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Z życia szkoły
Spotkania
8 listopada odbyło się spotkanie
z p. Markiem Durmałą – dziennikarzem
TVP INFO i prezenterem TVP3
Katowice. Brały w nim udział klasy
medialne - 1a i 2a. W jego trakcie
uczniowie mieli niepowtarzalną okazję,
aby przekonać się, jak w rzeczywistości
wygląda praca dziennikarza, poznać
wszystkie jej zalety… i wady.
13 listopada uczniowie klas
medialnych – 1a, 2a, 3a – mieli
przyjemność spotkania się z rzecznikiem
prasowym
Urzędu
Miejskiego
w Sosnowcu - p. Rafałem Łysym.
Spotkanie odbyło się w auli Plater
w ramach podstaw dziennikarstwa
i komunikacji społecznej. Dzięki temu
uczniowie poznali zakres obowiązków
rzecznika prasowego, wyzwania, z jakimi mierzy się na co dzień oraz
dowiedzieli się, jak ważna podczas pełnienia tej funkcji jest dobra relacja
z dziennikarzami. Pan Rafał Łysy wyjaśnił również, jak istotne jest dbanie
o pozytywny wizerunek instytucji, miasta.
8 grudnia do naszego Liceum
przyjechał p. Tomasz Gonet z Biura
Edukacji
katowickiego
oddziału
Instytucji Pamięci Narodowej. Celem
tego spotkania było omówienie
propagandowych tekstów kultury w
okresie PRL-u. Przypomniana została
również w trakcie edukacyjnego
spotkania
postać
Stanisława
Makarskiego.

Wydarzenia szkolne
Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w naszym liceum odbyła się
10 listopada uroczysta akademia, którą
przygotowała klasa 3e na podstawie
scenariusza autorstwa Julii Kałuży.
Uroczystość przypomniała o ogromnym
poświęceniu tysięcy Polaków dla
wolności Polski. Atmosfera była bardzo
podniosła, w końcu 11 listopada to
wyjątkowa data dla każdego Polaka.
Uczniowie klasy 2d podczas
wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach poznali bliżej historię regionu
śląskiego. Zachwycająca wystawa historyczna, którą obejrzeli, mieści się 14
metrów pod ziemią. Ma chronologiczny
przebieg – od początków państwa
polskiego, poprzez czeskie, austriackie
oraz pruskie zwierzchnictwo nad
terenami Śląska, I wojnę światową, a na
II RP skończywszy.
17
listopada
zwycięstwo
w szkolnych wyborach samorządowych
odniosła uczniowska partia ‘’Po Prostu
Plater". Zdobyła ona 219 głosów, podczas gdy jej kontrkandydat 113. System
polegający na głosowaniu na partię, a nie bezpośrednio na jednego kandydata,
jest
nową
metodą
wyłaniania
lidera
samorządu uczniowskiego w naszym liceum. Mamy nadzieję, że okaże się on
skuteczny, a zwycięzcy udźwigną ciężar odpowiedzialności i z sukcesami będą
wypełniać swoje obietnice wyborcze. Życzymy powodzenia!
Dni 21 - 24 listopada były bardzo stresujące dla tegorocznych
maturzystów. Przystąpili oni bowiem do egzaminu próbnego z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotów dodatkowych, które
zadeklarowali.
Dzięki temu mieli okazać zobaczyć, jak wygląda arkusz egzaminacyjny,
„obyć się” z nim oraz przyzwyczaić do panujących w czasie matury warunków.

Życzymy powodzenia wszystkimi maturzystom! Świat stoi przed wami
otworem!
6 grudnia nasze liceum, zgodnie
z tradycją, zorganizowało ognisko
mikołajkowe. Uczniowie zaangażowali
się w jego organizację. Przez szkolne
korytarze przemknęło bowiem kilku
Mikołajów ;)

Osiągnięcia naszych
uczniów
Mamy ogromną przyjemność pochwalić się, że w niedawnych zawodach
pływaków w kategorii dziewcząt w Mistrzostwach Sosnowca drużyna z Plater
zdobyła II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Sytniewska z klasy 3a otrzymała stypendium Prezesa Rady
Ministrów za wyniki w nauce. Uroczystość odbyła się 8 listopada 2017 r.
w I LO w Będzinie. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!
W tym semestrze możemy poszczycić się również licznymi sukcesami
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
Marta Muszyńska z kl. 3a (medialnej) zakwalifikowała się do etapu
centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. W marcu 2018 roku
Marta jedzie do Warszawy, aby zmierzyć się z najlepszymi młodymi
medioznawcami z całej Polski. W etapie okręgowym tej olimpiady uczestniczył
też Kamil Mariańczyk z kl. 3a.
Uczennica 2d, Julia Karska, zakwalifikowała się do II etapu
Ogólnopolskiego Konkursu Wybieram wybory, zorganizowanego przez
Państwową Komisję Wyborczą.
Pięcioro uczniów: Kamila Swoboda (3a), Paweł Jochymczyk (2d), Daniel
Czernielewski (2a), Michał Szmal (3d), Kamil Kozyra (3d) – przeszli do
II etapu Olimpiady Historycznej. Po napisaniu pracy na temat zgodny z epoką
historyczną, w której czują się najlepiej, musieli zmierzyć się z odpowiedzią
ustną, na którą składały się pytania z trzech kategorii: historii powszechnej,
specjalizacji i literatury.
Marzena Pajak i Katarzyna Sytniewska – obie z kl. 3a (medialnej) –
przygotowały prace pisemne na Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego. Prace
zostały złożone na Wydziale Filologicznym UŚ. Wyniki w styczniu 2018 roku.
Kacper Waksmański z kl. 1a (medialnej) przygotował przemówienie
na ogólnopolski konkurs retoryczny („Akademia Retoryki”). Wyniki w styczniu
2018 roku.

Uczennice klas medialnych: Małgorzata Bucka z kl. 3a, Ewelina
Baczyńska z kl. 1a oraz Karolina Ludkiewicz z kl. 2a biorą udział
w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Społeczeństwo w obiektywie”.
Czekamy na wyniki.
Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów naukowych i sportowych Plateran.
Oczywiście życzymy powodzenia w kolejnych etapach!

KS

Modowy sukces Plateranki
Uczennica z klasy 3a (medialnej), Oliwia Nowak, 4 listopada wzięła
udział w ogólnopolskim konkursie mody ,,Stylowe Wyzwanie’’, który odbył się
w Centrum Handlowym ,,Plaza’’ w Sosnowcu. Konkurs podzielony był na kilka
etapów. Zadaniem uczestniczek było zaprezentowanie dwóch przygotowanych
przez siebie jesiennych stylizacji. Stylizacja Oliwii, od lat interesującej się
modą, została wybrana przez znaną blogerkę modową, Macademian Girl,
i zajęła w głosowaniu publiczności pierwsze miejsce, wygrywając nagrodę
pieniężną w wysokości 1500 zł.

Oliwia Nowak, III a

,,Gorączka złota”, czyli
urok niemego kina
[Goldrush]
USA/1925/Czas 96 minut
Reżyseria: Charles Chaplin
Sceneria: Charles Chaplin

Charles Chaplin to bez wątpienia jedna z największych legend w historii
kina, a już na pewno kina niemego. Reżyser filmowy, scenarzysta, producent
filmowy, kompozytor i oczywiście aktor w jednej osobie. Człowiek ten był
geniuszem komedii, który przez długie lata wytyczał nowe kierunki tworzenia
filmów. W przeciwieństwie jednak do współczesnych twórców komediowych
filmy z jego udziałem niosły ze sobą nie tylko rozrywkę, ukazywały także trudy
życia codziennego. Najbardziej znana postać stworzona przez Chaplina to
tramp: za mała marynarka, melonik, laseczka, za duże buty i kłopoty – to jego
ekranowy wizerunek.
Jednym z najlepszych filmów Chaplina jest właśnie ,,Gorączka złota”,
uważana po dziś dzień za jeden z najwybitniejszych filmów wszech czasów,
a w USA za część dziedzictwa narodowego i kulturowego tego kraju.
Produkcja tego filmu rozpoczęła się w 1923r. Za scenariusz, reżyserię,
montaż i kreację głównej roli odpowiadał oczywiście Chaplin. Nową gwiazdą
kobiecą została Georgia Hale. Film, mimo że w większości nagrywany w studiu,
zawiera kręcone w plenerze sceny początkowe. Powstały wspaniałe ujęcia
konwoju kilkuset poszukiwaczy złota podążających przez góry. W studiu
zbudowano dekorację górniczego miasteczka. Do stworzenia iluzji terenów
zasypanych śniegiem użyto ogromnych ilości gipsu, soli i maki. Efekt był
genialny.
Chaplin umieścił postać trampa w samym sercu tytułowej ,,gorączki złota”.
Jest on kolejnym śmiałkiem, który przybywa w góry w poszukiwaniu bogactwa.
Jego wędrówka nie zaczyna się jednak za dobrze. W drogę wyrusza samotnie,
w pewnym momencie zaczyna śledzić go niedźwiedź, potem natrafia na burzę
śnieżną, która powoduje spotkanie trójki bohaterów: Czarnego Larsena,
Wielkiego Jima McKaya oraz Trampa. Kiedy Larsen w wyniku losowania
zostaje wysłany w celu zdobycia pożywienia, w chacie zostają tylko Jim,

Charlie i wszechobecny głód. W tym też momencie Chaplin daje popis swojej
komediowej gry aktorskiej. Jedna z najzabawniejszych i najbardziej
zalegających w pamięci scen filmu to ta, w której Tramp z głodu postanawia
ugotować własny but. Chaplin nie tylko rozkoszuje się tym ,,wykwintnym”
daniem, ale także z wielkim smakiem oblizuje gwoździe z podeszwy i robi to
w taki sposób, że widz wierzy, że Chaplinowi smakuje obuwie. Komiczną
sceną, która przeszła do historii kina, była halucynacja wielkiego Jima, któremu
tak doskwierał głód, że Tramp wyglądał dla niego jak przerośnięta kura.
Wątek miłosny pięknej tancerki Georgii i Trampa znów daje możliwość
popisów komediowych. Kobieta zawraca Trampowi w głowie do tego stopnia,
że już po ich pierwszym spotkaniu zatrzymuje jej zdjęcie i róże z nocy, której ją
poznał.
Kiedy Tramp w poszukiwaniu śniadania sprytnie wymyśla, żeby omdleć
przed chatą jednego z poszukiwaczy złota, wkupia się w jego łaski i niedługo
musi czekać, aby zostać opiekunem domu podczas nieobecności właściciela.
Zrządzeniem losu nieopodal chaty Georgia z koleżankami urządza bitwę na
śnieżki, Tramp dostaje dwukrotnie śnieżką w twarz, nie był to jednak jego zły
dzień, bo Georgia obiecała wpaść z koleżankami do niego na imprezę
sylwestrową, co go tak ucieszyło, że zdemolował połowę domu. Miłość Trampa
do tancerki była ślepa i naiwna. Dziewczyna o nim zapomniała, a on śnił o tym,
jak zabawia przybyłych gości tańcem bułeczek - legendarną sceną, którą aktor
wykonał bezbłędnie, bo można by rzec, że dał tym bułeczkom życie.
Film kończy się happy endem, Tramp razem z Wielkim Jimem uchodzą
z życiem, uciekając z chaty wiszącej nad przepaścią i zostają milionerami.
Kiedy ubrani już w drogie futra i garnitury stają się sensacją wśród
dziennikarzy, Tramp poproszony zostaje o ubranie się w swoje stare ubranie i
pozowanie do kilku zdjęć, w trakcie których spada na pokład 2 klasy i spotyka
Georgię, co pochwycili dziennikarze i zaprosili ją do zdjęć. W tym momencie,
na samym końcu, następuje moja ulubiona scena, kiedy fotograf ustawia Trampa
i Georgię do zdjęcia, oni jednak ignorują obecność gapiów i zaczynają
wymieniać się pocałunkami, w odpowiedzi na skargi fotografa, że zepsują
zdjęcia, Charlie Chaplin macha ręką i kontynuuje dzieło. Jest to bardzo
romantyczny wątek, który według mnie wzbogacił film.
,,Gorączka złota” jest niesamowicie ponadczasowa i wciąż bawi. Jest to
niewątpliwie arcydzieło kina niemego. Jest jednak rzecz, która bardzo mi
w obejrzanej wersji przeszkadzała, a oglądałam tę z tradycyjnymi planszami
dialogowymi, które mnie rozpraszały, kiedy próbowałam się skupić na
szczegółach filmu i sama nad nimi pomyśleć. Nie jest to jednak coś, co mogłoby
zmienić moją opinię o tym fenomenie kina, który bardzo mi się podobał.

Maja Kucharska II a

,,Walczmy o lepszy świat’
Recenzja filmu Chaplina ,,Dyktator’’
,,Dyktator’’ to pierwszy film dźwiękowy Charliego Chaplina, nakręcony
w 1940 roku. Chaplin jest jego reżyserem, scenarzystą, a także odtwórcą
głównych ról - wcielił się on zarówno w wodza Tomanii, Adenoida Hynkla, jak
i żydowskiego fryzjera. Pozostałe role zagrali: Jack Oakie (Napaloni), Reginald
Gardiner (komendant Schultz) oraz Paulette Goddard, która zagrała Hannah.
Film ten opowiada historie dwóch całkiem innych osób: groźnego, choć
groteskowego dyktatora Tomanii - Hynkla, którego celem jest przejęcie władzy
nad całym światem oraz poczciwego żydowskiego fryzjera, który swoje
przygody przeżywa w getcie, próbując uniknąć prześladowania ze strony
szturmowców Hynkla. Postaci te są całkiem różne, łączy je jednak jedna rzecz –
zewnętrznie są do siebie łudząco podobni (obaj wszak są grani przez Charliego
Chaplina), przez co dochodzi do pomyłkowej zamiany ról, a w konsekwencji –
całkowitego przeobrażenia losów bohaterów.
W filmie Chaplina najbardziej spodobało mi się satyryczne
odzwierciedlenie wydarzeń historycznych – Tomania to tak naprawdę
Germania, czyli Niemcy, na których czele stoi Adenoid Hynkel (Adolf Hitler),
Bacteria – Italia z władającym nią Napalonim (Mussolinim), a Austerlich to
Austria. Chaplin w iście genialny sposób sparodiował zachowanie głów tak
znaczących wówczas krajów – Hitlera przedstawił jako niebezpiecznego,
działającego emocjonalnie dyktatora, który nie przejmuje się dobrem swoich
,,poddanych’’, natomiast Mussoliniego jako niezbyt inteligentnego pyszałka
zapatrzonego w siebie (świadczyć o tym mogą m.in. jego słowa tuż przed
wyjściem z pociągu: ,,Jam jest Napaloni, bez dywanu nie idę’’). Warto zwrócić
tu uwagę na wybitną grę aktorską zarówno Chaplina (dowodem na to jest słynna
scena z globusem, w której Hynkel chce pokazać, iż cały świat leży u jego
stóp), jak i Jacke’a Oakiego, który równie genialnie odegrał rolę władcy –
błazna, dla którego ważniejsze niż snucie planów wojennych jest komfortowe
życie pełne przepychu i bogactwa. Punktem kulminacyjnym komizmu obu
postaci jest ich kłótnia o to, czy najpierw Hynkel powinien podpisać traktat, czy
Napaloni wycofać swe wojska z Austerii oraz bitwa na jedzenie. Scena ta
śmieszy odbiorcę przede wszystkim dlatego, że Napaloni i Adenoid są
władcami wielkich mocarstw, zamiast jednak próbować w jakiś sposób się
dogadać, ci przekrzykują się, obrzucając się nawzajem różnymi potrawami.
Chaplin wprost doskonale sparodiował więc wszystkich dyktatorów na

przykładzie Hitlera i Mussoliniego – ich satyryczne odpowiedniki w filmie
bawią swoją emocjonalnością a – w wielu scenach - głupotą.
Na pochwałę zasługuje również Paulette Goddard – to ona odegrała
postać, która stała się moją ulubioną w tym dziele. Hannah to usłużna
i pracowita, młoda dziewczyna, która zadziwia swoją niezwykłą odwagą –
podczas gdy silni mężczyźni ulegają szturmowcom Hynkla i nie reagują na ich
bestialskie zachowanie (m.in. gdy żołnierze obrabowują ich stragany), Hannah
nie pozostaje bezczynna – najpierw wdaje się z nimi w dyskusję, a później,
z okna mieszkania uderza ich patelnią po głowach (jest to jedna z wielu
komicznych sytuacji z jej udziałem). Moim zdaniem Hannah zasługuje na
podziw również z uwagi na swą inteligencję i spryt – dziewczyna, by
uświadomić pozornie mądrzejszym i bardziej wykształconym od siebie
mężczyznom, że żaden z nich nie musi poświęcać życia i wysadzać pałacu
Hynkla, by uratować Tomanię, wkłada w każdą porcję deseru monetę, która
miała zadecydować o tym, kto stanie się ,,bohaterem’’. Paulette Goddard
genialnie wczuła się w postać młodej patriotki, a jej znakomita gra aktorska
widoczna jest przede wszystkim w ostatniej scenie, gdy, w skupieniu słuchając
przemowy swego ukochanego – skromnego żydowskiego fryzjera, pełna nadziei
patrzy w przejaśniające się niebo. Z jej twarzy można wówczas wyczytać
koncentrację, wiarę w to, że nadchodzą lepsze czasy, a przede wszystkim –
wzruszenie.
Jedną z moich ulubionych sytuacji w filmie stała się ,,kolacja’’ o północy,
o której wspomniałam już wcześniej. W tej scenie kilkoro Żydów na polecenie
komendanta Schultza zbiera się w jednym pomieszczeniu, a los ma osądzić,
który z nich, poświęcając własne życie, stanie się wybawcą narodu. Z pozoru
bardzo poważne wydarzenie, prawda? Na skutek działania Hannah pieniądz
znajduje się jednak we wszystkich porcjach, dlatego każdy z mężczyzn,
przerażony, przekazuje monetę swemu sąsiadowi, gdy ten nie patrzy, a fryzjer
(Chaplin) nawet połyka kilka z nich. Towarzyszy temu niespokojna muzyka,
która dodatkowo wzmacnia napięcie między gośćmi, niezdającymi sobie
sprawy z tego, że zostali oszukani. Chaplin potrafił więc zaskoczyć odbiorcę
w najmniej spodziewanym momencie – scena, która miała zadecydować
o losach całego kraju, stała się jedynie komiczną zabawą, śmieszącą widza.
Bardzo podobała mi się również scena z początku filmu, kiedy to
żydowski fryzjer nieświadomy sytuacji politycznej kraju zostaje otoczony przez
szturmowców Hynkla i powieszony na latarni. Radość żołnierzy nie trwa
jednak długo – po chwili
na miejsce przybywa komendant Schultz, któremu
podczas wojny Żyd uratował życie. Rozkazuje on natychmiast ściągnąć fryzjera

z wysokości i kategorycznie zabrania krzywdzić jego i jego przyjaciół. Właśnie
w tym momencie na jednego ze szturmowców z góry spada cegła rzucona przez
Hannah, przyjaciółkę fryzjera. Scena ta z nieco przerażającej i groźnej staje się
zabawna i właśnie ta zaskakująca zmiana przypadła mi do gustu.
W analizie najlepszych moim zdaniem sytuacji przedstawionych w filmie
nie można pominąć sceny końcowej – wzruszającego przemówienia fryzjera,
który próbuje wszczepić w słuchających go ludzi ufność, wiarę i nadzieję na
lepszy świat, pokazuje, że ,,pomaganie leży w ludzkiej naturze’’, gdyż ,,chcemy
szczęścia, a nie niedoli innych’’. Tłumaczy, że najważniejsze jest
człowieczeństwo, a nie sława, władza czy pieniądze. W tej scenie po raz
kolejny uwidacznia się wyśmienita gra aktorska Chaplina - na jego twarzy
widać skupienie i zaangażowanie, a jego słowa płyną z głębi serca. Nie bez
powodu przemowa ta często uważana jest za najlepszą w historii kina – zmusza
ona odbiorców do refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem,
w dodatku z całą pewnością można nazwać ją ponadczasową – wnioski
wypowiadane przez Chaplina, choćby te o chciwości i nienawiści, które niszczą
duszę i dzielą ludzi, czy zapewnienia, że na świecie jest miejsce dla każdego,
gdyż ,,Ziemia nas wyżywi’’ są aktualne również dzisiaj, i aktualne będą za
kolejne tysiąc lat. Dlatego, z uwagi na przesłanie i swego
rodzajunieśmiertelność propagowanych idei, scenę
tę polubiłam najbardziej
z całego filmu.
Podczas interpretacji filmu Chaplina błędem byłoby pominąć cechę
charakterystyczną jego dzieł – komizm. W ,,Dyktatorze’’ również nie brakuje
scen o charakterze humorystycznym – zaliczyć do nich można m.in. lot do
góry nogami z początku filmu, wylanie przez fryzjera farby na faszystowskich
szturmowców, wynalazki jednego z żołnierzy (np. kuloodporny mundur,
najmniejszy spadochron świata w kształcie czapki) czy wspomnianą już
wcześniej bitwę na jedzenie między Hynklem i Napalonim, godną raczej
małych dzieci niż dorosłych, potężnych władców. W zabawny, parodystyczny
sposób Chaplin przedstawił więc przede wszystkim bohaterów filmu – Hynkel
to nerwowy dyktator, który zamierza wypowiedzieć Bacterii wojnę, po krótkiej
rozmowie z Napalonim zmienia jednak zdanie i targa już podpisany dokument,
Napaloniego zaś z pewnością nie można nazwać człowiekiem błyskotliwym.
Myślę, że tak udana parodia Hitlera i Mussoliniego miała na celu pokrzepienie
ludzi w trudnych czasach drugiej wojny światowej, rozśmieszenie ich – Chaplin
ukazał bowiem dyktatorów Niemiec i Włoch w całkiem inny sposób, niż byli
oni postrzegani – jako niezbyt rozgarniętych, porywczych i nierozsądnych
pyszałków.

W filmie muzyka nie występuje zbyt często, ale jest dobrze dopasowana
do sytuacji – m.in. w scenie końcowej, gdy fryzjer wchodzi na mównicę,
słychać ciche, delikatne dźwięki, a podczas jego przemowy jest bardzo cicho, co
ułatwia odbiorcom skupienie się na słowach Chaplina. Po zakończeniu
przemowy rozlegają się zaś brawa i muzyka wyrażająca triumf. Warto zwrócić
uwagę również na dopasowanie dźwięków do zachowania postaci, widoczne
m.in. w scenie golenia klienta przy tańcu węgierskim Johanessa Brahmsa –
ruchy fryzjera wręcz łączą się z rozbrzmiewającą melodią, co dodaje całej
sytuacji dozę komizmu. Generalnie jednak to cisza ma w filmie znaczącą rolę –
to ona buduje napięcie np. podczas walk czy ucieczki z obozu Schultza
i fryzjera.
Kolejnym charakterystycznym elementem ,,Dyktatora’’ są długie, często
powtarzane ujęcia. W całym filmie na palcach jednej ręki można by policzyć
sytuacje, w których montaż jest dynamiczny, przerywany, jednak to ani trochę
nie przeszkadza w gwałtownych zwrotach akcji – zamiast montażu Chaplin
wykorzystał do tego szybkie ruchy postaci i żwawą muzykę, idealnie składając
to w jedną, spójną całość. Dzięki temu film nie nudzi się widzowi, ogląda się go
szybko i z przyjemnością.
Podsumowując, dzieło Chaplina bardzo mi się podoba. Zestawienie
dwóch historii: bezlitosnego, nierozsądnego Hynkla i poczciwego żydowskiego
fryzjera
w charakterystycznym stroju, z wąsikiem, melonikiem i laseczką
w ręku zaciekawia, jednocześnie specyficzny humor filmu bawi odbiorcę.
Chaplinowi genialnie udało się połączyć przyjemne z pożytecznym –
,,Dyktator’’ śmieszy, jednocześnie jednak zawiera ważne przesłanie, poucza
ludzi, udowadnia, że nienawiść czy żądza władzy
i pieniędzy nie prowadzi
do żadnych pozytywnych skutków, a wręcz przeciwnie – jedynie do zguby
i cierpienia. Chaplin w satyrycznym podejściu ukazał dyktatorów i właśnie ten
element filmu moim zdaniem zasługuje na największą pochwałę. W chwili
premiery reżyser był krytykowany za podżeganie do wojny, jednak uważam, iż
nie taki był jego cel - ,,Dyktator’’ pokazuje przecież, że wojna nie jest niczym
dobrym, że przyczynia się jedynie do bólu i podziału społeczeństwa. Co więcej,
film Chaplina namawia do walki o lepszy świat, pełen empatii, tolerancji
i życzliwości względem innych. Moim zdaniem ,,Dyktator’’ jest utworem
ponadczasowym i posiada tyle wątków, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Dlatego uważam, że nazwanie go arcydziełem jest całkowicie uzasadnione
i słuszne. Serdecznie polecam wszystkim obejrzenie tej komedii.

Emilia Zaczyńska, II a

Waruj!
Byłeś może w pobliżu Gór Sowich? Tego 26-kilometrowego odcinka
wzniesień w środkowych Sudetach. I jak wrażenia? Opowiadaj! Tak, jasne,
kiedy wspiąłeś się na pewną wysokość, widok musiał być zniewalający. Do tego
to czyste powietrze, kojące odgłosy przyrody i soczysta zieleń otaczająca cię
z każdej strony...
Och przyjacielu, widzę, że wakacje się udały, ale… nie widziałeś czegoś
podejrzanego? No wiesz, całkowicie nie pasującego do tego sielskiego
krajobrazu: jakiś drutów, nagle ginących pod ziemią, metalowych części…
mężczyzny w mundurze? Chociaż fakt, mój błąd – akurat jego po prostu nie
mogłeś zauważyć. Na tym polega jego zadanie. Pilnowanie czy nie posuniesz
się za daleko.
Jesteś zdezorientowany, więc czym prędzej wszystko ci wyjaśnię.

Początek podróży w nieznane
W 1943 roku znacznie nasiliły się naloty bombowe aliantów, w wyniku
czego Niemcy przenosili dużą część swojej produkcji zbrojeniowej. Za jedno
z bezpieczniejszych miejsc uważano obszar Sudetów. Nowa kwatera główna
Hitlera miała być największym jak dotąd obiektem tego typu. Z tego powodu
projekt otrzymał kryptonim Riese – Olbrzym. Jesienią 1943 roku przekazano
kilka tysięcy więźniów wojennych i robotników przymusowych spółce
IndustriegemeinschaftSchlesien AG. Głównie więźniami tymi byli Żydzi,
między innymi ze zlikwidowanego łódzkiego getta, których rychła śmierć miała

zagwarantować zachowanie tajemnicy.
Udało się ustalić nazwiska 7000 ludzi.
Praca więźniów była bardzo ciężka,
o wysokim ryzyku (pracowali między
innymi przy rozładunku materiałów
wybuchowych) i w przerażających
warunkach. Wielu z nich, w ostatnich
tygodniach przed wycofaniem wojsk
niemieckich
z
tych
terenów,
zamordowano dla zatarcia śladów
i usunięcia świadków. Mimo że wykuli
oni kilkanaście kilometrów tuneli,
postęp prac nie zadowalał Niemców,
więc w 1944 roku nadzór nad budową
przejęła Organizacja Todt. Była to
czysto nazistowska spółka, założona
w 1938 roku. Początkowo kierował nią
Fritz Todt i oficjalnie jej celem była
budowa oraz rozbudowa obiektów
wojskowych, takich jak chociażby Linia Zygfryda, którą zajmowali się w latach
1938-1939. Później jednak budowała ona kwatery Hitlera, doświadczalny
ośrodek rakiet V1 i V2, stanowiska baterii przeciwlotniczych czy umocnienia
takie jak Wał Atlantycki w Normandii albo Linia Gustawa we Włoszech.
W 1942 roku, po śmierci Todta, kierownictwo przejął Albert Speer (nazistowski
minister do spraw uzbrojenia III Rzeszy), a w 1944 organizacja była już w pełni
nadzorowana przez oddziały SS.

Szpanerskie sumy
Według raportów całość miała pochłonąć blisko 150 milionów marek,
58 km dróg z sześcioma mostami, 100 km rurociągów, 213 tysięcy tuneli,
28 tysięcy ton stali i cementu (w Niemczech przeznaczano tyle co roku na
budowę schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej), a w ogóle, to wraz
z zabudowaniami w Wilczym Szańcu i pod Monachium obejmowała 257 tysięcy
m betonu zbrojonego stalą. Imponujące, prawda? Cały kompleks Riese to
7 obiektów podziemnych. Właściwie jest ich 6, lecz od pewnego czasu zalicza
się do nich również podziemia pod zamkiem Książ, ale… zastanówmy się – jaką
mamy pewność, że wszystkie obiekty zostały już odkryte? W dokumentach
III Rzeszy istnieją zapisy pozwalające ocenić ilość użytych do budowy
materiałów. Między innymi na tej podstawie można sądzić, że dotychczas około
połowa podziemnych korytarzy nie została odnaleziona.

Kilkutonowa tajemnica
Pomimo upływu tylu lat przeznaczenie tego ponurego miejsca wciąż
pozostaje tajemnicą. Często określa się je mianem podziemnego miasta.
Z czasem te tereny pomiędzy Kłodzkiem, a Wałbrzychem ewoluowały
w prawdziwie zmilitaryzowaną strefę, która produkowała i przechowywała
broń. Szybko powstały tam fabryki środków chemicznych, amunicji i rakiet –
V1 i V2. Zagłębie Ruhry planowało przesiedlić tu 150 tysięcy osób! Nowej
głównej kwaterze Hitlera miały towarzyszyć sztaby wojsk lądowych, lotnictwa
i struktur ministerstw spraw zagranicznych, a sam dyktator zamierzał tworzyć tu
plany opanowania świat. A trzeba zauważyć, że miał nad czym pracować –
niemiecka porażka była coraz bardziej prawdopodobna, żołnierze Hitlera
ponosili klęski w Afryce, na froncie wschodnim, w powietrzu i na morzu.
Ogromną zaletę kompleksu Riese stanowił fakt, że miejsce to było trudne do
obserwacji z powietrza, położone z daleka od zasięgu brytyjskich samolotów.
Oddalone od potencjalnych działań wojennych, ale wystarczająco dobrze
ulokowane, aby koordynować działania. Ponadto rdzenni Niemcy, mieszkańcy
tych terenów, w znaczący sposób ułatwiali utrzymanie prac w tajemnicy. Miało
to być największe przedsięwzięcie budowlane na drodze do ostatecznego
zwycięstwa.
Jak to możliwe, że tak wielki projekt udało się zachować w tajemnicy?
Oczywiście,
nieodzowna
okazała
się
działalność
rdzennych
Niemców
–
zarówno ich małe sabotaże, jak
i ciągła obserwacja. W
skupiskach, w których wszyscy
się znali, każda nowa osoba od
razu wzbudzała podejrzenie.
Niemcy zawdzięczali wiele
również
tzw.
Kolejce
Walimskiej, która znajdowała
się tam od lat. Dla zaopatrzenia
rejonu Włodarza stworzyli nową sieć kolejek wąskotorowych. Następnym
zabezpieczeniem była specjalna sieć łączności komunikacyjnej, zapewniająca
kontakt między poszczególnymi dowództwami i Berlinem. Sieć była ogromnie
rozbudowana, co potwierdza fakt, że po wojnie wykopywano miedziane kable
tygodniami.

Kompleks Riese to jedna
z największych tajemnic II wojny
światowej. O ile okolice zamku
Książ miały być jedną z głównych
kwater Hitlera, nie jest do końca
wiadoma geneza budowli drążonych
w samych górach. Generalne opinie
wskazują na wielkie schrony dla
potrzeb
wojskowych.
Bardzo
prawdopodobna wydaje się również
wersja, że przechowywano tam
wszystkie zgrabione przez Niemców dobra. Naziści zgromadzili nieprzebrane
bogactwa. Grabili podbite kraje i skazanych na zagładę Żydów.
Trzecia Rzesza ukradła m. in. równowartość ponad 25 mln dolarów
Czechosłowacji, 163 mln dolarów Holandii, 225 mln dolarów (głównie
belgijskich) po zwycięstwie nad Francją, 100 mln dolarów po zajęciu Włoch.
W szczytowym okresie rezerwy złota
Banku Rzeszy przekroczyły 772
miliony dolarów, czyli według obecnej
wartości grubo ponad 7 miliardów
dolarów. Do tego porażającego obrazu
należy dodać jeszcze dzieła sztuki,
kamienie
szlachetne,
wszelkie
kosztowności… Niedawno Polskę
zelektryzowała sprawa Złotego Pociągu
znajdującego się podobno w jednym
z wałbrzyskich korytarzy. Jednak
podziemia Olbrzyma mogą kryć nawet
samą Bursztynową Komnatę – jeden z najbardziej poszukiwanych obiektów na
świecie, owiany ogromną tajemnicą i o niewyobrażalnej wartości.
Przychylam się do hipotezy, że te tajne zakłady mogły być miejscem,
w którym pracowano nad cudowną bronią III Rzeszy. Niemcy już wielokrotnie
wcześnie próbowali ją wynaleźć, chcąc nią zmienić bieg wydarzeń. Za tą
interpretacją przemawia fakt, że w Sudetach znajdują się rudy uranu. Wątek
prowadzenia przez nazistów w Górach Sowich i Wałbrzychu prac nad bombą
atomową oraz jądrowa pojawił się już w latach 70. XX wieku. Krążą nawet
pogłoski o pojeździe antygrawitacyjnym. W tamtym czasie Niemcy naprawdę
potrzebowali cudu, żeby nie przegrać wojny. III Rzesza znalazła się w potrzasku
już 1944 roku. Rozkazy Fuhrera były jednak niezmienne – prace w Kompleksie
Riese miały być kontynuowane.

Rozkaz Nerona
Co zaskakujące, Hitler ani razu nie pokazał się w kwaterze w Kompleksie
Riese. Z racji tego, że generałowie właśnie tu widzieli ostatni bastion III Rzeszy,
podjęli jeszcze jedną próbę przekonania wodza do przeprowadzki w 1945 roku.
Tak jak poprzednio Fuhrer nie dał się przekonać, a ponadto wydał specjalną
dyspozycję, znaną jako Rozkaz Nerona. Zakładała ona ewakuację i zniszczenie
wszystkiego, co mogłoby zainteresować nadciągających już Rosjan.
Do niektórych korytarzy przed detonacją wsadzono setki skrzyń, a z innych
drugie tyle wywieziono. Gdzie? Jeszcze długo będziemy szukać odpowiedzi.
Te tajemnice ludzie zabrali ze sobą do masowych grobów. Oczywiście Rosjanie,
po zajęciu tych ziem, błyskawicznie zaczęli przeszukanie terenu.

Strażnicy
Na samą myśl o Kompleksie Riese przechodzi mnie dreszcz. Po tym, co
już przeczytaliście, możecie stwierdzić, że nie jest to zwykła budowla wojenna,
ale najlepsze zostawiłam na koniec? Tajemnica Olbrzyma była i jest cały czas
pilnie strzeżona.
Prace Armii Czerwonej uparcie utrudniała grupa Werwolfu – wysadzali
w powietrze i odcinali przejścia, dysponowali dokładnymi planami podziemi,
więc maskowali, minowali i chronili wejścia. W ten sposób stali się pierwszymi
strażnikami Olbrzyma. O tym jak skuteczna była ich praca, świadczyć może
porównanie odkrytych i zbadanych do dnia dzisiejszego miejsc z relacjami
pierwszych polskich osadników – spora część Kompleksu po prostu zniknęła.
Niektórych miejsc w ogóle nie da się już odnaleźć, korytarze powysadzano,
a liczne chodniki kończą się gruzowiskami, choć miały ciągnąć się kilometrami.
Po zakończeniu działań wojennych jeszcze przez kilka lat łatwiej było tam
porozumieć się w języku niemieckim niż w polskim. W kraju brakowało ludzi
z odpowiednimi kwalifikacjami na takie stanowiska jak górnicy, sztygarzy czy
robotnicy, więc Niemcy powrócili na swoje dawne miejsca pracy. Kontrolowali
całą okolice. Niegdyś pilnowali, aby budowa Olbrzyma nie zyskała rozgłosu,
a potem współpracowali z nowymi lokalnymi władzami. Na czym to polegało?
Wskazywali miejsce ukrycia urządzeń przemysłowych, przestrzegali przed
niebezpieczeństwem… Jeden z Polaków, który pracował wśród Niemców jako
górnik, wspomina: W Wałbrzychu było dziwnie. Gdy szedłem na dziesiąty
poziom, wiedziałem, że pierwsze trzy są przez Niemców pilnowane. (…)
Dlaczego nie pozwolili tam chodzić, dlaczego zginął inspektor Urzędu
Górniczego, którego wrzucono do szybu Maria?(…) Oni mieli ludzi we
wszystkich środowiskach (…). W meldunkach MO z lat 1947- 48 spotykało się
wiele przypadków konfiskowania nielegalnie posiadanie broni, a nawet prób jej
użycia.
Relacje mieszkańców zawierają opisy dezorientujących i odstraszających
działań Niemców, wspominają męcząca atmosferę w okolicy oraz wrażenie

ciągłego bycia pod obserwacją. Czy strażnicy nadal istnieją? Miłośnicy historii
są zdania, że zadanie strzeżenia tajemnicy Olbrzyma było przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Do tej pory zadziwia to, co udało się stworzyć
Adolfowi Hitlerowi – mit własnej potęgi, niepodważalnej wielkości Niemiec,
w który wierzyły miliony.
Zgłębianie tajemnicy kompleksu Riese nie jest łatwe. Poza trudnym
terenem, w którym wiele miejsc grozi zawaleniem, tropiciele zagadek III Rzeszy
opowiadają o tajemniczych telefonach, a nawet pogróżkach i przeszkodach,
które napotykali – od podejrzanych krętactw urzędników po takie zdarzenia jak
ginący lub zniszczony sprzęt, kradzieże map czy nagłe awarie samochodów.
Powstał mur milczenia, którego praktycznie nie da się pokonać.
W 1989 roku zmarł pewien mieszkaniec Walimia o nazwisku Wojtczak.
Mieszkał tutaj od wojny, ale nie miał rodziny i z nikim nie utrzymywał
bliższych kontaktów. Nawet chorując, leczył się sam w domu. Unikał ludzi jak
ognia. W związku z tym pochówkiem miały zająć się władze gminy, a jego
zwłoki miały posłużyć do celów dydaktycznych dla studentów. Ciało przesłano
do Akademii Medycznej we Wrocławiu, a niedługo potem… doszło do
wielkiego odkrycia. Na wewnętrznej stronie ramienia, tuż pod pachą,
mężczyzna miał charakterystyczny dla SS tatuaż. Sprawą zainteresował się
polski kontrwywiad. Podczas przeszukiwania jego mieszkania, odkryto
zamaskowane szafą drzwi do osobnego pomieszczenia, a w nim dokumenty
z czasów wojny, mapy, zdjęcia i co najważniejsze – kompletny mundur SS.
Po długich przesłuchaniach jedna z mieszkanek miasta przyznała, że Wojtczak
faktycznie należał do tych nazistowskich szeregów. Ze strachu dochowywała tej
tajemnicy dziesiątki lat. W takim razie jak długo można trzymać język za
zębami ze strachu? To, że tak wiele pozostaje dla nas jeszcze nieodkryte, jest
znaczące.

Kamila Swoboda, III a

IGRZYSKA PŁCI
Jak powszechnie wiadomo: kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa. Te
całkiem
różne istoty spotkały się jednak na planecie zwanej Ziemią i od milionów
lat toczą między sobą nieprzerwany konflikt o dominację. Kto więc
rządzi światem:
kobiety czy mężczyźni?
DELIKATNA
KSIĘZNICZKA
I JEJ RYCERZ
Początkowo to mężczyzna samiec alfa- odpowiedzialny był
za zapewnienie bytu rodzinie.
Polował,
zapewniał
ochronę
swojej kobiecie i dzieciom.
W czasach współczesnych jednak
męskie ramię jako „parasol”
chroniący
kruchą
kobietę
przestało być rzeczą niezbędną.
Jednak obecna marginalizacja
męskiej
potrzeby
chronienia
kobiety jest wciąż obecna we współczesnym świecie. Możliwość niesienia
pomocy potrzebującej kobiecie wciąż jest dla mężczyzny źródłem jedynej w
swoim rodzaju radości, podobnie jak kobietę w wyjątkowy sposób cieszy
związana z tym gotowość mężczyzny do poświęceń i wyrzeczeń. Nadmiernie
wyemancypowana kobieta, która w imię często źle pojmowanej niezależności
odrzuca męską pomoc lub przyjmuje ją, by zaraz potem poświęcić się tropieniu
i tępieniu przejawów protekcjonizmu,
pozbawia w ten sposób ich oboje tego
wyjątkowego i bardzo istotnego źródła
uciechy. Utarty schemat, że to mężczyzna
ma zarabiać a kobieta wychowywać dzieci
na szczęście powoli przemija. Coraz
częściej to właśnie mężczyźni biorą tzw.
„urlop tacierzyński”, aby opiekować się
dzieckiem. Czy wpływa to negatywnie na
ich męskość? Zdecydowanie nie! Czasy się
zmieniają, mamy do czynienia z coraz
większym odsetkiem samotnych matek, ale
i też ojców w społeczeństwie. W żadnym
stopniu nie czyni to mężczyzny słabym

„mięczakiem”, a wręcz odwrotnie, pokazuje ogromną odwagę. Przez samotne
ojcostwo mężczyźni stają się obiektem szykan kolegów i zachwytów koleżanek.
To nieprawda, że dziecko z rozbitej rodziny wyjdzie na ludzi tylko, kiedy
wychowuje je matka. Stereotyp, że kobieta to delikatna i krucha istota
zaprogramowana jako matka jest fałszywy. Często przez takie podejście
mężczyźni boją się pokazać emocje swoim żonom, aby nie wyjść na mięczaków,
a kobiety obawiają się mieć własne zdanie, „bo przecież są tylko kobietami”.
Tak samo jak mężczyzna ma prawo uronić łzę, tak i kobieta nie powinna kryć
się z własnymi poglądami. Aktorka Emma Watson w jednym z wywiadów
powiedziała: „Jestem autentycznie poruszona ideą mówiącą, że mężczyzna nie
powinien płakać. Nie mogą wyrazić siebie, nie mogą mówić o swoich uczuciach.
Okazywanie emocji to nie coś, co zrobi z kogoś dziewczynę. To coś, co czyni nas
człowiekiem.”
HORROR FEMINAE
Mężczyzna ma oczywiście prawo okazywać uczucia, ponieważ jest to
rzeczą jak najbardziej ludzką. Każdy ma prawo do chwili słabości, każdy może
się zdenerwować, ale nie każdy może swoją wściekłość przelewać na innych.
Nie mylmy okazywania uczuć z nienawiścią wobec kobiet oraz poczuciem
wyższości. „Wszyscy mężczyźni to świnie”, a „każda kobieta jest histeryczką
i hipokrytką”. Błędna stereotypizacja i wtykanie ludzi do jednej szuflady
spowodowały, że odmienne płcie przestały się szanować. Mężczyzn, którzy
traktują kobiety „z góry”, możemy nazwać seksistami i szowinistami,
a wszystkie takie sytuacje można zakwalifikować do kategorii mizogini.
Niechęć, obrzydzenie mogą przerodzić się w swoisty lęk przed kobietami
(horror feminae). Przyczyną mizoginizmu może być obawa przed zemstą
kobiety lub poczucie niższości związane z jej funkcją rozrodczą. Mizoginia
może mieć również podłoże we wcześniejszych, przeżytych przez mężczyznę
traumatycznych doświadczeniach, spowodowanych przez kobiety, jak
wykorzystanie seksualne, zdrady małżeńskie, znęcanie psychiczne lub fizyczne.
Kobiety również mogą być dotknięte lękiem wobec mężczyzn, czyli androfobią
lub niechęcią -mizoandrią. To właśnie mizoginia
i mizoandria są główną przyczyną „wojny damskomęskiej” oraz powstawania zjawisk takich jak
szowinizm i feminizm.
NIE TYLKO MĘŻCZYZNA MOŻE BYĆ
SZOWINISTĄ
Pomimo postępu kulturalno-społecznego
zdarzają się osoby, które patrzą na świat przez
soczewkę stereotypów. „Mężczyzna do pracy,
kobieta do garów.” Taki pogląd jest uznawany za
szowinistyczne podejście „samców alfa” do płci

pięknej. Szowinizm jednak ma dwie strony medalu. Nie tylko mężczyźni
traktują kobiety z góry. Również niezdrowy i przesadzony feminizm można
zakwalifikować do szowinizmu. Jeszcze do początków XX wieku na świecie
panowało przekonanie, że to mężczyzna powinien skupić się na edukacji
i wykształceniu. W XVII i XVIII wieku twierdzono, że kobieta powinna jedynie
potrafić czytać i pisać, przez co zatrudniano guwernantki uczące dziewczęta
tylko podstaw wiedzy. Kobiety zaczęły jednak pragnąć czegoś więcej, chciały
się uczyć, zdobywać wiedzę. Zaczęły interesować się życiem politycznym
i społecznym oraz dążyć do uzyskania praw wyborczych. Ponieważ kobietom
nie przysługiwały prawa wyborcze, miały ograniczone możliwości
dysponowania własnym majątkiem oraz nie mogły studiować i pracować
w wielu zawodach, zaczęły tworzyć związki feministyczne. Kobiety zrzeszały
się w celu osiągnięcia emancypacji. Pierwszym sukcesem ruchów
feministycznych stał się dostęp do studiów dla kobiet. Jednak największym
osiągnięciem kobiecych ruchów społecznych stało się uzyskanie praw
wyborczych i możliwości zasiadania w rządach wielu państw. Emancypacja nie
mając określonej górnej granicy, szybko zaczęła przeradzać się w feminizm
drugiej fali. Jest to nowy ruch feministyczny powstały na przełomie lat 60. i 70.
XX wieku. Zajmował się on równouprawnieniem kobiet i mężczyzn na rynku
pracy oraz aspektami związanymi z seksualnością kobiet. Pojawił się też gorący
aż do dziś temat aborcji. Nastąpiło w nim widoczne przemieszanie publicznych
i intymnych sfer życia, a hasłem feminizmu nowej fali stało się: „to co osobiste,
jest polityczne”. Początkowo kobiety walczące o równouprawnienie miały
liberalne poglądy, jednak stopniowo zaczęły się one przeradzać w feminizm
radykalny.
RADYKALNA FEMINISTKA CZY SZOWINISTKA?
„Kobieta wolna, silna i niezależna”, tak w XXI wieku określają się
niektóre kobiety. „Ja nie potrzebuję mężczyzny, jestem panią swojego losu” precyzują. Radykalne feministki uważają, że społeczeństwo jest zorganizowane
w sposób patriarchalny i propaguje obraz kobiety podległej mężczyźnie. Władza
mężczyzn ma charakter nie tylko polityczny czy prawny, ale również
ekonomiczny i kulturowy. Radykalne feministki postawiły sobie za cel nie tylko
walkę o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ale i przekształcenie pod tym
względem całego społeczeństwa. Odrzucają one jednak możliwość stopniowego
zreformowania systemu społecznego i dążą do gwałtownych zmian.
Również w dziedzinie języka, kobiety należące do nurtu radykalnego
feminizmu dostrzegły dominację męskich form osobowych w słownictwie,
gramatyce czy frazeologii. W języku polskim zjawisko to jest dość często
widoczne w różnego rodzaju hasłach reklamowych (np. „Właśnie Ty możesz
zostać zwycięzcą”) oraz części nazw zawodów (np. doktor, minister, kierowca).
„Równość nie polega na tym, aby kobiety traktowano tak jak mężczyzn,
ale aby kobiety traktowały siebie tak, jak traktują mężczyzn.”

W ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca się przemocy domowej.
Niedawno powstały akcje takie jak na przykład: „Kocham, nie biję”, „Scena za
ścianą” czy „No Womanis Immune from DomesticViolence” (stworzona przez
włoskiego artystę AleXsandro Palombo). Kobiety dotknięte przemocą domową
coraz częściej reagują, odchodzą od toksycznych mężów/partnerów, szukają
pomocy na niebieskiej linii lub policji. Ludzie w ich otoczeniu również chcą
pomóc i zgłaszają tego typu sytuację na przykład do opieki społecznej. Jednakże
problem powszechnie występującej przemocy domowej nie dotyczy jedynie płci
żeńskiej.
Zdarza się również, że utarty w społeczeństwie stereotyp kruchej i słabej
psychicznie kobiety, jest błędny. Coraz więcej mężczyzn staje się ofiarami
przemocy domowej, jednak media nie rozpowszechniają tej informacji tak jak
powinny. Jest to być może wina stereotypizacji społeczeństwa i podziału: „silny
mężczyzna kontra słaba kobieta”. Moim zdaniem zarówno mężczyźni jak
i kobiety powinni być traktowani z szacunkiem i żadne z nich nie ma prawa do
traktowania drugiego gorzej.
(ANTY)FEMINIZM
Antyfeminizm należy do tych ideologii, które - we współczesnym świecie
- są trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji. Rzeczywistość już dawno
przestała wyglądać tak, jak powinna, a ci, którzy pragną coś zmienić, nie zawsze
mają taką możliwość. Wbrew temu, co twierdzą feministki, istnieją w Polsce
kobiety, które chciałyby żyć w tradycyjnych układach społecznych. Problem
w tym, że zazwyczaj nie mogą one urzeczywistniać swoich poglądów. W XXI
wieku praktycznie nie da się być klasyczną kurą domową, która nie pracuje
zawodowo, tylko poświęca się sprawom rodzinno-domowym.
Współczesny świat zmusza kobiety do feministycznego stylu życia - także
te, które wolałyby funkcjonować bardziej tradycyjnie. Niektórzy mężczyźni
zarabiają tak mało pieniędzy, że nie są w stanie samodzielnie utrzymać swoich
rodzin. Powoduje to, że kobiety muszą podejmować pracę zawodową. Skutek
jest taki, że zarówno mąż, jak i żona, spędzają całe dnie w pracy. Wieczorem
oboje wracają do domu: są wyczerpani, zdenerwowani, myślą tylko o tym, żeby
odpocząć i zapewnić sobie odrobinę relaksu. Żadne z nich nie ma ochoty, żeby
pójść do kuchni, zrobić dwie porcje kolacji, a potem pozmywać i powycierać
naczynia. Żadne z nich nie chce usługiwać drugiemu i patrzeć na jego słodką
bezczynność. Żadne z nich nie jest zainteresowane pracą na dwa etaty. I on,
i ona pragną po prostu usiąść przed telewizorem i obejrzeć ulubiony program
rozrywkowy. Żona nie ma siły ani chęci, żeby słuchać opowieści męża, a mąż
nie ma siły ani chęci, żeby słuchać opowieści żony. Każde z nich posiada własne
problemy, zatem żyje w odrębnym świecie i nie wpuszcza do niego nawet
najbliższego człowieka. Jakie są konsekwencje tych wszystkich niedogodności?
Małżonkowie kłócą się o to, kto ma się zająć sprawami domowymi, takimi jak
przygotowanie posiłku czy wyczyszczenie talerzy. Nie rozmawiają ze sobą tak,

jak powinni - co najwyżej warczą na siebie, bo oboje są ofiarami stresu
i znużenia. Jeśli jednej z osób udaje się przeforsować swoje zdanie, to ta druga
jest wściekła i delikatnie mści się na tej pierwszej. Błędne koło zostaje
wprawione w ruch, mężczyzna i kobieta przestają się doskonale uzupełniać.
Kończy się sielanka, a zaczyna kabaretowy skecz. Nie ma żadnej koordynacji nikt nie wie, co ma robić, nie zna swoich praw i obowiązków. Atmosfera jest
napięta, brakuje harmonii, porozumienia i wzajemnej życzliwości. Takie
negatywne emocje sprawiają, że związek ulega zatruciu. Małżonkowie oddalają
się od siebie, przestają się rozumieć, stają się obcymi sobie ludźmi lub wręcz
śmiertelnymi wrogami. Czasem nawet rywalizują ze sobą, żeby ustalić, kto jest
lepszy, mądrzejszy, zaradniejszy i bardziej godny przywilejów. W ich życiu
pojawia się napastliwość, zadziorność, niepokój, skłonność do patrzenia z góry
na drugą połówkę. Powstaje klimat wojny, niezgody i permanentnego chaosu.
Mąż i żona, na własne życzenie, wprowadzają do swojego mieszkania ciemną
energię, która wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej dokuczliwa. Jak
nietrudno się domyślić, taki układ grozi separacją bądź rozwodem.
Innym czynnikiem, który zmusza kobiety do feministycznego stylu życia,
jest nietolerancyjne społeczeństwo. Większość ludzi jest nieprzychylnie
nastawiona do tych kobiet, które wolą się zajmować domem i rodziną niż robić
karierę zawodową. Znam kilka pogardliwych określeń, którymi nazywa się
panie o konserwatywnych i antyfeministycznych przekonaniach - są to
wyrażenia obraźliwe, nienawistne, krzywdzące i plugawe. Niewiasta, która nie
chce żyć tak jak jej koleżanki, jest napiętnowana przez swoje otoczenie,
a zwłaszcza przez feministki i feministów. Zbiorowość karze ją za to, że
zlekceważyła obowiązujący schemat i wybrała własną drogę życiową.
Tradycjonalistyczna pani domu przekonuje się, że chociaż wszyscy mówią
o prawach kobiet, to tak naprawdę nie ma mowy o żadnej wolności. Wbrew
solennym deklaracjom i chwytliwym sloganom, brakuje w naszym
społeczeństwie akceptacji dla różnych światopoglądów i sposobów bycia. Media
promują “jedyny słuszny” wzór postępowania, a ich odbiorcy uznają go za
nienaruszalną i nieprzemijalną świętość. Najbardziej bolą mnie jednak
stwierdzenia, że antyfeministki nie doceniają wielu lat walki kobiet
o równouprawnienie, możliwość edukacji i pracy. Jestem niezmiernie wdzięczna
za to, że przyszedł taki moment w historii, że kobiety powiedziały NIE
i wywalczyły sobie równość: dziś studiują, pracują, robią, co chcą. Tylko że
tamte kobiety, tamte feministki, były inne. One walczyły o jakąś prawdę.
Dzisiejsze feministki walczą o mrzonki i nie mają nic wspólnego ze swoimi
poprzedniczkami, które faktycznie miały na celu szeroko rozumiane dobro
kobiet. Dzisiejszy feminizm to tylko dużo krzyku, kurzu i drapania pazurami.
Bo niby co takiego wywalczyły nam feministki w ostatnim dziesięcioleciu?
Albo inaczej, czy wywalczyły coś dla mnie? I za co mam być im wdzięczna?
Karolina Kabacińska, III a

Świąteczne piosenki z metalową energią
Muzyka metalowa raczej nie kojarzy się z miłą i rodzinną atmosferą,
panującą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mimo to z roku na rok Internet
zalewa wręcz fala coverów lub całkowicie nowych piosenek, które są powiązane
ze świętami. Oto lista kilku według mnie najlepszych metalowych piosenek,
które zostały napisane z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Hollywood Undead – Christmas in Hollywood
Ten Rapcor’owy zespół z Ameryki w Polsce nie zdobył zbyt wielkiej
ilości zwolenników, ale z każdym rokiem ich liczba rośnie, a już w lutym zespół
wystąpi we Wrocławiu i Warszawie. Jednakże my wrócimy do początku ich
działalności, gdy zespół ledwo co wydał swoją debiutancką płytę „Swan Songs”.
Nadeszły święta, więc zespół postanowił napisać piosenkę o tematyce
świątecznej.
Piosenka mimo kilku niecenzuralnych słów potrafi wprowadzić w prawdziwie
świąteczny klimat, nawet jeśli ktoś nie przepada za takim gatunkiem
muzycznym.
Nocny Kochanek – Kacper, Andżej i Baltazar
Przejdźmy teraz do heavy metalowego zespołu znad Wisły. Chłopaki
z polskiego zespołu Nocny Kochanek, znanego również jako Night Mistress
stwierdzili, że Polacy nie gorsi i też swój język mają. Tak też powstała
świąteczna piosenka, której tekst do złudzenia przypomina stereotypowe polskie
święta. Piosenka przyjemna dla ucha, a nawet potrafiąca wywołać uśmiech na
ustach słuchacza, co w tym gatunku muzycznym nieczęsto jest widywane.
Covery klasycznych świątecznych piosenek
Tworząc tę listę, nie można zapomnieć o wspaniałych rockowych lub
metalowych coverach takich klasyków jak: „Last Christmas” brytyjskiego
zespołu Wham!, czy „All I Want For Christmas Is You” autorstwa Mariah
Carey. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie, czym są
covery. Jak podaje Wikipedia, cover to: „Nowa aranżacja, interpretacja
istniejącego utworu muzycznego wykonywana przez wykonawcę, który nie jest
jego pierwotnym, znanym wykonawcą.” Z taką wiedzą możemy zaczynać i na
pierwszy ogień idzie Leo Morachioli, osoba, która zaistniała na serwisie
Youtube, właśnie dzięki swoim niesamowitym coverom różnych popularnych
piosenek na wersje metalowe. W 2015 przerobił on piosenkę Wham!,
a następnie w 2016 roku wykonał on piosenkę „All I Want For Christmas
IsYou”, oba utwory w jego wykonaniu zostały bardzo ciepło odebrane przez
fanów gatunku. Kojarzycie może utwór „Carol of the Bells”? Jeżeli oglądaliście

„Koszmarną opowieść wigilijną” albo „Kevina samego w domu” na pewno go
znacie, lecz mało osób kojarzy tytuł utworu. Tym razem pochwały za świetnie
wykonaną pracę zebrał artysta, który na Youtube przedstawia się jako Jonathan
Young, który wraz z RichaadEB’em przerobił ten utwór, używając tego, co
w metalu stanowi kwintesencję brzmienia, czyli gitary elektrycznej.
Przedstawione powyżej piosenki to tylko czubek góry lodowej, na samym
serwisie Youtube jest pełno coverów lub stworzonych od podstaw piosenek
świątecznych o rockowym lub metalowym brzmieniu. I choć nie każdy
przepada za tymi gatunkami serdecznie polecam sprawdzić zaprezentowane
powyżej utwory, być może rozpalą one w Was żar miłości do ciężkiego
brzmienia.
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