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Warto czytać, rozglądać się wokół i dostrzec to, co ważne … 

Jo zef Baran  

„Ballada o emigrantach” 

 

 1 
 
budzą się w środku nocy 
odcięci od pępowiny ojczyzny 
z zakneblowanymi ustami 
nie czując ziemi 
pod stopami 
 
jeszcze przez chwilę 
majaczą w nich 
zatopione titaniki dzieciństwa 
 
2 
 
jest już po transplantacji języka 
transplantacja mózgu trwa 
tylko przeszczep serca 
wciąż się nie udaje 
i choć stare za duże 
pewnie przyjdzie z nim umrzeć 
 
3 
 
z oczu opadają im łuski 
i pojmują 
że prawdziwym przeznaczeniem 
jest nieustanne wygnanie 
z miejsc kolejno oswajanych 
począwszy od zaklętego 
widnokręgu dzieciństwa 
dojrzewanie do myśli 
 
że śmierć jest też emigracją 
za ostatnią granicę ciała 

 

 

 Jo zef Baran—polski 

poeta wspo łczesny , 

laureat m.in. Nagrody 

Fundacji im. Kos ciel-

skich  
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Redakcja 

Życzymy Wszystkim  zdrowia, wrażliwości płynącej z serca,  życzli-

wości  i gotowości pomocy w każdej sekundzie o każdej porze roku.  

                                                                                                     Redakcja  



Zwyczaje Boz ego Narodzenia –  najpiękniejsze kolędy.. .  

 Z okresem pięknych s wiąt Boz ego Narodzenia 

łączą się zwyczaje ciekawe , interesujące , kto -

rych podłoz em jest wielowiekowa tradycja kultu-

rowa pielęgnowana przez ludy zamieszkałe w  

poszczego lnych regionach etnograficz-

nych .Jednym z nich jest kolędowanie -  czyli s pie-

wanie kolęd – są to pieśni kościele ,których 

treść niesie z sobą głębokie prawdy zawarte 

w Ewangelii. Tym bardzie, że w przypadku 

kolęd, nawiązują do jednego z najważniej-

szych dni w roku – do dnia Bożego Narodze-

nia. 

      W Polsce największą popularnos cią cieszy się 

kolęda „Bóg się rodzi”. Kim był autor tej wspa-

niałej pies ni? To Franciszek Karpiński (1741-

1825), kto ry napisał ją na z yczenie księz nej Iza-

beli Lubomirskiej z Czartoryskich, a wydał wraz z 

innymi pies niami okolicznos ciowymi w zbiorze 

„Pies ni naboz ne” z 1792 roku, w rok po ogłosze-

niu Konstytucji. Kolęda ta powstała w Dubiec-

ku podczas odwiedzin Franciszka Karpińskie-

go w posiadłości Krasickich. Pies n  składa się z 

pięciu zwrotek, kaz da po osiem os miozgłosko-

wych werso w. Łan cuch oksymorono w w teks cie, 

np. "blask ciemnieje" uwydatnia znaczenie cudu, 

jaki miał miejsce w stajence. Słowa kolędy pod-

kres la formuła z Ewangelii s w. Jana "A Sło-

wo Ciałem się stało i mieszkało między na-

mi". Piąta strofa rozpoczynająca się sło-

wami "Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogo-

sław (Ojczyznę) krainę miłą" nadaje pie-

śni charakteru narodowego, zwrotka ta 

nawiązywała również do posiadłości 

książąt Lubomirskich w Łańcucie. Utwo r 

tak powaz ny w tres ci, znacznie odro z nił ją 

od popularnych wtedy kolęd ludowych. Au-

torowi udało się połączyc  wzniosłos c  z po-

tocznos cią. 

     Tekst Karpin skiego juz  wkro tce po opu-

blikowaniu był s piewany, ale na ro z ne me-

lodie. Obecnie używana melodia, utrzy-

mana w rytmie poloneza, przypisywana bywa 

Karolowi Kurpińskiemu, aczkolwiek nie wy-

klucza się jej ludowego pochodzenia. Według 

innych źródeł jest to polonez koronacyjny 

królów polskich jeszcze z czasów Stefana Ba-

torego (XVI w.). W pierwszej połowie XIX wieku 

była powszechnie znana w całej Polsce, chociaz  

s piewana była, w zalez nos ci od regionu, w ro z -

nych wariantach melodycznych 

    Poeta s wiadomie stworzył tekst tak silnie nała-

dowany prawdą teologiczną, ale i o walorach 

edukacyjnych. Jak pisał do kro la Stanisława Au-

gusta, swoje pies ni religijne kierował do zwy-

kłych ludzi, ludu polskiego. „Według możności 

pieśni moje składałem w myśli pokazania lu-

dowi ich powinności względem Boga i bliźnie-

go: jak mają być cierpliwymi w przypadkach, 

ulegającymi rządowi i powołaniu, jak kochać 

ojczyznę swoją”. I to włas nie przekonanie uza-

sadnia obecnos c  motywu patriotycznego w pie-

s ni O narodzeniu Pan skim. 

    Niezwykłego przywiązania Karpin skiego do 

Ojczyzny moz na się domys lic  po przeczytaniu w 

jego pamiętniku reakcji na II rozbio r Polski: „Oni 

tam s piewali i tan cowali, a ja to słysząc – płaka-

łem…”. 

Szopka w Bazylice Mariackiej w Krakowie 



Drugą  polską piękną kolędą jest  ,,Lulajże Jezuniu’’-  

kolęda polska o charakterze kołysanki, powstała 

najprawdopodobniej w drugiej połowie XVII wie-

ku. Najwcześniejsza zachowana wersja tekstu po-

chodzi ze zbioru z 1705, przechowywanego w Archi-

wum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Zapisy tekstu 

kolędy figurują również m.in. w rękopisach przecho-

wywanych w klasztorze benedyktynek w Staniąt-

kach: dwóch kancjonałach Gąsiorowskiej z lat 1754 i 

1758 oraz tzw. kancjonale Kiernickiej z 1754 r. 

(sama kolęda datowana tam na 1738 r.). Zamiesz-

czono go także w dwóch osiemnastowiecznych rę-

kopiśmiennych kancjonałach franciszkanek oraz w 

jednym rękopisie karmelitanek z końca XVIII wieku z 

2. częścią kantyczki Chybińskiego. Drukiem tekst 

kolędy ukazał się nakładem lwowskiej oficyny 

Szlichtynów w zbiorze kantyczek najpierw w 1767, 

a następnie w 1785 roku. 

Zapis melodii Lulajże, Jezuniu, nieco różniący się 

od dzisiejszej, pojawił się drukiem w wydanej w 

1843 roku antologii ks. Michała Marcina Miodu-

szewskiego pt. Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli 

piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodze-

nia po domach śpiewane . 

        Kolęda stanowiła inspirację dla wielu twór-

ców, m.in. Fryderyk Chopin wykorzystał jej motyw 

w środkowej części swego scherzo h-moll op. 20. 

Cytat z kolędy pojawił się również w utworze Jacka 

Kaczmarskiego pt. Wigilia na Syberii. W III akcie 

Betlejem polskiego Lucjana Rydla chór aniołów śpie-

wa Lulajże, Jezuniu. 

     Kolęda Lulajże, Jezuniu kojarzona jest z polsko-

ścią, do jej melodii niejednokrotnie układano więc 

w związku z aktualnymi wydarzeniami nowe teksty 

o wymowie patriotycznej. Istnieje m.in. jej legiono-

wa wersja autorstwa Ludwika Markowskiego czy 

inspirowana strajkiem szkolnym we Wrześni prze-

róbka Kajetana Sawczuka, podlaskiego poety i dzia-

łacza niepodległościowego. Kolęda Lulajże, Jezuniu 

jest znana także poza granicami Polski. We Francji 

została ona przetłumaczona na Nuit de lumière. 



   I tak przy choince  śpiewana „Kolęda Bóg się rodzi” ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Jest 

jedną z tych, które tak naprawdę rozpoczynają w moim domu Święta Bożego Narodzenia. 

Wcześniej mogę słuchać innych kolęd i pastorałek, czasem  podśpiewywać  sobie „Cichą 

noc”, zadumać się przy „Lulajże, Jezuniu”, ale dopiero kiedy rozbrzmiewa  znajomy rytm po-

loneza i oznajmia, że „Bóg się rodzi’’, zdaję sobie sprawę, że oto, po raz kolejny, napełnia 

mnie ta niezwykła radość – że Wigilia już za chwilę, a Boże Narodzenie zaraz potem. I cały 

świat na chwilę zamiera w perfekcyjnej harmonii. 

                                                                                                       Oprac. Anna Strutyńska , kl. 3dl 



W krajach anglojęzycznych tradycje i 

zwyczaje związane ze s więtami Boz ego 

Narodzenia ro z nią się nieco od 

zwyczajo w w Polsce.   

Boz e  Narodzenie…  Biały s nieg, choinka, Wigilia, kolędy, pa-

sterka, rodzina …  

Tak wygląda w Polsce, chociaz  nie kaz dego roku aura zimowa 

dopisuje.  W tym roku było wszystko w tym magicznym dniu. 

No moz e z wyjątkiem koronawirusa. Ten takz e był gos ciem 

przy wigilijnym stole w wielu domach, ale nieproszonym. O 

polskich zwyczajach s wiątecznych kaz dy z nas moz e długo opo-

wiadac .  Warto zobaczyc  , jak  s więtują mieszkan cy krajo w an-

glojęzycznych.  

Stany Zjednoczone to tak naprawdę zle-
pek ro z nych  kultur i tradycji. Obcho-
dzone tam S więta Boz ego Narodzenia 
są na ro z ne sposoby praktykowane. Są 
one jednak zdominowane prze komer-
cję i w Stanach nie ma drugiego dnia 
s wiąt, obchodzonego 26 grud-
nia. Zatem S więta trwają tam bardzo 
kro tko .Wigilia obchodzona jest u nich 
25 grudnia, a 26 jest zwykłym 
dniem roboczym . Tradycje wigilijne i 
boz onarodzeniowe w USA są pewnie 
wielu znane ze s wiątecznych filmo w, w 
kto rych na pierwszy plan wcho-
dzą kolorowe i s wiecące dekoracje. Ob-
owiązkowa jest oczywis cie choinka i 
zdobienie domo w s wiatełkami. W Wigi-
lię dzieci zostawiają w widocznym miej-
scu ciasteczka i szklankę mleka dla Mi-
kołaja, by w s wiąteczny poranek cieszyc  
się rozpakowywaniem prezento w. Na 
stole kro luje zazwyczaj  indyk, bądz  
szynka z farszem, sos boro wkowy, 
ziemniacza-
ne purre tzw. mashed potatoes, bądz  
słodkie ziemniaki, zapiekanka z zielonej 
fasoli. Podawane są tez  ro z nego typu 
soki: jabłkowy, wis niowy 
czy dyniowy . Serwuje się  tez  ro z ne ser-
niki czy powszechnie znany napo j ja-
jeczny z brandy i przyprawa-
mi  tzw. Eggnog. Mikołaj , kto ry przyby-
wa w nocy z 24 na 25 grudnia, małe 
prezenty chowa do skarpet, a duz e pod 
choinkę i zjada ciasteczka przygotowa-
ne przez dzieci i popija je mlekiem.  

Co kraj, to inny sposób świętowania... 



pod choinkę i zjada ciasteczka przygotowane przez     
dzieci 
i popi-
ja je 
mle-
kiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ze 

względu na klimat panujący w Australii, S więta  Boz ego 
Narodzenia wyglądają nieco inaczej niz  w Polsce czy 
Wielkiej Brytanii.  
W ten najwaz niejszy 
dzien  mieszkan cy Au-
stralii gromadzą się na 
plaz ach i rozkładają na 
piasku białe obrusy, na 
kto rych jest pełno po-
traw. Nie brak tam pie-
czonego mięsa indyka, 
ciasteczek z bakaliami 
o ro z nych kształtach, 
owocowych puddin-
go w i ciasta, kto re 
przypominają polski 
keks. Okres s wiąteczny 
trwa od grudnia do 
lutego przy wysokich 
temperaturach na ze-
wnątrz. Dzieciaki mają 
wolne od szkoły, wiele 
firm zamyka działal-
nos c  na ten czas i rusza 
na upragniony odpo-
czynek. Wszędzie jest 
duz o ludzi i jest tez  
droz ej niz  zwy-
kle. Mikołaj przybywa 
do australijskich dzieciako w na desce surfingowej za-
miast san , a w zaprzęgu ma delfiny lub kangury, do tego 
wszystkiego ubrane ma kro tkie spodenki, koszulkę z 
kro tkim rękawem i obowiązkowo- klapki. W  kon cu kto 
by nosił koz uch w 30-stopniowej temperaturze! Wigilia 
jest 25 grudnia, a następnego dnia jest dzien  wielkich 
wyprzedaz y tzw. Boxing Day.  
     W Polsce najwaz niejszy dzien  S wiąt to 24 grudnia, 
Wigilia. To na nią przygotowujemy się juz  kilka tygodni 
wczes niej i to na  karpia, barszcz czy grzybową wycze-
kujemy cały rok. W UK czegos  takiego nie ma, dla Bry-
tyjczyko w to normalny dzien , jedyne co tego dnia robią 

to powieszenie skarpet na kominkach, a s więtowanie 
rozpoczynają 25 grudnia, 
w  tzw. Christmas Day,  uroczystym obiadem w gronie 
rodziny czy przyjacio ł. Takie uroczystos ci często orga-
nizowane są w restauracjach, co dla nas, Polako w jest 
odmienną formą spędzania S wiąt.  
Zupełnie inny jest tez  czas, kiedy w domach stoi choin-
ka, a wszędzie mienią się s wiąteczne dekoracje. W 
Wielkiej Brytanii s wiąteczny klimat zaczyna się juz  w 
połowie listopada, by zniknąc  zaraz po Sylwestrze. W 
Polsce, choinkę tradycyjnie ubiera się 

w  dzien  Wigilii lub kilka dni wcze-
s niej i przystraja ona dom az  do lute-
go. Brytyjczycy uwielbiają ozdoby 
s wiąteczne. Mikołaje, renifery, pre-
zenty, wielkie skarpety – widac  je 
wszędzie! Dekorują nimi do-
my czy  ogrody. 
      S więta w Nowej Zelandii to prze-
de wszystkim słon ce, dobra zabawa i 
grillowanie od rana do wieczora, jest 
to ro wniez  czas na relaks i odpoczy-
nek.  Grudzien   jest s rodkiem lata w 
Nowej Zelandii.  Boz e Narodzenie jest 
początkiem letnich wakacji dla więk-
szos ci Kiwi – mieszkan co w wyspy. 
Wiele miast w Nowej Zelan-
dii organizuje s wiąteczną para-
dę. Zazwyczaj mają miejsce w nie-
dzielę i moz emy tam zobaczyc  ma-
szerujące zespoły, pływako w, a  na 
ich czele paraduje sam  Santa 

Claus. Jedzenie s wiąteczne jest zbli-
z one do innych potraw w innych kra-
jach anglojęzycznych . Często organi-
zuje się tam grilla, spoz ywa się  pie-
czonego  indyka, pieczoną szynkę i 

pieczone ziemniaki. Na deser pudding s liwkowy i pla-
cek serowy .   
   

Oprac. Patrycja Korcz , 2 ali 



READY FOR MATURA EXAM? 



 

READY FOR MATURA EXAM? 

 

 Word formation in  progress …  



Sentence transformation… 
 

Choose the right alternative: 

 

Oprac. Katarzyna Wilk , kl. 3els 



How to become the king of negotiations? 

Thanks to the participation in ‘Forum 

licealisty’ - during remote learning - we 

could have experienced fascinating work-

shops titled “How to become the king of ne-

gotiations, conducted by with Mrs Joanna 

Podgórska from WSIiZ in Rzeszów.  

Negotiations are a sequence of mutu-

al actions by which the parties shall endeav-

our to reach a mutually satisfactory solution 

to the partial conflict of interest. We distin-

guish three main types of negotiations, i.e.: 

ordinary negotiations – address in-

ternal problems and relations between 

them; 

trade negotiations – normally take place 
between the organization and the 
external party; 

legal negotiations - are usually formal 
and legally binding. 

Every person entering into negotia-

tions strive to achieve something which 

would not have been possible without talks 

and mutual concessions. In other words, ne-

gotiations are a process in which two par-

ties with partially divergent and partially 

convergent interests to seek agreement. 

What are the criteria for evaluating 

negotiations? 

First of all, reasonable – negotiators 

often make unreasonable, friendly re-

quests based on emotions rather than rea-

sonable thinking. The efficiency of negotia-

tions should be understood not only as a 

result of their execution, but also as 

"efficiency", the efficiency of discussions at 

a certain time. 

The context concerns the impact of 

the negotiations on the overall state of 

contacts between the parties. 

There are five types of negotiation 

strategies: 

avoidance 

mitigation 

compromise 

dominance 

cooperation 

Negotiations are needed in our lives, 

they teach us different behaviours, or even 

a way of denying and saying NO to some-

one. 

 

Oprac. Karolina Bieniasz 3els 



Jeśli się nie porozumiemy , grozi nam wojna…  



       Podczas lekcji angielskiego próbowaliśmy przetłumaczyć frag-

ment scenariusza popularnego filmu animowanego z dzieciństwa 

każdego ucznia pt. „Shrek”. Co z tego wyszło?  

         Oryginalna wersja wypowiedzi bohaterów z dubbingu różniła 

się nieco od naszego tłumaczenia, co pokazuje, że tłumaczenie fil-

mów, zwłaszcza komediowych, jest bardzo trudnym zadaniem. W 

naszej wersji ogry robią garnitury ze świeżo zdartej skóry, w orygi-

nalnym dubbingu – rękawiczki. No cóż, sarkazm, emocje, sposób 

mówienia postaci - tego nie ma w scenariuszu. Dobrze jest zapoznać 

się z klimatem danego filmu, to znacznie ułatwia sprawę. Mimo że 

świetnie znamy Shreka, nie było łatwo, choć oceniamy, że poradzili-

śmy sobie całkiem nieźle. Czego się nauczyliśmy? Wiemy, jak 

ogromne znaczenie mają kolokacje. Wiemy, jak kontekst całego fil-

mu wpływa na stylistykę języka. Poćwiczyliśmy korzystanie z narzę-

dzi internetowych niezbędnych do tłumaczenia. Przede wszystkim 

zaś, świetnie się bawiliśmy, zwłaszcza na końcu oglądając „Shreka” i 

porównując nasze tłumaczenie z oryginalnym dubbingiem. 

  

NIGHT - NEAR SHREK'S HOME 
 
Villager 1: Think it's in there? 
Villager 2: All right. Let's get it! 
Villager 1: Whoa. Hold on. Do you know what that 
thing can do to you? 
 
Villager 3: Yeah, it'll grind your bones for its bread. 
 
Shrek sneaks up behind them and laughs. 
 
SHREK: Yes, well, actually, that would be a giant. 
Now, ogres, oh they're much worse. They'll make a 
suit from your freshly peeled skin... 

Noc – blisko/koło domu Shreka 
 
Wieśniak 1: Myślisz, że to tam jest? 
Wieśniak 2: No dobra, Bierzmy go. 
Wieśniak 1: Czekaj chwilę. Wiesz, co to może ci 
zrobić? 
  
Wieśniak 3: Taaa, zmieli ci kości na chleb. 
 
 
Shrek skrada się z tyłu i śmieje się. 
  
Shrek: No tak naprawdę tak zrobiłby olbrzym. Z 
ogrami to jest już gorzej. Zrobią garnitur ze 
świeżo zdartej skóry. 

Lines of fairy tale creatures are put in chains and are 
led into wagons by Duloc Guards. The Captain of the 
Duloc Guards sits at a table paying people for bring-
ing the fairy tale creatures in. Waiting in line is Don-
key on a leash and his owner. Some of the others in 
line include Peter Pan, who is carrying Tinkerbell in a 
cage, Geppetto who is carrying Pinocchio, and a 
farmer carrying the Three Little Pigs. 

Baśniowe stworzenia ustawione w rzędzie/
szeregu są zakuwane w łańcuchy i prowadzone  
do wozów przez strażników/rycerzy Duloca. Do-
wódca rycerzy Duloca siedzi przy stole płacąc 
ludziom za wydane baśniowych stworzeń. W 
rzędzie czeka osioł na sznurku i jego pan. Inni w 
rzędzie to Piotruś Pan niosący Cynkę Dzwone-
czek w klatce, Gepetto, który niesie Pinokia i 
farmer niosący 3 małe świnki. 

Oprac. Miłosz Przybyłowicz, kl. 3els 



 
 

Uwaz am, z e jestem 

piękniejszy od niego , a 

wszystkie laski itak 

tylko o nim…. 

Też tak sądzę , roz-

pycha się , że aż 

wstyd... 

A ja co mam powie-

dzieć …  

„Shrek” to serial kultowy . 

Wszystko o nim napisano i po-

wiedziano. Bohaterowie żyją 

swoim życiem, a na tekstach z 

filmu wychowują się następne 

pokolenia.  

Powyżej : ciasto Shreka, koktajl Shreka i zupa ( ze) Shreka .. 

                                                                              Źródło : Internet 



3D cutting, painting, architecture and... Stanisław Lem, pencils and chairs – all about ar-

chitecture and graphic design courses -  our study visit. 

            As the latest research 

shows, with the growing po-

pularity of studying outside 

home town, more and more 

teenagers decide to attend  

less popular universities in 

smaller towns, where it is 

easier to get admission and 

where the conditions of stu-

dying are simply better, ei-

ther due to smaller groups 

or because of unusual cour-

ses. One of such universities, 

to which the students belon-

ging to the secondary school 

Forum went, is the Higher 

East European School in 

Przemyśl. While there, the 

students gained necessary 

information about the 

university and its two cour-

ses – architecture and gra-

phic design. 

       The study visit started 

with a presentation given by 

one of the lecturers showing 

us the works of local stu-

dents. The lecturer told us 

what kind of education we 

could get if we chose to stu-

dy at this university. The 

works were so varied that 

every student could find so-

mething interesting.  

         Then, we went on a to-

ur of the whole building, and 

more specifically, of the floor 

where the majority of lectu-

res and tutorials of the two 

courses are held. On the way 

to the different halls we had 

a foretaste of what awaited 

us later. As we were walking 

along the corridor we could 

see amazing works of art 

created by the students, 

which left us in awe. When 

we entered some of the ro-

oms, we met students and 

lecturers, who briefly tried to 

tell us what was being done 

in a particular group and on 

a particular course. When 

we had walked around the 

whole place, we went to the 

next attraction, which was a 

workshop, designed espe-

cially for us. We could choo-

se between two options: pa-

inting and cutting out shapes 

with a 3D printer. We en-

joyed it immensely! The par-

ticipants could get hands-on 

experience. The trip ended 

with time spent together at 

the beautiful market sqaure 

of Przemyśl.  

Oprac. Amelia Peszko, kl. 3els 



  Public opinion has always been divided on the issue of sugar at schools. Many people be-

lieve that sugar is necessary in our diet. In contrast, some are in favor of removing sugar 

from schools altogether. Nevertheless, it is difficult to remove sugar completely from 

schools. 

  First, sugar should stay at schools because it stimulates students and keeps them from be-

ing sluggish in class. Secondly, sugar - in appropriate amounts - is healthy so it should not 

be banned completely. Thirdly, people need at least some sugar in their diet to stay 

healthy, so re- moving sug-

ar would com- pletely take 

a toll on stu- dents' 

health. 

  Although sug- ar in moder-

ation is healthy, in 

large quantities it leads to 

many diseases. The main 

disadvantage of sugar is 

that it very often causes 

tooth decay among 

schoolchildren. Another dis-

advantage is that stu-

dents very often consume too much sugar and do not regulate it at all. The final disad-

vantage of sugar is that it is highly addictive and this characteristic makes sugar dangerous. 

In conclusion, sugar should not be completely removed from schools. Such a drastic 

change would be very harmful for students' health. In my opinion, sugar should stay at 

schools, but should be properly restricted. 

Healthy food : 

Oprac. Michał Koszela , 3 els 



What is happening in Ireland? - press review  

Thursday (13.01.2022) 

A 23-year-old teacher was murdered in front of witnesses 

Irish police are investigating the circumstances surrounding ashling Murphy's death. A 23-year

-old violinist and music teacher was brutally murdered over a canal in Tullamore, where she 

went out for a run. A 40-year-old man suspected of committing the crime has already been 

arrested.  

Quoted by the BBC website, Local Police Officer Supt Eamonn Curley said the woman was fo-

und near the canal and had multiple injuries on her body. An ambulance was called immedia-

tely, but the medical attention given to her was not enough to save her.   

                                                                                                                    Source: wiadomości.radiozet.pl 

Wednesday (12.01.2022) 

Donegal Pub Imposes Penalties for Using the Word 'Covid' 

In an interview with RTE news at one, the manager of Alt Bar said that by this afternoon 

280 euros have been collected and this amount is still growing. 

"We are always involved in our customers' conversations and we know what everyone is 

talking about. No matter what they started talking about, the conversation always came 

back to the virus." 

The manager of this pub wanted to create an atmosphere in which people would talk about 

normal things such as weather, football or daily events. 

                                                                                                                                     Source: wirlandi.pl 

Monday (02.01.2022) 

Irish is a fully-fledged official language of the European Union 

This will happen after 15 years since Ireland tries to make their language an official 

language.EU 

Gaeltacht Secretary of State Jack Chambers said: "Irish is now on a par with other offi-

cial and working EU languages, and this will strengthenni relationships I have betwe-

en citizens and the European administrative system". 

"This is the work that has been put into building the capacity of the EU institutions to 

act through Ireland - and it is good that this is happening this year, in which we will 

also be celebrating the historic 50th anniversary of Ireland's accession treaty." 

Source: wirlandi.pl 

Oprac. Paulina Szydło , kl. 2ali 



Przed maturą z polskiego …  

Relacje między Bogiem a człowiekiem. W swojej wypowiedzi argumentacyjnej odwołaj się do 

dwóch utworów literackich z różnych epok , w tym do hymnu „Dies irae” Jana Kasprowicza  i 

wybranego kontekstu.  

Bóg kreator świata i stwórca człowieka. 

Człowiek najdoskonalsze z dzieł Boskich , o których 

pisze autor Księgi Genesis. Relacje między nimi nie 

zawsze układały się tak samo. Człowiek zależny  od 

swojego Stwórcy chętnie zwracał się do Niego, by 

Mu podziękować, prosić , wielbić Go za dzieło stwo-

rzenia. Zdarzało się też , że nie rozumiejąc intencji 

Jahwe buntował się przeciwko Niemu. O tych trud-

nych relacjach między człowiekiem a Bogiem piszą 

autorzy tekstów literackich w wielu epokach. 

Hiob, tytułowy bohater starotestamento-

wej księgi mądrościowej, żył zgodnie z nakazami 

Prawa. Był szczęśliwy, bo posiadał ogromny majątek 

i dużą rodzinę. Któregoś dnia stracił wszystko i za-

chorował na trąd. Nie znał przyczyny swojego cier-

pienia (pragnął  je poznać). Uznał siebie za niewin-

nego i był przekonany o swej absolutnej niewinno-

ści. Odrzucał  racjonalne pocieszenia przyjaciół . 

Gdy jego cierpienie osiągnęło apogeum w lamenta-

cji buntował  się przeciw Bogu i jego milczeniu. 

Oskarżał Boga o obojętność i okrucieństwo. Szuka-

jąc przyczyn swojego cierpienia, nieświadomie po-

stępował  tak, jak krytykowani przez niego przyja-

ciele , bo zakładał, że to, co go spotkało, jest karą . 

Uświadomiwszy  sobie, gdzie znajduje się miejsce 

śmiertelnika w świecie stworzonym przez Boga, po-

jął, że w istocie nic nie wie i przyznał  się do błędne-

go „rozumienia” Bożego działania wobec niego. 

Wtedy odnalazł  dla siebie miejsce w świecie stwo-

rzonym przez Boga. Hiob okazał się  wiernym Bogu, 

z pokorą przyjął wszystkie cierpienia i za to spotkała 

go nagroda.  

Jahwe wobec Hioba i każdego człowieka okazał się 

Istotą nieprzeniknioną w swych zamiarach i działa-

niach; odpowiedzialną za sytuację, w jakiej znalazł 

się bohater księgi. Budził lęk i traktował  człowieka 

jako swoją własność. Mógł dowolnie rozporządzać 

wszystkim, co Hiob posiadał. Doskonale go znał. Za 

lojalność go wynagrodził.  

  

         Nie pokorę , ale bunt przeciw Bogu można za-

obserwować w „Wielkiej Improwizacji”. W III części 

„Dziadów” Adam Mickiewicz kreuje bohatera , który 

pragnie tworzyć Polskę piękną i niepodległą. Pozna-

jemy go, kiedy w celi pisze na ścianie słowa: 

„Gustaw umarł 1 listopada 1823 roku. Tu narodził 

się Konrad 1 listopada 1823 roku". W Wielkiej Im-

prowizacji , która jest monologiem adresowanym 

do Boga,  Konrad zastanawiał się nad losem poety i 

misji, jaka jest dla niego przewidziana. Bohater, 

czuł, że jest skazany na samotność. Znał moc swojej  

poezji. Sam uważał, że jest istotą potężną, która 

może zmienić świat. Pragnął  zburzyć nieporządek w 

świecie, zamierzał uwolnić ludzi od nieszczęścia. 

Konrad oskarżał Boga, że nie jest miłosierny, jeżeli 

pozwala na istnienie cierpienia na świecie. Rozumiał 

przez nie tyranię i despotyzm zaborców wobec ucie-

miężonego narodu polskiego.  Monolog Konrada 

dowodził, że przyjął postawę prometejską  i chciał 

bezinteresownie poświęcić się dla swojej ojczyzny.  

 

H. Bonnat „Hiob”  



Jednak po z niej, poro wnując  się z Bogiem, 
uwaz ał, z e ma, taką samą moc jak on. Stawił 

się na ro wni z Nim. Z ądał nawet oddania 
władzy nad s wiatem. Uwaz ał, z e s wiat jest 

z le urządzony, chciał  władzy nad ludzkimi 
duszami, aby wyzwolic  cały ciemięz ony na-

ro d,  z kto rym sam się utoz samiał . Bo g jed-
nak nie dał odpowiedzi buntownikowi.  

     Bóg milczący , obojętny na los uciemiężo-

nego narodu, obojętny na buntownicze, wręcz 

bluźniercze oskarżenia Konrada , pozostał ma-

jestatyczny i niezrozumiały dla śmiertelników. 

Konrad zaś  poniósł klęskę, a przed wiecznym 

potępieniem uratowało go to , że nie zdążył 

wypowiedzieć najgorszego bluźnierstwa - nie 

nazwał Boga carem.  

Podobną relację między Bogiem a 

człowiekiem do tej , którą przedstawił A. Mic-

kiewicz w Wielkiej Improwizacji  przedstawia utwo-

rze „Dies irae" Jan Kasprowicz. Ten hymn opisuje 

przerażający obraz końca świata, kiedy człowiek 

skazany został na śmierć. W imieniu swoim i wszyst-

kich ludzi zwraca się do Boga Sędziego Adam. Prze-

rażeni ludzie są bezbronni i słabi w obliczu nadcho-

dzących nieprzewidywalnych wydarzeń. Mimo lęku i 

niepewności ufają, że Bóg okaże się litościwy i ura-

tuje ich przed czekającą ich zagładą. Zwracają się z 

błagalną prośbą do Chrystusa: „O Boże! Ty bądź na-

szą łaską i obroną!" Jednak Bóg nie zlituje się nad 

ludźmi. Człowiek po raz kolejny odwrócił się od 

Stwórcy, więc Ten nie zamierza dawać mu kolejnej 

szansy. Ludzie nie zaznają już szczęścia u boku Boga. 

Stwórca nie słucha ludzkich próśb ani modlitw. Or-

szak potępionych pełen jest lęku i trwogi, ale także 

poczucia niesprawiedliwości wobec takiej kary. 

Wielki i wszechmogący Bóg obojętnie  patrzy na 

cierpienie ludzi, jednak nie robi nic, aby im pomóc; 

nie lituje się nad nimi. Jest "kamienny, lodowaty", 

nie wyciąga pomocnej dłoni do człowieka, którego 

sam stworzył. Podmiot liryczny zarzuca Bogu grzech, 

jako że nie okazuje on ludziom swojej miłości. 

Bo g w utworze Kasprowicza to starote-

stamentowy Jahwe, kto ry jest surowy i sprawie-

dliwy. Nie musi odpowiadac  na wołania ludzi. 

Przychodzi , aby sądzic  . To Pankrator.  

Człowiek takiego Boga się boi, nie rozu-

mie Go i cierpiąc straszliwie, buntuje się. Na jego 

wołania Stwo rca pozostaje obojętny.  

Przywołane powyz ej utwory są przykła-
dami literackich opiso w relacji, jakie zachodziły  

pomiędzy Bogiem a Jego wyznawcami . Poszuki-
wanie Boga, bunt przeciw Niemu jest wyrazem 

nieustannego rozdarcia człowieka, kto ry nie zaw-
sze potrafi odnalez c  się we własnym z yciu. Czło-

wiek widzi nie tylko swoją niedoskonałos c , ale i 
niezgłębioną tajemnicę Boga. Stąd jego postawa - 

poszukującego. Bo g jednak był zawsze obecny i to 
jego obecnos c  wpływała nierzadko na decyzje 
człowieka. 

 

Fragment fresku Michała Anioła 

Oprac. Katarzyna Wilk , klasa 3els , korekta BdR 



 

Oprac. J. Stefańska 

Coś nic nie słychać w mojej ulubionej klasie.  Oczywiście , środek zimy … Rozumiem , ale z utęsknieniem 

czekam na wiosnę . Zamiast zatem zdziału „Co w klasie piszczy” obejrzyjcie ciekawe obrazki , które znala-

złam w Sieci:  

 I przeczytajcie także kilka „spostrzeżeń” z zeszy-

tów szkolnych  o bohaterach „Pana Tadeusza”: 

„Za ręką córki stolnika biegało kilku bogatych pani-

czów.”  

„Robak ratując Tadeusza strzelił do niedźwiedzia, 

który nie wiedział, że jest jego ojcem.” 

„Szlachta miała dobre i złe wady.” 

„Gerwazy chciał strzelić , ale chybił.” 

„Horeszko odmówił Soplicy swej ręki.” 

„Jacek Soplica zachował się niekulturalnie wobec 

Stolnika, ponieważ go zabił.”  

„Telimena pragnie wykorzystać Tadeusza i Hrabie-

go.” 

Na koniec : dowody, że poloniści też potrafią się 

z siebie śmiać : 

Polonista zwraca się do swojej żony: 

–  Czy mnie kochasz, najdroższa? 

–  Oczywiście! – odpowiada żona. 

–  Całym zdaniem, proszę!  

Tato polonista z synem są na przechadzce. 

– Tatusiu, ten pan się ciebie kłaniał. 

– Nie “ciebie”, lecz “tobie”. 

– Mi? 

– Nie “mi”, tylko “mnie”. 

– No, widzisz. Od razu mówiłem, że on się ciebie 

kłaniał.  

Nie rozumiem, jak jeden człowiek moz e robic  

tyle błędo w?! - dziwi się polonistka, oddając 

pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczen . Pomagali 

mi mama i tata.  

Pani profesor, czy to prawda, że bije pani męża? 

- Nie, mylisz się kochanie . Nie jestem jeszcze 

profesorem.  

Koniugacja 

Pewien cudzoziemiec skarżył się na trudny 

język polski. Jako dowód przytaczał 

koniugację czasownika JEŚĆ: 

Ja jem – od „jajo” 

ty jesz – od „tyć” 

on je – przecież JE to czwarty przypadek 

liczby mnogiej od ONA, więc KOGO on i CO? 

my jemy – od „myć” 

wy jecie – od „wyć”  

oni jedząc – od „jechać” (my jedziemy, wy 

jedziecie, oni jedzą)  

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5393/--panie-profesorze,-czy-to-prawda,-ze-bije-pan-zone--nie,-myli-sie-pan-nie-jestem-jeszcze-profes.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5393/--panie-profesorze,-czy-to-prawda,-ze-bije-pan-zone--nie,-myli-sie-pan-nie-jestem-jeszcze-profes.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5393/--panie-profesorze,-czy-to-prawda,-ze-bije-pan-zone--nie,-myli-sie-pan-nie-jestem-jeszcze-profes.html


 

 

„OD SŁOWA do SŁOWA”GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-

GO W RZESZOWIE to pismo dla licealistów i o licealistach. Powstało z inicjaty-

wy Samorządu Szkolnego LO XII w Rzeszowie . To przestrzeń dla wszystkich, 

którzy chcą coś ciekawego napisać, opowiedzieć o sobie i zaprezentować swo-

je pasje. Mamy nadzieję , że pojawią się na łamach OSoS-u Wasze teksty do-

wody dla niedowiarków, że młodzi ludzie, kiedy tylko chcą potrafią robić cie-

kawe projekty. Wszystkich chętnych zapraszamy do współredagowania .  
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NIE ŁAM SIĘ !  

Redakcja „OD SŁOWA do SŁOWA” Gazetka LO 

XII w Rzeszowie  

Adres : ZSO nr 4 w Rzeszowie  

ul. Rejtana 30  

E-mail:  

 

Źródło inf. : ZNALEZIONE W SIECI  

A: I have the perfect son.  

B: Does he smoke?  

A: No, he doesn’t.  

B: Does he drink?  

A: No, he doesn’t.  

B: Does he ever come home late?  

A: No, he doesn’t.  

B: I guess you really do have the perfect son. How old is he?  

A: He will be six months old next Wednesday... 


