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KRĘGOSŁUP MORALNY
Sezon na przeziębienia, grypy, anginy i inne choróbska w pełni, toteż i ja
nie mogłam się obejść bez wizyty u lekarza. Z powodu złego samopoczucia
i dręczących mnie boleści zapisałam się do mojej Pani Doktor, pediatry,
Krystyny Wątroby. Lubię Panią Krystynę, bo dobrze się z nią rozmawia, nie
owija w bawełnę, jest tak do bólu szczera, że aż zabawna, a zarazem,
w moim odczuciu, mądra. Ponadto, mimo że mam już 17 lat, zawsze pod
koniec wizyty otrzymuje od niej czekoladkę i naklejkę z napisem „dzielny
pacjent”. Tak łatwo mnie przekupić...

Przed wizytą czekam sobie w poczekalni w poradni, jeszcze całe
szczęście, dziecięcej. Tam jest znacznie spokojniej i bezpieczniej niżeli pod
mrocznym gabinetem lekarza ogólnego dla dorosłych. Pod gabinetem Pani
Krystyny są kolorowe, plastikowe krzesełka z Ikei, stoliczek ze stosem
kolorowanek i rozsypanymi kredkami, na ścianach namalowane są
dinozaury, motylki i pieski, we wnęce stoi akwarium z tęczowymi rybkami,
w rogu spoczywa telewizor, na którym puszczane są kreskówki. A wszystko
jest utrzymane w pastelowych, już dla mnie trochę zbyt słodkawych, ale
optymistycznych barwach. Toteż siedzisz sobie na takim plastikowym
krzesełku z Ikei, wpatrujesz się w uśmiechniętego dinozaura na ścianie
i złudnie myślisz, że jesteś nadal niewinnym dzieciaczkiem, który na swoim
sumieniu ma co najwyżej kradzież cukierka z kredensu. Ale to tylko
złudzenie...

Z gabinetu wybiega z płaczem mały chłopczyk, wrzeszcząc, że już nigdy
nie da sobie zmierzyć temperatury, bo o mało co przez to nie umarł, za nim
wychodzi zatroskana mama. Nadeszła moja kolej. Wchodzę raźnym
krokiem do gabinetu Pani Krystyny. Tam już nie tak kolorowo, ale nadal
w miarę przytulnie. Miarka i waga obklejone wesołymi słoneczkami,
na oknach niebieskie zasłonki w kwiatki. Milutko. Mówię „dzień dobry”
i siadam naprzeciw Pani doktor.
2

-Dzień dobry, Pani...-waha się pani Krystyna.
-Pabian. Przez b.
-Słucham?
-Przez „b” to znaczy najpierw przez „p”, a potem przez „b”, rozumie Pani.
-Nie bardzo.
-P-a-b-i-a-n.
-Teraz rozumiem. Nie mam Pani kartoteki. Pani Danusia nie przyniosła
z recepcji. Nie lubię przyjmować pacjentów, nie mając przed oczami ich
kartoteki. Pójdę po nią, Pani chwilę poczeka.
-Oczywiście.
-DAAAAAAAAAAANUUUUSIAAAAAA! Przynieś no karty pacjentów!
-COOOO? - odkrzykuje gdzieś z głębi przychodni pani Danusia.
-Dobra, sama sobie przyniosę.
Wraca po chwili.
-Proszę wybaczyć, widzi Pani jaka sytuacja. Najlepiej polegać na sobie.
Zatem...- zerka w moją kartotekę - Pani Małgorzato...Co Pani dolega?
-Pani doktor, ostatnimi czasy bardzo boli mnie kręgosłup.
-W którym miejscu dokładnie Panią boli?
-No, cały kręgosłup mnie boli.
-A jak często Panią boli?
-Właściwie to cały czas. Pewnie dlatego, że dręczy mnie sumienie.
-Sumienie?
-Kręgosłup moralny mnie boli, rozumie Pani. Przyczyny tego dopatruje się
zwykle w wyrzutach sumienia.
-To ja tu jestem lekarzem.
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-To prawda.
-Ale ma Pani rację.
-Wiem o tym.
-Więc po co Pani przychodzi?
-Żeby to jakoś wyleczyć, zmniejszyć ten ból.
-Trzeba by zmniejszyć wyrzuty sumienia. Uśpić albo uspokoić sumienie.
-W jaki sposób?
-Farmakologicznie albo praktycznie.
-Co Pani doktor zaleca?
-Można spróbować zacząć praktycznie, czyli od eliminacji czynnika
powodującego bóle, czyli od eliminacji tego, co powoduje wyrzuty sumienia.
-Pani doktor... Tyle że ja nie wiem, co jest powodem. Tyle tego ostatnio
było...
-Czego?
-Tych czynników. Już nie pamiętam, od którego się zaczęło.
-Ma Pani dużo na sumieniu, Pani Małgorzato?
-Dużo, ale większości nie pamiętam.
-Nie pamięta Pani? Czy miewa Pani zaniki pamięci?
-Wie Pani, czasem kiedy się coś odruchowo robi, to wejdzie w nawyk.
Zapomina Pani pewnie nieraz, że zamknęła Pani drzwi, bo robi to pani
codziennie.
-Czy Pani codziennie drażni swoje sumienie?
-Nie pamiętam. Ale wszystko na to wskazuje.
-Ciężki przypadek, nie będę Pani oszukiwać. Czy jest coś, co Pani pamięta?
-Tabliczkę mnożenia jeszcze pamiętam i inwokację „Pana Tadeusza”.
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-Bardzo mnie to cieszy, ale miałam na myśli raczej czynniki demoralizujące.
-Hmm... No na pewno 31 grudnia skłamałam.
-Kogo Pani skłamała?
-Samą siebie, Pani doktor. To najgorsze kłamstwo.
-Co Pani sobie powiedziała?
-Że od Nowego Roku będę lepszym człowiekiem. Nie dotrzymałam słowa,
jak pani widzi. Ała.
-Czyżby bardziej Panią rozbolało?
-Nie, nie, tylko przypominam sobie, że boli.
-Możemy jednak spróbować farmakologicznie. Zaraz zobaczę w kartotece,
czy jest Pani na coś uczulona.
-Jestem uczulona na siebie.
-Nie mam tu takiej adnotacji.
-Nikt mi tego nie zdiagnozował jeszcze.
-Jakie są objawy tej alergii?
-No wie Pani, jak mam siebie dość, to wtedy właśnie pojawiają się czynniki
demoralizujące.
-Proszę to rozwinąć.
-Myślę sobie „Mam siebie dość. Jestem okropna. Czy mogę być bardziej
okropna? Chyba już nie mogę. Więc co to za różnica, jak postąpię, czy
na skróty, czy prosto”.
-Najlepsze są często najprostsze ścieżki.
-Mądra z Pani babka, nie ma co.
-W końcu jestem lekarzem.
-Więc przepisze mi Pani jakieś pigułki?
-W ostateczności mogę...
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-Proszę przepisać, tylko żeby nie były za duże te kapsułki.
-A to dlaczego?
-Nie umiem łykać tabletek. Boję się, że się zakrztuszę.
-Przecież z Pani duże dziecko.
-Niestety to prawda. Małe dzieci rzadko miewają takie bóle kręgosłupa.
-Dobrze, przepiszę pani 20 pigułek szczerości i dwa zastrzyki cnoty,
dożylnie.
-To będzie bolało? Te zastrzyki?
-Wszystko co dobre, rodzi się w bólu.
-Mądra z Pani babka, nie ma co.
-W końcu jestem lekarzem.
-Więc wystarczą mi te pigułki i zastrzyki? Ból minie?
-To zależy od Pani.
-Jak to ode mnie?
-Ból minie, ale może powrócić, jeśli nie będzie Pani nad sobą pracować,
doskonalić się, dbać o swoje ciało, duszę, sumienie.
-To będzie trudne i czasochłonne.
-Najlepsze rzeczy w życiu nie przychodzą łatwo i szybko.
-Mądra z Pani babka, nie ma co.
-Proszę wziąć jeszcze czekoladkę na pocieszenie, truskawkowa.
-Dziękuję, Pani doktor. A jeszcze mam jedno pytanie.
-Proszę pytać.
-Czy Panią też tak nieraz boli kręgosłup?
-Nie, mnie nie boli nigdy, bo już nie mam kręgosłupa.
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-Rozumiem. Bezkręgowcem moralnym Pani doktor jest.
-Jestem, owszem.
-Ale przynajmniej z Pani mądra babka, nie ma co.
-Przynajmniej mądra. Ale to czasem za mało.
-Do widzenia.
-Do widzenia.

Małgorzata Pabian, 2 AB
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NIE MAM CZASU!
Kilka dni temu przypadkowo natknęłam się w Internecie na jeden
z popularnych ostatnio tzw. motywatorów. Zazwyczaj nie przykuwają one
na dłużej mojej uwagi, ale ten jakoś szczególniej zapadł mi w pamięć
i skłonił do refleksji. Mianowicie chodzi o jedno proste zdanie: „YOU HAVE
AS MANY HOURS IN A DAY AS BEYONCE ” (z ang.: „Masz tyle samo godzin
w ciągu dniu co Beyoncé”). W tym samym momencie usłyszałam donośny,
chrapliwy głos mojej sąsiadki z dołu, Pani Jadwigi, która uwielbia
komunikować się z pozostałymi domownikami poprzez mrożący krew
w żyłach krzyk. Tym razem wrzasnęła tak, ażeby pozostali mieszkańcy
bloku również mogli jej komunikat usłyszeć: „BOGDAN, NIE MAM TERAZ
CZASU, SAM SE WYPRASUJ TE PORTKI!”. Owe słowa Pani Jadwigi także
przyczyniły się do głębszego zastanowienia nad nagminnie używanym
w dzisiejszym świecie stwierdzeniem: „Nie mam teraz czasu” i ogólnie
do pojęcia czasu w naszym życiu.

Zacznę
swe
rozważania
od
motywującej
sentencji
z Panią Beyoncé. Kiedy przeczytałam ją po raz pierwszy, odezwał się we
mnie mały, sceptyczny ludzik i pomyślałam: „No dobrze, mam tyle samo
godzin co Beyoncé, ale
co
z
tego?”.
Przeczytałam jednak po
raz drugi. „No dobrze,
ale Beyoncé ma wielki
talent, miliardy na
koncie i jest znana na
całym świecie. Zupełnie
bez porównania do
zwykłego, szarego człowieka”. Myślę dłuższą chwilę, starając się zepchnąć
sceptycznego ludzika w głębię mojej świadomości. „No dobrze, ale Beyoncé
nie ma talentu, miliardów i popularności z kosmosu czy w darze od Odyna,
tylko zapracowała na nie ciężką pracą i poświęconym czasem, który już od
najmłodszych lat pożytkowała na rozwijaniu się w wymarzonym kierunku”.
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Jednak siedzący w mojej głowie sceptyczny ludzik nie dawał za wygraną:
„Jasne, jasne, ale jej to i tak pewnie łatwo przychodzi, zresztą w Ameryce
jest wiele możliwości”. Ale ostatecznie w tej dyspucie zwyciężył lekko
ironiczny rozumek: „Oj bardzo wiele możliwości. Wielu Amerykanów
wykorzystuje na przykład możliwość objadania się śmieciowym jedzeniem
na pobranych na kredyty skórzanych kanapach, wpatrując się ślepo
w telewizor wzięty także na kredyt. W tym samym czasie Beyoncé zagrała
w oscarowym „Dreamgirls” i wydała kolejną płytę. Pomyśl, co ty mogłabyś
wówczas zrobić”. Doszłam ostatecznie do wniosku, że Pani Beyoncé
po prostu efektywnie wykorzystuje dany jej czas i nie byłaby Beyoncé,
gdyby tak jak ja teraz marnotrawiła czas na ślęczeniu przed komputerem.

Z drugiej strony pomyślałam o Pani Jadwidze, której szkoda marnować
czas na wyprasowanie portek swego małżonka. Nie wnikam w relacje
rodzinne Pani Jadwigi i Pana Bogdana, aczkolwiek zastanawia mnie już od
dłuższego czasu, co tak naprawdę mamy na myśli mówiąc: „nie mam czasu”.
A co oznacza zatem „mieć czas”? Czas to teoretycznie wielkość fizyczna,
rozumiana na wiele sposobów, generalnie określająca kolejność zdarzeń.
Czy w ogóle możemy posiadać tak abstrakcyjne pojęcie? Nie mam czasu.
Czyli czego nie mam? Nie funkcjonuje w czasie? Więc nie istnieje! No, może
nie będę posuwać się do tak drastycznych wniosków. Może z innej strony...
Nie mam czasu. Dlaczego? Bo robię coś innego. Więc na coś innego mam
czas. Więc ogólnie czas mam, ale akurat nie na tę czynność, nie dla ciebie,
nie dla babci Zdzisi, nie na pomoc mamie, nie na wyjście na siłownię
z kumplem. Nie, na to mi czasu szkoda. Czas jest bardzo cenny, więc go nie
mam na takie bzdury. Są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda?

No, zależy. Powiedzmy, że pochwalam, ekhm, dramatyczny wybór
pomiędzy nauką na test z matmy (ku chwale liczbie pi!), a pograniem
w GTA, zakończony efektywną nauką. Ale czasem są takie wybory, że dla
nas coś jest nieważne albo udajemy, że nie ma to dla nas znaczenia, ale dla
bliskiej nam osoby już tak. Weźmy przykładowo coś przyziemnego, weźmy
Pana Bogdana. Chciał, żeby żona wyprasowała mu portki. Puśćmy wodze
fantazji. Dlaczego to mogło być ważne dla Pana Bogdana? Bo może Pan
Bogdan wychodził na ważne spotkanie albo oczekuje gościa, a może
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następnego dnia ma ważnego klienta, od którego zależy, czy dostanie
podwyżkę i kupi Pani Jadwidze obiecany jej, wymarzony ekspres
do kawy...? Dobra, powiedzmy, że w tym przypadku jestem optymistką
i wierzę w dobre intencje Pana Bogdana. Ale chodzi mi o to, że często
rezygnujemy ze zrobienia czegoś dla bliskiej osoby, spędzenia z nią czasu,
szukając jakiejś wymówki, wtedy właśnie deklarujemy, że nie mamy czasu,
chociaż może wcale nie zajmujemy się czymś szczególnie istotnym, tylko po
prostu nam się nie chce ruszyć tyłka z kanapy albo boimy się, że stracimy
na daną czynność kilka godzin, a życie mija, bla, bla, bla. Życie mija. Ale jak
nam mija? Na wiecznym szukaniu wymówek? Na odkładaniu wszystkiego
na potem?

Z drugiej strony chcemy coś zrobić dla siebie, zmienić w swoim życiu, ale
nie mamy czasu. Planujemy 356724 rzeczy, które nigdy nie zostaną
zrobione. Chcemy zacząć ćwiczyć, uprawiać jakiś sport. Ale nie mamy czasu.
No przecież praca, szkoła, rodzina, znajomi, obowiązki, zakupy trzeba
zrobić, co najwyżej chwilę by się znalazło w niedzielę, ale wtedy pewnie coś
innego będzie na głowie. Chcemy znaleźć jakieś hobby, pasję, zainteresować
się czymś na poważnie. Może by się zapisać na jakieś zajęcia, jakieś treningi,
kursy? Ale szkoda na to czasu, trzeba zostawać po szkole albo dojeżdżać
daleko, strata cennych chwil. Chcemy spędzać więcej czasu z bliskimi,
bo czujemy, że coś się między nami nie układa, że tracimy z nimi kontakt.
No ale kiedy to nadrobić, kiedy to naprawić? Nie ma kiedy, brakuje czasu,
wracam
do
domu,
jestem
zmęczony,
nie
chce
mi
się
z nikim gadać, a jak gadam, to o niczym. O fabule serialu, o promocji
w markecie, ale nie o tym, co czujemy. Nie angażujemy się
w rozmowę, jesteśmy, ale jakby nas z tą drugą osobą nie było.

A może po prostu brakuje nam doby, może dzień jest za krótki? Wiecie,
w kultowym filmie „Labirynt” (polecam!) bohaterowie korzystali
z trzynastogodzinnego zegara. Mimo to głównej bohaterce i tak brakowało
czasu, żeby przejść przez labirynt i uratować brata. To od nas samych
zależy, jak wykorzystujemy te 24-godziny, to od nas zależy, czy odkładamy
wszystko na jutro, na kiedyś, czy wykorzystujemy tu i teraz. Ja na przykład
lubię sobie powtarzać, że jutro mogę się nie obudzić, dlatego carpe diem,
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warto jeszcze dzisiaj zjeść te dwie tabliczki czekolady, a co sobie będę
przyjemności odmawiać!

Ale tak na poważnie… Może nie biegnijmy tak znowu prędko, nie gońmy za
czasem, za każdą minutą. Starajmy się organizować sobie dzień, ale nie
planujmy każdej sekundy dnia, zostawmy sobie czas na spontaniczność,
nieoczekiwane zdarzenia. Zatrzymajmy się na chwilę. Odetchnijmy.
Pomyślmy, co jest dla nas naprawdę ważne. Na co chcemy „mieć czas”?
Bo codziennie mamy go tyle samo. Ustalmy priorytety. Jeśli chcemy coś
zrobić, zróbmy to teraz. Albo choć zacznijmy dzisiaj, zróbmy choć kroczek,
który przybliży nas do celu, do czegoś lepszego. Gadam jak jakiś coach albo
psycholog, ale może czasem warto wygospodarować chwilę na myślenie
i zastanowić się, jak wykorzystujemy nasze dni? Na koniec zostawiam Was
z nader trafnym według mnie cytatem, który także radzę wziąć sobie
do serca: „Robić trzeba, a nie tylko myśleć, żeby robić”. (Kaja Kowalewska)

Powodzenia wam życzę, a ja wracam do moich tabliczek czekolady, same
się nie zjedzą. :-)

Małgorzata Pabian, 2 AB
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Zakłada

ADOLF HITLER
KOLOROWANKA

się, że im więcej lat osiąga dana historia, tym bledsi są jej
bohaterowie, niekiedy nawet poszczególne jej wydarzenia. Tymczasem im
dalsza zaczyna wydawać się Trzecia Rzesza, postać Adolfa Hitlera jaśnieje.
Istnieje ponad 120 tysięcy biografii. Pewien historyk powiedział niedawno,
że nigdy dotąd nie było tyle Hitlera. Niestety większość z nich zarzuca
czytelnika datami, a jeśli już skupia się na aspekcie psychologicznym, to
ukazuje go jako wielkie monstrum, pożerającego żywcem. Porównuje się go
do tylu potworów, że zapomnieliśmy, że był po prostu człowiekiem.
I właśnie to jest najbardziej przerażające. Chciałabym naprawić ten błąd.
Przedstawić ciąg czynników, które tak go ukształtowały, abyście sami mogli
stwierdzić, że tyranem się nie urodził, a stał.

Zacznijmy od ciekawostki! Adolf Schicklgruber. Jak
to brzmi? Gdyby nie mała pomyłka przyszły wódz III
Rzeszy nazywałby się właśnie tak. Wszystko zaczyna się
od dziadka Adolfa, który urodził się w 1837 jako Alois
Schicklgruber. Jego matka pięć lat później wyszła za
Johanna Hiedlera. Nie wiodło się im zbyt dobrze, więc
oddano Aloisa pod opiekę brata Hiedlera – Johanna
Niepomuka, który po ich śmierci ogłosił, że Alois był
biologicznym ojcem dziecka. Proboszcz miał za zadanie
zmienić status w jego rubrykach z nieślubnego na ślubne
oraz wpisać nazwisko ojca. Właśnie w tym momencie
dochodzi do pomyłki. Proboszcz przekształca Hiedler
w Hitler. Charakter Adolfa w dużej mierze ukształtowali
rodzice.
Hitler urodził się w 1889 roku w Braunau. Nie był
pierwszym dzieckiem – poprzedzali go Gustaw, Ida i Otto,
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którzy niestety nie przeżyli.

Alois był surowym ojcem, który łatwo wpadał w gniew. Wymagał bezwzględnego
szacunku i nie stronił od przemocy, co doprowadziło do wyprowadzki starszego,
przybranego brata Adolfa już w wieku czternastu lat. Nie przejął się tym nawet
w najmniejszym stopniu, ponieważ w ogóle nie interesował się rodziną (wolny czas
poświęcał swojemu hobby, jakim była hodowla pszczół). Adolf zarzucał mu jeszcze
pijaństwo, co zostało całkowicie zdementowane. Powodem była chęć upokorzenia ojca,
wynikająca z ogromnych pokładów żalu i nienawiści, które podsycały u niego pragnienie
buntu.
Po drugiej stronie stała matka. Cicha, potulna i niesamowicie skromna kobieta. Dla
Adolfa była pokrewną dusz (zawsze nosił przy sobie jej zdjęcie). Wspierała go w każdym
przedsięwzięciu. Pamiętajmy, że wcześniej straciła trójkę dzieci. Kiedy pojawiło się
czwarte, przegnało całą jej rozpacz. Adolf stał się jej oczkiem w głowie, największym
skarbem.
Co nam to daje? Autorytarny ojciec spowodował, że nie potrafił prowadzić
nieagresywnej polityki oraz pozbyć się nienawiści, która wrzała w nim przez całe życie.
Nadmiar matczynej miłości sprawił, że stał się egoistyczny, uparcie stał przy swoim pewny
o słuszności jedynie swoich decyzji i możliwości godnych Boga.
Jego dzieciństwo nie jest dokładnie znane, ponieważ kazał spalić wszystkie dokumenty
z tego okresy. Wiemy jednak dużo o jego szkolnym życiu. Obowiązki nie sprawiały mu
kłopotu, czuł się wyśmienicie w otoczeniu kolegów z wioski. Nie sprzeciwiali mu się,
w dodatku zawsze zajmował pozycję lidera.

Wszystko uległo diametralnej zmianie, gdy przeszedł do państwowej szkoły
realnej. Dla rówieśników był chłopcem z wioski, w dodatku wątłym i sprawiającym
wrażenie chorowitego. Presja spowodowała, że jego wyniki pogorszyły się. Adolf
wyjaśniał to tym, że chciał zbuntować się przeciwko ojcu, który zamierzał kształcić go
na urzędnika. Było to kłamstwem, ponieważ wówczas na pewno wysłałby go do
specjalnej szkoły. Dlaczego kłamał? Już wtedy nie potrafił przyznać się do błędu, porażki,
musiał zrzucić odpowiedzialność na kogoś lub coś.
Po tym etapie mamy dziecko odtrącone przez otoczenie, podgryzane przez złość
i rozgoryczenie.
Okres szkolny był dodatkowo okresem zaostrzenia konfliktu na linii ojciec – syn, lecz
zanim doszło do czegoś poważniejszego, stało się coś tak niespodziewanego, że poraziło
niczym grom wszystkich – Alois Hitler zmarł. W 1903 roku, mając 65 lat.
Co wówczas się dzieje?
Co za wolność! Życie Adolfa obiera całkiem nowy tor – w końcu nie pastwi się nad nim
żaden tyran, pozostaje jedynie wielbiąca matka. Jego wyniki w nauce co prawda nie
polepszyły się, ale czas wolny zaczął poświęcać malowaniu, do którego jeszcze
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przejdziemy. Jaki skutek ma śmierć ojca w odniesieniu do przyszłości Adolfa?
Uderza go wrażenie, że już nic go nie ogranicza. Może zrobić wszystko, cokolwiek
zapragnie. Można powiedzieć, że lekko uderzyło mu do głowy.

Istotnym jest również moment, w którym poznaje Augusta Kubizka, który opisuje Hitlera
w swoich wspomnieniach: Nigdy potem nie widziałem człowieka, u którego (…) oczy
dominowałyby w twarzy tak bardzo, jak u mojego przyjaciela. Były to jasne oczy jego matki.
Jej nieruchome, przeszywające spojrzenie występowało u syna jeszcze wyraźniej (…)
Niesamowite jak mocno potrafił zmieniać ich wyraz, zwłaszcza gdy mówił. Wszystko
pozostawało nieruchome, tylko one... Naprawdę mówił oczami.
Wiele osób uważa, że to właśnie w nich krył się sekret jego magnetyzmu. Po pierwszej
wizycie Hitlera w rodzinnym domu Kubizka, jego matka również zwróciła szczególną uwagę
na ten element jego fizjonomii. I bardzo dobrze zapamiętał, że słyszał w jej tonie więcej
strachu niż podziwu.
Choć stanowili swoje przeciwieństwo, połączyła ich wyjątkowa więź. Oboje uwielbiali
sztukę, z którą wiązali swoją przyszłość. Adolf chciał zostać malarzem artystą, on znanym
muzykiem.
Chodzili wielokrotnie na występu muzyczne, które rozwiązały Hitlerowi język.
W towarzystwie Kubizka czuł się jak w pierwszych latach swojej edukacji – znów był
w centrum. Poczuwszy dawny smak, po długiej przerwie upokorzeń, poprzysiągł, że już nigdy
więcej o nim nie zapomni. Pewnego dnia wybrali się na operę Rienzi, Wagnera, która była
przełomem w sposobie myślenia Adolfa. Opowiadała o trybunie ludowym, który uwalnia
Rzym od tyranii arystokratów, a pod koniec zostaje opuszczony przez lud i ginie pod murami
płonącego Kapitolu.
Hitler widział w nim siebie. Mówił: Wzniosłymi, porywającymi czynami odmalował
przede mną przyszłość swoją i swojego narodu. (…) Mówił o szczególnej misji, która kiedyś
stanie się jego udziałem. (…) W dalszych wspomnieniach Kubizek dodaje: Dopiero po wielu
latach pojąłem, co oznaczała dla mojego przyjaciela owa rozgwieżdżona chwila oddalona od
wszelkiej rzeczywistości.

Element z operą Renzi stał się doniosłym momentem politycznego przebudzenia. Obudziła
się w nim ponownie potrzebna wyższości ze zdjęcia klasowego. Pasja do twórczości
Wagnera, którą podzielał przez całe życia, narkotycznie wzmacniała i rozwijała w nim ego.
Można nawet wysunąć wniosek, że dążenie do zbawienia narodu i swojej jasnej
przyszłości, że te całe przekonanie o swoim powołaniu do rzeczy wielkich, nigdy nie
dotarłby do niego gdyby przez całe dotychczasowe życie spijał śmietankę.
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Niedługo potem, z takimi przekonaniami, wyjechał
na dwa tygodnie do Wiednia. Obraz miasta
wywarły na nim ogromne wrażenie. Wszystkie
budynki i ulice miały również znaczenie
psychologiczne – piękno, które nagle go otoczyło
potwierdziło w jego umyśle, że powinien dążyć
jedynie do rzeczy wielkich. Rozwinęło wzniosłość.
Wiedeń spowodował, że ten sposób myślenia
zagwoździł się w nim równie mocno jak nienawiść
do ojca.
Krótko po tym dowiedział się, że jego
matka jest chora na raka piersi. Przeszła operację
i przeprowadzili się do mieszkania, w którym
miała do pokonania o wiele mniej schodów.
Dopiero wówczas Hitler wrócił do stolicy
Austrii. Przystąpił do egzaminów wstępnych
na Akademii Sztuk Pięknych. Sądził, że lata
spowodowały, iż jego prace są bardzo dobre.
W dodatku narodziło się w nim powołanie.
Zgłosiło się stu dwunastu kandydatów.
Adolf przeszedł pierwszy etap, w którym już
odpadły trzydzieści trzy osoby, lecz nie udało mu
się przejść przez etap drugi. Jego ocena brzmiała
dokładnie: ,,Za mało głów. Rysunek próbny –
niedostateczny''
Wybierając się do Akademii, sądził, że
przejdzie bez najmniejszego kłopotu, więc
odrzucenie sprawiło mu niesamowity ból. Na jego
sprzeciw dyrektor wyraził opinię, że nie
podważalnie ma zdolności, ale nie w dziedzinie
malarstwa, na jakim mu zależało, lecz architektury.
Do studiów w tej kategorii brakowało mu jednak
świadectwa ukończenia gimnazjum.
Według amerykańskiego krytyka sztuki
Frederica Spottsa, rysował on poprawnie,
natomiast zdecydowanie nie odbiegał talentem od
ulicznych malarzy. Największą słabością dyktatora
był brak oryginalności oraz nieumiejętność
tworzenia z wyobraźni.
Banalne widoczki malowane przez Hitlera
sprzedały się jednak całkiem nieźle. W 2007
r. w Anglii na aukcję wystawiono 21 powstałych
w czasie I wojny światowej obrazów dyktatora,
które znaleziono w 2006 roku na strychu domu
w Belgii. Osiągnęły one wówczas cenę 176 tys.
euro (około 750 tys. zł). Można więc przyjąć, że
każdy z nich sprzedano za około 35 tys. zł.
Najdroższa
z
akwareli
Hitlera,
przedstawiająca samotnego mężczyznę siedzącego
na kamiennym moście osiągnęła cenę 10 tys.
funtów (czyli około 50 tys. zł).
Pomyślmy jak mało brakowało! Co stałoby
się gdyby Adolf Hitler dostał się do Akademii
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Sztuk Pięknych w Wiedniu i został artystą
malarzem?

Wkrótce Klara Hitler zmarła. Po tym wydarzeniu wyjechał do Wiednia, bez
konkretniej daty powrotu, ze świadomością, że jego przyjaciel lada moment do
niego dołączy. Lecz Wiedeń był i pozostał dla mnie najcięższą, choć
i najokrutniejszą szkołą życia. Przybyłem niegdyś do tego miasta, będąc jeszcze
na poły chłopcem, zaś wyjechałem zeń cichym i poważnym człowiekiem – tak Hitler
pisał w kartach „Mein Kampf”.
Wraz z Kubizkiem wynajęli mieszkanie. Adolf zajmował się głównie
czytaniem książek lub szkicowaniem. Te melancholię przerwały jego pierwsze
wybuchy złości. Kubizek zauważył, że raz popada w wielki szał spowodowany
byle błahostką, a następnie w wielką depresję. Ukazał się w nim również słomiany
zapał – brał się za mnóstwo rzeczy, ale żadnej nie kończył. Spowodowane było to
jego przekonaniem odnośnie powołania do rzeczy wielkich, lecz w tamtym
momencie nie wiedział jakich konkretnie.
Niewykluczone, że to właśnie dlatego Hitler zaczął interesować się
polityką. Gorący klimat polityczny Wiednia musiał się udzielać podatnemu
młodzieńcowi. Pobyt w metropolii spowodował, że na trwale zakorzeniło się
w nim poczucie wyższości o wszystkim, co niemieckie.
Kiedy zakończył się semestr, Kubizek wyjechał odwiedzić rodzinę w Linzu.
Nie wiedział, że Hitlera zobaczy dopiero za trzydzieści lat. W 1908 roku Adolf po
raz drugi złożył podanie o przyjęcie na Akademie Sztuk Pięknych. Tym razem nie
dopuszczono go nawet do egzaminu – jego duma wielce ucierpiała – nie chciał już
widzieć się z przyjacielem, który nie zaznał porażki.
Zaczęła pogarszać się jego sytuacja finansowa. Przeprowadził się do
tańszego mieszkania, a w formularzach meldunkowych w kategorii zawód, pisał
niezgodnie z prawdą: artysta czy student, choć w tym wypadku podał się za
pisarza, mimo że nie opublikował nawet słowa. Krótko po tym trafił do przytułku.
Tam poznał Hanischa, z którym zawarł układ. Hitler zaczął malować widokówki,
on je sprzedawał. Sukces był na tyle dobry, że znaleźli sobie mieszkanie.
Żył jak mnich. O konsekwencjach jego wstrzymanego rozwoju seksualnego
można jedynie spekulować. Mówi się, że było to spowodowane strachem przed
fizycznym dotykiem, mając w głowie wspomnienie ojca, czy jego wyidealizowane
wyobrażenia na temat kobiecości.
Między nimi szybko pojawiły się zgrzyty. Adolf musiał malować jeden
obrazek dziennie, aby mogli się utrzymać, lecz ten zamiast tego nierzadko
zagłębiał się w lekturze. Jego wspólnika irytowało kapryszenie Adolfa, który
niedługo potem oskarżył go o defraudację zysku. Rozstali się.
Następnym etapem jego życia było Monachium. Z egzystencji wyrwało go
wezwanie przed wojskową komisję poborową w 1914, choć powinien zrobić to
już w 1909/10, które uświadomiło mu, że sytuacja jest poważna i dalsza ucieczka
nie ma sensu. Napisał obszerne usprawiedliwienie, w którym winę zrzucał
na biurokrację. Komisja wystawiła mu opinię: Nie nadaje się do służby przy broni
ani do służby pomocniczej, zbyt słaby. Niezdolny do służby wojskowej. Mógł zatem
spokojnie wrócić do Monachium.
Wojna stała się decydującym epizodem kształtującym osobowość Hitlera.
Doznawszy porażki w artystycznych zapędach, po latach wyrzeczeń, ujrzał przed
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sobą drogę. Wydawała mu się wybawieniem, dawała poczucie, że wszystko, co
było przed wojną, odchodzi w niepamięć. Ożywczo podziałała na niego
świadomość stania się częścią wspólnoty i bez reszty poświęcił się w sprawie
narodowej.
Wylądował w VI bazie rekrutów 2 Bawarskiego Pułku Piechoty. Następnie
przydzielono go do 16 rezerwowego pułku piechoty, tzw. ,pułka Lista'' Przeszedł
przeszkolenie bojowe na Lechowym Polu. 21 października wysłano Pułk Lista
na front zachodni. Później przeszedł chrzest bojowy. Opisywał to zdarzenie trzy
miesiące później – trzy miesiące! Miał niezwykłą pamięć, był bardzo dobrym
obserwatorem i potrafił ująć dobrze swoje przeżycia w słowa.
Awansował w listopadzie na stopień gefrajtra, czyli łącznika. Jego zadanie
polegało na tym, aby w czasie walk nie przestawało działać połączenie
telefoniczne z dowódcami, osobiście dostarczał rozkazy od dowództwa na linie
frontu. Bardzo szybko, bo w połowie listopada, podjęto decyzje o oznaczeniu go
Krzyżem Żelaznym II klasy. W namiot, w którym naradzano się w tej sprawie,
uderzył pocisk artyleryjski - część sztabu zginęła, część została ciężko ranna,
natomiast Hitler... wyszedł z namiotu pięć minut przed uderzeniem pocisku.
Do swoich przeżyć z pierwszej wojny Hitler powracał często w okresie
drugiej wojny. Powtarzał, że gdyby miał 20 czy 25 lat mniej, stałby wówczas
w pierwszych rzędach, bo uwielbiał być żołnierzem. Czy naprawdę był taki
dobry? Już wtedy to kwestionowano. Hitler nie odznaczał się szczególnie wielkim
męstwem, ale też nie tchórzył. Towarzysze zeznawali, że wszelkie sprawki
załatwiał cicho i spokojnie, Dowódcy wymieniali jego hart ducha i zimną krew.
Dlaczego więc nie piął się dalej? Twierdzono, że nie posiadał żyłki przywódczej
oraz, że zdarzało mu się podchodzić do czegoś niedbale. Dysponuje się też
zeznaniem Maxa Amanna, dawnego towarzysza broni, w późniejszym czasie
zarządcy NSDAP i dyrektora wydawnictwa Eher, głoszącym, że to sam Hitler nie
chciał awansu. Ten podobno odparł na propozycję awansu w głębokim
wzburzeniu: Proszę, aby odstąpiono od tego pomysłu; mam większy autorytet bez
galonów, niż gdybym je nosił. Czy były to słowa szczere, czy też Hitler obawiał się
przenosin na stanowisko bardziej niebezpieczne – tego nie sposób ustalić.

W odczytywaniu Hitlera wojna potwierdziła to, co zauważył już w Wiedniu –
że w ludzkim społeczeństwie mogą przebić się tylko silni, natomiast słabi ponoszą
klęskę.
Towarzysze broni nie toczyli z nim waśni, lecz zdawali sobie sprawę, że jest inny.
Określali go mianem ,,osobliwy''
Na zdjęciu widać białego foksteriera, który przybłąkał się do Hitlera
z brytyjskiego frontu. Adolf bardzo się do niego przywiązał i nauczył rozmaitych
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sztuczek. Pies zasypiał koło niego i nie odstępował
na krok. Podczas przenosin do
Alzacji, Foxl nagle zniknął. Ten łajdak, który mi go zabrał, nie zdaje sobie sprawy,
co mi uczynił, powiedział. Ciepłe uczucia, jakie żywił do psów, ostro kontrastowały
z jego emocjonalnym chłodem do ludzi.

Po tym dostał pozwolenie na wyjazd do Berlina. Ujrzał
miasto w sporym niedostatku. Równie wielkie
rozczarowanie spotkał w Monachium.
Pułk Lista brał udział we wszelkich ofensywach –
m.in. nad Sommą i nad Marną. Poniósł starty, lecz Hitler
wyszedł bez szwanku, co więcej – otrzymał Krzyż
Żelazny I Klasy. Jednak w 1918 roku Hitler wraz z
towarzyszami padł ofiarą ataku z użyciem gazu. Wydaje
się raczej pewne, że wystąpiło u niego silne
podrażnienie spojówki i powiek, tak że na pewien czas
w dużej części stracił wzrok.

Dobrze czuł się w roli żołnierza, w pułku, w którym naprawdę go
szanowano, miał określoną drogę – nagle wszystko miało się skończyć,
zniknąć. Zaczął się czas poszukiwania kozłów ofiarnych. Zaczęto nagonkę na
Żydów, podobno dorabiających się na wojnie.
Dokładniejsza dokumentacja byłaby już książką. Istnieje jeszcze wiele
interesujących szczegółów. Oczywiście nie jest to żadna próba
usprawiedliwienia jego działań, ponieważ ich nie usprawiedliwi już nic, a
jedynie chęć przybliżenia, pokolorowania choć w minimalnym stopniu.

Kamila Swoboda, 1a
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"Homoseksualizm VS rodzice"
Nie mam pojęcia, dlaczego postanowiłam was wtajemniczyć w swoje życie
prywatne, być może to kwestia podzielenia się z innymi swoimi
doświadczeniami a może po prostu desperacja odnośnie wyboru tematu do
gazetki... Jestem osobą homoseksualną, a to nie żadna choroba psychiczna jak
niektórzy raczą myśleć, tylko po prostu pociąg do tej samej płci.
W tamtym roku postanowiłam się przyznać o tym swoim rodzicom. Jak
zareagowali? Kompletnie nie tak jak sobie to wyobrażałam. Spotkałam się z ich
strony z wieloma wyzwiskami, a moja psychika w ciągu dosłownie kilku godzin
sięgnęła dna. Teraz nauczyłam się już o tym mówić, jednak nie mogę ukryć, że
było to dla mnie traumatyczne przeżycie. Można to porównać do piekła
na ziemi, ciągły płacz, lęk przed kolejnym dniem, aż w końcu psycholog,
na którego nalegali rodzice, a który o dziwo był po mojej stronie, to im kazał się
leczyć, przytaczając do owej sytuacji przykład chłopaka, który powiedział
swojej mamie po dwudziestym roku życia o swojej orientacji. Zareagowała
bardzo podobnie. Uważała, że to koniec świata i wszystko da się "wyleczyć".
Chodziła na terapie rok i dopiero po tak długim czasie doszło do niej,
że walczenie z homoseksualizmem jej syna to
jak walka
z wiatrakami. Chciała, żeby był szczęśliwy, godząc się z tym.
U mnie wcale nie było tak kolorowo i nie skończyło się happy-endem.
W końcu nie miałam siły z tym walczyć i poddałam się, mimo że zawsze
myślałam, że jestem silna i wytrwale umiem dążyć do celu. Jak zwykły tchórz
uciekłam od prawdy i zaczęłam udawać osobę heteroseksualną. Udaję ją do
dziś... Nie myślę o tym, co będzie za jakiś czas, staram się żyć z dnia na dzień.
Czy żałuję, że im powiedziałam? Być może tak miało być. Wiem jednak, że
w końcu przyjdzie czas postawić ich po raz kolejny przed nieuniknioną prawdą,
która na pewno będzie bolesna dwa razy mocniej. Mimo wszystko mogę
przyznać, że ta sytuacja nauczyła mnie, by nie podejmować decyzji pod
wpływem emocji, impulsu, chwili i by dwa razy przemyśleć swoje działanie.
Widocznie początek wakacji dwa lata temu to nie był odpowiedni na to
moment...

XYZ
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"Niepełnosprawność - prawdziwe życie a nie
kpina"

Myślę, że bez wątpienia można powiedzieć, że dzisiejsze czasy są bardzo
trudne. Na każdym kroku możemy spotkać się z wyzwiskami, pogardą
wśród ludzi czy agresją. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że połowa
z nas wychowana jest na grach komputerowych, które najczęściej oparte są
na zabijaniu. Ci najbardziej nimi pochłonięci, przenoszący owe gry do
rzeczywistości, wyżywają się na innych ludziach. Niestety prawda jest
o wiele bardziej brutalna niż moglibyśmy myśleć. Z takim właśnie
zachowaniem bardzo często spotykają się osoby niepełnosprawne, które nie
mogą w pełni samodzielnie funkcjonować. Ja sama swojego czasu
podśmiewałam się z takiego społeczeństwa, jednak wszystko zmieniło się w
momencie
gdy
poznałam
na
Internecie
pewną
osobę.
Miała na imię Monika, bardzo miła, miałyśmy mnóstwo wspólnych
tematów, ale z każdą kolejną wiadomością robiła się coraz bardziej
wylewna, aż w końcu powiedziała mi o swojej niepełnosprawności i o tym,
z jaką obojętnością i arogancją musi spotykać się każdego dnia. W wieku
osiemnastu lat musiała wyprowadzić się z domu, ponieważ nigdy nie była
kochana przez matkę. Nie miała innego wyjścia ani wsparcia w nikim.
Z czasem nawet przyjaciele, którzy deklarowali się pomóc i być w nawet
najtrudniejszych momentach, zaczęli odchodzić w związku z nagłą chorobą
i długotrwałym leczeniem. Podziwiałam i podziwiam do dnia dzisiejszego
w niej to, że próbuje sobie radzić z życiem, które niestety nie jest dla niej tak
łaskawe jak dla innych. Dzięki niej zmieniłam swoje dotychczasowe
nastawienie i z pewnością spokorniałam. Wiem, jak można skrzywdzić takie
osoby nawet najmniejszym gestem, biorąc pod uwagę ich niską samoocenę.

Kinga Bobrzecka, 2 AB
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WIELBICIEL

Wciąż go zachwycała.
Kiedy na nią patrzył, coś ściskało go za gardło, brakowało mu
powietrza, serce rozsadzało klatkę piersiową. Był pewien, że nikt nigdy nie
kochał tak mocno jak on. Każdy milimetr jej ciała, jej śmiech, jej głos.
Chociaż ona nie widziała go ani razu. Nie wiedziała, że ktoś taki
w ogóle istnieje. Z czasem miało się to zmienić.
Westchnął, gdy odgarnęła włosy. Długie, złote.
Zmienił stolik, aby znaleźć się bliżej, ale nie na tyle, żeby rzucać się
w oczy. Jeszcze nie teraz. To jeszcze nie ta idealna chwila. Poczuwszy
wibracje telefonu, wyciągnął go z kieszeni. Wszedł w komunikat – była taka
aktywna w sieci…
Uwielbiał technologię, możliwości, jakie dawała. Dzięki niej wcale nie
musiał być przy niej, a jednak wiedział wszystko.
Wrzuciła zdjęcie kawy, którą piła i szarlotki, którą jadła. Leniwa
niedziela z przyjaciółmi, napisała. Z przyjaciółmi i ze mną, poprawił
w myślach. Dodatkowo oznaczyła kawiarnię, w której siedzieli. Napisał
komentarz. Minęła nie cała minuta, a znów poczuł wibrację – dziękuję,
odpisała. Emotikona uśmiechała się do niego. Znajomego numer dwieście
jedenaście. Obcego.
Tak… cudowna technologia.
*
Klaudia Nowak. Mieszkała w Krakowie, tutaj też chodziła do liceum.
Miała bardzo dobre wyniki w nauce (w ogromnej galerii znalazł dwa zdjęcia
z akademii ze świadectwem z czerwonym paskiem). Sprawdził listę jej
polubień.
Nacisnął strzałkę w górę. Należała do drużyny pływackiej, czym
również nie omieszkała się pochwalić. Wybrał zdjęcie, na którym
przygotowuje się do skoku do wody, w błękitnym stroju kąpielowym.
Wysoka, smukła, pełna gracji.
Zapisz obraz jako  Pulpit Zapisz.
Ruszył dalej. Zdjęcia z przyjaciółkami, na każdym odznaczone
miejsce, w którym zostały zrobione. Potem kilka postów, między innymi:
Ktoś coś? Dzisiaj - 788-887-888 :*
Szybko zapisał numer.
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Niedawno miała urodziny. Znajomi wrzucili na jej tablicę zabawne
kolaże zdjęć z wcześniejszych lat. Uważnie czytał opisy pełne wspomnień,
a jednocześnie wskazówek o Klaudii.
Zmiana statusu z wolna na w związku. Poczuł zazdrość. Czytając
ckliwe życzenia wręcz się nią dławił, miał ochotę krzyczeć, niszczyć,
zupełnie tak jakby wewnątrz niego szalało ogromne tornado.
Dalej zdjęcia z wakacji. Status w podróży do: Rzym. Opis: nie
wyobrażam sobie wakacji bez wizyty w tym mieście! Poniżej ocena hotelu,
w którym się zatrzymała. Promień słońca otrzymał cztery na pięć gwiazdek.
Na początku września zerwała jednak z tym chłopakiem. Napisała
o nim kilka niemiłych słów, a na koniec dodała: Następny będzie idealny:
czuły i odpowiedzialny. Będzie się interesował wyłącznie mną, będzie
wiedział o mnie wszystko!
On wiedział.
Ostatni post Klaudii stanowił plakat czwartej części popularnej sagi.
Pochwaliła się, że kupiła już bilety na premierę i oznaczyła kino
w Krakowie, do którego idzie.
Szybko złapał kalendarz i wziął w kółko ten dzień. Postawił
wykrzyknik.
Wiatr był tak silny, że czuł się jakby tkwił w malutkim statku
na środku morza. Wrażenie te podsycał mocny deszcz, którego każda
kropla wręcz wbijała się w skórę.
Ludzie uciekali, marząc o ciepłej herbacie i kanapie. Ich parasole łamały się
jak najcieńsze patyki.
Jednak on ani myślał odejść. Czuł, że całe jego życie zmierzało
w kierunku Klaudii, że to cel jego wędrówki, a jednocześnie najsłodsza
nagroda.
Przyszedł trochę za wcześnie, ponieważ nie mógł już usiedzieć w domu.
Kiedy przeczytał post na jej profilu, w którym napisała: w drodze!,
wkroczyło napięcie. Rozwijało się powolutku, było jak kwiat, którego pąk
stopniowo się otwierał, aż zrobił to całkowicie gdy pojawiła się w jego polu
widzenia.
Przemokła. Mimo to śmiała się głośno z koleżanką.
Wziął oddech. Ten moment był najtrudniejszy – musiał powstrzymać
się żeby do niej nie podejść. Patrzył jak popycha drzwi kina, a chwile
później dziewczyny zniknęły. Odczekał chwilę nim poszedł za nimi.
*
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Był jak cień.
W kasie dzieliło ich tylko jedno małżeństwo, udało mu się zdobyć
miejsce w tym samym rzędzie, na drugim końcu. Po seansie wyszedł
pierwszy. Oparł się o ścianę budynku. Czekał.
Film był okropny. Opowiadał o jakieś królowej elfów, która zakochała
się w pewnym złym lordzie i zdradziła dla niego całe królestwo. Jak miał
na imię? Nermin… Nerman… Romel… Nie potrafił sobie przypomnieć. Nie
dałby mu nawet jednej gwiazdki. Ciekawe ile da mu Klaudia. Podobał się
jej? Na pewno najpóźniej jutro rano będzie wiedział. Polubi to albo
skomentuje, a ona znowu mu odpowie. Ogólnikowo, lecz jakby byli co
najmniej dobrymi kolegami, bo przecież zna wszystkich ludzi, których ma
w znajomych, prawda?
Była bardzo aktywna w sieci.
W końcu wyszły. Oczy Klaudii jarzyły się milionami iskier. Miała
zaczerwienione policzki i zmierzwione włosy, lecz dla niego i tak była
najpiękniejsza na świecie. Zrobił jej zdjęcie.
Uścisnęły się i jej koleżanka odeszła. Klaudia wyjęła telefon,
zadzwoniła.
- Właśnie wyszłam – rzuciła.
Przez moment słuchała nim się rozłączyła.
Kiedy ruszyła, pomknął za nią.
Nie byli sami.
Latarnie ledwo świeciły.
Pogoda już się uspokoiła.
Po kwiecie nie było śladu – wówczas czuł się jakby w jego brzuchu
wybuchały gigantyczne fajerwerki. Bardziej sapał niż oddychał. Wydawało
mu się, że ma kroki ciężkie jak słoń. A jednak ona dalej niczego się nie
spodziewała.
To już za chwilę, za momencik. Zobaczy gdzie mieszka, a potem…
Skręciła gwałtownie w ścieżkę, w której rosły wysokie trawy. Niegrzeczna.
Na moment stracił ją z oczu. Spróbował wsłuchać się w szum roślinności,
czuł się jakby… polował.
Nagle jej włosy oświetlił księżyc. Wyglądał tamtego dnia jak ze
szczerego srebra, a gwiazdy niczym małe diamenty.
To przeznaczenie.
Odnalazłszy jej ślad ruszył dalej, lekko schylony. Kiedy wyszli ze
skrótu jego oczom ukazało się osiedle pełne jednopiętrowych, identycznych
domków.
Jakiś mężczyzna szedł z psem. W jednym mieszkaniu głośno grał
telewizor, słyszał krzyki. Mecz.
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Zatrzymała się przed domem numer sześć. Przez moment grzebała
w torebce, znalazłszy klucze włożyła je do zamka i przekręciła. Weszła. On
sam nie zbliżał się dopóty, dopóki nie zapaliły się światła w środku.
Stanął przed drzwiami po czym sprawdził czy telefon na pewno jest
wyciszony.
Zapukał.
Czas jakby nagle się rozwlekł.
-Już!
Słyszał coraz to głośniejsze kroki.
Zamek.
Światło z wewnątrz.
Stali twarzą w twarz.
Idealna chwila.
-Tak? – Nie zdążyła ściągnąć butów i kurtki. Miała zaskoczony wyraz
twarzy.
Uśmiechnął się szeroko. Milczeli. Wtedy zobaczył w niej strach.
Chciała zamknąć drzwi, lecz on zatrzymał je butem.
Krzyknęła.
Wszedł do środka.
Była bardzo aktywna w sieci.
Kamila Swoboda, 1 AB
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Jak powstaje gazeta? Klasa medialna (1A)
z wizytą w redakcji „Dziennika Zachodniego”
Ile zarabia dziennikarz? Jak wygląda jedna z największych
i najnowocześniejszych drukarni w Europie? Dlaczego warto brać udział
w praktykach zawodowych? Na te i inne pytania dostaliśmy odpowiedzi
dokładnie dziesiątego marca, kiedy to mokrzy od nieprzyjemnej mżawki
i zrezygnowani zbliżającym się testem z historii przybyliśmy tramwajem
do Milowic. Właśnie tam znajduje się redakcja największej gazety
regionalnej w Polsce. Mowa oczywiście o „Dzienniku Zachodnim”, piśmie
codziennym wydawanym na Śląsku już od ponad siedemdziesięciu lat.
Naszą klasę powitał jeden z redaktorów „Dziennika”– Pan Adam
Daszewski. Pomimo faktu, że z sali na czwartym piętrze, w której się
znajdowaliśmy, rozpościerał się nienapawający optymizmem widok
na pobliski cmentarz, panowała miła atmosfera. Przewodnik odpowiadał
na pytania odnośnie procesu powstawania artykułu i gazety, specyfiki pracy
dziennikarza i jego możliwości zarobkowych. Później role się odwróciły i to
my zostaliśmy przepytani przez jedną z dziennikarek pisma. Wyniki tego
wywiadu pojawiły się na łamach „Dziennika Zachodniego” 18 marca
(w piątek).
Po zwiedzeniu redakcji i zrobieniu wspólnego zdjęcia skierowaliśmy
się do drukarni, ogromnego budynku przepełnionego zapachem farby
i papieru. Poza nakładami „Dziennika Zachodniego” drukuje się tam także
inne czasopisma, w tym zagraniczne. Naszym oczom ukazały się
dwutonowe role papieru sięgające aż po sufit hali, pracujące z niezwykłą
prędkością maszyny i wędrujące ponad naszymi głowami wydrukowane już
gazety. Ogrom drukarni zrobił na nas piorunujące wrażenie.
Wizyta w „Dzienniku Zachodnim” uświadomiła nam, ile pracy
wymaga stworzenie gazety, z jak wielu elementów składa się ten proces. Dla
klasy o profilu medialnym wycieczka po redakcji i drukarni tak dużego
pisma było bardzo ciekawym i przede wszystkim pożytecznym
doświadczeniem. Dostaliśmy wiele cennych wskazówek, które przydadzą
nam się, gdy przyjdzie czas na wybór kierunku studiów, a później pracy.

Marzena Pająk, 1 A
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Wywiad z prezydentem Sosnowca - panem
Arkadiuszem Chęcińskim
Osoby towarzyszące:
Mateusz Kruk - asystentem wiceprezydenta Mateusza Rykały.
Wojciech Wydmański - wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Sosnowca.
K: Dzień dobry. Na wstępie chciałybyśmy podziękować, że przyjął Pan
propozycję udzielenia wywiadu do gazetki szkolnej. Zaczniemy od prostego
pytania.
M: Z pewnych źródeł wiemy, iż był Pan współzałożycielem i jednym
z członków drużyny Classic. Jak pan wspomina te czasy?
Arkadiusz Chęciński: Mówimy o piłce nożnej?
M: Tak.
AC: Jak wspominam? Bardzo fajnie, ponieważ był to najfajniejszy okres
w życiu. Wy również będziecie go dobrze wspominać. Jak się jest młodym,
to nie wszystko dobrze się odbiera, ale potem jak się ma nieco więcej lat, to
się wspomina te czasy. Zwłaszcza jak się pozna kolegów. Pamiętam, że
kiedyś była taka amatorska liga piłki nożnej. Postanowiliśmy się zapisać
i jak to w życiu bywa, największy spór był o nazwę zespołu. Jak wyszło,
nazwa jest szalenie prosta. Chyba już nie powinno być kryptoreklamy, bo
takiej firmy już nie ma (śmiech). Piliśmy kiedyś taki napój w puszce i on
właśnie miał nazwę Classic. Uznaliśmy, że będziemy się nazywać tak jak
owy napój. Nie pamiętam, czy to był napój, czy nazwa firmy, ale na pewno
“Classic”. A skąd wy macie taką wiedzę?
M: Z anonimowych źródeł. Osoba prosiła, by nie podawać nazwiska.
Chciałam jeszcze zapytać, jakie były inne propozycje nazw?
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AC: (śmiech) Oj nie pamiętam. Nie powiem wam, bo wiem, że spór był duży
i pewnie były różne mądrzejsze i głupsze, ale ta puszka zażegnała spór.
K; Przejdźmy do oficjalniejszych pytań. Jakie są pańskie plany dotyczące
budowy stadionu na Środuli?
AC: Nie tylko stadionu. Na Środuli chcemy wybudować Zagłębiowskie
Centrum Sportu, ale tak naprawdę też kultury i rekreacji, ponieważ
w dzisiejszych czasach obiekty sportowe są do wielu innych zadań. Można
również przeprowadzać koncerty w takich ośrodkach, otwierać restauracje,
sklepy,
można
robić
różnego
rodzaju
zajęcia
związane
z kulturystyką, z fitnessem, z czymkolwiek, co jest związane z aktywnością
fizyczną. Jesteśmy dwustutysięcznym miastem, ale nie mamy ani jednego
prawdziwego obiektu rekreacyjnego na miarę tych czasów
i demograficznie rozwiniętego miasta. Tak jak powiedziałem, nie ma
odpowiedniego miejsca, w którym można by zorganizować koncert,
zaprosić fantastycznego gościa i zgromadzić kilkanaście tysięcy, a nie
paręset osób. Myślę, że ta inwestycja rozwinie nasze miasto i pozwoli
mieszkańcom Sosnowca być z niego dumnym. Oczywiście bardziej niż
teraz. Dobrze byłoby mieć takie miejsce, w którym można miło spędzić czas,
nie tylko na imprezach sportowych.
K: Na pewno skorzystamy.
M: Z tego co pamiętam, to ostatnio było spotkanie w Maczkach dotyczące
dworca. Chciałam się zapytać, czy wiadomo już coś w tej sprawie?
AC: Niestety jeszcze nie wiadomo nic więcej. Myślałem, że dzisiaj już będę
mógł wam powiedzieć, co będzie. Jednak mam optymistyczne informacje.
Rewitalizacja i powstanie oddziału Politechniki Śląskiej związanej
z kolejnictwem zostanie w końcu zaakceptowane. Jutro będziemy o tym
więcej wiedzieć, ponieważ będzie kolejna rada nadzorcza PKP SA. Ostatnio
przenieśli podjęcie tej decyzji, zresztą musieliśmy dosłać wiele niezbędnych
informacji dotyczących naszych kolejnych działań. Jednakże jestem z natury
optymistą, więc myślę, że już jutro będziemy mieć pozytywne informacje.
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K: A wracając do tych terenów, czy miasto planuje coś w sprawie
rewitalizacji Parku Sieleckiego?
AC: Parku Sieleckiego jako takiego pewnie nie bardzo. Jest wiele
elementów, które pragniemy zmienić, ale nie są one jednym wielkim
planem. Jest to fantastyczne miejsce, w którym trzeba po prostu wymienić
ławki, poprawić infrastrukturę, jeżeli chodzi o chodniki i zrobić coś więcej,
by ludzie chcieli tam spędzać czas. Chcielibyśmy zapewnić wiele atrakcji
podobnych do tych zeszłorocznych organizowanych przez prywatnych
przedsiębiorców, których jedynie wspieraliśmy. Śniadania niedzielne,
które się tam odbywały, gromadziły ogromną liczbę mieszkańców. Chcemy
zrobić aleję, roboczo przez nas nazywaną “Zasuszonym Zagłębiakiem”.
Znajdowałaby się przy wejściu do parku, od strony Szkoły Muzycznej.
Dziś jest to jedynie roboczy plan, ale mam nadzieję, bo ja już od roku mówię
roboczy (śmiech), że naprawdę jesteśmy bliscy podjęcia decyzji. Chciałbym,
żeby to doszło do skutku. Myślę, że to są właśnie te elementy, dzięki którym
park tętni życiem. W ubiegłym roku, po raz pierwszy, urządziliśmy tam
punkt gastronomiczny. Mieszkańcy mogli usiąść i spokojnie coś zjeść i się
napić. Wszystkie te zabiegi mają na celu zachęcenie ludności do spędzania
w nim czasu przez cały rok. Wiadomo, że park to miejsce, w którym
pragniemy odpocząć, a nie tańczyć i skakać. Oczywiście z drobnymi
wyjątkami, jak np. Dni Sosnowca. Także myślę, że te zaplanowane przez nas
działania przyczynią się do tego, że mieszkańcy, tak jak jest to dzisiaj, ale
z jeszcze większą chęcią, będą odwiedzali to miejsce. Kiedy byłem jeszcze
zastępcą prezydenta, jednym z pomysłów na ściągnięcie mieszkańców do
parku, był właśnie ogródek jordanowski, który dzisiaj mamy i cieszy się on
ogromną popularnością wśród młodszej części mieszkańców, choć
starszych również tam widuję.
M: W związku z rosnącą popularnością zdrowego trybu życia, czy zamierza
Pan wprowadzić adekwatne do tego zmiany? Myślałam konkretnie
o placach zabaw i terenach rekreacyjnych, pomijając omówione już przez
Pana inwestycje.
AC: Myślę, że w Sosnowcu jest bardzo dużo tego typu miejsc. Bardzo
dobrymi doradcami i pomocnikami do powstawania kolejnych są
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mieszkańcy naszego miasta. Jedna część budżetu obywatelskiego była
właśnie po to, żeby powstawały kolejne miejsca zdrowego trybu życia.
Uważam, że Sosnowiec jest dziś miejscem, w którym mamy wiele atrakcji,
gdzie możemy wieczorami czy w dzień uprawiać sport i się bawić. Jest to
bardziej zabawa, bo siłownie na powietrzu trudno jest inaczej nazwać.
W budżecie obywatelskim mamy również kolejnych kilka obiektów
i myślę, że w przyszłym roku będziemy się chcieli wstrzymać z dalszymi
placami, by wyremontować i stworzyć inne elementy w naszym mieście
i skończyć z siłowniami, ponieważ wydaje mi się, że jest tego bardzo dużo.
Chcemy skoncentrować się na boiskach, np. szkolnych, by do końca
kadencji w każdej szkole było boisko na miarę XXI wieku (choćby sztuczna
nawierzchnia). Czy nam się uda, trudno mi jest powiedzieć, ale w tym roku
kolejne trzy, cztery boiska uzyskają tę nawierzchnię. Kolejnych kilka
uzyska ją w przyszłym roku. Już nam naprawdę niewiele brakuje do tego,
by taka infrastruktura była, a sądzę, że to jest najważniejsze żeby przy
każdej szkole młodzi ludzie mieli możliwość bezpiecznego uprawiania
sportu. Dodam jeszcze, że chcemy, by w każdej dzielnicy znajdował się duży
park jordanowski, nie mały plac zabaw. Stąd też w tym roku 2 mln złotych
chcemy wydać na jeden z nich, na ogromne miejsce rekreacji i wypoczynku
w Parku Kuronia w Kazimierzu. Myślę, że to będzie ogromna konkurencja
dla Parku Śląskiego. Byłoby to nieodpłatne miejsce, także więcej ludzi
będzie niedługo odwiedzało Kazimierz niż Park Śląski.
M:

Planuje

Pan

jakieś

renowacje

w

rejonie

Niwka-Pawiak?

AC: Powiem, że te rejony Sosnowca są chyba jednymi z najbardziej
doinwestowanych w ostatnich dwóch latach naszej kadencji, bo w tym
rejonie naprawiliśmy bardzo dużą liczbę dróg, wymieniamy kanalizację,
usprawniliśmy organizacje ruchu, bo to rondo spowodowało, że sporo
rzeczy się nam udało. Uruchomiliśmy boisko wielofunkcyjne przy szkole
na Zagłębiowskiej, także myślę, że tam naprawdę dużo zainwestowaliśmy.
W tym roku mamy zaplanowane, by zwiększyć jeszcze bezpieczeństwo
dzięki projektowi przejścia dla pieszych. Jednak połączy się on w czasie
z remontem linii tramwaju 26, bo jest on również zaplanowany do 2020
roku, choć jest to ostateczny termin. Prawdopodobnie uda się wcześniej
i wtedy będziemy również tę sygnalizację świetlną uruchamiać. Projekt
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chcemy mieć dużo wcześniej, żeby być na to przygotowanym. Trudno jest
jednak teraz robić remont części drogi, a następnie niszczyć ją, gdy
będziemy remontować linię tramwajową. Także sporo się tam dzieje
i myślę, że się będzie działo.
K: Teraz takie przyjemniejsze pytanie.
AC: Tamte też były przyjemne (śmiech).
K: Nikt nie wie, jaka czeka go przyszłość, czy Pan w naszym wieku
podejrzewał, że osiągnie Pan to, co osiągnął? Czy przypuszczał Pan, że
zostanie prezydentem?
AC: Kurczę (zakłopotanie). Powiem wam, że chyba nie, bo nie przypominam
sobie, żebym, będąc w waszym wieku, interesował się polityką,
samorządem, tym “kto to jest radny”. Nawet nie wiedziałem, jak to
funkcjonowało w tamtych czasach. Raczej zajmowałem się sportem, chyba
nie było wtedy to moim marzeniem życiowym, żeby zostać politykiem czy
samorządowcem. To przyszło z wiekiem, zapoznałem się z tym, co się dzieje
wokół nas. Nie bardzo mamy na to wpływ i fajnie byłoby, bym mógł
decydować albo mieć chociaż wpływ na to, co się dzieje. I tak krok po kroku
jestem tu dziś, gdzie jestem, choć muszę powiedzieć, że wiele zaskoczeń
mnie spotkało przez te nawet ostatnie 10-15 lat. Na pewno gdy zostawałem
radnym, nie miałem w planie być prezydentem miasta, choć zawsze
człowiek stara się mieć ambitne cele, które chce realizować. Kiedyś
chciałem być radnym, pamiętam, że gdy nim zostałem, nawet życzono mi
objęcia stanowiska przewodniczącego rady miasta. Taki też był mój kolejny
cel, a gdy zostałem tym przewodniczącym, zapragnąłem zostać
prezydentem miasta. Jak już byłem radnym, myślałem, że dobrze byłoby
mieć decydujący głos o tym, co się dzieje. Zwłaszcza, że wtedy, gdy nim
byłem, to prezydent i poprzednie władze nie bardzo chciały słuchać ani
mieszkańców, ani radnych, którzy byli z innej opcji politycznej.
Prawdopodobnie to spowodowało, że podjąłem taką decyzję. Skoro wy nas
nie słuchacie, to my musimy rządzić, słuchając innych - i staram się to robić.
W międzyczasie byłem marszałkiem województwa śląskiego, co było dla
mnie ogromnym zaszczytem, a zarazem niespodzianką. Nie sądziłem, że
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otrzymam taką propozycję. Ostatnie 15 lat mojego życia, to wiele szybko
podejmowanych decyzji, ciekawych sytuacji, ale również ogromnych
niespodzianek.
K: Jak się Panu podobał spektakl “Strefa cienia”?
AC: Bardzo mi się podobał. Nie ukrywam, że jestem dzisiaj już trochę
zmęczony i obawiałem się, czy będzie ciekawy, bo mogłem spać (śmiech).
Gdy zapytałem, ile będzie trwał, to powiedziano mi, że około półtorej
godziny, więc się bałem (śmiech). Spektakl był fantastyczny. Proszę
pogratulować wszystkim. Starałem się osobiście pogratulować każdemu,
choć nie sądzę, bym do wszystkich dotarł. Fantastyczny spektakl, zresztą
bardzo pouczający. Byłem zaskoczony, że poruszał takie tematy, zważając
na to, że został napisany w latach 50. Jest on według mnie ponadczasowy.
M: Czy będzie Pan kandydował kolejny raz na urząd prezydenta?
AC: Trudno dzisiaj powiedzieć, ponieważ prezydentem jestem dopiero
trochę więcej niż rok. Przed nami jeszcze trzy lata kadencji. W Polsce może
się tyle pozmieniać, widząc co się dzieje. Często wieczorem albo nad ranem
czytam na facebook’u o zmianach zachodzących w Polsce. Ostatnio, nie
wiem dlaczego, parlament obraduje zamiast w dzień, to w nocy. Może
samorządu nie będzie za trzy lata? Nie daj Boże, oczywiście. Bo najlepsza
reforma w Polsce po czasach PRL-u to właśnie samorządowa. Mamy tę
władzę, wybieraną bezpośrednio przez mieszkańców, która powinna być
wzmacniana, a nie osłabiana. Także zobaczymy, zbyt dużo czasu pozostało,
bym mógł odpowiedzieć. Gdyby wybory były za rok, to powiem że tak, ale
trzy lata to jest naprawdę dużo, wszystko się może wydarzyć.
K: Gdyby miał Pan możliwość cofnięcia się w czasie, czy postąpiłby Pan tak
samo?
AC: Nie wiem, czy bym tak samo postąpił, trudno odpowiedzieć. Powiem,
może troszeczkę przewrotnie, że nie żałuję niczego, co się w moim życiu
stało. To co przeżyłem, i te lepsze, i gorsze dni, żadnego tego dnia pewnie
nie żałowałem i nie żałuję. Ale czy gdybym się cofnął w czasie, czy robiłbym
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to samo? Nie wiem, pewnie nie. Pewnie spotkałbym innych ludzi po drodze,
może czymś innym bym się zainteresował. Ale tak jak mówię, najważniejsze
jest to, że to, co do tej pory robiłem – nigdy tego nie żałowałem i nie żałuję.
Wręcz przeciwnie, jestem z tego dumny.
AC: Będzie teraz trudne pytanie (śmiech)?
M: Nie, właściwie bardzo przyjemne. Czy widział Pan najnowszą część
„Gwiezdnych Wojen”?
AC: Zaskoczę was, jestem chyba jednym z mniejszości ludzi na tym globie,
którzy nie są fanatykami „Gwiezdnych Wojen”. Oglądałem chyba wszystkie,
jak byłem dzieckiem czy może już nastolatkiem, ale nie są one
najważniejszą pozycją filmową w moim życiu. Niedawno oglądałem
w telewizji, bo je powtarzali i oczywiście obejrzałem sobie te stare, ale
nowego jeszcze nie widziałem. I powiem szczerze, że nie jest to pozycja,
która
powoduje,
że
muszę
lecieć
biegiem
do
kina.
K: To przyjemnie zakończyliśmy, dziękujemy Panu bardzo za udzielenie
wywiadu.
AC: To ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
K,M,O: Wzajemnie!

Oliwia Musiał, Maria Milde, Karolina Witczak, 2 AB
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NAJWYBITNIEJSZE FILMY
W DZIEJACH KINA
Po dwóch poprzednich numerach gazetki, do których dodałem od
siebie recenzję filmu oraz serialu, w tym miesiącu postanowiłem pójść
o krok dalej i przygotować subiektywny ranking dwunastu (moim
zdaniem) najlepszych produkcji w historii kinematografii.
12. Persona (Persona, 1966, reż. Ingmar Bergman)
Dzieło otwierające moją listę jest być może najdoskonalszą, filmową analizą
psychiki ludzkiej, jaka kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. Opowiada
o młodej aktorce, Elisabeth, która po odegraniu roli w spektaklu teatralnym
kompletnie przestała mówić. Lekarze nie są w stanie jej pomóc, jednak
wykluczają jakąkolwiek chorobę, a uważają, iż jej milczenie jest przejawem
buntu wobec beznadziei i zakłamania świata. Elisabeth zostaje wysłana do
domku nad Bałtykiem wraz z pielęgniarką Almą, która ma się nią
opiekować. Kobiety zaczynają się poznawać coraz bliżej (a właściwie to
Elisabeth poznaje Almę, która zdradza jej kolejne tajemnice swego życia).
W końcu w ręce pielęgniarki trafia list aktorki do jej lekarki, w którym
Elisabeth opisuje ją ironicznie, śmiejąc się z niej oraz jej sekretów. Sytuacja
odwraca się; Elisabeth odzyskuje siły, wraca do męża i pracy, a Alma czuje
się zdradzona, wykorzystana i wewnętrznie rozbita. Ten film to intymne,
przygnębiające, bezbłędne stylistycznie arcydzieło. Niesamowicie
sugestywne obrazy, brawurowe wykorzystanie psychoanalizy oraz
nienaganne aktorstwo – oto Bergman w szczytowej formie.
11. Powiększenie (Blowup, 1966, reż. Michelangelo Antonioni)
W tym przypadku miałem mały dylemat, czy aby „Zawód: Reporter” tego
samego autora nie jest nieco lepszy, jednak nie mam już żadnych
wątpliwości, że to właśnie „Powiększenie” jest szczytowym osiągnięciem
Antonioniego. Dzieje młodego fotografa, któremu po przypadkowym
uwiecznieniu sceny morderstwa zaczynają tajemniczo znikać klisze ze
studia, to pasjonujące dzieło sztuki, działające zarówno jako przewrotna,
intrygująca fabuła, jak i metafizyczna polemika z istnieniem świata idei
i kontrkulturą. Film ten zostaje zwieńczony, moim zdaniem,
najwspanialszym zakończeniem w historii. Sztuka, miłość, muzyka,
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fotografie, podekscytowanie – wszystko to ułuda, ale potrzebujemy tego jak
tlenu i po to, aby żyć w tym świecie bez powiększenia.
10. Osiem i pół (8 ½, 1963, reż. Federico Fellini)
Przypuszczam, że jest to najtrudniejszy w odbiorze film, jaki kiedykolwiek
powstał. Ilość symboli przewijająca się przez cały seans jest nie do zliczenia.
W skrócie, opowiada on o kryzysie, jaki przeżywa reżyser filmowy, kiedy
cała produkcja została zrealizowana, jednak brakuje mu pomysłu na film.
Poetyckie, symboliczne arcydzieło mieszające rzeczywistość, wspomnienia
i fantazje, by opowiedzieć o życiu i wewnętrznym rozdarciu. Dryfujący
strumień świadomości utkany za pomocą lirycznej formy. Bardzo ciekawy
jest fakt, iż „Osiem i pół” to tak naprawdę dzieło opowiadające o samym
Fellinim, który niejednokrotnie przeżywał sytuację przedstawioną
na ekranie. Poza tym tytuł odnosi się do tego, iż jest to właśnie ósmy i pół
film Felliniego. Poprzednio zrealizował sześć produkcji pełnometrażowych,
dwie krótkometrażowe i jedną we współpracy z Alberto Lattaudą. Moim
zdaniem magnum opus włoskiego reżysera to najbardziej inspirujący
i
jeden
z
najbardziej
wpływowych
filmów
w
historii.
9. Stalker (1979, reż. Andriej Tarkowski)
Stalker jest filmem niezwykłym, wyjątkowym. Opowiada o wyprawie
tytułowego stalkera wraz z dwoma klientami przez tajemniczą strefę do
komnaty, w której ponoć spełniają się najskrytsze marzenia. Brzmi
banalnie? Owszem, jednak pod płaszczyzną dość łatwej konstrukcji
i prostych szkiców postaci kryje się niejednoznaczna przypowieść
poruszająca bardzo ważne kwestie filozoficzno-religijne. Nie jest to
produkcja dla każdego – wręcz przeciwnie; jest ona skierowana do
prawdziwych koneserów kina, którzy siadając trzy godziny przed
telewizorem, nie oczekują ciągłej akcji, wybuchów i strzelanin, a ukrytej
treści w celu wielokrotnego jej kontemplowania. Po długich przemyśleniach
pozostaje mi przyznać, że Tarkowski zwyczajnie sięgnął filmowego
absolutu.
Nic,
tylko
odpłynąć.
8. 2001: Odyseja Kosmiczna (2001: A Space Odyssey, 1968, reż. Stanley
Kubrick)
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W moim przekonaniu uznanie Odysei Kosmicznej najlepszym filmem
science fiction wszech czasów nie podlega dyskusji. Są to trzy epizody,
których akcja rozgrywa się w różnych odstępach czasu i zakątkach
wszechświata, które łączy pewien zagadkowy monolit. Pole do interpretacji
widz ma tutaj ogromne, jednak nie chciałbym się zbytnio rozpisywać, gdyż
niemalże wszystko w tym filmie ma ukryte znaczenie i artykuł byłby
zdecydowanie za długi. Wspomnę tylko, że nikt tak jak Kubrick nie
przedstawił skomplikowanych problemów z technologią (które w naszych
czasach coraz bardziej się nasilają), bezradności ludzi wobec bezkresnego
kosmosu oraz tego, jak niedoskonałą istotą jest człowiek. Jeśli chodzi o ten
gatunek – dalej niż on od tego czasu nie dotarł nikt.
7. Lot nad kukułczym gniazdem (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975,
reż. Milos Forman)
Opowieść o Randym McMurphy; drobnym złodziejaszku, który, aby
uniknąć odsiadki w więzieniu, udaje niepoczytalność i trafia do szpitala
psychiatrycznego, zarządzanego przez podłą siostrę Ratched, to nie tylko
dramat doskonały, ale także krytyka systemu, przedstawiająca jego
prawdziwe działanie i konsekwencje ucieczki od niego. W dodatku, jeśli
uważnie przeanalizujemy fabułę, znajdziemy tu odniesienia do
odwiecznych pojedynków, takich jak: czynność kontra bierność, anarchia
kontra porządek, społeczeństwo kontra jednostka, no i oczywiście
demokracja kontra totalitaryzm. Poza tym film czeskiego reżysera to także
kopalnia cytatów, które nie pozwalają o sobie zapomnieć, idealne
wyważenie tragedii oraz komedii i najważniejsze – wielka rola Jacka
Nicholsona,
który
daje
tutaj
życiowy
popis.
6. Obywatel Kane (Citizen Kane, 1941, reż. Orson Welles)
„Obywatela Kane’a” można nazwać pomnikiem światowej kinematografii,
gdyż gdyby nie ten film, kina zwyczajnie by nie było. Przedstawia śledztwo
dotyczące ostatnich słów magnata prasowego Charlesa Fostera Kane’a,
które wypowiedział na łożu śmierci. Zastosowano tu niezwykle nowatorską
narrację (balansowanie między przeszłością, a teraźniejszością), nowe
sposoby oświetlania oraz dźwięku. Ciężko byłoby nie wspomnieć o twórcy
całej produkcji – Orsonie Wellesie, który odpowiadał za scenariusz,
reżyserię, a także główną rolę. W każdej z kategorii spisał się na medal. To
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niesamowite, że mimo ponad 70 lat od premiery, „Obywatel Kane” nadal
imponuje przemyślaną konstrukcją, wciągającą fabułą oraz uniwersalnym
przesłaniem. Kompletny majstersztyk Welles’a śmiało nazwę największym
przełomem
w
historii
kina.
5. Mechaniczna Pomarańcza (A Clockwork Orange, 1971, reż. Stanley
Kubrick)
Alex DeLarge to młody Brytyjczyk, który wraz ze swoim gangiem czyni
spustoszenie na ulicach swojego miasta. Kiedy trafia do więzienia,
otrzymuje propozycję wzięcia udziału w przedsięwzięciu, które rzekomo
zrobi z niego dobrego człowieka. Kubrick jak zawsze w swoim, cynicznym
stylu udowadnia, że pozbawienie człowieka wolności i wyboru, nawet
w dobrym celu nie wpłynie na niego pozytywnie. Pokazuje, że zło zawsze
obraca się wokół nas, a człowiek nie jest maszyną, którą można sterować –
potrzebuje decyzji, choćby były one złe. W innym wypadku staje się
nieszczęśliwą kukłą, tytułową mechaniczną pomarańczą, która nie jest
w stanie poprawnie funkcjonować w otaczającym ją społeczeństwie.
Wstrząsająca, metaforyczna dystopia, awangardowy nastrój i inspiracja
pop-artem. Bez dwóch zdań zasługuje na miano opus magnum Kubricka.
4. Czas Apokalipsy (Apocalypse Now, 1979, reż. Francis Ford Coppola)
Film ten recenzowałem dość obszernie dwa numery gazetki temu, więc
odsyłam czytelników do tegoż artykułu.
3. Taksówkarz (Taxi Driver, 1976, reż. Martin Scorsese)
Martin Scorsese to spośród najwybitniejszych reżyserów wszech czasów
mój ulubiony. To dzięki temu filmowi pokochałem jego twórczość oraz
rozpocząłem swoją przygodę z kinematografią. Teraz przejdźmy do rzeczy.
Travis Bickle to młody weteran wojny w Wietnamie, który po powrocie do
rodzimego miasta, znanego jako Nowy Jork, cierpi na bezsenność.
Zdesperowany postanawia zatrudnić się na nocną zmianę jako taksówkarz.
Jeżdżąc późnymi wieczorami po ulicach tego pozornie pięknego miasta
odkrywa jego ciemną stronę. Natyka się na miejscowych dilerów,
prostytutki czy skorumpowanych polityków. Postanawia wziąć sprawy
w swoje ręce i rozprawić się z „robactwem” tego miasta. Poza prawdziwym
obliczem Nowego Jorku poznajemy również prawdziwe, wręcz czarne
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oblicze głównego bohatera. Travis to osoba okropnie osamotniona i właśnie
głębokie studium samotności jest główną tematyką tego arcydzieła.
Niesamowite jak Scorsese połączył ogromną ilość scen z problematyką
naszego antagonisty. To jak spogląda na tańczące pary czy ogląda
melodramat w telewizji, jest idealnym przykładem geniuszu tego artysty.
Poza samotnością „Taksówkarz” porusza także kwestię odrębności,
wyalienowania i ekscentryczności. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj
kreacja Roberta De Niro, który odegrał swą rolę tak doskonale, że można ją
uznać za najlepszą w karierze tego świetnego aktora. Ważna jest również
jazzowa muzyka autorstwa Bernarda Herrmann’a, która daje dodatkowo
oszałamiającego efektu.
2. Ojciec Chrzestny II (The Godfather: Part Two, 1974, reż. Francis Ford
Coppola)
Jeszcze pół roku temu sądziłem, że to pierwsza część tej wybitnej trylogii
(wyłączając część trzecią, za którą nie przepadam) zasługuje na miano
najwspanialszego dramatu w dziejach światowego kina. Po ponownym
obejrzeniu zupełnie zmieniłem zdanie. Druga część to historia rodem
z antycznej tragedii, doszlifowana w każdym aspekcie niczym szwajcarski
zegarek. Jest to ciąg dalszy wątku z poprzedniej części, gdzie Michael
Corleone kontynuuje działalność swojego ojca, zarządzając największą
rodziną mafijną Nowego Jorku. Nie jest to jednak jedyny motyw główny.
Na pierwszy plan wysuwa się również przeszłość Vito Corleone, w której
poznajemy tajemnice jego dotarcia do Ameryki oraz obserwujemy, jak pnie
się na szczyt mafijnej hierarchii. Tym co uwielbiam w tej produkcji
najbardziej, są cytaty, które na zawsze zostaną w mojej pamięci. Kwestie
takie jak: „If anything in this life is certain, if history has taught us anything,
it is that you can kill anyone” czy “I know it was you Fredo…” na stałe
zapisały się w kręgu kultowych tekstów kina. Na szczególne uznanie
zasługuje przede wszystkim aktorstwo całej obsady (Al Pacino –
najwybitniejsza kreacja, jaką kiedykolwiek dane mi było oglądać
na ekranie), ale także muzyka Nino Roty. Moim zdaniem „Ojciec Chrzestny
II” jest najdoskonalszym sequelem w historii.
1. Chłopcy z ferajny (Goodfellas, 1990, reż. Martin Scorsese)
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Wybór w stu procentach subiektywny, gdyż dzieło to nie ma w sobie
ukrytych treści, symboli, ani nie jest rozbudowane psychologicznie, jednak
ma w sobie coś, co sprawia, że z dumą mogę je umieścić na pierwszym
miejscu, nazywając ulubionym filmem. Jest to oparta na faktach historia
gangstera Henry’ego Hilla, który od dziecka marzy, aby dołączyć do gangu.
Twierdzi, iż bycie gangsterem jest lepsze, niż bycie prezydentem. Wraz
z nowym przyjacielem Tommy’m DeVito trafiają pod skrzydła potężnego
gangstera Jimmy’ego Conwaya, tworząc tytułową „ferajnę”. Jest to chyba
jedyny film, do którego bez przerwy powracam, widziałem go dziesiątki
razy, a nadal nie nuży ani przez sekundę. Dwie i pół godziny mijają
w okamgnieniu, a ja wciąż siedzę wbity w fotel. Wszystko za sprawą
Martina Scorsese, o którym wcześniej wspominałem. Stworzył on z tak
prostej historii coś wybitnego, doskonałego pod każdym względem. Dobrał
idealną ścieżkę dźwiękową, perfekcyjnie poprowadził narrację i obsadę.
Na oklaski zasługuje również bezbłędny tercet aktorski De Niro-PesciLiotta (szczególnie Pesci, którego rola zasługuje na miano najlepszej
drugoplanówki w dziejach). Po takich scenach, jak żart w restauracji,
master shot w klubie, końcowe ujęcia w sądzie, czy wątek w więzieniu
widać, iż Scorsese kocha to, co robi. Ujęcia wręcz ociekają pasją
i natchnieniem. „Chłopcy z ferajny” byli wielokrotnym źródłem inspiracji,
na przykład dla autora mojego ulubionego serialu Davida Chase’a, gdy
tworzył „Rodzinę Soprano”. Wspaniały film.

Filmy, które również zasługują na miano wybitnych, jednak nie dałem rady wtrącić ich
do rankingu: „Fargo”, „Palacz zwłok”, „Lawrence z Arabii”, „Dawno temu
w Ameryce”, „Harakiri”, „Aż poleje się krew”, „Fanny i Aleksander”, „Tam, gdzie rosną
poziomki”, „Słodkie życie”, „Bulwar Zachodzącego Słońca”, „Hiroszima, moja miłość”,
„Hud, syn Farmera”, „Dwunastu gniewnych ludzi”, „Zawód: Reporter”, „Zawrót głowy”,
„Psychoza”, „Pieskie popołudnie”, „Kabaret”, „Pulp Fiction”, „Chinatown”, „Oczy szeroko
zamknięte”, „Łowca androidów”

Michał Jędrszczak, 1 A
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Różowe ściany
Czy wiesz jak dużo widziały te ściany?
o różowym kolorze.
ile krwi między sobą przelały
ile wyzwisk słyszały
Przeklęty Boże
Dlaczego nigdy mi nie pomożesz?!
Czy wiesz co za nieszczęśnik tam mieszka?
Dziecko
zaprzyjaźnione ze smutkami
co noc marzące o otchłani
które chciałoby spomiędzy żeber
wyciągnąć swe serce
Brzydkie, nie piękne

Kamila Swoboda, 1 A
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Pożegnanie
Byłaś słońcem
ku któremu zmierzałem
blaskiem który podziwiałem
światłem które kochałem
i
skrawkiem raju na ziemi
Byłaś słońcem
które już zaszło

Kamila Swoboda, 1 A
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W związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkanocnymi redakcja
E!milki składa najserdeczniejsze
życzenia całemu Gronu
Pedagogicznemu oraz uczniom
Plater. Smacznego jajka!
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