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 Nowy rok szkolny, 

nowe wyzwania. Ani 

się obejrzeliśmy , a 

wakacje minęły i 

wróciliśmy do szko-

ły . W tym roku 

szkolnym czeka nas 

matura koleżanek i 

kolegów, którzy jako 

ostatni rocznik gim-

nazjum przygotowu-

ją się do zdawania 

egzaminu dojrzałości.  

Wszystkie trzecie kla-

sy liceum zmierzą się 

z egzaminami prób-

nymi z przedmiotów 

egzaminacy jnych . 

CKE opublikowała 

na swoich stronach 

listę zadań jawnych 

do egzaminu ustnego 

z języka polskiego w 

2023 roku. Pojawią 

się w grudniu nowe 

arkusze egzaminacyj-

ne. W tym roku trze-

cioklasiści świętują 

osiemnastki. Niektó-

rzy marzą o balu 

studniówkowym , 

który ze względu na 

obostrzenia pande-

miczne stoi pod zna-

kiem zapytania . Jak 

widzicie przed nami 

mnóstwo wyzwań, 

ale damy radę!                
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Słowo wstępne  

Redakcja 
Z ostatn ie j  chwi l i  :  

Zielono na talerzu i zielono w głowie…. To dwie różne sprawy . Po wakacjach,  

na  długie  jesienne wieczory na pewno przyda się wszystkim porcja energii.  

Redakcja  



Pro jekt  d la   l i ceal istów z  X I I  LO w Rzeszowie  

Kiedy licealiści kończą szkołę, często oczekują od 

szkoły i rodziców  pomocy w pojęciu decyzji w spra-

wie swojej przyszłości . Dzieje się tak , bo czują się 

zagubieni w chaosie informacyjnych, z którym mają 

do czynienia w Sieci, nie zawsze są świadomi swo-

ich mocnych i słabszych stron, nierzadko nawet nie 

potrafią produktywnie spędzać wolnego czasu. Po-

trzebują wskazówek, wyjaśnień dotyczących tego, 

co można robić po ukończeniu szkoły ponadpodsta-

wowej, gdzie można i co studiować. Pytań, które 

zadają jest bardzo wiele. Z ankiet i rozmów wynika, 

że chodzi pytającym o praktyczne wskazówki lub 

informacje, np. czego przydatnego w danym zawo-

dzie można się nauczyć w szkołach policealnych, 

jaką pracę po danych studiach czy szkole policeal-

nej wykonywać, jakie są wymagania pracodawców, 

rynku pracy, jakie są jego mechanizmy. 

Dr Anna Ciechanowska  

nauczyciel języka angiel-
skiego, wychowawca. 

Lubi : 

piękny brytyjski akcent,  

grzebanie w ogrodzie, 
narty i bieganie.  

Nie lubi matematyki.  

Anna Ciechanowska : 

„Cele programu będą realizowane  we współpra-
cy z uczelniami wyższymi. 
Ważne jest angażowanie licealistów w aktywno-
ści pozalekcyjne, m.in. gazeta szkolna, warszta-
ty dziennikarskie, udział w Radzie Młodzieży m. 
Rzeszowa . Zamierzamy współpracować  z WUP. 
Czekają nas spotkania z ciekawymi ludźmi, de-
baty i dyskusje. Wiele wydarzeń w tym projek-
cie będzie miało miejsce poza Rzeszowem, dla-
tego wykorzystamy Internet , ale też wyje-
dziemy, bo mamy w planach edukacyjne wyjazdy 
i wycieczki dla naszych licealistów. Dzięki takim 
działaniom uczniowie będą potrafili wyszuki-
wać rzetelne informacje w sieci, nabędą umie-
jętności przetwarzania i sprawdzania prawdzi-
wości informacji przekazywanych różnymi ka-
nałami komunikacji. Będą potrafili określić swo-
je predyspozycje, słabe i mocne strony, poznają 
mechanizmy, jakimi rządzi się rynek pracy. Ma-
my nadzieję , że po udziale w tym projekcie bę-
dzie im łatwiej podjąć decyzje dotyczące przy-
szłości po ukończeniu szkoły”  



Możesz się pocieszać, że inni też tak mają  albo 

zastosuj się do naszych rad. Jeśli stres nie minie , 

to przynajmniej przestaniesz się martwić , że nic z 

nim nie zrobiłaś / robiłeś 

Oczyszcza płuca, dotlenia 

mózg, daje jasność myślenia, wycisza. Po-

śpiech  nikomu na dobre nie wyszedł. Idź 

więc za radą starożytnych Rzymian i festi-

na lente!.  

 Sen to zdrowie. Prześpij się ze stresem. Nie-

których do tej czynności nie potrzeba za-

chęcać. Najlepszy sen odstresowujący po-

winien trwać 8 godzin. Staraj się kłaść do 

łóżka codziennie o tej samej porze, by ciało 

automatycznie zaczęło się wyciszać. Zabu-

rzenia snu rozregulowują cały organizm. 

Niedobór snu odbija się także na skórze, 

bo odpoczynek nocny to czas, gdy orga-

nizm regeneruje siły i odzyskuje równowa-

gę. Jeśli nie możesz zasnąć, przed snem 

pospaceruj, pobiegaj lub zadzwoń do swo-

jego ulubionego nauczyciela języka pol-

skiego . W trakcie z pewnością Cię zagada 

i ani się obejrzysz , a już zaśniesz w obję-

ciach Morfeusza. 

Przypomnij sobie jakieś miejsce (z 

wakacji lub wypadów za miasto) albo uspo-

kajający kolor.  W ten sposób relaksujemy 

się i oswajamy lęk. 

. Problemy 

szybciej rozwiążesz, jeśli przestaniesz o 

nich na jakiś czas , nawet krótki myśleć. 

Świadoma decyzja, by się wyłączyć pozwa-

la umysłowi odpocząć od przetwarzania 

informacji. 

Weź kąpiel z ulubionym olej-

kiem lawendowym, a chłopcom polecamy 

siłownię, gdzie mogą wiele energii zabloko-

wanej przez stres zamienić ćwiczenia siło-

we. Można również  w ramach 

„odmóżdżania” wrzucić swojej babci do 

piwnicy tonę węgla, ale to już sport ekstre-

malny.  

Krótkie, intensywne ćwiczenia, dzięki 

natlenieniu organizmu i uwolnieniu endor-

fin przyspieszają krążenie krwi. Przywraca-

ją też sprawność ciała i jasność umysłu. 

Podczas ćwiczeń nie myśli się o niczym.  

Pamiętaj, że jej ro-

dzaj to indywidualna kwestia gustu. Nie 

zdziw się zatem , jeśli za ścianą , gdzie 

mieszka kolega z klasy usłyszysz disco po-

lo. Pomyśl, że właśnie przeczytał ten arty-

kuł i pracuje nad stresem… 

Ci sprawdzian z matmy ? Rób 

rzeczy, które sprawiają ci przyjemność lub 

dają spokój. Gotowanie, praca w ogrodzie, 

czytanie książki w zaciszu. Spotykaj się z 

przyjaciółmi i śmiej przy każdej okazji. Ży-

cie jest krótkie, więc ciesz się nim ze 

wszystkich sił! Matma nie zając nie uciek-

nie. 

Wrzesień , pierwsze dni w szkole , a Ty czujesz, że za chwilę „wysiądziesz”. To stres. 95 % licealistów jest z jego powodu niewyspana, 

zmęczona, roztrzęsiona i narażona na przedwczesną siwiznę. Jak sobie pomóc? Po pierwsze , poznaj „wroga” , a później pokochaj . Innej 

rady nie ma . Człowiek we  świecie żyje ciągle zestresowany.  

Co jemy , by się odstresować ? 

Polecamy, np..  

pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane, jaglane, grycza-

ne itp., brązowy ryż, rośliny strączkowe, pełnoziarnisty 

makaron, gruboziarniste kasze, ziemniaki, bataty, warzy-

wa korzeniowe, które zawierają skrobię, kukurydza. 

oleje roślinne (oprócz tropikalnych, jak palmowy czy ko-

kosowy), awokado, orzechy włoskie, migdały, niesolone 

pistacje, margaryny kubkowe dobrej jakości, nasiona, 

pestki.  

tłuste ryby morskie, jak śledź, makrela, halibut czy łosoś, 

owoce morza, glony (np. nori, wakame), mielone siemię 

lniane, nasiona chia, nasiona konopi siewnej, olej lniany, 

rydzowy, rzepakowy, sojowy i orzechy włoskie. 

warzywa, owoce (także suszone), produkty zbożowe peł-

noziarniste, nasiona roślin strączkowych, orzechy, migda-

ły i pestki.  

rośliny strączkowe, jajka, mięso drobiowe, niskotłuszczo-

wy nabiał (maślanka, kefir, jogurt), tofu, migdały i komo-

sa ryżowa  

I jeszcze wiele wiele  innych zdrowych produktów. 

 Nie ma wśród naszego jadłospisu , jak widzicie , 

ulubionej czekolady  dziewczyn czy kabanosów dla 

chłopaków. Wszystko co najprzyjemniejsze zżera 

nam stres , więc od jutra dość ze stresem, czło-

wieku !  



   Narcyz i Echo to mitologiczni bohaterowie. Ich 

historia to opowieść o miłości nieodwzajemnionej i 

miłości do samego siebie. Niezwykle urodziwy Nar-

cyz poświęcił czas tylko sobie, zignorował Echo. 

Dziewczyna z tego powodu bardzo cierpiała. 

Dzięki odbiciu w wodzie bohater mógł  rozma-

wiać sam ze sobą, znalazł idealnego dla siebie 

towarzysza, który nie spuszczał go oka i dzielił z 

nim wszelkie  upodobania. Gdy Narcyz uśmiechał 

się, jego towarzysz sobowtór ( odbicie) odwza-

jemniał uczucia, gdy smutek zagościł na twarzy 

jednego, ten sam smutek gasił uśmiech na twa-

rzy drugiego. Stopili się w jedno. Zapatrzeni w 

siebie mogli tak trwać całą wieczność.  Narcyza 

od sobowtóra dzieliła jedynie „kropla wody”, któ-

ra zwodziła  pozorną bliskością, lecz tak napraw-

dę uniemożliwiała rzeczywisty kontakt. Prawdzi-

wy Narcyz zachowywał się tak , jakby nie dostrze-

gał tego problemu. Poza sobą świata nie widział i 

nie obchodziły go problemy innych ludzi. Takie 

zachowanie i postawa czynią z niego postać tra-

giczną. Ale Narcyz unieszczęśliwił Echo… I tu koń-

czy się nasza – ludzi żyjących w XXI wieku -  ak-

ceptacja egocentryzmu Narcyza. Mógł żyć jak 

chciał , ale swoją nieczułością i obojętnością 

skrzywdził niczemu winną nimfę. Tolerancja ludzi 

współczesnych ma swoje granice.  

   Dzisiaj tłum rozentuzjazmowanych fanów jest  

w stanie wybaczyć wszystko swojemu idolowi, 

celebrycie, który przypomina zachowaniem mito-

logicznego bohatera, Celebryta lub zwykły śmiertel-

nik może żyć jak mu się podoba, jak mu wygodniej. 

Gdy jednak tłum dowie się o nieetycznym zachowa-

niu swojego bożyszcze, rozgniewany może zrzucić 

go z piedestału. Ta utrata przychylności mas jest 

bolesnym zaskoczeniem dla celebryty, który do tej 

pory żył w błogim przeświadczeniu o swojej niety-

kalności i przywilejach.    

   W konstrukcji literackiej głównych bohaterów mi-

tu jest widoczna symetria. Narcyz jest symbolem 

pięknego wyglądu (zmysł wzroku). Echo uosabia 

ideał pięknego głosu (zmysł słuchu). Młody mężczy-

zna jest zapatrzony w swoje piękne odbicie i to izo-

luje go od świata. Echo koncentruje się tylko na 

Narcyzie, tym samym separuje się od otaczającego 

ją świata. Kwintesencją archetypiczności Narcyza 

jest odbijanie wizerunku w wodzie. Istotę Echo sta-

nowi odbijanie głosu. Miłość bohaterów od samego 

początku była niespełniona, „niemożliwa”, dzieliło 

ich zbyt wiele, aby mogli być razem. Takie niedopa-

sowanie „zmysłów” należy traktować symbolicznie. 

W życiu codziennym też odnajdujemy przykłady 

historii, w których uczucia kochanków nie mają 

szansy na szczęśliwe spełnienie (np. z powodu róż-

nic w pochodzeniu społecznym, wieku, doświad-

czeniu, religii, rasy itp.). 

 
 

Kwestia zmienia-

nia własnej osobo-

wości w okresie 

dojrzewania, pro-

blem potrzeby sa-

mopoznania w tym 

okresie, egoizm, 

niedopasowanie 

kochanków, motyw 

nieszczęśliwej mi-

łości, rozważania 

na temat istoty 

prawdziwego pięk-

na to tylko niektó-

re z tematów pod-

jętych w micie o 

Narcyzie. Bogac-

two tych znaczeń 

wpływa na stałe 

odnawianie i na-

wiązywanie inter-

pretacyjne do tego 

właśnie mitu. 

 

 

   Mit o Narcyzie tłumaczy pochodzenie i piękny 

wygląd kwiatów narcyza. Opowieścią o podobnym 

charakterze jest mit o Arachne. Historia ta wskazu-

je na przyczynę pojawienia się w świecie określo-

nego gatunku tj. pająka. Mity o stworzeniu świata 

tłumaczą np. przyczynę wydobywania się ognia 

(lawy) z Wezuwiusza (który w według mitologii był 

kuźnią boga kowali – Hefajstosa), określają powo-

dy trzęsienia ziemi na Sycylii (tłumaczono je jako 

próbę wyzwolenia się straszliwego potwora przy-

gniecionego przez tę wyspę). Mit o Demeter i Per-

sefonie tłumaczy następstwo pór roku. Warto pa-

miętać, że w niektórych mitach funkcja poznawcza 

nie jest widoczna wprost (np. w opowieści o Syzy-

fie, micie, który m.in. wyjaśnia, dlaczego ludzie mu-

szą umierać itd.). 

 
Symbole w micie o Narcyzie  

 

W micie o Narcyzie woda jest symbolem zwiercia-

dła „odbijającego” ludzkie wnętrze; pomaga po-

Michal Jackowski, Narcyz, carrar marble  



znać ludzką psychikę ; wewnętrzną pokusą, której 

nie potrafimy przezwyciężyć i ulegamy własnemu 

egoizmowi; pretekstem, pod wpływem którego od-

wracamy się od świata. W jednym i drugim przy-

padku woda niesie zgubę. 

 

Dwaj mistrzowie o jednej  historii 

 

         

Na obrazie Caravaggia skupienie uwagi na postaci 

chłopca, rezygnacja z tła i mitycznych dekoracji 

stanowiła przejście od ilustracji mitu do jego inter-

pretacji. Artysta umieścił Narcyza w centrum zain-

teresowania, rezygnując przy tym z mitycznych de-

tali. Dlatego dzieło Caravaggia może stanowić pró-

bę odpowiedzi na pytanie, jakie emocje skrywał 

Narcyz, gdy odwrócił się od świata. 

Elementy pozwalające zidentyfikować Narcyza to:  

młoda twarz modela, która łączy cechy chłopca i 

mężczyzny; kwietna bluza postaci; odbicie bohate-

ra w wodzie. Narcyz nie jest tylko bohaterem mitu, 

gdyż jego życie może „odwzorować” każdy z nas. 

Egoizm zwłaszcza w czasach współcze-

snych dotyka wszystkich. 

 

Na obrazie Dalego widać kamienną białą 

dłoń, wyłaniającą  się z ziemi, trzymającą 

jajo, z którego wykluwa się Narcyz - kwiat. 

Ręka pojawia  się z pęknięcia w skorupie. 

To pęknięcie jest jednocześnie cieniem 

samego kwiatu. Cały obraz  przedstawia 

formy , które są jednoczesnie . Za pierw-

szą ręką jest druga, która zdaje się wyła-

niać z wody. Jest brązowa , jakby ulepiona 

z ziemi. W palcach tej dłoni widać coś , co 

przypomina orzech. W skorupie orzecha 

jest pęknięcie, z którego wyłaniają się po-

dobne do płomieni włosy. Ta dłoń nie jest 

już samą dłonią , ale raczej skulonym cia-

łem. To ciało Narcyza . Widać kolana i ra-

miona. Zatem po lewej stronie obrazu  wi-

dzimy żółtą postać. Ale z dalszej perspektywy tę 

sama postać identyfikujemy jako ciało z orzechem 

zamiast głowy.   Z prawej strony obrazu to najwy-

raźniej zbliżenie ręki trzymającej jajo. A jednak to 

wciąż te same formy. Malarz wykorzystał efekt lu-

stra do wyrażenia dwoistości i wprowadził tym nie-

pokój. Surrealiści a wśród nich Andre Breton pod-

kreślali niezwykłą umiejętność Dalego widzenia 

rzeczy jednocześnie jako coś więcej niż 

jedno. Jest to wynikiem stanu umysłu 

malarza w chwili tworzenia. Nazywali 

ten stan Aktywnością Paranoiczno - Kry-

tyczną. Odwoływali się do błędnej inter-

pretacji Freuda. Freud mówił o filtrach 

oddzielających świadomą i nieświado-

mą część umysłu. Ale Dali mógł łączyć 

obie świadomości, kiedy tworzył. Po-

mysł obrazu opiera się na formie, która 

jest jednocześnie ciałem i ręką, ciałem i 

kamieniem jednocześnie. Malarz uwa-

żał , że jest to wynik połączenia dwóch 

świadomości umysłu : świadomego i 

nieświadomego. To był bardzo ważny 

stan umysłu dla surrealistów. Nieświa-

domość była bardziej autentyczna, bo 

pozbawiona kontroli świadomości. Była ona dla 

nich źródłem kreatywności.  

Narcyz został ukazany na pierwszym planie w chwi-

li przemiany. Przemiana ta jest odrealniona, meta-

foryczna (pękający orzech, ziarno i wyrastający z 

jaja kwiat to symboliczne znaki przemiany bohate-

ra – postaci klęczącej nad wodą). Także Echo zo-

stała ukazana symbolicznie. Dali utożsamił Echo z 

odbiciem czy pogłosem. Na drugim planie mamy 

odbicia/pogłosy narcystycznego zachowania 

(ukazanego przez artystę jako stawianie się na pie-

destał, czy zbiorowego „targowiska próżności” na 

masowej imprezie).  

Caravaggio „Narcyz”  

Salvador Dali ,”Metamorfoza Narcyza” 

Oprac. BdR 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/caravaggio-narcyz/


O modernistycznej syntezie sztuk  
W okresie Młodej Polski niektórzy 

twórcy zastanawiali się, czy wiersz ma swoją 

melodię. Wielu uważało, że tak. Tekst poet-

ycki był przez nich traktowany jak partytura. 

Odbiorca czytając wiersz, miał się wprawiać 

w specjalny nastrój, a niektóre słowa miały 

nawet swoje muzyczne brzmienie. Upodob-

nienie muzyki oraz liryki to nobilitacja sztuki 

poetyckiej. Symboliści widzieli w takim połą-

czeniu tych dwóch dziedzin sztuki szansę na 

oddzielenie literatury od rzeczywistości i 

zbliżenie jej to absolutu.  

      Muzyka w drugiej połowie XIX w. była 

dość popularnym tematem literackim. Kon-

rad Górski zauważył, że wtedy doszło do 

zbliżenia obydwu sztuk. Częściowo na to 

wpłynął romantyczny niemiecki kompozytor 

Ryszard Wagner swoimi ideami dramatu 

muzycznego, który miał być symfonią 

wszystkich sztuk, ale najważniejsze były w 

tym muzyka i poezja, a z drugiej strony sym-

boliści ze swoją Art poétique Verlaine’a jako 

proklamacja nowej szkoły poetyckiej. 

Ukształtowanie dzieła według kompozycji 

(np. Hymny Jana Kasprowicza) stało się ide-

ałem idei symbolistów. Muzyka w świado-

mości całego społeczeństwa, w tym świata 

inteligencji, musiała mieć znaczenie także 

jako temat literacki. Obowiązkiem bohate-

rów literackich było reagować na muzykę i 

mieć przeżycia muzyczne. Jeżeli trafiał się 

autor, który był mało muzykalny, ograniczał 

się do zaledwie kreślenia piorunujących 

skutków działania muzyki na słuchaczy . 

      Poezja Młodej Polski zawierała liczne 

przykłady tematyzacji muzyki. Metaforyka 

opierała się na wielu odniesieniach do wła-

ściwości dźwięku, dzięki czemu stała się w 

epoce niezwykle popularna – wystarczy 

wspomnieć jeden z najsłynniejszych liryków 

Kazimierza Przerwy‐Tetmajera Melodia 

mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gą-

sienicowym) czy Dzwony Leopolda Staffa. 
Autorzy nazywali swoje utwory, używając ter-

minów muzycznych: Tetmajer pisał 

„preludia”, Tadeusz Miciński stworzył wiersz 

o tytule Nokturn, a Jan Kasprowicz napisał 

swoje Hymny, w których nawiązywał do kon-

strukcji tego rodzaju pieśni muzycznych i 

wprowadzał w nich charakterystyczne środki 

stylistyczne, takie jak wykrzyknienia, powtó-

rzenia, apostrofy czy aliteracje.  

           Samo wykorzystanie dźwięczności 

języka, takich jak wykrzyknienia czy powtó-

rzenia w utworach Kasprowicza, nie ozna-

czają muzyczności wiersza. Recytowanie 

poezji ma wiele wspólnego melodią utworu 

muzycznego, ale poeci i kompozytorzy uży-

wają innych tworzyw. Podobnie jak w pio-

sence, w wierszu może występować rytm, 

lecz polega on na regularnym rozłożeniu 

akcentów i powtarzalnej liczbie sylab      w 

kolejnych wersach. Chociaż w obydwu przy-

padkach, mówi się o występującym rytmie, 

to jednak różnią się od siebie. Rytm w poe-

zji to nie jest to samo, co rytm w muzyce - 

jednak należy go traktować jako metaforę. 

Mechanizmy, które rządzą poetyką w wier-

szu i kompozycji piosenki, są bardzo do sie-

bie podobne, ale nie są identyczne. Mimo  

to symboliści dążyli do możliwie jak najści-

ślejszej współpracy obydwu sztuk. Wykorzy-

stywano bardzo szeroki wachlarz środków 

stylistycznych opartych na brzmieniu 

słów, a czasem nawet na całej koncepcji 

wiersza. Treść niektórych wersów wtedy 

traci na znaczeniu - wiersz staje się zbio-

rem słów dobranych jedynie według brzmie-

nia. Tak powstał np. Deszcz jesien-

ny Leopolda Staffa: w kolejnych strofach 

utworu poeta opisuje szczegóły pejzażu po-

etyckiego. Jedyną ich funkcją jest jedynie 

kreowanie i podtrzymywanie specyficznego 

nastroju, podobnie jest w przypadku se-

kwencji dźwięków w piosence. Takie podej-

ście do poezji było dość często krytykowane 

przez następne pokolenia, które zarzucały 

młodopolanom niejasność ich liryki. Jedno-

cześnie symboliści dali początek myśleniu 

o sztuce słowa. Dzięki temu usamodzielniła 

się poezja, odnaleziono jej nową rolę, która 

polega na poszukiwaniu indywidualnych 

sposobów użycia języka. Pojawiło 

się przekonanie że poezja nie powinna je-

dynie opisywać rzeczywistości, ale także ją 

kreować.  

    

 

Oprac.Gabriel Pałasz, 3 dls 



Źródło info. Internet  

Pieśń o ziemi 

 

 

Kto to rzekł: pożar strawił nasz świat, 

nigdy ziarna nie przyjmie już ziemia?! 

Kto to rzekł: ziemia sczezła do cna? 

Przecież tylko na chwilę zasnęła. 

 

 

Nie wyczerpie nikt morza do dna, 

macierzyństwa nikt ziemi nie skradnie! 

Mówi ktoś, że spalona, lecz trwa, 

choć z rozpaczy sczerniała szkaradnie. 

 

 

Tak, przeciętą okopem ma pierś, 

wokół wyrwy jak rany na ciele, 

wszystkie nerwy wyprute na wierzch 

- Ziemia cierpi nieziemskim cierpieniem. 

 

 

Lecz wytrzyma, przeczeka zły czas, 

nie próbujcie z niej zrobić kaleki! 

Kto powiedział, że śpiew ziemi zgasł 

i że ziemia zamilkła na wieki? 

 

 

Przecież śpiewa przez rany, choć śpi, 

zabrzmi życiem i jęki zagłuszy. 

Przecież dusza człowiecza w niej tkwi, 

a butami nie można zgnieść duszy 

 

 

 

Włodzimierz Wysocki, rosyjski bard, poeta i aktor. 

Mocno wpłynął na twórczość Jacka Kaczmarskie-

go, inspirował "Obławę", "Nie lubię", "Spotkania w 

porcie" i znamienne "Epitafium dla Włodzimierza 

Wysockiego".  

 

Jako aktor zyskał sławę swoimi kreacjami w Teatrze 

na Tagance oraz kilkoma rolami filmowymi. Dla więk-

szości był przede wszystkim pieśniarzem. Śpiewał 

niskim barytonem, przy akompaniamencie gitary 

(później również z orkiestrą) pieśni trudne, wymaga-

jące kunsztu aktorskiego i ekspresji. Pierwotnie pod 

wpływem twórczości Okudżawy, dość szybko znalazł 

własną drogę wyrazu.  

Jego życie było swoistym ucieleśnieniem angielskiej 

maksymy "live fast, die young". Odszedł młodo, w 

wieku zaledwie 42 lat, kiedy w Moskwie odbywały się 

XXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Kilkusettysięczny 

tłum zgromadził się w Teatrze na Tagance, by poże-

gnać swojego idola. Na jego mogile palono połama-

ne gitary.  



 

         Słyszymy często, że mówi się o tzw. “przyjemności ze strachu. Jest to mieszanina strachu i radości, 

która wiąże się z powrotem do bezpieczeństwa” – tłumaczy to zjawisko psycholog Ulrich Kobbé .    

Opuszczamy jedynie w my- ślach nasz pewny, realny świat – pozwala-

my sobie na przeżywanie dreszczyku emocji, wirtualnego niebezpie-

czeństwa będąc cały czas świadomymi, że siedzimy bezpiecznie w 

fotelu. Dlaczego tak się za- chowujemy?  Człowiek z natury unika sytu-

acji zagrożenia i nie czuje się w niej komfortowo, jednak powieści i 

filmy zaliczane do gatunków takich jak: horror a nawet kryminał wciąż 

zyskują na popularności, zdobywając sobie fanów na całym świecie.  

        Początki horroru jako gatunku literackiego sięgają XVIII wieku i 

gotycyzmu, który się wtedy narodził. Jednak jego korzeni szukać należy 

już w dziełach antycznych Greków i Rzymian, a przede wszystkim 

przepełnionej fantastyczny- mi, okrutnymi postaciami mitologii. W na-

znaczonej echami pogań- stwa średniowiecznej Europie popularność 

zdobywały opowieści o wil- kołakach i wampirach, a wiele z nich inspi-

rowana była legendami i po- daniami. Dzisiaj powieści Edgara Allana 

P o e  „ Z a g ł a d a  d o - m u  U s h e r ó w ”  ,  M a r y  S h e l -

ley „Frankenstein”, Brama Stokera „Dracula” czy Roberta Louisa 

Stevensona „Doktor Jekyll i Pan Hyde” należą do absolutnej klasyki, 

zarówno w wydaniu książko- wym, jak i w filmowych, serialowych adap-

tacjach.  

W XX wieku horror rozsławił przede wszystkim Stephen King, który   wydał ponad 50 powieści (pisał rów-

nież pod pseudonimem Richard Bachman) oraz 200 opowiadań, z których większość ukazała się jako ko-

lekcje.  Jego twórczość ma dziś status absolutnie kultowej – zarówno w wydaniu papierowym oraz na du-

żym i małym ekranie.  

Współcześnie horror bardzo ewoluuje i „zapożycza” elementy z innych gatunków, dzięki czemu wciąż się 

rozwija i poszerza grono odbiorców. Ciekawym przykładem na łączenie wątków horroru i powieści histo-

rycznej jest „Terror” Dana Simmonsa. Opowiada o tragicznym przebiegu wyprawy badawczej z 1845 roku, 

która wyruszyła ku północnym wybrzeżom Kanady celem poszukiwania Przejścia Północno-Zachodniego. 

Chociaż ekspedycja miała miejsce naprawdę i rzeczywiście zakończyła się nieszczęśliwie, do dziś nie wia-

domo, co tak naprawdę stało się z jej uczestnikami.  

 

Dlaczego sięgamy po horrory?  
        Ludzi od wieków fascynuje to, co przerażające - pod warunkiem, że zagrożenie znajduje się w bez-

piecznej odległości. Dlatego tak chętnie oglądamy filmy grozy, które pozwalają oswoić uczucie strachu i 

zagrożenia. 

Jedni na hasło horror natychmiast przełączają program i żadne siły nie zaciągną ich do kina na taki film. 

Inni wręcz przeciwnie - kochają kino grozy, nawet gdy podczas seansu krzyczą czy zasłaniają oczy.  

Za co kochamy horrory i dlaczego je oglądamy?   
         Horror przeszedł szereg przemian - straszyły nas filmy gotyckie, opowieści science fiction , horrory 

psychologiczne, a potem na ekranach polało się dużo krwi. Dziś obcinanie komuś głowy w filmie nie jest 

niczym niezwykłym. Podobnie jak nie dziwi niesłabnąca popularność samych horrorów.  

Twórcy próbują przestraszyć nas na wiele sprawdzonych sposobów: zaskakując wyskakującymi znikąd 

postaciami, grą świateł, kolorystyką, dźwiękiem, zniekształconymi twarzami, obecnością pająków, węży 

czy dzikich zwierząt. Zdecydowanie większy strach wzbudza jednak to, co niewidoczne.  

Niektórzy krytycy uważają horrory za "głupie" filmy, ale mnie się one podobają. Takie kino nie dość, że za-

wiera nadprzyrodzone elementy, to jeszcze sporo się w nim dzieje. Ale to tylko rozrywka i nie ma się czego 

bać -nawet takich filmów jak: "Piątek trzynastego", "Piła 2" i "Koszmar z ulicy wiązów".  

Horrory umożliwiają konfrontację z pierwotnymi lękami i fobiami, które nieustannie w nas drzemią, a od 



a od których odwracamy wzrok w codziennym życiu. W prawdziwym świecie za źródło zła odpowiada 

przeważnie drugi człowiek, a nie nadnaturalne siły i seryjni mordercy. Zaletą kina grozy jest ubranie 

naszych strachów w konkretną formę. Nie bez powodu w filmie "To" potworem jest demoniczny klaun-

ludożerca. Stanowi on personifikację lęków nastoletnich bohaterów, a pokonanie go rozpoczyna ich 

drogę wchodzenia w dorosłość. "Dziecko Rosemary" na równi opowiada o narodzinach antychrysta, 

co o problemach toksycznego związku.  Horrory, operując grozą i makabrą, dostarczają widzowi potęż-

nej dawki rozrywki. Strach jest równie powszechnym uczuciem co śmiech i mi-

łość. Sądzę, że nawet towarzyszy nam częściej.  Lubimy się bać, lubimy czuć dreszcz na plecach i za-

stanawiać się, dokąd on prowadzi. Lubimy, gdy filmy grają na emocjach, a horrory pobudzają te najbar-

dziej pierwotne lęki i pozwalają nam je oswoić.  

       Dlatego horrory to ulubiony gatunek filmowy wielu ludzi, który się nie znudzi, a wręcz przeciw-

nie: im bardziej krwawy, tym lepszy. Można udawać wtedy odważnego, odpornego i nieugięte-

go co dzisiaj w dobie komputerów jest poszukiwane. Zaś takie filmy jak " Egzorcysta", "Omen", 

,,REC”, ,,Zakonnica ’’ czy ,, Piła” zostaną na zawsze niezapomniane i kultowe.  

Oprac. Anna Strutyńska, 3dli 



Rzeszowskie uczelnie oferują nieustannie udoskonalany 
program nauczania, nakierowany na praktyki i staże 
organizowane przez grono pracodawców. Praca dla ab-
solwentów nie należy do wyzwań spędzających sen z 
powiek, tylko naturalny etap związany z uzyskaniem 
dyplomów. Kierunki studiów w Rzeszowie to skarbnica 
wiedzy, do której każdy otrzyma dostęp, by potem 
znaleźć się w gronie wykwalifikowanych specjalistów. 
Studia w Rzeszowie to czas wytężonej pracy i inten-
sywnego rozwoju, lecz także barwnego życia studenc-
kiego obfitego w koncerty, festiwale, spektakle tea-
tralne, czy też zawody sportowe, w których prym wio-
dą siatkówka i żużel. Szkoły wyższe w Rzeszowie mają 
wiele do zaoferowania, a absolwenci opuszczając mury 
uczelni mają poczucie satysfakcji i dobrze wykonanej 
roboty.  

 

 

Uczelnie Rzeszowa cz. 1. 

Myśl o przyszłości , bo ona jest o krok przed Tobą.  

Oprac. Emilia Lisowska . 2els  

Politechnika Rzeszowska im. Ignace-
go Łukasiewicza jest najstar-
szą techniczną uczelnią wyższą w Polsce 
południowo-wschodniej z 67-
letnią tradycją. Od 2016 r. posiada sta-
tus uniwersytetu technicznego. W uczelni 
pracuje 850 pracowników naukowo-
dydaktycznych. Na 25 kierunkach studiów, 
na 7 wydziałach kształci się ponad 14 000 
studentów. Magistranci mo-
gą kontynuować naukę na studiach III 
stopnia prowadzonych w 10 dyscyplinach 
naukowych na 4 wydziałach uczelni. Poli-
technika Rzeszowska prowadzi także około 
40 studiów podyplomowych, które pozwala-
ją specjalistom na poszerzanie kwalifika-
cji.  
  
Możesz wybrać studia na prestiżowych 
wydziałach i zdobyć ciekawy zawód.  

 

Wydziały Politechniki Rzeszow-
skiej: 

Wydział Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i Architektury,  
Wydział Budowy Maszyn i Lotnic-
twa,   
Wydział Chemiczny,   
Wydział Elektrotechniki i Infor-
matyki,   
Wydział Matematyki i Fizyki Sto-
sowanej,   

Możesz zostać zawodnikiem albo sympatykiem  Asseco  Resovii. 

Politechnika to także przyszli piloci . 



Niemożliwe nie istnieje.    

  

   W dniach od 12 do 15 września 
w Krakowie na stadio-
nie Cracovii odbyły się Mistrzo-
stwa Europy w amp futbolu. Ten 
rodzaj piłki nożnej jest przezna-
czony dla osób niepełnospraw-
nych. Grać w ten sport mo-
gą osoby, które w wyniku ura-
zu lub jakiejś choroby mają dys-
funkcje lub brak kończyny, nogi 
lub - w przypadku bramkarza -
 ręki. Zawodnicy w po-
lu poruszają się o kulach. 

   Polska kadra zagrała sześć meczy 
w ciągu ośmiu dni. Pierwszym ry-
walem naszej reprezentacji by-
ła drużyna z Ukrainy. Zwyciężyli-
śmy w tym spotkaniu wygrywa-
jąc 3:0. Następnym przeciwnikiem,
 z którym musieliśmy się zmie-
rzyć, była reprezentacja Izrae-
la, którą pokonaliśmy w emocjonu-
jącym meczu 8:0. W kolejnym spo-
tkaniu fazy grupowej spotkaliśmy 
się z Hiszpanią. Przeciwnik ten 
przez całe spotkanie nie dawał za 
wygraną, więc ostatecznie mecz 
zakończył się remisem 1:1. W re-
zultacie udało się nam uzyskać 
awans do ćwierćfinału Mistrzostw 
Europy. W meczu ćwierćfinało-
wym stanęliśmy do rywalizacji z 
reprezentacją Francji.  

   Nasza drużyna wygrała to spotka-
nie 2:0 i z tym wynikiem awanso-
waliśmy do półfinału tego turnieju. 
Po zaciętej walce w półfina-
le, niestety, ulegliśmy reprezentacji 
Hiszpanii przegrywając mecz 1:2. 
W tamtym momencie był to dramat 
dla naszych zawodników, ponie-
waż wiedzieli już, że nie będą mieli 
szansy rywalizować o złoto, na któ-
re tak ciężko pracowali cały sezon. 
Jednak rozpacz nie mogła trwać 
długo. W zasięgu ich rąk było prze-
cież jeszcze zdobycie brązowego 
medalu. W meczu o trzecie miejsce 
spotkaliśmy się na murawie z re-
prezentacją Rosji. Wiedzieliśmy, że 

to nie będzie prosty mecz. Obie 
drużyny przecież chciały wygrać 
i wiadomo było, że będą dawać z 
siebie sto procent na boisku. W 
pierwszej połowie meczu żadna z 
drużyn nie zdołała zdobyć bramki. 
Jednak w drugiej połowie nasza 
reprezentacja odwróciła bieg spo-
tkania. Jakub Kożuch strzelił 
pierwszą w tym spotkaniu bram-

kę i 
tym samym zapewnił nam prowa-
dzenie i ostatecznie wygraną w 
spotkaniu 1:0.   Radość zawodni-
ków i kibiców, którzy zebrali się na 
trybunach stadionu Cracovii, była 
ogromna. Wielki, wymarzony suk-
ces naszych zawodników właśnie 

stał się faktem.  

   Bohaterem tego spotkania stał się 
Jakub Kożuch. W meczu finało-
wym Turcja wygrała z Hiszpanią 
6:0 i tym samym obroniła tytuł Mi-
strza Europy.   

Jakub Kożuch cieszący się po 

meczu zdobyciu decydującej  

Reprezentacja Polski po odebraniu brązowego 

medalu Mistrzostw Europy. 

Na boisku są prawdziwe krew, 

pot, ból i łzy. Każdy sukces to 

ogromny wysiłek w pokonywaniu 

własnych ograniczeń.  

Oprac. Weronika Maziarz, 3els 

Zwycięstwo ma swój smak. 



    Jestem wiernym kibicem  rze-

szowskich drużyn piłki ręcznej i 

siatkówki. Obserwuję ulubione 

drużyny od dawna. Wygrane 

drużyn wlewają w serca miłośni-

ków wiarę w moc rzeszowskiego 

sportu.           Młodych piłkarzy 

ręcznych z zespo-

łu Juvenia Rzeszów podejmował 

ostatnimi czasy  na wyjeździe 

Stal Mielec.  

      Juvenia Rzeszów to organi-

cja zrzeszająca piłkarzy ręcznyc

h z różnych szkół od podstawó-

wek po klub studencki.  Jest 

to organizacja non profit, do 

której każdy chętny chłopak mo-

że się zapisać. Obec-

nie ligę prowadzą roczniki 2003 

- 2004 i młodsi.Za tych zawod-

ników będę trzymał kciuki.  
    Z kolei druga moja ulubiona 

drużyna  Resovia vs Arka ostat-

nio plasuje się na siódmej pozy-

cji tabeli Fortuna 1. Ligi z dorob-

kiem dwudziestu punktów. Gdy-

nianie z reguły dobrze punktują, 

lecz warto dodać regularnie 

przegrywają w co drugim lub co 

trzecim spotkaniu Kibice wiedzą 

o tej słabości swoich pupili i im 

wybaczają. Stawiają  się na każ-

dym meczu swojej drużyny. W 

ostatnim meczu ulegli ŁKS w 

Łodzi, więc prawdopodobnie 

najbliższy mecz 

z Apklanem powinni skończyć z 

trzema punktami, dzięki którym 

Arka mogłaby wrócić na jedno z 

miejsc nominowanych w bara-

żach. Rzeszowianie zajmują je-

denastą pozycję z piętnastoma 

"oczkami" na koncie. Dotych-

czas wygrywali w czterech, remi-

sowali w trzech i przegrywali w 

sześciu meczach. W tamtym se-

zonie oba zespoły mierzyły się 

ze sobą dwukrotnie. Pierwszy 

mecz w Rzeszowie zakończył się 

zwycięstwem gości 2:1, którzy 

kilka miesięcy później powtórzyli 

ten wyczyn, znów wygrywając u 

siebie - tym razem 1:0.  

 PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - 

Asseco Resovia Rzeszów.  

Asseco Resovia od kilku lat sta-

ra się powrócić do czołówki Plus 

Ligi. Drużyna z tradycjami i so-

lidnym budżetem nie potrafiła 

jednak zrealizować tego celu, 

więc zdecydowała się na duże 

wzmocnienia. Z klubowego mi-

strza Europy 

na Podpromie przenieśli się Pa-

weł Zatorski i Jakub Kochanow-

ski. Na pozycji atakującego wy-

stępować będzie Maciej Muzaj, 

wspierany przez jokera poprzed-

nich sezonów, Jakuba Buckiego. 

Środek siatki zasilił 

Jan Kozamernik, który fenome-

nalnie prezentował się na tego-

rocznych mistrzostwach Euro-

py. Do zmian doszło również w 

Olsztynie. Po pierwsze mecze 

nie będą rozgrywane w hali Ura-

nia, która jest aktualnie remon-

towana. Akademicy domowe ry-

walizacje będą toczyć w Iławie. 

Dodatkowo zestawienie perso-

nalne będzie zupełnie inne niż 

w poprzednim sezonie. Do dru-

żyny dołączyli m.in. Jan Firlej, 

Jan Król, Karol Bu-

tryn, Torey Defalco, Tay-

lor Averill czy Mejsam Salehi.  

  

Na meczach potrafię płakać  ze szczęścia ... 

Oprac. Jan Lubieniecki , 3dli  



GET READY FOR  MATURA 
 

 

Oprac. Katarzyna Wilk, 3els 



Dla takich chwil warto uczyć … 

 

Podsłuchane 

 

Język polski  
 

Nauczyciel : Czyją narzeczoną jest 
Telimena?  
Uczeń 1: Księdza Robaka. Jacek So-
plica zabił Ewę Horeszko!  
Uczeń 2 : Taaa… Po 2 tygodniach z 
Panem Tadeuszem… 
 
 
Nauczyciel : Wymieńcie hasła pozy-
tywistów. 
Uczeń 1 : Pacyfikacja kobiet . 
Nauczyciel: Hmmm?!? ( mina nie do 
podrobienia)  
Uczeń 2 : ( z tzw. kołem ratunkowym 
dla kolegi) : Utylizacja kobiet! 
Nauczyciel: Emancypacja…  
 
 
Nauczyciel: Do jakiego rodzaju lite-
rackiego należy epopeja?  
Uczeń ( odkrywczo ) : Do epistycz-
nego! 
 

Nauczyciel : Wymień cechę charakte-
rystyczną dla epiki? 
Uczeń :  Epickość!  
 
Na otrzęsinach klas pierwszych 
 
- Wymień 1 z części kompute-

ra . 
- Płyta indukcyjna.  

Powodów do radości nauczycielom 

nie brakuje także w domu, kiedy za-

czynają poprawę prac uczniowskich. 

Dlaczego warto czytać prace 

uczniów? To pytanie z rzędu retorycz-

nych... 

 

Podpatrzone   

 

 

 

1. Można się dowiedzieć, że III  i IV  

część „Dziadów” to jest to samo. 

 

2. Sposobem na potwierdzenie tezy 

jest założenie, że tak ma być 

i...kropka, bo wszystkie postacie, re-

prezentujące daną postawę skończyły 

tak samo. 

 

I jeszcze na koniec 

perełka ! 

 

3. Idealizm skazuje 

człowieka na samot-

ność, bo ciężko zna-

leźć drugiego ideali-

stę, by z nim stworzyć 

związek. 

 

 

Humor jest afirmacją godności deklaracją 

wyższości człowieka nad wszystkim , co mu 

się przytrafia . 

Zebrała Anna Ciechanowska.  



 

 

„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:  

Po  wakacjach nie musisz : 

1.iść na lekcje, 

 

3. codziennie wstawać o 7.00, 
najwyżej się spóźnisz na lek-
cje, 

4. tęsknić za wakacjami , bo 
już minęły, 

 

W I Ę C    Z    C Z Y M   D O    
C H O L E R Y    

M A S Z  P R O B L E M, K O T K U ??? 

Źródło inf. : ZNALEZIONE W SIECI  

2.   nudzić się, bo każdy dzień jest pełen 
wrażeń,  

WIDZĘ SAME PLUSY W TEJ SYTUACJI ... 


