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Żegnamy opuszczających 

szkołę członków redakcji! 

To była świetna przygoda! Ale czas się pożegnać. Życzymy wam wszystkim 

szczęścia. 

- maturzyści redakcji 
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Wydarzenia w Poznaniu; Kwiecień- 

Maj-Czerwiec 
Wiadomo, że człowiek nie tylko szkołą i obowiązkami żyje, chociaż tak czasami się wyda-

je. Zdarza się, że nawet jeśli znalazłby się czas, by gdzieś wyjść, nie bardzo wiadomo gdzie. 

Wtedy właśnie  na ratunek przyjdzie ta lista. Oto wydarzenia, które będą odbywać się w 

Poznaniu przez najbliższe dwa miesiące.  

 

Noc w Palmiarni - 16/12 zł za bilet.  

Noc w Palmiarni odbędzie się 29 kwietnia, rozpocznie o 

20.00 i potrwa do 2.00 w nocy. 

Poznańska palmiarnia oferuje nocne zwiedzanie. Można 

spodziewać się audiowizualnych pokazów; pokazy świetl-

ne oraz niesamowite dźwięki natury - coś, co na pewno 

sprawi, że będzie to niezapomniane przeżycie. Dostępna 

będzie ścieżka edukacyjna pełna ciekawostek.  

Bilety można nabyć na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Palmiarnii.  

PS. Warto zabrać ze sobą latarkę, aby móc w pełni korzystać z nocnych atrakcji.  

 

Wystawa  Żywych Motyli - 16/12 zł za bilet. 

W dniach 6-22 maja będzie można uczestniczyć w Wystawie 

Żywych Motyli.  

Egzotyczne, kolorowe owady będą latać swobodnie wśród 

roślin pawilonu Palmiarnii. Wydarzenie odbywa się normal-

nie w godiznach otwarcia palmiarnii, gdzie można zakupić 

bilety. 
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“Alicja w Krainie Czarów”- od 45 zł za bilet 

Sztuka teatralna organizowana przez Kielecki Teatr Tańca odbędzie 

się w Aula Artis w Collegium da Vinci,  3 czerwca, o godzinie 10, 12 

i 18.) 

Spektakl wyreżyserowany z poczuciem humoru, opowiada historię 

podróży Alicji po krainie sennych wyobrażeń. Choreografie  zreali-

zowano w różnych stylach od jazzu przez stepowanie,  po rewię i 

musical oraz taniec współczesny - pozwoli to przenieść się do ma-

gicznego świata fantazji i dostarczyć wielu ekscytujących wrażeń. 

Bilety można zakupić na stronie: KupBilecik.pl 

 

74. Salon Poezji - 10zł  

Wydarzenie odbędzie się 7 maja o 12, w Teatrze Muzycznym.  

Katarzyna Żak - aktorka, wokalistka będzie czytać teksty Wincentego Pola.  

Wincenty Pol to polski poeta tworzący w okresie romantyzmu - może być to znakomita od-

miana od poezji Mickiewicza, czy Słowackiego, którzy w szkole są nieodłącznym elemen-

tem tej epoki.. 

Wincenty Pol napisał wiele utworów poetyckich; najpopularniejsze z nich to: Krakusy, 

Pierwsza rocznica 29 listopada, Śpiew z mogiły. Do niektórych z nich skomponowano mu-

zykę (m.in. Fryderyk Chopin do Śpiewu z mogiły). 

Bilety dostępne są w kasie, na stronach www.teatr-muzyczny.pl oraz Bilety24.pl. Rezerwa-

cje pod nr tel. 511 433 616 i 502 751 213 oraz pod adresem bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl. 

 

Accantus Live 3 - od 110 zł. 

Trasa Koncertowa Studio Accantus z przystankiem w 

Poznaniu!. Koncert odbędzie się w Sali Ziemi, 10 

czerwca o godzinie 19.  

Studio Accantus na swoim koncie na Youtube publi-

kuje od wielu lat covery piosenek - z Disneya, z Musi-

cali i innych produkcji, tego można się również spo-

dziewać na tym koncercie. Wystąpią m.in. Kuba Ju-

rzyk, Natalia Piotrowska, czy Sylwia Przetak!  

Bilety można zdobyć na stronie goout.net  

                                                 

                                                                                                                     Nicole Wojczyńska 3gb 

P R Y Z M A T  
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Człowiek, artysta,           

wizjoner - Antonio Gaudí 

Nie jest sztuką nic, co nie pochodzi z 

natury  

- Antonio Gaudí 

 

25 czerwca 1852 roku w pewnym kataloń-

skim miasteczku, przyszedł na świat Anto-

ni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet lub w po 

prostu skrócie Antonio Gaudí. Nikt wtedy 

nie wiedział,  kim stanie się ten mały i dość 

niepozorny chłopiec.  

Pochodził on z licznej, ale zwyczajnej ro-

dziny. Jego ojciec, podobnie jak jego przod-

kowie, był kotlarzem, czyli rzemieślnikiem 

wyrabiającym kotły, rondle i inne tego typu 

przedmioty. Gaudí, już od najmłodszych 

lat, pomagał mu w jego warsztacie. Ale to 

nie kotlarstwo było mu przeznaczone.  

Gdy miał jedenaście lat zaczął uczęszczać 

do szkoły pijarskiej w swoim rodzinnym 

mieście Reus. Był to ważny etap w jego ży-

ciu. To wtedy poznał prawdziwe wartości 

swojej wiary - chrześcijaństwa, a co istot-

niejsze odkrył też swoją pasję do architek-

tury i projektowania.  Właśnie w czasach 

szkolnych Antonio Gaudí dał się poznać 

jako świetny ilustrator (tworzył ilustracje 

do gazetki szkolnej) i preparator dekoracji. 

(Na przykład do szkolnych przedstawień.) 

W tym też okresie wraz z kolegami podjął 

próbę zaprojektowania restauracji klaszto-

ru w Poblet. Co stanowiło dla Gaudíego 

impuls do wyjazdu do Barcelony w roku 

1876.  

Do stolicy Katalonii nie wybrał się jednak 

sam, udał się tam z ojcem i siostrzenicą. 

Reszta członków jego rodziny w ogromnej 

większości zmarła, a problemy finansowe 

zmusił ojca Gaudíego do sprzedaży rodzin-

nego domu. Aby rodzina mogła przeżyć, 

młody Gaudí musiał pracować. I tak oto 

zaczął zarabiać jako asystent cenionych 

barcelońskich architektów: Francisco Villa-

ra, Josepa Fontsere i Joana Martorella. Jed-

nocześnie studiował w Escula Tecina Supe-

rior de Arquitectura, gdzie w 1878 roku 

otrzymał dyplom za swoje nowatorskie 

N R  5 0  
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projekty. Co więcej za sprawą Joana Marto-

rella został przedstawiony “światu archi-

tektury”. 

Na początku pracy zawodowej, Gaudí brał 

każde możliwe zlecenie. Projektował kio-

ski, płoty, bramy wjazdowe, mury i latar-

nie. Jego projekt gabloty dla sklepu fabry-

kanta rękawiczek, Estevego Comelli, docze-

kał się premiery na Wystawie Światowej w 

Paryżu w 1878 roku. I to właśnie ów pro-

jekt przyczynił się do rozsławienia artysty.  

 

 

 

Brama projektu Gaudíego 

 

Dość przełomowym dla Gaudíego stało się 

jednak spotkanie z Eusebim Güellem - bar-

celońskim przemysłowcem, z którym szyb-

ko się zaprzyjaźnił. Güell docenił sztukę 

Gaudíego i finansował wykonanie bardzo 

wielu jego projektów aż do 1918 roku, kie-

dy to zmarł. Gaudí stworzył dla niego sze-

reg budynków, wśród nich pawilon my-

śliwski i kościół. W tym czasie projektował 

też dla innych katalońskich przedsiębior-

ców, a także dla Kościoła. Z tego okresu 

jego działalności pochodzi około 20 waż-

nych projektów, realizowanych na terenie 

Barcelony lub w jej pobliżu.  

 

Kolor w niektórych miejscach ma 

wielką wartość, sprawiając, że kon-

tury i płaszczyzny strukturalne wy-

dają się bardziej energetyczne.  

- Antonio Gaudí 

Zdjęcie Parku Güell 

 

W 1883 roku Gaudí przyjął zlecenie budo-

wy świątyni Sagrada Familia, ale do 1914 

roku niespecjalnie nad nią pracował. Do-

piero po 1914 Gaudí poświęcił się zupełnie 

świątyni. Zamieszkał nawet na terenie jej 

budowy, a po śmierci, zgodnie ze swym 

życzeniem, został w niej pochowany.  

 

Linia prosta należy do ludzi, zakrzy-

wiona do Boga.  

- Antonio Gaudí 

Świątynia Sagrada Familia 
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Antonio Gaudí zmarł w Barcelonie 10 

czerwca 1926 roku w wyniku obrażeń do-

znanych trzy dni wcześniej, po potrąceniu 

go przez tramwaj. Jego pogrzeb stał się dla 

miasta wielkim wydarzeniem.  

Od roku 1992 trwa proces beatyfikacyjny 

Gaudíego. Zebrano wiele świadectw poboż-

ności architekta, ale wyrok musi być po-

przedzony długą i staranną analizą.  

 

Stworzenie trwa nieprzerwanie po-

przez zmysły człowieka.  

- Antonio Gaudí 

 

Co się tyczy stylu w jakim tworzył Gaudí to 

na początku swej działalności, zgodnie z 

duchem epoki, czerpał z neogotyku oraz 

stylu mauretańskiego. W 1888 roku zakoń-

czono budowę Casa Vicens w Barcelonie. 

Dom ten należy uznać za manifest Gaudíe-

go i zapowiedź jego nowego stylu. Dojrzała 

twórczości architekta charakteryzowała się 

bardzo rzeźbiarskim i secesyjnym stylem. 

Obfitowała w kolory, fantastyczne formy, 

zawiłe desenie oraz organiczne kształty 

podpatrywane w przyrodzie. Artysta słynął 

też ze swojego zamiłowania do testowania 

wytrzymałość różnych materiałów na przy-

kład bazaltu czy granitu oraz zdobienia po-

wierzchni katalońskimi stylem mozaiki 

trencadis. Niekiedy nawiązywała do płyn-

ności podwodnego świata, jak również do 

budowy ludzkiego szkieletu oraz niezwy-

kłości przedstawicieli świata fauny i flory. 

Dziś Antonio Gaudí jest uznawany za pre-

kursora architektury biomorficznej. 

 

Pałac biskupi w Astordze projektu Antonio 

Gaudíego 

 

Casa Vicens 

 

Jako ciekawostkę warto dodać, że w dzie-

ciństwie Gaudí był chorowity, przez co 

rzadko opuszczał dom. Przypuszcza się, że 

w tym okresie wyrobił sobie niespotykaną 

wyobraźnię, co pozwoliło mu potem stwo-

rzyć jego najbardziej przełomowe projekty. 

Choroby dzieciństwa zadecydowały też o 
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jego późniejszym wegetarianizmie i chęci 

spędzaniu czasu wolnego na spacerach.  

W swoich poglądach Antonio Gaudí był 

katalońskim nacjonalistą, dlatego też w 

tworzonych budowlach nawiązywał do tra-

dycji katalońskiej, jak również często 

umieszczał symbole, manifestujące przyna-

leżność katalońską. Posługiwał się tylko 

językiem katalońskim, za co niejednokrot-

nie był aresztowany, gdyż w czasach w ja-

kich żył władze Hiszpanii uważały to za 

nielegalne. Mimo to katalońskiego Gaudí 

używał nawet w obecności króla Hiszpanii 

- Alfonsa XIII.  

Artysta był postrzegany jako samotnik i 

człowiek pogrążony we własnym świecie. 

W bliższych kontaktach dawał się jednak 

poznać jego żywiołowy temperament. 

 

P.S. 

Od 5 marca do 3 lipca tego roku w Cen-

trum Kultury Zamek w Poznaniu znajduje 

się niepowtarzalna wystawa poświęcona 

właśnie Antonio Gaudíemu. Dzięki niej 

można bliżej poznać życie i twórczość tego 

niezwykłego artysty-wizjonera. Serdecznie 

zapraszamy ! 

 

Bożena Stolarz kl.3GB 
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Warto, abyś usłyszał, 

że …. 

zmęczenie jest czymś normalnym i każdy go doświadcza. Czasem zapomi-

namy o tym, że nie jesteśmy maszynami i nie działamy na autopilocie. Po-

trzebujemy odpoczynku i zwolnienia tempa. Każdy z Nas musi nauczyć się 

sobie samemu odpuszczać. Co więcej musi dawać sobie przestrzeń na nie 

robienie absolutnie niczego. I choć nie jest to łatwe, to jest niezbędne dla do-

brego, psychicznego i fizycznego, samopoczucia. Więc pamiętajmy o dawa-

niu sobie przestrzeni na relaks i odpoczynek. To bardzo ważne. 

Bożena Stolarz kl. 3GB 
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Co działo się w szkole?  

Wspomnienia nauczycieli 
W związku ze zbliżającym się pięć-

dziesięcioleciem naszej szkoły za-

praszamy do przeczytania wspo-

mnień nauczycieli z okresu ich pra-

cy bądź nauki w XII LO. 

 

Pan profesor Przemysław Szemraj podzie-

lił się wspomnieniami, które zdobył w na-

szej szkole zarówno jako uczeń, jak i nau-

czyciel. 

Jako uczeń, na pewno wartym zapamięta-

nia wydarzeniem była studniówka, która 

odbywała się jeszcze na terenie szkoły. 

Wszyscy jako uczniowie braliśmy bardziej 

lub mniej udział w przygotowywaniu szko-

ły na tę imprezę. Strojenie korytarzy, sal, 

przygotowywanie ich do odbywania się tej 

imprezy. To doskonale pamiętam. No i sa-

mą imprezę również. To było ciekawe do-

świadczenie, bo faktycznie w szkole z regu-

ły wykonujemy czynności całkiem inne niż 

podczas studniówki. Podczas studniówki 

dominuje oczywiście zabawa, a w trakcie 

normalnej nauki w szkole jednak człowiek 

inaczej spędza czas. 

Jako nauczyciel na pewno bardzo mile 

wspominam jeden z turniejów siatkówki 

organizowany przez uczniów, oczywiście 

przy pomocy nas, nauczycieli. Ten turniej 

odbywał się około pięć, sześć lat temu. Na 

wysokim poziomie stał mecz rozgrywany 

jako finałowy, na który to zebrano sporą 

część społeczności szkolnej. Na pewno też 

na wspomnienie zasługuje oprawa, cała or-

ganizacja przygotowaną przez uczniów, 

którzy naprawdę stanęli wtedy na wysoko-

ści zadania: od pokazów tańców, które od-

bywały się w przerwach między setami, po 

samą dekorację zwycięzców. Naprawdę 

zorganizowali wszystko perfekcyjnie. No, 

do perfekcji może jednak troszkę brakło, ale 

na pewno było to bardzo fajne wydarzenie. 

Zresztą sama Pani Dyrektor, doskonale to 

pamiętam, w słowach podsumowania na to 

wydarzenie wspomniała, że takiej imprezy 

sportowej  w szkole jak dotąd nie widziała. 

 

 

 

Pan profesor Krzysztof Sobański pracuje 

w naszej szkole od 11 lat i również podzie-

lił się z nami kilkoma wspomnieniami z 

tego czasu. 

Myślę, że najbardziej miłe dla mnie wspo-

mnienie, wiąże się z faktem trzykrotnego 

wybrania mnie na nauczyciela roku. 

Natomiast wydarzeniem, które odcisnęło 

wielkie piętno na nas wszystkich, były oko-

liczności związane z pandemią koronawiru-
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sa. Zwłaszcza z jej początkiem, gdzie wszy-

scy byliśmy wystraszeni i nie do końca 

wiedzieliśmy co się dzieje. Ciężkie początki 

związane z nauką zdalną i towarzysząca jej 

niepewność. 

Z czasem pandemii już nieodłącznie wią-

zać się dla mnie także będzie niespodzie-

wana śmierć pani wicedyrektor Albiny 

Domki-Popek. 

 

 

  Pani profesor Agata Fowles uczy w na-

szej szkole od 18 lat, a na dodatek pełni 

funkcję opiekunki Samorządu Uczniow-

skiego i Klubu Uczniowskiego, więc bli-

skie są jej wydarzenia organizowane poza 

lekcjami. 

Bardzo mi się podoba to, że szkoła się 

zmieniła przez te prawie dwadzieścia lat 

jak tu pracuję. Podoba mi się, że mamy no-

wą ładną salę gimnastyczną i komputery w 

każdej sali i  jeszcze rzutniki. To mi osobi-

ście bardzo ułatwia pracę. Strasznie się cie-

szę, że udało się zrobić te siedziska z palet, 

mam nadzieję, że wreszcie pogoda dopisze 

i będzie można z nich korzystać. Cieszę się 

z różnych inicjatyw uczniowskich typu: 

dzień pasji, albo wcześniej mieliśmy dzień 

kariery i też dzień pasji tylko trochę na in-

nych zasadach. Generalnie cieszy mnie za 

każdym razem, jeśli w szkole się coś cieka-

wego dzieje, co niekoniecznie związane jest 

z uczeniem się, bo dla mnie idealnie było-

by, gdyby szkoła mogłaby być czymś takim 

jak żywym domem kultury, gdzie oprócz 

tego, że się uczymy, to robimy takie rzeczy, 

które wychodzą poza ramy podstawy pro-

gramowej w bezpośredni sposób.  

Najbardziej pamiętam inicjatywy, które sa-

ma organizowałam, czyli dzień ludzi z pa-

sją, dzień kariery, spotkania z ciekawymi 

ludźmi i wszystkie takie inicjatywy, które 

poszerzają horyzonty i pokazują różne cie-

kawe rzeczy, które można robić w szkole i 

poza nią. Lubię to robić, są to inicjatywy, 

które sprawiają mi ogromną frajdę. 

Zwłaszcza, że dzięki nim odświeżam zna-

jomości z absolwentami, bo najczęściej za-

praszani są właśnie absolwenci, albo ewen-

tualnie moi znajomi, którzy po prostu 

przychodzą do szkoły i opowiadają o tym, 

co robią i dlaczego akurat to i próbują swo-

imi pasjami zarazić, albo zachęcić kogoś do 

podobnej pracy. 

 

 

 

Z nauczycielami rozmawiała:                     

Julia Bzdurska (klasa 3Pb) 
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Być jak kot, czyli kilka 

słów o noktowizorze 
Znalezienie osoby, która choć raz nie ma-

rzyła o widzeniu w ciemności, prawdopo-

dobnie graniczy z cudem. Ta przydatna 

umiejętność, dawniej zarezerwowana tylko 

dla zwierząt, obecnie jest dostępna także 

dla nas. Dzięki postępowi technologiczne-

mu od stu lat możemy widzieć także nocą. 

 

Jak działa noktowizor? 

W dużym uproszczeniu wszystko skupia 

się w lampie wzmacniacza, która pochłania 

fotony (energię światła), a następnie uwal-

nia elektrony, czyli energię elektryczną, 

która ponownie przekształca się w światło 

w postaci obrazu, ulegając wzmocnieniu. 

Oznacza to jednak, że noktowizor nie 

mógłby działać w całkowitej ciemności. Do 

prawidłowego działania wystarczy mu 

światło księżyca, gwiazd lub oddalonych 

zabudowań. Jednak nawet na to współcze-

sna technologia znalazła rozwiązanie. W 

większość noktowizorów wbudowany jest 

iluminator podczerwieni, który emituje fale 

niewidzialne dla naszego oka, ale idealnie 

sprawdzające się jako światło dla noktowi-

zora.  

 

Komu zawdzięczamy 

możliwość widzenia 

w ciemności? 

Noktowizor został wy-

naleziony w 1926 roku 

przez szkockiego inży-

niera, Johna Loige Ba-

irda. Następnie został 

udoskonalony przez 

Vladimira K. Zworyki-

na, Amerykanina ro-

syjskiego pochodzenia, 

dzięki jego pracom 

nad lampą telewizyj-

ną.  
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Dlaczego widziany obraz 

jest zielony? 

Ten kolor najlepiej dopa-

sowuje się do wrażliwości 

naszego oka, dzięki cze-

mu możemy zobaczyć 

więcej szczegółów, niż przy zastosowaniu 

innych barw.  

 

Dlaczego zwierzęta nie potrzebują  nokto-

wizorów? 

W ciemności widzą zwierzęta żyjące w no-

cy. Przykładowo koty mają w oczach więcej 

komórek światłoczułych, niż my, dlatego 

mogą widzieć wyraźnie także po zmroku. 

Posiadają także błonę odblaskową 

(tapetum lucidum), która kieruje odbite 

światło do siatkówki, co znacznie poprawia 

widzenie przy ograniczonym świetle. Co 

ciekawe, koty nie widzą przy całkowitym 

braku światła. 

 

Bogumiła Spik 2c 

N R  5 0  
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The Room, czyli fenomen 

najgorszego filmu na 

świecie 

Bycie miłośnikiem kinematografii raczej 

kojarzy się z oglądaniem wysokiej jakości 

starszych, poważnych filmów o trudnej te-

matyce, albo kinem artystycznym, które 

można analizować godzinami. Faktycznie, 

tego typu produkcje stanowią znaczną 

większość wśród seansów entuzjastów tej 

sztuki. Zdarza się jednak, że wspomniane 

środowisko zajmuje się produkcjami po-

wszechnie uważanymi za wykonane wyjąt-

kowo nieumiejętnie i potrafi z nich wycią-

gnąć wyjątkowo dużo informacji. Jednym z 

takich przypadków jest „The Room” z 2003 

roku, który został powszechnie okrzyknię-

ty najgorszym filmem na świecie. W tym 

artykule omówię historię owianego wielo-

ma tajemnicami twórcy - Tommy’ego Wise-

au, samego ‘dzieła’, omówię co w tym fil-

mie nie działa oraz jak dzisiaj przejawia się 

jego światowy fenomen. 

  

 

Tommy Wiseau, kim jest? 

         Zacznijmy od sylwetki twórcy „The 

Room”, który nie tylko wyreżyserował ten 

film, ale także napisał scenariusz, był głów-

nym producentem i zagrał główną rolę. O 

Tommy’m nie wiemy wiele. Nie podał ni-

gdy swojej daty urodzenia – prawdopodob-

nie jest to 3 października 1955 roku co wy-

nika z dokumentów imigracyjnych. Doku-
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menty te zdobyli twórcy dokumentu 

„Room Full of Spoons”, którzy chcieli od-

kryć informacje o Tommy’m oraz samym 

filmie. Zostali przez to pozwani przez sa-

mego Wiseau za naruszenie prywatności 

oraz naruszenie praw autorskich. Chciał 

on wstrzymać publikację ich filmu doku-

mentalnego. Przegrał jednak sprawę, jego 

dane zostały ujawnione, a on musiał zapła-

cić odszkodowanie na rzecz twórców do-

kumentu. Z tych samych dokumentów 

imigracyjnych dowiadujemy się o praw-

dziwym pochodzeniu Tommy’ego. Okaza-

ło się, że to co określał jako „urodzenie się 

w kraju bloku wschodniego” oznacza uro-

dzenie się na terenie Polski, a konkretnie 

Poznania. Wiemy również, że nazywał się 

kiedyś Tomasz Wieczorkiewicz. Po wyjeź-

dzie z Polski żył jakiś czas we Francji, skąd 

po paru latach przeniósł się do Nowego 

Orleanu w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

zmienił imię na to, które znamy dzisiaj. 

Studiował psychologię i uczęszczał do kil-

ku szkół aktorskich (jak można później ob-

serwować w samym filmie – z marnym 

skutkiem). W jednej z nich poznał Grega 

Sestero, później jego dobrego przyjaciela, 

odtwórcę jednej z głównych ról w „The 

Room”. Dzięki Gregowi mamy trochę wię-

cej informacji o Tommy'm – napisał on 

książkę „The Disaster Artist”, która opo-

wiada o tym, co działo się na planie „The 

Room”. Na jej podstawie w 2017 powstał 

film pod tym samym tytułem, o którym 

trochę później. Tommy podejmował kilka 

różnych prac i jakimś cudem dorobił się 

milionowej fortuny. W pewnym momencie 

uczestniczył w wypadku samochodowym 

w Kalifornii, po czym trafił do szpitala na 

kilka tygodni. Właśnie w trakcie hospitali-

zacji zapragnął zostać filmowcem. 
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The Room – powstanie i              kon-

trowersje 

Ten artykuł nie powstałby, a Tommy Wise-

au nie byłby dzisiaj rozpoznawany na ca-

łym świecie, gdyby nie „The Room”. Film 

wyszedł w 2003 roku i w założeniu był pro-

stym melodramatem. Jego podstawą jest 

historia bankiera Johnny’ego (Tommy Wise-

au), którego życie zmienia się, gdy jego na-

rzeczona Lisa (Julliette Danielle) zaczyna 

spotykać się z jego najlepszym przyjacielem 

Markiem (Greg Sestero). Jednak od począt-

ku - skąd ten film się wziął? Tommy’ego i 

Grega połączyła w szkole aktorskiej przy-

jaźń oraz marzenie o pracy w branży filmo-

wej. Wyjechali oni do Kalifornii gonić wła-

śnie za tym marzeniem. Po kilku nieuda-

nych przesłuchaniach Tommy wpadł na po-

mysł samodzielnego nagrania własnego fil-

mu (mimo braku jakichkolwiek umiejętno-

ści). Na film przeznaczono 6 milionów dola-

rów z kieszeni Wiseau, których pochodze-

nie do dzisiaj jest owiane tajemnicą. Film 

powstał w atmosferze braku profesjonali-

zmu i zrozumienia sztuki filmowej. 

Tu przyszedł czas na opisaniu co w „The 

Room” nie działa. Tak naprawdę to wszyst-

ko. Scenariusz nie ma żadnego sensu, jest 

pełen 'dziur'. Sporo wątków, które z pozoru 

mogą być istotne zostaje porzuconych. Bo-

haterowie losowo znikąd pojawiają się w 

różnych miejscach i zachowują się irracjo-

nalnie. Dialogi są napisane tak, jakby scena-

rzysta nigdy nie słyszał rozmawiających ze 

sobą ludzi. Aktorstwo jest niżej, niż na naj-

niższym możliwym poziomie, montaż jest 

amatorski, sceny z jakiegoś powodu wszyst-

kie kręcone w studiu (akcja filmu w więk-

szości odbywa się w mieszkaniu oraz w je-

go pobliżu), a nie na lokacji co sprawia, że 

film wygląda bardzo sztucznie. Muzyka jest 

źle skomponowana, a niepotrzebnie poja-

wiające się co jakiś czas sceny erotyczne są 

zagrane i nagrane w bardzo nieudolny spo-

sób. 

Tommy chwilę przed premierą dzieła swo-

jego życia zdecydował się na nietypową 

promocję. Wynajął na 5 lat jeden z najdroż-

szych bilbordów w Los Angeles, na którym 

zamieścił tytuł, swoją twarz (która również 

znajduje się na oficjalnym plakacie), stronę 

internetową filmu oraz prywatny numer 

telefonu. Ponoć, gdy się pod niego zadzwo-

niło odbierał sam Tommy i zachęcał do 

przyjścia na premierę „The Room”. Osta-

tecznie film miał swoją uroczystą premierę 

27 czerwca 2003 roku. Produkcja jednak nie 

była odebrana tak jak się twórcy spodziewa-

li. Krytycy szybko zmieszali film z błotem, a 

widownia zamiast być przejęta przedsta-

wioną historią, wyśmiała w głos manka-

menty produkcji. Film początkowo zarobił 

1990 dolarów i szybko zniknął z ekranów. 

         Po „The Room” Tommy i Greg kilka-

krotnie jeszcze próbowali stworzyć jakiś do-
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bry film, jednak wszystkie cieszyły i cieszą 

się popularnością tylko wśród fanów ich 

pierwszego dzieła. Obecnie pracują nad 

filmem „Big Shark” (etap postprodukcji), 

którego zwiastun można obejrzeć na You-

Tube maksymalnie w 360p. 

 

 

Fenomen najgorszego filmu            

na świecie 

„The Room” bardzo szybko trafiło na listę 

najgorszych filmów na świecie oraz uzy-

skało miano „Obywatela Kane’a złych fil-

mów” co wyjątkowo trafnie opisuje jego 

niską jakość, jak i mistrzostwo w byciu sła-

bym. Film jednak zaczął mieć pojedyncze 

seanse w małych kinach, gdzie ludzie za-

chwyceni tym, że „film jest tak zły, że aż 

dobry” przychodzili przebrani za bohate-

rów - w trakcie samych seansów śmiejąc 

się i cytując postaci, rzucając plastikowymi 

łyżkami w ekran oraz piłkami do footballu 

amerykańskiego między sobą - co odnosi 

się do wydarzeń w filmie. W latach 2010-

2011 ruszyła międzynarodowa trasa „Love 

is Blind” (nazwa odnosi się do cytatu z fil-

mu), gdzie fani na całym świecie mogli 

obejrzeć to 'dzieło' na dużym ekranie i w 

towarzystwie innych jego fanów. Tommy 

brał czynny udział w trasie, robił sobie 

zdjęcia z fanami, zagadywał ich, podpisy-

wał różne przedmioty i części ciała, pro-

wadził sekcje pytań i odpowiedzi oraz za-

powiadał film. Tego typu trasy odbywają 

się do dziś. Uczestniczy w nich nie tylko 
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Tommy Wiseau, ale również Greg Sestero, 

z którym przyjaźni się do dziś. W Poznaniu 

swego czasu w Centrum Kultury Zamek 

odbywały się seanse z dubbingiem, który 

wprowadzał jeszcze więcej absurdu w całe 

wydarzenie. Obecny box-office filmu wy-

nosi prawie 5 milionów dolarów. 

W 2017 roku bracia James i Dave Franco 

wypuścili ekranizację książki biograficznej 

„The Disaster Artist”, którą napisał Greg 

Sestero. Film opowiada historię Tommy’e-

go od momentu poznania Grega, przez po-

wstawanie „The Room”, do premiera ich 

dzieła życia. Pozwala on poznać część hi-

storii tajemniczego Tommy’ego, wyśmiewa 

mankamenty filmu z 2003 oraz pokazuje co 

się działo na planie legendarnej produkcji. 

Film prezentuje wysoki poziom i zdobył 

uznanie nie tylko fanów „The Room”. 

Wśród osiągnięć filmu brani Franco znajdu-

je się między innymi nominacja do Oscara 

za najlepszy scenariusz adaptowany, nomi-

nacja do Złotego Globu za najlepszą kome-

dię/musical oraz statuetka dla Jamesa 

Franco za najlepszego aktora w komedii lub 

musicalu. 

 „The Room” jest dzisiaj jednym z najbar-

dziej znanych złych filmów. Powstaje na 

jego temat dużo prac, esei  i opracowań. 

Nauczyciele, którzy kształcą nowych fil-

mowców używają go jako najlepszy przy-

kład jak nie robić filmów. Na pokazach spe-

cjalnych zbierają się całe sale pełne miłośni-

ków tej produkcji. Serdecznie zachęcam do 

zapoznania się samemu z tą legendą, jak i 

dziełem braci Franco!  

 

Alicja Jaworska kl.2B 
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Maria Antonina  

(1755-1793) 

Z nadziei Francuzów na lepsze jutro stała 

się lubieżną królową, która potrafiła się tyl-

ko bawić i trwonić pieniądze. Maria Antoni-

na do dziś jest uważana za jedną z najbar-

dziej kontrowersyjnych i znienawidzonych 

władczyń w historii Europy. Nic w tym 

dziwnego, bo była kobietą, która potrafiła 

namieszać, nawet jeżeli tego nie chciała. 

 

Dzieciństwo i młodość w Wiedniu  

7-letnia Maria Antonina 

Maria Antonina urodziła się w 1755 roku na 

dworze w Wiedniu. Pochodziła z dynastii 

Habsburgów, a jej matką była sama cesarzo-

wa Maria Teresa i Franciszek I Lotaryński.  

Jej starsze siostry zgodnie z polityczną stra-

tegią matki były przeznaczone wpływo-

wym władcom Europy. Nie spodziewano 

się, że Antonina, jako najmłodsza z córek 

mogłaby odegrać ważną rolę w wykreowa-

nej przez matkę grze, tym bardziej nikt nie 

pomyślałby, że mogłaby zostać delfiną 

Francji. Inicjatorami tego pomysłu była me-

tresa króla Ludwika XV, madame de Pom-

padour oraz ówczesny minister spraw za-

granicznych. Przez większość okresu nowo-

żytnego Francja i Austria prowadziły nieu-

stanne wojny, przegrana obu państw w 

wojnie siedmioletniej skłoniły rody Burbo-

nów i Habsburgów do zawarcia sojuszu, a 

mariaż miał być gwarantem jego trwałości.  

Zanim Marię Antoninę wybrano na delfinę 

Francji, nie przykładano zbytnio uwagi do 

jej wykształcenia. W wieku 10 lat nie potra-

fiła nawet poprawnie pisać po niemiecku, 

była za to uzdolniona muzycznie, grała na 

wielu instrumentach, po matce odziedziczy-

ła piękny głos. Wykształcenie Antoniny za-

częto nadrabiać w wieku 13 lat, gdy jej los 

stał się jasny. Młoda arcyksiężna rozpoczęła 

naukę języka oraz francuskiej etykiety W 
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liście do króla Ludwika wysłany do Wied-

nia nauczyciel pisał: „Jest bardziej inteli-

gentna, niż się powszechnie uważa, ale po-

nieważ jest raczej leniwa i wyjątkowo nie-

poważna, trudno ją czegokolwiek nau-

czyć”. Antonina musiała być wcześniej za-

ślubiona, aby móc wkroczyć do Francji, 

dlatego już w Wiedniu przeprowadzono 

ceremonię per procura, gdzie rolę małżon-

ka odgrywał  jej brat, Ferdynand Habsburg. 

W wieku 14 lat delfina doznała pierwszej 

miesiączki, uznano wówczas, że stała się 

kobietą gotową do zamążpójścia.  

 

Przybycie do Wersalu, pierwsze lata na 

dworze Ludwika XV 

Maria Antonina jako delfina 

 

Zaaranżowane w lesie przy miejscowości 

Compiègne uroczyste przekazanie delfiny 

zobowiązało ją do pozostawiania za sobą 

wszystkiego, co pochodziło z wiedeńskiego 

dworu. Musiała wyzbyć się swoich ubrań, 

łącznie z bielizną, które zastąpiono francu-

skimi odpowiednikami. „We Francji mamy 

dużo psów” usłyszała, gdy zmuszono ją do 

rozstania się także z ukochanym mopsem. 

Swojego męża poznała zaraz po przybyciu 

do królewskiego pałacu, w 1770 roku w 

wersalskiej kaplicy odbył się oficjalny ślub 

młodej pary. Jej relacja z Ludwikiem Augu-

stem z początku była dość chłodna i zdy-

stansowana, nie potrafili oni stworzyć 

prawdziwej więzi.  

Już w noc poślubną Antonia przekonała 

się, że wersalska etykieta z dworskiego ży-

cia czyni istne reality show, odbywające się 

na oczach dworu. Każda czynność wiązała 

się z odpowiednią ceremonią, monarchom 

we wszystkich aktywiściach towarzyszyło 

przynajmniej kilkunastu wysoko postawio-

nych członków dworu. Tak też w wspo-

mnianą noc Antonina wraz z Ludwikiem, 

leżąc w łóżku, aż do zasłonięcia baldachi-

mu obserwowana była przez najważniej-

szych członków dworu, z królem na czele. 

„To doprawdy irytujące! Wręcz śmieszne” 

rzekła, gdy następnego ranka przez kilka-

naście minut drżała z zimna, nago, podczas 

ceremonii ubierania, ponieważ wejście ko-

lejnej, ważniejszej księżniczki do pokoju 

oznaczało, że to właśnie ona ma przywilej 

ubrania Antoniny w bieliznę. „Nakładam 

róż i myję ręce na oczach całego świata” 

pisała w liście do matki 12 lipca 1770 roku.  

Cały dwór oczekiwał od Antoniny, że ta jak 
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najszybciej da Francji następcę tronu i za-

gwarantuje trwałość dynastii. Ku zaskocze-

niu młodej delfiny i całego dworu, w wspo-

mnianą noc poślubną do niczego nie doszło 

(Ludwik August chorował na stulejkę, co 

nie pozwoliło mi skonsumować małżeń-

stwa) Antonina znajdowała się w bardzo 

niepewnej sytuacji – bez syna jej pozycja na 

dworze była niepewna. Wśród szlachty, u 

której przez wieki wojen hodowano niena-

wiść do Austrii, upowszechniała się opinia, 

że przybyszka jest bezpłodna, że jest habs-

burskim szpiegiem i że dąży do zagłady 

państwa.  

 

Królowa Francji 

Maria Antonina jako królowa 

 

Dla młodej pary Ludwika i Antoniny per-

spektywa wstąpienia na tron Francji pozo-

stawała wizją bardzo odległą Obaj nie byli 

przygotowani mentalnie na samodzielne 

rządy, a nic nie wskazywało na to, że żwa-

wy i pełen werwy Ludwik XV mógłby na-

gle pozostawić tron pusty. W kwietniu 1774 

roku zachorował jednak na ospę, po długim 

okresie agonii zmarł 10 maja. Ludwik Au-

gust w reakcji na  wieść o tym, że stał się 

królem, miał powiedzieć: „Boże, prowadź 

nas i chroń. Jesteśmy za młodzi, aby rzą-

dzić”. Szok, stres i przerażenie nowych 

władców potęgował fakt, że obaj mieli zale-

dwie 20 i 19 lat. Antonina, pomimo począt-

kowo dzielonego z mężem niepokoju, szyb-

ko wpadła w stan euforii, była zachwycona 

faktem, że stała się monarchinią Francji, 

gdyż wydawało jej się, że oto spełniło się 

przeznaczenie. W jej liście do matki, cesa-

rzowej Marii Teresy napisała: „Chociaż Bóg 

zrządził, że urodziłam się w randze, jaką 

teraz mam, nie mogę nie zdumiewać się 

wyborem Opatrzności, za którego sprawą 

ja, najmłodsze z twoich dzieci, zostałam 

wybrana na królową najwspanialszego kró-

lestwa Europy”.  

Wkrótce młodych monarchów odwiedził 

brat Marii Antoniny, cesarz Józef II. W 

swych listach do matki Marii Teresy opisał 

brak doświadczenia szwagra i siostry w 

sprawach łóżkowych, a także brak zaintere-

sowania tymi sprawami ze strony Antoni-

ny: „Królowa jest piękną kobietą, lecz pusto 

ma w głowie. Nie potrafi znaleźć nic poży-

tecznego, lecz marnotrawi czas na błahost-

ki, które, chociaż całkiem niewinne, są nie-
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bezpieczne, ponieważ rozpraszają jej 

umysł”. Za namową austriackiego władcy 

król Ludwik XVI postanowił przyłożyć się 

do obowiązków małżeńskich. W wyniku 

prostego zabiegu obrzezania w sierpniu 

1777 roku, po ośmiu latach małżeństwa,  

zostało ono ostatecznie skonsumowane. Pa-

ra królewska została rodzicami łącznie 

czwórki dzieci. Po ich narodzinach Antoni-

na i Ludwik znacznie się do siebie zbliżyli i 

wzajemnie szanowali. Czy się kochali? Za-

pewne w pewien sposób tak, choć ich mał-

żeństwo miało na celu zawarcie sojuszu, 

nie miłość. Maria Antonina wypełniła swo-

je najważniejsze zadanie i jako królowa 

Francji czuła się spełniona.  

Maria Antonina z dziećmi 

 

Dalsze lata panowania, aż do Rewolucji, 

spędzała głównie na beztroskich zabawach 

i dworskich przyjemnościach. Jej rola jako 

królowa po tym, jak Ludwik objął tron czę-

sto jest przeceniana. Ingerowała w politykę 

jedynie okazjonalnie i często bez sukcesu, 

zwłaszcza wtedy, gdy starała się zadbać o 

interesu habsburskiej rodziny i zyskać 

wsparcie dla celów realizowanych przez 

dwór w Wiedniu.  

 

„Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka!” 

 

Rozpasany styl życia Antoniny, historie i 

mity, które narosły wokół jej osoby, były 

jednymi z głównych zarzutów, jakie do 

dziś padają pod adresem królowej, jaki i 

przyczyn wzburzenia głodującego ludu, a 

w efekcie wybuchu Wielkiej Rewolucji. 

Przybyła do Francji jako skromna księż-

niczka, która długo borykała się z samotno-

ścią i nie potrafiła odnaleźć się w skompli-

kowanym świecie etykiety, przepychu i 

skandali francuskiego dworu. Przyjemność 

sprawiały jej drobnostki, jak np. wiedeński 

rogalik „Kipferl”, który jadała każdego ran-

ka, popijając kawą lub gorącą czekoladą. 

Wkrótce Maria Antonina faktycznie stała 

się, jak na delfinę, dość rozrzutna, lubiła się 

bawić, ale najpewniej w ten sposób rekom-

pensowała sobie brak dzieci, które mogłyby 

odwrócić jej uwagę od ciągłych uciech. 

Choć lubiła zabawę do białego rana, nie by-

ła fanką alkoholu, który pijała bardzo rzad-

ko. Zdecydowanie bardziej wolała lemonia-

dę lub wodę z kwiatami pomarańczy. Po-
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mimo zamiłowania do najróżniejszych słod-

kości, nad którymi wciąż pracowali królew-

scy cukiernicy, Maria Antonina mogła po-

szczycić się wyjątkowo wąską talią – ledwie 

58 cm.  

Patrząc na portrety Antoniny, widzimy do-

stojną kobietę o wysokim czole, pełnych 

ustach, z ,typową dla Habsburgów, wydatną 

szczęką. Klasyczną pięknością nie była, choć 

z pewnością miała swój urok. Współczesny jej 

urzędnik, Senac de Meilhan, napisał o niej: 

„Była raczej wyrazista niż piękna. Kiedy oce-

niało się jej cechy w oderwaniu, nie było w 

nich nic szczególnego, dopiero postrzegane 

jako całość okazywały się wielce pociągają-

ce.”. Modny wygląd i dbałość o urodę po-

chłaniały bez reszty energię królowej. Choć 

wysiłek ten zaowocował dołączeniem do gro-

na ikon piękna, spowodował ogromną niena-

wiść żyjącego w biedzie pospólstwa, które 

płaciło za liczone w setkach, ociekające luksu-

sem suknie, buty czy peruki.  

Kiedy w 1774 roku oficjalnie została królową 

Francji, nie zamierzała dłużej podporządko-

wywać się etykiecie czy dworskiej modzie. 

Stworzyła własną modę, którą potem każdy 

chciał naśladować. Dziś Antoninę nazwaliby-

śmy influencerką, tworzyła ona trendy, które 

narzucano w Wersalu i które opanowywały 

nie tylko Francję, ale i całą Europę. Królowa 

rozsławiała określone kroje czy kolory, lecz 

także fryzury – szczególnie le pouf, czyli 

uczesanie, tworzące na głowie wielką kon-

strukcję, ozdabianą piórami, owocami, czy 

kwiatami. Fryzury obficie pudrowano poma-

dą stworzoną na bazie mąki. Tej samej, której 

Francuzom brakowało na chleb.  

Zamknięta w swych komnatach, otoczona 

wianuszkiem dam dworu, zaangażowana w 

intrygi i bale królowa zupełnie nie rozumiała 

problemów pospólstwa, panującym we Fran-

cji kryzysem nie interesowała się w zasadzie 

wcale. Dla uspokojenia narastającej determi-

nacji i gniewu ludu konieczne było znalezie-

nie winnego za ten stan rzeczy. Dobrotliwy i 

ugodowy król, próbujący zaprowadzić refor-

my, na takiego kozła ofiarnego się nie nada-

wał. Natomiast królowa, cudzoziemka, oto-

czona przepychem, błyszcząca urodą i bogac-

twem – jak najbardziej. Ją więc oskarżano w 

licznych pamfletach o rozwiązłość, wiarołom-

stwo, spiski i trwonienie majątku państwo-

wego. Gwoździem do wizerunkowej trumny 

okazałą się tzw. „afera naszyjnikowa”. Zwy-

kłe oszustwo wymierzone w autorytet królo-

wej przerodziło się w sprawę wagi państwo-

wej. Próbowano skompromitować królową, 

jednak wszelkie manipulacje ujawniono w 

czasie procesu. Królowa została uniewinnio-

na, ale nienawiść ludu pozostała niezmienna. 

Wybuch Wielkiej Rewolucji był już bliski, a 

królowa, okrzyknięta przez gawiedź paryską 

jako Madame Deficit, stała się winną całego 

ówczesnego krachu finansowego Francji, 

choć w rzeczywistości jej wydatki były jedy-

nie kroplą w morzu problemów i nie przesą-

dzały o ruinie państwa.  

Co prawda nigdy nie wypowiedziała przypi-

sanych jej przez paryżan słów: „Nie mają 

chleba? niech jedzą ciastka!”  (Jean Jacques 

Rousseau zacytował je po raz pierwszy w 

1737 roku, pisząc o innej księżniczce, kiedy 



26 

P R Y Z M A T  

Maria Antonina miała zaledwie 9 lat) - lud 

nie miał jednak wątpliwości, że słowa te 

mogłyby do niej pasować. Królowa długo 

nie robiła sobie nic z plotek, pomówień czy 

prześmiewczych, często pornograficznych 

pamfletów (w 1791 roku państwo zalały 

plakaty, na których była ukazana jako kacz-

ka obwieszona naszyjnikami, z podpisem: 

„Bez trudu połykam klejnoty, ale konstytu-

cji nie przełknę”, wciąż wydając fortunę.  

 

Godna śmierć „Wdowy Capet” 

 

Maria Antonina przed egzekucją 

 

W obliczu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

Maria Antonina w końcu się przebudziła, 

było już jednak za późno. Wszelkie pozy-

tywne ruchy były niczym w porównaniu 

machiną propagandy, która zbezcześciła jej 

imię. Po tym, jak w sierpniu 1792 roku tłum 

wdarł się do pałacu Tuileries, monarchia 

została obalona, a parę królewską uwięzio-

no twierdzy Temple.  

Antonina, podobnie jak mąż, w 1793 roku 

postawiona została przed Trybunałem Re-

wolucyjnym. Pomimo absurdalnych zarzu-

tów i nieustających upokorzeń, Maria Anto-

nina zachowała klasę, z dużą odwagą i 

godnością występowała przed trybunałem. 

Jeden ze świadków procesu komentował: 

„Dostrzec można było smutek na twarzach 

uczciwych widzów oraz obłęd w oczach 

stłoczonej ciżby mężczyzn i kobiet, którymi 

celowo wypełniono salę – obłęd, który nie-

kiedy ustępował miejsca uczuciu żalu i po-

dziwu. Oskarżyciele i sędziowie nie zdołali 

ukryć gniewu lub mimowolnego zagubie-

nia, które odczuwali w obliczu szlachetnej 

niezłomności królowej”. Wyrok ustalono z 

góry. Królowa, tak jak wcześniej jej mąż, 

miała trafić na gilotynę.  

 

Uroczysta egzekucja Marii Antoniny 
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Na „wdowę Kapet” czekał nędzny wóz, ja-

kiego używano do transportuu zwykłych 

przestępców. Zachowała spokój nawet w 

obliczu gwizdów i wyzwisk rozochoconych 

gapiów, którzy z egzekucji stworzyli rado-

sny festyn. Antonina szybko, lekkim kro-

kiem wbiegła na szafot, prawdopodobnie 

wystarczająco upokorzona czekała na ko-

niec cierpień. Do historii przeszły jej ostat-

nie słowa. Idąc w milczeniu w kierunku gi-

lotyny, przypadkowo potrąciła kata, miała 

wówczas powiedzieć: „Pardon, monsieur. 

Nie chciałam tego uczynić”. Kilka chwil 

później jej głowa odpadła a kat uniósł ją w 

stronę wrzeszczącej z podniecenia publicz-

ności… 

 

Wojciech Gucman  2b 
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Poezja uczniów 

mitologia 

 

pomóż ludziom, 

przekonać się do siebie nawzajem. 

tak samo jak Ty 

przekonałaś afrodytę, 

aby oddała Ci całe piękno. 

 

powiem Ci tajemnice. 

nigdy nie zaznałam takiego spokoju. 

dopiero gdy Twój głos, 

tak bezpieczny i ciepły. 

od Kaliope się przedostał 

do Twojego ciała. 

dziękuję Ci grecki boże, 

za ten dar.  

i za spokojne noce 

jakich dzięki Niej zaznałam. 

 

a gdy eros zasiadła w miejsce 

jej znane, 

w sferze sacrum odnalazła 

odprężenie, 

tak samo jak ona, 
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pokazałaś mi miłość, 

którą wcześniej zastąpiła pustka . 

pokazałaś mi dom. 

w którym dopiero teraz  

zamieszkało bóstwo. 

 

a dni temu 

chodząc po muzeum, 

szczerze mogłam powiedzieć, 

że jesteś dla mnie sztuką. 

Apollo nie chcąc oddać Ci swojej poezji, 

zamienił Cię w nią. 

teraz gdy patrzę tak na Ciebie, 

dziwisz się,  

dlaczego bacznie  

Cie obserwuje. 

mimo że nikt o zdrowych zmysłach, 

nie chciałby odejść 

mając dzieło przed oczami. 

 

pewnie myślisz, że oszalałam, 

ze widze bogini zamiast człowieka. 

że żadnych greckich bogów nie ma. 

to powiedz mi w takim razie, 

jak ludzie mogą tak czarować, 

nie siedząc na górze Olimpu? 

 

Nicole Czajka kl.3PA 
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[...] lat temu zatonął Titanic 

 

Sto dziesięć lat temu  

W otchłaniach Pustyni Atlantyk 

(tak zwanej Pustyni Kwietniowych Dusz) 

Zatonął Titanic 

 

Była noc 

cicha i ciemna, jak ta dziś 

Te same gwiazdy migotały nad głową 

Te same syreny śpiewały pieśń końca 

Świat "ponad" głuchy był na krzyki 

Świat "pod" ślepy na ból i lodowate łzy 

 

Każdy żyły pewnością, że Titanic był jak jeden z synów Kronosa i Gai  

 

Pogromca oceanów 

Niezniszczalny żelazny smok 

Pan zwierząt wodnych  

Wódz fal 

Pretendent do tronu Posejdona 

Niezatapialny 

 

I co ? ..... 

 

Przeznaczenie zakpiło z niego 

Zginął szybko, lecz w męczarniach 

Ugodzony w achillesową piętę 
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Tak jak i my giniemy każdego dnia 

Pewni swej potęgi 

 

Bożena Stolarz kl.3GB 

 

 

 

 

* 

 

Przez szkło lupy  

Głupi ludzie w mrowisku  

Nie muszą walczyć  

O kostkę cukru ani  

Skrzydło muchy  

 

Głupi ludzie nie boją się niczego  

Przez szkło lupy  

Widzą mrowisko  

Jak kostkę cukru albo  

Skrzydło muchy  

 

I Głupi wdzie wiedzą  

Że i kostkę cukru,  

I skrzydło muchy  

I ich ktoś kiedyś  

Przez szkło lupy.  

 

1014 
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ciąg przyczynowo- skutkowy 

 

bledną dłonie  

w skutek 

niedokrwienia 

w skutek 

niedopatrzenia 

niechcenia 

niezauważenia  

 

M. Walkowiak 

 

 

 

 

*** 

 

kiedyś budowałam zamki z piasku 

z fosą oknami 

i księżniczką w najwyższej wieży  

 

fale rozbijały mury zmywały  

okna i fosę  

i księżniczkę w najwyższej wieży  

 

piasek wysechł 

słońce wzeszło 

kolejny raz 
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piasek został  

słońce świeci  

zamków nie ma 

 

M. Walkowiak 
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WIOSENNA LISTA  

PRZEBOJÓW  
Oto lista odświeżających, wiosennych przebojów. Oby ich słuchanie poprawiło Wam hu-

mor, zmotywowało do działania i wprowadziło Was w marzycielski nastrój! :) 

 

 Lana Del Rey - “Love” 

 Harry Styles - “Sunflower, Vol. 6” 

 Natasha Bedingfield - “Pocketful of Sunshine” 

 The Beatles - “Here Comes The Sun” 

 Kwiat Jabłoni - “Kometa” 

 Sixpence None The Richer - “Kiss Me” 

 Fleetwood Mac - “Dreams” 

 David Bowie - “Rebel Rebel” 

 Alanis Morissette - “Ironic” 

 George Michael - “Freedom! ‘90” 

 The Supremes - “Baby Love” 

 The Monkees - “I’m a Believer” 

 Nancy Sinatra, Lee Hazlewood - “Summer Wine” 

 Take That “Back For Good” 

 

 

 

Kornelia Jędrzejczak 3gb 
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Zbrodnia w sztuce czy sztuka                

w zbrodni?  
Wszystko zaczęło się w latach 90. ubiegłego 

wieku w Norwegii. W owym czasie Nor-

wegia stała się sercem black metalu. Wielu 

muzyków należało również do organizacji 

nazywanej The Black Circle charakteryzują-

cej się skrajnie antychrześcijańskimi poglą-

dami i zafascynowaniem śmiercią. 

Główną postacią sceny black metalowej był 

Euronymous, gitarzysta zespołu Mayhem. 

Cały, na wskroś satanistyczny ruch miał 

swoje źródło w piwnicy sklepu Helvete (po 

norwesku piekło), gdzie spotykali się mu-

zycy black metalowych zespołów. Muzyka 

była inspirowana złem, piekłem, śmiercią i 

rozkładem. W pewnym momencie skrajne 

poglądy stały się niemalże kultem. W 1992 

roku rozpoczęła się fala podpaleń kościo-

łów. Połączono je z satanistycznym ruchem 

członków black metalowych zespołów. Do 

1996 roku miało miejsce co najmniej 50 ta-

kich podpaleń. 

Jako pierwszy został podpalony kościół 

Fantoft stavkirke, który pojawił się w 

zgliszczach na okładce solowego projektu 

Varga Vikernesa pod tytułem Burzum (po 

norwesku popioły). Ostatecznie Vikernes 

został powiązany i skazany za trzy podpa-

lenia kościołów. 

Jednak black metal stawał się nie tylko mu-

zyką, lecz także stylem życia. Dowodzi te-

go między innymi postać Dead'a , a właści-

wie Per Yngve Ohlin'a, wokalisty zespołu 

Mayhem. Jego zafascynowanie śmiercią ob-

jawiało się wiele razy. Przed koncertami 

miał zwyczaj zakopywać ubrania w ziemi 

oraz wąchać rozkładające się ciała zwierząt, 

by jeszcze bardziej przesiąknąć śmiercią. 

Podczas występów okaleczał się. Ostatecz-

nie popełnił samobójstwo w 1991 roku, 

podcinając sobie żyły i strzelając w głowę. 

Euronymous znalazł jego zwłoki, lecz za-

nim zadzwonił na policję zrobił zdjęcia 

martwemu ciału. Zostały one potem wyko-

rzystane przy tworzeniu okładki do albu-

mu The Dawn of the Black Hearts. 

Na tym nie koniec makabrycznych tragedii. 

Niektóre źródła twierdzą, że gitarzysta zro-

bił amulety z rozbitej czaszki Dead'a, które 

później rozdał kolegom z zespołu. 

Sam Euronymous skończył życie w strasz-

ny sposób. Został znaleziony na klatce 

schodowej przy swoim mieszkaniu z 23 ra-
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nami kłutymi. O zabójstwo został oskarżony 

Varg Vikernes. Został skazany na 21 lat wię-

zienia, co stanowi najwyższy wymiar kary 

w norweskim prawie. 

Wszystkich zainteresowanych wczesnym 

norweskim black metalem serdecznie zachę-

cam do zapoznania się z filmem Until the 

Light Takes Us.   

 

Zuzanna Latanowicz kl.3GB 
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Źródła informacji i zdjęć : 

Zdjęcie Antonio Gaudíego : 

.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Antoni_gaudi.jpg/184px-Antoni_gaudi.jpg 

Zdjęcie Sagrada Familia : 

https://s1.tvp.pl/images2/1/3/2/uid_132ea16d61e69d3c68c4175d0ed282521647714312176_width_1280_play_0_pos_0_gs
_0_height_720_bazylika-sagrada-familia-antonio-gaudiego-w-barcelonie-fot-shutterstock.jpg 

Zdjęcie Parku Güell : 

https://i.wpimg.pl/O/644x430/d.wpimg.pl/1165912131--291090081/barcelona_4.jpg 

Zdjęcie bramy : 

https://www.podrozepoeuropie.pl/system/gallery/images/images/000/006/452/large/Barcelona-Antoni-Gaudi-smocza-
brama.JPG?1500746259 

Zdjęcie Pałacu biskupiego w Astordze : 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Palacio_Episcopal_y_Catedral.jpg/800px-
Palacio_Episcopal_y_Catedral.jpg 

Zdjęcie Casa Vicens 

https://aws-tiqets-
cdn.imgix.net/images/content/9528674f03c44fe0b5fad6f5a055e924.jpg?auto=format&fit=crop&h=800&ixlib=python-
3.2.1&q=70&w=800&s=531b143f9ddac026ba38c4d7ff6d3cd3 

Cytaty Gaudíego : 

https://zyciorysy.info/gaudi/#Cytaty-Gaudiego | Zyciorysy.info 

Informacje o życiu Gaudíego : 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD 

https://sztuka-architektury.pl/article/4668/antonio-gaudi 

https://www.budowle.pl/architekt/antonio-gaudi 

Źródło informacji pominięte w ostatnim numerze : 

“Codziennie - Kalendarz 2017” - Biedronka - Walentynki 

Źródła informacji : Wikipedia, kanał Kryminomaniak  

i NotOnlySound ciekawostki muzyczne na Youtube 

Zdjęcia: 1.piwnica Helvete, 2.Dead i Euronymous - Wikipedia 

Źródła obrazów: 

Noktowizor, archiwum.allegro.pl 

 John Loige Baird, chronozoom.com 

Vladimir K. Zworykin, wikipedia.org 

Obraz widziany przez noktowizor, swiatlo.tak.pl 

Źródła informacji: materiały ogólnodostępne w internecie 
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