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Drodzy Czytelnicy! 
 
 
Z ogromną przyjemnością witamy w nowym, wiosenno-letnim numerze! Tematem przewodnim majowej 
edycji „IX Wrót” są „Wściekłe bratki” - tytuł wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, z racji tego, że wy-
danie to obfituje w poezję.            
Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy święto naszego Patrona, Bohaterów Monte Cassino. Dlatego 
oprócz naszego (nie)zwykłego Kącika Poetyckiego mamy zaszczyt opublikować też wiersze, które zwycię-
żyły w konkursie „Patron naszej szkoły”.  
Numer ten zawiera też recenzję i teksty traktujące o problemach obecnego świata - dla każdego coś miłe-
go! Mamy nadzieję, że czytanie będzie dla Was miłym smaczkiem podczas ciepłych, majowych wieczorów. 
 
Redaktorki naczelne „IX Wrót” 

Wstępniak 
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POROZMAWIAJMY O ZDROWIU - TREND 
“THAT GIRL” 
Natalia Markowska 3ga 

W dobie wszechobecnych social mediów, takich jak Facebook czy Instagram, trudno jest nie poró- nywać 
się do osób, które widzimy na zdjęciach i filmikach. Wraz ze wzrostem znaczenia mediów społecznościo-
wych okazało się, że owe platformy wywierają realny wpływ na nasze samopoczucie, nastrój, opinie      i - 
co najważniejsze - postrzeganie własnego ciała. Nieskończona liczba zdjęć kreuje nierealistyczny ideał 
osoby, która w realnym świecie jest niemożliwy do osiągnięcia. Kim właściwie jest that girl i dlaczego trend 
z nią związany jest tak niebezpieczny? Według strony Urban Dictionary, that girl to: “dziewczyna, która co-
dziennie wstaje o 5 rano, medytuje, pije smoothie, codziennie bierze prysznic, prowadzi dziennik, je tylko 
zdrową żywność, chodzi na siłownię i odnosi sukcesy na wiele sposobów. Prawdopodobnie jest także bo-
gata”. Można powiedzieć, że jest to określenie dziewczyny, która jest idealna, bez skazy, z dokładnie ułożo-
nym życiem. Jest postacią dbającą o siebie zarówno w sferze cielesnej, fizycznej, jak i psychicznej - stano-
wi wzór dla innych osób, które chciałyby być takie jak ona. 

 

THAT GIRL XXI wieku 

Emma Chamberlain, 20- letnia youtuberka urodzona w Kaliforni, stanowi najlepszy przykład that girl XXI 
wieku. Założyła swój kanał na YouTube w 2017 roku, mając zaledwie 16 lat w momencie opublikowania 
swojego pierwszego filmu. Niecałe pięć lat później jest jedną z najbardziej wpływowych influencerek obec-
nych czasów. Na dzień dzisiejszy ma 11,3 miliona subskrybentów na YouTube i 15,3 miliona obserwatorów 
na Instagramie. Treści publikowanych przez nią filmów, mimo że są bardzo różnorodne, skupiają się głów-
nie na pokazywaniu jej życia codziennego, tego, co robi w wolnym czasie i vlogów z podróży czy fashion 
week’ów. Emma prowadzi zdrowy styl życia (jest wegetarianką), chodzi na siłownię, uprawia jogę, spędza 
czas ze znajomymi lub na zakupach w markowych sklepach (współpracuje z takimi markami jak Louis Vuit-
ton, czy Levi’s), posiada nawet własną linię produktów do pielęgnacji twarzy i kawę Chamberlain Coffee. 
Młoda Amerykanka jest wzorem dla wielu nastolatek, które pragną być jak ich ulubiona influencerka              
- zawsze dobrze ubrana, otoczona znajomymi, z ekscytującym życiem, w którym codziennie dzieje się coś 
ciekawego. 

 

JASNA STRONA MOCY 

Na pierwszy rzut oka content promujący styl życia, który prowadzi that girl, jest nieszkodliwy - wręcz prze-
ciwnie, może zmotywować nas do rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy siły. Wyobraźmy sobie sytuację, 
w której siedzimy na kanapie i od godziny przeglądamy Tik Toka, kiedy nagle wyświetla nam się post, w 
którym dziewczyna dzieli się “pięcioma poradami na lepsze życie”, pokazuje swój produktywny poranek, a 
przed wyjściem do pracy przygotowuje zdrowy posiłek. Estetycznie przygotowany filmik wpływa na naszą 
świadomość i sprawia, że my także chcemy wyglądać jak osoba na nim przedstawiona. Takim sposobem, 
następnego dnia wstajemy wcześniej niż zwykle, jemy zdrowe śniadanie, a po pracy czy szkole idziemy na 
siłownię. Innym aspektem tego trendu jest ogólne “romantyzowanie” codziennych czynności przez that girl, 
takich jak sprzątanie, nauka, czytanie, czy nawet jazda komunikacją miejską. Jest to zjawisko, które ma po-
zwolić na postrzeganie naszego otoczenia i rzeczywistości w “różowych okularach” - sprawia, że jesteśmy 
bardziej chętni do wykonywania danych (często trudnych, monotonnych czy nudnych) czynności, ponieważ 
dzięki “romantyzowaniu” kojarzą nam się z czymś przyjemnym. 



5 

Kwiecień/maj 2022 

REALISTYCZNE I MOTYWUJĄCE CZY TOKSYCZNE I NIEREALNE? 

Dlaczego w takim razie trend that girl uważany jest za toksyczny, skoro stanowi idealne źródło motywacji i 
inspiracji do polepszenia jakości naszego życia? Content publikowany przez influencerów jest starannie 
planowany i niepozbawiony obróbek, aby wyglądał jeszcze korzystniej dla odbiorców i bardziej na nich od-
działywał. To, co widzimy na ekranie telefonu, jest wyidealizowaną prawdą, z dodaną muzyką indie i ładny-
mi ujęciami. Nastolatkowie, oglądając takie filmy i widząc, że prowadzą “nieestetyczny” styl życia, automa-
tycznie czują się gorszymi, co wpływa na ich samopoczucie oraz postrzeganie samego siebie - mają wraże-
nie, że ich życie traci na wartości, bo nie wpasowują się w ideał, jakim jest postać that girl. Im więcej podob-
nych, wyidealizowanych filmików oglądamy, tym częściej mamy wrażenie, że robimy coś nie tak. Czemu 
nasze życie nie jest tak idealne, jak ich? Oglądając takie posty, nie od razu zdajemy sobie sprawę, jak bar-
dzo na nas działają, jak nami manipulują - dlatego konsekwencje podążania za trendem that girl widzimy po 
pewnym czasie. Innymi słowy, that girl promuje przesłanie, że twoje zdrowie, sukces i szczęście liczą się 
tylko wtedy, gdy twoje życie wygląda w określony sposób. 

 

KONSEKWENCJE 

Innym problemem jest to, że trend that girl skupia się, wręcz obsesyjnie, na zdrowym jedzeniu i ruchu fi-
zycznym. Nie brzmi strasznie, prawda? Czasami, oglądając te filmy, dostaję nagłej dawki motywacji do 
sprzątania i porządkowania i nie wpływa to na mnie w żaden sposób negatywnie. Ale innym razem, kiedy  
widzę osobę z idealnie uporządkowanym życiem, dobrymi ocenami i grupką znajomych, zaczynam myśleć: 
„dlaczego nie mogę tak wyglądać? Dlaczego nie mogę być tą dziewczyną?” 

W tym rzecz. Stanie się that girl nie jest w rzeczywistości takie proste. Po pierwsze, wplątując się w estety-
kę robienia „zdrowej ” żywności, można łatwo wpaść w “kulturę toksycznej diety”. Oczywiście, zdrowe odży-
wianie jest dobre, ale przeglądając Tik Toka i widząc ludzi, którzy po raz setny robią zdrowy lunch, zaczy-
namy analizować własną dietę, podliczać spożywane przez nas kalorie, co jest bardzo łatwą drogą do po-
padnięcia w zaburzenia odżywiania. Jednym właśnie z takich zaburzeń, często spotykanych przy okazji 
trendu that girl, jest ortoreksja - obsesja na punkcie zdrowej diety i zdrowego żywienia. 

Promowanie dobrego samopoczucia nie powinno być postrzegane jako “estetyka”. Możesz “romantyzować” 
swoją codzienność, bez podążania za trendem that girl. Jeśli wstawanie o 5 rano nie pasuje do twojego sty-
lu życia, nie powinno to automatycznie wykluczać cię z bycia that girl. Oczywiście, można wyznaczać sobie 
cele do spełnienia, żeby zadbać o swoje zdrowie psychicznie i fizycznie, jednak trzeba uważać, aby te cele 
były realistyczne i możliwe do osiągnięcia - w ramach naszych możliwości. 
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I. 
 

Słońce zachodziło 

rzucało na świat barwy życia 

w moim sercu coś więdło  
pokruszyło się. 
 

Jej głos był niebem 

rozdmuchiwał popiół po krwistych obłokach 

gdy umierałem, topiąc się w nektarach  
śmierć okazała się bolesnym snem. 
 

Musiałem pracować  
ciągnąć za sobą kajdany jej gorzkich słów 

…………………………………… 

mów do mnie więcej, błagam, mów 
 

Gdy umierałem 

słońce wydawało się drapieżne i zimne 

pełzałem po ziemi 
niemo krzyczałem  
 

Ziemio, daj mi trochę ciepła 

wchłoń mnie 

rozłóż na części 
pozbaw materialnego istnienia 
 

Jakaś wróżka wyciągnęła do mnie dłoń 

miała piękny uśmiech 

otarła moją twarz z błota 

a ja ją zabiłem 
 

Zabiłem, wypiłem jej krew, nie płakałem, zabiłem. 
Słońce jakby zastało i rzuciło  
na mnie martwy gniewny  
cień 
 

Poszedłem dalej, przed siebie 

pokaleczony cierniami głogu 

krwawię do dziś 
 

Pewnego dnia, patrząc na nurt rzeki  
zatrzymałem czas. 
Teraz przeklęty nad tym samym brodzę brzegiem 

i ciągle widzę tę samą twarz 
 

I trwam na tym samym pogrzebie 

słyszę swój płacz 

zamiast słyszeć ciebie 
 

 

 

KĄCIK POETYCKI 
Marta Witek 3pc  
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Przeklęte wszystkie moje członki 
przeklęta wątroba 

i każdy rzygający neuron  
za każdy święty obraz 
 

Podążałem za cieniem 

bo myślałem, że był mój 
 

Słońce mnie stworzyło 

urodziłam się w twoim obrazie  
 

Stanąłem przed sądem ostatecznym 

płakałem przez trzy dni i trzy noce  
płakałem za każde natchnienie 

za miedziane o 

za rubinowe f 
za r, indygo  
za szmaragdowe t 
umarłem po raz wtóry 
 

Ciernie rozwijały się i przebiły wnętrze  
pną się do ciebie 

trującym bluszczem 
 

Słońce wschodziło  
przyniosło mi nowe  
nowe pod słońcem 
 

Gdy umierałam  
czekałam na ciebie 
 

Kocham więc jestem 

znów pojawiłem się na świecie 
 

*** 
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Ciężko mi będzie podejść do obiektywnej oceny współczesnego dzieła, jakim jest film pt. ,,Joker” w reżyserii 
Todda Phillipsa, lecz mam nadzieję, że sprostam wysokim wymaganiom. Sztuka filmowa jest inspirowana 
na komisach ze świata DC. Ekranizacja opowiada o początkach kariery złoczyńcy, Arthura Flecka, w które-
go wcielił się znakomity Joaquin Phoenix.  

Gotham City jest od urodzenia Arthura miejscem jego zamieszkania, jak i miejscem, w którym toczy się 
główna akcja filmu. Wróćmy na chwilę do samego świata DC. Dla moich czytelników krótko zaznaczę, czym 
tak naprawdę jest owo uniwersum. DC zresztą, jak jego główny konkurent MARVEL, tworzą komiksy o su-
perbohaterach i ich antagonistach (złoczyńcach). W głównej mierze, idąc na film DC, spodziewamy się kina 
akcji o superbohaterach, znakomitych efektów specjalnych i bardzo żywej pracy kamerą, lecz nic się nie 
zanosi, że taki scenariusz przyjmie „Joker”. Psychologiczny thriller przedstawia miasto Gotham w ponurym 
klimacie. Szarzy obywatele nie tryskają radością, wręcz są zasmuceni, że znaleźli się tam, gdzie są. Chaos 
w mieście jest na porzątku dziennym i po czasie już na nikim nie robi wrażenia. Można powiedzieć, że owo 
miasto w znaczący sposób wpływa na psychikę i funkcjonowanie zwykłego mieszkańca.  

Nie owijając w bawełnę, przechodzimy do głównego wątku fabuły. Arthur opuszcza szpital psychiatryczny 
(Arkham Asylum). Mieszka z chorą matką, którą musi sam utrzymywać. Podejmuje pracę jako klaun do wy-
najęcia. Pracuje w takich miejscach jak szpital dla dzieci chorych na nowotwór lub po prostu na ulicy. Jest 
szykanowany i wytykany palcami przez nadkrytycznych obywateli Gotham. Jedyną czynnością, która przy-
nosi mu radość, jest oglądanie wielkiego komika telewizyjnego, jakim jest Murray Franklin, w którego wcielił 
się wszystkim dobrze znany Robert De Niro. Marzy mu się praca komika, dzięki której mógłby rozśmieszać 
całą swoją publikę. Arthur regularnie musi zdawać raport urzędniczce z opieki społecznej na temat swoich 
emocji oraz uczuć, które nim targają. W zamian kobieta wydaje mu recepty na leki, które nieustannie musi 
zażywać. Po samych rozmowach z pracownikiem publicznym możemy stwierdzić, że umysł Arthura nie do 
końca funkcjonuje prawidłowo, jak przystało na zwykłego człowieka.  

Joaquin Phoenix w nieszablonowy sposób wciela się w rolę psychopatycznego mordercy. Wygryzając i 
sprowadzając na drugi plan znakomitych poprzedników wcielających się w tę samą postać. Heath Ledger, 
Jared Leto czy sam Jack Nicholson muszą zrobić ukłon przed popisową grą aktorską Phoenixa. Mężczyzna 
rzuca kompletnie inne spojrzenie na film, jak i na samego bohatera. Wszyscy poprzednicy Jokera, jak jeden 
mąż grają w filmie, w którym głównymi bohaterami jednak zawsze byli superbohaterowie. Ten jeden film 
jako pierwszy wyłamuje się z tego kręgu i stawia na pierwszym planie wszystkim dobrze znanego księcia 
zbrodni. Można go nazwać jednym wielkim eksperymentem, który na całe szczęście widzów zakończył się 
pomyślnym rezultatem. Odejście od żywych, barwnych kolorów i zastosowanie wszechogólnej szarości i 
braku żywej duszy perfekcyjnie podkreśla charakter głównego bohatera. Arthura można nazwać następują-
cymi słowami: indywidualista, outsider, współczesny ,,przegryw ” czy biedna ofiara zagubiona w zepsutym 
mieście.  

Tytułowy bohater cierpi na niekontrolowane wybuchy śmiechu, przez co z góry obywatele patrzą na niego 
jak na wariata. Takowy śmiech idealnie podkreśla charakter mężczyzny. Trzeba ten śmiech odczuć na wła-
snej skórze, gdyż w odbiorcy wywołuje niepokój oraz dreszcz występujący na całym naszym ciele. Na po-
czątku myślimy, że to zwykły szyderczy śmiech, lecz w rzeczywistości jest to śmiech wołający o pomoc. Sy-
gnalizujący ,,Halo, pomocy, niech ktoś się mną zaopiekuje”. W rzeczywistości nikt nie odbiera tego jako wo-
łania o pomoc drugiego człowieka, lecz tylko jako objaw choroby psychicznej.  

Warner Bros w doskonały sposób przedstawia nieakceptującego siebie człowieka, który z czasem osiąga 
rzesze zwolenników, popierających jego ideały i podążających bez chwili zawahania za nim. Nie streszcza-
jąc całego filmu, mogę powiedzieć, że Arthur przechodzi straszliwą przemianę z bezbronnego mężczyzny w 
psychopatycznego mordercę, niemającego żadnych wyrzutów sumienia. Po zamordowaniu min. 6 osób od-
grywa się majestatyczna scena zakończona tańcem zwycięstwa idei nad zasadami, a dookoła bohatera wi-
watuje chór osób. Obywatele, którzy przystali do tytułowego Jokera, buntują się przeciwko korupcji oraz 

,,Joker”- recenzja filmu 
 Igor Garbacki 3Ga  
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władzy zamożnych osób. Tworzą własne szlaki, jakimi będą podążać i kierować swoim życiem, łamiąc 
wszystkie zasady dotychczas panujące w Gotham. Joker ukierunkował ich tylko w tę stronę, on nie jest 
ich szefem. Arthur pokazał im swoją prawdę na temat świata, lecz nikogo nie przymuszał do przystąpienia 
do niego.  

Tragizm ludzki, jaki został przedstawiony w tym filmie, po części odnosi się do naszego realnego świata i 
może nie ja, nie ty, ale właśnie ktoś może się spotkać z takim traktowaniem, jakiego doświadczył Arthur. 
W końcowych scenach film także przedstawia młodego Bruce Wayne, który w przyszłości stanie się głów-
nym przeciwnikiem Jokera, oraz po części będzie go winił za śmierć rodziców. Film nie zamyka sobie furt-
ki na kontynuację serii.  

Znam tylko parę świetnych ekranizacji, z którymi można porównać ten film pod względem klimatu i przy-
jemności, z jaką się go oglądało. ,,Jokerowi” dorównują następujące ekranizacje: ,,Taksówkarz”; 
,,Parasite” oraz wyśmienity ,,Shutter Island” z Leonardo DiCaprio na czele. Nie zapominajmy także o 
olśniewających swoją grą aktorach drugoplanowych: Robert De Niro, Zazie Betz, Brett Cullen czy także 
Glenn Fleshler. Ich osobowości dodały pikanterii temu filmowi, co zaowocowało fenomenalnym odbiorem 
ze strony fanów. Przechodząc do aspektów technicznych, zwróćmy uwagę na pracę kamery, która opiera-
ła się na jak największym gloryfikowaniu postaci Joaquina. Produkcja postawiła na przyciemnione oświe-
tlenie, które było strzałem w dziesiątkę. Szarość zdecydowanie dominowała na ekranie, która chwilami 
wprowadzała widza w domniemaną depresję. Atmosfera budowała się z minuty na minutę, więc odbiorca 
od samego początku miał się czym rozkoszować. Kadrowanie pełni w tym filmie kluczową rolę, dzięki te-
mu wiemy, kiedy bohater czuje się bezpiecznie, np. w swoim domowym zaciszu, a kiedy wraca do złej 
rzeczywistości i czuje się w  niej niebezpiecznie.  

Przechodząc do podsumowania, jestem wstanie stwierdzić, że ta 120-minutowa ekranizacja wyczerpała 
temat i zachęciła widza, żeby nie rezygnował z świata DC i dał mu drugą szansę mimo fatalnej przeszło-
ści. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, poczynając od fenomenalnej gry aktorskiej po sam ruch kame-
ry, jestem wstanie stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych produkcji, jakie miałem okazję zobaczyć w 
swoim życiu. Jakbym miał ocenić film w typowej skali od 1 do 10, to bez jakiegokolwiek zbędnego myśle-
nia dałbym z uczciwym i głębokim przekonaniem 10/10, zachęciłbym każdego, żeby chociaż raz w życiu 
obejrzał tę produkcję. 
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“Vanitas vanitatum et omnia vanitas”              
Natalia Markowska 3ga 

MOTYW VANITAS → “vanitas” można przetłumaczyć z łaciny, jako „marność”. 
 
 Głównym przeznaczeniem tego motywu było ukazywanie spraw doczesnych, materialnych 
oraz egzystencji ludzkiej, jako przemijających, nieważnych, jednocześnie skłaniając tym 
odbiorcę do zastanowienia się nad własnym życiem i pojmowaniem najważniejszych wartości. 
 
 Motyw marności (vanitas) swoje korzenie miał przede wszystkim w zainteresowaniu 
śmiercią. Pojawiał się nie tylko w literaturze, ale również w malarstwie, w którym był 
realizowany głównie przy pomocy określonych symboli. Malarze chętnie umieszczali na 
swoich obrazach czaszki, a zamiast klasycznej martwej natury, malowali zepsute warzywa i 
owoce. 
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Zmiany klimatyczne wprowadzają w nasze życie wiele nieodwracalnych zmian, które mogą mieć 
katastrofalne skutki. Szacuje się, że od połowy XIX w. temperatura na Ziemi podniosła się średnio o 1 st. 
C. Jest to spowodowane emisją gazów cieplarnianych, która od XVIII w. w wyniku ludzkiej działalności 
niepokojąco wzrasta. 
 
1. Badania wykazują, że jeśli temperatura podniesie się o 2 st. C do 2050 roku to: 
-ryzyko powodzi podniesie się do 170%, 
-przez globalne ocieplenie ucierpi 18% owadów, 8% kręgowców i 16% roślin, 
-przynajmniej raz na 20 lat narażonych będzie na ekstremalne fale upałów 28% światowej populacji, 
-okres letni bez lodu w Arktyce będzie występował przynajmniej raz na 10 lat 
-prawie wszystkie rafy koralowe obumrą, 
-wyginie 4% gatunków endemicznych. 
 
2. Wśród zagrożonych wyginięciem gatunków wymienia się: 
-panterę śnieżną, 
-żółwia skórzastego, 
-motyla monarchę, 
-niedźwiedzia polarnego, 
-koalę. 
 
3. Ważne jest zaangażowanie z naszej strony, ponieważ to my do tego doprowadziliśmy. Do 2030 
roku musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do 50%, a do 2050 roku do 0%. Tylko w taki 
sposób możemy zapobiec podnoszeniu się temperatury. Należy pamiętać, że to tylko zahamuje cały 
proces, a nie zacznie go cofać. W końcu dwutlenek węgla zostaje w atmosferze przez tysiące lat. 
 
Aby ograniczyć transmisję CO2 nie trzeba wcale robić wielkich rzeczy. Możemy np. kupować 
sprzęty RTV AGD, które są energooszczędne. Będą oznaczone literą "A" oraz znakiem "+" - im więcej 
takich znaków, tym bardziej energooszczędne urządzenie. 
 
Możemy ograniczać zużycie prądu elektrycznego, np. przez gaszenie światła czy wyłączanie 
telewizora, kiedy z niego nie korzystamy. 
 
Ważne jest sadzenie roślin, w końcu to one poprzez fotosyntezę redukują transmisję CO2 i produkują tlen, 
który jest niezbędny do życia. 

,,Zmiany klimatyczne" 

Anastazja Gołębowska 1E 
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Monte Cassino, ten kto ma masyw jest Panem! 

Cztery bitwy, czwarta była nasza  

Historia chwałę polskich żołnierzy rozgłasza 

Pierwsze uderzenie, akcja działa się nad ranem. 

 
Z nami myśli i serca całego Narodu 

Za Polskę i dla Polski!  

Poświęcimy nasz los autorski. 

Nie sprawimy światu, ojczyźnie zawodu 

 
Droga na północ, wolność, Rzym, przyszłość świata  

Wszyscy nadzieją jesteśmy 

Sztandar na szczycie wznieśmy 

Na zawsze zapamiętana zostanie dzisiejsza data. 

 
Walczymy ramię w ramię, wiele narodów się jedno-
czy 

Trud, ból, pot, łzy oraz krew za honor 

Boże weź mą duszę potępioną! 

Walka się od kilku dni nieustannie toczy. 

 
Ponad wszystko ojczyznę-Polskę kochamy 

Podtrzymywać nas będą duchy poległych  

Pomścimy śmierć żołnierzy ataków ubiegłych. 

My - jako jedność nigdy się nie poddamy. 

 
 
Strzały, huki, łomot, hałas słychać stale 

Zdani na siebie oraz Boga 

 

Póki nie zabierze nas śmierć błoga 

Towarzysze na oczach giną w ostrzale. 

 
Za Naszą i Waszą Wolność, przeznaczenie wzywa 

Walczymy i umieramy razem, na zawsze zjednocze-
ni  

Żołnierze leżą wśród krwi i maków czerwieni  

Nasze serca na wskroś męstwo przeszywa. 

 
Droga otwarta, Flaga na szczycie  

Poprzez śmierć nieśmiertelni - bohaterowie 

O naszych czynach każdy się dowie  

Na marne nie poszło oddane życie. 

Droga na północ, droga do nieba  
Aleksandra Białach 1a  
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Bohaterowie  

Kuba Wojtyniak 3Pa  

Koleinami niosą życie wyboiste 

Strudzeni pielgrzymi na swoje wzgórze czaszki 

Z mrozów Syberii przez pustynie piaszczyste 

Ich działań najszczerszych nie kryją żadne maski 

 
Poniosą własną ofiarę, by zbawić ogół 

Skromni, bohaterscy - ubiczowani losem 

Idą dumnie na ołtarz nie zwalniając kroku 

Oczekując łopot flagi usłyszeć razem 

 
Flaga ta niesie kolor pokoju i maków 

Tak przez Boga symbolicznie umiejscowionych, 

Aby przypominać bohaterstwo zdobywców 

I litrów krwi żołnierskiej na wzgórzu przelanych 

 
O pokój proszą płaczące na szczycie ściany 

Wzywają litości przez porwany nieboskłon 

Ostrzałem okaleczony łka zapomniany 

Oddając zniszczeniu niski górowania skłon 

 
W tej scenerii chłopcy generała Andersa 

Szturmowali skaliste wzniesienia klasztorne 

A sława ich zasłużona trwa aż do teraz 

Kiedy nad bielą krzyży modlimy się kornie 

 
 
Udowodnili historii swoje wartości 

Kładąc kres bitwie współczesnego im Pyrrusa 

Krocząc drogą ku czci i chwale wolnej Polski 

Pozostali na wzgórzu, pełnią rolę stróża 
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tramwaj 

 

zajęłam miejsce po prawej stronie 

gdzie zawsze świeciło słońce 

i musiałam mrużyć oczy 

mówiłeś mi 

żebym nigdy tam nie siadała 

ale ja byłam mądrzejsza 

jedyna osoba 

 

która pozwalała chodzić mi po murku 

pozwalała być dzieckiem 

Natką 

 

dzisiaj wchodzę do tramwaju 

siadam po prawej stronie 

i mrużę oczy 

patrzę prosto w słońce 

i widzę ciebie 

siłę, moc 

miłość 

byłeś moim Jin 

ja twoim Jang 

byłeś 

jesteś 

BYŁEŚ, JESTEŚ 

Natalia Markowska 3Ga 
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Maj za piękną jest porą  

by umierać. 

Czerwone maki siły dodają 

by na Monte Cassino 

krwi rodaków bronić, 

aby jak te maki 

po zboczach nie spływała. 

Tam, gdzie siły Andersa wroga czekają, 

nawet z bronią najdoskonalszą 

niemieckie wojska się nie uchowają 

krwawą ścieżką krocząc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj za piękną jest porą  
Emilia Pasik 2b 
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Wydawnictwo Koszmarów Wojennych przypomina o anulowaniu subskrypcji. Mają państwo czas do 19 ma-
ja, po tym czasie opłaty pobierać będziemy przez kolejny rok. 
Czy chcą państwo przedłużyć swoją subskrypcję i oglądać kolejne (nie)tragedie? 

 

Przedłużono! 
cierpienia, jęki i smutki, w ziemi leżą niewypały. 

Gdy gwałtem forsują Rapido, szum fal zmienia się w strzały, a krew się wlewa do wody różowymi strumie-
niami 

 

Dla subskrybentów  
przewidujemy stoliki z widokiem. 

W ofercie mamy: krew Chrystusa pod postacią wina,  
   łuski z alianckich kul i lody włoskie, czekoladowe. 

 

Obejrzymy performance art - "Portret kobiety włoskiej, wersja piąta", 
to ta z piersią rozdartą krwią, ma biały kwiat na włosach - perła w naszej koronie! 

 

Pożegnają państwa organizatorzy przedsięwzięcia - 
buldog brytyjski i mały, śmieszny człowieczek z wąsem. 

Z każdym z panów z opłatę (dziesięciu niewinnych cywili) będzie można robić zdjęcia! 
 

 

Mamy nadzieję, że będą się państwo bawić wybitnie! Wydawnictwo Koszmarów dziękuję za ogromne 
wsparcie, które co roku jest nam okazywane. W kolejnym roku widzimy się na bankiecie warszawskim.  

Bankiet 

Olga Kaczor 2f 
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Cicha chwila barwnych wrażeń 

Zamykając oczy, odpływając w sen 

Niespełnionego poety marzeń 

Któremu sztuka potrzebna jak tlen 

 

Jawy nieurzeczywistnione 

W duszy pragnienia ukryte 

Padając w objęcia snu 

Przychodzą chwile najbardziej upragnione 

 

Senne marzenia niespełnionego malarza 

Na płótno, którego pragnienia wylane 

Uczucie w sztukę się przeobraża 

To jemu spełnienie snu było dane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen Artysty 

Antonina Górka 1c 
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Nadeszła wiosna niosąca owoce radości 
Ludziom nadziei i wiary w dobro okazane 
W sercach zimą zmarzniętych miłość znów zagości 
Nic już nie będzie więcej takie samo 
 
Promienne wschody słońca 
Rozjaśniające nocne niebo 
Zapowiadają dni, które zdają się nie mieć końca 
Od szczęścia nie chcąc niczego innego 
 
Kogo wiosna obdarzy zachwytem od rana? 
Ludziom, którzy patrząc przez okno myślą 
Czy to już nowa roku pora, czy wciąż jeszcze ta sama? 
Trudzą się odpowiedzią, zanim sami się domyślą 
 
Dni majowe jak namalowane 
Przez pogodę życia wesołych ludzi 
Na płótnach malarzy ukazane 
Wiosną wesoły nikt się nie trudzi 
 
Spełniony poeta pięknem świata inspirowany 
Opisujący dzieło malarza 
Dający ponieść się zachwytowi zmotywowany 
Swój zachwyt nad pięknem świata wyraża 

Wiosna 

Antonina Górka 1c 
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„Ja całe życie moje jedną ręką pisałem, drugą zaś 
kreśliłem rzeczy sztuki - i u mnie to 

żadna koncesja.” 

C. K. Norwid, o sobie 

*** 

Urodził się w 1821 roku na Mazowszu, a zmarł w 
przytułku dla ubogich w Paryżu ponad 60 lat póź-
niej. Dziwak, ekscentryk, osoba z ogromnym baga-
żem doświadczeń, skłonny do krytyki otaczającego 
go rzeczywistości, nawet tej wykreowanej przez 
kolegów po fachu, romantyków-idealistów. Norwid 
jednak nie był artystą jednej dziedziny, tak samo 
chętnie jak za pióro, chwytał za pędzel i ołówki. 
Wiele z jego grafik i akwareli zachowało się do 
dziś, możemy więc prześledzić dokładnie procesy 
tworzenia artysty. 

 

Norwid, jako samouk, wiele malował z życia - stu-
dium architektury, rysunki martwej natury, akware-
lowe pejzaże, portrety kreślone pewną kreską. Ta-
kie obrazki znaleźć można w wierszach poety, któ-
rych w swoim życiu napisał setki, jak nie tysiące. 

 

Opisy ozdabiał w szybko kreślone szkice, rysunki 
dodawały słowom życia, pomagały adresatom nor-
widowskich wierszy zobaczyć jego świat. W latach 
1845-1861 powstały jego prace inspirowane scena-
mi religijnymi. Szczególnie poruszające dla mnie 
jest „Zdjęcie z krzyża” - coś w sinych twarzach, ja-
snych, czystych kolorach (zwykle kojarzonych z 
sytuacjami wesołymi, sielankowymi obrazami), w 
zadziwiająco spokojnej twarzy Chrystusa, budzi 
wewnętrzny niepokój. Może leży to kontraście -
scena wielkiego poświęcenia i krwawej, bolesnej 
śmierci przedstawiona z zadziwiającym spokojem. 

  

Śmiało nazwałabym Norwida poetą trochę mniej 
polskim a bardziej światowym, pozbawionym pew-
nej zaściankowej mentalności. Świadomym tego, 
jak sztuka wpływa na życie i jak życie na sztukę. 

Zwłaszcza - jak problemy psychiczne wpływają na 
sztukę. Już jako człowiek starszy namalował obraz 
olejny „Zrujnowana kapliczka”. Podczas jego życi 
zaobserwować możemy pewną zmianę w sztuce - 
z jasnych barw, rozmytych plam, pewnej subtelno-
ści przechodzi Norwid w plamy czerni i mocne po-
ciągnięcia pędzlem. Taka właśnie jest „Zrujnowana 
kapliczka”: mroczna i lekko przerażająca, ale po-
siada w sobie dziwną nutę komfortu. To trochę ob-
raz cyklu życia - rozpadający się gmach, praca 
ludzkich rąk, krucha jak sam człowiek i owca z mło-
dym, wykreowane przez naturę, dlatego silniejsze. 
Nie myśl, że formy gdzieś podojrzewały; Nie myśl - 
o śmierci… 

 

Wielkim artystą Norwid był - artystą wizualnym rów-
nież. Jego dzieła plastyczne dopełniają tych na pa-
pierze, nakreślonych piórem. Unikatowość Norwida 
leży w jego wielkiej wrażliwości, a może - nadwraż-
liwości, ale to ona właśnie pozwalała mu kreować 
obrazy unikatowe, tańczące na krawędzi tragedii i 
piękna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norwid wielkim artystą był. 

Rok 2022 jest rokiem romantyzmu polskiego - dlatego warto wspomnieć ostatniego z romantyków 

polskich, „poetę osobnego” Cypriana Kamila Norwida. 

Olga Kaczor 2F 
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