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Niech te Święta spokój Wam przyniosą , a po świę-

tach radość chodzi za Wami krok w krok . Niech na-

dzieja  towarzyszy  Wam ciągle nie tylko od  w świę-

ta, ale i przez  najbliższy rok . 

                                                       Redakcja  

GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE 

Słowo wstępne  



      25 listopada bieżącego roku poszli-

śmy do teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie na sztukę pt. “Wesołe ku-
moszki z Windsoru”, czyli komedię na 
podstawie książki Williama Shakespea-
re’a w reżyserii Pawła Aignera.  
      Historia opiera się na intrygach 
damsko-męskich. Dwie mężatki, Pani 
Page i Pani Ford, planują zemstę na 
sir Johnie Falstaffie, który próbował 
uwieść te kobiety jednocześnie. Przy-
jaciółki przygotowały dla niego ze-
mstę w formie żartów, które, mają 
nadzieję, wybiją mu z głowy takie 
pomysły raz na zawsze. Całej historii 
towarzyszą również inne wątki takie 
jak: staranie się mężczyzn o rękę 
panny Anny oraz próba nakrycia na 
rzekomej zdradzie Pani Ford przez 
zazdrosnego męża, którą sam upozo-
rował.   
        Wszystko na scenie, jak na kome-
dię przystało, komiczne, lecz poja-
wiają się w sztuce żarty, które mogą 
być nieodpowiednie dla młodszych 
odbiorców.   
        Zdrada, humor, zazdrość to 
główne symbole tego przedstawie-
nia, a aktorzy pojawiają się w pięk-
nych i dopracowanych kostiumach z 
przełomu XVI i XVII wieku, które od 
razu mnie urzekły.  Bardzo spodobał 
mi się pomysł reżysera na unowocze-
śnienia sztuki poprzez wprowadze-
nie nawiązań i żartów do czasów 

obecnych (pandemia czy lekcje zdal-
ne).  
        Do tego, starannie dobrana obsa-
da i świetna gra aktorska to z pew-
nością atuty tego przedstawienia, 
które miałam okazję oglądnąć.   
Spektakl  bardzo dobry , mogę go po-
lecić osobom z dużym poczuciem hu-
moru i wrażliwością na sztukę, jaką 
jest teatr.  
            Oprac. Agnieszka Zawadzka , 1 bli 

Okiem recenzenta i śladem ciętego języka ... 



    W listopadowy deszczowy  piątek wraz z 
wychowawcami wybraliśmy się do teatru 
im. Wandy Siemaszkowej   na spektakl, ko-
medię  pod tytułem "Wesołe kumoszki z 

Windsoru” Williama Szekspira.   
    Sztuka rozgrywa się wśród mieszczan z 
Windsoru w ciągu kilku dni. Najważniejszy 
wątek dotyczy sir Johna Falstaffa, szlachci-
ca, który postanawia uwieść równocześnie 
dwie zamężne mieszczki,  panią Page i pa-
nią Ford. Nie wie jednak, że obie są przyja-
ciółkami i dowiadują się o jego planie, dlate-
go postanawiają zemścić się na nim, robiąc 
mu serię żartów. Falstaff kończy w Tami-
zie,  wyrzucony razem z brudną bielizną, 
innym razem przebrany za starą kobietę 
zbiera chłostę od męża jednej z nich, wresz-
cie jest wystawiony na pastwę dzieci prze-
branych w środku nocy za duszki leśne. Au-
tor wprowadził dwa wątki poboczne. Pierw-
szy dotyczy zazdrosnego pana Forda, który, 
chcąc przetestować wierność swej żony, a 
nie wiedząc nic o jej żartach, w przebraniu 
opłaca jeszcze Falstaffa, byle ten dalej 
chciał ją uwodzić. Drugi wiąże się z zalota-
mi wobec córki państwa Page, która ma 
trzech wielbicieli, każde z jej rodziców woli 
innego z nich, a ona sama tego trzeciego.  
    Świetny spektakl, aktorzy zrobili kawał 
dobrej roboty i przez cały czas tego, co by 
nie mówić, dość długiego występu wykreo-
wali niesamowity klimat, wciągając widza 
w opowiadaną historię. Jeśli ktoś lubi pełne 
akcji, energiczne spektakle które są pełne 
świetnego humoru, zarówno językowego, 
postaci, jak i sytuacyjnego, to zdecydowa-
nie nie zawiedzie się na kumoszkach.  
 

Oprac. Anna Wiśniewska , 1 bli 
  

25 listopada 2022 uczniowie 
klas 1. i 2. wybrali się do Tea-
tru im. Wandy Siemaszkowej. 
Sztuka nosiłą tytuł ty-
tuł ,,Wesołe kumoszki Windso-
ru” i jest niezwykła  na tle in-
nych dzieł Szekspira, bo to ko-
media.   
Mieszkanki Windsoru,  pani 
Page i Pani Ford, chcą się ze-
mścić na sir Johnie Falstaffie, 
ponieważ chciał uwieść 2 kobie-
ty w tym samym czasie. Jed-
nak kumoszki mają plan, chcą 
się zemścić w sposób żartobli-
wy, by dać mu nauczkę.  
W spektaklu pojawiają się mo-
tywy stare jak świat: zdrada i 
zazdrość, okraszone dużą daw-
ką humoru. W sztuce pojawiają 
się aluzje do naszych czasów : 
pandemia, maseczki i  covid- 
19.  
Z pewnością zwracają uwagę 
starannie przygotowane kostiu-
my z epoki elżbietańskiej.   
Spektakl rozbawi każdego wi-
dza. Nie ma czasu na nudę, po-
nieważ ciągle się coś dzieje na 
scenie.  
 Spektakl bardzo mi się podo-
bał. Gorąco polecam osobom za-
interesowanym, które lubią ko-
medie oraz i mają poczucie hu-
moru. Z pewnością nie będą po 
spektaklu zawiedzione.  

Oprac. Maja Szczypek, 1 bli 



   The beautiful scenogra-
phy itself looked like it was 
hundreds of years ago and 
made a great impression 
on me. The costumes in 
which the actors perfor-
med were fabulously color-
ful, refined in every deta-
il.This made it nice and 
pleasant to watch the ac-
tors play.    

     The play “The Merry Wives 

of Windsor” was written by 

one of the greatest writers of 

English literature, William 

Shakespeare. The art takes 

viewers to England at the 

turn of the 16th and 17th cen-

turies. An interesting fact is 

that this is the only work cre-

ated by William Sheakspear 

with a plot set in the exact ti-

me and place where he lived. I 

saw the play at the Theatre 

of  Wanda Siemaszkowa’s na-

me in Rzeszo w and I am still 

very impressed.   

The action takes place among 

the bourgeois community of 

Windsor. The play describes 

the adventures of a dodger, 

Sir John Falstaff, who wants 

to become wealthy by sedu-

cing other people's wives - 

wealthy residents of Windsor.  

ment and gestures. 

All this together is 

very spectacular 

and gives viewers 

almost three hours 

of entertainment.   

    I highly recommend 

the play "The Merry 

Wives of Windsor" per-

formed by the actors of 

the Rzeszo w theater. 

There is no room for 

boredom in this play, 

not only because of the 

funny dialogues, but 

also the stage move-

 

moment. Page had already 

given her heart to Fenton be-

fore. Additional dynamics of 

the play are added by side 

plots, such as the duel of the 

parson Hugo Evans with doc-

tor Caius.   

   The theatrical play was di-

rected perfectly, the actors 

were 100% committed to 

their roles. The character of 

Sir Falstaff reigned on the sta-

ge, entertaining and irritating 

the audience from the very 

beginning to the end. The ac-

tor playing Falstaff created an 

original and rich performan-

ce. The incredibly even per-

formance of the whole team 

of actors makes the play me-

morable.   

To this end, Sir John Falstaff 

writes love letters to Mrs. Pa-

ge and Mrs. Ford. However, 

he does not know that the 

two ladies are friends and im-

mediately detect the plot and 

want to teach Falstaff a les-

son. As a result, many comical 

situations arise. The second 

theme is the marriage of Anna 

Page, to whom Abraham Mi-

zerek and the French doctor 

Caius propose at the same 

All’s well that ends well  

WILLIAM SHAKESPEARE  

THEATRE PLAY REVIEW 

 

Oprac. Magdalena Kolejko, 1 bli 



  Sztukę  „ Wesołe kumoszki 
z Windsoru” napisał jeden z 
najwybitniejszych pisarzy 
literatury angielskiej, Wil-
liam Szekspir. 
Tekst dramatu przenosi wi-
dzów do Anglii przełomu 
XVI i XVII wieku. Cieka-
wostką jest fakt, że to w za-
sadzie jedyne dzieło Szek-
spira, którego fabuła osadzo-
na jest dokładnie w cza-

sie     i w miejscu , w którym 
żył autor.   Sztukę  obejrza-
łam  w Teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie i 
jestem pod ogromnym jej 
wrażeniem .  
   Akcja rozgrywa się wśród 

mieszczańskiej społeczności 

Windsoru. Fabuła to historia 

cwaniaka sir Johna Falstaffa , 

który przez uwiedzenie cu-

dzych żon,  dobrze sytuowa-

nych mieszkanek Windsoru, 

pragnie stać się jeszcze bar-

dziej majętny. Pisze zatem 

do Pani Page oraz Pani Ford 

listy miłosne , jednak nie 

wie, że obie  są przyjaciółka-

mi. Te od razu wykrywają 

spisek i chcą dać Falstaffowi 

nauczkę, przez co powstaje 

dużo komicznych sytuacji. 

aktorzy, również były 
bajecznie kolorowe i 
dopracowane w każ-
dym szczególe.   
  Sztukę „ Wesołe ku-
moszki z Windsoru” 
w wykonaniu akto-
rów Siemaszki pole-
cam wszystkim bar-
dzo gorąco. W sztuce 
tej nie ma miejsca na 
nudę.  

wspaniała gra całe-
go zespołu akto-
rów rzeszowskiego 
teatru.  
Moją uwagę zwró-
ciła przepiękna 
scenografia, która 
sama w sobie wy-
g l ą d a ł a ,  j a k -

by powstała setki lat 
temu. Kostiumy, w 
których występowali 

  Zabawne są  nie tyl-
ko dialogi, ale rów-
nież   ruch sceniczny 
czy gest. Wszystko 
w tej sztuce  jest 
śmieszne, niezwy-
kle  widowiskowe i 
zapewnia widzom 
widzom prawie trzy-
godzinną rozryw-

wątki  poboczne, jak pojedy-

nek  plebana  Hugo Evansa z 

doktorem Caiusem.  

  Spektakle , który obejrzeli-

śmy, był wyreżyserowany per-

fekcyjnie, a aktorzy grający 

dalz siebie 100% energii. 

Na  scenie króluje postać sir 

Falstaffa , który bawi i irytu-

je od samego początku do 

końca.  

  Aktor  grający go stworzył 
oryginalną i przebogatą kre-
ację. To, że sztuka zapada w 
pamięć każdego , my-
ślę, widza przyczyniła się 

CHĘTNIE BYM NAWET ODBYŁ POKUTĘ, TYLKO ŻE 
ZANIMBYM SIĘ WYSPOWIADAŁ ZE WSZYSTKICH 
GRZECHÓW, DOSTAŁBYM ZADYSZKI... 

Drugim wątkiem utworu jest 

zamążpójście Anny Page , o 

której rękę starają się Abra-

ham Mizerek i francuski 

doktor Caius. Page jednak 

już wcześniej oddała swoje 

serce Fentonowi. Dodatko-

wej dynamiki sztuce dodają 

 

SZEKSPIR - KOMEDIOPISARZ   JAKIEGO NIE ZNACIE !  

Oprac . Magdalena Kolejko, 1 bli 



„Jestem pod wrażeniem 

gry aktorskiej całej obsa-

dy, lecz najbardziej przy-

kuł moją uwagę aktor gra-

jący Sir John Falstaffa, Pan 

Tomasz Schimscheiner. 

Scenografia i muzyka by-

ły starannie dobrane i do-

skonale odtwarzały kli-

mat epoki elżbietańskiej. 

Kostiumy, które mieli na 

sobie aktorzy, odzwiercie-

dlały charaktery postaci. 

Spektakl wywarł na mnie 

pozytywne wrażenie.” 

Michalina Gałdyś , 1 bli 

Co Szekspir mówi? 

 

• Sztuka: Szekspir użył tego 
terminu jako synonimu czasow-
nika być; a nie jako terminu od-
noszącego się do ludzkiej eks-
presji kreatywności. Większość 
z nas słyszała ten termin w 
"Romeo! Romeo! Where art thou 
Romeo? 
• Anon: To może brzmieć jak 
'a Nun', ale rzeczywiste tłuma-
czenie to right now lub straight 
away - jak w: 'I come, anon'. 
• Thy: Jest to używane jako 
odpowiednik 'twojego'; thy kee-
per, thy life, thy husband is thy 
Lord, i tak dalej; 
• Ho: Dziś używamy tego sło-
wa jako obelgi, ale Szekspir 
używał go jako odpowiednika 
'Hej'. 'Ho, jesteś tam ze mną?' 
• Hither: 'Come hither young 
lad' - jest używane przez Szek-
spira jako elegancka alternaty-
wa dla 'here'. 
Thou: Jest to po prostu staro-

modny sposób mówienia 'ty'. 

Był on używany przez Szekspi-

ra we wszystkich jego sonetach 

i sztukach. Ponieważ był to ter-

min używany w języku staroan-

gielskim, widzimy go również 

w języku kościelnym, jak na 

przykład 'Thou shalt not kill'. W 

języku staroangielskim istniało 

wiele różnych słów, które były 

używane zamiast zaimka oso-

bowego, jak na przykład 'Thee' - 

'He does not care forthee'. 

 

Oprac. Internet 







 

„Mądry człowiek nie opłakuje prze-

granej, lecz żywo szuka sposobu, jak 

wyleczyć odniesione rany.”  

„Jeżeli w książkach czyta się tylko to, co 

zostało napisane, to całe czytanie na nic.”

 

„Gwałtownych uciech i koniec gwał-

towny. Są one na kształt prochu za-

tlonego co wystrzeliwszy gaśnie.”  



MATURALNE LISTY DO Świętego 
Mikołaja, czyli Dear Sanat Claus…  

 
Grudzień kojarzy się nam ze Święta-

mi Bożego Narodzenia, Świętym Mikoła-
jem, prezentami, śniegiem, reniferami … 
Ale co to wszystko ma wspólnego z matu-
rą z języka angielskiego? Otóż ma i to bar-
dzo wiele. Na egzaminie maturalnym, jed-
nym z wymagań, jest konieczność napisa-
nia listu prywatnego. List? W grudniu list 
zawsze przywołuje na myśl Świętego Mi-
kołaja. Aby otrzymać prezent od starusz-
ka, należy spełnić kilka wymagań.  

Po pierwsze, trzeba go przekonać, że 
było się grzecznym i że zasługuje się na 
prezent.  

Po drugie, warto mu podpowiedzieć, 
czego oczekujemy. 

 Po trzecie, żeby oszczędzić Mikołajo-
wi zbędnego wysiłku, można mu podpo-
wiedzieć, gdzie wymarzone prezenty na-
być, najlepiej w promocyjnej cenie. 

 I nie wolno zapomnieć o podzięko-
waniu za podarki z zeszłego roku i obiet-
nicy dobrego sprawowania na rok kolej-
ny! 

 Brzmi znajomo? Powyższe wskazów-
ki to gotowy materiał na maturalny list 
prywatny na maturze. Do wymienionych 
punktów należy się odnieść i umiejętnie 
rozwinąć, stosując zróżnicowane struktu-
ry gramatyczne i odpowiednie słownic-

two, zachowując przy tym spójność i lo-
gikę wypowiedzi. Poprawność tylko do-
daje uroku!  

Oprac. dr Anna Ciechanowska  
 
 



STR. 12 

Dear Santa Claus,  
 

I hope that you feel well and you are full of energy.  
I am writing to ask you for a present. I think I deserve it be-
cause I didin’t have any problems in my school, I got on 
well with my parents and I also made a lot of good deeds, 

for example, I worked as a volunteer with ill children.  
 

I don’t want to trouble you too much so I suggest giving 
me a big set  of technic Lego blocks because I relax while 
building and creating new things. What’s more, I can use 
them in hospital to play with children.   

 
I saw a lot of Lego sets in a really good price, in the in-

ternet and in the toys shops in my city.  
 
Of course, I want to thank you for the presents I got last 

year. I look forward to seeing you soon.  
  

Best wishes,  
       Kasia Majkowska, 1ali  

 



 

Dear Santa Claus!  

I've been very good this year. I helped 
my parents and brothers a lot, so I 
think I deserve a gift. I'd like a gui-
tar and a sweater, please. You can buy a 
guitar on sale at a music store. You can 
buy a sweater in a clothing store for 
half price! I would also like to thank 
you for the gifts last year. They were 
really great and thank you very much for 
them.         
Hugs and kisses!  
 
                Karolina Pietraszek,1ali  



 

DEAR SANTA,  
I have been very helpful this year. I have 
helped my family and everyone who 
asked me for help. I have also been very 
involved in all of school competitions 
and I have learned a lot. I definitely 
think I deserve a gift. 
I have a few ideas of what I would like to 
get:  

new shoes - because the ones 
that I wear most often are alrea-
dy destroyed,  
Puzzles - because doing them 
relaxes me a lot,  
a laptop - because my last one 
has broken down.  

Recently, I have seen very nice red shoes 
in the official nike store and I would love 
to get them. As for the puzzles, I would 
really like them to have 1500 pieces to 
assemble, and the picture on them is not 
important. But as for the laptop, I really 
liked the new laptop from Dell and I 
have seen it in Media Markt.  
Santa Claus I would like to thank you 
for the gifts from the last year. I really 
enjoyed them. I promise btaht next year 
I'll be as good as this year and I'll do my 
best.  
Love, Amelia  
 
 
 
 
*I’ll leave you milk and cookies on the win-
dowsill   
 
  
 

Oprac . Amelia Sasiela 3a 

Dear Santa,  
        My name is Karol, and I’m 
15 years old. This year I have 
been really nice, polite, courte-
ous, and because of that I 
would like to ask you for a fire 
truck. You can buy it on 
Lightshop website with 20% 
discount. By the way, it is a 
very advantageous offer.  
Also I’d like to say thank you for 
last year presents you gave me. 
I hope that this year they will 
be amazing too.  
All the best,   

Karol Bylak, 1a  
 



Dear Santa Claus,  
 

My name is Artur and I 
am 17. I am from Poland. 
Christmas is coming, so I 
would like to ask you for a 
present. It will be an excep-
tional time for me because all 
my family is gathering at my 
place and I hope we will 
spent Christmas together at 
the same table.   

This year I would like to 
get a new phone because the 
previous one has a broken 
camera. I think I deserve it 
because I am trying to im-
prove my grades, I am enga-
ging in household chores and 
I am working on my charac-
ter. My present is available 
in any electrical shop.  

Thank you for the last 
presents as they were a big 
joy for me and I promise I 
will work on myself and be 
polite next year.  

Best wishes,  
 

Artur Wilk, 3a  
 



Dear Santa Claus  ! 
 

                    My name is Julia and I am 
eighteen years old. I’m so excited 
for Christmas and your visit! This 
year, I have been very nice, and - 
due to it - I think I deserve gifts 
from you. I have been very helpful 
and friendly. All things consid-
ered, I believe I have been a good 
person this year.   
                  To start with, I would like 
to get a lot of gifts for Christmas. 
Firstly, I dream of a new phone, 
because mine is old and broken.  
Secondly, I would like to get new 
clothes, especially a dark hoodie 
and jeans. Last but not least, I 
would like to get new headphones, 
because I want to listen to music 
on my way to school. The num-
bers  indicate that in  MediaExpert 
you can buy my phone at the low-
est price. When it comes to clothes, 
my favourite shop is H&M. Apart 
from this, you can buy headphones 
in Apple, because I want airpods.    
                Summing up, I strongly be-
lieve  that you are going to give me 
all the gifts, like last year. Thank 
you for all the presents last Christ-
mas. I want you to know I’m grate-
ful. I promise that I will be polite 
next year. I will be helpful, friendly 
and obliging.   
 

Best regards   
Julia Antoniewicz 3a ♥ 

 



DEAR SANTA CLAUS  
    My name is Patrycja and I am almost 18 ye-
ars old. I attend high school. I am writing to 

you because Christmas is coming. Like every 
year, I am writing today  to let you know what 
I would like to get for Christmas.  
     I think I deserve at least a little gift. I always 
try to be polite and helpful. I like helping and 
often even help other people to make their 
lives easier for them. I also get good grades at 
school, I willingly take part in various charity 
actions and I also encourage others to 
help  people together.  
      I would like to get a new phone for Christ-
mas. My current one is a few years old, the bat-
tery is dead and it needs a new one. Nowadays, 
equipment such as a telephone is very useful 
and facilitates many activities. I  would also like 
to get a dog. It doesn't have to be purebred, just 
an ordinary dog. I would like to have a dog to 
be able to take care of him. With a nice desire, it 
can be a dog from the shelter because there are 
so many of them and I would like to give at le-
ast one a cozy house and feeling. The last thing I 
want is a Christmas sweater. I love wearing warm 
and cozy sweaters with Christmas motifs. They 
are very practical for cold and frosty days. That's 
why such a sweater would be very useful for 
me so that I wouldn't freeze on cold days.  
     Referring to gifts, Santa will surely find a pho-
ne in one of the electronics stores. You will find a 
dog at the shelter, there are a lot of them and 
each dog is waiting for its home. Christmas swea-
ters can be found in many stores in shopping 
centres, there are a lot of them in each of the 
stores.  
     I would like to thank you very much for the gi-
fts last year, I really liked them. I also promise 
you that I will try to be polite :) .  
    Thanks,  

Patrycja Korcz, 3a  
 



Hello Santa Claus,  
 
 
My name is Brajan and I would like to get gifts from you.  
I deserve gifts for severel reasons. First of all, I am a very good stu-

dent, every year I have a certificate with distinction and this year I 
am working on a scholarship. Secondly,I don`t cause any pro-
blems. I`m helpful and polite. Thirdly, I you love Santa Claus and 
every year I just wait for you until you come to me with a gift.  
I would most like to get a new xbox for several reasons. Firstly I 
am a pro fifa player and I really want to win tournaments. Secon-
dly, I need it to play with friends because they often come to me 
and it would be a great form of enterainment, and thirdly, I want 
to improve myself as a player.  
It is best to buy this gift online for several reasons. Firstly,it is 
cheaper there than in stationary stores. Secondly, when you buy it 
online, fifa 23 is included for free. And thirdly,it is more conve-
nient because it comes to your home.  
Last year i got Mesut Ozil book and thank you very much for it 
because he is my idol thanks to whom I started playing football. I 
promise I will be good next year too.  
 

Brajan Selwa, 3a  
  
 







    21 listopada w klasie 1b odbyła 
się prezentacja projektów nt. ,,Jak 
żyć we współczesnym świecie we-
dług antycznych filozofów?”. Po-
dzieleni na kilku osobowe grupy 
przedstawialiśmy swoje prace, a 
później odbyła się debata wokół te-
matów: czym jest szczęście i jak je 
osiągnąć? jak żyć, by być szczęśli-
wym? czy recepta na szczęśliwe ży-
cie antycznych mędrców jest wciąż 
aktualna?   
      Pierwsza grupa przedstawiła 
improwizowaną  scenkę w formie 
rozmowy nauczyciela stoika z 
uczniem o tym,  czym jest szczęście 
i jak je osiągnąć?  Grupa Marleny 
pokusiła się o przygotowanie 
współczesnego plakatu reklamują-
cego  nowy kierunek w liceum sofi-
stykę w liceum. Do jego zalet zali-
czyliśmy naukę retoryki, filozofii, 
etyki czy polityki a także przygoto-
wanie przyszłych absolwentów do 
życia publicznego.  
Wysłuchaliśmy też interesującego 
wykładu sceptyka Alana  na temat 
pochodzenia człowieka według Ka-
rola Darwina i  anonimowych auto-
rów biblijnych. Podsumowując swo-
je wystąpienie nasz kolega stwier-
dził, że teoria ewolucji, zgodnie z 
którą wszystkie gatunki pochodzą 
od wcześniejszych form, nie została 

do końca udowodniona , a na po-
twierdzenie drugiej teorii, zakłada-
jącej, że wszechświat oraz pierwsi 
ludzie zostali stworzeni przez Boga, 
musimy czekać do końca świata.  
Ciekawe były spostrzeżenia Ani, 
Gabrysi i Laury, które wcieliły się w 
role detektywów i tropiły w róż-
nych tekstach kultury - piosence, 
wierszu i filmie – ślady antycznych 
koncepcji szczęścia. Przekonały nas, 
że w piosence Filipa Lato “100”, w 
filmie “Stowarzyszenie umarłych 
poetów” w reżyserii Petera Weira 
czy fraszce Jana Kochanowskiego 
“Do gór i lasów” można usłyszeć 
Horacjańskie carpe diem. Zdaniem 
artystów tworzących w różnych 
epokach każdy ma do dyspozycji 
jedno życie, żaden dzień się nie po-
wtórzy, więc trzeba korzystać z każ-
dej chwili tak, żeby być usatysfak-
cjonowanym.  
Wśród prezentowanych projektów 
były również dialog cynika Dioge-
nesa z małżonką Ksantypą oraz 
opowieść o jednym  dniu z życia 
współczesnego hedonika. 
       Ciekawa lekcja inna niż wszyst-
kie.  
  

Agnieszka Zawadzka kl.1b  



by było, gdyby Antygona zasiadła 

na tronie”?  

 Najpierw, przybliz ymy wam historię 
Antygony, odwaz nej i kochającej sio-
stry, kto ra nie bała sprzeciwic  się pra-
wom tyrana i despoty Kreona. Anty-
gona napisana przez Sofoklesa jest 
kontynuacją historii rodu Labdaki-

dów. Utwo r rozpoczyna się spotka-

niem sio str Antygony i Ismeny.  

 Antygona oznajmiła siostrze, z e pra-
gnie pochowac  brata, poniewaz  we-
dług wierzen  staroz ytnych Greko w, 
jes li ciało nie zostanie pochowane nie 
trafi do Hadesu, lecz będzie błąkac  się 
po s wiecie. Księżniczka  kochała Po-

linika ponad z ycie, więc  nie mogła 
pozwolić na to, aby nie został po-
chowany. Jej siostra, Ismena, nie chcia-
ła. Bała się złamac  prawo Kreona, kto -
ry zakazał grzebac  ciało zdrajcy. 
Twierdziła, z e kobiety powinny pod-
porządkowac  się męz czyznom. Kiedy 
dotarło do Antygony, z e siostra jej w 
z aden sposo b nie pomoz e, sama zde-
cydowała się dokonac  pocho wku Poli-
nika. Symbolicznie zaczęła przysypy-
wac  ciało zmarłego piaskiem, lecz za-
uwaz ył to straz nik, kto ry kazał jej 
odejs c . Ona nie odeszła. Ponownie za-
częła przysypywac  go piaskiem, do-
po ki znowu nie przyszedł straz nik. 
Odkopał Polinika i zabrał kobietę do 
Kreona. Straz nik złoz ył obciąz ające 
zeznania, ale  Antygona nie zamie-

rzała zaprzeczać. Przyznała  się do 

popełnionego czynu . Podkreślała, 

że wszystko , co zrobiła , zrobiła 
zgodnie z prawem boskim. Dla niej 

było  ono ważniejsze niz  prawa 

ustanowione przez Kreona.   

Antygona jest gotowa na karę 

śmierci. Jest dumna ze swojego 

czynu. W pewnym momencie po-

jawia się Ismena, która chce wziąć 

na siebie część winy, mówiąc, że 

ona również pogrzebała Polinika. 

Chce iść na śmierć razem z sio-

strą. Antygona nie zgadza się na 

to, zaprzeczając udziałowi Ismeny 

w grzebaniu Polinejkesa. Ismena, 

chcąc ocalić siostrę, odwołuje się 

do jej związku narzeczeńskiego z 

Hajmonem, synem Kreona.  Kreon 

stwierdza jednak, że nie chce takiej 

żony dla swojego syna i zarządza 

dla obu kobiet areszt domowy. Haj-

mon, narzeczony Antygony, dowie-

dziawszy się, jaki los zgotował jej oj-

ciec, postanawia go przekonać do 

zmiany decyzji. Mówi, że lud żałuje 

dziewczyny.Władca nie chcąc spla-

mić się zabójstwem krewnej i tym 

samym ściągnąć na miasto nieszczę-

ścia, postanawia zamurować ją żyw-

cem, pozostawiając trochę jedzenia.  



. Pojawia się Tejrezjasz, który nama-
wia Kreona do zmiany decyzji. Mó-
wi, że jeśli tego nie zrobi, ściągnie 
przekleństwo na siebie i swoją ro-
dzinę. Władca zgadza się ułaskawić 
Antygonę i pochować Polinejkesa. 
Okazało się, że decyzję podjął  za 
późno. Posłaniec oznajmił mu, że 
Hajmon z rozpaczy popełnił samo-
bójstwo, a Antygona się powiesiła. 
Na wieść o śmierci Hajmona zabi-
ła  się także Eurydyka – żona Kreo-
na. Władca Teb pozostał sam.   

(które nigdy nie po-
wstało)  
Czy możliwe jest inne zakończenie 
dramatu Sofoklesa?   
Wyobraźmy sobie, że posłaniec z 
ułaskawieniem zdążył do groty An-
tygony. Unikniemy dzięki temu 
zdarzeniu szeregu nieszczęść. Nie 
tylko księżniczka tebańska zacho-
wałaby życie, ale także Hajmnon i 
Eurydyka. I co by ich czekało za kil-
ka lat?  
Trudno wyobrazić sobie Kreona na 
emeryturze. Uśmierćmy go więc. 
Odszedł, według naszego pomysłu, 
do ży w sz y  do s to j ne go  wi e -
ku. Władzę po nim objąłby Haj-
mon , u boku którego stałaby Anty-
gona, prawowita małżonka. Z pew-
nością cieszyłaby się szacunkiem 
poddanych. Liczyłaby się ze zda-
niem innych i wypełniała wolę bożą. 
Nie bałaby się utracić autorytetu, ale 
również współrządziłaby Tebami 
tak, by lud ją szanował. Pewnie 

zawsze brałaby pod uwagę wolę bo-
gów, ale czy to nie oznacza, że mia-
łaby na uwadze dobro poddanych 
ludzi. Nad niesprawiedliwością 
praw boskich i egoizmem bogów z 
pewnością Antygona by się nie za-
stanawiała.  Hajmon  byłby dla niej 
wspierającym mężem, który dawał-
by złote rady i pomagał rządzić Te-
bami. Byłby dla żony prawdzi-
wym  oparciem, odskocznią od co-
dziennych problemów, z który-
mi  musieliby jako władcy Teb. Sio-
stra Antygony Ismena również była-
by dla niej oparciem. Darzyłaby ją 
siostrzaną miłością, pomagała i wy-
słuchiwała w chwilach zwątpienia.   
Postludium  
Stop. To tylko życzenia, uspokajamy 
miłośników dramatu Sofoklesa. Do-
dajmy, pobożne życzenia, które ni-
gdy ziścić się nie miały prawa. W 
starożytnym świecie bowiem losem 
człowieka rządziło Fatum. Po tej 
przemożnej Sile nie  należy spodzie-
wać się szczęśliwego zakończenia 
żadnej historii, która stała się osno-
wą antycznej tragedii.  
Gdyby losy Antygony potoczyły się 
według naszego pomysłu, nie po-
wstałaby tragedia, lecz komedia. 
Widzowie nie przeżywaliby kathar-
sis, oglądając historię rodu Labdaki-
dów.    
Nie mieliby okazji 

umoralniać się.  

Oprac. Michalina  Gałdyś  i 

Alicja Miturska , 1bli 



Swoją drogą , ciekawe, czy 

starożytni znali memy … I 

co wymyśliliby o nas ?

Strach pomyśleć . Nikt 

przecież nie lubi, gdy inni 

śmieją się z  niego . 
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