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Z życia szkoły 

 

 

Uczczenie ofiar "sosnowieckiej katowni"  

10 września uczniowie oraz 

nauczyciele i Dyrektor II LO, pani 

Justyna Tulicka, brali udział w 

uroczystościach upamiętniających 

Żołnierzy Wyklętych zamordowanych 

w więzieniu karno - śledczym w 

Sosnowcu. Uroczystości rozpoczęła 

msza święta w Katedrze NMP, po 

której uczestnicy uroczystości udali się na miejsce "sosnowieckiej katowni UB" 

przy ul. Ostrogórskiej 5a, aby złożyć wiązanki kwiatów. Przemówienia 

wygłosili Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Wiceminister 

Sprawiedliwości Michał Wójcik oraz poseł na Sejm RP Ewa Malik. 

 

Ślubowanie klas pierwszych  

15 września w auli Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Śląskiego odbyła się oficjalna 

uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, 

rozpoczynających naukę w Liceum im. E. Plater.  

Po uroczystym wejściu orszaku rektorskiego, 

wprowadzeniu sztandaru naszej szkoły i odśpiewaniu 

hymnu narodowego, głos zabrała p. Justyna Tulicka -  

dyrektor II LO im. E. Plater.  Uczniowie,  świadomi 

odpowiedzialności, złożyli ślubowanie na sztandar 

Liceum. Uroczystość uświetnił wykładem 

inauguracyjnym dr Mikołaj Marcela, próbując 

odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego świat potrzebuje 

humanistów? O nowym początku Denisa 

Villeneuve’a i nie tylko”. Uroczystość, którą każdy uczeń pierwszej klasy 

będzie wspominał na koniec szkoły z sentymentem, zakończyła się wspólnym 

zdjęciem uczniów z wychowawcami, władzami uczelni i zaproszonymi gośćmi. 

 



 

Uroczystości ku czci Michaliny Koniecznej  

 

W dniu 17 września 2017 mimo 

niesprzyjającej pogody młodzież z II  

Liceum Ogólnokształcącego im.  

E. Plater, uczestniczyła w uroczystości 

odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy 

rondzie im. Michaliny Koniecznej  

w Sosnowcu, która od niedawna jest 

patronką skrzyżowania  

ul. Nowopogońskiej, Będzińskiej, Orlej i Staropogońskiej. 

 

Nauczyciele dyplomowani w Plater  

 

28 września bieżącego roku 

odbyła się w „Plater” uroczystość 

wręczenia aktów nadania stopnia 

awansu zawodowego nauczycielom 

dyplomowanym. Zorganizowana ona 

została przez sosnowiecką Delegaturę 

Kuratorium Oświaty w Katowicach  

oraz Panią Justynę Tulicką. Mieliśmy 

zaszczyt gościć w naszym Liceum Pana 

Dariusza Domańskiego - Wicekuratora Oświaty, Panią Mirosławę Kolwas-

Soczyńską, Dyrektora Delegatury w Sosnowcu oraz wizytatorów Kuratorium 

Oświaty. W uroczystości wzięło udział blisko 200 nauczycieli, którzy w sesji 

letniej uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Prelekcję na temat 

„Człowiek – nauczyciel – urzędnik. Uwagi o deontologii” wygłosił nasz 

nauczyciel języka polskiego, filozofii i etyki – dr Piotr Bajer.   

Czujemy się niezwykle wyróżnieni, że to w naszym liceum odbyła się ta 

ważna uroczystość. Wszystkim pedagogom, którzy otrzymali stopień 

nauczyciela dyplomowanego, składamy szczere gratulacje i życzymy 

zawodowych sukcesów.  

  

KS 



 

 

Już po raz czwarty w Sosnowcu trwa 

głosowanie na projekty w ramach budżetu 

obywatelskiego. W tym roku ponownie 

walczymy o nowe boisko dla naszej szkoły! 

 Nasz projekt znajduje się na stronie: 

https://obywatelski.sosnowiec.pl/glosowanie  

w zakładce "Strefa szkolna", pod nazwą 

"Budowa boiska sportowego 

wielofunkcyjnego przy II LO im. Emilii 

Plater, ul. Parkowa". 

 Liczymy na Wasze głosy! 
 

 

 

 

https://obywatelski.sosnowiec.pl/glosowanie


Nowy członek platerańskiej rodziny – wywiad z 

Panią Justyną Tulicką, dyrektorem naszego Liceum 

 Od tego roku szkolnego nowym dyrektorem naszego Liceum została Pani 

magister Justyna Tulicka. Cieszymy się, widząc  jej zaangażowanie w sprawy 

szkoły, duże chęci sprawienia, aby żyło się nam w niej jak najlepiej oraz wiele 

pomysłów. Życzymy powodzenia w realizacji zawodowych planów oraz udanej 

współpracy z kadrą i uczniami!  

 

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na stanowisko dyrektora 

II LO w Sosnowcu? 

Od dłuższego czasu nosiłam się z pomysłem startowania w konkursie  

na dyrektora szkoły. Moje 19-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi  

i młodzieżą sprawiło, jak mniemam, iż właśnie teraz dorosłam do tego 

wyzwania. Wybór szkoły, w której chciałabym piastować to stanowisko, 

również wydaje się nieprzypadkowy. Odkąd sięgam pamięcią, w Sosnowcu  

o miano najlepszego Liceum Ogólnokształcącego rywalizowały ze sobą dwie 

szkoły. Reszta placówek pozostawała daleko w tyle. Od kilku lat LO im. Emilii 

Plater spada nie tylko w rankingu szkół, ale także w notowaniach uczniów 

zainteresowanych edukacją w jej murach. Nie ukrywam, że właśnie taki stan 

rzeczy był dla mnie dodatkową, może nawet główną inspiracją.  

Uważam, że właśnie teraz nadszedł czas, gdy zamknęłam pewien etap  

w swoim życiu zawodowym i rozpoczęłam nowy, który oprócz satysfakcji 

własnej przyniesie korzyści dla naszego Liceum. 

 

Jakie są Pani plany dotyczące przyszłości naszego Liceum? Co 

chciałaby Pani w naszej szkole zmienić na lepsze, aby była ona bardziej 

konkurencyjna na rynku edukacyjnym? 
 Moim podstawowym założeniem jest zwiększyć nakład zarówno na  

wykorzystanie wiedzy w praktyce jak również zdobywanie tej praktyki  

w trakcie uczestniczenia w warsztatach programowych poszczególnych profili.  

Samo podpisywanie porozumienia z uczelniami wydaje się jedynie 

chwytem marketingowym i  nie zwiększa atrakcyjności placówki.  Dopiero 

realizacja tych porozumień może faktycznie doprowadzić do osiągnięcia 

zamierzonego  celu.   

Chciałabym również uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną licznymi 

spotkaniami młodzieży z ciekawymi osobowościami zarówno ze świata 

polityki, nauki jak i kultury. 

Ponadto uważam, że w tej szkole od jakiegoś czasu brakowało wzajemnej 

współpracy pomiędzy dyrektorem i uczniem. Obiecuję, że dołożę wszelkich 

starań, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. To uczniowie wraz ze swoimi 

nauczycielami tworzą tę placówkę i nigdy nie możemy o tym zapominać.  



Jakie są Pani wrażenia po kilku tygodniach bycia dyrektorem Plater? 

Sześć tygodni pracy to zbyt mało żeby w sposób całkowicie obiektywny 

móc się podzielić faktycznymi wrażeniami. Myślę, że to pytanie powinno paść 

w czerwcu, kiedy będę mieć za sobą rok urzędowania. Jedyne co mogę 

powiedzieć w chwili obecnej to to, że posiadam świetną kadrę pedagogiczną,  

na której bez wątpienia mogę się wesprzeć w realizacji planów. To samo odnosi 

się do pracowników administracyjnych. Z tego co udało mi się zauważyć, to na 

pochwałę zasługują także bez wątpienia uczniowie, którzy przy zaangażowaniu 

własnym oraz swoich pedagogów mogą osiągnąć bardzo wiele.  

 

Co daje Pani największą satysfakcję w życiu zawodowym i 

osobistym? 
Praca stanowi podstawową formę mojej aktywności, a zadowolenie 

odczuwane z jej realizacji staje się źródłem satysfakcji życiowej. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku pracy nauczyciela. 

 Musimy pamiętać, że im wyższe jest zadowolenie z pracy nauczycieli, 

tym  wskaźniki wypalenia zawodowego są mniejsze. 

Moją największą satysfakcją zawodową jest moment, kiedy dla uczniów staje 

się autorytetem i mogę poprzez swoje działania wzbogacać swój szeroko 

rozumiany warsztat pracy.  

Natomiast w życiu osobistym jest rodzina, wzajemne wsparcie, ciepło  

i przede wszystkim miłość. 

 

Czy chciała Pani być nauczycielem, czy wybór tego zawodu był 

wynikiem przypadku. Dlaczego wybrała Pani  wychowanie fizyczne? 
Już w szkole podstawowej wiedziałam, że zostanę nauczycielem 

wychowania fizycznego. Kocham aktywność fizyczną. Uprawianie sportu 

sprawiał mi wielką radość i satysfakcję. 

Zawsze rozpierała mnie energia, byłam i jestem osobą szaloną  

w pozytywnym tego słowa znaczeniu.  Lubię uczyć, a sport jest czymś, co 

zawsze dodaje mi skrzydeł. Lubię wyzwania i w życiu dążę do osiągnięcia 

wyznaczonych celów, chociaż czasami to nie jest proste. Nigdy nie rezygnuje  

i właśnie ta cecha jest najważniejsza zarówno w sporcie jak i zawodzie 

nauczyciela.  

 

Czy posiada Pani jakieś życiowe motto, którym chciałaby się Pani  

z uczniami podzielić? 

Tak. „Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku 

wdzięczności za to co posiadamy”.  

 

 



Czy wcześniej pracowała Pani z uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych? 

 Tak. Moją macierzystą placówką był ZSO nr 2 w Sosnowcu, czyli SP 45 i VI 

LO. Podczas mojej kariery nauczycielskiej miałam możliwość pracy z uczniami 

VI LO. 

 

Jaki cechy Pani zdaniem powinien mieć dobry nauczyciel? 
  Każdy nauczyciel powinien zrozumieć wnętrze świata ucznia i wnikać  

w jego uczucia. Powinien być sprawiedliwy i łagodzić konflikty oraz 

zapobiegać agresji. 

Dojrzałość emocjonalna umożliwia każdemu z nas  rozważne dokonywanie 

ocen w wielu sytuacjach, powstrzymywanie wybuchów złości, okazywanie 

opanowania., która później przejawia się w cierpliwości, wytrwałości  

i umiejętności panowania nad sobą.  

Dobry nauczyciel ma za zadanie rozbudzanie ciekawości i rozwijanie 

zainteresowań oraz stymulowanie do samorozwoju. Od niego zależy w dużym 

stopniu rozwój uczniów i ich zdrowie psychiczne. 

Myślę, że o cechach dobrego nauczyciela mogłabym pisać bez liku. 

Najważniejsze w tym wszystkim są pasja, misja i powołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadziły: Paulina Sielańczyk i Oliwia Nowak z klasy III A 

(medialnej) 

 



Recital fortepianowy w „Plater” – w 168 rocznicę 

śmierci Fryderyka Chopina 

Wywiad z węgierską pianistką Ivett Gyöngyösi 

17 października z inicjatywy naszego Liceum, we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym im. Konstantego Ćwierka  

w Sosnowcu, z okazji 168. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina odbył się w 

naszej szkole recital fortepianowy. Utwory wielkiego artysty zagrała dla nas 

pochodząca z Węgier 26- letnia pianistka Ivett Gyöngyösi. Pomimo młodego 

wieku węgierska artystka  może pochwalić się licznymi nagrodami i 

wyróżnieniami w konkursach pianistycznych, m.in. główną nagrodą oraz 

nagrodą specjalną UNESCO w konkursie New Talent rozgłośni Euro Radio w 

Bratysławie w 2011 r. oraz główną nagrodą  

i wyróżnieniem za interpretację mazurków Chopina na X Konkursie 

Chopinowskim w Darmstadt w 2013 r. 

 

 

R:Dziękujemy, że zgodziłaś się na wywiad.  

Ivett : Nie ma sprawy.  

R: Może na początek mogłabyś nam coś o sobie powiedzieć? 

Ivett: Jest dużo rzeczy, które mogę o sobie powiedzieć, jednak zacznę może  

od mojej pierwszej miłości, czyli  od gry na pianinie.  Zaczęłam grać, gdy 

miałam 7 lat i od razu się zakochałam. Już od pierwszej chwili było to dla mnie 

oczywiste, że pianino to moje życie – nie mogłam już sobie wyobrazić dla 

siebie innego zajęcia. Codziennie grałam przez wiele godzin i choć na początku 

nie znałam wszystkich partytur ( bo nie potrafiłam jeszcze czytać ), to 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


słuchałam utworów w telewizji oraz muzyki filmowej. Oczywiście dużo też 

improwizowałam.  

R: Czytałam, że Ty i Twój tata chodziliście do opery i kiedy wracałaś do domu 

grałaś muzykę, którą tam usłyszałaś.  

Ivett: Tak, to prawda, jednak  wyglądało to trochę inaczej. Zacznę od tego, że 

moi rodzice nie są muzykami. Nie mieszkaliśmy też  wtedy w Budapeszcie, 

więc nie było takiej możliwości, żebym słuchała wszystkich koncertów. Jednak 

kiedy rodzice dostrzegli mój talent, od razu zapisali mnie do Miejskiej Szkoły 

Muzycznej w Vásárosnamény. Rodzice bardzo mi pomagali, byli dla mnie 

ogromnym wsparciem. Dodatkowo, jak już wspomniałaś, tata zabierał mnie do 

filharmonii. Po powrocie do domu starałam się odtworzyć utwory, które 

słyszałam na koncertach. Było to dla mnie niezwykle przydatne doświadczenie. 

Przez wzgląd na moje studia oraz przyszłą karierę przeprowadziliśmy się do 

Budapesztu. Będąc jedenastoletnią dziewczynką, uczęszczałam już do 

Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta ( Liszt Academy of Music ) do klasy 

przygotowawczej. Była to wybitna klasa, nazywa się „Music exeptional talent 

class”. Zajęcia te dały mi wielką szansę rozwoju. Dzięki niej wygrywałam wiele 

konkursów muzyki Chopina i to właściwie było moje życie.  W wieku 18 lat 

rozpoczęłam studia pianistyczne na tej samej Akademii Muzycznej. 

R: Zawsze chciałaś grać na pianinie? 

Ivett: To bardzo ciekawa historia – w moim przedszkolu było pianino, którego 

nikomu nie wolno było dotykać,  po prostu nie pozwalano nam.  Ja jednak 

zawsze bardzo chciałam go dotknąć, pograć na klawiszach, ale nie mogłam. 

Chyba już wtedy coś przyciągało mnie to tego instrumentu ( śmiech ). Idąc do 

pierwszej klasy, mówiłam, że chciałabym grać na pianinie, uczyć się muzyki  

i tak właśnie się to zaczęło.  

R:Czy to prawda, że swój pierwszy konkurs wygrałaś, mając zaledwie 9 lat? 

Ivett: Tak, właściwie był to konkurs muzyki Chopina.  

R: Niesamowite ! 

Ivett: Tak, bardzo szybko robiłam postępy. Mój pierwszy solowy recital grałam 

w wieku 10 lat. Grałam tam wszystkie walce Chopina.  

R:Więc Chopin jest jednym z Twoich ulubionych kompozytorów? 

Ivett: Zdecydowanie. Wiecie, miałam z nim sny. Pierwszy sen miałam przed 

tym konkursem. Śniło mi się, że on dla mnie gra. To dla mnie wciąż 

niesamowite, że grał dla mnie w moich snach, to było coś nie do opisania. Moja 

nauczycielka była zszokowana, kiedy jej o tym powiedziałam. Uznała, że to 



musi być znak i że z pewnością wygram ten konkurs ... no i wygrałam. (śmiech) 

To było niesamowite, czuję bardzo mocną więź z Chopinem. 

R: Jaki jest zatem  twój ulubiony utwór Chopina? 

Ivett: Tego nie da się powiedzieć. Dla mnie wyjątkowe są nie tylko sonety, ale 

także mniejsze formy. 

R: Słyszałam, że byłaś w Polsce 5 razy. 

Ivett: Wiele razy, oczywiście z powodu Chopina, ale grałam w Żelazowej Woli, 

w pałacu królewskim w Warszawie, w Płocku i wiele razy w Katowicach. 

Przyjazd do Polski to dla mnie zawsze niesamowite przeżycie. Nie tylko ze 

względu na Chopina, który stąd pochodził, ale i ze względu na polsko – 

węgierską przyjaźń.  Odnośnie tego muszę coś powiedzieć: „Polak, Węgier dwa 

bratanki, i do szabli, i do szklanki”. To jest ta przyjaźń, która jest niezwykle 

silna. Cieszę się, że każdego roku wracam do Polski.  

Tak w ogóle to ta aula jest niesamowita, podoba mi się też cały budynek szkoły. 

To bardzo dobrze, że w liceum tego typu kultura jest na tak wysokim poziomie 

oraz to, że macie fortepian. To naprawdę niesamowite.  

R: Tak, wydaliśmy (jako szkoła) dużo pieniędzy na jego renowację, nasza 

poprzednia Pani dyrektor była w to bardzo zaangażowana.  

Ivett: To bardzo dobry fortepian, ten rodzaj dźwięku niesamowicie komponuje 

się z twórczością  Chopina. Grałam zaledwie 10 minut, a już jestem pod 

wielkim wrażeniem.  

R: Czy jest coś, co zaskoczyło Cię w Polsce, kiedy pierwszy raz tu 

przyjechałaś?  

Ivett: Kiedy pierwszy raz przyjechałam? Atmosfera. Kiedy pierwszy raz byłam 

w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, tam, gdzie  znajduje się serce 

Chopina. Właściwie grałam tam – od razu poprosiłam, żeby pokazali mi to 

miejsce. Płakałam, ludzie patrzyli na mnie z niezrozumieniem w oczach – to 

zawsze było coś, co mnie poruszało. To niesamowite, że jego ostatnią wolą 

było, by jego serce wróciło do Polski i tu spoczywało. Przez to czuję silną więź 

emocjonalną z Polską. 

R: Widzisz jakieś różnice między Polską a Węgrami?  

Ivett: Oczywiście Chopin, bo na Węgrzech wszyscy proszą mnie, bym zagrała 

coś innego, a ja chce grać Chopina ( śmiech ). To dla mnie bardzo interesujące, 

bo, wiecie, ja zawsze jestem za tym, by grać Chopina. I jestem bardzo 

szczęśliwa, że otrzymałam nagrodę w konkursie w Darmstadt w Niemczech,  

co prawda nie zdobyłam pierwszego miejsca, ale dostałam "The Mazurka Prize" 

(nagroda za najlepsze wykonie mazurka). To było dla mnie bardzo poruszające. 



Mazurek jest typowo polskim utworem. Otrzymanie tej nagrody to był dla mnie 

ogromny zaszczyt. Dzisiaj też będę grała mazurka, to będzie obszerny program, 

zagram m.in. 24 preludia. Mam nadzieję, że to będzie dobry koncert. 

R: Z pewnością taki będzie!  

R: Czy będąc tyle razy w Polsce, próbowałaś polskiego jedzenia? 

Ivett: Tak, pierogów i pokochałam je. Próbowałam zarówno tych na słodko jak i 

na słono, są naprawdę pyszne. Są podobne do jednej z węgierskich potraw.  

R: Każdy, kto przyjeżdża do Polski, chce spróbować pierogów.  

Ivett: Uczyłam się też tańczyć krakowiaka ( śmiech ).  

R: Czy słuchasz jakiejś innej muzyki niż klasyczna?  

Ivett: Teraz nie, jednak zanim zaczęłam grać na pianinie, słuchałam jazzu, 

lubiłam też muzykę folkową. Wybierałam raczej  spokojniejsze kawałki. 

R: Czy poza grą na pianinie masz jakieś inne hobby? 

Ivett: Obecnie studiuję w Berlinie, oprócz nauki gry, studiuję też nauki 

humanistyczne, m. in. filozofię – to mnie interesuje.  

R :  A książki ? Czytasz może coś z literatury popularnej? 

Ivett: Nie, jednak lubię książki o tematach związanych z filozofią i naukami 

humanistycznym, podobały mi się też ballady Mickiewicza. 

R: Bardzo mnie ciekawi, czy lubisz sport i czy znajdujesz na niego czas? 

Ivett: W podstawówce lubiłam grę w kosza, jednak doznałam kontuzji - 

wybiłam palec. Przez miesiąc nie mogłam grać, byłam zrozpaczona. Pomimo że 

lubiłam sport, musiałam z niego zrezygnować - na pierwszym miejscu było 

pianino. A teraz, o ile sprzyja pogoda, to biegam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad po angielsku przeprowadziły i na j. polski przetłumaczyły: Paulina 

Gala i Małgorzata Bucka z kl. III a  (medialnej) 



Bo taki świat jest piękny!, czyli Plateranie    

w podróży 

 
"Zakopane z orkanem 

w tle" 
Środowy poranek z lekkim 

zachmurzeniem nie 

zapowiadał wyjazdu z 

mnóstwem emocji, 

przyrodniczych niespodzianek 

i pogodowych zaskoczeń. 

Autokar odjechał chwilę po 

siódmej rano, jeszcze ostatni 

rzut oka na Plater .... i witaj 

przygodo!!!!! 

 Pierwszy przystanek przed Gubałówką, z jej szczytu piękny widok na 

panoramę Tatr. Świecące słońce trochę uśpiło czujność uczestników wycieczki, 

spacer na Pęksowy Brzyzek, a później spotkanie z wielką sztuką. Muzeum 

Władysława Hasiora okazało się miłą niespodzianką dla wszystkich, którzy 

muszą zdać maturę w tym lub przyszłym roku. Każdy uczeń mógł znaleźć 

dzieło artystycznie odpowiadające jego wrażliwości. 

 Po długim dniu, krótka noc i wczesnym rankiem wyprawa nad Morskie 

Oko. Sprawnym krokiem pokonaliśmy trasę do przepięknego górskiego jeziora. 

Ale w drodze spotkał nas złośliwy "Ksawery". Wiatr i ulewa tylko na chwilę 

zaburzyły rytm wycieczki. Potem wizyta w uroczym schronisku w Dolinie 

Roztoki (niedźwiedź akurat był nieobecny) . 

 Niespodziewanie nadszedł piątek i spacer Doliną Kościeliską. Chociaż 

pogoda nas nie rozpieszczała, to jesienne drzewa i przepiękne okoliczności 

przyrody pozostawią niezapomniane wrażenia wśród uczestników wycieczki do 

Zakopanego. 

 

 

 

 



 

 

Śladami dziedzictwa 

narodowego  
4 października 2017 klasy: 1b, 

2c oraz częściowo 2e 

przebywały w Tyńcu i 

Krakowie  na wycieczce 

przedmiotowej z języka 

polskiego i wiedzy o kulturze. 

Pod przewodnictwem ojca 

Leonarda zwiedzaliśmy  

Opactwo Benedyktynów w 

Tyńcu: klasztor i muzeum, 

traktując to miejsce jako istotny punkt na religijnej mapie Polski, a także żywy 

pomnik kultury narodowej. 

 Spotkanie w Muzeum Narodowym w Krakowie z pamiątkami kultury 

narodowej było równie ważnym doświadczeniem. Wystawa „Dziedzictwo” to 

żywa lekcja historii, języka polskiego i wiedzy o kulturze. Nasz pobyt w 

Krakowie wzbogaciliśmy również spacerem  szlakiem miejsc związanych z 

życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego. 

 

 

Wakacyjne wspomnienia z wyjazdu studyjnego do Brukseli  
23 czerwca, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego 2016/17, z dworca PKS 

w Katowicach odjechał autobus 

do Brukseli. Na jego pokładzie 

znaleźli się zwycięzcy i laureaci  

historycznych konkursów, w 

tym także dwóch uczniów 

Plater - Konrad Gałysa i 

Tymoteusz Maj. Wyjazd do 

stolicy Belgii był nagrodą za 

zdobycie tytułu laureatów w  

Wojewódzkim Konkursie 

Historyczno – Literackim 



„Prawda i kłamstwo o Katyniu”, zorganizowanym przez poseł do Parlamentu 

Europejskiego – Jadwigę Wiśniewską. 

 Już pierwszego dnia pobytu w Brukseli mieliśmy możliwość zwiedzić 

centrum miasta, podziwiać najważniejsze zabytki, sfotografować się pod 

słynnym Atomium, skosztować pysznej belgijskiej czekolady, gofrów i frytek z 

majonezem. 

 Wieczorem, po długim i wyczerpującym zwiedzaniu, przyszła pora na 

prawdziwą belgijską ucztę w restauracji „The Lobster House”, gdzie mogliśmy 

spróbować m. in. wyśmienitych muli. Kolejny dzień spędziliśmy w Gandawie, 

podziwiając średniowieczną starówkę, zamek Gravensteen i spacerując po 

zabytkowych uliczkach miasta. Następnym punktem dnia była wizyta w 

urokliwej średniowiecznej Brugii. Miasto to nie bez powodu nazywane jest 

Wenecją Północy, gdyż całe oplecione jest siecią romantycznych kanałów, po 

których organizowane są wycieczki. W Brugii znajduje się także znana na całą 

Europę rzeźba Michała Anioła „Madonna z dzieciątkiem”. 

 Ostatniego dnia mieliśmy okazję odwiedzić główny cel naszej podróży - 

budynek Parlamentu Europejskiego. W głównym gmachu parlamentu odbyło 

się spotkanie z naszym gospodarzem – europoseł Jadwigą Wiśniewską, która 

opowiedziała o swojej pracy w parlamencie oraz aktualnych problemach, z 

jakimi Unia Europejska musi zmagać się na co dzień. Spotkanie było bardzo 

inspirujące i chociaż harmonogram był napięty, udało się wymienić parę 

ciepłych słów oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia. Niestety, po paru godzinach 

trzeba było zmierzać do wyjścia i tym samym końca całej wycieczki. Ostatnie 

chwile spędziliśmy na brukselskiej starówce, z żalem żegnając przepiękną 

stolicę Unii Europejskiej, i kupując pamiątki. 

 Wyjazd do Brukseli był niezapomnianą przygodą, która pozwoliła nam 

poznać wielu ciekawych, utalentowanych ludzi, nawiązać nowe przyjaźnie i 

poznać wielkie bogactwo kulturalne Belgii. Wycieczka była prawdziwie 

pouczającą nagrodą, która mobilizuje do udziału w kolejnych konkursach i 

poszerzania swojej wiedzy.    
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WYCIECZKA DO RUMUNII 

 

Rumunia to niebanalny kraj, pełen malowniczych krajobrazów, tradycji  

i historycznych budowli, które zapierają dech w piersi. Mimo to wciąż jest to 

region mało znany, dopiero otwierający się na turystów. Szczerze przyznam, że 

początkowo nasza grupa nie odczuwała tak wielkiego entuzjazmu, jak 

chociażby przed wyjazdem do Rosji. Cieszyliśmy się, że znowu spędzimy tyle 

czasu razem (chociaż po kilku godzinach w autokarze z powodu ograniczonej 

przestrzeni, najchętniej zostawilibyśmy niektórych na pierwszej-lepszej stacji 

;)) i odpoczniemy od obowiązków, bowiem klasa maturalna już na samym jej 

początku to ostra jazda bez trzymanki, ale zastanawialiśmy się…, co tak 

właściwie jest w Rumunii? Obecnie jest ona jednym z najbiedniejszych krajów 

Unii Europejskiej.  Czy będzie coś, co nas zachwyci?  

 

 

 

 

 



W autokarze wrzało. Spotkanie z przyjaciółmi z Olkusza, utwierdziło nas 

w przekonaniu, że ten wyjazd był naprawdę dobrym pomysłem. Naszym 

pierwszym celem był Lwów - zapierające dech w piersi miasto na Ukrainie, 

którego Stare Miasto widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Jak zapewne pamiętacie, Plateranie byli już w tym miejscu w ubiegłym roku, 

lecz mimo to nie narzekaliśmy, że spędzimy tam pierwszy dzień naszej 

podróży. Wręcz przeciwnie – poprzednie wizyty spowodowały, że związaliśmy 

z tym miastem masę ciepłych wspomnień, w związku z czym czuliśmy się 

naprawdę wspaniale.  

Zaczęliśmy od absolutnie niepowtarzalnego Cmentarza Łyczakowskiego. 

Obok jego monumentalnych rzeźb nie da się przejść obojętnie. W powietrzu 

unosi się podniosłość, duma, ale i nostalgiczne nuta oraz lekki smutek. Rzeźby 

nagrobne wydają się jakby żywe, są tak realistyczne, że ma się ochotę ich 

dotknąć, aby sprawdzić, czy to na pewno nie są to ludzie zastygli na moment… 

 

 

Jego centralnym punktem jest dla Polaków Cmentarz Obrońców Polskości 

Lwowa, zwany Cmentarzem Orląt Lwowskich, na którym leżą ci, którzy bronili 

miasta przed Ukraińcami w latach 1918 - 1920, chcącymi przejąć tu władzę. Na 

krzyżach wyryte są imiona dzieci – osób młodszych od nas, naszych 

rówieśników lub maksymalnie starszych o dwa lata. Każdy krzyż jest w górnej 

części opasany biało - czerwoną wstążką. Wszystko to sprawia, że po 

Cmentarzu Łyczakowskim chodzi się ze ściśniętym sercem, naprawdę. 

Ważnym jego obiektem jest łuk triumfalny, wciąż pokryty śladami po linach i 

kulach czołgów, którymi chcieli go zniszczyć Ukraińcy po drugiej wojnie 

światowej.  



Pozostały czas do powrotu do autokaru spędziliśmy na Starym Mieście. 

Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy najważniejsze miejsca, wysłuchaliśmy 

ciekawych historii z nimi związanych oraz dostaliśmy czas na zjedzenie 

posiłku, kupno pamiątek czy po prostu chwilę odprężenia.   

 Ukraina to przepiękne, pełne uroku miejsce. Podczas pierwszej wizyty 

usłyszeliśmy, że nieważne, ile jeszcze razy odwiedzimy ten kraj, zawsze 

zachwyci nas coś innego, za każdym razem odnajdziemy coś, o istnieniu czego 

wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Podczas tej wycieczki odkryliśmy uroczą 

kawiarnię, niby w centrum, a jednak na uboczu. Z zewnątrz otoczona była 

różnego rodzaju roślinnością, a w środku niebieskawe światło, piękny zapach 

herbat, blask świec i niepowtarzalne umeblowanie tworzyły wyjątkową 

atmosferę. W momencie, w którym usiadłyśmy, na moment świat się zatrzymał. 

Odeszło zmęczenie, poczuliśmy wszechogarniający spokój i błogość. 

Wycieczka zaczęła się naprawdę dobrze.  

 

W 
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Wsiadając do autokaru, ta część młodzieży, która była na Ukrainie po raz 

pierwszy, zażegnywała się, że jeszcze tu wróci, a pozostali… mieli takie samo 

zdanie. Nie chodzi tu tylko o korzystne ceny. Uparcie sądzę, że to wyjątkowe 

miejsce w Europie, z racji czego niezwykle miło mi, że pozostała młodzież 

również tak ciepło odebrała wizytę tutaj. Jest to szczególnie ważne w obliczu 

tego, co obecnie dzieje się na świecie. Solidarność, serdeczność, miłość. Nie 

totalitarne zapędy, które już zniszczyły życie tysiącom. Ukraińcy potrzebują 

wsparcia, chociażby mentalnego. Podróż w to miejsce, to za każdym razem 

podróż w głąb siebie, po której zawsze wyjeżdża się bogatszym o nowe 

doświadczenia.  

 Drugiego dnia naszym celem była Suczawa - stolica rumuńskiej części 

Bukowiny, której część słynnych monastyrów wpisana jest na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obejrzeliśmy dwa z nich: najpierw XVII-



wieczny, otoczony warownym murem, 

monastyr Dragomira oraz pochodzący ze 

schyłku średniowiecza monastyr w Voronet.  

Mimo że przypadły nam one do gustu, każdy z 

nas żył już przede wszystkim plotką, która 

głosiła, że następnego dnia udamy się do 

Transylwanii, aby zwiedzić zamek… Draculi! 

Ale do tego jeszcze przejdziemy;). Warto 

bowiem wspomnieć o kilku ciekawostkach, 

które  ,,sprzedał’’ nam nasz niepowtarzalny 

przewodnik (notabene absolwent Plater) o  

niecodziennych zdolnościach aktorskich, 

wokalnych oraz językowych (nie każdy może 

pochwalić się przecież znajomością języka 

elfickiego ;)).  W Rumunii obowiązuje parę 

dość specyficznych świąt niespotykanych w 

innych kulturach. Warto przywołać tutaj: 

Tanjaua, czyli święto pierwszego oracza roku 

obchodzone 24 kwietnia lub w Poniedziałek 

Wielkanocny. Tradycja ta obchodzona jest 

głównie na wsiach, gdzie ulicami przechodzi 

procesja mieszkańców w uroczystych strojach. 

Ponadto wywodzi się z tego kraju wiele 

rekordów Guinessa, takich jak chociażby 

najmniejszy banknot świata, który wydano w 

1917 roku o wartości 10 bani (ok.10 groszy) i 

wymiarach 3,8 cm wysokości oraz 2,75 cm 

długości.  

Po zwiedzeniu Suczawy udaliśmy się do 

Braszowa, zabytkowego miasta, pięknie usytuowanego wśród wzgórz, 

stanowiącego żelazny punkt wycieczek do Rumunii. Posiada on wiele 

charakterystycznych budowli, takich jak chociażby Czarny Kościół. Czas, w 

którym zwiedzaliśmy to miejsce, był momentem nadejścia pierwszej plagi 

ogólnego zmęczenia. Wywołały ją przede wszystkim wędrówka dnia 

poprzedniego do późnych godzin wieczornych i noc w autokarze, w którym 

ułożenie się na wcale nie tak dużym fotelu, w dodatku z często z wiercącym się 

i wymagającym sąsiadem, nie jest rzeczą prostą. Jednakże miło zaskoczyła nas 



lekka atmosfera panująca w tym mieście. Braszów okazał się bowiem pełen 

uroku. Budowle, prowadzące do rynku, były takie jak lubimy najbardziej, a on 

sam przejrzysty, nie przepełniony, po prostu przytulny.  

 

 

Zamki chłopskie i kościoły warowne, które można spotkać w Rumunii, 

najczęściej wznoszone były przez niemieckich kolonizatorów przede wszystkim 

w celach obronnych. Obecnie stanowią zabytki w skali europejskiej. Mieliśmy 

też przyjemność zwiedzić zamek Peles. Znajduje się on  w malowniczej, 

miejscowości Sinaia, nazywanej "Perłą Karpat". Przy jego budowie w latach 

1873-1883 pracowało 

ponad 400 ludzi z około 15 

krajów. Może to właśnie z 

tego powodu Peles 

przypomina bardziej 

baśniowy pałac, aniżeli 

tradycyjny zamek. 

Wrażenie to podbija jeszcze 

bardziej piękne otoczenie 

budowli, jakim jest górska 

polana w towarzystwie 

bukowych lasów. Miejsce to zauroczyło wszystkich uczestników wycieczki, do 

tego stopnia, że na jej koniec wymienili je jako to, które zapamiętają  najdłużej. 

Zamek Peles to obiekt będący mieszaniną stylów architektonicznych z różnych 

epok, od gotyku do baroku, naszpikowany lasem wieżyczek.  Ciekawostkami 

dotyczącymi budowli są znajdujące się w niej ogromne odkurzacze oraz 

archaiczne kino. Na uwagę szczególną zasługują ogrody. W jednym z nich 

znajduje się Pelisor, mały zameczek postawiony w sąsiedztwie Peles, 

zbudowany jako prywatna rezydencja króla Ferdynanda.  



.  

 

Jednym z najbardziej eksploatowanych turystycznie miejsc w Rumunii 

jest niewątpliwie zamek Draculi. Pierwowzorem najsłynniejszego wampira 

świata był w rzeczywistości hospodar wołoski – Wład III Palownik, który 

urodził się w 1431 roku w Siedmiogrodzie i był synem Włada II Diabła. 

Przydomek Włada Palownika „Drăculea” („Drakula”) oznacza po prostu syna 

Diabła („Dracul”– „Diabeł”). Wszedł on w konflikt z siedmiogrodzkimi 

kupcami, którzy, aby go oczernić, zaczęli wydawać pamflety opisujące rzekome 

okrucieństwa Palownika (m.in.  gotowanie ofiar żywcem, wbijanie na pal matek 

i przybijanie do ich piersi niemowląt). W późniejszym czasie ukazał się nawet  

poemat „O krwawym szaleńcu zwanym Draculą, wojewodzie wołoskim”, który 

znacząco przyczynił się do powstania czarnej legendy. Z czasem postać Drakuli 

stała się symbolem popkultury, nierzadko  wykorzystywanym  m.in. w filmach. 

Transylwania skradła nasze serca od pierwszych chwil. Zadecydowały o 

tym takie czynniki jak jej charakterystyczna zabudowa, ujmujący targ z 

rzeczami, bez których nie można było wyjechać, cudowny, unoszący się nad 

nami klimat z wyczuwalną nutką tajemnicy oraz majestatyczne wzgórza. Na 

pewno jesteście ciekawi, jak 

wygląda słynny zamek popularnego 

Draculi, prawda? Część była 

zawiedziona, ponieważ nie zastała w 

środku czerwonych, krwistych 

dywanów czy zasłon, skór i innych 

elementów tego typu, lecz nie 

rozumiem, dlaczego w ogóle ich 

oczekiwali. Ruszyli na zamek z 



wyobrażeniem, które wpoiła im obecna popkultura (przede wszystkim mało 

ambitne filmy), co było ogromnym błędem. Jednak ci, którzy weszli w jego 

mury przepełnieni po prostu ciekawością, wyszli usatysfakcjonowani. Zamek 

wygląda bowiem tak, jak wyglądała większość budowli tego typu w dawnych 

czasach, aczkolwiek pełen jest takich smaczków jak tajemne przejścia i wąskie 

korytarze wykute w skale. Niewątpliwie posiada swój czar.  

Przeciwieństwem urokliwego zamku w Branie jest okolica 

renesansowego zamku w Hunedoarze. To po prostu brzydkie, zaniedbane 

przemysłowe miasto, których, bądźmy szczerzy, w Rumunii nie brakuje, co 

spowodowane jest industrializacją tego kraju w czasach socjalizmu.  Z powodu 

spóźnienia nie udało nam się dostać do wnętrza zamku w Hunedoarze, lecz nie 

możemy odmówić mu bardzo kunsztownej konstrukcji zewnętrznej. W ramach 

rekompensaty chętna część wycieczki udała się do pobliskiego, niedużego, ale 

przemyślanego muzeum tortur.  

  

 

 



Na ostatni dzień wycieczki zaplanowany był Budapeszt, stolica Węgier. 

Wystarczyło kilka sekund, aby to miejsce pobiło na głowę wszystko to, co 

widzieliśmy do tej pory. Budapeszt okazał się tak  piękny, niepowtarzalny, że 

po powrocie do autokaru bolała nas szyja od ciągłego kręcenia głową to w 

jedną, to w drugą stronę. Każdy najchętniej rozmnożyłby się, żeby w czasie 

kilku godzin, którymi gospodarowaliśmy, obejrzeć jak najwięcej. W uczniach 

Plater i olkuskiego liceum obudził się wielki głód. Całe zmęczenie, które od 

prawie tygodnia nosiliśmy na barkach, odeszło jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki. Nawet nasza kadra nie spodziewała się, że miasto to 

wywrze na nas aż tak wielkie wrażenie. Gdyby wiedzieli, z pewnością 

poświęcono by więcej czasu na pobyt w Budapeszcie, ponieważ trzy godziny to 

zdecydowanie za mało. Spora część z nas zamierza pojechać tam jeszcze raz na 

własną rękę, chociażby na parę dni. 

Dość szybko zrozumieliśmy, że wycieczka do Rumunii będzie inna niż 

wszystkie. Pisząc to zdanie, śmieje się pod nosem, ponieważ poza nową kulturą 

odkryliśmy kilka prawd życiowych. Po pierwsze, duża ilość czasu wolnego, 

może być zbyteczna. Możecie się nie zgadzać, ale lepiej żebyście tego nie 

doświadczyli;).  Po drugie, każdy z nas poznał swój osobisty limit odnośnie 

ilości godzin, które jest w stanie spędzić w autokarze, bowiem malownicze 

trasy, chociaż piękne, nie miały magicznych zdolności skracania drogi, kiedy od 

jednego punktu wycieczki do drugiego dzieliło nas kilka godzin. Po trzecie, 

zrozumieliśmy, jak ważne jest sprawdzanie dostępności wszelkich obiektów. Po 

czwarte, wróciliśmy zdolniejsi o umiejętność obracania niepowodzeń w 

śmieszne zbiegi okoliczności i podchodzenia do nich z dystansem. Zastanówcie 

się, czy gdyby autokar nie uległ pewnego razu awarii, mielibyśmy okazję 

wykonać niepowtarzalną sesję zdjęciową na łonie natury?  

 Mimo tego wszystkiego jesteśmy zadowoleni. Pierwszy raz mogliśmy 

zobaczyć kraj, który nie jest dobrze rozwinięty, a wręcz przeciwnie - ma jeszcze 

sporo drogi przed sobą. Zobaczyliśmy życie takim, jakie jest naprawdę, dostając 

okazję do przemyślenia kilku podstawowym spraw. Powinniśmy naprawdę 

docenić tę możliwość, ponieważ jesteśmy w takim wieku, w którym musimy 

zacząć podejmować odpowiedzialne decyzje o dużej wadze. Co jest w życiu 

ważne? Co powinniśmy pielęgnować i przekazywać? Szczerze powiedziawszy, 

szkoła powinna organizować więcej takich wycieczek, prawdziwych, gorzko - 

słodkich podróży w głąb. Człowieczeństwa. Świata. Życia.   

 

 

Kamila Swoboda, klasa IIIA (medialna) 

 



CZY ANDROIDY ŚNIĄ O 

WYSOKOBUDŻETOWYCH KONTYNUACJACH? 
Kiedy w 2015 roku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące kontynuacji 

legendarnego filmu Ridleya Scotta, fani w okamgnieniu podzielili się na dwie 

grupy. Na zagorzałych przeciwników, którzy wypowiadali się o sequelu ze 

skrajnym pesymizmem, na każdym kroku krytykując takie rozwiązanie oraz na 

zwolenników, którzy mimo wątpliwości uważali, że to umiarkowanie dobry 

pomysł i ze zniecierpliwieniem czekali na premierę. Zdecydowanie należę do 

tej drugiej grupy i kiedy wybrałem się do kina, niestety odrobinkę się 

rozczarowałem. 

   "Blade Runner 2049" to przede wszystkim film szalenie odtwórczy, wręcz 

zbyt wierny w stosunku do "Łowcy androidów" z 1982 roku. Widać to przede 

wszystkim w warstwie audiowizualnej, do której mam ambiwalentne odczucia. 

Z jednej strony jest to właściwie kalka materiału źródłowego z kilkoma 

innowacjami (m.in. hologramy), które niezbyt mi się podobały, nie mówiąc o 

muzyce naczelnego plagiatora współczesnego kina - Hansa Zimmera, który 

bezczelnie "skopiował" soundtrack Vangelisa z pierwszej części. Z drugiej 

strony neonoirowe, cyberpunkowe kadry Rogera Deakinsa miejscami wywołały 

u mnie ciarki na plecach. Deakins oczywiście również mocno inspiruje się 

zdjęciami poprzednika, jednak włożył też mnóstwo od siebie i za to powinien 

być nagradzany wszystkimi trofeami filmowymi na świecie. 

   Moje największe wątpliwości dotyczyły scenariusza. Współczesne kino 

science-fiction stawia przede wszystkim na usatysfakcjonowanie widza 

masowego, który oglądając film, liczy na widowiskowe efekty specjalne, puste 

mordobicie, wybuchy itp. Scenarzyści nowego "Blade Runnera" na szczęście 

nie poszli na łatwiznę, zachowując wolne tempo oryginału, jednak niestety 

geniusz zanika w filozoficznej otoczce, która była jednym ze znaków 

rozpoznawczych części pierwszej. To opowieść o poszukiwaniu tożsamości w 

umierającym świecie z wymuskaną filozofię w tle, w której nie dostrzegam ani 

śladu intelektualnej otoczki poprzednika. Pierwsza część była przede wszystkim 

osobistą historią, w której pytania natury etyczno-filozoficznej wisiały gdzieś w 

tle, rzucone w eter i sami musieliśmy sobie dopowiadać, jak ten świat działa 

oraz jaki wpływ na niego będą miały wydarzenia w filmie. Tutaj niestety mamy 

wszystko podane na tacy, bohaterowie raz na jakiś czas rzucą bezpośrednim 

frazesem o istocie człowieczeństwa. 

   Kiedy w Internecie ujawniono, że reżyserem tego widowiska będzie Denis 



Villeneuve, cieszyłem się jak dziecko. To jeden z najciekawszych artystów kina 

XXI wieku o niebywałym warsztacie, którego narzędzia narracyjne zawsze na 

mnie działają i uważałem, że wybór jego na stanowisko reżysera był strzałem w 

dziesiątkę. Po seansie twierdzę, iż nie do końca podołał i czeka go jeszcze długa 

droga w dźwiganiu tak ogromnych przedsięwzięć. Oczywiście bardzo szanuję, 

że nie zrobił z tego filmu typowego blockbustera, zachowując wolne tempo i 

ducha oryginału, jednak miejscami chwyta się tanich i efekciarskich rozwiązań 

(chodzi mi głównie o dwie ostatnie sekwencje, które mimo że posiadają 

warstwę emocjonalną i estetyczną, są po prostu pretensjonalne i oczywiste). 

Bardzo podobało mi się, że Villeneuve umiejętnie używał nawiązań do części 

pierwszej, jak i samej prozy Dicka, na której oparte są filmy, w dodatku nie 

prowadził widza za rączkę, rezygnując z bezpośrednich sugestii dokąd historia 

prowadzi, pozostawiając sporo miejsca dla intelektu widza, który sam jest 

zmuszony odnaleźć się w tym świecie. 

   Jak na ironię, najbardziej zaskoczyła mnie tutaj rzecz, której obawiałem się 

najbardziej - kreacja Ryana Goslinga. To aktor, którego niestety nie darzę 

sympatią, odkąd pamiętam, nie widziałem w nim ani krzty talentu. Jednak tutaj 

był po prostu wyborem oczywistym, jego minimalistyczna mimika i stonowanie 

bardzo pomogły w kreacji tajemniczego oficera K, który stara się rozwikłać 

tajemnice swojej przeszłości oraz zapobiec zagładzie społeczeństwa. 

   Podsumowując, nie mam zbyt dużych powodów, aby znienawidzić ten film, 

jednak większych zachwytów też u mnie nie wywołał. Na pewno warto wybrać 

się do kina, bo to wciąż jeden z najlepszych filmów sci-fi XXI wieku, który 

stanowi świetną opozycję i antidotum na popaprane intelektualne wydmuszki, 

którymi od lat katuje nas Christopher Nolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Michał Jędrszczak, kl. III a (medialna) 



Furi – recenzja gry komputerowej 

 
 
 

Furi to gra akcji opracowana z myślą o komputerach stacjonarnych przez 

francuskie studio The Game Bakers. Jej kampania ma postać ciągu pojedynków 

tylko i wyłącznie z bossami. Gra została wydana na PC-ty i konsole nowej 

generacji (PS4 i Xbox one) Rozgrywka dzieli się na dwa tryby, walkę z 

dystansu, gdzie walka wręcz jest mało efektywna acz możliwa, a sam boss, 

oprócz odpowiadania na nasz ogień jego ogniem, co jakiś czas używa 

specjalnych umiejętności, których musimy się wyuczyć i unikać, by wygrać. 

 

 
Następnym elementem jest walka wręcz, tu jesteśmy już zmuszeni do 

użycia broni białej. Tutaj główny nacisk jest kładziony na zręczność i czas 



reakcji gracza. Musimy w odpowiednim momencie uniknąć ciosu lub go 

sparować, a także nasz przeciwnik co jakiś czas użyje specjalnej mocy, której 

musimy uniknąć. 

 

 
Jest jeszcze jeden element, o którym wcześniej nie wspomniałem, 

mianowicie jest to ostatni punkt życia bossa. Gdy uda nam się zbić jego życie 

do ostatniego punktu, całkowita mechanika gry zmienia się o 180 stopni. 

Pierwszy etap (dystansowy) zamienia się w istną grę typu bullethell, gdzie 

pociski od przeciwnika są wręcz wszędzie, a naszym zadaniem jest unikanie ich 

i przeżycie do końca, albowiem wtedy boss przestanie strzelać i da nam się 

sprowadzić do parteru. 

 

 



Ostatni element przed wygraną to walka wręcz, która podobnie jak walka 

dystansowa polega na przetrwaniu, tym razem przeciwnik będzie albo nakładał 

na nas grad ciosów, które będziemy musieli zablokować, albo użyje innej 

specjalnej umiejętności. Po kilku seriach uników będziemy mogli go na 

spokojnie zgładzić. 
 

Fabuła gry  

Fabuła jest niezwykle ciekawa, ale i owiana nutą tajemnicy. Do naszego 

protagonisty trafiamy, gdy ten jest zakuty. Z pomocą przybywa nam tajemniczy 

człowiek w stroju różowego królika, który powiedział, że łączy nas ten sam cel 

– wolność – i nas uwolnił i wskazał drogę. Od teraz musimy walczyć z różnymi 

bossami, by zaznać słodkiego smaku wolności. Każdy z bossów jest inny, każdy 

z nich ma inne ataki, inny wygląd i inną historię, którą poznajemy dzięki 

naszemu kompanowi. Podczas przygody dowiemy się kilku ciekawych rzeczy, 

przez które nasze spojrzenie na głównego bohatera gry nie będzie takie samo, 

jak przy rozpoczęciu zabawy. Jednakże nie chcę tu za dużo zdradzać, więc jeśli 

ktoś chce dowiedzieć się więcej, polecam samemu przysiąść do zabawy. 

 

 

 

Mechanika gry 

Gra ta w stu procentach opiera się na umiejętnościach zręcznościowych 

gracza, co oznacza, że nie znajdziemy tutaj żadnych ulepszeń dla postaci. Sama 

rozgrywka dzieli się na dwa etapy, walki i eksploracji, podczas której 

poznajemy historię następnego przeciwnika i otaczającego nas świata. 

 

Co ciekawe, w furii nigdy nie zawalczymy z większą grupą przeciwników, 

zawsze będą to pojedynki jedne na jeden, z małym wyjątkiem, ale to była 

umiejętność jednego z przeciwników, albowiem każdy z nich dysponuje 



własnymi umiejętnościami, których nauka jest kluczem do sukcesu. 

 

 

Kwestie techniczne 

Gra stoi na bardzo wysokim poziomie audiowizualny, dzięki czemu 

walka z każdym bossem to zupełnie inne, a zarazem przyjemne, doznanie, nie 

tylko dla naszego oka, które może pocieszyć się ładną grafiką, ale i dla naszych 

uszów. Każdy boss wygląda zupełnie inaczej, ma swoje ścieżki dialogowe, 

nawiązujące do nas i naszej przeszłości. 



Jeśli nabrałeś ochoty, tę grę na komputer osobisty nabędziesz za około 50 

złotych w sklepie. Natomiast na konsole cena nie różni się zbytnio od cen wersji 

na PC – ok. 60 zł na Xbox'a i 80 na PS'a (ceny wzięte z oficjalnych stron 

sklepów Microsoft i Sony!) 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marek Wziętal, kl. IA (medialna) 

 

 



DOJRZAŁOŚĆ A DOROSŁOŚĆ 

 

BYCIE DOROSŁYM TO ODCIĘCIE SIĘ OD TEGO, CO ZAPEWNIAJĄ NAM 

RODZICE. TRZEBA „PÓJŚĆ NA SWOJE”, PODEJMOWAĆ TRUDNE 

DECYZJE I ODNALEŹĆ WŁASNĄ DROGĘ  

W LABIRYNCIE ŚCIEŻEK TEGO ŚWIATA. 

 

  PYTANIE RZEKA? 
 Wakacje. Lipiec. Półmetek wolnego czasu. Leżę na kocu, odpoczywam. Ktoś mógłby 

powiedzieć - beztroska, żadnych zmartwień, ale nie do końca. Te wakacje zmieniają 

wszystko, ponieważ właśnie skończyłam 18 lat. Dowód osobisty, zobowiązanie do 

podejmowania samodzielnych decyzji, które do najłatwiejszych nie należą, a decydują o 

moim dalszym życiu. Nasuwa się jednak pytanie rzeka: JESTEM DOJRZAŁA, DOROSŁA, 

CZY TYLKO PEŁNOLETNIA? 

  CZYM JEST DOJRZALOŚĆ? 
 Jest to stan umysłu, świadomości, który przekłada się na nasz stosunek do świata, do 

siebie i swojego miejsca w tym świecie, do naszej relacji z tym, co nas otacza. Dojrzałość to 

stan, gdy człowiek może powiedzieć: potrafię żyć, rozumiem życie i siebie w tym życiu, 

akceptuję prawdy o nim. Jest to przede wszystkim czas, kiedy ma się odwagę mieć otwarte 

oczy na świat po obu stronach skóry. Widzieć świat wewnętrzny (czyli samego siebie) i 

zewnętrzny (ten dookoła nas). Musimy również nauczyć się tworzyć interakcję pomiędzy 

tymi światami.  Wspomniane przeze mnie wcześniej światy, to nasze możliwości, lęki, talenty 

i nieumiejętności, potrzeby, „lubię/nie lubię”, granice. Jest to nasze swoiste rozpoznanie 

siebie. W każdym człowieku jest wiele do odkodowania i każdy człowiek musi znaleźć 

własną Enigmę. 

  CZY DAWNIEJ BYŁO ŁATWIEJ? 
 Kiedyś była prostsza struktura świata. Kobiety nie miały wielu możliwości rozwoju. 

Nie było szkół ani pracy dla kobiet, więc nie musiały dojrzale uczestniczyć w procesie 

wybierania. Prostsza była struktura społeczna, rodzinna, także struktura możliwości. 

Wszystko zależało od rodzimej grupy społecznej. Kobiety nie dokonywały wyboru, czy chcą 

być arystokratką, czy chłopką. Panował mniej lub bardziej sprawiedliwy porządek. Kobiety 

wychodził wcześnie za mąż, rodziły dzieci, pracowały na rzecz domu, nie łączyły tego z pracą 

zawodową. Teraz - w dobie Internetu - mamy globalizację, możemy pracować zdalnie, 

awansować (również w sensie: przejść z jednej grupy społecznej do drugiej). Kobieta nie ma 

przymusu wyjść młodo za mąż i być podległą mężowi. Teraz istnieją związki partnerskie, 

rozwody, samotne macierzyństwo. Kiedyś jednak nie byliśmy zmuszeni do dokonywania 

takiej liczby wyborów. Mężczyźni szli do wojska albo przejmowali fachy po ojcach, a kobiety 

wychowywały dzieci i prowadziły domy. Dzisiejszy świat oznacza, że mamy więcej 

możliwości życia, rozwoju, większą wolność. Jednak korzystanie z tego wymaga wielkiej 

dojrzałości. Nie możemy myśleć tylko o „czubku własnego nosa”, ale i o innych. Kiedyś 

świat zdecydowanie był prostszy. Teraz poprzeczka dorosłości się podnosi. Musimy dokonać 

analizy większej ilości danych, które do nas napływają, porządkować je. 

  A CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ? 
 Gdybym przez chwilę miała pobawić się we wróżkę, to sądzę, że będziemy w 

przyszłości potrzebować większej samoświadomości i siły wewnętrznej, aby nie skupiać się 

tylko na konsumpcji świata. Będziemy musieli przyjąć odpowiedzialność i za siebie, i za 

drugiego człowieka. Ludzie w XXI wieku za bardzo dążą w stronę indywidualizmu, uznając 

za ważne tylko swoje poszczególne potrzeby. A przecież każdy z nas ma ich wiele. Potem 

ludzie tylko żałują, że stracili związek, przyjaźń przez swoją krótkowzroczność. Obniżona 



będzie również gotowość do zachowania się zgodnie z pospolicie określonymi standardami i 

normami. Teraz łatwo ukryć w gąszczu mediów społecznościowych, w Internecie, uczucia. 

Jedyne co tracimy, kiedy „hejtujemy” kogoś w „sieci”, to wrażliwość i sumienie.  

W przyszłości nie będzie ubywać bodźców, więc niezbędne będą cechy pozwalające mieć 

mocny kręgosłup moralny i nie zgubić się w dżungli możliwości. Nie możemy przecież 

pozwolić, żeby nasze życie wyglądało jak bieg w kołowrotku chomika. Biedne zwierzątko 

biegnie, ale to kołowrotek się kręci, a ono de facto stoi w miejscu. 

  STRACH PRZED NIEZNANYM? 
 Jestem młoda i praca, o której marzę, nie wiąże się ze stabilnym „stołkiem” za 

biurkiem przez 50 lat oraz zaznaczaniu krzyżyków w kalendarzu, odliczając dni do 

emerytury. Nie bawi mnie po pracy wyżywanie się na wszystkich dookoła, że mój „korpo-

dzień” był tak samo nudny i monotonny jak wszystkie inne w roku, nie licząc sobót, niedziel, 

L4 czy dwutygodniowego urlopu. Chcę znaleźć i podążać wybraną ścieżką, podróżować, 

zgłębiać kultury innych krajów, zasmakować życia. A jaki smak ma życie za biurkiem? Kawy 

z ekspresu, która jedyna trzyma ludzi przy życiu, czy kolejnego papierosa, który tylko rujnuje 

moje zdrowie, ale na 20 minut pozwala zapomnieć o stresie? Sensem życia dla mnie, tak jak i 

większości młodych ludzi wkraczających w dorosłość, jest to, aby robić to, co się kocha i 

dzięki temu móc zarobić na życie. Często słyszę, że młode pokolenie jest inne, niedojrzałe, 

nieodpowiedzialne. Jest to jednak jedynie wina tego, że my wchodzimy na rynek pracy z 

innymi oczekiwaniami i przygotowaniem. Jednak kiedy chcemy dokonać jakiejś zmiany 

pośród utartych konwenansów, spotykamy opór otoczenia. Moim zdaniem dojrzałość to 

jednak umiejętność uświadomienia sobie, że nie trzeba wpisywać się w cudze ramy i nie 

trzeba być lubianym przez wszystkich. Być może, jeżeli ktoś krytykuje nasz tryb życia, to 

albo zazdrości nam odwagi i sam nie jest w stanie się na nią zdobyć, albo nie wpasowujemy 

się w jego   określone standardy. Dlatego chciałabym być kolorowym ptakiem wśród szarych 

jednostek, którymi rządzi schemat: dom-praca-jedzenie-sen. Każdy człowiek ma prawo, a 

nawet obowiązek żyć jak chce, a inni powinni to akceptować albo zwyczajnie tolerować. 

Czysty hedonizm i egoizm? Nie. Podstawą tego światopoglądu nie jest krzywdzenie drugiego 

człowieka, żeby uniknąć własnego cierpienia. Chodzi o to, aby nasze „ja” współżyło z innymi 

istnieniami. To nie przyjemność ma być głównym celem naszego życia, ale dzielenie się 

dobrem i rozjaśnianie bladości świata. Nie wolno dać się wrzucić do szuflady „gorszy”, ale 

nie wolno też samemu takiej szuflady tworzyć. 

  SYSTEM WARTOŚCI? 
 Rozwój osobisty i dojrzałość polegają na dostrzeżeniu swojego systemu wartości. To 

właśnie on wytycza ścieżkę naszej indywidualnej podróży przez życie. Jednak droga ta 

powinna znajdować się ramach społeczeństwa. Wewnętrzny system wartości to przejaw tego, 

co mamy w środku, a dojrzałość jest jak kręgosłup trzymający to wszystko w pionie. 

Dojrzałość to pilnowanie i doglądanie potrzeb, nie tylko swoich, ale i cudzych. Jedną z 

najważniejszych potrzeb człowieka jest życie we wspólnocie, przynależność do grup 

społecznych. Dlatego trzeba żyć tak, aby połączyć nadzór nad wartościami i życie w 

„stadzie”. Dojrzałość znajduje się na tej samej półce co mądrość, a mądrość to umiejętność 

życia z innymi ludźmi. Dojrzałość to dostrzeganie innych ludzi (zwłaszcza tych, których 

wpuściliśmy do swojego życia, ale nie tylko) i wszystkich fragmentów swojego życia. Kiedy 

dokładamy kolejny element do „puzzli” swojego życia, bierzemy odpowiedzialność za każdy 

jeden, bez wyjątku. Kiedy zgubimy chociaż jeden element, nie zapełnimy go niczym, bo 

powstanie dziura. 

  CECHY CZŁOWIEKA DOJRZAŁEGO  
Nie ma czegoś takiego jak zbiór cech człowieka, który osiągnął dojrzałość. Na zewnątrz to 

normy społeczne, wewnątrz magiel, przez który przepuszczamy własne życie, doświadczenia 

i decyzje. Powinno się żyć według motta: „Chcę umrzeć po swoim własnym życiu.” 



Chciałabym kiedyś podziękować sobie za dokonane wybory i być z siebie dumna. Teraz 

wiem, że do samozadowolenia jeszcze długa i kręta droga, a moim zadaniem jest zwalniać na 

zakrętach, aby z niej nie wypaść. Jeżeli za późno coś dostrzeżemy i zaczniemy żałować, 

pojawi się egzystencjalna refleksja, że mamy coraz mniej czasu i możliwości na dokonanie 

tego, co chcemy osiągnąć. Właśnie dlatego zamiast autostrady, na której nie zrobimy 

przystanku, a „jazda” minie szybciej niż mrugnięcie oka, warto wybrać krętą i dziurawą, leśną 

drogę, na której nieraz zmuszeni będziemy się zatrzymać, żeby zrobić rachunek sumienia i 

zastanowić się nad dalszą drogą. Podejmowanie decyzji wiąże się z kosztami. Osiągnięcie 

celu wiąże się z poświęceniem, nie można pójść na skróty. Dojrzałość więc to umiejętność 

ważenia zysków i strat. Nie można iść po trupach do celu, „każdy ma coś, czego nie ma”. 

Trzeba zrozumieć, że życie potrafi być bolesne, pełne niepowodzeń i czasem trzeba 

z czegoś zrezygnować. Moja nauczycielka kiedyś powiedziała: „Należy pamiętać, żeby to, 

czego nie mamy, nie było wszystkim, co mamy. Ból jest częścią życia i może rozwijać.” Coś 

musi się skończyć, aby nowe mogło się zacząć, a coś musi runąć, aby zbudować coś od nowa, 

lepszego. Nie można ładować naszej energii życiowej tylko jedną wtyczką, trzeba szukać 

innych. Człowiek dojrzały to człowiek, który potrafi zatrzymać się, cieszyć, płakać, tęsknić, 

nie rozumieć, upaśći wstać, poprosić o pomoc. Człowiek dojrzały chce dbać o swoje życie, 

chce się w nim uśmiechać. Jest to również doświadczanie siebie w różnych rolach. Każdy z 

nas ma ich wiele: jest uczniem, synem, bratem itp.. Nasza szafa życia nie składa się tylko z 

jednej szuflady. Jedna jest wyżej, inna niżej, czasem się zmieniają, a my musimy nauczyć się 

utrzymywać w nich porządek. Są również takie szuflady, których jeszcze nie odkryliśmy. 

Zawsze jesteśmy kimś więcej, niż o sobie wiemy. Zaskakujemy siebie, co jest źródłem 

informacji o tym, co potrafimy, o tym, że w każdej kolejnej chwili jesteśmy kimś więcej. 

  CO WIĘC DALEJ? 
 Wszystkie moje myśli na chwilę obecną mogę sprowadzić do słowa 'przyszłość'. Nie 

mogę poprzestawać na tym, kim jestem, ale szukać wzrokiem sygnałów, kim mogę być, co 

może się zdarzyć. Nie mogę zamykać się w pewności siebie, nie rezygnować z życia, nowej 

przygody. Nie wiem, co będzie, ale chcę bardziej skupić się na tym, kim ja jestem i kim mogę 

być, do czego jestem zdolna. Niektórzy straszą nas przyszłością, potworami czającymi się w 

niej i czyhającymi na młodą krew. Jednak gdyby żeglarze ulegli tym przestrogom, nigdy nie 

wypłynęliby z portów. Możliwe więc, że w przyszłości będę w stanie dokonać czegoś 

wielkiego, czego się po sobie nie spodziewam.  Dlatego też chcę być otwarta na to, co 

nadchodzi i osiągnąć dojrzałość. Tego właśnie życzę wszystkim 18-latkom, tego życzę sobie. 

Abyśmy szli przez życie z podniesionymi głowami, z poczuciem, które towarzyszy 

aktywistom, artystom, podróżnikom, odkrywcom i zakochanym: 

ŻE MOŻEMY ZDOBYWAĆ ŚWIAT, JEŻELI NAPRAWDĘ TEGO PRAGNIEMY!    

 

   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karolina Kabacińska, klasa IIIA (medialna) 



Dzień Edukacji Narodowej 

to wyjątkowe święto, które przypomina 

o niezwykłej wartości, jaką jest edukacja 

i o szczególnej misji kształcenia młodzieży. 

Z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej 

Redakcja E!milki składa najserdeczniejsze 

życzenia oraz wyrazy podziękowania 

dyrekcji, kadrze nauczycielskiej 

oraz pracownikom administracji i obsługi 

naszej Szkoły. 

 

 


