypadku” swoim przyjaciołom, ci uznali, że film 

jest niebezpiecznie spokrewniony z apoteozą komunizmu. Pomimo wprowadzonych zmian obraz nie 

uniknął znacznej ingerencji cenzury. Niektóre fragmenty zostały bezpowrotnie utracone. „Przypadek” 

opowiada historię trzech możliwych życiorysów jednego mężczyzny – Witka (Bogusław Linda). 

Kluczowym momentem dla fabuły jest scena rozgrywająca się na dworcu, kiedy Witek stara się 

dogonić odjeżdżający ze stacji pociąg. W pierwszym wariancie bohaterowi udaje się wsiąść do 

pociągu. Tam poznaje Wernera, przedwojennego komunistę – idealistę, który z pomocą wpływowego 

przyjaciela, Adama, wprowadza Witka w świat ówczesnej władzy. Młody mężczyzna zauroczony 

ideałami komunistów szybko staje się wpływowym działaczem partyjnym. Spotyka też swoją pierwszą 

miłość – Czuszkę. W drugiej wersji życiorysu pociąg odjeżdża ze stacji, a Witek, próbując go dogonić, 

wdaje się w bójkę z sokistą. Za karę wykonuje roboty społeczne, w czasie których poznaje działaczy 

opozycyjnych. Mężczyzna włącza się w działania przeciwko systemowi komunistycznej władzy, 

organizuje wieczorki opozycyjne, drukuje „bibułę”. Przyjmuje również chrzest i stara się stworzyć 

swoją osobistą relację z Bogiem. W trzecim wariancie pociąg odjeżdża ze stacji, a Witek na peronie 

spotyka swoją ukochaną. Wkrótce młodzi pobierają się, na świat przychodzi ich dziecko. Witek 

prowadzi spokojne życie męża i ojca.  Rozwija też karierę medyczną. „Przypadek” pozostawia różne 

możliwości interpretacji. Najbardziej oczywistym sensem filmu jest ukazanie roli przypadku w życiu 

człowieka. Witek jest jednak człowiekiem wrażliwym moralnie, a oprócz przypadku jego życie 

determinują również bardziej lub mniej świadome wybory. Cechą, która niewątpliwie świadczy o 

wielkości kina Krzysztofa Kieślowskiego, jest stawianie widza w sytuacji bohatera przeżywającego 

rozterki natury etycznej.  W „Przypadku” każdy wybór Witka wydaje się być jedynym właściwym. 

Ideały komunistów uwodzą powierzchownym sensem, włączenie się w działania opozycyjne okazuję 

się być absolutną koniecznością, natomiast wybór spokojnego życia u boku żony jest naturalnym 

wyborem człowieka dążącego do osobistego szczęścia. Kieślowski, tak jak w wielu innych dziełach, 

operuje w „Przypadku” bogatą symboliką. Niezwykle uderzająca jest scena, w której Witek, 

zawiedziony ideałami komunistycznymi, wyprowadza się z mieszkania Wernera z globusem w ręku, 

poruszając się przez to niezdarnie. Pokazuje to w groteskowy sposób sytuację człowieka, którego 

ideały, mające odmieniać świat, poniosły sromotną klęskę. W scenie na dworcu kolejowym widzimy 

trzykrotnie monetę toczącą się po ziemi. Jest to „przetłumaczenie” na język filmu przysłowia: 

„Fortuna kołem się toczy” będącego oczywistą aluzją do przesłania filmu. Doskonały odbiór 

„Przypadku” zapewnia bezbłędna gra aktorów z Bogusławem Lindą na czele. Postacie „Przypadku” to 

ludzie żywi, o głębokiej emocjonalności. Na uwagę zasługuje również świetne operowanie kamerą, 

która bardzo często ukazuje zbliżenia twarzy bohaterów lub nawet samych tylko oczu pokazujących 

najdrobniejsze poruszenia wewnętrzne. Czynnikiem spajającym trzy części filmu jest przepiękna 

muzyka Wojciecha Kilara. Kompozytor wykorzystał jeden motyw muzyczny – urastający tutaj wręcz 
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do rangi beethovenowskiego motywu losu. Temat muzyczny pojawia się w odmiennych aranżacjach. 

„Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego „wzbija się wręcz” w sferę metafizyki. Film porusza ważne dla 

człowieka zagadnienia bytu, pokazuje, że życie człowieka to coś znacznie więcej, niż  tylko samo 

biologiczne trwanie skazane na przypadek, że to, kim jesteśmy, jest w dużej mierze zależne od naszej 

woli. 

                                                                                                                                       Alicja Giecewicz kl. II a 

 

      

„Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy 

Niedawno na zajęciach ze sztuki filmowej oglądaliśmy „Ziemię obiecaną” Andrzeja Wajdy, która 

powstała na podstawie powieści społeczno – obyczajowej Władysława Stanisława Reymonta pod 

takim samym tytułem. Reymont napisał swe dzieło w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Adaptacja 

filmowa Wajdy powstała w 1974 roku. Dwa lata później film nominowany był do Oscara – nagrody, 

która najczęściej przyznawana jest wartościowym dziełom o dużych walorach artystycznych. 

Scenariusz napisał Andrzej Wajda. Zmienił on nie tylko zakończenie powieści Reymonta, ale także 

kilka innych istotnych wątków.  
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Powieść Wajdy i film Reymonta ukazują historię trzech przyjaciół, którzy w przemysłowej Łodzi chcieli 

zbudować swą fabrykę. Są to: Karol Borowiecki (Daniel Olbrychski)  – Polak wywodzący się z rodziny 

szlacheckiej, Maks Baum (Andrzej Seweryn) – Niemiec i Moryc Welt (Wojciech Pszoniak)  – Żyd. 

Bohaterowie ci znają się ze studiów, łączy ich przyjaźń i wspólny cel. Film Wajdy w znakomity sposób 

ukazuje bezwzględny XIX–wieczny kapitalizm. Tytułową ziemią obiecaną jest przemysłowa Łódź, do 

której ściągają liczni chłopi, aby zatrudnić się w fabrykach i poprawić standard swojego życia. 

Ukazana w filmie Łódź to miasto moloch. Wielkie, brudne, bezlitosne dla słabych. Reżyser znakomicie 

ukazuje podjęty w dziele Reymonta temat przemysłowej dżungli oraz kapitalistyczny mechanizm 

zagryzania słabszych przez silniejszych. Wielkim atutem filmu jest naturalna scenografia. Nie trzeba 

było budować dekoracji, by odtworzyć na ekranie zawarte w powieści opisy miasta, gdyż zachował się 

cały układ centrum Łodzi: pałace, parterowe domy, fabryki z archaicznymi dziś maszynami. Fakt ten 

pozytywnie zaskoczył amerykańskich krytyków filmowych podczas projekcji „Ziemi obiecanej” 

 w Hollywood i z pewnością przyczynił się do nominacji filmu do Oscara. Z „Ziemi obiecanej” Wajdy 

wyłania się fascynujący obraz Łodzi jako miasta, w którym cywilizacja „miasta, masy, maszyny” 

istnieje niezależnie od życia człowieka. Nastrój filmu zdominowany jest przez poczucie nieustającego 

zagrożenia. Nieustanna krzątanina postaci, nerwowe przemieszczanie się tłumów, miarowy stukot 

fabrycznych maszyn – to elementy tworzące w filmie gorączkową atmosferę, którą potęguje 

niepokojąca muzyka Wojciecha Kilara. Na uwagę zasługuje również bez wątpienia praca operatorów. 

Zdjęcia do filmu kręciły trzy osoby (Witold Sobociński, Edward Kłosiński, Wacław Dybowski), mimo to  

tworzy on spójną całość. Znakomite moim zdaniem jest to, że Wajda zrezygnował z obszernych 

Reymontowskich opisów pejzaży i wnętrz, sygnalizując je zaledwie w kilku trafnych ujęciach. 

Widoczne jest to najbardziej w scenie wjazdu Anki – narzeczonej Karola – i starego pana 

Borowieckiego do Łodzi po opuszczeniu starego Kurowa. To gwałtowne przejście z wiejskiej idylli do 

koszmaru przemysłowej cywilizacji zarejestrowano w trwającym dwie minuty streszczeniu sekwencji 

książkowej. Łódź to w filmie miasto wielokulturowe, w którym żyją i prowadzą interesy: Polacy, 

Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Bardzo podobała mi się bezstronność reżysera, który nie wyróżnia żadnej  

z ukazanych w filmie nacji, w przeciwieństwie do Reymonta, który ze szczególną niechęcią 

sportretował Żydów, oskarżając ich o narzucenie środowisku biznesu reguł amoralnego 

postępowania. Typowym produktem Łodzi jest Lodzermensch, czyli człowiek bezwzględnie dążący do 

finansowego sukcesu, odrzucający zasady moralne, tradycję. Takim Lodzermenschem jest Karol 

Borowiecki i początkujący kapitalista o znaczącym nazwisku Wilczek. Przerażający i monstrualni  

w Wajdowskiej  „Ziemi obiecanej” są również milionerzy. Zostali ukazani oni w sposób całkowicie 

negatywny. Wszyscy, bez względu na narodowość, są nikczemni, prostaccy, wulgarni. Wajda – w 

swojej wizji człowieka – rozstaje się ze złudzeniami Reymonta, z jego wiarą, że nawet w świecie 

wyzutym z wartości moralnych niektórzy ludzie pozostaną wierni swoim ideałom. W filmowej wersji 

powieści Reymonta jedyną liczącą się wartością jest pieniądz eliminujący podstawowe ideały: 

bezinteresowność, miłość, uczciwość. Wajda bez czułostkowości pokazał bezwzględną, brutalną 

walkę o przetrwanie w przemysłowej Łodzi, pokazał powstawanie ogromnych fortun i bankructwa 

przedsiębiorców.  Tytuł powieści i filmu jest ironiczny, bowiem Łódź nie jest miejscem przyjemnym, 

chociaż też nie można tu generalizować. Przyjemność jest bowiem odczuciem subiektywnym. Dane 

miejsce samo w sobie nie jest przyjemne, dopiero człowiek może je za takie uznać. Potwierdza to 

stary Żyd Halpern z „Ziemi obiecanej”, który jest zafascynowany bezwzględną, przemysłową Łodzią. 

Film jest pełen kontrastów. Przykładem jednego z nich jest różnica między Łodzią i dworkiem 

szlacheckim w Kurowie, rodzinnym domem Karola Borowieckiego. Kurów staje się w filmie symbolem 

ziemiańskiego raju, przeciwstawionym łódzkiemu molochowi – odpowiednikowi piekła na ziemi. Film 
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nie byłby z pewnością tak fenomenalny, gdyby nie znakomite aktorstwo. Karol w powieści Reymonta 

ma świadomość, że sprzeniewierza się młodzieńczym ideałom, a przez to czyni swoje życie nudnym  

i pustym. Natomiast Karol Olbrychskiego jest chłodny, zdystansowany, bezwzględny i wyrachowany, 

bez skrupułów zmierza do wyznaczonego celu. Z kolei Maks Baum w wykonaniu Andrzeja Seweryna 

przejął cechy powieściowego Karola – jest szalony, beztroski, kochliwy, nieco romantyczny  

i rozrzutny. Najbardziej energiczną postacią jest Moryc. W powieści przedstawiony w najczarniejszych 

barwach, knujący spisek za plecami przyjaciół, w filmie pozostaje lojalny wobec Borowieckiego  

i Bauma. Mały, ruchliwy i rozgadany Welt Pszoniaka wnosi do bezdusznej rzeczywiści Łodzi dużo 

ciepła i humoru. Podsumowując, Wajda spojrzał na powieść Reymonta jako czytelnik współczesny. 

Dzięki tej twórczej inwencji powstał film bardzo aktualny, mimo że dotyczy zdarzeń sprzed ponad stu 

lat. W XIX – wiecznej kapitalistycznej Łodzi człowiek w ogóle się nie liczył. Był tylko elementem 

przemysłowej, kapitalistycznej machiny, której jedynym celem był zysk. W filmowej wersji „Ziemi 

obiecanej” nie ma miejsca na idealistyczną koncepcję historii i człowieka. Świat jest tutaj ponury  

i nawet przyjaźń łącząca bohaterów nie jest w stanie nadać pozytywnych cech życiu pozbawionemu 

zasad etycznych. 

                                                                                                                              Monika Zamożniewicz kl. 2a 

 

„Obywatel Kane” Orsona Wellesa 

Film Orsona Wellesa pt. „  Obywatel Kane”  jest arcydziełem światowego kina z 1941 roku, w którym 

reżyser  stworzył  wspaniałą  postać  magnata prasowego umieszczonego w ciele nieszczęśliwego  

człowieka. Welles był jednocześnie  odtwórcą tytułowej postaci. Mamy tu rzadko spotykane  

nałożenie się historii życia twórcy i prezentowanej przez niego osobiście głównej roli. Postać  jest 

wyrazista i realistyczna  dzięki podobieństwu do jej odtwórcy roli. Welles napisał również scenariusz 

filmu, który można określić jako studium psychologiczne zamknięte w formie retrospektywnych ujęć, 

nowatorskich jak na tamte czasy.  

   „Obywatel Kane” to historia  człowieka , który walczył o swoje miejsce w świecie, szukał miłości  

i przegrał. Nie przegrał jednak ze światem, ale z samym  sobą. O głuchym wołaniu osieroconego 
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człowieka, który na siłę dopasowuje się do życia, opowiada film, którego fabułę prowadzi  nigdy do 

końca nie ukazany  redaktor w swym dziennikarskim śledztwie, którego zadaniem jest wyjaśnić 

ostatnie słowo („różyczka”) umierającego magnata prasowego - Kane’a. Okazuje się , że nikt, nawet 

najbliżsi, nie znali go naprawdę. Wszyscy , rozwiązując zagadkę,  snuli domysły  wokół wielkich rzeczy, 

czy ważnych osób. Jednak rozwiązaniem okazało się  najcenniejsze wspomnienie,   jakim były  zwykłe 

dziecięce sanki  ze wzorem różyczki,  które kojarzyły się Kane’owi z dzieciństwem , rodziną, miłością  

i matką, czyli tym, czego pragnął,  co mu odebrano. Młody Kane został  „sprzedany” w zamian za 

godne lub - jak kto woli -  wygodne  życie, które miało go również  uchronić od przemocy ze strony  

ojca. Braku miłości  nie da się jednak  zrekompensować niczym, co można kupić. Człowiek nie- 

nauczony kochać,  nie będzie umiał kochać .  Rany w sercu i na duszy nie goją się nigdy, a samotność  

zabija gorzej niż choroba. W filmie  jeden z  przyjaciół Kane’a  powiedział, że zawiódł go świat, więc 

budował własny, ale i on był pusty. To my tworzymy własny świat na fundamentach   wyniesionych  

z dzieciństwa, gdy ich nie ma,  wybudowany dom jest chwiejny, a człowiek nie chłonie piękna i pełni 

życia, ale wciąż  naprawia niestabilny dom, tracąc czas i siły. Kane pomimo bogactwa był   

 samotnym  człowiekiem. Wszystko mógł kupić  oprócz miłości, umiejętności  wyrażania  

 i pielęgnowania  jej. Wiele scen w filmie Wellesa ma charakter symboliczny, zmuszający do 

egzystencjalnych refleksji, ukazujący dramat wewnętrzny tytułowej postaci. Taką sceną było ostatnie 

ujęcie Kane’a z pierwszą żoną przy stole, siedzących w oddaleniu od siebie  i zajętych prasą, scena   

z drugą żoną  w wielkim i pustym salonie pałacu magnata o nazwie „Xanadu” czy przejście 

opuszczonego  Kane’a przez wielki korytarz  swego pałacu, gdy  w lustrze  odbijały się wielkie portale 

drzwi. Otaczający go ludzie byli zwykle od niego zależni finansowo, tworzyli  pozorny tłum , który 

bardziej dusił  niż cieszył. Szklana kula, którą upuścił umierając, zamykała w sobie  jego dzieciństwo  

 i  najlepsze wspomnienia. Pałac, który stworzył Kane, był wielki , ale pusty i zimny  jak  jego 

właściciel, który całe życie szukał szczęścia i samego siebie. Jego życie  było  buntem  przeciwko  

zamknięciu go w złotej klatce, której nie chciał  i poszukiwaniem  tego, co mu zabrano, a  stracił 

bezpowrotnie – dzieciństwa i miłości. Wyrazistości i charakteru filmowi dodaje  czarno biała gra cieni, 

uwydatniając  charakter  scen, zastępujących często słowa. Każdy kadr filmu ma głębię, której każda 

eksponowana płaszczyzna jest ostra i widoczna. Prawie każda scena ma drugie dno widoczne w kilku 

planach filmowych w jednym ujęciu. Postacie są opisywane światłem i różnicującą je ekspozycją. 

Osoby słabe i mniej znaczące  ukazywane są przez kamerę z góry, co już optycznie je pomniejsza, a 

ważne i silne, jak tytułowy Kane, kadrowane są od dołu, co  świadczy o ich dominacji. Fabuła dzieła 

Wellesa obfituje w skróty myślowe, metafory w postaci symbolicznych elementów jak krata  

z napisem „wstęp wzbroniony” pojawiająca się na początku i na końcu filmu, która sugeruje, że 

tytułowy bohater bronił dostępu do swej psychiki, był zamknięty w sobie. Muzyka wkomponowała się 

idealnie w obrazowy przekaz, utrzymując widza w nastroju ciekawości. Ponadto łączy ona w sobie 

różnorodne gatunki filmowe, tworząc swoistą układankę, co idealnie wpasowuje się  w przekazywany 

sens mówiący, że człowiek dla innych ludzi jest tajemnicą . Film Wellesa to opis  ludzkiego życia, w 

którym jest trochę z melodramatu, trochę z kryminału, a trochę z kina niemego. Dzieło to przewyższa 

niejednokrotnie dzisiejsze kolorowe „arcydzieła”, przekazując cząstkę prawdy o człowieku. 

Prawdziwość,  z jaką Welles ukazał walkę  wewnętrzną i przeżycia  głównego bohatera, wynika  z jego 

osobistych doświadczeń. Film pozostaje aktualny  i niesie  ze sobą ponadczasowe przesłanie, nad 

którym warto się zastanowić, bo  mówi o człowieku, drugiej osobie, o której nierzadko  zapominamy, 

zabiegając o jak najlepsze życie. „Obywatel Kane” to krok milowy w rozwoju kina. 

                                                                                                                                  Barbara Bieniek kl. II a 
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„Siódma pieczęć” Ingmara Bergmana 

Film Ingmara Bergmana (1918-2007)  szwedzkiego reżysera kina autorskiego, uhonorowanego 

wieloma nagrodami zatytułowany „Siódma pieczęć”  pochodzi z 1957 roku i stanowi wspaniały zbiór 

metafor i alegorii  dotyczących tematu przewodniego, jakim jest śmierć i jej nieuchronność. 

Filozoficzne, moralizatorskie i sugestywne w swej wymowie przedstawienie postaci i scen wzmacnia 

efekt przekazu, skłaniającego do egzystencjalnych  pytań pojawiających się w kulturze od wieków. 

Reżyser znany ze swej niełatwej i niejednoznacznej twórczości podjął temat,  wydawałoby się 

oczywisty, znany i nierozerwalnie związany z człowiekiem i jego życiem, aczkolwiek wciąż budzący  

pytania o obecność Boga i egzystencję. Choć akcja filmu dzieje się w średniowieczu, jego treści  

i postacie są zaskakująco współczesne, a wymowa ponadczasowa. „Siódma pieczęć”  oparta jest  na 

wątku Apokalipsy św. Jana i tak jak ona nie jest jednoznaczna w  swej treści , zmuszając widza do 
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egzystencjalnych przemyśleń. Wypowiedzi bohaterów mają formę dialogu, co wciąga  widza, dając 

poczucie akcji i sprawiając, że pewne aspekty filmu stają się bardziej zrozumiałe. Każdy element 

scenografii, krajobrazu jak i każda postać nie są przypadkowe, ale pełnią istotną funkcję w przekazie 

Bergmana, używającego nierzadko kontrastów  dla wyeksponowania sensu dzieła. Czy główną 

postacią filmu jest rycerz czy śmierć  pozostaje  wyborem każdego z odbiorców. Dla mnie jest nim 

śmierć i człowiek zarazem, ponieważ stanowią nierozerwalny duet. Postacią przeżywającą 

wewnętrzny dramat własnego bytu i obecności w nim Boga  jest rycerz powracający z wyprawy 

krzyżowej -  Antonius  Block, nie bez przyczyny średniowieczny, co ma tu istotne znaczenie ze 

względu na cechy,  jakie go wyróżniały i jego morale. W obliczu końca swego życia szuka on 

konkretnych odpowiedzi i namacalnego dowodu istnienia Boga dla potwierdzenia sensu swych 

zmagań, mając poczucie niespełnienia. Ukazany jest w drodze, która jest metaforą życia i trudu  

w dotarciu do celu, w czasie której dramatyczne wydarzenia, ludzkie pragnienia i niedoskonałości 

mieszają się jak śmiech i łzy. Gra w szachy o życie  ze Śmiercią, a właściwie o  jego przedłużenie, 

ukazuje nam ludzkie podejście do wielu spraw, do których podchodzimy zbyt lekko z bezwzględną 

wiarą w siebie  i  nieograniczony czas. Ludzie napotkani w trakcie podróży ukazują odbiorcy różny 

stosunek do śmierci, a więc i  do życia. Dla jednych to dramat i kara, dla innych  absurd, wyzwanie lub  

też oczyszczenie i wybawienie. Na przykładzie  różnych postaci  ukazują  się  grzechy główne wpisane 

w ludzki byt i często niezauważane. Nierozerwalnie z pojęciem śmierci łączy się strach przed 

nieznanym, przed cierpieniem, odczuwalny w filmie, a wzmożony złowieszczą  ciszą. Jeżeli więc 

śmierć jest  nieunikniona, czyż nie lepiej skupić się  na  powadze życia doczesnego, by przygotować 

się do  niej  godnie, nie roztrząsać nieuchronność jej nadejścia. Tę  hipotezę właśnie rozważa film. 

Z ust aktorów padają  sentencje filozoficzne pełne prawd życiowych. Elementem często pojawiającym 

się w filmie jest krzyż, jednoczący w sobie symbolicznie życie, cierpienie, śmierć, człowieka i Boga, 

dający odpowiedź wiele egzystencjalnych pytań. Dopełnienie sensu filmu Bergmana stanowi 

pozytywna postać  prostego cyrkowca Jofa i jego rodziny, który mimo ubóstwa i niepewności dnia 

następnego potrafi cieszyć  się tym, co ma, doceniać rodzinę, a jego wnętrze,  choć nie zdaje sobie  

z tego sprawy, jest bogate i wrażliwe, dostrzega on  przez to  rzeczy niezauważalne przez innych 

i  szanuje niezrozumiałe. Rodzina Jofa stają się  jedyną, która przeżywa kataklizm.  Cały obraz 

dopełnia brak koloru, biel i czerń przybierają  znaczenie symboliczne. Brak koloru  nie rozprasza widza 

i pozwala odczuć charakter utworu i skupić się na przekazie treści. Czerń i biel symbolizują  podział na 

dobro i zło , na świat materialny i duchowy, niebo i piekło. Nawet stroje kuglarzy są w tych kolorach, 

co może świadczyć o prawdziwej dwoistości człowieka i jego ciągłej wewnętrznej walce.  

W zakończeniu filmu widzimy „taniec śmierci, stanowiący paradoksalne podsumowanie ludzkiej 

ucieczki przed ostatecznym przeznaczeniem. Film Bergmana umożliwia wspaniałe wyciszenie i daje 

możliwość autorefleksji i przemyślenia własnej drogi życia. Zmusza do zatrzymania się  

i zastanowienia,  zwłaszcza dzięki minimalistycznym wypowiedziom bohaterów, które zawierają 

mnóstwo wartościowej z egzystencjalnego punktu widzenia treści. Nie można go obejrzeć  

i zapomnieć, pozostaje bowiem w pamięci i powraca każdym skojarzonym elementem, użytym 

niezwykle celowo i trafnie. Bergman  tworzył trudną sztukę, ale ani człowiek, ani życie nie  są proste 

w zdefiniowaniu, a więc i sztuka ich dotycząca nie może być w odbiorze łatwa i przyjemna. Ukazuje 

ona najprostsze, ale i  najważniejsze pragnienia życiowe człowieka: do spokoju wewnętrznego, 

miłości i spełnienia. Miłość to siła przewodnia życia, które, jeśli będziemy kochać ludzi i siebie, 

doprowadzi do szczęśliwego końca  nawet gdy spełni się Apokalipsa.  Warto zapamiętać ważne słowa 

z filmu Bergmana: ”miłość  jest najdoskonalsza   w swej niedoskonałości”… 
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                                                                                                                                    Barbara Bieniek kl. II a 
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Sukces sportowy Plateranek  
W lutym bieżącego roku Plateranki w składzie: Asia Chwał, Weronika Klorek, Karolina Cieślar, Ewa 

Białas, Monika Hełmecka,  Paulina Utracka, Ania Krzak, Karolina Mucha brały udział w Mistrzostwach 

Sosnowca w Siatkówce Dziewcząt. Uczennice przygotowywały się pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego – p. Marcina Galasa. W meczach eliminacyjnych w grupie dziewczyny 

zdecydowanie wygrały trzy mecze, zajmując pierwsze miejsce w grupie. Siatkarki pokonały m.in. VI 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka a także VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida. O drugie miejsce w Sosnowcu i  o przejście do zawodów rejonowych walczyły  

z Liceum Ogólnokształcącym im. Walentego Roździeńskiego. Niestety nie udało się. Doceniamy ich 

wysiłek i  zaangażowanie. Dla takich emocji warto jednak było wziąć udział, bo ostatecznie zajęliśmy 

wysokie trzecie miejsce. To ogromny sukces naszej szkoły i jesteśmy pewni, że za rok staniemy na 

najwyższym stopniu podium. 

 

                                   Julia Latosik II a 
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Walentynki 
14 lutego 2014 roku w naszej szkole obchodziliśmy laterańskie walentynki.  

Dzień świętego Walentego był przez nas celebrowany w szczególny sposób. 

Kiedy na zegarku wybiła godzina 10:00, uczniowie klas pierwszych naszego Liceum oraz klas trzecich 

Gimnazjum  nr 16 udali się nad Przemszę, by stworzyć  razem ,, most marzeń’’.  Zadanie było bardzo 

proste do wykonania. Każdy uczestnik musiał wyposażyć się w papierową łódeczkę, na której 

napisane było jego marzenie . Łódki popłynęły z nurtem rzeki. Mamy nadzieję, że życzenia spełnią się. 

Dzień 14 lutego umiliła nam również walentynkowa uroczystość w auli szkolnej przygotowana przez 

uczniów klasy I a. Mogliśmy  posłuchać również utworów miłosnych  w wykonaniu uczennicy klasy II b  

Marty Bijan oraz księdza Tomasza Nowaka. Walentynkowy dzień w Plater upłynął też pod znakiem 

wzajemnego wyznawania sobie sympatii za pośrednictwem poczty walentynkowej.   

                                      

                                                                                                                                                 Natalia Guzik kl. II  
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ECHO OLIMPUS, czyli na przełaj przez 

Olimp  
 

OGLOSZENIA: 

Zgubiłam puszkę- Pandora 

Poznam jałówkę w celach matrymonialnych - Minotaur 

Kupię glinę- Prometeusz 

Poszukuję osoby, która posprząta moją stajnię - Augiasz 

Szukam dobrego okulisty - Cyklop 

Sprzedam dużego psa. Wabi się Cerber 

                                                                                       mgr Bogusława Żak 
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SUCHARKI! 
Co mówi informatyk, gdy dostanie pendrive'a na urodziny? 

- Dzięki za pamięć! 

 

Co mówi matematyk, gdy posprząta w pokoju? 

- 3 100! 

 

Jakie ryby łowi matematyk? 

-sumy! 

Jak nazywa się latający kot? 

-kotlecik! 

 

Co mówi nauczycielka geografii do mapy rano? 

- Witam Państwa! 

 

 Co robią ptaki, gdy nie mogą otworzyć drzwi? 

- Lecą kluczem. 

 

- Jak się nazywa drzewo, które podaje swoją lokalizację? 

- Tuja. 

 

- Jaka potrawa żegna się z węglem? 

- Carbonara. 

 

- Co mówi człowiek zakochany w oknie? 

- Szybko... 
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- Jak nazywa się sznurek w karcianych barwach? 

- KaroLina. 

 

Czym różni się mózg blondynki od kieszeni dresa? 

- W kieszeni dresa jest więcej komórek. 

 

Jak nazywa się miasto, które żegna się z ryżem? 

- PaRyż 

 

                                                              Karolina Pasik kl. II a 

 

 

 

 

Rozmaitości plateranskie 
 

Emilida 

12 kwietnia 2014 roku odbyła się  w Plater X edycja EMILIADY. To konkurs przyrodniczy dotyczący 

wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki.  Adresowany jest do uczniów trzecich  klas szkół 

gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło siedemnaście trzyosobowych drużyn z gimnazjów Śląska  

i Zagłębia. W pierwszej części uczniowie indywidualnie rozwiązywali test pisemny składający się z 30 
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pytań zaproponowanych przez organizatorki konkursu: mgr Bożenę Kantor, mgr Beatę Witecką i mgr 

Teresę Wieczorek. II etap obejmował drużynowe rozwiązanie zagadnień praktycznych  

z poszczególnych przedmiotów przyrodniczych. 

Zwycięzcami zostali uczniowie reprezentujący  Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu 

Laureaci i zwycięskie drużyny otrzymały nagrody.  

Gratulujemy i zapraszamy za rok!!! 

                                                                                                                             Barbara Bieniek kl. II a 

 

 

 

PlatMat 

To konkurs  matematyczny kierowany do gimnazjalistów, zorganizowany przez nauczycielki 

matematyki II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu  z inicjatywy p. W. Pawlickiej i pod patronatem 

Dyrektora tej placówki - mgr Doroty Leszczyńskiej. Niedawno - 3 kwietnia 2014 r. - odbyła się druga 

jego edycja. Cieszymy się, że w naszej szkole zrodziła się tak wartościowa matematyczna inicjatywa 

jak PlatMat. Gratulujemy wygranym i zapraszamy gimnazjalistów ponownie za rok. Warto, bo 

nagrody za zwycięstwo są cenne! 

                                                                                                                                       Barbara Bieniek kl. II a 
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Goście z Japonii w Plater 

W dniu 14 marca 2014 r. odwiedzili nas Japończycy - studenci Chaucer College z Canterbury  

w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyli w niektórych lekcjach, zwiedzili szkołę oraz zapoznali się  

z  talentami naszych uczniów. Powitaliśmy ich koncertem muzyki poważnej w wykonaniu uczennicy 

klasy II B oraz prezentacją multimedialną przedstawioną przez uczniów klas III. Takie spotkania 

międzykulturowe są niezwykle inspirująca dla nas i – mamy nadzieję – również dla gości. Po bardzo 

udanej wizycie czekamy na następnych zagranicznych gości. 

                                                                                                                                           Barbara Bieniek kl. II a 
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„Teatr Nasz” 

Podczas  XX Festiwalu Małych Form Teatralnych zorganizowanego przez Gimnazjum nr 11  

w Sosnowcu we współpracy z Teatrem Zagłębia i Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu nasza szkolna 

grupa teatralna została uznana za najlepszą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. „Teatr Nasz” 

zaprezentował spektakl na motywach dramatu Sławomira Mrożka "Męczeństwo Piotra Ohey'a". 

Wśród młodych aktorów wyróżniono Wojciecha Odora – ucznia klasy pierwszej - za rolę Starego 

Myśliwego. 

Przedstawienie można było zobaczyć powtórnie (wcześniej podczas turnieju „O Laur Plateranki”) 

 w czasie gali finałowej FMFT, która odbyła się 14 kwietnia 2014 roku w Teatrze Zagłębia  

w Sosnowcu. Składamy wyrazy uznania dla całego zespołu młodych aktorów i życzymy kolejnych 

sukcesów. 

 

                                                                                                                                                Barbara Bieniek kl. II  

 

 

 

Święto Liczby Pi  

14 marca 2014 r. uczniowie klasy 1bc wraz z opiekunami - p. Wioletą Pawlicką oraz p. Iwoną Milcarz - 

uczestniczyli w VIII obchodach Święta Liczby π (pi). Odbyły się one w gmachu Uniwersytetu Śląskiego 

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Uczniowie Plater brali udział w warsztatach 

matematycznych. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się "zagadki logiczne"  

i "pilionerzy". Zajęcia te umożliwiały nie tylko poszerzenie  wiedzy uczniów z zakresu matematyki, ale 

również pozwalały na rozwinięcie zainteresowań naukami ścisłymi. Poprzez zabawę organizatorzy 
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dostarczyli licealistom z Plater „pigułki wiedzy”. Jak wiemy matematyka jest uznawana za królową 

nauk, a myślenie logiczne przydaje się w każdej dziedzinie wiedzy, także w naukach humanistycznych. 

 

 

 

Platerański półmetek 

17 stycznia 2014r. obył się coroczny półmetek uczniów Plater – imprezy, której nie ma w ceremoniale 

naszego Liceum, więc nie ma oficjalnego charakteru. W tym roku, jak w latach ubiegłych, mogliśmy 

bawić się w rytmie klubowej muzyki w klubie „Arkada” w Katowicach. Uczniowie klas 1. i 2. bawili się 

aż do białego rana. Niestety szczegółowe informacje na temat przebiegu imprezy są tajne, więc nie 

możemy ich tu upublicznić. Mamy nadzieję, że za rok drugoklasiści będą bawić się równie.. hucznie ;) 

                                                                                                                    

                                                                                                                        Karolina Tabaczyńska kl. II  

„Kogut w rosole” 

Na widowni roześmiane, oczekujące na sporą dawkę wrażeń kobiety, a obok nich - zawstydzeni, 

skuleni mężczyźni, którym na usta ciśnie się chęć wykrzyczenia światu, że wcale żona nie okręciła ich 

wokół palca i nie zmusiła tu przychodzić. Pierwsza grupa jest liczna, wypełniająca znaczącą część 

siedzeń,  druga dużo mniejsza, może i słabiej widoczna przez zakłopotanie. Nie wszyscy mężczyźni są 

zawstydzeni - niektórzy usypiają słysząc, jak przed spektaklem małżonka plotkuje z przyjaciółką,  

z którą nie widziała się od lat, inni zerkają nerwowo na zegarek nie z powodu niecierpliwego 

oczekiwania na spektakl, lecz raczej z chęci szybkiego i „bezbolesnego” powrotu na domową kanapę. 

W rozmowie obok podsłuchali, że spektakl będzie trał ponad dwie godziny. "No to przekichane" 
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- pewnie pomyśleli. 21 stycznia 2014 roku w towarzystwie oczekiwałam na spektakl pt. "Kogut  

w rosole" i niewątpliwie zaliczałam się do uradowanej kobiecej grupy odbiorców. Bilety zakupiłam 

parę miesięcy wcześniej wiedząc, że na sztuce tego typu najlepsze widoki są nie gdzie indziej jak  

w pierwszych rzędach. Na moją chęć zobaczenia tego przedstawienia wpłynął nie tylko plakat 

przedstawiający dziewięciu „zdrowych” mężczyzn, ale także opinie usłyszane od znajomych, o dziwo - 

także chłopaków. Wyobraźcie sobie, że jesteście w średnim wieku i doskwiera Wam rutyna 

beznadziejnej pracy, „wymagająca” żona, a do tego ten coraz bardziej zaokrąglony, nie wiedzieć 

czemu, brzuch - gorzej być nie może. Na dodatek tracicie pracę, kumpel przestaje Wam pożyczać 

pieniądze, a barman nie daje piwa na krechę. Podczas „posiedzenia” w barze przy piwie wszystko 

zdaje się być szare - zero perspektyw, radości, a i portfel pusty. Dni od okłamania żony, że w pracy 

wszystko w porządku, nieubłagalnie się mnożą. Postanawiasz jednak coś zrobić. Razem z kolegami  

z baru zastanawiasz się, jak zarobić na godne życie. Wtem błyskotliwy facet z ambicjami biznesmena 

rzuca pomysł - męski striptiz. Nikt z Twoich towarzyszy nie wziął tego poważnie, jednak gdy spojrzał 

na minę pomysłodawcy... A jednak, nie żartował. Z początku odmawiacie, lecz z czasem się 

przełamujecie. Po paru dniach i wielu wątpliwościach decydujecie się podjąć wyzwanie i pracować 

jako striptizerzy. Grupa mężczyzn w różnym wieku (choć nie da się ukryć - głównie dojrzałym lub 

bardzo dojrzałym) gimnastykuje się przed wielką publicznością, uwydatniając swoje wdzięki, takie jak 

np. dywan na torsie, brzuch jak po roku mieszkania w McDonald'sie, wypadające i siwiejące włosy, 

czy urocze bokserki w żabki sięgające kostek. Nie jest to jedyny komizm tego spektaklu - trudno 

byłoby powiedzieć, że w tym, co robią, są dobrzy. Ich ruchy zamiast kusić śmieszą, a ich walory wcale 

nie zdają się nimi być. Cała sztuka  zawiera wiele zabawnych dialogów, nieraz okraszonych 

wulgaryzmami dla podkreślenia ekspresji wypowiedzi, czego skutkiem była roześmiana do rozpuku 

widownia. Z początku nieufni wobec nietypowego pomysły zarabiania na życie mężczyźni z czasem 

trwania spektaklu byli coraz bardziej do niego przekonani, a nawet rozbawieni - zmrozić ich mogły 

jedynie sceny, gdy nie wiadomo dlaczego i po co, jeden z aktorów ściąga majtki i eksponuje dumnie, 

niekrótko, swoje nagie pośladki. Myślę, że do gustu nie przypadło im także ostatnie piętnaście minut 

przedstawienia, gdy mężczyźni przedstawiają swoje finalne show, w którym nie brak jest golizny  

i sensualnych spojrzeń do pań na widowni, a nawet skakania w stringach po siedzeniach publiczności. 

Zapewne nie przypadł im do gustu także fakt, że ich kobiety były wpatrzone jak zaczarowane, a 

uradowane bardziej niźli w momencie, gdy dostały od nich ostatni prezent na rocznicę. Mimo jednak 

tych, być może dla męskiej widowni niesmacznych, momentów - nie widziałam osoby, która 

wychodziłaby z sali niezadowolona, wręcz przeciwnie - wszyscy byli uśmiechnięci od ucha do ucha, 

powtarzali nawet, że koniecznie raz jeszcze trzeba odwiedzić Teatr Rozrywki w Chorzowie. Morał z tej 

nieszablonowej recenzji jest krótki, myślę że większości znany - Panowie, nie taki diabeł straszny, jak 

był malowany :) 

                                                                                                                          Aleksandra Szymanowska kl. II a 
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Dzień Wagarowicza, czyli w Plater 
„Kamienie na szaniec”  
Roberta Glińskiego 

 

Myślę, że tegoroczny pierwszy dzień wiosny, znany również jako ,,Dzień Wagarowicza” uczniowie 

naszego Liceum zapamiętają na długo. Dyrekcja naszej szkoły sprytnie i z korzyścią dla uczniów 

„zalegalizowała” wagary w tym dniu poprzez zorganizowanie okolicznościowych wyjść. Większość 

uczniów naszej szkoły udała się  do kina na film w reżyserii Roberta Glińskiego pt. ,,Kamienie na 

szaniec”.  ,,Kamienie na szaniec” są filmową adaptacją powieści Kamińskiego o tym samym tytule. 

Film jest opowieścią o ludziach, którzy potrafią pięknie żyć, ale też pięknie umierać. Przez pierwsze 

kilka minut filmu można odnieść wrażenie, że Alek, Rudy i Zośka  w czasie II wojny światowej wiodą 

spokojne życie, wszystkie akcje im się udają - czy to w biały dzień zrzucają z budynków ogromne 

niemieckie flagi, czy wieszają kukłę ubraną w niemiecki mundur. Bohaterowie dobrze się przy tym 

bawią.  Jednak w miarę upływu czasu widać na ekranie coraz poważniejsze podejście do sprawy walki 

z okupantem. Samodzielnie bez pomocy rodziców bohaterowie prowadzą nauczanie w swoich 

domach. Znajdują więc czas – w trudnych okupacyjnych warunkach –  na konspiracyjną naukę. Radzą 

sobie sami, nawet w chwilach załamania psychicznego. Walczą w obronie Polski, zdają sobie sprawę, 

że mogą w każdej chwili zginąć, ale są idealistami gotowymi do poświęceń dla ojczyzny.  Bohaterowie 

filmu jak i powieści Kamińskiego kierują się w życiu zasadą: ,,Być zwyciężonym i nie ulec – to 

zwycięstwo”. Miłość do ojczyzny okazuje się dla nich najważniejsza. Alek, Rudy i Zośka za nadrzędne 

wartości uznają Boga, honor i ojczyznę. Warto też wspomnieć, że ci młodzi ludzie mają wspaniałe 

plany na przyszłość. Gdy rozpoczyna się wojna, dokonują świadomego wyboru i stają do walki  

w obronie kraju. To właśnie patriotyzm zajmuje pierwsze miejsce w ich hierarchii wartości. Film 

Glińskiego ukazuje również bardzo poruszającą i wstrząsającą scenę torturowania Rudego przez 

hitlerowców, którzy zadają mu cierpienia fizyczne, psychiczne, moralne. Jan Bytnar zasłużył na 

ogromny podziw, zachuje zimną krew, lojalność wobec przyjaciół i honorowość, ponieważ nie 

zdradza ich, nie podaje ich adresów. Zostaje niestety zamęczony na śmierć. Przyjaźń bohaterów 

przetrwała, mimo ze została wystawiona na wojenną próbę. Zośka nadzoruje całą akcją odbicia 

Rudego z rąk gestapowców. Kiedy samochód z więźniami przejeżdża przez miasto, chłopcy 

zatrzymują go i zabijają policjantów. W ten sposób uwalniają Rudego i innych aresztowanych przez 

Niemców ludzi.  Na uznanie zasługuje gra młodych aktorów, którzy znakomicie wcielili się  

w powierzoną im rolę. Wiele kontrowersji jednak wywołała postać Alka – jednego z trzech głównych 

bohaterów powieści Kamińskiego. Zdaje się jednak, że Gliński o nim zapomniał. Wprawdzie Alek 

pojawia się, ale jako postać dalekiego planu. Myślę, że film jest wart obejrzenia. Alek, Rudy i Zośka 

mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnego człowieka. Ich zaangażowana postawa daje 

dużo do myślenia, zastanowienia się nad własnym życiem, wartościami moralnymi, na których można 

je oprzeć.                                                                                       

                                                                                                                                            Julia Latosik, klasa II a 
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Pragnienie                                                                          

 

By poczuć wolność  

Biegłam 

Upadłam 

Stanęłam i czekałam 

Ja 

 Tylko ja 

Życie minęło 

Przegrałam 

Bo zwątpiłam 

                                                                                   Barbara Bieniek kl. II a 
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MATURA TUŻ, TUŻ… 

Matura to chyba najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Jak więc jak najlepiej się do 

niego przygotować? Otóż każdy uczeń ma swój własny system ucznia się, własne metody 

wypracowane przez wiele lat nauki. Jedni wolą uczyć się rano, drudzy późnym wieczorem, jedni są 

wzrokowcami, inni słuchowcami. Ważne, żeby wybrać najlepszą dla nas metodę. Najważniejsza 

jednak jest systematyczność. Niezostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę, bo niestety może być 

problem z przyswojeniem całego materiału, choć są osoby, które zaczynają uczyć się na miesiąc przed 

maturą. Przypuszczam, że jest to znacznie bardziej stresujące, gdyż czuć wtedy presję czasu, ale 

wszystko jest do zrobienia.  

 

Bal Studniówkowy 

Studniówka, pierwszy prawdziwy bal, jest niezapomnianym przeżyciem. Piękne suknie, garnitury, 

kolejki do fryzjera, próby poloneza. Całe szaleństwo związane z tym dniem zaczyna się już dużo 

wcześniej. Nasza platerańska studniówka odbyła się 10 stycznia 2014 r. w restauracji „Moja Pasja”. 

Wystrój sali robił spore wrażenie. Pięknie zastawione stoły, dobre jedzenie, muzyka, przy której 

uczniowie bawili się wspólnie z nauczycielami. Wszyscy uczniowie podziękowali nauczycielom za trud 

pracy włożony w przygotowanie nas do egzaminu maturalnego. Nagrodziliśmy ich statuetkami, 

medalami. To była wspaniała zabawa do świtu. Na pewno maturzyści będą długo wspominać tę noc. 

 

Wszystkim maturzystom życzymy wspaniałych wyników na egzaminie dojrzałości oraz pomyślnej 

rekrutacji na wymarzone kierunki studiów. 


