


 Przeprowadzeniu akcji przeciwży-
dowskiej sprzyjała odrębność kulturalna, oby-
czajowa i religijna. Żydzi ortodoksyjni noszą-
cy rytualne stroje, brody, nie potrafili wyzbyć 
się swoich przekonań nawet w sytuacji za-
grożenia. Ponadto gminy żydowskie wzywały  
do niesprzeciwiania się zarządzeniom okupanta 
i niestawiania oporu. 
Ukrycie w środowisku polskim nie zasymi-
lowanych Żydów było wielkim ryzykiem 
dla pomagających, ale wielu Polaków pode-
jmowało się pomocy, zanosząc do gett żywn-
ość, lekarstwa, czy ukrywając ich we własnych 
domach. Niektórym Żydom, zwłaszcza tym  
z „odpowiedni wygląd”, pomagano zorganizować 
fałszywe dokumenty, znaleźć dom i pracę po 
„aryjskiej stronie”. Kwestia wynagrodzenia fi-
nansowego pojawiała się ze względu na trud-
ności materialne w trakcie pomagania. Chodziło 
o wykarmienie dodatkowej liczby domowników, 
czy załatwienie leków. Jednak największym wyz-
waniem było utrzymanie w tajemnicy kwestii 
ukrywania Żydów przed władzą okupacyjną. 
Często warunki lokalowe, na skutek działań 
wojennych (na przykład rekwirowania loka-
li), polegające na dzieleniu z obcymi rodzinami 
mieszkania utrudniały zachowanie w tajemnicy 
ukrywania Żydów.

 Skupienie ludności żydowskiej w get-
tach większych miast rozpoczęło się nakazem Re-
inharda Heydricha z dnia 21 września 1939 roku. 
Zgodnie z hitlerowską propagandą izolowanie 
Żydów od Polaków było konieczne ze względów 
bezpieczeństwa i higieny, aby chronić przed 
rzekomymi epidemiami. Natomiast ludności 
zamykanej w wydzielonych dzielnicach wmawi-
ano, że ma to służyć jej ochronie. 
 Żydów masowo przesiedlano ze wsi 
do miast, różnych dystryktów, pozbawiając ich 
tym samym możliwości podtrzymania kon-
taktów z bliskimi im środowiskami polskimi 
i samymi wyznawcami jidysz. Ludzie byli ogra-
biani z mienia, upokarzani, utrzymywani 
w ciągłej niepewności.  Nikt wówczas nie przy-
puszczał, że takie działania są przygotowaniem  
do ludobójstwa.

2



Niektórzy współpracowali z policją 
żydowską i niemiecką, zajmując się 
szmuglowaniem, ale stanowili niewielki 
odsetek. Jak wspomina Władysław 
Szpilman podczas gdy w getcie 
odbywał się przemyt, przekupieni 
wartownicy „niczego nie widzieli”, 
a przez bramę wjeżdżały wozy 
z ekskluzywnymi towarami, widzianymi 
później przez kompozytora u bogaczy w 
kawiarni „Nowoczesnej”, w której grał.1

OPÓR ZBROJNY 
WARSZAWSKICH ŻYDÓW
 Pod wpływem klęski Niemców 
pod Stalingradem, gdzie zginęło ponad 
trzysta tysięcy żołnierzy Hitler zarządził 
totalną mobilizację, chcąc zdławić 
ruch partyzantów, ponowił  akcję 
eksterminacyjną, z myślą o likwidacji 
pozostałych w gettach Żydów. Dnia 
19 kwietnia 1943 roku do getta weszło 
trzy tysiące niemieckich żołnierzy 
pod dowództwem generała Jurgena 
Stroopa. Przeciwko nim stanęło do walki 
1100 bojowników zorganizowanych 
w ŻOB  i ŻZW na czele z Mordechajem 
Anielewiczem. Mimo znacznej przewagi 
Niemców, zarówno liczebnej oraz 
zbrojnej hitlerowców dla powstańców 
najważniejsze stało się to jak się 
umiera i za co. Zatem dla nich było 
to jednoznaczne z tym, że umrą z 
bronią w ręku. Walka na gruzach  
i w bunkrach trwała do końca 
maja, najcięższe potyczki stoczono 
na placu Muranowskim, gdzie 
walczyły też polskie grupy. Najdłużej 
obrona trwała w bunkrze ŻOB-u, 
w którym poległ przywódca powstania 
Mordechaj Anielewicz. Jak wspomina 
sam dowodzący akcją likwidacyjną 
podczas pierwszego wtargnięcia do 
getta udało się Żydom i „polskim 
bandytom” odeprzeć siły włącznie 
z czołgami i samochodami pancernymi. 
Dla Niemców była to haniebna walka 
i haniebne zwycięstwo. W ten sposób 
Żydzi w pewnym sensie obronili się 
przed hitlerowskim założeniem, żeby 
przed złamaniem fizycznym narodu 
żydowskiego, zniszczyć ich moralnie. 
 Jednocześnie z powstaniem 
w getcie toczyły się w całym kraju 
walki partyzanckie spajające 
wspólnotę żołnierską w walce 
o niepodległość. Z raportu Stroopa 
wynika, że pod polsko-bolszewickim 
kierownictwem tworzyły się tzw. grupy 
bojowe, które płaciły każdą żądaną cenę 
za broń. Zdarzało się nawet, że Żydzi 
wracali do getta z Treblinki zaopatrzeni  
w broń i amunicję, a polscy bandyci 
znajdowali tam schronienie. Ponadto 
nie można było zapobiec ukrywaniu się 

ich w kanałach, ponieważ zatrzymali 
ich zatapianie. Z kolejnego raportu 
poznajemy szczegółowe dane o tym, że 
ujęto siedemnastu Polaków, wśród nich 
dwóch polskich policjantów, którzy 
powinni byli wiedzieć o istnieniu bandy. 
[…] zdobyto trzy karabiny, dwanaście 
pistoletów, częściowo większego kalibru, 
sto polskich granatów […]. Dowódca 
oddziału szturmowego miał trudne 
zadanie do spełnienia, gdyż wielu 
bandytów nosiło niemieckie mundury.
W czasie trwania walk w getcie organizacje 
polskiego ruchu oporu dokonały po 
stronie „aryjskiej” kilka akcji zbrojnych. 
Dnia 19 kwietnia 1943 roku oddziały 
dywersyjno-saperskie Armii Krajowej 
pod dowództwem Józefa Pszennego 
„Chwackiego” zaatakowały Niemców  
w rejonie ulic Bonifraterskiej 
i Sapieżyńskiej. Celem było rozbicie 
muru, stworzenie przejścia w stronę 
Dworca Gdańskiego i Żoliborza, potem 
do Puszczy Kampinowskiej. Wobec 
przewago wroga Polacy musieli się 
wycofać. Następnego dnia specjalna 
grupa z oddziału warszawskiej Gwardii 
Ludowej im. Waryńskiego dowodzona 
przez Franciszka Bartoszka „Jacka” 
zaatakowała niemieckie stanowisko 
ogniowe ostrzeliwujące getto od ul. 
Nowiniardkiej, obsługa karabinu 
maszynowego została zlikwidowana. 
W dniu 22 kwietnia 1943 roku 
oddział AK rozbił posterunek 
faszystów łotewsko-litewskich 
w rejonie placu Muranowskiego  
i ul. Niskiej, co umożliwiło ucieczkę 
kilku Żydom. 
Wraz ze słabnięciem sił żydowskich 
bojowników polskie organizacje 
konspiracyjne zorganizowały wyjście z 
getta kanałami. Czterdziestu powstańców 
wyprowadzono i samochodem 
ciężarowym przewieziono do Łomianek 
pod Warszawą, skąd dołączyli  
do oddziałów partyzanckich Gwardii 
Ludowej. Następną grupą było trzydziestu 
czterech walczących, ale wkrótce Niemcy 
odcięli przejście kanałami i powstańcy 
stawiali opór samotnie przeciwko 
wykrywaniu bunkrów, przeszukiwania 
ruin, tropienia bojowników. Wsparcia 
Polaków nie można ograniczyć do 
wspólnej walki w obrębie samego getta. 
W owym czasie wzmogły się zbrojne 
działania polskiego ruchu oporu 
w całym kraju, a według niemieckich 
dokumentów było to tysiąc dwieście 
dwadzieścia cztery akcje. 

1 Ref. za W. Szpilman, Śmierć miasta. Pamiętniki 1939-
1945, opr. J. Waldorf,  Warszawa 1946, s. 70-71 
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 Od dawna uważałam się za 
sportowca kanapowego. Pomimo że 
w dzieciństwie wolałam biegać za 
piłką, aniżeli zaszywać się w pokoju 
z kartką i długopisem, to we wczesnym 
etapie mojego dojrzewania praktycznie 
całkowicie straciłam ochotę na aktywność 
fizyczną. 
Pewnego dnia po prostu odwiesiłam 
korki, zasiadłam na kanapie i zaczęłam 
oglądać w telewizji skoki narciarskie 
i jedynie najistotniejsze piłkarskie święta. 
Któregoś dnia zamiast skupić się na 
tym, po czyjej stronie znajduje się piłka, 
czy emocjonować się kolejnym stałym 
elementem gry, ja zaczęłam bardziej 
interesować się tym, kto za tą piłką 
w ogóle biega.
Warto jednak zaznaczyć, że wcale 
nie zachwalam takiego stylu życia. 
Bynajmniej – z podziwem i zdrową 
zazdrością śledzę poczynania moich 
nieco zwinniejszych rówieśników. Odkąd 
zawitałam w szkolnych progach naszego 
technikum, jednym z takich kolegów 
bez wątpienia został Kacper. Słyszałam o 
jego ćwiczeniach z masą własnego ciała - 
o kalistenice. Nierzadko na social 
mediach, widywałam także jego posty 
związane ze sportem. Znałam go głównie 
od tej strony, dlatego gdy pewnego dnia 
uległ kontuzji, a po szkolnych korytarzach 
zaczął poruszać się o kulach, w mojej 
głowie momentalnie zrodziło się wiele 
pytań. Na niektóre z nich odpowiedzi 
udzielił mi nawet sam Kacper.
BOLESNE ROZSTANIE
 Urazy i kontuzje są 
utrudnieniem nawet dla człowieka, 
który na co dzień nie para 
się wymagającymi fizycznie zajęciami. 
To ból i utrapienie w zwykłej, 
szarej codzienności. Jak więc musi 
znosić to osoba, która wcześniej 
wykorzystywała swoje ciało do 

skomplikowanych ćwiczeń? Osoba, 
dla której wysportowane ciało w dobrej 
formie, to po prostu normalność - coś, 
bez czego trudno wyobrazić sobie swój 
styl życia?
Można by założyć, że pewnie każdy 
sportowiec jest załamany i marzy o jak 
najszybszym powrocie do swojej pasji 
- ale jak to bywa z ludźmi - okazuje się, 
że każdy ma do tego inne podejście. Jak 
wyznał mój rozmówca, pomimo że nowa 
rzeczywistość wcale nie była dla niego 
łaskawa, sam dobrze wykorzystywał swój 
czas, poświęcał go na regenerację oraz 
inne swoje zainteresowania. Z początku 
powrót często wydaje się niemożliwy, 
nie zarysowuje się nawet na horyzoncie. 
Kondycja stopniowo – wbrew pozorom 
nie bardzo szybko – zaczyna słabnąć. 
Potrzeba czasu, odpoczynku, wzięcia 
głębokiego oddechu. U wielu sportowców 
po pewnym czasie, na nowo zakwita 
potrzeba aktywności. Początki są jednak 
najtrudniejsze, przynoszą ze sobą niemoc 
i bezsilność.
OGRANICZENIA
 Kiedy twoje ciało, o które tak 
bardzo dbałeś, z dnia na dzień traci swoją 
ponadprzeciętną zwinność, pojawiają 
się ograniczenia. Wiele ograniczeń. 
Świat nagle staje do góry nogami 
i następuje rychłe przewartościowanie – 
jak przyznał Kacper, na początku bardzo 
obawiał się straty formy czy sylwetki. Z 
perspektywy czasu zrozumiał jednak, 
że najważniejszy jest czas, odpoczynek 
i nieprzejmowanie się chwilową niemocą 
swojego ciała. Zaskoczyło mnie jego 
przewrotne stwierdzenie, że czasem takie 
ograniczenia… są korzystne. Życie wielu 
ludzi sportu, bardzo często przepełnione 
jest poniekąd szkodliwymi ambicjami. 
Zaczynają wręcz iść swoją ścieżką bez 
większej pokory. Wierzą, że nie ma dla 
nich rzeczy niemożliwych, nadużywając 

tym samym możliwości swojego ciała. 
Kontuzja staje się wówczas zdrowym 
rozsądkiem, który grozi palcem. 
Przypomina ci o twojej kruchości. Mówi 
do ciebie: „zwolnij, odpocznij, nic nie 
trwa wiecznie” - wliczając w to także twoją 
szczytową, bezproblemową formę.
TRUDNE POWROTY 
POWLEKANE TRAUMĄ
Pierwotnie upragnione powroty nie 
zawsze mienią się kolorową feerią barw. 
Czasami okazują się wręcz traumatyczne 
i bolesne. Niestety, bywa i tak, że tak jak 
w przypadku Thomasa Morgensterna, 
stają się po prostu niemożliwe. W swojej 
karierze, austriacki skoczek narciarski, 
niejednokrotnie doświadczał kontuzji. Już 
w sezonie 2003/2004 doznał poważnego 
upadku. Popełnił błąd przy wybiciu 
z progu, następnie przekoziołkował 
ponad bulą i upadł na kręgosłup. Trafił 
do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia 
mózgu oraz złamaniem palca u ręki. 
W następnych latach dwukrotnie nabawił 
się kontuzji kolana, jednak i to nie 
zniechęciło go do dalszych występów 
z zawodach Pucharu Świata. Jego karierę 
przekreślił finalnie poważny upadek, 
który miał miejsce w styczniu 2014 
roku – Austriak upadł tuż po wyjściu 
z progu, uderzając głową i barkiem 
o zeskok. Doznał urazu płuc i czaszki, 
co doprowadziło u niego do zaników 
pamięci. Po tym feralnym wydarzeniu, 
skoczek pojawił się na skoczni jeszcze 
tylko kilka razy. Nie poradził sobie 
z traumą i lękiem przed skokami, 
a 26 września 2014 roku ostatecznie 
ogłosił zakończenie sportowej kariery. 
Morgenstern jest jedynie o rok starszy od 
Piotra Żyły czy Kamila Stocha, których 
w zawodach Pucharu Świata możemy 
oglądać po dziś dzień, a jednak przez 
swoje ogromne nieszczęście i groźny uraz, 
musiał zakończyć swoją karierę blisko 
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dziewięć lat temu. Dla fanów skoków 
narciarskich, było to bez wątpienia bardzo 
przykre, sportowe pożegnanie wielkiego 
talentu tej dyscypliny. Mój rozmówca 
na szczęście nie doznał kontuzji 
w trakcie uprawiania swojego ukochanego 
sportu. Stało się to na lekcji wychowania 
fizycznego, w trakcie gry w koszykówkę. 
Jak wyjawia Kacper, spowodowało to 
u niego raczej niechęć właśnie do tej gry, 
aniżeli do sportu jako ogółu. W przyszłość 
patrzy na szczęście z nadzieją - chce już 
w pełni sił powrócić na siłownię, a nawet 
spróbować się w boksie. Czasami powrót 
do dawnej pasji wiąże się więc z potrzebą 
świeżości i z otwartością na nowe 
doświadczenia.
CAN’T HURT ME – NIE 
SKRZYWDZISZ MNIE
 Gdy w naszym życiu przychodzą 
gorsze momenty, nierzadko pomagają nam 
przez nie przejść znane osoby, które niegdyś 
znalazły się w podobnym położeniu. 
Dla Kacpra taką inspiracją stał się David 
Goggins – były żołnierz Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych, 
ultramaratończyk, thriatlonista, 
filantrop i autor książki pt. Can’t Hurt 
Me. Wybrał go głównie ze względu na 
rodzaj kontuzji, jakiej uległ, gdyż tak jak 
on, złamał kość śródstopia. David miał 
jednak podwójne, a może i potrójne 
nieszczęście – nie dość, że uznał urazu 
w obu stopach, to jeszcze wydarzyło się to 
w trakcie ultramaratonu. Ta historia jest 
niezwykłym źródłem inspiracji zwłaszcza 
dlatego, że zawodnika nie zniechęciły 
ograniczenia, jakie nałożyło na niego 
własne ciało - dzięki poznanym w wojsku 
metodom, usztywnił swoje stopy i ruszył 
w pozostałą – aż trzydziestomilową trasę, 
finiszując w maratonie.
 Przed wieloma laty, przytoczony 
przez Kacpra David, był niewyróżniającym 
się z tłumu deratyzatorem 
z otyłością. W końcu zdecydował 
się zmienić swoje monotonne życie 
i aplikował do United States Navy SEALs. 
W trakcie komisji wojskowej powiedziano 
mu, że aby zasilić szeregi marynarki, musi 
schudnąć ponad 50 kilogramów w około 
trzy miesiące. Dodatkowo musiał w tym 
czasie przezwyciężyć swój lęk przed wodą. 
Jego historia jest idealnym dowodem 
na to, że limity nie istnieją, jeśli bardzo 
czegoś chcemy.
 Dla mnie takim przykładem 
może być również Marcin Oleksy – 
polski amp futbolista, napastnik Warty 
Poznań oraz reprezentant Polski w amp 
futbolu. Podobnie jak jego drużynowi 
koledzy, pokazuje, że sport nikogo 
nie wyklucza, że można uprawiać 
go nawet z niepełnosprawnością. Na 

początku 2023, został nawet zwycięzcą 
plebiscytu na Bramkę Roku FIFA Puskás 
Award, rywalizując w finale m.in. 
z Brazylijczykiem Richarlisonem.
Po raz pierwszy w historii plebiscytu, 
nagroda trafiła do rąk Polaka oraz piłkarza 
amp futbolu.
 Rozmowa z Kacprem oraz 
zapoznawanie się z historiami wielu 
pięknych i walecznych osób, sprawiło, 
że zaczęłam nieco inaczej patrzeć na 
życie sportowców. Zrozumiałam, że ilu 
atletów, tyle osobowości i życiorysów. Dla 
wszystkich z nich można jednak znaleźć 
wspólny mianownik – determinacja. 
Każdy z nich walczy o siebie, o swoje pasje. 
Sportowcy mogą być nieskończonym 
źródłem motywacji i inspiracji – w końcu 
to dzięki nim zrodził się pomysł na ten 
artykuł…
 Zdarzało mi się zachodzić 
w głowę, dlaczego z dnia na dzień 
zrezygnowałam ze swojej sportowej pasji. 
Dlaczego pewnego dnia, po prostu nie 
wyszłam na podwórko, nie zdając sobie 
sprawy, że amatorski mecz rozegrany 
poprzedniego dnia, mógł być tym ostatnim 
w całym moim życiu. Jak gdyby nigdy nic, 
odwróciłam się nawet od swoich kolegów, 
z którymi niegdyś potrafiłam grać od rana 
do wieczora. Zastanawiało mnie, dlaczego 
doszłam finalnie do wniosku, że bardziej 
niż wylewać siódme poty, wolę przelewać 
troski na papier czy dać się wciągnąć 
interesującemu filmowi. Niedawno 
uderzyła mnie jednak dość przewrotna 
konkluzja – ktoś o tych zdolnych 
sportowcach, o inspirujących historiach, 
o tych pionierach, musi najzwyczajniej 
w świecie… napisać. 
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 Tak jak my możemy zaprzątać 
sobie głowy tymi pytaniami, tak też 
robili to m.in. Edmund Burke, Thomas 
Paine, czy Jean-Jacques Rousseau. Z 
jednej strony widzieli bunt, jako formę 
oporu i sprzeciwu wobec tyranii,  
z drugiej - jako przyczynę anarchii 
i chaosu.
 Zacznijmy od Edunda Burke. 
Jego zdaniem ludzie kategorycznie 
powinni unikać buntu, który on – 
w roli filozofa - definiuje jako zanik 
poczucia porządku i opisuje słowami 
„największe zło, jakie może spotkać 
społeczeństwo”. Widział w nim koło 
napędowe dla jeszcze większej fali 
niesprawiedliwości i chaosu. Stojąc  
w opozycji do idei gwałtownych 
zmian, proponował powolną 
i stopniową reformę.
 Po „przyjemnym” 
wysłuchaniu wersji utopijnego świata 
wg Burkea, w której każdą tyranię, 
czy niesprawiedliwość można obalić 
powolnymi, stopniowymi reformami, 
które empatyczna, wyrozumiała 
władza wysłucha, zagłębiamy się w 
poglądy Thomasa Paina. Uważał on, 
że czasami bunt jest niezbędny, aby 
osiągnąć wolność i równość, co bardzo 
dobrze wybrzmiało w jego słowach: 
„bunt jest naturalną odpowiedzią  
na niesprawiedliwość”. Jego zdaniem 
ludzie powinni działać wspólnie na 
drodze do reform i lepszego życia, których 
nie osiągnie się bez obalania rządów, 
gdyż te ograniczają wolność jednostki 
i utrzymują nierówności społeczne.  
W sytuacjach gdy owe rządy są zbyt 
represyjne, jest to jedyna droga do 
poprawy warunków. 

 Pain przedstawia 
swój punkt widzenia jako 
nieczuły na problemy rewolucji, 
a jedynie wskazujący ich wagę i wkład 
w rozwój społeczeństwa. Tym sposobem, 
docieramy do złotego środka - Jeana-
Jacquesa Rousseau, który również 
prezentował odmienne poglądy w tej 
sprawie. Stwierdza, że bunt przeciwko 
rządom może być słuszny tylko wtedy, gdy 
nie są one zgodne z wolą ludu i naruszają 
jego prawa. Dostrzegał wyniszczający 
charakter rewolucji, wprost definiując 
ją jako zjawisko zawsze niebezpieczne, 
jednak o ile jest ona jedynym sposobem 
na przywrócenie wolności i równości 
w społeczeństwie, usprawiedliwione. 
W tym miejscu warto sobie jednak 
zadać pytania: Co jeżeli społeczeństwo 
może się zbuntować, jednak nie jest 
to konieczne, gdyż wg wyliczeń 10 lat 
powolnych reform zaoferuje ten sam 
skutek? Kto w takim razie ma prawo 
i w jaki sposób ocenia, że pertraktacje  
i rozmowy pokojowe nie zadziałają 
i trzeba walczyć o swoje siłą? Czy zawsze 
bunt będzie miał gorszy skutek niż 
powolne wychodzenie z opresji?
 Z jednej strony logiczny zdaje 
się być wysnuty przez Burkea argument, 
wedle którego niekontrolowane 
rewolucje, mogą prowadzić do 
chaosu, a ten tylko zwiększy ilość 
niesprawiedliwości i cierpienia. Z drugiej 
strony jednak Paine miał rację mówiąc, 
że momentami bunt jest niezbędny, 
aby osiągnąć wolność i sprawiedliwość.  
W sytuacjach, gdy rządy są zbyt represyjne 
i ograniczają wolność jednostki, 
może on być jedynym sposobem  
na wprowadzenie zmian. Do tego mamy 

jeszcze pogląd Jean-Jacques Rousseau, 
który podkreśla, że bunt nie może być 
tylko dobry lub tylko zły, a sposób w jaki 
powinniśmy go definiować zależy od 
okoliczności, a przede wszystkim od tego, 
czy jest działaniem koniecznym.
Na pierwszy rzut oka, ciężko nie zgodzić 
się z jego stosunkowo nieinwazyjnym 
poglądami, które po części przychylne są 
zdaniu Burka oraz Paina, jednocześnie 
oba stanowiska poddając w wątpliwość. 
I mógłbym z tego miejsca zakończyć esej, 
jednak brakuje mi w nim rozważenia tego 
zagadnienia, na nieco innej płaszczyźnie. 
 
              Jestem Polakiem, i jak nikt inny wiem 
jak istotny jest sprzeciw. Mając na uwadze 
całą historie Polski  XIX i XX  wieku, 
śmiało mogę zdefiniować bunt jako iskrę, 
która wskrzesza ogień zmian na lepsze. 
Ale zupełnie szczerze przyznam, że nie 
zawsze. Czasami jest to tylko chwilowy 
płomyczek, sygnał, który daje o sobie znać 
i gaśnie, co na myśl podsuwa mi chociażby 
powstanie styczniowe. Według mnie 
paradoksalnie źli ludzie to dobrzy ludzie.  
Bo złość to chęć zmian i czułość na 
to co nas otacza. Źli ludzie to tacy, 
którzy będą walczyć o lepsze jutro.  
A ja wierzę w nas samych. Jeżeli czegoś 
chcemy, to potrafimy to osiągnąć i to 
jest właśnie piękne w buncie. To swego 
rodzaju odzew i donośne pokazanie 
naszego ludzkiego ja. Ludzkiego ja, które 
jest czułe na otaczający nas świat i chcę 
walczyć niezależnie jaką cenę za to zapłaci.
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 W bibliotece szkolnej dnia 3 marca odbył się 
I etap Konkursu Pięknego Czytania, w którym wzięło udział 
8 uczniów. Odczytaniu wybranych fragmentów przysłuchiwała się 
zainteresowana młodzież z wybranych klas. Zwycięzcami zostali  
Adam Glita z klasy 4P  i Wiktor Maj z klasy 2PI. Organizatorkami 
spotkania były panie B. Bakinowska-Marchewka, M. Piwowarczyk-
Tkaczyk  i D. Tomaszewska.
 Uczestnicy przygotowali fragment prozy z kanonu 
literatury pięknej. Ocenie podlegały: płynność i bezbłędność 
czytania, wyrazistość i dykcja, interpretacja tekstu, ogólne 
wrażenia artystyczne. VII edycja Regionalnego Konkursu 
Pięknego Czytania  zorganizowana została przez Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Polskich Oddział w Radomiu,  Publiczną 
Szkołę Podstawowa nr 21 im. ks. J. Twardowskiego 
w Radomiu,  V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta 
w Radomiu, przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną  
w Radomiu.
  Drugi etap konkursu odbył się w V LO im. R. Traugutta 
w Radomiu. Pierwsze miejsce zajął Wiktor Maj ex aequo 
z uczennicą reprezentującą Traugutta. Oficjalne wręczenie 
dyplomów i nagród odbędzie się 20. 04. 2023 r. w Bibliotece 
Pedagogicznej w Radomiu. Podczas finału MISTRZOWIE 
powtórnie zaprezentują przygotowane przez siebie fragmenty 
tekstów. Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni z kolejnych 
osiągnięć naszych uczniów!
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 Sequel do uznanego przez 
krytyków na całym świecie filmu 
science fiction “Avatar” widocznie 
podzielił społeczność kinową na dwa 
obozy. Z jednej strony fani wychwalają 
niespotykane do tej pory na srebrnym 
ekranie efekty specjalne, z drugiej 
jednak krytykują “do bólu” prostą fabułę 
i przeciętną akcję. Jednak w tym artykule 
przyjrzymy się nieco innej kwestii, 
a mianowicie temu jak wykorzystano 
w najnowszej produkcji Jamesa Camerona 
“sztuczki” znane z seriali i jak najpewniej 
wpłynie to na kolejne części serii.
 Aby w pełni zrozumieć ten 
temat, trzeba zacząć od zadania pytania: 
Czym jest serial? Serial jest narracyjną 
formą telewizyjną, która reprezentuje 
w sposób regularny epizody, zawierające 
symultanicznie rozgrywające się historie 
z udziałem stałej grupy bohaterów. Na 
początku ery tego medium popularna była 
też praktyka opierania każdego odcinka 
na podobnych schematach. W taki 
sposób operował na przykład oryginalny 
“Sherlock Holmes”, czy “Doctor Who”. 
W co nowszych serialach natomiast 
powoli odchodzi się od tego zwyczaju na 
korzyść dogłębniejszego przedstawienia 
bohatera, który “z odcinka na odcinek” 
przechodzi coraz wyraźniejszą przemianę. 
W tej strukturze widzowie na płaszczyźnie 
kolejnych odcinków dowiadują się 
o coraz większej ilości niezauważalnych 
na pierwszy rzut oka informacji 
w związku z postaciami. Avatar: Istota 
Wody wykorzystuje w swojej budowie 

zarówno elementy starej, jak i nowej 
szkoły.
 Regularność. Wydawać by się 
mogło, że filmy nie mają z tym słowem wiele 
wspólnego. W większości przypadków 
kreacja tej formy multimedialnej to 
proces niezwykle czasochłonny i trudny 
do zamknięcia w sztywnych ramach 
czasowych. Ciężko jest wycenić ile może 
zająć produkcja, nagrania, czy montaż. 
Przecież od pierwszego wydania Avatara 
minęło 13 lat zanim doczekaliśmy się jego 
kontynuacji. Można by więc pomyśleć, 
że regularyzacja w kwestii kolejnych 
części serii Camerona jest niemożliwa. 
Jednak to stwierdzenie jest dalekie 
od faktycznego stanu rzeczy. Dzięki 
starannemu planowaniu i symultanicznej 
pracy nad kilkoma filmami jednocześnie, 
ekipie Avatara udało się niemal całkowicie 
ukończyć produkcję kolejnej części, 
z datą premiery na grudzień 2024 roku. 
Cameron potwierdził też, że kolejne 
produkcje będą wydawane w bardzo 
zbliżonych odstępach czasu, co oznacza 
regularną dawkę kolejnych wycinków 
fabuły świata Pandory.
 Kolejną kwestią jest stała grupa 
bohaterów. Jedną z głównych różnic 
między oryginalną częścią Avatara, 
a sequelem jest znacznie zwiększona ilość 
postaci. Dwójka protagonistów zamieniła 
się tutaj na całkowicie nową grupę 
pierwszoplanowych postaci, każdy ze 
swoimi powoli ujawnianymi motywami 
i charakterami. W obliczu tak drastycznej 
zmiany ciężko jest powiedzieć o stałym 

gronie bohaterów. Jednak narracja 
najnowszej części zdaje się starannie 
szykować wątki większości postaci na 
kontynuację, w formie nieujawniania 
wszystkich kart i lekkiego sugerowania 
przyszłych motywów. Najwybitniej widać 
to na postaci Neytiri, żony głównego 
bohatera Sullyego. W ostatnim akcie filmu 
przez krótkie urywki akcji opada jej maska 
przyjaznej i spokojnej matki, ujawniając 
jej brutalne i niszczycielskie oblicze. 
Wpada ona w krwawy szał, mordując 
kolejne osoby stojące na jej drodze. 
Jednak przez krótką chwilę, gdy akcja się 
uspokaja, a napięcie opada, opamiętuję 
się na chwilę i przy wykorzystaniu bardzo 
wymownej miny wyraża przerażenie 
swoim zachowaniem. Jednak ten moment 
nie trwa długo, a Neytiri z powrotem 
wpada w szał bojowy. W kolejnych 
scenach wątek ten zostaje już całkowicie 
zapomniany, co dla niektórych mogłoby 
być oznaką złego scenariuszopisarstwa, 
jednak jeżeli spojrzy się na to 
z perspektywy potencjalnego rozwinięcia 
tego wątku w kontynuacji, to ta scena 
zamienia się w mądrze przemyślane 
zawiązanie przyszłego wątku. Takie 
podejście do pisania opowieści zalicza też 
kolejny punkt z definicji serialu, jakim 
jest rozbijanie rozwoju postaci na wiele 
odcinków.
 Ostatnią kwestią, wartą 
poruszenia, jest schematyczność. 
Pierwsza część Avatara przedstawiała nam 
egzotyczny las obcej planety, Pandory, 
gdzie główny bohater, wyraźnie odmienny 
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ich akceptację, oraz swoje miejsce w tym nowym społeczeństwie. 
Przeciwko jego celom stała antagonistycznie nastawiona 
korporacja, mająca na celu eksploatację planety. Druga część 
przedstawia natomiast wodne tereny egzotycznej planety, gdzie 
rodzina głównego bohatera, wyraźnie odmienna od rdzennych 
mieszkańców, stara się do nich dopasować… Wyraźnie 
widać tu podobieństwo. Nawet antagonistami znów staje się 
korporacja eksploatująca ekosystem planety. Pomimo jednak 
tych podobieństw w strukturze są to dwie zupełnie odmienne 
opowieści. Jedyne co mają ze sobą 
wspólnego, to rdzeń historii. Co więcej 
nowinki z planu filmowego kolejnej części 
sugerują, że w kolejnej części możemy 
spodziewać się podobnego stanu rzeczy.
 Jak widać najnowsza część 
Avatara w wyraźny sposób stara się 
przerzucić styl serii w coś bardziej 
przypominającego serial, jednak pozostaje 
zadać pytanie: Dlaczego? Po widocznym 
w ostatnich latach sukcesie filmów spod 
sztandaru Marvela można zaobserwować 
trend w kinematografii. Z roku na rok 
powstaje coraz mniej oryginalnych 
pomysłów na rzecz wykorzystywania 
tych samych postaci. Powód tego jest 
prosty. Widownia nie lubi zmian. Bardziej 
przyciągające do kina jest zobaczenie 
znanych twarzy w lubianych rolach, 
dlatego firmy szybko dostosowały się do 
tego faktu, coraz bardziej rozwijając swoje 
zamknięte uniwersa filmowe. Innym 
powodem może być chęć Camerona do 
przedstawienia pełni wykreowanego 
przez siebie świata. Czy jednak takie 
podejście do tworzenia filmów nie znudzi 
się po pewnym czasie widowni, która 
przesycona znanymi markami, będzie 

łaknąć świeżych konceptów? Na razie trudno jest to ocenić, ale 
czas będzie sędzią dla serii Avatar.

ADAM PODYMNIAK
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ŚWIEŻY POWIEW STAREGO
MARVELA?

Recenzja filmu Ant-man i Osa Kwantomania

Antman i Osa Kwantomania reż Peytona Reeda jest kontynuacją historii Antmana
w filmowym uniwersum Marvela. Ostatni raz mieliśmy styczność z naszym
komediowym bohaterem w filmie Avengers Endgame, w którym pomagał zwalczyć
Thanosa, aby przywrócić połowę „pstrykniętego” świata. Akcja tego filmu przenosi
nas do rzeczywistości, w jakiej znajduje się Scott Lang (Paul Rudd). Postanowił on
zakończyć walkę ze złem, a skupić się na samorealizacji i pisaniu swojej
autobiografii o tym jak pokonał zło i przywrócił na ziemi pokój. Drugą sprawą, jaka
ciąży na jego barkach, jest relacja z córką. Szybko okazuje się, że nie idzie mu to
tak dobrze, gdyż Cassie Lang (Kathryn Newton) poznajemy wychodzącą z aresztu
za atak na policjantów, którzy próbowali uciszyć pokojowy protest. Szybko po tym
między bohaterami wywiązuje się kłótnia, w której Cassie oskarża ojca o brak
zaangażowania i przedwczesną emeryturę super bohatera. Gdy docierają do
mieszkania na ekranie możemy zobaczyć kilka znajomych twarzy: Hanka Pyma
(Michael Douglas), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) oraz niedawno uratowaną
Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Po krótkiej rozmowie przy rodzinnym obiedzie
okazuje się że Cassie od dłuższego czasu eksperymentuje z wymiarem
kwantowym „za plecami” swojego taty. Udało się jej skonstruować mapę, przy
pomocy której będzie można łatwiej badać skomplikowany wymiar. Bohater jest na
początku oburzony tym faktem, jednak po krótkiej prezentacji jest dumny i chwali
córkę za pomysłowość i pracowitość. Zdziwiona jednak tym faktem jest Janet,
która w poprzednim filmie pomagała przy konstruowaniu danej maszyny i z
premedytacją ją wyłącza, co spowodowało odwrócenie działania maszyny i ta
wciągnęła ich do wymiaru kwantowego. Od tego momentu zaczyna się przygoda, w
której drużyna Antmana znów musi udowodnić, że dobro ma zwyciężyć zło.

„WŁAŚNIE WPROWADZILIŚMY NASZĄ
18-LETNIĄ CASSIE LANG.

OCZYWIŚCIE KATHRYN NEWTON,
AKTORKĘ, KTÓRĄ PODZIWIAM OD
DAWNA. A KIEDY ROZMAWIALIŚMY
O CASSIE W TYM FILMIE, MIJA PIĘĆ
LAT OD WYDARZEŃ Z „ANT-MANA I

OSY”. CHCIAŁEM KOGOŚ W TEJ
ROLI, KTO NAPRAWDĘ MÓGŁBY

ZAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACE Z PAULEM
RUDDEM I NIE ZOSTAŁ

POZOSTAWIONY W TYLE”.

Ryder Fortson - Aktorka która
pierwotnie miała grać postać Cassie



 Tytuł  - Świeży powiew starego archetypu Marvela? wskazuje na to, że jest to
długo wyczekiwany format filmu, jakim Marvel „karmił” nas od początku swojej
kinematografii - prosty film z gatunku akcji/science-fiction/fantasy, na który widz
przychodzi, aby przeżyć krótką historię bohatera, pośmiać się z kilku prostych
żartów, podziwiać spektakularne efekty specjalne, a w szczególności zobaczyć jak
dobro wygrywa ze złem w typowo prześmiewczym Marvelowskim stylu. To były
również moje oczekiwania wobec filmu. Co prawda wszystko, na co liczyłem,
zostało mi zapewnione, jednak w tak niespójny i bezsensowny sposób, że
momentami miałem wrażenie, że śmieje się nie z żartu, a z jakości całego dialogu. 

Oglądając pierwszy akt filmu możemy się spodziewać typowej komedii w stylu ant-
mana: wesoła muzyka, kilka żartów tu i ówdzie, luźnie podejście do historii.
Rozwinięcie wprowadza nas znienacka do ciemnego, poważniejszego, świata
kwantowego, w którym cierpią istoty ze względu na panujący tam stan władzy,
tylko po to, aby na zakończeniu doświadczyć komediowości, która powitała nas na
początku filmu. Na domiar tego w samym rozwinięciu są elementy komediowe,
które kompletnie nie wpasowują się w charakter sytuacji. Wiele do życzenia
pozostawia również poziom ukazanych nam żartów. Są one bardzo często
nietrafione, mało śmieszne, lub po prostu nijakie, chociaż zdarzyło mi się
uśmiechnąć podczas niektórych sekwencji z MODOKiem (do niego przejdziemy na
koniec).

Drugim błędem w filmie jest niewykorzystany potencjał postaci. Na swojej drodze
Scott poznaje wiele ciekawych i pomysłowych stworzeń zamieszkujących wymiar
kwantowy. Od strażnika strzelającego laserem zamiast głowy, gludko-ludka, który
jest bardzo zainteresowany ilością dziur w przyjaznym mu stworzeniu, po ludzi,
którzy mają nadprzyrodzone umiejętności dające im szanse wpasowania się w
zamieszkujące ten teren społeczności. Muszę przyznać, że scena z nimi jest
naprawdę śmieszna i ciekawa, ale to tylko jedna scena. Jest tak, gdyż pojawiają
się oni w filmie na mniej więcej 15 minut. Ani nie jest nam dane dowiedzieć się jak
się tam znaleźli, ani bliżej poznać, ani nawet docenić pomysłowości twórców, gdyż
są po prostu zbyt krótko  na ekranie. Do postaci „nijakich” możemy tez zaliczyć
głównych przyjaciół naszego bohatera:  Hanka, Hope i Janet, których wątek
rozwijał się równomiernie z wątkiem głównym. Pytania, którymi wymieniali się
bohaterowie ograniczały się do następujących: „co my tu robimy, co się dzieje, jak
się tu dostaliśmy, co to jest” etc. Nic, co miałoby dodać na wiarygodności i
charakteru postaciom, od „otworzenie im ust”, aby nie stały się niemowami na
40% filmu. Żałuję, że reżyser nie zrobił z nimi nic więcej, gdyż w poprzednich
filmach naprawdę można było doświadczyć ciekawych charakterów jakie
prezentowały tamte postacie. Na tym wszystkim ucierpiała też  gra aktorska, gdyż
zatrudnione hollywoodzkie gwiazdy nie miały nawet pola do popisania się swoim
talentem. Jednak dobrze rozwiniętym aspektem jest budowanie świata
kwantowego. Wcześniej wspomniane pomysłowe postacie, znajdują się w
abstrakcyjnych lasach, dzikich pustyniach, zaludnionych i brudnych miasta oraz
swoistych slumsach. Jednakże sprawne oko widza wychwyci, że jakość efektów
specjalnych podczas niektórych scen pozostawia sobie wiele do życzenia, jednak
nie jest to problem aż tak widoczny, aby dłużej się nad nim pochylać. Podchodząc
do obejrzenia Antmana osoby, które lubią oglądać swoich ulubionych super-
bohaterów (jak i złoczyńców) na dużym ekranie muszą przygotować się na wielkie
rozczarowanie, jeżeli chodzi o rolę MODOKa w filmie. Siejący postrach w
komiksach pół-maszyna pół-człowiek został sprowadzony do roli postaci czysto
komediowej,  w rezultacie wręcz prześmiewczej. Jego zawyżone mniemanie o
sobie, komiczny ton w jakim zwraca się do bohaterów i jawne spychanie go do roli
parobka przez Kanga ujmuje na tym, do czego jest on zdolny. 11



Moim zdaniem jest to podważenie autorytetu, jakim Stan Lee obdarzył tą postać
oryginalnie ją tworząc. W jednym z wywiadów reżyser wypowiadał się, że MODOK
miał być czarnym charakterem znęcającym się nad innymi postaciami, jednak gdy
okazało się kim tak naprawdę jest, wyszło to trochę komicznie. Te słowa
potwierdzają to, że ekipa tworząca film nie poradziła sobie z zadaniem
sprowadzenia tej groteskowej i niespotykanej postaci do roli zimnego zabójcy. Ten
wniosek można wyciągnąć, porównując oryginalny design z tym co przedstawiła
nam ekipa Peytona Reeda. Mówiąc o czarnych charakterach, trzeba wspomnieć
też o samym Kangu. W serialu Loki (poprzedza on wydarzenia w filmie i tam
pierwszy raz spotykamy się z naszym antagonistą) widzimy go jako postać
energiczną, pomysłową a nawet lekko szaloną, którą chce się oglądać. W filmie
jest cieniem samego siebie. Jego linie dialogowe tworzyły z niego kiczowatego
złoczyńcę, który oprócz tego, że jest zły i chce podbić cały świat, nie ma nic do
zaoferowania pod kątem charakteru lub nawet głębszej motywacji jego działań. Co
gorsza to właśnie on ma być następcą wielkiego Thanosa, któremu też zdarzało
się wpadać w archetyp typowego średniego złoczyńcy, jednak w wielu momentach
podkreślał swoją charakterność w byciu oziębłym, dążącym do celu szaleńcem. W
porównaniu do Kanga słowa, które Thanos wypowiadał mroziły krew w żyłach,
gdyż były one nieczęste, a perfekcyjnie wpasowane w sytuacje, kiedy to Kang
opowiada o tym samym w kółko i bezmyślnie.. 

Wychodząc z sali kinowej byłem naprawdę zadowolony z seansu jakiego w
tamtym czasie doświadczyłem. Było to spowodowane tym, że, jak już pisałem, film
spełnił moje kryteria - zapewnił mi prostą i tanią rozrywkę. Mam też cichą
nadzieje, że prośby fanów zostaną wysłuchane i będziemy widzieli więcej
przyszłych filmów w klasycznym Marvelowm stylu, lecz w lepszym wykonaniu.
Wszystkim osobom, które mają podobne nastawienie lub są fanami Marvela,
polecam obejrzeć ten film, aby doświadczyć, lecz szybko zapomnieć i
nieszczególnie analizować - nie ma po prostu czego. Dla osoby szukającej
dobrego seansu na wieczór – odradzam, gdyż trzeba być zaznajomiony z całą już
trylogią mrówczastego bohatera.
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Ant-Man przed pokonaniem Kanga  

JA NIE MUSZE WYGRAĆ; 
WYSTARCZY ZE OBOJE PRZEGRAMY 
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