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 Drodzy Czytelnicy, 

żyjąc marzeniami Ikara, kładziemy w Wasze dłonie kolejny 

numer Hermesa. Tworzymy go z myślą o tym, aby w Waszych 

sercach budzid pragnienie zanurzenia się nie tylko w świat  

nauki, ale także w przestrzeo kultury, tak często błędnie 

identyfikowanej z NUDĄ. Mamy nadzieję, że zburzymy 

powszechne mity i zachęcimy Was do wspólnej podróży.  
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W tym numerze: 

opowiadamy o tym 

co się u nas 

wydarzyło, 

spotykamy się z 

nauczycielami „po 

godzinach”…, 

wspominamy 

Krzysztofa 

Kieślowskiego, 

rozmawiamy o 

kulturze, 

opowiadamy o 

swoich pasjach, 

zachęcamy do 

czytania, 

podróżujemy… 

 

 

 

 

Zdjęcie z http://naszesprawy.eu 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 września 2017r. na łowisku wędkarskim w Podolszu odbyły się Mistrzostwa 
Szkół w Grillowaniu Karpia. W konkursowych zmaganiach uczestniczyło 6 ekip, w skład 
których wchodziło dwóch przedstawicieli uczniów szkół gastronomicznych z terenu 
województwa małopolskiego. 

     Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze reprezentowali wychowankowie klasy               
II zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz: Elżbieta Mamoń             
i Jakub Paluch. Zatorska drużyna pod okiem pani Ewy Frączek i pani Justyny 
Paluchowskiej przyrządziła Karpika na wakacjach, czyli grillowanego karpia z kokosem 
oraz sosem pomarańczowo-bananowym, podanego na łódce z parmezanu z dodatkiem 
świeżej rukoli i granatu. Warto podkreślić, iż pomimo niesprzyjającej aury kucharze dzielnie 
radzili sobie z konkursowym zadaniem. Ostatecznie długie przygotowania zostały 
nagrodzone przez jury III miejscem, a także zdobyły uznanie szerszego grona smakoszy 
ryby, otrzymując nagrodę publiczności. 

     Szkolni kucharze wrócili z mistrzostw wymarznięci, ale szczęśliwi i bogatsi o nowe 
smaki oraz doświadczenia. Już dzisiaj planują swój udział w następnych konkursach 
gastronomicznych, aby tym samym pozwolić swojej pasji rozwinąć skrzydła. 

WZS NA PODIUM!!! 

III miejsce i nagroda publiczności             

w NASZYCH rękach! 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKOWSKI SALON MATURZYSTÓW 

PERSPEKTYWY 2017 

Gotowi na maturalną przygodę 

UCZNIOWIE WZS mają świadomość tego, że 

tylko racjonalizm ich uratuje! Z tego względu 

czerpią informacje na temat majowych zmagań z 

każdych źródeł. 

        Tym razem padło na Kraków, gdzie w dniach 

od 26 do 27 września 2017r. na Uniwersytecie 

Jagiellońskim odbył się po raz dwunasty 

Krakowski Salon Maturzystów. Jedno jest 

pewne, że nie był to czas stracony. Mogli nie tylko 

zweryfikować indywidualne rozumienie procedur 

maturalnych, ale przede wszystkim odpowiedzieć 

sobie na nękające  od czterech lat pytanie: co 

dalej? 

 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC NAUKOWCÓW 2017 

      29 września 2017r. odbyła  się kolejna Noc 
Naukowców. Tym razem odwiedziliśmy Polską 

Akademię Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny oraz 

Akademię Górniczo Hutniczą. 

      Warsztaty, pokazy i eksperymenty przybliżyły 
nam tajniki otaczającej nas rzeczywistości. Wizyta 

w bezechowej komorze uświadomiła czym jest 

cisza i jak nam jest obca.  

      Pełni entuzjazmu czekamy na kolejne 

spotkanie z nauką i techniką. 

 

WZS w akcji… 

- Palczowice 2017 – PIKNIK CHARYTATYWNY 

DLA HELENKI 

PIKNIK 

RODZINNY w 

SMOLICACH 

8.10.2017r. 



 

 
 

 ZAPISANE W szkolnym obiektywie… 
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Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli i uczniów. Tym razem było sensacyjnie, 

melodramatycznie, komediowo i kryminalnie..                                   

Nagrodę za reżyserię i całokształt twórczości odebrała pani dyrektor Marta Bies. 
Zaszczytnego miana królowej ludzkich serc doczekała się pani pedagog. Scenarzystką roku została 

pani Sylwia Przejczowska za komedię pt.: „ Wy mi tej matury nie zdacie”. Pierwszoplanowe role 

męskie obsadzili w tym roku informatycy: pan Piotr Pasierb za dramat: „ Wgraj mi wreszcie tego 

Office’a” oraz pan Bonar za komedię: „Jakie jest hasło do Wi- Fi”. Film obcojęzyczny to domena 
pań Chmielowskiej i Łysek, dlatego ich przemówienia zostały wygłoszone w języku Szekspira i 

Gothego. Za efekty specjalne odpowiadał pan Dudek, otrzymując nagrodę szkolnego AK 40. 

Debiutantem roku jest pan Orłoś, nasz „King Bruce Lee- karate mistrz”. Wizjonerem kina została 
pani Sikorska i jej kolekcja uczniowskich smartfonów, gromadzona podczas każdej lekcji. 

Producentami roku okazali się: Burmistrz Zatora- pan Mariusz Makuch i Kierownik Wydziału 

Oświaty- Karol Matyjasik, nagrodzeni za epickie dzieło: „Chcemy więcej kasy na szkołę”. 

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy samych sukcesów w przyszłości. Poza tym nasze 

pierwszaki w końcu stały się pełnoprawnymi uczniami WZS- u. Witamy w gronie uczniów..... 
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Agnieszka Janczy: Pani Izabelo, bardzo 

dziękuję za wyrażenie zgody na ten 

wywiad. Nie ukrywam, że w sercach 

naszych uczniów kryje się wiele pytań     

do Pani, dlatego postaram się choć na kilka 

z nich uzyskać odpowiedź w czasie naszej 

rozmowy. Rozpocznę tradycyjnie:   

dlaczego zawód nauczyciela i skąd pomysł 

na to, aby dydaktyczne umiejętności 

wzbogacić o nowe, sportowe 

doświadczenia? 

Pani Izabela Łysek: Ciągle nie wierzę 

w to, że marzenia małej dziewczynki, 

siedzącej za biurkiem w swoim pokoju, 

spełniają się…choć kilka razy próbowałam 

zmienić ich tor. Zabawy z koleżankami     

w szkołę zawsze kończyły się tym 

samym - to ja odgrywałam rolę 

nauczycielki…przypadek? - nie sądzę . 

Oczywiście zawsze w każdym gronie 

nauczycielskim miałam również swoich 

ulubionych nauczycieli, takich którzy 

z czasem stawali się moimi autorytetami     

i do tej pory mnie inspirują. Panią Danusię 

Skrzypek cenię za to, iż jako pierwsza 

pokazała mi, że do ucznia należy odnosić 

się z szacunkiem i być dla niego 

wsparciem w każdym problemie, bronić 

słabszych, a silnym wyjaśniać kwestie 

integracji w zespole, ponieważ „wszyscy 

jesteśmy sobie równi”. Po przebytych 

praktykach szkolnych w czasie studiów 

z filologii germańskiej powiedziałam sobie 

„nie wieder” . Jednak karma powraca, 

z czego się bardzo cieszę. Obecnie walczę 

ze stereotypem nauczyciela w Polsce. 

Społeczeństwo przestało doceniać pracę 

jaką realizujemy, idee, którymi się 

kierujemy. Dlatego staram się w klasach, 

gdzie młodzież jest otwarta na różnorodne 

doświadczenia, wprowadzać nowe metody 

nauczania czy realizować projekty -   

Wywiad przeprowadzony z panią Izabelą Łysek,                        

nauczycielem języka niemieckiego i wychowania fizycznego. 

…ten  moment był dla mnie szczególnie istotny, gdyż 

widziałam w nich już nie tylko uczniów ze szkolnej 

ławki, ale młodych, otwartych, odważnych ludzi, dla 

których stawiane wyzwania są motywacją do 

udowodnienia sobie, że osiągnięcie celu jest w ich 

rękach… 



 

- praktyki zagraniczne. Uwielbiam           

tę pracę, ponieważ przebywam                   

z młodzieżą, która wymaga ode mnie 

ciągłego doskonalenia się w różnych 

dziedzinach, np. w pracy z uczniem 

słabym i uzdolnionym, pracy 

wychowawcy, lektora językowego,             

a od niedawna również nauczyciela w-f. 

Zawsze uwielbiałam stawiać sobie dziwne 

cele, ale oczywiście w obszarze dla mnie 

osiągalnym. Ponadto już w szkole byłam 

osobą aktywną, uwielbiałam wyjazdy       

na biegi przełajowe, sztafetowe i turnieje 

tenisa stołowego. Studia filologiczne 

całkowicie mnie pochłonęły, ale nie         

na tyle, aby zrezygnować z  basenu, 

fitnessu, biegów, rowerowych podróży czy 

łyżworolek. Z tego względu dla wielu 

moich bliskich znajomych wybór nowych 

studiów nie był zaskoczeniem. Inaczej 

zareagowali uczniowie i moi 

współpracownicy. Dla nich widok 

germanistki z piłką w ręku jeszcze           

we wrześniu pachniał egzotyką! 

Agnieszka Janczy:  Skąd fascynacja 

germanistyką? 

Pani Izabela Łysek: Zawsze zostaję 

wierna swoim marzeniom, celom 

i postanowieniom. Kiedy w 4 klasie szkoły 

podstawowej dowiedziałam się, że naszym 

pierwszym językiem obcym nie będzie 

angielski, jak w innych placówkach, tylko 

język niemieckim, natychmiast poprosiłam 

rodziców o zakupienie podręczników już 

w lipcu. Niestety we wrześniu okazało się, 

że jednak uczymy się języka angielskiego.  

Taki obrót sprawy utwierdził mnie tylko   

w przekonaniu, że łatwo nie odpuszczę 

i będę uczyć się na własną rękę języka 

niemieckiego. Tym samym udowodniłam 

rodzicom, a przede wszystkim sobie,       

że zakupione podręczniki nie poszły        

na marne. Ponadto uwielbiałam zdziwienie 

rówieśników, dla których moja miłość    

do niemieckiego była czystą abstrakcją. 

To, co dla nich wydawało się okropne,    

dla mnie było tylko zachętą do dalszej 

pracy. 

Agnieszka Janczy:  Za nami pełna paleta 

barw „erasmusowych” wspomnień. Jestem 

ciekawa co w Pani pamięci zaznaczyło 

swój szczególny ślad po tym ważnym     

dla nas wydarzeniu. 

Pani Izabela Łysek: Erasmus był            

dla mnie wyzwaniem, przygodą, czymś,  

co zarazem mnie przerażało i dziwnie 

motywowało do tego, aby w pełni 

zrealizować. Choć wspomnienia 

wypełniają moją pamięć całkowicie 

i pewnie mogłabym na ich podstawie 

napisać książkę, to jednym z dla mnie 

najcenniejszym jest popołudnie, w czasie 

którego praktykanci  po pierwszych 

godzinach pracy z dumą opowiadali         

mi o tym, jak skutecznie pokonywali 

barierę językową i utwierdzali                   

w przekonaniu, że są odpowiednio 

przygotowani do powierzonych im zadań, 



PO GODZINACH… PO GODZINACH… PO GODZINACH… 

 

dlatego bez problemu im sprostają. Ten 

moment był dla mnie szczególnie istotny, 

gdyż widziałam w nich już nie tylko 

uczniów  ze szkolnej ławki, ale młodych, 

otwartych, odważnych ludzi, dla których 

stawiane wyzwania są motywacją            

do udowodnienia sobie, że osiągnięcie celu 

jest w ich rękach. Nie zapomnę także miny 

Pana Marka, gdy go zostawiałam              

na kolejne dwa tygodnie  . 

Agnieszka Janczy:  Kim Pani Łysek jest 

po szkole? 

Pani Izabela Łysek: Pani Łysek po szkole 

ostatnimi czasy stara się pokonywać swoje 

słabości .  Od roku walczę z jednym 

z żywiołów jakim jest woda i muszę 

przyznać, że „wojnę wygra 

tylko jeden” . 

Opanowałam już 

wszystkie style 

pływackie,                     

a w niedalekiej 

przyszłości chciałabym 

doskonalić je, aby osiągać jak 

najlepsze czasy. Do sukcesów Otylii 

Jędrzejczak jednak ciągle daleko . Poza 

tym uwielbiam amerykańskie seriale. 

Jestem wiernym widzem: Black Mirror, 

The House of Cards, Vikings, Mr. Robot, 

Orange is the new black, Homeland, 

Breaking Bad , Ozark.  Staram się także   

co drugi dzień przeczytać  choć parę 

kartek dobrej książki (rewelacyjnym 

doradcą jest w tych sprawach p. Sylwia 

Przejczowska). Obecnie jest to powieść 

Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna, 

opowiadająca o tym, jak książka może 

zmienić życie człowieka. 

Agnieszka Janczy:  Zawsze jest Pani 

w wyśmienitym humorze i pełna energii. 

Proszę zdradzić sekret chroniący przed 

jesienną chandrą? 

Pani Izabela Łysek: Pani Łysek radzi  

zaraz po przebudzeniu wykonać 3 serie    

po 10 powtórzeń ulubionego ćwiczenia,    

a następnie nawodnić organizm szklanką 

ciepłej wody mineralnej z dodatkiem 

cytryny i świeżej mięty. Poza tym 

codziennie przed wyjściem                      

do pracy/szkoły mówić sobie głośno,        

że to będzie dobry dzień, mój dzień            

i przeżyć go tak, aby nie zmarnować ani 

sekundy. Pamiętać o uśmiechu na twarzy 

i optymistycznym nastawieniu. Przerażają 

mnie ludzie, których pesymizm i smutna 

mina jest większa niż kosmiczna otchłań. 

Należy wyzwolić z siebie pozytywną 

energię i zarażać nią innych, bo wróci      

do nas ze zdwojoną siłą. Wieczorem 

rozmowa z bliskimi i szybkie 

podsumowanie dnia przy dobrej muzyce. 

 

Agnieszka Janczy:  Dziękuję za rozmowę 

i życzę dalszych sukcesów. 

Pani Izabela Łysek: Dziękuję Agnieszko 

za wywiad i możliwość uzewnętrznienia 

się przed czytelnikami  . 



 

Pierwszy  z serii artykułów dotyczących miejsca matematyki we 

współczesnej kulturze miał dotyczyd złotych łuków McDonalda. 

Słowo miał nie pada tutaj bez przypadku, ponieważ autor tekstu 

natrafił na niespodziewane trudności. Od lat, wprowadzając 

pojęcie paraboli na lekcjach matematyki, odwołuję się do rzutu 

ukośnego, przekrojów stożka i do powszechnie 

rozpoznawanego logo. Wydawało mi się, że znalezienie 

równania funkcji kwadratowej, której fragment wykresu został 

wykorzystany do projektu, będzie łatwe. Znalazłem kilka prac 

na ten temat, ale żadna z nich mnie nie satysfakcjonowała. 

Własne próby w Geogebrze oraz przeszukiwania zasobów sieci trwały do momentu odwiedzenia strony  

http://www.math.tamu.edu/~dallen/digitalcam/goldenarch/parabola.htm. Pobieżna analiza oraz 

zapisane wnioski spowodowały małą konsternację. Łuk logo McDonalda to nie fragment paraboli.      

Jak nie parabola to co? Może na siłę doszukujemy się 

śladów matematyki w zgrabnym pociągnięciu ręki autora 

logo architekta Stanley’a Clarka Mestona. Wydaje się,         

że  wykształcony matematycznie inżynier nie tworzy nic 

z przypadku. Kresem mozolnych poszukiwao staje się Saint 

Louis w USA, czyli Gateway Arch - obiekt architektoniczny     

w kształcie 192-metrowego łuku i kształtu krzywej 

łaocuchowej. Cóż to jest ta krzywa łańcuchowa? 

Szczegółowa analiza krzywej i jej miejsca                     

w architekturze wykracza poza ramy artykułu. Na 

razie myślę, że zdjęcie podpowiada wam o jaką 

krzywą chodzi. Złapałem króliczka. Z pomocą 

Geogebry oraz kosinusa hiperbolicznego uzyskałem coś takiego: 

Nie wiem czy rozwiązałem problem, ale poszukiwanie jego rozwiązania sprawiło mi wiele 

przyjemności. Na koniec przepraszam wszystkich moich uczniów za wprowadzenie ich w błąd. 

Krzysztof Dudek 

http://www.math.tamu.edu/~dallen/digitalcam/goldenarch/parabola.htm


 

 

 

 

 

 

     Traumberuf YouTuber 

  Amüsante, unterhaltsame oder 

informative Videos drehen, diese ins Netz 

stellen und damit Geld verdienen. Das 

Leben als  YouTuber  ist bunt, lustig und 

abwechslungsreich. Kein Wunder also, 

dass vor allem die Zielgruppe der 13-bis 

17-jährigen davon träumt, es ihren 

Vorbildern gleich zu tun. Es klingt ja alles 

recht einfach, oder? Wenn man jedoch einen genaueren Blick auf das Berufsbild „YouTuber“ wirft, wirkt 

es plötzlich alles andere als einfach und entspannt.  

Der YouTuber Borja Schwabauer  oder auch „Herr Doktor Allwissend “ weiß, dass der Erfolg bei 

YouTube kein leichter und nur bedingt möglich ist. Er selbst hat mittlerweile über 400 Tausend 

Abonnenten, die er sich hart erarbeitet  hat. Allerdings sagt er auch, dass er selbst bei nur 100 Zuschauern 

schon viel Spaß hatte an dem, was er tut. Und das ist wohl das wichtigste, wenn man eine Karriere als 

YouTubeStar anstrebt -der Spaß. Denn nur dann kann man auch die Zuschauer vor dem Bildschirm 

begeistern. Millionen von Menschen widmen sich auf der Videoplattform ihrem Hobby, nur sehr wenige 

von ihnen können auch davon leben. „Es braucht viel Zeit und Arbeit und am Ende auch ein bisschen 

Glück, um so etwas beruflich machen zu können“, sagt Borja Schwabauer. YouTuber gönnen sich vor 

allem selten Urlaub, sie kommunizieren ununterbrochen mit ihrem Publikum. Und auch wenn man 

manchmal lieber entspannen würde, ist das nicht immer möglich. Man muss am Ball bleiben und sehr  viel  

Aufwand für dieses zeitintensive Hobby betreiben. Hinzu kommt, dass jeder erfolgreiche YouTuber 

heutzutage nicht mehr nur einen Kanal betreibt, sondern in der Regel  noch einen zweiten oder dritten, was 

noch mehr Arbeit zur Folge hat. Viele der heute bekannten YouTuber  haben außerdem angefangen, als 

noch niemand von diesem Erscheinungsbild sprach oder etwas darüber wusste. Damals konnte‚ noch 

niemand ahnen, dass sie bei den Jugendlichen irgendwann  beliebter sein werden als  TV-Stars.  

 Die Beliebtheit dieses Berufs ist  allerdings stark gewachsen und wird auch von der Bundesagentur 

für Arbeit nicht vernachlässigt. Auf Veranstaltungen für Jugendliche zur Berufswahl klärt sie auch über 

Internetberufe auf. Die Eltern der begeisterten Schüler sehen das Ganze jedoch kritisch. Für sie ist 

YouTube ein schwachsinniges Hobby. Und auch die Pädagogen raten dazu sich nicht auf den YouTube-

Ruhm zu verlassen. Es ist immer besser, sich noch ein weiteres Standbein aufzubauen. So schnell, wie der 

Erfolg gekommen ist, kann er schließlich auch wieder verschwinden.  

 

 

 

Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu w j.niemieckim  na 

temat zawodu YouTubera. Pomocne podczas czytania będzie dla Was 

tłumaczenie uczennicy klasy III TOT Sylwii Tyrybon.  

Quelle: Magazin Deutsch aktuell, Nr. 81/2017; Artikel YouTuber –ein 

Beruf der Zukunft? von Aleksandra Pazik 



 

Wymarzony zawód Youtuber  

Śmieszne, zabawne lub 

zawierające informacyjne materiały 

video-filmiki można nakręcić, umieścić 

w Internecie i zarobić na nich pieniądze. 

Życie jako YouTuber jest kolorowe, 

zabawne i urozmaicone. Nic dziwnego, 

że grupa docelowa to 13-17 latkowie, 

którzy marzą, aby wzorować się na 

najlepszych. To wszystko brzmi dość 

prosto, prawda? Jednakże jeśli 

przyjrzymy się nieco bliżej zawodowi 

„YouTubera” to wszystko wyda się inne 

niż proste i zabawne. 

  

YouTuber Borja Schwabauer lub 

inaczej „Pan Doktor 

Wszystkowiedzący” wie, że sukces na YouTube nie jest łatwy i tylko warunkowo możliwy. On 

sam posiada ponad 400 tysięcy abonentów, na których ciężko pracował. Jednak mówi również, że 

cieszyło go nawet to, jak kręcił filmiki tylko dla  setki widzów. I to jest chyba najważniejsze 

podczas poszukiwania kariery jako YouTuber – zabawa i przyjemność. Tylko wtedy można 

zachwycać widzów przed ekranem. Miliony ludzi oddają się swoim zainteresowaniom na 

platformach filmowych, ale bardzo niewielu z nich może za to wyżyć. ,,Zajmuje to dużo czasu i 

pracy, a na koniec potrzeba trochę szczęścia, aby zrobić coś profesjonalnie” mówi Borja 

Schwabauer. YouTuberzy rzadko pozwalają sobie na wakacje, ponieważ stale komunikują się ze 

swoimi odbiorcami. A nawet jeśli chcesz się zrelaksować nie zawsze jest to możliwe. Trzeba 

trzymać rękę na pulsie i poświęcić wiele wysiłku dla tego czasochłonnego hobby. Ponadto każdy 

Youtuber, który osiągnął już sukces, nie działa tylko na jednym kanale, ale jest też drugi, a nawet 

trzeci, co w rezultacie powoduje więcej pracy. Wiele z obecnie znanych Youtuberów zaczęło 

swoją karierę, kiedy nie mówiono nic o takim zjawisku, jakim jest ten zawód, ani nikt nie miał 

żadnej wiedzy na ten temat. Wówczas nikt się nie spodziewał, że będą oni bardziej popularni 

wśród młodych ludzi niż gwiazdy TV.  

Popularność tego zawodu znacznie wzrosła i nie jest zaniedbywana przez Urząd Pracy. Na 

wydarzeniach dla młodych ludzi poszukujących pracy, informuje się ich o internetowym 

zawodzie. Rodzice zachwyconych uczniów są do tego krytycznie nastawieni i uważają, że 

Youtube to głupie hobby. Nauczyciele radzą, aby nie zdawać się jedynie tylko na sławę tego 

zawodu. Zawsze lepiej sobie stworzyć jeszcze inny filar możliwości zarobkowej. Tak szybko jak 

sukces nadchodzi, tak szybko może zniknąć. 

 

tłumaczenie: Sylwia Tyrybon, kl. IV TOT 



 – Stephen King 
 

Sylwetka autora 

Stephen King pisze książki oparte o własne 

obserwacje. Tworzy świat, umiejscawia        

w nim bohaterów i nie przeszkadza im          

w dalszych posunięciach. Ta nietypowa 

metoda prowadzenia fabuły ostatecznie 

owocuje horrorem (Lśnienie), sugestywną 

historią o człowieku (Zielona Mila) a także 

obyczajową “stopklatką” ciekawych czasów 

(Joyland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunapark lekiem na złamane serce? 

Opisywany park rozrywki nie wygląda jak nasza 

Energylandia. Brak w nim nowoczesnych rollercoasterów, 

najnowszych technologii i mnóstwa atrakcji, które                    

z pewnością tracą na znaczeniu w porównaniu z tym,             

co można tutaj doświadczyć. Joyland skrywa bowiem wiele 

ponurych historii. Jedną z nich możemy poznać za sprawą 

głównego bohate, Devin Jonesa, który tuż po przykrej historii 

ze szkolną miłością w Joyland rozpoczyna swoją wakacyjną 

pracę. Z czasem znajduje tu przyjaciół i razem zaczynają 

dociekać historii związanej z tragedią, która wydarzyła się        

w Domu Strachów. Poszukiwania pochłaniają ich bez reszty.

 

Kiedy mowa jest o przeszłości,                                    każdy pisze fikcję. 

King wykorzystuje motywy służące budowaniu napięcia. Mamy więc opuszczone wesołe 

miasteczko ze swoją mroczną atmosferą, dziecko, które jest kimś w rodzaju medium, 

ukrywającego się mordercę sprzed lat, śmierć, która nie uprzedza o swoim nadejściu, lecz atakuje 

nagle i bez uprzedzenia, a nawet starszą od bohatera kobietę, która wprowadzi go w tajniki sztuki 

miłosnej… 

Dorota Wądrzyk 

ZACZYTANI.PL        zaczytani.pl        ZACZYTANI.PL 



 

 

…kino przez wielkie K…

Wolność, równość, braterstwo            

to hasło pochodzące z czasów 

rewolucji francuskiej, które wraz        

z barwami francuskiej flagi stało się 

inspiracją do powstania znakomitej 

trylogii filmowej Trzy kolory: 

niebieski, biały, czerwony                  

w reżyserii Krzysztofa 

Kieślowskiego - polskiego 

reżysera i scenarzysty. 

 

Warto przypomnieć, iż ten znakomity twórca, 

który na trwałe zapisał się w polskiej 

kinematografii,  swoją karierę rozpoczął jako 

scenarzysta specjalizujący się w filmach 

dokumentalnych. Z czasem jednak przyszło 

pragnienie realizacji filmów fabularnych, 

oscylujących na granicy kina moralnego 

niepokoju, motywów metafizycznych 

i psychologicznych. Niezwykła wrażliwość 

i wysoki kunszt pracy zaowocował licznymi 

nagrodami, wśród których na szczególną uwagę 

zasługuje Europejska Nagroda Filmowa "Felix" 

oraz Złoty 

Lew w 

Wenecji. 

W niebieskim Kieślowski porusza historię młodej kobiety, która        

po stracie dziecka  i męża w wypadku samochodowym odwraca się         

od całego świata. Próbuje popełnić samobójstwo, ale dzięki muzyce 

zmarłego męża wraca do pełni życia. Film skupia 

się wokół motywu cierpienia, śmierci, miłości. 

 możemy określić jako groteskowy. 

Główny bohater - Karol to młody fryzjer, który 

po rozwodzie z żoną zostaje zmuszony             

do opuszczenia Francji. Postanawia zemścić się 

na byłej żonie, przez co wpada w świat 

podejrzanych interesów. Akcja rozgrywa się     

na tle Polski oszpeconej, brudnej, zaśnieżonej. 

Kieślowski nawiązuje do tego, by zadać sobie 

pytanie: czym tak na prawdę jest równość. 

Czerwony to ostatni film z trylogii. Bohaterem jest samotny, 

emerytowany sędzia, którego życie porusza się wokół podsłuchiwania 

cudzych rozmów telefonicznych. Poznanie młodej dziewczyny skłania 

go do wyjawienia swoich emocji…, w których nowe światło zyskuje 

motyw losu i przeznaczenia. 
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https://fdb.pl/film/908-trzy-kolory-czerwony 

http://www.iluzjon.fn.org.pl/filmy/info/382/trzy-

kolory-bialy.html 

Dominika Dzidek 



 
 

 

Budynek teatru wzniesiono 
w     latach 1891-1893 na miejscu 
wyburzonego w 1892 kościoła Św. Ducha. 
Budynek jest utrzymany w stylu 
eklektycznym z przewagą neobaroku.       
Tę nową scenę narodową w Krakowie 
zaprojektował Jan Zawiejski.                       
Był to pierwszy budynek w Krakowie, który 
posiadał oświetlenie elektryczne. 
Początkowo nosił nazwę „Teatr Miejski”, 
dopiero w 1909 otrzymał imię Juliusza 
Słowackiego. 

Pomysłodawcą budowy teatru był 
Walery Rzewuski, który stosowny wniosek 
przedstawił krakowskiej Radzie Miejskiej 
5 września 1872 r. Nowy wniosek w tej 
sprawie zgłosił 7 października 1877r.    
Rada Miejska 17 czerwca 1886r. 
przeprowadziła debatę na temat lokalizacji 
i budowy nowego teatru. 1 sierpnia 1888r. 
rozpisano międzynarodowy konkurs          
na projekt architektoniczny gmachu teatru. 
W styczniu 1890 r. przyjęto do realizacji 
projekt 36-letniego Jana Zawiejskiego, 
z którym zawarto umowę 18 marca 1891r. 
Kamieo węgielny położono 2 czerwca   
1891r. Okolicznościowe dokumenty pod 
kamieniem złożyły Helena Modrzejewska 
i Antonina Hoffmann. Ogólny koszt budowy 
teatru wyniósł 767 tys. zł reoskich.              
W kwietniu 1892r. Rada Miejska 
postanowiła teatr wydzierżawid. 13 lipca 
1893r. ogłoszono konkurs na sześcioletnią 
dzierżawę teatru, a 27 lipca tegoż roku 
radni przyznali dzierżawę pierwszemu 
dyrektorowi tego Teatru Tadeuszowi 
Pawlikowskiemu. Pierwsza robocza próba 
w teatrze miała miejsce 11 września 1893r. 
Odbyła się ona we foyer, gdyż na scenie 
trwały jeszcze prace instalacyjne. 
Uroczystego otwarcia nowego teatru 

dokonano o godz. 12:00 w południe         
21 października. Podczas pierwszego 
spektaklu wystawiono fragmenty utworów 
Mickiewicza, Słowackiego i Fredry. Przez 
następnych pięd tygodni wystawiano 
wyłącznie polski repertuar1. 

 

UWAGA! 

Fasada teatru ujęta jest w dwa 

ryzality zwieoczone alegorycznymi 

postaciami: z lewej Poezja, Dramat              

i Komedia, z prawej Muzyka, Opera              

i Operetka. Poniżej gzymsu znajdują się 

alegoryczne popiersia Wesołości i Smutku. 

Na froncie fasady widnieje napis     

„Kraków narodowej sztuce”.                             

Na szczycie znajdują się posągi młodzieoca 

w kontuszu – Tadeusza  i młodej kobiety 

w szlacheckim stroju – Zosi. 

Łucja Bednarz 

                                                             
1
 Marek Żukow-Karczewski, Jak w Krakowie teatr 

budowano, „Echo Krakowa”, 9, 10, 11 XII 1988 r., 
nr 240 (12793). 

http://www.miejscakonferencyjne.pl/sale-konferencyjne/krakow/teatr-im-juliusza-slowackiego-

w-krakowie.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zawiejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walery_Rzewuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Modrzejewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonina_Hoffmann
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_re%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pawlikowski_(re%C5%BCyser)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pawlikowski_(re%C5%BCyser)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Foyer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_%C5%BBukow-Karczewski


 
 

 

Na Liście Światowego Dziedzictwa 

pojawił się nowy, piętnasty obiekt!  

Jest nim Kopalnia rud ołowiu, srebra         

i cynku w Tarnowskich Górach  oraz 

system gospodarowania wodami 

podziemnymi. Pomysł wpisania kopalni 

pojawił się po raz pierwszy w 2004r., zaraz 

po wpisaniu Zabytkowej Kopalni Srebra 

oraz Sztolni Czarnego Pstrąga na listę 

Pomników Historii. W roku 2008 SMZT 

(Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej) podjęło współpracę             

z Barrym Gamble – brytyjskim ekspertem 

ds. UNESCO. 

Pomógł on napisać 

wniosek dotyczący 

dodania do wspomnianej 

listy kopalni znajdującej się na Śląsku. 

Dwa lata później we wstępnym raporcie 

wykazał mocne i słabe strony tarnogórskiej 

kandydatury. Początkowy brak 

zainteresowania owym wnioskiem nie 

zniechęcił SMZT do walki o upragniony 

cel i ostatecznie obiekt wpisano na listę 

9 lipca 2017 roku. W tej chwili pozycjami 

na tej liście cieszą się: 

1. Stare Miasto w Krakowie, 

2. Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, 

3. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, 

4. Puszcza Białowieska, 

5. Stare Miasto w Warszawie, 

6. Stare Miasto w Zamościu, 

7. Średniowieczny zespół miejski Torunia, 

8. Zamek krzyżacki w Malborku, 

9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz 

park pielgrzymkowy, 

10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, 

11. Drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica 

Murowana, Sękowa, 

12. Park Mużakowski, 

13. Hala Stulecia we Wrocławiu, 

14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, 

15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania 

wodami podziemnymi. 

Gdzie właściwie znajdują się Tarnowskie Góry? 

Tarnowskie Góry znajdują się na południu 

Polski, na terenie województwa śląskiego.  

Nowy obiekt na polskiej liście     

                                                                       UNESCO 

Łucja Bednarz 




