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RECENZJA FILMU “ZIEMIA OBIECANA”
ANDRZEJA WAJDY
W roku 1975 na polskie ekrany weszła adaptacja powieści Reymonta pt.
"Ziemia obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jej akcja osadzona jest w pod
koniec XIX wieku w Łodzi, prężnie rozwijającym się ośrodku przemysłu
włókienniczego. Jest to okres rodzenia się kapitalizmu, a wraz z nim wyzysku
robotników. Bohaterami dzieła są trzej przyjaciele: Polak - Karol Borowiecki,
Niemiec - Maks Baum oraz Żyd - Moryc Welt. Postanawiają oni założyć wspólnie
fabrykę.
O Andrzeju Wajdzie mówi się, że jest krytykiem literackim posługującym się
kamerą zamiast pióra. Znakomitymi tego przykładami są "Popiół i diament"
i "Ziemia obiecana". Powieść o Łodzi napisana przez Reymonta u schyłku XIX
wieku ma niewątpliwie charakter ideologiczno-polityczny, istnieją hipotezy, iż
została napisana na zlecenie Romana Dmowskiego, wówczas przywódcy
Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego. Argumentem uzasadniającym ten
pogląd jest pominięcie przez Reymonta strajków robotników oraz niewielkie
wzmianki o rosyjskim zaborcy. Pisarz również przedstawia w negatywnym świetle
społeczność żydowską, jak również jednego z głównych bohaterów - Moryca
Welta.
Głównym problemem powieści są bezprawie i kapitalistyczny wyzysk.
Reymont przedstawia problem jednostronnie, nie zagłębiając się w motywację
ludzkiego postępowania. Operuje schematami: Kurów, szlachecka posiadłość
podobna do Soplicowa, to kraina szczęścia, natomiast Łódź to ponury moloch.
Skorygował to w swoim filmie Andrzej Wajda, nadając swemu dziełu uniwersalny
przekaz. Wajda pogłębia w filmie spojrzenie na człowieka, przedstawia wnikliwszy
obraz społeczności łódzkiej.
Na szczególną uwagę zasługuje perfekcja warsztatu filmowego Wajdy. Jego
obraz zaskakuje sugestywną formą i rozmachem. Pomocnym dla Wajdy był fakt, iż
pejzaż Łodzi lat siedemdziesiątych XX wieku nie różnił się zbytnio od tego
opisywanego w powieści Reymonta. Uwagę zwracają również świetne zdjęcia,
sceny w mieście utrzymane są w tonacji brązu, ciemnej czerwieni, natomiast wieś
w ciepłej zieleni przesyconej słońcem. Reżyser skrócił film o liczne opisy przyrody
występujące w powieści. Efektowi wizualnemu towarzyszy świetna muzyka
Wojciecha Kilara oddająca zamęt i dynamizm przemysłowej Łodzi.
Całość dopełnia świetna gra aktorów, szczególnie Daniela Olbrychskiego
w roli Karola Borowieckiego. W kreacji tej postaci aktor zerwał ze swoim
dotychczasowym wizerunkiem romantycznego buntownika, np. postacią Kmicica
Strona 2

z "Potopu". Rolę Maksa Bauma powierzono Andrzejowi Sewerynowi. W postać
Moryca Welta wcielił się Wojciech Pszoniak, który stworzył kreację całkowicie
przeciwną do swojego literackiego pierwowzoru.
Dzięki inwencji twórczej Wajdy "Ziemia obiecana" stała się dla odbiorcy
dziełem ponadczasowym i niezwykle wartościowym. Wysoki poziom kunsztu
filmowego został doceniony przez światową krytykę, czego dowodem jest
nominacja “Ziemi obiecanej” do Oscara w 1976 roku. Niewielu polskim filmom to
się udaje, dlatego dzieło to zasługuje na miano wybitnego przedstawiciela polskiej
kinematografii.

RECENZJA FILMU “TRZY KOLORY.
CZERWONY” KRZYSZTOFA
KIEŚLOWSKIEGO
"Trzy kolory. Czerwony" Krzysztofa Kieślowskiego to film zamykający
francuską trylogię i co najważniejsze - kończący filmową drogę tego wspaniałego
reżysera. "Czerwony" stał się zwieńczeniem twórczości mistrza, pełnym odniesień
do poprzednich filmów. W filmie Kieślowskiego przesłanie, podobnie jak w jego
wszystkich filmach, jest najważniejszym elementem. Wspaniałe zdjęcia Piotra
Sobocińskiego (nominowanego za tę wizualną ucztę dla oczu do Oscara) oraz
muzyka Zbigniewa Preisnera, stałego współpracownika Krzysztofa Kieślowskiego,
tworzą wyśmienitą formę współgrającą z treści filmu. Ogólnie rzecz biorąc, film
traktuje o szeroko pojętej moralności, z którą w całej swojej twórczości starał
uporać się polski reżyser. Młoda dziewczyna – w tej roli Irene Jacob – poznaje
emerytowanego sędziego (Jean-Louis Trintignant). Sędzia podsłuchuje sąsiadów
z okolicy, zachowuje się niemoralnie, choć jest symbolem wymiaru
sprawiedliwości. Dało to Kieślowskiemu możliwość rozwinięcia problemu
moralności i wyboru. W "Czerwonym" oglądamy, jak przypadkowo otwarta strona
mogła zadecydować o przyszłości kogoś. Przypadek jednak nie jest jedynym
czynnikiem decydującym o naszym życiu, zawsze jest coś ponad - zdaje się mówić
autor. Braterstwo jako trzecie hasło francuskiej rewolucji reżyser interpretuje w
niezwykły sposób. Relacje, które wywiązują się między młodą kobietą
a podstarzałym sędzią, zmieniają ich późniejsze drogi życiowe, nakazują, podobnie
jak filmy Kieślowskiego, nieco inaczej spojrzeć na to, co będzie później. Losy
podstarzałego sędziego i zdającego właśnie egzamin młodego prawnika nakładają
się i stają się również elementem mówiącym, że nie o wszystkim decyduje
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przypadek. Być może to sędzia symbolizuje Boga, “własnego” Boga, o którym
reżyser wspominał już w "Dekalogu II".
Dużą rolę jak zwykle w filmach Kieślowskiego odgrywa symbolika. Kobieta
z wiadrami, którą dostrzec możemy również w pozostałych częściach trylogii, czy
babcia wrzucająca butelkę do pojemnika na szkło stają się tą samą postacią, którą
Artur Barciś odgrywał w "Dekalogach". Reżyser spokojnie opowiada i daje nam
szanse zrozumienia, wchodzi z widzami w intelektualny dialog, robi rzecz, która
może udać się tylko największemu wirtuozowi kina.
"Czerwony" to arcydzieło kina europejskiego i może właśnie to,
paradoksalnie, zadecydowało, że przegrał w konkursie o Oscary i nie zdobył Złotej
Palmy w Cannes. Najważniejsze, że Kieślowski do końca wyznawał niemodną
wiarę w człowieka.

Po pierwszym dniu w Plater miałam
dosyć…
Wywiad z Ewą Białas - brązową
medalistką Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w Boksie,
Absolwentką klasy 3D
1.

Opowiedz o sobie. Jak trafiłaś do Plater, gdzie siebie widzisz za kilka lat, czy
interesujesz się czymś jeszcze prócz boksu?

Do Plater trafiłam przez przypadek, koleżanka z Jaworzna poleciła mi to
liceum. Bardzo interesował mnie profil prawno-politologiczny i już teraz jako
absolwentka śmiało mogę powiedzieć, że się opłacało. Oprócz boksu interesuje
mnie każda forma aktywności fizycznej, bardzo lubię też czytać książki
i spotykać się z przyjaciółmi. Swoją przyszłość wiążę zarówno z boksem jak i z
prawem. Chciałabym zostać prawnikiem oraz trenerem personalnym, ponieważ nie
wyobrażam sobie mojego życia bez sportu.
2.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z boksem? Nie jest on popularnym sportem
wśród kobiet, więc dlaczego taki wybór?
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Od najmłodszych lat miałam styczność ze sportem, od 5 roku życia jeżdżę
na nartach, od 6 do 12 roku życia trenowałam karate, później siatkówkę
i w końcu, kiedy miałam 16 lat, mój młodszy brat zaraził mnie swoją pasją i tak
trafiłam na salę bokserską. Zawsze podobały mi się sztuki walki, dlatego
zdecydowałam się sprawdzić swoje umiejętności po raz kolejny.
3.

Czy nauka nie wyklucza pasji i na odwrót? Trudno jest je pogodzić?

Zdecydowanie treningi i organizacja czasu pomogły mi w nauce, każdą klasę
w Plater ukończyłam z wyróżnieniem. Wiedziałam, że w ciągu dnia mam sporo do
zrobienia i jeżeli odpuszczę swój harmonogram dnia, to nie wyrobię się z nauką.
To było moją motywacją i dzięki temu nauczyłam się organizować sobie czas tak,
aby ze wszystkim zdążyć.
4.

Opowiedz, jakie to uczucie zająć tak wysokie miejsce w sporcie.
Spodziewałaś się tego?

Na moje wyniki bardzo ciężko pracowałam. Wiedziałam, że jeżeli zacznę
sobie odpuszczać, to mogę zapomnieć o wyjazdach na mistrzostwa świata czy
Europy. Od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. zaliczyłam 14 zgrupowań kadry
Polski. Jako jedyna zawodniczka nie opuściłam żadnego wyjazdu, dlatego też jako
jedna z nielicznych odniosłam taki sukces.
5.

Jakie to było uczucie, gdy do matury pozostało niewiele czasu? Czułaś się
do niej przygotowana?

Na szczęście jestem już po maturze. Egzaminy ustne zdałam bardzo dobrze, a
na wyniki z egzaminów pisemnych muszę niestety jeszcze poczekać, ale jestem
dobrej myśli.
6.

Czy zmienił się Twój pogląd odnośnie naszej szkoły w ciągu tych trzech lat?

Po pierwszym dniu w Plater miałam dosyć, nikogo tutaj nie znałam, dziwnie
się czułam i za wszelką cenę chciałam przepisać się do innej szkoły. Teraz mogę
podziękować moim rodzicom oraz Pani Dyrektor za to, że trzymali nerwy
na wodzy i udowodnili mi, że warto tutaj zostać. Bardzo im za to dziękuje,
ponieważ szkoła bardzo wsparła mnie w realizowaniu mojej pasji sportowej.
7.

Czy masz jakieś motto życiowe, autorytet, na którym się wzorujesz?

Na pewno nigdy się nie poddaje oraz staram się udowodnić każdemu, że bez
ciężkiej pracy nie można odnieść sukcesu. Moimi autorytetami są moi rodzice,
trener, brat oraz moja wychowawczyni, która przekazała mi przez te trzy lata
ogromną wiedzę, także życiową, za co z całego serca pragnę jej podziękować.
8.

Jest coś, na co chciałabyś zwróci uwagę? Podzielić się opinią, radą odnośnie
szkoły, sportu, studiów?
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Na pewno chciałabym swoją postawą zlikwidować stereotyp o sportowcach,
którzy nie mogą mieć dobrych ocen, bo przecież nie mają wystarczająco dużo
czasu na naukę - totalna bzdura. Tylko od nas zależy, jak sobie zorganizujemy
czas. Zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej, dzięki temu czujemy się
lepiej i możemy uniknąć wielu chorób.

Wywiad z Jackiem Cyganem - absolwentem
“Plater”
M:

Dziękujemy, że zgodził się Pan udzielić nam wywiadu.

J.Cygan: Cała przyjemność po mojej stronie.
K:

Jak zaczęła się Pana przygoda z pisaniem?

J.Cygan: Przypuszczam, że któryś z rodziców nauczyli mnie pisać (śmiech).
Tak się zaczęłam moja przygoda. Pamiętam, że pisałem kredką
kolorową…
M:

Czerwoną?

C:

Może być, że czerwoną. Czy to jest wyczerpująca odpowiedz? Czy za
mało? (śmiech)

O:

A jeżeli chodzi o teksty literackie?

M:

Te bardziej profesjonalne. Czytałyśmy, że zaczął Pan tworzyć na
studiach.

C:

Można tak powiedzieć. Pamiętam, że w szkole podstawowej miałem
polonistkę, która mnie bardzo chwaliła. I tak obudziła we mnie to
zainteresowanie. Wypracowania oceniała mi na piątki, dlatego bardzo się
zdziwiłem, gdy po przybyciu do Plater otrzymałem trójkę za pracę. Nie
mogłem się z tym pogodzić. Nauczycielka powiedziała, że “praca nie na
temat”. Było to bardzo możliwe, gdyż zapewne nie przeczytałem lektury
(śmiech). Generalnie początki w Plater były trudne. Potem nie pisałem,
dopiero na studiach poznałem ludzi z kręgu piosenki studenckiej i oni
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mnie trochę otworzyli. W rewanżu dla nich zacząłem pisać teksty
piosenek i tak to już poszło. Czyli późno, ja jestem późnym odkryciem.
M:

Pamięta Pan, na jakim był profilu w “Plater”?

C:

U nas nie było. Znaczy profil mam ten sam cały czas, w zasadzie dzieliło
się życie na dwa profile, na prawy i lewy (śmiech). Nie było profili
żadnych. Bezprofilowy jestem, niewyprofilowany. Był tylko jeden,
wszyscy razem się uczyliśmy, albo nie (śmiech).

M:

Ukończył Pan studia na wydziale cybernetyki w Warszawie. Jak to się
stało, że znamy dziś Pana z działalności artystycznej, a nie właśnie z
cybernetyki?

C:

Właściwie nie da się być znanym z takich zawodów.. To są studia
matematyczno-techniczne, matematyczno-elektroniczne i gdybym po
ukończeniu tych studiów normalnie został na uczelni (zostałem i kilka lat
pracowałem, uczyłem studentów), to pewnie bym nie był znany,
ponieważ nie da się być z tego znanym, prawda? Może jedynie jako
inżynier, jako odkrywca, gdybym dokonał jakiegoś odkrycia naukowego
i dostał za nie nagrodę Nobla, to dopiero wtedy może byście mnie znały.
Lecz inaczej się nie da. Tak to jest w życiu urządzone, że rzeczy
artystyczne, które docierają do ludzi, charakteryzują się tym, że mniejsza
ilość osób może je wykonywać niż np. być inżynierem czy nauczycielem
akademickim. To promuje twórczość i samego artystę. Dlatego jestem
znany,
chociaż
oczywiście
przez
lata
pisałem
piosenki
i bardziej niż ja rozpoznawalni byli wykonawcy moich utworów.
Czasami mnie też gdzieś tam zaprosili, choćby do telewizji i stałem się
trochę bardziej znany.

W:

Pana utwory są znane w wielu środowiskach zarówno muzycznych jak
i literackich. Czy domyśla się Pan, na czym polega ich fenomen?

C:

Wydaje mi się, że piosenka musi tworzyć na scenie postać. Jeśli się
napisze piosenkę i osoba, która ją śpiewa jest nijaka, to znaczy, że ta
piosenka jest zła. Musi ona stworzyć postać, pozwalając osobie, która
“opowiada” tę piosenkę, wzruszyć ludzi, rozśmieszyć ich, spowodować,
by przeżyli jakieś emocje. Jeżeli tego nie ma, to wtedy ani piosenka, ani
jej autor oraz wykonawca nie odniosą sukcesu. A mnie się udało. Nie
wiem, na czym to polega, ale udało mi się stworzyć takie piosenki,
w których moi wykonawcy dobrze “wyglądali”. To tak jakby stworzyć
piękny strój czy piękny makijaż. Oczywiście taki makijaż dla duszy.
Pewnie na tym to polega, że wielu wykonawców zaczynało karierę od
mojej piosenki, np: Edyta Geppert: “Jaka róża, taki cierń”, Edyta
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Górniak: “To nie ja byłam Ewą”, Mieczysław Szcześniak: “Przyszli
o zmroku”, Anna Jurksztowicz: „Diamentowy kolczyk”, Ryszard
Rynkowski: “Wypijmy za błędy”, to były pierwsze piosenki tych
solistów. W Opolu, na Eurowizji, w TV i innych miejscach. Oni tym
zaczynali, widocznie udało nam się stworzyć coś takiego, że ludzie to
zapamiętali.
M:

Czyli polega na kontakcie między twórcą a śpiewakiem?

C:

Też. Po pierwsze polega na tym, że ja chcę ich zrozumieć. Trochę to
zahacza zapewne o kwestie psychologiczne, jakie cechy są w nich
najważniejsze, żeby były one w piosence. Na kontakcie z artystą
oczywiście też. Bez kontaktu nie ma nic.

W:

Współpracę z którym artystą wspomina pan najprzyjemniej?

C:

Nie mogę tak powiedzieć, bo bym trochę wyróżnił jednych na niekorzyść
drugich. Każda współpraca jest inna, oczywiście ze względu na czas
i ilość napisanych utworów. Takim moim koronnym artystą jest Ryszard
Rynkowski, z którym napisałem najwięcej piosenek. Trzeba powiedzieć,
że musieliśmy się też bardzo dobrze zrozumieć. Jeśli chodzi o innych
artystów, to świetnie mi się układa z nimi współpraca i bardzo ich cenię i
szanuję. Jestem szczęśliwy, że ich spotkałem na swojej drodze.

M:

To musiało być miłe uczucie, kiedy artysta, który po raz pierwszy śpiewa
i to Pana piosenki, staje się kimś znanym.

C:

To jest miłe uczucie, ten moment, kiedy pierwszy raz artysta śpiewa
moją piosenkę. Napisałeś tekst, siedzisz w Opolu, w amfiteatrze
i wychodzi ona - Edyta Gepert. Zaczyna śpiewać “Jaka róża, taki cierń”.
Masz dreszcze, czujesz, że po prostu to jest to. Niebywałe przeżycie. Czy
w studio nagrań, noc, przyjeżdża Andrzej Zaucha, śpiewa “C’est la vie”
pierwszy raz i to jest ten moment najważniejszy w mojej pracy, dla tego
momentu warto to robić.

M:

Jest Pan autorem kilku sztuk takich jak: “Cygan w Polskim. Życie jest
piosenką”. Czy planuje Pan wystawić je ponownie na scenie?

C:

Nie, nie masz racji w tym pytaniu. Ja jestem autorem jednej sztuki
dramatycznej, nazywa sie “Kolacja z Gustawem Klimtem”. Grana jest
obecnie
w Teatrze „Stu” w Krakowie, natomiast dwudziestego pierwszego maja
odbędzie się premiera sztuki w Wiedniu. “Cygan w Polskim…” to jest
spektakl złożony z moich piosenek, do którego napisałem scenariusz.
Strona 8

Tego nie można gdzieś przenieść, chyba że nas zaprosicie. Są takie
plany, żeby nas jesienią zaprosić do Sosnowca, wtedy zagramy to w tym
samym kształcie, w jakim jest grane w Teatrze Polskim w Warszawie
i z tymi samymi aktorami, czyli: Andrzejem Sewerynem, Joanną
Trzepiecińską, Natalią Sikorą. Napisałem też taki monodram dla
mężczyzny, być może to będzie w przyszłości grane. Gdyby “Kolację z
Gustawem Klimtem” chciał zagrać jakiś inny teatr, to oczywiście bardzo
proszę, natomiast “Cygana w Polskim…” nie zagrają, gdyż muszę tam
być osobiście, a ja już ledwo żyję (śmiech). Za dużo mam pracy i nie
mogę się tak rozdwajać.
K:

Co Pana natchnęło do napisania książki: “Przeznaczenie, traf,
przypadek”?

C:

Przeznaczenie, traf, przypadek (śmiech). To są opowiadania i właściwie
nie wiadomo, dlaczego ta książka powstała. W czasie różnych podróży
wpadały mi do głowy jakieś pomysły, coś sobie tam zapisywałem, potem
doszedłem do wniosku, że to trzeba przejrzeć. Wziąłem te szpargały, gdy
pojechałem na urlop i zacząłem to wszystko porządkować. W trakcie
okazało się, że jest tam parę ciekawych historii. I tak powoli powstało 26
opowiadań współczesnych. Nie było żadnego wyraźnego powodu, tzn.
nikt u mnie tego nie zamówił.

M:

Czyli wena?

C:

Samo, samo. To się stało samo. Samo przez się.

M:

Który z przetłumaczonych przez Pana z języka jidysz żydowskich
utworów wywarł na Panu największe wrażenie?

C:

Jest taki utwór, nazywa się “S'brent”. Jak sobie wejdziecie do Internetu,
Mordechaj Gebirtig, to był taki żydowski poeta bard, który mieszkał
na krakowskim Kazimierzu. On jest autorem, napisał słowa i stworzył
muzykę. Utwór dlatego jest niezwykły, gdyż on to napisał, kiedy
w prasie rozeszła się wiadomość, że w Przytyku pod Radomiem był
pogrom w żydowskim miasteczku. Ten utwór stał się hymnem powstania
w warszawskim getcie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że on pierwszy
powiedział: “Bracia, nie stójcie z założonymi rękami”. “S’brent” “gore”, nasze miasto się pali, musisz coś robić, musisz gasić, walczyć,
własną krwią ugaście. W tym sensie, że on jak gdyby wzywał do
jakiegoś oporu, jakiegoś buntu. Piękny tekst i piękna muzyka. Ja to
przetłumaczyłem, przetłumaczyłem trzydzieści pieśni tego żydowskiego
barda. Również utwory, które napisałem z Leopoldem Kozłowskim lub
pod jego wpływem przetłumaczyłem, też są mi bardzo bliskie, są bardzo
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nastrojowe, rodzajowe, uczuciowe. Dużo jest w nich pięknych emocji,
także to jest jakby osobny obszar, którym się czasami zajmuję.
K:

A tak już wyjść…..

C:

Na koniec? Bo kawa stygnie? (śmiech).

K:

(śmiech) Tak już tak na koniec, jak często odwiedza Pan swoje rodzinne
miasto?

C:

No jak tylko mogę (śmiech). Dość często, raz w miesiącu. Teraz w maju
mam ten festiwal - “Intermuza”. Zapraszam na koncert dwudziestego
ósmego do Muzy, gwiazdą koncertu galowego tego festiwalu będzie
Mieczysław Szcześniak.
(pukanie, drzwi się otwierają, a w nich staje asystentka). Kawa stygnie?

Asystentka: Kawę zrobimy nową, ale czas się kończy.
C:

Dobra, ale u mnie jest jeszcze za piętnaście!

Asystentka: No, ale wtedy pan Jacek nie wypije kawy (śmiech).
M:

Już kończymy. Jak pan wspomina Plater?

K:

Chciałyśmy poznać inny punkt widzenia (śmiech).

C:

To jest bardzo piękny okres w życiu, tylko wy może jeszcze o tym nie
wiecie. Dopiero później bardzo dobrze się go wspomina. Miałem
wspaniałych kolegów, wspaniałych profesorów. Wybrałem sam sobie tę
szkołę, bo była rejonizacja i właściwie powinienem chodzić do innej, do
“1” chyba. Ale sam tu się zgłosiłem. Pani dyrektor powiedziała: „Nie,
nie, bo rejonizacja, Pan tu nie może”, a ja jej odpowiedziałem: “Bo
podoba mi się”. Jak jeździłem na Wawel z mamą na prześwietlenia płuc,
bo byłem dość chorowity, to młodzież szła do szkoły. Piękny maj, kwitło
wszystko, tak jak teraz. I tak, ja tam na 8:00, na to prześwietlenie i tak
mówię, tu muszę przyjść (do Plater), tak fajnie, ta rzeka…

M:

Te różowe ściany.

C:

… zieleń. Nie, to wtedy były chyba jeszcze białe. I ta pani dyrektor
mówi: “No jak ci się podoba, to umówmy się tak”, “że możesz tu zdawać
i jak zdasz, to ja załatwię, żebyś tu mógł się kształcić”. No i tak się
umówiliśmy. Ja przyszedłem i tam zdawałem. Także bardzo mile
wspominam, do dzisiaj się przyjaźnię z moimi kolegami, koleżankami.
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Piękne lata, życzę wam też, żebyście kiedyś wspominali to miejsce i ten
czas jako najpiękniejszy w życiu.
Obie:

Dziękujemy.

K:

Czy możemy spodziewać się Pana w najbliższym czasie, w naszym
liceum?

C:

No jak mnie zaprosicie, to postaram się przyjechać. Ale nikt mnie nie
zaprasza.

K:

No to my o to zadbamy (śmiech).

C:

W trójkę? We trzy?

O:

Oczywiście.

C:

Nie, nie, żartuję. Pani dyrektor zawsze mnie zaprasza. Jesteśmy w bardzo
dobrych kontaktach. Tylko, że nie mam czasu, jestem strasznie zajęty,
ale może się uda.

M:

Może przy okazji, za miesiąc?

C:

Nie, wtedy nie, bo jednego dnia, całą sobotę mam przesłuchania od
dziewiątej rano, bo z całej Polski przyjeżdżają dzieci, które śpiewają na
festiwalu. Trzynasty raz z rzędu, trzynasty rok. Poprzedniego dnia
jeszcze przyjeżdżam po południu, bo jest rozstrzygnięcie konkursu
literackiego na tekst piosenki dla dzieci i musimy się też zebrać.
Następnego dnia już muszę jechać, bo mam co nieco do roboty.

K:

Dziękujemy bardzo.
Rozmawiały: Maria Milde, Oliwia Musiał, Karolina Witczak, 2AB
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URATOWANY PRZEZ KOKOS
Wody są wzburzone. Jedenastu, którzy przeżyli atak, w tym dwóch rannych,
muszą dopłynąć do jednej z wysp. Wybierają wyspę Kasolo, oddaloną o około 5,6
kilometra. Siedmiu na zmianę popycha deski, których trzymała się dwójka, nie
potrafiąca pływać. Największą uwagę przykuwa mężczyzna, który holuje ciężko
rannego kolegę. Ten, który cały czas ściska pas w zębach. To John F. Kennedy.
John F. Kennedy był trzydziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Pochodził z bogatej irlandzkiej rodziny. Urodził się 29 maja 1917 w Brooklinie.
Co pierwsze przychodzi nam na myśl odnośnie jego osoby? To, że w senacie miał
opinię ,,wiecznego kawalera i podrywacza’’, a może zamach z 22 listopada 1963
roku, kiedy, rozpoczynając swoją kampanię wyborczą, udał się z żoną do Dallas
i podczas przejazdu otwartym samochodem, został zastrzelony? Tymczasem
w jego życiu można znaleźć więcej ciekawostek, niż można byłoby przypuszczać.
Chociażby, że w 1957 roku napisał książkę Profiles in Courage, w której opisywał
losy polityków uznanych za bohaterów ( w tym samym roku dostał za nią nagrodę
Pulitzera). Dochodząc do sedna tego artykułu – Kennedy mógł zginąć 20 lat
wcześniej.
W 1941 roku został on powołany do marynarki
(US Navy). Służył w Panamie, a następnie na Pacyfiku
w randze podporucznika.
W nocy z 1 na 2 sierpnia 1943 kuter torpedowy,
którym dowodził, został staranowany przez japoński
niszczyciel. Kuter nie miał szans z przeciwnikiem
mającym ponad 2 tys. ton – przełamał się na pół.
Jedenastka, która przeżyła, obrała sobie za cel wyspę
Kasolo. Kennedy odznaczył się, ratując rannych
kolegów, choć sam odniósł uraz kręgosłupa, który mógł
przekreślić jego późniejszą karierę. Mężczyzną, którego
holował, był Patrick McMahon. Niedługo po dotarciu na wyspę, bo jeszcze tej
samej nocy, zdeterminowany Kennedy znów wypłynął na morze. Niestety nie
spotkał ani jednego amerykańskiego kutra. Kolejny dzień również nie przyniósł
ratunku.
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Na takim kutrze służył John F. Kennedy.

Przy takim obrocie spraw ocaleli postanowili poszukać jedzenia i wody, więc
kilku popłynęło na wyspę Olasana.
Dalej przepłynęli na wyspę Naru.
W znajdującym się tam wraku Kennedy znalazł zbiornik z wodą i cukierki.
Ponadto spotkał dwójkę tubylców, którzy później okazali się alianckimi
zwiadowcami. Wysłano ich z wiadomością do najbliższego sojuszniczego
posterunku, który wyrył na skorupie kokosa.
WYSPA NAURU DOWÓDCA
TUBYLEC ZNA POŁOŻENIE.
MOŻE PILOTOWAĆ 11 ŻYWYCH
POTRZEBA MAŁEJ ŁODZI
KENNEDY
Dostarczenie tej prośby o pomoc nie było takie łatwe, ponieważ nie brakowało
japońskich patroli. Jednak gdy w końcu dotarła do posterunku australijskiego
strażnika wybrzeża Arthura Reginalda Evansa, zawiadomił on przez radio bazę,
która znajdowała się na wyspie Rendowa i wysłała rozbitkom wodę i jedzenie.
Ukrytego pod palmowymi liśćmi, 7 sierpnia tubylcy przetransportowali na
posterunek Evansa, skąd popłynął do kutrów wysłanych z Rendowy, chcąc
samodzielnie pilotować okręty w misji ratunkowej. Po wszystkim, jeszcze w tym
samym roku, uratował grupę amerykańskich marines z tonącej barki desantowej.
Otrzymał Medal Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej oraz Purpurowe Serce.
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To wszystko otworzyło mu drzwi do kariery politycznej – wiecie, co działo się
z nim potem. Jeśli jednak nie, odsyłam do lektury, ponieważ historia nie jest
jedynie przedmiotem szkolnym. Grzebiąc w przeszłości, możemy zmienić
przyszłość. Wgłębiając się w nią z sercem, nie da się jej opuścić. I nie chce się.
Skorupę kokosa z wydrapaną wiadomością Kennedy nakazał oprawić
i używał jej później jako… przycisku do papieru. Zapytany w 1959 roku jak został
bohaterem, odpowiedział: ,,To było łatwe. Zatopili mój okręt.”
Listy zapomniane to jedna z książek, w której
możemy przeczytać historie powojennych przygód
Johna F. Kennedy’ego. Jej autorem jest Usher
Shaun.
W tym zbiorze ponad stu wyjątkowych opowieści
można znaleźć również: ostatni list Wisławy
Szymborskiej, list 14 – letniego Fidela Castro do
prezydenta Roosvelta z prośbą o przesłanie
dziesięciu dolarów, pożegnanie japońskiego
kamikadze tuż przed misją, “aplikację” Leonarda
da Vinci szukającego pracy, a nawet list, w którym
zabójca Johna Lennona pyta eksperta, ile może być
warta płyta, którą legenda muzyki podpisała dla
niego w dniu morderstwa. Listy zapomniane łamią
zasadę, że nie należy czytać cudzej korespondencji.
Te listy po prostu t r z e b a przeczytać.
Kamila Swoboda 1A
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Evviva l'arte!
Tratwa

Meduzy jest dziełem Théodore'a Géricaulta. Był on jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiego malarstwa romantycznego.
Dzieło to nawiązuje do autentycznego wydarzenia – zatonięcia francuskiej
fregaty o nazwie Meduza. Kapitan uciekł z tonącego statku, zostawiając sto
pięćdziesiąt osób. Dryfowali po oceanie przez trzynaście dni. Ocalało tylko
sześcioro. Tytuł znacząco ułatwia interpretacje obrazu. Tratwa Meduzy ma
konwencje realistyczną i symboliczną. Kompozycja obrazu jest otwarta – odbiorca
nie jest w stanie stwierdzić, dokąd zmierzają uwiecznione na obrazie osoby.
Światłocień uwydatnia dramat rozbitków. Wrażenie to podsycają zachodzące
słońce i ciemne niebo, zwiastujące burzę. Całość utrzymana jest w zróżnicowanej
kolorystyce. Morze zostało pokazane za pomocą zieleni, bieli i niebieskości,
rozbitkowie natomiast przez brąz i beż. Pojawia się także czerwień.
Dzieło przekazuje, że to siła wyższa decyduje o naszym życiu i śmierci.
Ukazuje, jak ludzie balansują na ich pograniczu. Tratwa Meduzy jest również
idealnym przykładem ludzkiej bezradności wobec żywiołu. Tego jak mali
i nieistotni jesteśmy wobec sił natury.
Tratwa Meduzy wciąż inspiruje wielu artystów. Przykładem może być
wideoinstalacja Billa’a Violi Tratwa. Dzieła Violi dotyczą zasadniczych kwestii
egzystencjalnych. Jego inspiracją są podróże, filozofia, poezja i osobiste
doświadczenia. W pracach Violi treści indywidualne łączą się z pamięcią
historyczną. Tematem wideoinstalacji jest również – między innymi – siła żywiołu.
Widzimy w niej ludzi w studio fotograficznym. Wszyscy zajęci są swoimi
sprawami, przypominają tłum wyczekujący na przystanku autobusowym.
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Dowiedziałam się, że film jest nakręcony przy użyciu trzystu klatek na
sekundę i puszczony w zwolnionym tempie. Daje nam to możliwość ujrzenia
najdrobniejszych zmian. Nagle słyszymy dźwięk rozszalałych fal. Tłum zostaje
zaatakowany z dwóch stron. Ludzie przewracają się, walczą, wreszcie woda opada.

Różnica w dziełach Géricaulta i Violli polega na tym, że Viola zaprosił widza
do uczestnictwa, pomijając wątki historyczne. Różnią się też emocjami, które
wywołują (między innymi gniew spowodowany wiedzą, że kapitan statku
w obrazie Géricaulta uciekł) i refleksjami, które poza potęgą żywiołu, wzbudzają.
Bill Viola spróbował zatrzeć granicę między sztuką a codziennością. Chciał
pokazać rekcję ludzi, a to, że okazały się one podobne do tych z Tratwy Meduzy
pokazuje, że nawet dawne dzieła malarskie mogą mieć wciąż aktualny sens.
Technika wideoinstalacji czyni dzieło Violi bardziej aktualnym i sprawia, że
z pewnością dotrze ono do ludzi młodych, wzbudzi zainteresowanie i ułatwi im
zrozumienie przesłania artysty. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł, ponieważ
obecna młodzież znacząca oddaliła się od sztuki. Coraz większą część swojego
życia spędza w sieci, więc dzięki technologii jesteśmy w stanie jakoś oswajać ją z
kulturą, skłaniać do refleksji i wyrażania własnego zdania, a przez tego typu
pomysły artystyczne odsyłać do wielkich dzieł dawnych artystów.
Oba dzieła przekazują pewną prawdę. Wydaje nam się, że idziemy do przodu
wraz ze światem, a w rzeczywistości nasza sytuacja egzystencjalna niewiele się
zmienia. Wymyślamy i zdobywamy coraz więcej, lecz nasza rola w świecie nie
uległa zmianie. Jesteśmy budowniczymi świata, ale nie jego panami. Kolejne
katastrofy – powodzie, tsunami, wybuchy wulkanów, sztormy – tylko nam o tym
przypominają. Udowadniają, że w jednej, krótkiej chwili siły natury mogą zabrać
wszystko – nie tylko dorobek, ale i miliony istnień. Artyści również doszli do
takiego wniosku. Tylko czy społeczeństwo pełne pychy jest w stanie to zauważyć
i co najważniejsze – zrozumieć?
Kamila Swoboda, 1A
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PODRÓŻOWAĆ TO ŻYĆ

Dwudziestego szóstego maja mieliśmy wyjechać. Wilno – Ryga – Tallin Petersburg. Brzmi cudownie, prawda? Kiedy dokonaliśmy wszelkich formalności,
te cztery wyrazy rozgrzewały nas od środka, ciągle mieliśmy je przed oczami. Nie
ma co się dziwić – pogoda zaczęła dopisywać, wydawało się, że wakacje już
wyciągają w naszą stronę dłoń… Oczywiście byliśmy też zmęczeni codziennymi
obowiązkami, masą spraw do załatwienia i pragnęliśmy nareszcie się zrelaksować.
Jednak ku naszej rozpaczy czas wlókł się niemiłosiernie. Sekunda była jak minuta,
minuta jak godzina. To było bardzo frustrujące. Dlatego kiedy zegar wreszcie
wybił godzinę bliską wyjazdu, wręcz pomknęliśmy do drzwi, wpakowaliśmy się do
samochodów, rzucając torbę na siedzenie
obok i pomknęliśmy w kierunku szkoły.
Sprawdzono obecność, nasze walizki
wylądowały w bagażniku, zajęliśmy
miejsca, ułożyliśmy się wygodnie i…
ruszyliśmy. Być może w podróż naszego
życia?
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Dzień1
Droga była męcząca.
Z podekscytowania część z nas miała
problem z zaśnięciem.
Na miejscu byliśmy we wczesnych
godzinach porannych. Pierwszym miejscem,
które odwiedziliśmy, był zamek w Trokach
na Litwie. Jego budowę rozpoczęto w 1404
roku, obecnie jest to rekonstrukcja z 2 poł.
XX wieku.
Dostaliśmy chwilę, aby kupić pamiątki
i spróbować kibinów, czyli pewnego
rodzaju pierogów z ciasta drożdżowego na
słodko lub z mięsem. Co najważniejsze – to
tradycyjna potrawa Karaimów, których
domy
mieliśmy
okazję
zobaczyć.
Słyszeliście o nich? To grupa etniczna
i religijna. Podobnie jak Żydzi opierają się
na Starym Testamencie, wierzą, że zawarte
są w nim wszystkie prawdy, których każdy
powinien szukać. Na Litwę przybyli
najprawdopodobniej w XIV wieku na
zaproszenie Wielkiego Księcia Witolda.
Dziś są bardzo nieliczni. Jest ich zaledwie kilkuset, a w Polsce – tak, to nie
pomyłka – trochę ponad stu. Być może dlatego, że przez długi czas dopuszczali
małżeństwa tylko wśród swoich. Ale pomyślcie, co to były za przyjęcia! Wśród
Karaimów krąży powiedzenie: Jesteśmy jedynym narodem na świecie, który
w całości może spotkać się na jednym
weselu!
Ku naszej radości w Wilnie okazało
się, że pokoje hotelowe są już gotowe
i możemy zostawić rzeczy oraz odświeżyć
się, nim ruszymy do centrum Wilna.
Droga do stolicy nie zajęła nam dużo
czasu. Na początku odwiedziliśmy kościół
św. Piotra i Pawła – panuje opinia, że jeśli
się go nie widziało, nie można powiedzieć,
że było się na Litwie.

Strona 18

Następnie udaliśmy się do Muzeum
Adama Mickiewicza na Starym Mieście,
które mieści sie w budynku, gdzie krótko
w czasie studiów w Wilnie żył poeta.
Placówka pełni role edukacyjną i zachęca
do myślenia o literaturze. Jednak wbrew
oczekiwaniom nie jest to duży budynek.
Wszystko, co jest do zobaczenia, mieści się
w czterech salach: stałe ekspozycje Adam
Mickiewicz i Litwa, Filomaci i Adam Mickiewicz, Kobiety w życiu Adama
Mickiewicza oraz meble, artykuły, zdjęcia, portrety i medale. Niedaleko muzeum
stoi również pomnik poety.
Następnie pojechaliśmy na cmentarz na
Rossie. Założono go w 1769 roku
i ma powierzchnie 10,8 ha! Robi ogromne
wrażenie. To właśnie tutaj znajduje się
między innymi serce Józefa Piłsudskiego,
jego matka, pierwsza żona - Maria, siostra Ludwika Majewska i brat Adam, Juliusz
Kłos, Joachim Lelewel, Antoni Gliński, Józef
Łukasiewicz
i
szereg
pomników,
poświęconych Polakom, którzy walczyli za
Wilno.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Stare Miasto, do którego prowadzi
Ostra
Brama,
a
następnie
majestatyczny Uniwersytet Wileński.
Wilno jest po prostu magiczne.
Jestem pewna, że większość z was
nigdzie nie poczuje się za granicą tak
dobrze, jak tutaj. Może dlatego, że
kiedyś było częścią naszego kraju? Bo
każdy obdarzy cię tam uśmiechem?
Nie słychać płaczu, nie widać smutku
– wręcz przeciwnie, tryska życiem.
W Wilnie jest miejsce, które
podobno spełnia marzenia. Wystarczy
pomyśleć i okręcić się trzy razy.
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Zrobiliśmy to, lecz gdy chcieliśmy już odejść, okrążyła nas grupa Litwinów.
Pomalowane twarze, kolorowe ubrania, jeden z nich miał maskę lwa. Złapali się za
ręce i powiedzieli, że nie puszczą nas dopóty, dopóki nie zaśpiewamy albo
zatańczymy. Nazwali się Łowcami Uśmiechu. Bardzo trudno stąd wyjechać. Nie
będziesz żałować czasu, który tu spędzisz, ale musisz być gotowy, że zostawisz tu
cząstkę siebie. I właśnie dlatego zawsze się wraca, bo ono przyciąga jak magnes, a
wtedy albo zostaje się na zawsze albo zostawia jeszcze większą cząstkę siebie Wilno uzależnia.

Dzień 2
Gong. Zawodnicy wychodzą z narożników. Mocny uścisk, wiwat publiki,
ostatnie sekundy i… stają do pojedynku. Litwa i Łotwa.
Byliśmy bardzo ciekawi wyniku tego starcia.
Ryga wywarła na nas bardzo dobre wrażenie
już w pierwszych sekundach po wyjściu z autokaru
– rzeka jakby błyszczała milionami iskier, żar lał się
z nieba na cudownie odrestaurowane budynki
starówki. Zapoznaliśmy się z panią przewodnik,
która zabrała nas na spacer po Rydze, nie tylko
głównymi ulicami. Zauważyliśmy, że każdy metr
zagospodarowany jest w sposób przemyślany oraz
że tradycja – zachwycające zabytki i starsze
kamienice – w subtelny i piękny sposób łączą się
z nowoczesnością. Ryga ma niepowtarzalny klimat.
Sprawia wrażenie krainy z cudnych powieści, w
której zapomina się o codziennych bolączkach
i zauważa najmniejsze szczegóły, gdzie nagle
docenia się życie i wszystko to, co się posiada.
Łotysze są bardzo przyjaźnie nastawieni do
turystów. Potrafią dzielić się swoją serdecznością, czego doświadczyliśmy gdy
grupka dzieci minęła nas z szerokimi uśmiechami,
wołając: give me five!
Czas minął nam niezwykle szybko. Należało
rozstrzygnąć pojedynek. Uczniowie
ostatecznie
zdecydowali się postawić na Wilno, w którym ci, którzy
dotąd wcześniej go nie odwiedzili, zakochali się mimo
zmęczenia. Jednocześnie większość z nich zastrzegła
jednak, że z pewnością wróci też do Rygi.
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Przejechaliśmy do Parnawy, w której mieliśmy nocleg. Jednak gdy byliśmy
już blisko, wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy – poszliśmy na plażę,
na której spędziliśmy trochę czasu. Wieczorem, już w Parnawie, wybraliśmy się
ponownie na plażę i doświadczyliśmy tzw. białych nocy.
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Dzień 3
Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Parnawę –
niewielkie miasto Estonii, które okazało się
wyjątkowo zgodne z naszymi wyobrażeniami.
Spokojne, urokliwe miejsce, w którym
słyszeliśmy mewy i bicie dzwonów. Ponownie
odwiedziliśmy estońską plażę, na której
uczniowie Plater przez kilka chwili znów byli
małymi dziećmi, z tysiącem absurdalnych
pomysłów na minutę, a nie prawie dorosłymi
ludźmi, których lada moment czeka matura.
Biegali, jeździli na barana, pryskali się wodą,
huśtali, prężyli muskuły do zdjęć, robili
gwiazdy i chodzili na rękach.
Pieszo
wróciliśmy
do
hotelu,
spakowaliśmy rzeczy i ruszyliśmy ku stolicy
Estonii. Mieliśmy okazję zobaczyć skansen wsi
estońskiej, czyli osadę, w której niegdyś tętniło
życie, co przybliżyło nam dawną codzienność
Estończyków. Dostaliśmy nawet balony od ujmującej kobiety w stroju wróżki, co
jeszcze bardziej wzmocniło radosny nastrój.
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W Tallinie odwiedziliśmy najpierw
prochową basztę, wzniesioną w XV wieku,
wykorzystywaną obecnie jako część
Muzeum Miejskiego. Udaliśmy się na
spacer po mieście, podeszliśmy pod
budynek parlamentu i sobór św.
Aleksandra Newskiego. Co ciekawe mało
brakło, a moglibyśmy już go nie zobaczyć.
Po uzyskaniu niepodległości przez Estonię
pojawił się projekt adaptacji soboru, a tym samym usunięcia świątyni – symbolu
rusyfikacji kraju. 1 maja 1992 roku uchwalono
nawet ustawę o rozbiórce, lecz wywołała ona
protesty ludności prawosławnej, a także części
duchowieństwa, więc ostatecznie do tego nie
doszło. Ogromne wrażenie wywarła na nas
panorama miasta. Tallin jest miejscem
przepełnionym nostalgią, która wieczorem, gdy
patrzyliśmy na morze i niebo w czerwonych,
różowych i pomarańczowych barwach, trochę
nam się udzieliła.
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Dzień 4
Nadszedł dzień, którego obawialiśmy się
najbardziej. Po całodniowym zwiedzaniu Tallina
i nocy spędzonej w autokarze, która dla niektórych
była porównywalna do walki z tysiącem smoków bez
jakiejkolwiek broni, mieliśmy przez cały następny
dzień zwiedzać Rosję. Doszło do tego, że
podzieliliśmy naszą wycieczkę na etapy: do Rosji i po
Rosji.
Pobyt na granicy był bardzo stresujący. Po
sprawdzeniu paszportów, otrzymaliśmy kartki
z danymi osobowymi do uzupełnienia, potem
skierowaliśmy się z jedną z nich i paszportem do
odprawy.
Po
kolejnym
sprawdzeniu
dokumentów, otrzymaliśmy pieczątki, które
sprawdzane były kilka metrów dalej. Lekka
paranoja? Po prostu Rosja.
Pierwszym,
co
zobaczyliśmy
na
późniejszym spacerze po Petersburgu, był
pomnik Bohaterskich Obrońców Leningradu,
który upamiętnia ofiary i ocalałych z oblężenia

(dla zapominalskich trwało ono 2,5 roku od 8
września 1941 do 27 stycznia 1944 i
pochłonęło około 1,5 miliona ofiar po stronie
radzieckich mieszkańców miasta). Wzniesiono
go w 1975 roku, wydarzenie to zbiegło się z
trzydziestą rocznicą zakończenia wojny.
Oczywiście nie był on jedyny, jaki
obejrzeliśmy, kolejnym był pomnik Lenina.
Ujrzeliśmy również pałac Smolny. Skąd
wzięła się nazwa? Niegdyś znajdowała się tam
część portu, w której tworzono statki.
Pracowali tam właśnie smolarze.
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Największą atrakcją tego dnia była wizyta w Carskim Siole – letniej
rezydencji carów. Zgadzacie się, że to jeden z najpiękniejszych obiektów na
świecie?
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Nam z łoskotem opadły szczęki, gdy tylko ją ujrzeliśmy. Całość robi na żywo
powalające wrażenie, chociaż momentami patrzyliśmy z niedowierzaniem na
bogactwo, na cały ten przepych, który tak naprawdę car odwiedzał tylko wtedy,
kiedy miał taki kaprys. Gdyby tego było mało, w środku znajduje się jeszcze kopia
Bursztynowej Komnaty. Jednak słowo kopia wcale nie znaczy, że bursztyn,
z którego została wykonana, nie jest prawdziwy.
Wróciliśmy do hotelu, który mógłby być symbolem komunizmu. Znośny,
jednak na pewno nie przytulny.

Dzień 5
Jeden z najprzyjemniejszych dni
na naszej wycieczce. Wyspani,
udaliśmy się do Peterhofu, czyli
najpiękniejszego kompleksu ogrodów
i fontann. Miejsce jest jakby
zaczarowane – wchodząc dalej czuje
się czar minionych epok, który
podsycają ludzie przebrani w
cudowne stroje z tamtych czasów, z
którymi – oczywiście za opłatą – można było zrobić sobie zdjęcie. Jedną z
większych atrakcji były tzw. szalone fontanny. O określonej godzinie, jedna z alej
zostaje ostrzelana wodą. Oczywiście nie brakowało chętnych z Plater. To oraz ich
wcześniejsza kąpiel w morzu w strojach codziennych, które potem były całe
z mułu i oblepione piaskiem, spowodowało, że zyskały miano nimf błotnych.
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Odetchnąwszy,
wróciliśmy
do
Petersburga, gdzie czekała na nas
niespodzianka – rejs statkiem. Pogoda dalej
pozostawała wyśmienita. Przemierzając
wody Wenecji Północy mieliśmy okazję
dokładnie przyjrzeć się miastu. Wówczas
nastąpił przełom. Do tego czasu Petersburg
nie wzbudził w nas zachwytu – mieliśmy go
za szare i smutne miasto. Rejs dał nam
możliwość
dostrzeżenia
skarbów
architektury.
Słońce
oświeciło
je
i zaprezentowało w pełnej krasie i wreszcie
pojęliśmy, że to rzeczywiście tzw. perła
architektury tyle, że dawno nie pielęgnowana. Wspaniałe obiekty jak chociażby
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Carskie Sioło czy Pałac Zimowy,
kontrastują z wysokimi na kikanaście
pięter, szarymi blokami. Petersburg nie jest
jak Wilno czy Ryga. Nie oczarowuje od
razu. Na dawną stolicę Rosji trzeba po
prostu poświęcić więcej czasu. Stopniowo
owija się wokół nas i przypuszczam, że
gdy w końcu sznur się zaciśnie, już nigdy
nie puszcza.

Dzień 6
Nim pożegnaliśmy się z
Rosją, udaliśmy się do twierdzy
Pietropawłowskiej, która wzięła
nazwę od jej centralnego
punktu, czyli cerkwi Piotra i
Pawła. Nareszcie weszliśmy też
do Zimowego Pałacu. Dawno
temu był on główną siedzibą
carów. Mieści ogromne zbiory obrazów i rzeźb, których kolekcjonowanie
rozpoczęła Katarzyna II. W pobliżu znajduje się również kolumna na część
zwycięstwa Aleksandra I nad
Napoleonem,
tzw.
Anioł
Zwycięstwa
oraz
sztab
generalny wojska.
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W Pałacu Zimowym
spędziliśmy w sumie trzy
godziny.
Wnętrza
na moment zatrzymują bicie
serca. To obiekt, który jest
jednym z najznamienitszych
w całej Rosji. Wchodząc,
sprawdzane są plecaki i torby,
bowiem do środka nie można
wnieść
szeregu
różnych
rzeczy,
w
tym
picia.
Należałoby wiedzieć, że jeśli
się je posiada, już do nas nie wróci. Nie warto łudzić się jego odzyskaniem,
ponieważ dogadanie się z Rosjanami w innym
języku niż rosyjski jest cięższe niż matura
z matematyki dla humanisty. Zwiedzanie
zakończyliśmy
Cerkwią
Zmartwychwstania
Pańskiego (chram na Krwi). Została ona
zbudowana w miejscu, w którym został zabity car
Aleksander
II.
Obecnie
uchodzi
za
najpopularniejszy symbol Rosji.
Wieczorem musieliśmy się pożegnać
z Petersburgiem. Postanowiliśmy zostawić ślad
swojej obecności, więc podpisaliśmy się w księdze
pamiątkowej, a nawet na specjalnej tablicy dla
turystów w Subway’u.
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Wywiązało się wiele dyskusji o Rosji. Najciekawszym określeniem, jakie
usłyszałam, było, że Rosja to nie państwo, a stan umysłu. Wszyscy zgodzili się
z tą opinią. Będąc tutaj, ma się wrażenie oderwania od rzeczywistości, wszystko
jest inne, trochę pomieszane, panują zupełnie inne zasady niż w reszcie świata.
Najbardziej zdziwił nas wszechobecny Władimir Putin. Spodziewaliśmy się, że
dostaniemy magnesy z jego podobizną, pocztówki, kubki czy koszulki, lecz nie
wykraczające poza normę. Po prostu: na tle zabytków, map, flagi… Tymczasem
wielu z nas zakupiło go siedzącego na niedźwiedziu, na koniu (z napisem nas nie
dogonią), siedzącego na słynnym tronie z Gry o Tron, z jaguarem na kolanach czy
psami na rękach. Niektórzy znaleźli również twarz prezydenta wklejoną do postaci
agenta Bonda, a pod spodem: 001 Save the World. Powszechne były też matrioszki
z jego podobizną.

Dzień 7
Ostatni dzień przed powrotem do Polski spędziliśmy w Kownie. Obejrzeliśmy
słynny zamek – albo jak niektórzy kąśliwie zauważyli, jego pozostałości –
i ruszyliśmy na centrum, w którym obrzuciliśmy spojrzeniem kolejne miejsce, w
którym mieszkał Adam Mickiewicz. Podeszliśmy również nad słynny Niemen, a
po godzinie czasu wolnego i ostatnich zakupach ruszyliśmy w drogę powrotną.

Dzień 8
Zatrzymaliśmy się w Olecku, małym mieście na Mazurach. Po kolacji
uczniowie Plater udali się nad jezioro, gdzie zażyli relaksu i oczywiście tradycyjnie
kąpieli. Zaliczyliśmy też pobliski plac zabaw, podejmując się zdobycia słynnego
pająka.
Ostatnią noc spędziliśmy wspólnie. Na początku podróży nikt nie spodziewał
się, że tak dobrze dogadamy się z młodzieżą z Olkusza. Najlepszym na to
dowodem jest fakt, że wracając, czuliśmy się, jakbyśmy znali się rok, a nie parę
dni. Okazali się oni specyficznymi ludźmi, naprawdę pełnymi sympatii
i humoru. Rano ostatni raz spakowaliśmy walizki. Po drodze zatrzymaliśmy się
jeszcze przy dawnych bunkrach niemieckich i w Augustowie, w którym każdy
poszedł na indywidualny spacer.
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Wróciwszy do domu byliśmy
wyczerpani. Większość z nas spała
w sobotę do południa. Bolał nas
fakt, że jesteśmy zmuszeni
nadrobić miniony tydzień w szkole
oraz
przygotować
się
na
nadchodzący. Niektórzy mieli do
napisania jeszcze prace dodatkowe
z powodu wahających się ocen,
lecz mimo to nikt z nas nie żałuje.
Z
przeprowadzonego
dla
urozmaicenia wywiadu, wynikło,
że najgorszym dniem był pierwszy
po przyjeździe do Rosji i po
wyjeździe
z
Polski,
a
najprzyjemniej minął dzień piąty.
Gdzie
wybierzemy
się
następnym razem? Jesteśmy w
trakcie załatwiania wycieczki na
Ukrainę. Jednak, fantazjując,
młodzież
podała
propozycje
Stanów Zjednoczonych, Stepów
Akermańskich, Izraela, Skandynawii, Wiednia bądź Maroka. Jednak nie wiem, czy
którakolwiek z nich pokonałaby tę, ponieważ śmiało mogę stwierdzić, że jak na
razie rzeczywiście była to wycieczka naszego życia. Widzieliśmy masę pięknych
rzeczy, porzuciliśmy zmartwienia, przez te parę dni zapomnieliśmy o wszelkich
osobistych ograniczeniach i jeszcze bardziej się ze sobą zżyliśmy. Nie daje rady
wyobrazić sobie innych towarzyszy podróży. Jesteście cudowni.
Zbliżają się wakacje, więc jeśli tylko macie możliwość – wyjedźcie, bo
w życiu chodzi właśnie o to, aby zwiedzać świat. Podziwiać, smakować, poznawać
nowe kultury, ludzi, ale i jednocześnie odkrywać samych siebie.
Kamila Swoboda, 1A
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Drodzy Plateranie!
Redakcja „E!milki” życzy
Wam bezpiecznych,
kreatywnych i niezapomnianych
wakacji. Wypoczywajcie,
abyście z uśmiechem wrócili do
nas we wrześniu!
Redakcja
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