
W TYM NUMERZE: 

MATURA I CO DALEJ 2 

O SŁOWIE I JĘZYKU 3 –4 

GRA NA UKULELE 
I ... 

5 

GRUNT TO DOBRY 
HUMOR 

6 

O SERCU, KOMPUTE-
RZE I DYSKU TWAR-
DYM CZ.2  
 

7 
 
 

7 

MIŁOŚĆ MA DWIE 
TWARZE 

8 

JAK DOBRAĆ O DPO-
WIEDNIE KOMPONEN-
TY DO KOMPUTERA?  

9 
 
 
 

CZY ANTYGONA 
MIAŁA PRYSZCZE? 

10 

TAJEMNICE URODY 
KOREANEK 

11  

PIĘKNO JEST W TO-
BIE 

12 

ANIME  

HISTORIA BALETU 

I INNE  ARTYKUŁY 

13 

14 

15... 

21 MAJA 2021  
NUMER 2 / 2021  

ROK SZKOLNY 
2021/2022  

nych. Cieszymy 

się, że udało nam 

się zebrać mate-

riał do kolejnego 

numeru . Będzie-

my wdzięczni za 

uwagi dotyczące 

naszej publikacji. 

Weźmiemy pod 

uwagę wszystkie 

głosy- pozytywne 

Maj to matury i 

kasztany , a właści-

wie kasztanowce. W 

dziwnym, kolejnym 

roku pandemii przy-

roda spłatała figle. 

Jest zimno i kaszta-

nowce jeszcze nie 

kwitną. Przyrodnicy 

mówią , że to nor-

malne zjawisko, a 

meteorolodzy po-

twierdzają—do 15 

maja różnie może 

być. Czyli potocznie 

mówiąc, na dwoje 

babka wróżyła. To 

jednak  dobry czas , 

aby przekazać  Wam 

drugi numer gazetki 

szkolnej licealistów 

XII LO w Rzeszowie. 

To wydanie poświę-

camy  przede 

wszystkim maturzy-

stom, ich planom na 

przyszłość. A jeszcze 

o  czym będziemy 

pisać? O pasjach, te-

matach ważnych i 

interesujących mło-

dych w XXI wieku , 

o  powrocie do 

szkoły, który pla-

nuje MEN , o na-

szych nadziejach i 

niepokojach z tym 

faktem związa-

 
Już po egzaminach matu-

ralnych obowiązkowych z 

języka polskiego, mate-

matyki i języka obcego na 

poziomie podstawowym i 

roszerzonym. Mimo 

zmiany formuły egzami-

nu ( w 

tym ro-

ku dla 

wszyst-

kich ma-

turzystów matura bez 

egzaminu ustnego z języ-

ka polskiego i obcego 

oraz obowiązkowego eg-

zaminu na poziomie roz-

szerzonym z wybranego 

przedmiotu ) maturzyści 

z naszej 

szkoły byli 

spokojni. 

Tematy nie 

były dla nich 

zaskakujące. Wielokrot-

nie na zajęciach powta-

rzali zagadnienia i roz-

wiązywali podobne za-

dania egzaminacyjne. W 

najbliższym czasie będą 

zdawać egzaminy z wy-

branych przedmiotów 

rozszerzonych punkto-

wanych przy przyjęciu 

na wybrane kierunki 

studiów.   

GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE 

 

Słowo wstępne  

MOTTO NA DIŚ:  

. 

Redakcja Z ostatn ie j  chwi l i  :  



Jeśli nauczyciel Ci wszystko 
wyjaśni , nie będziesz musiał 

zadawać sobie pytań.  

 

   Symbol ten wywodzi się z celtyc-

kich wierzeń – druidzi wierzyli, że 

czterolistna koniczyna uchroni ich 

przed złem. Według statystyk ist-

nieje tylko 1 szansa na 10 000 na 

znalezienie tej roślinki z taką niety-

pową ilością listków, a więc teore-

tycznie każdego zna-

lazcę można nazwać szczę-

ściarzem. 

ETNOLOG   WYJAŚNIA :  

 

To, co się wydarzy po maturze, to indywidualna decyzja każdego absolwenta 
szkoły. 

 

 

MATURA I CO DALEJ? 

STR. 2 Jeszcze trwają matury , a przed maturzystami kolejne ważne decyzje w życiu. Co 

wybrać ? Na co postawić ? Kogo posłuchać? Trudne decyzje…  

Być może właśnie teraz maturzy-
ści zastanawiają się, jaką ścieżkę 
rozwoju wybrać. Podeszli do ma-
tury, niektórzy zdali wszystkie 
zaplanowane egzaminy i czekają 
na wyniki. Można odpoczywać, 
ale po zasłużonych wakacjach  
nadejdzie czas podjęcia bardzo 
ważnej decyzji, która może za-
ważyć na przyszłości . Każdy ma-
turzysta zdecydować , czy  
KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ  NA 
STUDIACH 
DOKSZTAŁCAĆ SIĘ NA KURSACH 
ZAWODOWYCH CZY W SZKOŁACH 

POLICEALNYCH 
ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ 
PRACOWAĆ  NA ETACIE W POLSCE 
LUB ZAGRANICĄ 

POSTAWIĆ NA ROZWÓJ W ZUPEŁNIE 

INNYM ROZUMIENIU. 

Po maturze można rozwijać się w 
różnych kierunkach i w różny 
sposób. Na przykład można wy-
brać się  na kurs językowy i szlifo-
wać wymarzony przez siebie ję-
zyk. Nauka (szczególnie mało po-
pularnego języka) może zapewnić 
dobrze płatną pracę.      

A może spełnić ma-
rzenia o podróżach? 
Świadome, samo-
dzielne podróże rów-
nież rozwijają i po-
zwalają znaleźć swo-
ją drogę.  

Niektórzy wierzą , że człowiekowi przynoszą szczęście i pomagają 

różne talizmany . Tę funkcję pełnią różne przedmioty i pojęcia . 

Najczęściej pojawiają się w tej funkcji : słoń, podkowa, cyfra 7, 

królicza łapka. Redakcja tegorocznym maturzystom chciałaby po-

darować czterolistną koniczynkę .  

Absolwentom XII LO mądrych i do-
brych  decyzji w dorosłym życiu !!!  

Życzy Redakcja  

Na to, co człowiek wybierze w 
życiu , jaką drogą podąży ma 
wpływ wiele czynników. Na nie-
które człowiek ma wpływ , inne 
są niezależne od niego. Wybiera-
jąc przyszły zawód możemy kie-

rować się własnymi upodobania-
mi, wynikami analizy rynku pra-
cy przygotowanymi przez profe-
sjonalne firmy lub sugestiami do-
radcy zawodowego.   



STR. 3 

 

BdR 

„Słowo jest prawdą, emocją, honorem oraz 
obietnicą. Słowa pomagają pokonać strach, 
ocierają łzy, tłumaczą niezrozumiałe zawiło-
ści, są nadzieją, tolerują, akceptują.” – napi-

sała autorka bloga „ Kreatywna Akademia”.  

 

 

Słowo do słowa… , czyli o związ-
kach frazeologicznych  

 

Ze starożytności wzięte ... 
 

     Jedna jaskółka 
nie czyni wiosny i 
jedno słowo nic nie 
znaczy. Nie myślę 
o takich ważnych 
słowach, mających 
swoje znaczenie jak 
partykuły czy wy-
krzykniki. W koń-
cu, w jaki sposób 
sygnalizowalibyśmy swoje niezadowolenie i 
niechęć do działania , gdyby nie owo stanow-
cze „nie” znane już małym homo sapiens , któ-
re jest jednym z owych magicznych stwierdzeń 
w tym wieku dobrym na wszystko?Jak brzmia-
łoby nasze powitanie , gdyby nie krótkie 
„cześć”. Co prawda skinienie głowy, sceptycy 
moich teorii powiedzą, wystarczy, ale tu się 
mylicie. Warto byłoby poznać obyczaje innych 
narodów, zanim zaczniemy kiwać naszą gło-
wą, bo np. potakiwanie u Bułgarów oznacza 
niezgodę na coś , a przeczące ruchy głową – 
zgodę .  Widzicie więc,  bez słów trudno będzie 
mówić o porozumieniu i skutecznym porozu-
miewaniu się.  

 

        Kiedy ludzie zaczęli łączyć ze sobą słowa i 
przekazywać tym samym złożone komunika-
ty? Nie wymagajcie ode mnie odpowiedzi na 
takie pytania, bo naukowcy też nie potrafią 
wskazać takiego momentu w rozwoju ludzko-
ści. Na pewno ten proces jest związany z roz-
wojem życia społecznego . Człowiek – istota 

stadna – musiał przekazywać innym członkom 
swojej grupy ważne informacje.  

 W tym artykule nie interesują mnie związki 
frazeologiczne luźne, w które obfituje język, ale 
stałe, których okazuje się równie wiele.  

 

      Ich istnienie na pewno związane jest z my-
śleniem abstrakcyjnym człowieka i przypisy-
waniem przenośnych znaczeń pewnym związ-

kom  wyrazowym.  

      Niezwykle obfitym źródłem frazeologi-
zmów jest starożytność grecko – rzymska . Nie 
będę pisać o wszystkich tego typu połącze-
niach wyrazowych, ale skoncentruję się na kil-
ku wybranych pochodzących z mitologii, Biblii 
i życia codziennego starożytnych Europejczy-
ków.  W kolejnych kilku artykułach napiszę o 
ciekawych używanych dzisiaj w języku literac-
kim i potocznym frazeologizmach.   

Diabeł tkwi w szczegółach  

       Gdy słyszymy na co dzień takie okrzyki : 
Niech to diabli! Niech diabli porwą! (‘okrzyki 
wyrażające złość, gniew , zniecierpliwienie’),   
Po kiego diabła! ( ‘po co , na co , w jakim celu’), 
Diabeł nie człowiek! (‘ o bardzo złym trudnym 
do opanowania człowieku , także o kimś doko-
nującym rzeczy niewykonalnych’),  Ki diabeł! 
( ‘któż to, co to’), Pal diabli!(‘ niech tam , 
wszystko mi jedno’) , nie zastanawiamy się nad 
tym, że tak naprawdę wypowiadamy imię złe-

Zwoje biblijne z nad Morza Martwego 



go ducha , biblijnego szatana.  

    W języku polskim „diabeł” zrobił zawrotną 
karierę . Nie ma chyba innego wyrazu 
z „Biblii” , który mógłby z nim konku-
rować pod względem bogactwa zna-
czeń ( oczywiście z reguły negatyw-
nych), liczby konstrukcji słowotwór-
czych, liczby związków frazeologicz-
nych, itd. Nasi zabobonni przodkowie 
nie chcąc przywoływać imienia wspo-
mnianego wyżej biblijnego złego du-
cha, wymyślili synonim „diabeł”. Oswojony w 
ten sposób demon przeniknął do języka i trud-
no dzisiaj wyobrazić sobie zwięzłą rozmowę  
bez tego rzeczownika. Nie byłoby takich krót-
kich i jednocześnie pobudzających wyobraźnię 
stwierdzeń: „Co nagle , to po diable”, „Gdzie 
diabeł nie może, tam babę pośle”, „ W starym 
piecu diabeł pali” czy „diabelskie nasienie” lub 
„ma diabła za skórą” .  

    Nie taki diabeł straszny ... 

 

       

Postacie diabłów pojawiają się w utworach lite-
rackich i innych tekstach kultury . Najsłynniej-
szym z nich jest na pewno występujący pod 
imieniem biblijnym Mefistofeles, którego roz-

sławił  w swoim dramacie „Faust” J. W. Goet-
he. Goethe nie stworzył postaci Mefista , bo hi-
storie o Fauście i jego pakcie były znane w lite-

raturze już od XVI wieku.  W utworze 
niemieckiego pisarza demon jest peł-
nym  sarkazmu i drwiny intelektualistą 
oświeceniowym , dobrze widzianym w 
niebie.  

    W polskich legendach baśniach i po-
daniach sporo „biesów”, „czartów”, 
„kaduków”, „duchów nieczystych”, a i 

„licho” się pojawi  nie jeden raz , „piekielnik” 
czy po prostu „zły”. Niektóre polskie diabły 
dostały imiona swojsko brzmiące: Rokita czy 
Boruta, a jeden nawet pojawił się w romantycz-
nej balladzie A. Mickiewicza „Pani Twardow-
ska” i zwiódł na pokuszenie samego mistrza 
Twardowskiego.  

             Na zakończenie „diabeł” to nie jest na-

sze rodzime słowo.  

Pytania konkursowe dla czytelników , którzy 

doczytali artykuł do końca  : 1.  z jakiego języ-

ka to słowo przejęliśmy?2 .  z jakiego języka 

słowo pochodzi ? 3. co pierwotnie to słowo 

oznaczało ? Poprawne odpowiedzi przesłane 

do Redakcji OSdS na adres w teamsach Karo-

liny Bieniasz zostaną nagrodzone.   

                                                                   BdR 

 

POLECAMY , SPRAWDZONE  

WARTO OBEJRZEĆ , WARTO PRZECZYTAĆ  

Fragm. recenzji z Sieci 



Od czego zacząć ? 

Queen – brytyjski zespół rocko-
wy utworzony w 1970 w Londy-
nie przez Briana Maya, Rogera 
Taylora i Freddiego Mercury’e-
go i Basistę Johna Deacon. 
Muzyka Queen odznacza się 
różnorodnością brzmienia, spra-
wiającą, że zespół trudno jest 
przypisać do konkretnego stylu. 
Większość utworów nosi cechy 
rocka i jego odmian (hard rock, 
art rock, rock progresywny) 
oraz, w pewnym stopniu, muzy-
ki pop. Charakterystyczną cechą 
zespołu są też wielowarstwowe 
aranżacje, harmonie wokalne 
oraz aktywny udział publiczno-
śc i  podczas  kon cer tów. 
Guns N’ Roses – amerykański 
zespół hard rockowy, założony 
w Los Angeles w 1985 roku. 
Ikonami zespołu są Axel Rose i 
Saul Hudson (Slash). W 1987 
roku ukazał się debiutancki al-
bum studyjny Guns N’ Roses 
zatytułowany Appetite for De-
struction. Rok po premierze 
osiągnął on pierwsze miejsce w 
rankingu Billboard 200, zaś pro-
mujący go przebój „Sweet Child 

O’ Mine” dotarł do pierwszego 
miejsca w rankingu Billboard 
Hot 100. Album sprzedał się w 
nakładzie 28 milionów kopii na 
całym świecie, w tym 18 milio-
nów w USA, ustanawiając go 
najlepiej sprzedającym się debiu-

tanckim albumem wszech cza-
sów. 

AC/DC – australijski zespół 

hardrockowy założony w 
Sydney w 1973 roku przez 
braci Angusa i Malcolma Yo-
ungów. Zespół jest uznawany 
m.in. za pioniera muzyki har-
drockowej. Członkowie ze-

społu, mimo wszystko, zawsze 
klasyfikowali swoją muzykę 
jako rock & roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego słucham ? 

Metallica – amerykański ze-
spół heavymetalowy i thrash 
metalowy założony w Los An-
geles w Kalifornii w 1981 roku 
przez Jamesa Hetfielda i Larsa 
Ulricha. Uważany za jeden z 
najważniejszych, najbardziej 
wpływowych zespołów meta-
lowych lat 80. XX wieku, w la-
tach  

 Iron Maiden  – angielski ze-

spół heavymetalowy pocho-

dzący z Leyton, Wschodniego 

Londynu, założony 25 grudnia 

1975 roku przez basistę i głów-

nego kompozytora Steve’a 

Harrisa. Iron Maiden uważany 

jest za jeden z najwybitniej-

szych i najpopularniejszych 

zespołów w gatunku oraz je-

den z najlepszych, a zarazem 

najbardziej wpływowych ze-

społów koncertowych w histo-

rii rocka. Twórczość zespołu 

stanowiła wzorzec dalszej 

ewolucji współczesnego meta-

lu i heavy rocka.  

Metal symfoniczny -  podgatunek 
metalu, który łączy w sobie bogatą 
instrumentację lub chóry z metalo-
wymi riffami, rytmami i konstruk-
cjami utworów. Stosowane przez 
wykonawców techniki gry, kompo-
zycji i aranżacji utworów albo nie 
są charakterystyczne dla żadnego 
innego podgatunku metalu, albo są 
mieszanką różnych podgatunków 
metalu 

Polecam : 

Nightwish  - zespół fiński założony 
w 1996r. Muzyka grupy składa się 
z połączenia gitarowych riffów z 
orkiestracjami, początkowo tworzo-
nymi za pomocą instrumentów kla-
wiszowych, a potem przez orkie-
strę symfoniczną.  

Avantasia - sideproject powołany 

w 2000 roku przez wokalistę i mu-

zyka Tobiasa Sammeta znanego z 

występów w power metalowej gru-

pie muzycznej Edguy. Sammet do 

gry w zespole zaprosił gitarzystę 

Henjo Richtera znanego z grupy 

Gamma Ray, basistę Markusa Gros-

skopfa znanego z grupy Helloween 

oraz perkusistę Alex Holzwarth 

znanego z grupy Rhapsody of Fire. 

Wiosną 1998 

roku podczas 

tournée zespołu 

Edguy Theater 

of Salvation, 

Tobias Sammet 

rozpoczął zbie-

ranie pomysłów 

na "operę meta-

lową", czyli au-

torski album 

stworzony z 

gościnnym 

udziałem zaprzyjaźnionych muzy-

ków. 

Cykl The Metal Opera został zreali-

zowany w konwencji opery posia-

da on ciągłą fabułę, a każdy piosen-

karz odgrywa inną rolę. Zdecydo-

waną większość utworów stano-

wią brzmienia powermetalowe, 

orkiestracje oraz śpiew chóru. 
Oprac. Miłosz Przybyłowicz,2els 

Co mi w duszy gra.  

Str. 5 
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JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE KOMPONENTY 
DO KOMPUTERA?    

STR. 6 

      Jest to kolejna część poprzedniego artykułu pod tytułem „Jak dobrać 
odpowiednie komponenty do komputera?”. Jednak jakie komponenty 
do komputera dziś weźmiemy pod lupę ? Dzisiaj przyjrzymy się dwóm 
kolejnym częściom jakimi są : karta graficzna oraz pamięć RAM. 

Karta graficzna, jak sama nazwa 
wskazuje, służy przede wszystkim 
do zadań przetwarzania danych 
związanych z grafiką. Takimi jak : 
montowanie filmów, tworzenie lub 
przerabianiu zdjęć,  odtwarzania 
filmów w wysokiej jakości czy gra-
nie w gry na niestandardowych 
ustawieniach graficznych. 
Wybór naszej karty zależy 
przede wszystkim od tego, 
co mamy zamiar robić oraz 
w jakich programach dzia-
łać. Przez to jednak trochę 
ciężko ustalić kilka złotych 
zasad wyboru ceny i jako-
ści . Jest kilka uniwersalnych po-
rad, którymi warto się kierować 
przy wyborze . Pierwszą może nie 
poradą, jednak istotną rze-
czą, która trzeba zapamię-
tać  jest to, że w dzisiej-
szych czasach, tak jak w 
przypadku procesorów, 
karty dzielimy na dwie fir-
my.  Od AMD seria „RX” 
oraz od Nvidii seria „GTX” 

lub nowszą generację 
„RTX”. Każda z kart od 
tych dwóch producentów 
ma swoje zalety i wady i 
dlatego ciężko wybrać, 
która z tych firm jest lep-
sza. 

Trzeba wiedzieć, że im karta now-
sza, tym jej możliwości będą 
większe. Warto zwrócić uwagę na 
ilość „Video-RAM-u” (Czyli w 
skrócie V-RAM-u). Jest to dosyć 
ważne, ponieważ V-RAM różni się 

od zwykłego  RAM-u.                
Standardowy RAM wykonuje obli-
czenia i wykonuje zadania w ca-
łym naszym komputerze. Za to V-
RAM zajmuje się tylko zadaniami 
związanymi z grafiką . Karta sama 
przypisuje sobie w zależność od 
wykonywanego zadania ilość 

VRAM-u, kiedy gra-
my lub przeglądamy 
strony może być to 
mała ilość. Uwga,  
kiedy korzystamy z 
bardziej zaawanso-
wanych programów, 
ilość potrzebnego  V-

RAM-u  będzie się zwiększać . Do 
gier oraz codziennego użytku war-
to się rozglądać za kartami posia-

dającymi 4 lub 6 GB.  

Karty, jakie mogę  
polecić zgodne z po-
wyższymi wskazów-
kami , to np: „GTX 
1050” oraz „RX 580”. 
Są to karty przetesto-
wane, najczęściej po-
lecane i mają dobrą 
cenę.  

Kości RAM 

Czym warto jednak 
się kierować podczas 

ich zakupu oraz do czego służą ko-
ści RAM? Stosowane są do prze-
twarzania danych oraz wykony-
wania wielu obliczeń.  Im karta po-
siada więcej RAM-u, tym może 
wykonywać w jednym momencie 
więcej zadań.    

Czym warto jednak się 

kierować podczas ich 

zakupu oraz do czego 

służą kości RAM? Sto-

sowane są do przetwa-

rzania danych oraz 

wykonywania wielu 

obliczeń.  Im karta po-

siada więcej RAM-u, 

tym może wykonywać 

w jednym momencie 

więcej zadań.   Kości 

RAM dzielimy na ge-

neracje : 

„DDR1,DDR2,DDR3 

oraz DDR4”.  

To ważna cecha nie 

tylko ze względu na 

samą wydajność, ale 

też ze względu na 

kompatybilność. Przy-

kładowo kości RAM 

DDR4 nie będą kom-

patybilne ze starszymi 

płytami, nie będą pa-

sować .  

Oprac. Kacper Tekiela ,2el 

O sercu, komputerze i dysku twardym… cz.2. 

Tonący informatyk 



 

     Miłość kojarzy się z miesiącem lutym. 
W lutym w kalendarzu jest data, dzięki 
której ludzie mogą wyrażać swoją mi-
łość do siebie i pokazywać sobie wza-
jemnie, jacy są dla siebie ważni. Mało z 
nas zdaje sobie sprawę, że miesiącem za-
kochanych jest również miesiąc maj.  

    Wiele poważnych i na 
całe życie relacji zrodziło 
się w maju. Miłość daje 
nam wszystko to, co jest 
najważniejsze i najpięk-
niejsze. Warto również 
pamiętać o tym, że nie 
praca, bogactwo zapew-
niają nam szczęście ,a 
właśnie ta druga osoba, 
która zawsze poda nam 
pomocną dłoń, przytuli i 
tak zwyczajnie, po prostu 
będzie blisko. Przez więk-
szą część maja na niebie 
obecny jest znak Byka. Tą fazą rządzi 
bogini miłości, płodności, radości, We-
nus. Maj sprzyja osobom, które są już 
zakochane lub dopiero pragną się zako-
chać. Ten czas wyjątkowo działa na na-
szą psychikę. Budzi uśpione w zimie 
emocje . Uczucia rozkwitają na wiosnę 
podobnie jak budząca się do życia przy-
roda.  

     Niech w naszych sercach zagości wio-

sna oraz tylko pozytywne emocje.  

 

„[Ty przychodzisz jak noc majowa... ]” 
 
Ty przychodzisz jak noc majo-
wa...  
Biała noc, noc uśpiona w jaśmi-
nie...  
I jaśminem pachną twe słowa...  
I księżycem sen srebrny płynie...  
Kocham cię...  

Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tyle co prawie nic...  
Najwyżej wiosenną 
zieleń...  
I pogodne dni...  
Najwyżej uśmiech na 
twarzy...  
I dłoń w potrzebie...  
Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tylko po prostu sie-
bie...  
Jak powietrze.  
Jak dziurę w starym 
swetrze.  
Jak drzewo na pola-
nie...  
Po prostu kocham 
cię... kochanie.  

Czy pozwolisz, że ci powiem...  
W wielkim skrócie i milczeniu...  
Że ci oddam i otworzę...  
W ciszy serc, w potoków lśnie-
niu...  
Słowa dwa przez sen porwane...  
Przez noc ukryte... przez czas 
schwytane...  
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,  
dwa proste słowa.... kocham cię. 

Bolesław Leśmian 
 
 
 

Oprac. Emilia Bosek , kl. 2els 
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      Antygona.   
Czyja? Sofoklesa. Na tak 
postawione pytanie każdy 
licealista odpowiada bez 
namysłu ( no prawie bez 
namysłu, bo znam przy-
padki , że zapytany gościu 
odpowiada „ Nie znam 
kobiety”). Wiemy, z jakie-
go rodu pochodziła, kim 
byli jej rodzice. Znamy 
imiona   jej ro-
dzeństwa – Isme-
na, Eteokles, Po-
linejkes.  Była 
młoda i na pew-
no musiało jej za-
leżeć na wyglą-
dzie.  

    W micie o ro-
dzie Labdakidów 
i dramacie an-
tycznego mistrza nie ma 
bodaj jednego krótkiego 
zdania o kolorze jej oczu, 
kształcie nosa , wzroście...  
Takie szczegóły  pozosta-
wił Sofokles czytelnikom 
w sferze domysłów. A one 
są właśnie interesujące , bo 
współczesny nastolatek 
chce mieć punkt odniesie-
nia, nawet w starożytno-
ści  , zwłaszcza w kwestii 
swojej urody.  

No więc – posągowa pięk-
ność czy nastolatka z 
pryszczami na nosie, która 

miała narzeczonego , bo 
była przecież królewną te-
bańską i takie były zwy-
czaje ?  

Greczynki miały obsesję 
na punkcie fizycznego 
piękna. Dlaczego? I ile 
problemów przysporzyło 
pojęcie piękna w starożyt-
nej Grecji? 

Zabiegi 
upięk-
szające i 
makijaż 
zajmo-
wały 
szcze-
gólne 
miejsce 
w co 
dzien-

nym życiu starożytnej Gre-
cji. Kobiety dbały o swój 
wygląd stosując różne ko-
smetyki, często pozyski-
wane z natury. 

Dla mężczyzn w starożyt-
nej Grecji, pełne usta i wy-
rzeźbione policzki miały 
podwójne znaczenie. Po 
pierwsze, były to cechy 
idealnego piękna. Ale były 
też traktowane jako błogo-
sławieństwo, boski dar, 
który był zapowiedzią 
równie wielkiego we-
wnętrznego piękna. Filo-

zof Diogenes mówi: 
"Ten, kto posiada piękno, 
myśli, że posiada dar od 
Boga". 

Dla starożytnych Greków 

piękne ciało było dowo-

dem na wspaniały umysł. 

Słowem, którego używali 

do określenia kogoś jako 

pięknego, był złożony 

przymiotnik kaloskaga-

thos. Słowo to wywodzi 

się od przymiotnika καλός 

("piękny") i αγαθός 

("dobry" lub "cnotliwy"), 

który łączy standardy 

piękna fizycznego i ducho-

wego w jedną harmonijną 

całość. 

Konkurs piękności na 
Olimpie, 

 Od starożytności do dzi-
siaj, piękno było również 
powodem sporów, kłótni i 
wojen. Ale uroda kobiet 
pomogła też zapobiec 
śmierci i katastrofom oraz 
wpłynęła na wiele męskich 
decyzji. Jednym z przykła-
dów jest piękna Helena z 
Troi, która olśniła Parysa, 
syna króla trojańskiego, 
podczas gdy ona była żoną 
Menelaosa. Parys pojmał 
piękną królową i rozpo-
czął jedną z najbardziej 
niszczycielskich wojen w 
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starożytności. Wojny tro-
jańskie to także czas, kiedy 

Agamemnon i Achilles po-

kłócili się  o piękne mło-

de niewolnice,   Chryzej-

dę i Bryzejdę. Agamem-

non jako wódz armii 

greckiej był zobowiązany 

do oddania młodej Chry-

zejdy, czego domagał 

się bóg Apollo, ale za-

miast tego wziął od 

Achillesa Bryzeidę. 

Na znak protestu prze-

ciwko niesprawiedliwemu 

rozstrzygnięciu Achilles 

wycofał się z wojny, co 

miało katastrofalne skutki 

dla strony greckiej. A kie-

dy w czasie wojen trojań-

skich Parys podarował 

Afrodycie jabłko za naj-

piękniejszą kobietę, od-

trącone boginie Atena i 

Hera dopilnowały, by 

miasto Troja zostało znisz-

czone w wojnie, która z 

tego wynikła. Być może 

to rozdanie jabłek jest 

pierwszym znanym przy-

padkiem konkursu pięk-

ności na świecie. 

 

     Filozofom greckim cho-
dziło o inne piękno. 

     Według Platona piękno 
nie istnieje na tym świecie, 
lecz w świecie idei. Uważał, 
że piękno jest atutem wy-
glądu fizycznego i niczym 
więcej. Mówi on, że nie ma 
związku między wyglądem 

wewnętrznym a zewnętrz-
nym. 

Z drugiej strony, Arystote-

les sądził, że dobry wygląd 
jest najważniejszą kwalifi-
kacją, większą nawet niż 

dobra rekomendacja. W 
przeciwieństwie do Plato-
na, Arystoteles poszukuje 
piękna nie w tym, co nad-
zmysłowe, lecz w świecie 

realnym. Piękno jest dla 
niego obiektywnie realną  

jakością, naturą przynależ-
ną pewnym rzeczom, 
przedmiotom. Arystoteles 
wywyższa atuty tego, co 
piękne. Uważa on, że wy-
gląd jest tak ważny, że w 
niektórych przypadkach 
przystojny mężczyzna bez 
innych cech może zdeklaso-
wać/pokonać inną, mniej 
przystojną osobę  
o większych kwalifikacjach. 

Z kolei Sokrates uważał, że 
ten, kto posiada zewnętrz-
ne piękno, będzie cierpiał 
jak obywatel  
w krótkotrwałej tyranii, po-
dobnej do losu Heleny, 
Achillesa i Agamemnona. 
Tak więc, choć piękno jest 
podziwiane, należy się go 
również obawiać!  

        A Antygona i inne he-
roiny antyczne? 

 Trwać będą w pozach 
utrwalonych przez staro-
żytnych mistrzów słowa. 
Współczesnym zostaje tyl-
ko wyobrażanie sobie , jak 
mogły wyglądać te posta-
cie. Myślę, że bardziej cho-
dziło antycznym pisarzom 
o skłonienie do refleksji nad 
ideami wiecznie żywymi, 
które te antyczne bohaterki 
uosabiały . Stąd Antygona 
pozostanie w naszej śwido-
mości jako uosobienie od-
wagi, wierności i miłości  
siostrzanej .  

Oprac. Katarzyna Wilk , 2els 



 

Koreańska filozofia pielęgnacji cery nie 

słynie z minimalizmu. Bazuje ona na 10 przemy-

ślanych przez Charlotte Cho 샬롯조 etapach pie-

lęgnacji. Każdy z 10 kroków jest ważny i ma swoje 

uzasadnienie. Do każdego z etapów wykorzystuje 

się kosmetyki z bogatym składem, o aktywnym 

działaniu.  Koreańskie kosmetyki możemy zakupić 

na stronach internetowych, ponieważ mamy dys-

trybutorów z Korei, jednakże nie wszystkie są one 

dostępne i trzeba sprowadzać z zagranicznych 

stron. 

Krok 1. Oczyszczanie cery olejkiem myjącym, 

czyli dokładny demakijaż i oczyszczenie skóry. Dobry de-

makijaż powinien usuwać wszystkie zanieczyszczenia z 

powierzchni skóry ,tj.: kosmetyki kolorowe, sebum, pot, 

patogenne bakterie, a także zanieczyszczenia pochodzące ze 

środowiska zewnętrznego (m.in. pył, kurz). 

     Krok 2. Oczyszczanie cery kosmetykiem na bazie wody-

pianką lub żelem myjącym. Na skórze nadal pozostają 

resztki zanieczyszczeń i olejku myjącego, dlatego koniecz-

ne jest, aby dokładnie umyć skórę twarzy, szyi i dekoltu 

kosmetykiem na bazie wody zawierającym w składzie ła-

godne środki myjące! 

 

Krok 3. Eksfoliacja – peeling . Złuszcza martwe komórek 

naskórka. Należy go wykonywać 1-3 razy w tygodniu. Po-

nieważ mam cerę wrażliwą, peeling wykonuję raz w tygo-

dniu.  Odpowiednio dobrany peeling wyrówna teksturę 

skóry i nada cerze zdrowego, promiennego wyglądu.  

Krok 4. Tonizacja. Tonik przywraca skórze odpowiedni 

fizjologiczny odczyn pH! 

Krok 5. Nawilżanie esencją o płynnej  konsystencji i boga-

tym składzie. Koreańskie esencje zawierają substancje na-

wilżające (humektanty), antyoksydanty, substancje popra-

wiające koloryt skóry i nadające jej młodzieńczego blasku. 

Koreanki zwracają szczególną uwagę na zdrowy blask, roz-

świetlenie i promienność skóry, co jest tzw. efektem “chok

-chok”. 

Krok 6. Serum  
Serum to najbardziej skoncentrowany, aktywnie działają-
cy kosmetyk dobrany do aktualnych potrzeb skóry.  

Krok 7. Maseczki w płachcie . 

 To doskonałe  uzupełnienie codziennej pielę-
gnacji i w zupełność wystarczy, jeśli nałożysz ją 
1-2 razy w tygodniu.  Maseczka w płacie to nic 
innego jak mocno nasączona składnikami na-
wilżającymi i odżywczymi chusteczka. Po nało-
żeniu idealnie przylega do skóry twarzy, a 
składniki aktywne przenikają na całej po-
wierzchni cery w głąb skóry.  

 

Krok 8. Krem pod oczy 

Skóra wokół oczu jest szczególnie wrażliwa i 

wymaga troskliwego podejścia. Przede wszyst-

kim pamiętaj o codziennym jej nawilżaniu i 

używaj w tym celu specjalnego kremu pod oczy. 

(Lub serum!) 

 

Krok 9. Intensywne nawilżanie kremem 

Nawilżanie nie jest przeznaczone tylko dla su-

chej czy wrażliwej cery. Cera mieszana i tłusta 

także wymaga głębokiego nawilżenia, w prze-

ciwnym razie będzie wytwarzać jeszcze większe 

ilości sebum. Dobierz krem nawilżający zgodny 

z typem swojej cery. 

 

Krok 10. Nałożenie kremu z filtrem przeciwsłonecz-

nym przed każdym wyjściem na dwór.  

 

Oprac. Karolina Bieniasz, 2els 
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Ballet originated under aristo-
cratic influence as a formalized 
dance form. Formal dance tech-
nique was combined with cos-
tumes, set design and music as a 
form of artistic elements. Inte-
grated dance, music, set design 
and poetry, created a dramatic 
story. At the beginning, its role 
was to be a part of the opera. Its 
origins date back to the 15th and 
16th centuries and it began as a 
form of entertainment for aristo-
crats. Ballet began in the Italian 
courts of the Renaissance and 
spread from Italy to France 

through Cath-
erine de Med-
ici. It later be-
came a form 
of concert 
dance in 
France and 

Russia. 
King Louis XIV founded the Roy-
al Academy of Music, from 
which the Ballet de l'Ope ra de 
Paris became the first profes-
sional ballet company. In Russia, 
ballet began its modern era. 
 
At the beginning, ballet depended  

 
on aris-
tocratic 
money to 
influ- ence 
music, lit-
erature and 
ideas for bal-
let development. Over time, ballet 
became less dependent on the 
royal courts.  
 
 

Ballet Age 
 

In the 20th 
century, 
Russian 
ballet re-
turned to 
Paris due to 
the subse-
quent exile 
of the Revo-
lution. The 
ballet scene 
in Russia 
was stag-

nant. Ideological pressure split 
the socialists. But, there was daz-
zling virtuosity, technical excel-
lence and power. 
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Mikhail Fokine was one of the 
Russian choreographers left for 
the United States because he was 
not satisfied with the athletic dis-
play and beauty of ballet. He de-
manded that dancers expressed 
themselves and researched histo-
ry and used authentic period 
costumes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 

America, ballet was adapted to 
new media such as television and 
cinema. The theme was more 
dramatic than the plot. There 
was more free thinking than tra-
ditional narrative. The tradition-
al tutu was changed to a bias cut 
to give the dancer more freedom 
of movement. 
 
Neoclassical ballet developed a 
style between classical and con-
temporary ballet. Ballet has re-
turned to a simpler style, against 
an overly dramatic style. Large 
ensembles and accessories were  
eliminated, allowing dancers to 

become the main artistic medi-
um. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contemporary ballet combines 
elements of classical ballet and 
modern dance. It is not strictly 
traditional. It uses state-of-the-
art technique as well as floor 
work and leg rotations. A great 
influence on the genre was Mi-
khail Baryshnikov, the director of 
the American Ballet Theatre in 
1980. 
 
 
                                              Oprac. Julia Stachowicz, 2els 
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Brzmi logicznie?  

Nauczyciel :  Kto  wykonał 12 prac w mitologii grec-

kiej? 

Licealista : Syzyf. Pisał o tej ro-

bocie Żeromski . 

 

Czas cudów, czyli jak na hi-
storii wyegzekwować odpo-
wiedź na pytanie związane z literaturą? 

 Pan od historii po prostu lojalnie uprzedza, że 
zadzwoni do polonistki. Wtedy dzieje się cud – 

WSZYSCY znają odpo-
wiedź! I trudno się dzi-

wić.  

 

 

 

 

 

Zakłócenia w teamsach ? Nic z tych rzeczy ! 

Pan od historii pyta Eryka na lekcji. Eryk włącza 
mikrofon, ale słychać tylko jakieś trzaski.   
Jakub: Może morsem nadaje?   
 

Matematyca a na słowotwórstwie się zna! 

Na matematyce do uczniów: Ludziątka moje ko-

chane… 
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 jest w Tobie . 

M A K E - U P 
Właściwie dobrany makijaż ma przede 
wszystkim wydobyć z twarzy atuty 
urody, podkreślić naturalne piękno, 
maskując delikatnie ewentualne niedo-
skonałości. W makijażu dziennym najle-
piej sprawdza się zasada „im mniej, 
tym lepiej” – starajmy się wykonać go 
tak, by dawał wrażenie naturalności. 
Jak to zrobić? Przedstawiamy wam kil-
ka najważniejszych i podstawowych 
sposobów, aby Wasz makijaż zawsze 
wyglądał nieskazitelnie.  

 Dobranie kosmetyków do rodzaju naszej cery… 

Właściwe określenie typu cery pozwala dobrać odpo-
wiedni rodzaj kosmetyków. Odpowiednio dobrana co-
dzienna pielęgnacja skóry wpływa na jej zdrowy i młody 
wygląd, a także na samopoczucie. Wyróżnia się 4 podsta-
wowe rodzaje cery: suchą, tłustą, mieszaną i normalną. 
Każda z nich może być dodatkowo cerą: dojrzałą, naczy-
niową, z przebarwieniami, trądzikową, wrażliwą lub aler-
giczną. 

  Wyrównanie kolorytu twarzy… 
(Pamiętaj! Przed rozpoczęciem makijażu, nałóż krem z SPF
-em na twarz. Zabieg ten chroni skórę przed szkodliwymi 
promieniami słonecznymi) 

W zależności od stanu skóry, należy zastosować odpo-
wiedni podkład. Zamiast fluidu stosuj nieco delikatniej-
szą i lżejszą alternatywę - krem BB. Z łatwością niweluje 
wszelkie przebarwienia, nie tworząc tym samym nie-
chcianego efektu maski na twarzy. Dla osób borykających 
się z problemami skórnymi powinny użyć tylko korekto-
ra na poszczególne niedoskonałości.  

Matowienie, utrwalanie… 
Jeśli Twój fluid nie daje matowego wykończenia, użyj syp-
kiego pudru o neutralnej barwie, czyli transparentnego, 
który po nałożeniu na twarz daje matujący efekt. Makijaż 
wykończony takim pudrem będzie wyglądał świeżo i es-
tetycznie na długi czas, szczególnie jeśli Twoja cera ma 
skłonność do przetłuszczania się i błyszczenia.  Osobom o 
cerze suchej proponujemy pomijać ten krok, ewentualnie 
używać pudru w małej ilości i tylko na uciążliwe miejsca. 

Uporządkowanie brwi… 
Czasami wystarczy przeczesać je tylko grzebykiem 
(najlepiej, aby włoski były przeczesane do góry- brwi wy-
glądają wtedy na gęstsze). Możesz wtedy przejść do wy-
pełnienia, stosując odpowiednio dobrany kolorem kosme-
tyk (np. kredkę lub cień).  

Podkreślenie oczu… 

W zależności od upodobań, używając cieni, możesz wyko-
nać makijaż naturalny: kolory zbliżone do odcieni skóry 
(beże, brązy, lekkie połyskujące cienie) lub makijaż moc-
niejszy: posiadający intensywniejsze kolory cieni. W obu 
przypadkach można dołożyć dodatek w postaci kreski 
(np. w makijażu naturalnym- zrobić małą, lekko roztartą 
kreskę brązowym cieniem). Na koniec tylko nakładamy 
tusz na rzęsy i 

Oprac. Emilia Lisowska , kl.2els 
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Anime to skrócone angielskie słowo animation. W Japonii słowem anime określa się 
wszystkie filmy i seriale animowane, bez względu na kraj pochodzenia. Słowo anime poza 
Japonią służy wyłącznie do określania japońskiej animacji. W tym artykule chciałabym po-
kazać jak powstawało anime.  

Zacznijmy od tego, 
że historia anime 
sięga początków 
XX wieku. Wtedy 
japońscy filmowcy 
eksperymentowali 
z technikami ani-
macji znanymi we 
Francji, Niemczech, 
Stanach Zjednoczo-
nych i Rosji. Ani-
macja „Kitayamy 
Seitar?/ Momotar?” 
z 1918 roku przy-
niosła producento-
wi ogromny roz-
głos . 

Do połowy lat 30 
XX wieku i podczas 
trwania II wojny 
światowej anime 
służyło japońskie-
mu rządowi do ce-
lów propagando-
wych umacniają-
cych nacjonalizm i 
kult cesarza w spo-
łeczeństwie. Opo-
wieść Momotar au-
torstwa Mitsuyo 

 
W latach 50 – tych XX wieku na-
stąpił zastój w japońskim prze-
myśle filmowym, a głównym 
powodem tego była rosnąca po-
pularność produkcji amerykań-
skich. Następny ponowny roz-
wój produkcji animowanych 
nastąpił w latach 60-tych. 
„Astro Boy Tezuki Osamu”, 
„ S a l l y  c z a r o w n i c a ” , 
„Czarodziejskie zwierciadełko” 
i „Biały lew Kimba” okazały się 
symbolami sukcesu( ,,Biały lew 
Kimba’’ był inspiracją do ani-
macji „Król lew”).  
 

Gwałtowny wzrost 
popularności anime 
nastąpił w latach 70-
tych i to dokładanie w 
tych latach zaczęły po-
wstawać filmy animo-
wane wyróżniające się 
spośród zagranicz-
nych produkcji. Popu-
larność anime zdoby-
wała również dzięki 
temu, że właśnie coraz 
częściej kierowane by-
ło do młodzieży i do-
rosłych. W takiej sytu-
acji zostały powstawać 
nowe gatunki  między 
innymi mecha opo-
wiadający o humanoi-
dach i robotach, toku-
satsu o herosach czy 
science fiction. Reży-
serzy anime coraz czę-
ściej uwypuklali indy-
widualizm i niezależ-
ność bohaterów. Cele i 
idee filmowców jed-
nak nie zawsze pokry-
wały się z upodoba-
niami widzów . Po za 
tym również modne 
stawały się światy fan-
tastyczne, przemoc, 
magia oraz nadprzy-
rodzone zdolności.  

 
Od lat 80-tych  XX wieku filmy anime zaczęły stopniowo podbijać świat. 
Według rankingu najbardziej popularnymi anime w 2021 roku są 
- Jujutsu Kaisen         - Sk8 the infinity 
- My hero academia    - Attack on titan 

Oprac. J. Stachowicz, klasa 2els 
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 MOJE PASJE  

Championship in Lea-
gue of Legends 

 

The League of Legends 
World Championship 
is the annual professio-
nal League of Legends 
world championship 
tournament hosted by 
Riot Games and is the 
culmination of each se-
ason. Teams compete 
for the champion title, 
the 70-pound Summo-
ner's Cup, and a multi-
million-dollar cham-
pionship prize. 

Damwon Gaming te-
am: 

DWG KIA, formerly 
known as DAMWON 
Gaming, is a South Ko-
rean professional 
esports organization. 
Its League of Legends 
team competes in the 
LCK, the top-level lea-
gue for the game in 
South Korea. DWG 
won their first LCK 
title on 5 September 

2020 after defeating 
DRX in the 2020 LCK 
summer finals. 

The World Cham-
pionship is held yearly 
in October and Novem-
ber to determine the 
best team in the world. 
It is hosted by Riot Ga-
mes. 

C H A M P I O N S H I P 
SKINS INFORMA-
TION: 

Championship skins 
are rare skins that are 
released every year du-
ring the League of Le-
gends World Cham-
pionship. So far there 
have been 6 different 
Championship skins 
released since the Sea-
son 2 World Cham-
pionship. 

 

 

 

 

Oprac. Miłosz Wiater, 2ali 
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      Czarny sport trafił do 
Rzeszowa w 1948 r. 

Utworzono pierwszą w Rzeszowie sek-
cję żużlową, do której wstąpili ścigający 
się na torze członkowie Rzeszowskiego 
Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów. 
Pierwszymi zawodnikami, którzy nale-
żeli do sekcji żużlowej ZKS Stal byli: Ta-
deusz Fedko, 
Romuald Iżew-
ski, Władysław 
Jankowski, Jó-
zef Christiani, 
Edward Klacz-
kowski, Wła-
dysław Wila-
nowski. Sekcja 
starała się 
stworzyć praw-
dziwy żużel w Rzeszowie, więc wraz z 
zawodnikami wyjeżdżano na różnego 
rodzaju zawody.  

      

       T. Fedko oraz R. Iżewski przystąpili 

do realizacji pomysłu budowy pierwsze-

go polskiego silnika do motocykla żużlo-

wego, 30 kwietnia 1954 r. pierwszy sil-

nik do motocykla żużlowego stanął do 

jazdy próbnej. Silnik, który zrewolucjo-

nizował sport żużlowy otrzymał nazwę 

FIS-1. Skrót oznacza Dosłownie Fed-

ko,Iżewski , Stal 1. 

     Wojewódzki Zarząd Dróg Publicz-
nych zlecił budowę toru żużlowego w 
mieście i nowy tor uroczyście otwarto 5 
sierpnia 1956 r., a na inaugurację roze-
grano na granitowej nawierzchni I elimi-

nacje indywidualnych mistrzostw Pol-
ski, które oglądały nieprzebrane tłumy 
sympatyków czarnego sportu. 

       W 1957 r. Stal awansowała do  1 ligi , 

gdzie miała pokazać siły rzeszowskiej 

drużyny. Silniki własnej produkcji, sta-

dion pękający w szwach od kibiców, no-

wi doświadczeni zawodnicy. Jednak od 

lipca 1957 szczęście nie dopisywało 

żużlowcom znad Wisłoka. Zaczęło się 

od kontuzji Janusza Kościelaka przed 

ważnym meczem z  Górnikiem Ryb-

nik. Następnie na torze zginął Stani-

sław Różański. Ciągłe kontuzje i defek-

ty z pewnością zadziałały destrukcyj-

nie na nastawienie zawodników. Jesz-

cze przed sezonem 1959 w towarzy-

skim boju miała miejsce następna tra-

gedia.  Eugeniusz Nazimek  – jeden z 

najwybitniejszych polskich żużlowców -  

zginął na rzeszowskiej, niestety, niebez-

piecznej nawierzchni.  

      Po serii wypadków i zgonów zawod-

ników tor przy ul. Hetmańskiej modyfi-

kowano, profilowano na nowo jego wi-

raże, aż w końcu zmieniono granitową 

nawierzch-

nię na tra-

dycyjną, na 

której żuż-

lowcy ści-

gali się do 

niedawna. 

Po latach 

(od 1982 r.) 

Żużel , czyli czarny  sport – 

historia Stali Rzeszów 
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na tradycyjną, na której żużlowcy ścigali 
się do niedawna. Po latach (od 1982 r.) 
Stal zaczęła organizować rokrocz-
nie Memoriał im. Eugeniusza Nazimka. 
Tym razem śmierć na torze wspaniałego 
zawodnika i trenera nie pogrążyły do-
świadczonej już drużyny, a zmobilizo-
wała do wysiłku. 

 

      Po spektakularnych sukcesach  Stali 
Rzeszów przyszedł kryzys i Stal opuści-
ła szeregi najlepszych drużyn w kraju. 
Stary już zespół Stali trzeba było budo-
wać od początku. Przebu-
dowano tor, szkolono 
młodzież, więc trzeba by-
ło czekać na rozwój rze-
szowskich talentów. Dzię-
ki odnowie drużyny po 
dwunastu latach Stal po-
wróciła do I dywizji. Od 
1981 nieprzerwanie do 

1990r. Stalowcy bronili się 
przed spadkiem do niż-
szej klasy rozgrywek. 
Kłótnie klubowe i zmiany personalne 
wpłynęły negatywnie na żużlowców, 
którzy zostali zdegradowani do 2 ligi 
Jednak już w następnym sezonie awan-
sowali do najwyższej ligi czyli tzw. Eks-
traligi . 

 

      W sezonie 1992r. rzeszowianie obro-
nili się przed spadkiem, jednak w na-
stępnym sezonie ta sztuka im się nie 
udała. Miała to być roczna kwarantanna 
żużlowców znad Wisłoka. Młodzi za-
wodnicy odnoszący sukcesy indywidu-
alne i drużynowe stali się podporą ze-
społu. Dzięki waleczności Piotra Winia-
rza , Macieja Kuciapy, Rafała Wilka,  

Piotra Gancarza i Rafała Trojanowskie-
go  Rzeszów cieszył się awansem do 1 
ligi.  Szkolenie młodzieży stało się klu-
bową specjalnością. Taka taktyka działa-
czy doprowadziła w 1998r.  do drugiego 
brązowego medalu DMP (Drużynowe 
Mistrzostwa Polski na żużlu).Idąc tą 
drogą pełną sukcesów, klęsk i porażek 
tzw ZKS Stal zmieniała swoje nazwy i 
aktualnie nosi nazwę  7R Stolaro Stal 
Rzeszów. 

        

Polska nazwa żużel oraz popularne 

określenie czarny sport 

wywodzą się z czasów, 

kiedy na torach stosowa-

no jedynie czarne (a ści-

ślej: ciemnoszare) na-

wierzchnie żużlowe, 

obecnie wyparte przez 

w/w mieszanki sjenitu i 

granitu. Na świecie sport 

ten znany jest pod angiel-

ską nazwą speedway. 

 

 

Oprac. Patrycja korcz, 1 aLi 



 

 

„OD SŁOWA do SŁOWA”GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE to pismo dla li-
cealistów i o licealistach. Powstało z inicjatywy Samorządu 
Szkolnego LO XII w Rzeszowie . To przestrzeń dla wszystkich, 
którzy chcą coś ciekawego napisać, opowiedzieć o sobie i zapre-
zentować swoje pasje. Mamy nadzieję , że pojawią się na ła-
mach OSoS-u Wasze teksty dowody dla niedowiarków, że mło-
dzi ludzie, kiedy tylko chcą potrafią robić ciekawe projekty. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współredagowania .  

NASZA DEWIZA :   

NIE MA LUDZI IDEALNYCH , ALE DĄŻYMY DO IDEAŁU. 

 

NIE ŁAM SIĘ !  
TRZYMAJ FASON !  

Redakcja „OD SŁOWA do SŁOWA” 

Gazetka LO XII w Rzeszowie  

Adres : ZSO nr 4 w Rzeszowie  

ul. Rejtana 30  

E-mail:  
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