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W 
akacje... Nareszcie wakacje. Po miesiącach tru-
dów i stresów związanych ze szkołą wreszcie mo-
żemy odetchnąć. Jedni udadzą się na długo wy-
czekiwany wypoczynek w Polsce lub za granicą, 

inni będą ciężko pracować, a jeszcze inni zakopią się między 
książkami pilnie studiując zeszyty i książki. Redakcja 
„Przeciągu‖ w większości zostanie w domu i będzie spać do po-
łudnia bijąc co dzień nowe rekordy, kto dłużej zostanie w łóżku. 
Niemniej jednak nie liczy się forma spędzania lata, ale sam fakt 
możliwości robienia czego się chce. Mamy dwa miesiące, aby 
naładować baterie. Będzie ciężko, bo przyświeca nam wizja ma-
tury, ale wakacje są wakacjami i trzeba to uczcić. Nie zapomnij-
cie o szkole przez te dwa miesiące — niedługo i tak tu wrócicie ;
-) Życzymy Wam, aby lato 2007 było jeszcze lepsze niż wszyst-
kie poprzednie. 

Redakcja. 

Tomasz Nycz - 

uczeń klasy 2e 
(klasa humanistycz-
na) z sukcesem star-
tuje w 52 Ogólnopol-

skim Konkursie Re-

cytatorskim w kate-
gorii - teatr jednego 

aktora. W elimina-
cjach powiatowych 
nagrodzony - otrzy-
mał awans do elimi-

nacji rejonowych 
(Wałbrzych), gdzie 
zdobył I miejsce. 
Eliminacje woje-

wódzkie (Kłodzko) 
odbędą się 26-

.IV'07r. i Tomek 

zaprezentuje swój 
monodram pt. 
"Wieczór autorski". 
Życzymy Tomkowi 

dalszych sukcesów. 

Warto też dodać, 

że Tomasz Nycz 
jest laureatem 
konkursu ogłoszo-
nego przez Tele-

wizję Polską SA - 

"Dolina Kreatywna 
- czyli czego szu-

ka młoda sztuka". 
Razem z "Teatrem 
Bezdomnym" z 

Żarowa otrzymał III 

Nagrodę za przed-
stawienie zaprezen-
towane w Warsza-
wie pt. 

"Szmaragdowe Ta-

blice - Tabula 
Szmaragdina Her-

metis". 
 

Źródło:  
www.lo3.net.pl 
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Tomasz Nycz 

Nigdy tego nie mówiłem, że je-
stem dobry… dobry to jest En-
glert. O! 
 

Redakcja: Od kiedy grasz w teatrze? Czy masz już jakieś 
osiągnięcia? 
Tomek Nycz: W teatrze gram już prawie 7 lat. Najwięk-
szym moim osiągnięciem jest nagroda TVP SA za konkurs 

Dolina Kreatywna czyli „ Czego szuka młoda sztuka?‖, który 
był przeprowadzony na terenie całej Polski. Wzięło w nim 
udział kilkaset teatrów amatorskich, spośród których mój 
teatr „Bezdomny‖ z Żarowa zajął III miejsce za przedsta-
wienie „ Szmaragdowe tablice‖. Mniejszymi sukcesami są 
udziały w przeglądach amatorskich w Krakowie, Poznaniu i 
Lesznie. 

R: Czy zajęcie I miejsca za monodram jest dla ciebie dużym 
osiągnięciem? 
TN: Nie. Sukces będzie wtedy, gdy przejdę do konkursu 
ogólnopolskiego ale finału.  
R: Podobno masz swój kabaret. 
TN: Tak mam, nazywa się „ Kabaret jakiś tam‖, istnieje już 
5 lat. Właśnie przygotowujemy się do najbardziej prestiżo-

wego przeglądu kabaretowego „PAKA‖. Myślę jednak, że 
przed nami daleka droga i trzeba będzie poczekać ze dwa 
lata. Jak na razie aktywnie występujemy na terenie całej 
Polski.  
R: Dlaczego scena a nie olimpiady chemiczne lub sport? 
TN: Zacznijmy od tego - nie chemia, nie mam umysłu ści-

słego. Chemii nie lubię, matematyki nie lubię… 
Dlaczego teatr? Wpłynęło na to moje otoczenie  Zacząłem 
się spotykać z przyjaciółmi z teatru i to oni zarazili mnie 
miłością do sceny. Wiele zawdzięczam również panu Ryszar-
dowi, który mimo swoich 54 lat jest moim najlepszym przy-
jacielem. Nie znam takiego kolesia, który podchodziłby tak 
lajtowo do życia jak właśnie on. To w dużym stopniu jego 

zasługa, że do teatru chodzę i chodzić będę. 
R: Czy występ w teatrze i  kabarecie daje Ci jednakową sa-
tysfakcję? 
TN: Otóż nie , bo wstęp na kabaret bywa płatny natomiast 
do teatru jest wolny. 
Kiedy jest koniec przedstawienia i publiczność nagradza wy-
stęp  brawami a nawet owacją na stojąco, to mi wystarczy, 

jest to najlepsza  dla mnie zapłata , ponieważ mój trud zo-
stał doceniony .Daje mi to ogromną satysfakcję. 
R: Zawsze myślałeś o teatrze? 
TN: Nie. Jak byłem mały to chodziłem w szerokich 
spodniach, w bluzie z kapturem, robiłem graffiti na murach i 
słuchałem Hip-Hopu. 

R: Czyli wielkie nawrócenie? 
TN: Tak. 
R: Wiążesz przyszłość z teatrem? 
TN: Nie ukrywam, że chciałbym pójść po LO do szkoły te-
atralnej. Taka moja wymarzona to jedna z tych w Krakowie. 
Ale Wrocławiem też się zadowolę… ja nie wybrzydzam. Ha, 
ha, ha. 

Jeśli nie aktorstwo, to zostanę krytykiem teatralnym. 
R: Czy masz jakiegoś idola, na którym byś się wzorował? 
TN: Mam, ale nie chciałbym być czyjąś kopią. Liczy się swój 
osobisty styl, ważne jest by być niepowtarzalnym i kreatyw-
nym. 
R: Masz receptę na sukces? 
TN: Oczywiście, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć etc, cho-

dzić na różne warsztaty, wymieniać się umiejętnościami, 
spotykać się z ludźmi interesującymi się tą dziedziną. Osobi-
ście spotykam się także z kabaretami, które są znane z te-
lewizji… 

R: Czyli uważasz, że jesteś dobry? 
TN: Nie , nigdy tak nie uważałem i nigdy tego nie mówi-

łem, że jestem dobry… dobry to jest Englert. O!  
R: Wracając do tematu. Wybrałeś monodram, gdzie wy-
stąpiłeś sam na scenie. Wolisz takie solowe występy czy 
w grupie? 
TN: W moim monodramie „Wieczór autorski‖ Daniela 
Kalinowskiego poza publicznością wyciąganą na scenę… 

to jestem sam. Czy lubię takie występy? Hm… W pew-
nym stopniu tak, w pewnym nie. Gdy coś zepsuję, to 
mogę to naprawić nie patrząc na innych czyli improwizu-
ję. Jak coś pójdzie nie tak, to mogę lać wodę i to zdrowo! 
R: Swoje zwycięstwo w konkursie zawdzięczasz miedzy 
innymi małej konkurencji. Wolisz wygrywać w ten spo-
sób, czy bardziej zadowala cię wygrana w gronie dobrych 

i licznych przeciwników? 
TN: Oczywiście, że to drugie. Wtedy czuje się, że jest się 
dobrym, że zdoła się przebić i pokonać rywali. 
R: Czyli jednym słowem dowartościować się? 
TN: Tak, teraz w dalszych eliminacjach może będzie wię-
cej monodramów. 
R: Czyli większy stres? 

TN: Tak, ale on mobilizuje a ja to lubię.  
R: Zdradź swój sposób na zwalczanie stresu.  
TN: Człowiek nie ma stresu w teatrze jak wychodzi na 
scenę, zna tekst, wie co ma robić i wie , że ludzie współ-
pracujący z nim są tam, gdzie powinni być i robią co do 
nich należy. 

R: Dziękujemy za udział w wywiadzie. 
TN: Ja również dziękuje. 

Rozmawiały: Dagmara Klusik  
Jagoda Adamkiewicz 

 
To juz 52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W jego ra-
mach "młodzi zdolni" mogą wykazać Sie swoimi umiejęt-

nościami recytatorskimi, wokalnymi i talentem aktor-
skim. 
 Szkolne eliminacje odbyły się dnia 12.04.07r. w 
auli III LO. Wszyscy startujący byli świetnie przygotowa-
ni. Wykazali się naprawdę wysokim poziomem prezenta-
cji, co nie ułatwiło zadania szanownemu jury. 
W efekcie wyłonionych zostało pięciu wykonawców, któ-

rzy reprezentowali nas w eliminacjach powiatowych: 
Łukasz Chwastyk, Aleksandra Berlińska,  Klaudia Stawo-
rowska, Łukasz Grabicki przy akompaniamencie Grzego-
rza Filka oraz Tomasz Nycz.  
 Eliminacje powiatowe odbyły się w sali teatralnej 
ŚOK-u dnia 16.04.07r. Nasi reprezentanci z III LO po-

wtórzyli swój sukces. Nie zawiedli naszych oczekiwać, a 
publiczność wręcz oczarowali.  
Do dalszych eliminacji przeszli: Łukach Chwastyk, Alek-
sandra Berlińska, Łukasz Grabicki i Tomasz Nycz. 
W eliminacjach rejonowych, gdzie występowali właściwie 
już profesjonaliści nasi wspaniali koledzy zdobyli wysokie 
lokaty: 

- Łukasz Grabicki został wyróżniony, 
- Łukasz Chwastyk zajął 4 miejsce, 
- Tomasz Nycz swoim oryginalnym występem ponownie 
udowodnił, że jest nie do pobicia. Jego monodram to 
prawdziwe show. To już nie tylko popis artysty, ale do-
skonała zabawa całej publiczności. Tomek, jak nikt, po-
trafi doskonale współpracować z widownią włączając ją 

do swojego występu. 
 Mamy nadzieję, że w kolejnych etapach konkursu 
ponownie popisze się swoimi umiejętnościami i życzymy 
mu zajęcia jak najlepszej pozycji. 
 

D.K. I J.A. 
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Motyw grozy w literaturze 

Publikujemy wzorową pracę 
maturalną Hanny Brajczew-

skiej 
 

Moje rozważania na temat motywu 

grozy w literaturze chciałabym rozpocząć 
od wyjaśnienia terminu „groza‖. Według 
informacji słownikowej jest to „właściwość 
rzeczy i zjawisk wywołująca w ludziach 
przerażenie, silny strach, poczucie niebez-
pieczeństwa, zagrożenia.‖ Coś przejmuje, 

napełnia kogoś grozą. Groza ogarnia, opa-
nowuje, przenika kogoś. Nie ma więc wąt-
pliwości, że groza jest zjawiskiem czysto 
negatywnym. Obecnie wielu pisarzy wyko-
rzystuje bojaźliwe serca odbiorców w two-
rzeniu dzieł, których głównym zadaniem 
jest wywołanie przerażenia. Zastanawia 

zatem fakt, dlaczego te książki mają tylu 
wiernych fanów, którzy dobrowolnie zga-
dzają się na odczuwanie strachu? Dlacze-
go pozwalamy by nas straszono? Dlaczego 
boimy się czegoś o czym wiemy że tak 
naprawdę nie istnieje? I co tak naprawdę 
budzi w nas największą grozę? W mojej 

prezentacji postaram się odpowiedzieć na 
wszystkie te pytania. 

Horror pojawił się jako gatunek 
literacki w epoce oświecenia. Zastanawia 
więc dlaczego epoka, która promowała 
kult rozumu i sprzeciwiała się romantycz-

nym wizjom postrzegania świata, dopusz-
czającym istnienie zjawisk nadprzyrodzo-
nych, stworzyła gatunek literacki całkowi-
cie przeczący tym zasadom. Oświecenie 
stworzyło przecież koncepcję natury, którą 
horror przekracza wprowadzając w obręb 
świata przedstawionego przeciwnego jej 

potwora. To zjawisko stara się wyjaśnić 
Noel Carroll, autor książki „Filozofia horro-
ru‖. Według niego powieść grozy była 
„formą kompensacji tego, co Oświecenie 
cenzurowało, działającą na zasadzie zawo-
ru bezpieczeństwa; albo też eksplozją tego 
co zostało w epoce wyparte‖. 

Termin „powieść grozy‖ stosowany 
jest potocznie na oznaczenie wszelkiej 
literatury budzącej przerażenie, strach, 
napięcie, operującej motywami zbrodni, 
okrucieństwa, zjawisk nadprzyrodzonych, 
demoniczności, maksymalnego zagrożenia 

itp. Odnosi się więc przede wszystkim do 
różnych odmian horroru. Współczesny 
horror stanowi odmianę literackiej fanta-
styki, której źródła tkwią w preromantycz-
nej powieści gotyckiej, romantycznej po-
wieści frenetycznej i niesamowitej, wikto-
riańskiej ghost story (opowieści o du-

chach), twórczości markiza de Sade‘a, Ba-
udelaire‘a i Lautreamonta, w niektórych 
nurtach literackich przełomu stuleci, mają-
cych kontynuacje w piśmiennictwie XX-
wiecznym, a także  w odwiecznych lękach 
człowieka, które w horrorze właśnie znaj-
dują swój wyraz wizualny. 

Ta odmiana literatury uznała za 
swój teren to, co jest związane z demono-
logią i magią, tzn. z działaniem bezosobo-

wych i nadnaturalnych sił, oraz z parap-
sychologią. Nierozerwalnie połączony 

jest z literaturą grozy motyw Zła, wystę-
pującego pod różnymi postaciami. Może 
to być zło jako pojęcie abstrakcyjne (np. 
wynikające z zachowań bohaterów 
sprzecznych z zasadami etyki i moralno-
ści, a prowadzącymi do czynów określa-

nych jako złe. Przykładem może być 
morderstwo.) lub zło jako bohater wy-
stępujący w powieści, alegoria zła przed-
stawiona w sposób dosłowny (np. de-
mon, diabeł). Często występują też wąt-
ki satanistyczne. 

Współczesny horror posługuje 

się różnymi środkami, by wywołać w 
czytelniku przerażenie. Chciałabym 
przedstawić niektóre z nich i poprzeć je 
przykładami z współczesnej literatury 
popularnej. 

Spośród czynników wywołują-
cych ciąg przerażających wydarzeń naj-

częściej we współczesnej literaturze gro-
zy występują: przedmiot, postać i miej-
sce. 

Do pierwszej kategorii należy 
choćby ozdobione dość makabrycznymi 
rzeźbami krzesło z „Dziedzictwa‖ Graha-

ma Mastertona. Historia przedstawiona 
w książce jest przykładem na to, jak 
istotny wpływ mogą mieć przedmioty na 
ludzkie życie. 

 Pewnego niedzielnego popołu-
dnia przed domem Ricky‘ego Delatolli 
pojawia się handlarz antykami i wbrew 

woli zainteresowanego pozostawia cały 
swój towar. Wśród przeciętnej wartości 
sprzętów znajduje się jeden wyjątkowy 
mebel - bogato rzeźbione mahoniowe 
krzesło. Od kiedy pojawia się w domu, 
zaczynają dziać się rzeczy niesamowite. 
W ciągu jednej nocy z drzew spadają 

wszystkie liście, postaci na obrazach 
wiszących w domu zmieniają swoje po-
zycje, pies Ricky‘ego umiera w strasz-
nych mękach, a sześcioletni syn zapada 
w głęboką śpiączkę. Ricky rozpoczyna 
walkę z ogromną siłą wobec której czuje 

się maleńki jak okruszek. Postanawia 
pozbyć się krzesła, ale zarówno próby 
jego zniszczenia jak i wywiezienia go z 
domu spełzają na niczym. Krzesło wraca 
do swojego nowego właściciela, a jego 
złowroga moc potęguje się. Okazuje 
się , ze mebel jest łącznikiem pomiędzy 

światem ludzi a piekielnymi otchłaniami. 
Cena jaką właściciel musi zapłacić w za-
mian za pozbycie się krzesła, jest bardzo 
wysoka. Musi to być życie kogoś bliskie-
go. W przypadku Ricky‘ego tym kimś 
okazuje się być jego własny syn- Jona-
than. Nie chcąc zgodzić się na warunki, 

jakie stawia krzesło, bohater postanawia 
je przechytrzyć i ostatecznie zniszczyć. 
Okazuje się jednak, że ktoś jest zainte-
resowany meblem i korzyściami, jakie 
może mu on przynieść.  

Utwór mówi o trudnych ludzkich 

wybo rach ,  o  wyb i e ran i u  t zw . 
„mniejszego zła‖, bowiem w punkcie 

kulminacyjnym Ricky Delatolla musi 

wybrać pomiędzy śmiercią członka 
swojej rodziny a śmiercią ponad set-
ki uczestników konferencji religijnej. 
Wybór ten nie jest łatwy, bohater 
staje przed dylematem moralnym, 
musi  zdecydować pomiędzy rodzi-

cielską miłością a zwykłą uczciwo-
ścią. Jednocześnie pojawia się tu 
motyw człowieka wobec ogromnej 
siły, z którą czuje, że nie może się 
równać. Jest tylko trybikiem w 
ogromnym kole maszyny świata. 
Wszelkie wysiłki, jakie podejmuje, 

wydają się nie prowadzić do celu. I 
choć na pozór powieść nosi ślady 
egzystencjalizmu, ukazuje człowieka 
bezsilnego wobec absurdu świata, to 
autor daje nam światełko nadziei- 
ostatecznie wszystko kończy się 
happy endem, człowiek, choć nie 

mogący się równać z potęgą, z jaką 
przyszło mu walczyć, zwycięża. Po-
jawia się ty motyw triumfu dobra 
nad złem, tak popularny w literatu-
rze wszystkich epok.  Alegorią zła w 
powieści Mastertona jest diabelskie 

krzesło, a jego pojawienie się w ży-
ciu człowieka rozpoczyna odwieczną 
walkę, jaką toczą ze sobą siły Dobra 
i Zła. 

Wśród miejsc będących are-
ną  (często źródłem) tragedii naj-
więcej uwagi należy się niewątpliwie 

domom. Wokół motywu domu zbu-
dowane są dwa schematy fabularne. 
Pierwszym jest zasiedlenie pustego 
od lat domu przez tajemniczego 
mieszkańca, który stanowi zagroże-
nie dla okolicznej ludności. Taki 
schemat pojawia się w „Miasteczku 

Salem‖ Stephena Kinga, w którym 
to stary, opuszczony dom staje się 
schronieniem dla wampira, szykują-
cego się do zawładnięcia, spokojnym 
miastem. Drugim schematem jest 
sytuacja, gdy, niczego nie podejrze-

wający bohater wchodzi w posiada-
nie budynku poprzez kuno po oka-
zyjnej cenie lub spadek czy nawet 
czasowo zamieszkuje w nim, co sta-
je się początkiem koszmaru. Do ulu-
bionych miejsc horroru należą tak-
że: ruiny i stare obiekty, miejsca 

znajdujące się pod ziemią, wreszcie- 
cmentarze i miejsca dawnych kultów 
pogańskich. Tragiczne wydarzenia 
rozgrywają się często na terenie w 
jakiś sposób „odciętym od świata‖. 
Taka właśnie sytuacja rozgrywa się 
w kolejnej książce Kinga pt. 

„Lśnienie‖, która została sfilmowana 
przez Stanleya Kubricka w 1980 ro-
ku ze wspaniałą kreacją Jacka Nicol-
sona w głównej roli. Jeśli dobrze 
przyjrzeć się powieści, odnajdziemy 
w niej wszystkie czynniki, jakie skła-

dają się na ciąg przerażających wy-
darzeń. 



Jack Torrance, pisarz i na-

uczyciel zwolniony z posady za pobi-
cie jednego z uczniów, borykający 
się z problemem alkoholizmu, zosta-
je przyjęty jako dozorca w hotelu 
Panorama. Wprowadza się wraz z 
rodziną do opustoszałego na zimę 

budynku. Gdy spadnie śnieg zostaną 
całkowicie odcięci od świata ze-
wnętrznego. Główny bohater wraz z 
żoną i synem, pięcioletnim Dannym, 
obdarzonym zdolnościami parapsy-
chicznymi, będzie musiał 
stawić czoło zamknięciu i 

odosobnieniu ciągnącym 
się przez wiele długich 
miesięcy. Zadanie staje 
się jeszcze trudniejsze 
gdy okazuje się, że Pano-
rama jest miejscem wy-
pełnionym złą energią, 

nagromadzoną w czasie 
jej długiej historii. 

Warto przyjrzeć 
się bohaterom występują-
cym w powieści i uświado-
mić sobie ich rolę w budowaniu na-

stroju grozy w książce. 
Postać chłopca jest kluczowa 

dla fabuły całej powieści. Dzieci, na 
ogół bardziej wrażliwe niż dorośli, 
pierwsze wyczuwają wrogie siły i 
nadciągające niebezpieczeństwo, 
dlatego to właśnie im często przypa-

da w powieści grozy specjalna rola. 
W przypadku Dannyego znaczący 
jest również fakt jego nadprzyrodzo-
nych zdolności, które pomagają mu 
odbierać złe fluidy, czające się mu-
rach hotelu. To dzięki nim chłopiec 
zna prawdę o wydarzeniach, jakie 

niegdyś rozgrywały się w tym starym 
budynku i widzi ślady, jakie pozosta-
wiły. Zdaje sobie także sprawę, jaki 
wpływ na życie całej rodziny może 
mieć pobyt w tym miejscu. Jeszcze 
przed przybyciem do hotelu Panora-

ma, Tony (jego niewidzialny przyja-
ciel) pokazuje mu niepokojące wizje 
ostrzegające przed wyjazdem. Mimo 
to chłopiec postanawia nie przejmo-
wać się nimi i odpycha od siebie złe 
przeczucia, czuje bowiem że jest to 
jedyna szansa dla jego ojca na odbu-

dowanie tego, co cała rodzina straci-
ła. Niepokoi go jednak fakt, że groź-
ne wizje, jakie miewa, w niezrozu-
miały dla niego sposób wiążą się z 
ojcem, który jest bohaterem w jego 
życiu. Dopiero na miejscu okaże się 
jak poważnym błędem było zignoro-

wanie tych przestróg. 
Jack Torrance, ojciec rodziny, 

od samego początku powieści wywo-
łuje w nas mieszane uczucia. Przy-
czyna jego zwolnienia ze stanowiska 
nauczyciela, częste,  niepohamowane 

wybuchy gniewu i przeszłość, zwią-
zana z nałogiem, wywołują w czytel-
niku pejoratywne uczucia. Z drugiej 

jednak strony wiemy, że w pewnym 

stopniu poradził sobie z problemem 
alkoholizmu i bardzo stara się napra-
wić szkody, jakie niegdyś wyrządził 
rodzinie. Nie potrafimy z początku 
określić bohatera, nie wiemy, czy zali-
czyć go do postaci pozytywnych czy 

negatywnych, co staje się powodem 
naszego niepokoju. Tak naprawdę nie 
wiemy czego możemy się po nim spo-
dziewać. Uważam, że to efekt zamie-
rzony przez autora. Potęguje nasze 

zagubienie, a nieja-
sność sytuacji spra-

wia, że nie czujemy 
się bezpiecznie. 
Jack Torrance musi 
stoczyć bitwę ze 
swoimi demonami, 
a jej wynik długo 
kryje się pod zna-

kiem zapytania. 
Postać Jacka Tor-
rance‘a jest  kolej-
nym charaktery-
stycznym moty-

wem, jaki występuje w powieści gro-

zy. Często w wydarzenia wciągani są 
pisarze, ludzie związani ze sztuką 
(pracownicy galerii, sprzedawcy anty-
ków) i duchowni. Bohater „Lśnienia‖ 
należy do pierwszej z tych grup. Być 
może autorzy horrorów tak często 
wybierają pisarzy jako postaci do 

swych powieści ze względu na często 
występującą u nich wrażliwość, po-
dobną do dziecięcej. Przyczyną może 
być również ich bogata wyobraźnia lub 
kłopoty z własną psychiką, jakie moż-
na zaobserwować w wielu podobnych 
przypadkach. 

Czytelnik chyba najbardziej 
może utożsamiać się z postacią Wen-
dy Torrance- żoną Jacka. Obserwuje-
my jej prawdziwie ludzkie uczucia, 
strach związany z zamknięciem w 
ogromnym hotelu z dala od ludzi, oba-

wę o syna i męża, którego pociąg do 
alkoholu może się odezwać w każdej 
chwili. Bohaterka nie czuje się bez-
piecznie w nieznanym otoczeniu. Moż-
na powiedzieć nawet, że w pewnym 
sensie wyczuwa groźbę wiszącą nad 
jej rodziną i nią samą, mimo że nie 

posiada zdolności paranormalnych. Po 
przyjeździe do hotelu odczuwa wyraź-
ny niepokój, który jednak znika z cza-
sem. Zostaje przysłonięty radością z 
pozornego unormowania się sytuacji 
rodzinnej. Jack znowu zaczyna pisać, 
spędza dużo czasu z nią i z Dannym, 

wszystko wydaje się być w najlepszym 
porządku. Dopiero niepokojące wyda-
rzenia, jakie zaczynają się nasilać w 
miarę upływu czasu, ponownie za-
szczepiają w niej niepokój. Na począt-
ku upatruje niebezpieczeństwo ze 

strony samego hotelu, później jednak 
widzi, jaki wpływ budynek wywiera na 
jej męża, co sprawia , ze uczucie za-

grożenia nie wiąże się jedynie z Panoramą. 

Zwraca się w kierunku synka i stara się go 
chronić. Matczyna miłość ujawni się najpeł-
niej w chwili największego zagrożenia, kiedy 
Wendy zostanie jedyną osobą będącą w sta-
nie uchronić swoje dziecko przed, psycho-
patą w jakiego zamienił się jej mąż. 

Hotel Panorama w powieści został 
potraktowany niemal jak osobny organizm, 
lub nawet jeden z głównych bohaterów po-
wieści. Ma swoją historię, charakter, a także 
zamierzony cel. Stephen King buduje wokół 
niego aurę ponurej tajemniczości. Sprawia, 
że fabuła całej powieści kręci się wokół bu-

dynku, który jest przyczyną przerażających 
zdarzeń, jakie będą się rozgrywały w jego 
murach. Wydaje się, że gdyby akcja utworu 
rozegrała się w zupełnie innym otoczeniu, 
nie mielibyśmy do czynienia z horrorem, ale 
ze zwykłym dramatem psychologicznym, 
który ukazywałby problem alkoholizmu by-

łego nauczyciela, przejścia psychiczne bo-
haterów w obliczu sytuacji, w jakiej się zna-
leźli i studium psychiki chłopca posiadające-
go wizjonerskie zdolności. 

Główną rolą, jaką w całej historii 
przedstawionej w powieści odgrywa budy-

nek hotelu, jest jego udział w szaleństwie 
Jacka Torrance‘a. Wykorzystuje go, pozwa-
lając by uwierzył, że to właśnie jego osobą 
zainteresowany jest budynek, a nie niezwy-
kłą mocą, jaka posiada Danny. Jack Torran-
ce staje się przedmiotem manipulacji zła, 
czającego się w murach budynku, które 

pragnie śmierci chłopca i przejęcia jego nie-
zwykłej „jasności‖. Panorama jest  kataliza-
torem wszystkich dziwnych zdarzeń rozgry-
wających się dookoła bohaterów. Można 
powiedzieć, że jest w powieści alegorią zła. 
Bezpośrednio działa też na psychikę wszyst-
kich postaci, w szczególności ojca rodziny, 

prowadząc go do powrotu w szpony nałogu. 
Wizje wywoływane przez złe fluidy hotelu 
ukazują Jackowi wykrzywioną wersję świa-
ta, otępiają jego umysł. Żona i dziecko stają 
się głównymi wrogami zagrażającymi wol-
ności bohatera i pragnącymi jego zguby. To 

właśnie dlatego odurzony alkoholem, z wy-
paczoną wizją rzeczywistości, Jack traci 
zmysły i postanawia zabić Wendy i Danny‘e-
go. Przestaje być sobą. 

Historia hotelu i jego odosobnienie 
stwarzają niepokojącą aurę, dająca się wy-
czuć już od samego początku powieści. Nie-

pokój, jaki odczuwamy na myśl o zamknię-
ciu w odosobnieniu, dziecko, które widzi to, 
czego ludzie dookoła nie są w stanie do-
strzec, postać Jacka Torrance‘a, którego 
nałóg i problemy z psychiką sprawiają, że 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego za-
chowań w sytuacji, w jakiej się znalazł- to 

główne czynniki, jakimi posłużył się autor, 
by wzbudzić w nas strach. Początkowo zale-
dwie niepokojące zdarzenia wywołują w 
czytelniku nastrój grozy i napięcia, które 
potęguje się z każdą chwilą, w punkcie kul-
minacyjnym powieści wywołując w nas apo-

geum grozy. 
Stephen King, autor „Lśnienia‖ jest 

uznawany za jednego z twórców „nowego 



horroru‖, w którym straszy się nie re-
kwizytem czy scenerią, lecz nieuchwyt-

nie, ale systematycznie narastająca 
grozą, ukrywająca się pod maską co-
dzienności. Pisarz wiele miejsca po-
święca motywacjom zachowań i postaw 
swoich bohaterów, zazwyczaj przecięt-
nych Amerykanów, uwikłanych w ba-

nalne w gruncie rzeczy problemy, jak 
np. alkoholizm, kompleks niższości, 
niespełnione ambicje. Do pewnego mo-
mentu akcja utworów Kinga rozwija się 
jak w normalnych powieściach psycho-
logiczno- obyczajowych, w których 
wszystko, co nie mieści się w granicach 

rozsądku znajdującego racjonalne wy-
tłumaczenie, motywuje się grą wy-
obraźni i narastająca psychopatią bo-
haterów. Niepostrzeżenie dramat psy-
chologiczny zamienia się jednak w kla-
syczny horror, w którym to co niesa-
mowite zaczyna dziać się „naprawdę‖. 

Wydarzenia fantastyczne, niweczące 
nieodwołalnie naturalny porządek rze-
czy, ukazują zarazem ukrytą stronę 
codzienności oraz mroki psychiki ludz-
kiej.  

Głównym walorem powieści 

„Lśnienie‖ jest umiejętne operowanie 
przez pisarza nastrojem, żywy, niezwy-
kle obrazowy język, oraz troska o wia-
rygodną analizę psychologiczną posta-
ci. Utwór ten posiada wszystkie cha-
rakterystyczne cechy współczesnej po-
wieści grozy i dlatego jego lektura mo-

że dać doskonałe pojęcie o tym, co w 
gatunku najważniejsze i najbardziej 
godne uwagi.  

Z horrorem związanych jest 
wiele postaci. Spora ich grupa to 
„tradycyjne‖ figury literatury i filmu 
grozy- wampiry, wilkołaki, duchy, zja-

wy i widma, demony, diabły. Interesu-
jącymi przykładami postaci, nieco od-
biegającymi od norm ustalonych w tym 
gatunku są manekiny, którymi bohate-
rowie „Żon ze Stepford‖ Iry Levina za-
stępują swoje żony.  

Szczególnie godna uwagi jest 
postać wampira, jednego z  najpopu-
larniejszych bohaterów literatury gro-
zy.  Wywodzi się on z dawnych wierzeń 
ludowych, według których jest to zmar-
ły powstający z grobu i wysysający 
krew śpiących ludzi. Wampirem mógł 

zostać samobójca, zbrodniarz, człowiek 
wyklęty, dziecko zmarłe przed chrztem 
itp. Wątki wampiryczne można znaleźć 
w mitologiach i wierzeniach prawie 
wszystkich ludów.  

W literackich portretach wam-
pira powtarzają się m.in. charaktery-

styczne cechy jego wyglądu: blada ce-
ra, chudość, wysoki wzrost, niezwykła 
siła i zręczność, zbyt czerwone usta i 
ostre zęby, oczy o niezwykłym blasku 
(niekiedy czerwone), długie i ostre pa-
znokcie. Nie mniej atrakcyjne literacko 

są inne właściwości wampirów oraz ich 

obyczaje- nocny tryb życia, odżywianie się 
wyłącznie krwią, przesypianie dnia w 

trumnie, zimne ciało, nieulegające proce-
som starzenia, możliwość zamiany postaci, 
zdolności telepatyczne czy hipnotyzowanie 
ludzi i zwierząt. Wydaje się, że tak bogaty 
zbiór cech charakterystycznych tych po-
staci sprawia, że stały się one jednymi ze 

sztandarowych postaci literatury grozy. 
Stworzyły nawet jej nową odmianę- litera-
turę „wampiryczną‖.  

Mimo kanonu cech wampira, jaki 
został do tej pory wypracowany, postać ta 
ewoluowała na przestrzeni lat, przybiera-
jąc coraz to nowe oblicza. Najbardziej zna-

nym wampirem, spopularyzowanym przez 
literaturę i film jest Drakula. Inspiracją do 
stworzenia tej postaci były zbrodnie słyną-
cego z wyjątkowego okrucieństwa hospo-
dara włoskiego Vlada IV (żyjącego w la-
tach 1430-77), rządzącego też Transylwa-
nią i Mołdawią, 

który według 
ludowych powie-
ści kontynuował 
swe krwawe 
dzieło także po 
śmierci. Drakula 

stał się pierwo-
wzorem postaci 
siejącej dokoła 
siebie śmierć, 
brutalnego i po-
z b a w i o n e g o 
wrażliwości bo-

hatera. Innym 
przykładem for-
my, jaką przy-
biera wampir we 
w s pó ł c ze s ne j 
powieści grozy, 
może być Borys 

Dragosani, po-
s t a ć  z 
„Nekro skopu‖ 
Briana Lumleya, 
który łączy w 
sobie cechy 

człowieka, wilka 
i nietoperza, a także wyjątkowo odrażają-
cego tworu- amorficznej i bezrozumnej 
wampirzej tkanki. Zestawienie tych dwóch 
skrajnie różnych przykładów dowodzi, że 
ogólna forma tej postaci stale się zmienia, 
idea pozostaje jednak ta sama. 

 Pisarzom współczesnym udało się 
rozwinąć i rozpracować na wszelkie sposo-
by postać, która stała się jedną z najpopu-
larniejszych w horrorze. Ciekawe spojrze-
nie na ten temat prezentuje Anne Rice, 
autorka bestsellerowego cyklu „Kroniki 
wampirów‖, w skład którego wchodzi po-

wieść „Wampir Lestat‖. Posłużę się tym 
utworem w celu przedstawienia jednej z 
nowych koncepcji spojrzenia na postać 
wampira. 

Lestat - niegdyś arystokrata za 
czasów poprzedzających rewolucję francu-

ską, młodzieniec pełen pasji i zachwytu 

wobec życia, zostaje porwany i 
przemieniony w wampira. Niepewny 

swojej nowej postaci rozpoczyna 
wędrówkę po świecie, chcąc odna-
leźć odpowiedzi na pytanie związa-
ne z tajemnicą jego wiecznej egzy-
stencji. W pewnym momencie, 
zmęczony życiem zapada w sen, 

który trwa aż do lat osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku. Obudzo-
ny przez odgłosy współczesnego 
świata, przyłącza się do zespołu 
młodych piosenkarzy rockowych o 
nazwie „Nocny Spacer Szatana‖. 
Jego postać staje się niezwykle po-

pularna i to właśnie dzięki niemu 
muzykom udaje się wspiąć na sam 
szczyt. Lestat nie ukrywa przed 
śmiertelnikami swojej prawdziwej 
natury, śmiało ukazuje światu swo-
je oblicze. Staje się idolem, gwiazdą 

rocka.  

Choć w historii jego 
życia pojawia się 
wiele ciekawych po-
staci i wątków, 
chciałabym się sku-
pić na samym głów-

nym bohaterze po-
wieści. Przemieniony 
w wampira staje się 
jeszcze bardziej 
wrażliwy, a jego ser-
ce jeszcze mocniej 
przepełnione żarem, 

co powoduje, że 
szarpią nim skrajne 
uczucia i wielkie na-
miętności. Posiada 
też nadludzka siłę i 
zręczność, właściwo-
ści tak typowe dla 

tego gatunku, które 
pozwalają mu do-
świadczać  nowych 
rzeczy, nieosiągal-
nych gdy był jeszcze 
„tylko‖ człowiekiem. 

Niestety szybko od-
krywa złe strony sytuacji, w jakiej 
się znalazł. Lestat jest świadkiem 
śmierci swoich bliskich, czuje jak 
czas, początkowo przeciekający mu 
przez palce, stopniowo zaczyna się 
dłużyć. Lecz największą tragedią 

bohatera jest miłość jaką odczuwa 
w stosunku do ludzi. Ponieważ nie 
może za dnia wychodzić na światło 
dzienne, tęskni do widoku codzien-
nych ludzkich czynności. Stara się 
rekompensować ten brak wycho-
dząc nocą do miasta, poruszając się 

niczym cień wśród tłumu, obserwu-
jąc rodzaj ludzki, do którego już 
przecież nie należy. Szybko odkry-
wa, że mimo ich bliskości, jest zu-
pełnie samotny, że nawet udając 
człowieka nigdy już nim nie będzie. 



Przeraża go wizja nieskończonej egzy-
stencji, którą będzie musiał kontynu-

ować w samotności. Zrozpaczony tym 
stara się stworzyć sobie towarzysza, 
kolejnego wampira, z którym będzie 
mógł wieść swój żywot. Wybrańcem 
staje się jego własna matka, Gabriela, 
która dotknięta chorobą znajduje się 

na skraju śmierci. Choć nie jest pewien 
czy dobrze robi, ratuje ją od śmierci 
przemieniając w członka swojego ga-
tunku. I tu czeka go niespodzianka. 
Choć z początku matka jest wspaniałą 
towarzyszką jego nocnych eskapad, 
wędrówek, i odkrywania ich wampirzej 

natury, wkrótce pojawiają różnice w ich 
pragnieniach. Gabriela, która spędziła 
swoje życie wśród ludzi, ukrywała we 
wnętrzu swoją dziką naturę. Teraz, gdy 
nie jest ograniczona żadnymi konwe-
nansami, pragnie korzystać z życia, 
uciec od ludzi, poznawać nieznane lą-

dy, odnaleźć miejsca, gdzie człowiek 
nie postawił jeszcze swojej nogi. Jej 
pragnienia są zupełnie sprzeczne z pra-
gnieniami syna, co w niedługim czasie 
doprowadza do rozstania. I znów nasz 
bohater zostaje sam. To doświadczenie 

uświadamia mu największe przekleń-
stwo jego natury. Na przestrzeni lat, w 
jakich będzie w dalszym ciągu ją po-
znawał, obserwował z ukrycia ludzi i 
zdobywał nowe doświadczenia, Lestat 
będzie skazany na samotność. 

Główna postać powieści Anne 

Rice posiada cechy charakterystyczne 
dla bohaterów literatury romantycznej 
XVIII wieku. Lestat jest zakochany w 
otaczającym go świecie, widzi piękno 
we wszystkim dookoła, fascynuje go 
natura ludzka.  Interesuje się teatrem, 
sztuką, wszystkim, co jest świadec-

twem piękna. Jest również pełen pasji i 
namiętności, uczucia 
targają nim na wszyst-
kie strony: raz radość 
unosi go pod niebo, to 
znów spada w czeluście 

rozpaczy. Ta rozedrga-
na natura sprawia, ze 
cierpienie pojawia się 
nieustannie w jego ży-
ciu. Jest niczym główny 
bohater powieści Jo-
hanna Wolfganga Goet-

hego pt. „Cierpienia 
młodego Wertera‖.  

To całkowicie 
inne od dotychczaso-
wych podejście do po-
staci wampira przez 
autorkę sprawia, że historia Lestata 

może zaciekawić także tych, którzy 
unikają literatury grozy. Ukazuje boha-
tera w zupełnie nowej, świeżej formie, 
zmieniając krwawego potwora w istotę 
wrażliwą i zagubioną, nie mogącą w 
pełni pogodzić się ze swoją naturą, 

próbującą rozstrzygnąć dylematy mo-
ralne związane ze swym stanem. 

Twórczość Anne Rice jest po-
łączeniem współczesnej literatury gro-
zy z powieścią gotycką przełomu XVIII 
i XIX wieku. Scenerię jej utworów wy-
pełniają ruiny zamków, ponure klasz-
tory, podziemne lochy i korytarze, 

pustelnie oraz wszystkie inne miejsca 
okryte tajemnicą, strzeżone, niedo-
stępne, mroczne, miejsca zbrodni i 
śmierci. Również jej język wykorzy-
stuje niemal wszystkie właściwości 
powieści gotyckiej. W wypowiedziach 
wampira Lestata często uderza pod-

niosły styl, jakim posługuje się boha-
ter, zwłaszcza podczas opisywania 
jakichś niezwykłych sytuacji lub wła-
snych uczuć - zgodnie z charaktery-
stycznym dla gotyckich twórców prze-
konaniem, że prawdziwa wzniosłość 
płynie z zagrożenia śmiercią, lub, w 

ostateczności, z cierpienia. Autorka 
wykorzystuje także leksykę frenetycz-
ną, której zadaniem jest ewokacja 
grozy(np. okrucieństwo, straszliwy, 
śmierć czy martwe ciało).  

Natomiast postać Lestata zna-

cząco różni się od tradycyjnego gotyc-
kiego bohatera. Jest mieszanką 
współczesnej, zgubionej w świecie, 
postaci, z romantycznym XVIII-
wiecznym  kochankiem..  

Po przedstawieniu tych 
wszystkich cech charakterystycznych 

dla powieści grozy, pozostaje już tylko 
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 
zgadzamy się na dobrowolne odczu-
wanie strachu i dlaczego boimy się 
czegoś, o czym wiemy, że jest nie-
prawdziwe i tak naprawdę nie istnie-
je?  Ekspertem w tej dziedzinie wyda-

je się być Noel Carroll, autor „Filozofii 
horroru‖, pracy, skupia-
jąca się przede wszyst-
kim na emocjach zwią-
zanych z odbiorem hor-
roru jako gatunku lite-

rackiego i  filmowego, 
oraz pojawiających się 
w związku z nimi para-
doksach.  
Ciekawie analizuje 
strukturę emocji, któ-
rych doświadczamy z 

zetknięciu z horrorem, 
a które nazywa art-
grozą. Art-groza to 
przejściowe doznanie 
uczucia strachu i wstrę-
tu na myśl o istocie, 

której istnienie zaprzecza naszej wie-

dzy o świecie tu i teraz. Nie boimy się 
zatem potwora, lecz samej jego idei, 
możliwości bycia, zaś wstręt budzi w 
nas to, co sprzeczne w swojej ontolo-
gii, bądź niekompletne czy pozbawio-
ne formy. Zasadą konstrukcji potwora 

w horrorze jest zespolenie bądź rozsz-

 horroru sprowadza się do pyta-
nia: "Jeśli wiemy, że potwory nie istnie-

ją, to jak można się ich bać?" Autor roz-
prawia się z iluzjonistyczną teorią fikcji 
twierdzącą, że odbiorca wierzy w istnie-
nie potworów, z którymi styka się w 
dziele. Zwraca uwagę na akt dobrowol-
nego zawieszenia niewiary - którym to 

działaniem teoria literatury tłumaczy 
niekiedy zagadnienie fikcji literackiej - 
jednak odrzuca i to wyjaśnienie, powołu-
jąc się na kartezjańską myśl, że nie ma-
my wpływu na to, w co wierzymy. W 
zamian proponuje teorię Kendalla Walto-
na, wedle której nasze emocje w ze-

tknięciu z fikcją również są udawane; 
odbiorca tekstu grozy wchodzi w rolę, 
gra przerażonego widza/czytelnika jak 
aktor na scenie, czy w filmie. Dzięki te-
mu pytanie: "jak to możliwe, że boimy 
się czegoś, w czego istnienie nie wierzy-
my? - zyskuje prostą odpowiedź: nie 

boimy się tworów fikcjonalnych, lecz je-
dynie udajemy strach, nie musimy więc 
wierzyć, że znajdujemy się w niebezpie-
czeństwie."  

Według Carrolla nie jesteśmy 
świadomi mechanizmów gry w udawa-

nie; poza tym zwraca uwagę, iż w prze-
ciwieństwie do strachu, wstręt jest reak-
cją, do której nie  
potrzebujemy przekonania o realnym 
istnieniu przedmiotu obrzydzenia. Sfor-
mułowana zostaje autorska koncepcja, 
nazwana myślową teorią emocjonalnych 

reakcji na fikcję, według której uczucie 
art-grozy powoduje sama myśl o potwo-
rze, nie zaś przekonanie o jego realnym 
istnieniu. Przeciwstawia ona myśli prze-
konaniom, wiąże zaś myśl z emocjami. 

Podsumowując moją prezenta-
cję, pokuszę się o stwierdzenie, że lite-

ratura grozy, przez niektórych uważana 
za mało wartościową literacko i często 
„mieszana z błotem‖ przez krytyków, 
jest jedną z najbardziej wartościowych 
gatunków współczesnej literatury popu-
larnej. Wątki w niej zawarte ukazują 

zderzenie naszej rzeczywistości z sytu-
acjami fantastycznymi, próbując przewi-
dzieć nasze zachowanie w obliczu sytu-
acji odmiennej od naszej wizji postrze-
gania świata. Może być doskonałym stu-
dium psychiki ludzkiej, a także odzwier-
ciedleniem naszych wewnętrznych lę-

ków. 
 

Hanna Brajczewska  
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Motto: 
"My kreujemy prawdziwą wolność le-
cąc nad przeszkodami, które Wy omi-

jacie każdego dnia... " 
 

Lecąc nad przeszkodami 
 

Kiedyś uczyli się chodzić, teraz 

naśladują lot ptaka. Niemożliwe? Dla 
nich nie ma rzeczy niemożliwych. 
Zwinni jak zwierzęta, poruszają się z 
płynnością wody, by wyrazić siebie. 
Adrenalina, dreszcz emocji towarzyszy 
im każdego dnia. W swoich ewolucjach 
dążą do doskonałości, próbują odna-

leźć własną drogę życia... Ich ciało to 
coś więcej niż skóra mięso i kości...to 
mięśnie i stawy...impulsy energii.  

Jeden z wrocławskich szpitali 
oddział Traumatologii i Ortopedii Dzie-
cięcej.. Harmonijną  ciszę, niezakłóco-
ną życiem ani radością, przerywa 

krzyk, który zrywa wszystkich na rów-
ne nogi. Widzę wpółnieprzytomnego 
nastolatka z grymasem bólu na twa-
rzy. Mój wzrok zatrzymuje się na rę-
kawiczkach, które nie wyglądają na 
zimowe. Trzask drzwiami ordynatora 

nie pozwala na kontakt wzrokowy z 
chłopcem i film się urywa… 
- Złamanie trójskokowego stawu sko-
kowego lewego, nie obędzie się bez 
operacji i wstawiania płytki blaszanej. 
Chłopak do końca życia musi pożegnać 
się z tymi, jak to on określił, 

„ewolucjami‖. Dobrze, że nie skończy-
ło się na wózku inwalidzkim. Jakby 
było mało dyscyplin sportowych, które 
nie narażają ludzkiego życia - słyszę 
zza drzwi.  
- Czy ludzka głupota nie zna granic? – 
zadaje sobie pytanie jeden z chirur-

gów.  
 

Sztuka latania 
 

Miejsce to samo co dwa, trzy 

dni temu, miesiąc i rok temu. Przejście 
dla pieszych niezmienione i góra Ślęża 
tez w tym samym miejscu stoi. Ludzie 
tacy sami-znajome twarze.  
Dzień jak co dzień...Rutyna! I znów 
nie ma co robić, tzn. „ci lepsi‖ nie mo-

gą znaleźć zajęcia, bo „ci gorsi‖ zawsze 
pod sklepem stoją z butelką. Wszyscy 
przebierają nogami, prawa za lewą idzie 
w parze i tak zaczyna się bieg przez 
życie. Ciemność przysłania mi widoki, 
ale wydaje mi się, że widzę ptaka, który 

próbuje wznieść się w powietrze. Przy-
glądam się i… co widzę: nietypowy eg-
zemplarz, coś zupełnie nowego. Nie 
wierzę. Na chwilę przystaję, żeby złapać 
oddech. I on już nie jest taki sam jak 
wszyscy... Jego bieg nie przypomina 
tego maratońskiego z igrzysk olimpij-

skich, to coś więcej. U niego pierwszy 
ruch jest inny od ostatniego, na tym 
polega jego „inność‖- niczego nie je-
stem w stanie przewidzieć. A w zwolnio-
nym tempie wygląda to tak: rozbieg  i 
wyskok z rękami wyciągniętymi przed 
siebie, ciało proste, ułożone równolegle 

do ziemi. Następnie ręce opadają na 
przeszkodę, nogi podkurczone do klatki 
piersiowej. Dłonie oderwane w ostatnim 
momencie, wyciągnięte nogi do przo-
du... Ląduje na ziemi, wykonuje prze-
wrót i biegnie dalej, nie omija prze-

szkód, tylko je pokonuje. Walczy ze 
strachem, który towarzyszy mu przy 
„swobodnym bieganiu‖. Stawiając przed 
sobą kolejne wyzwania, zmaga się z  
samym sobą . Cofnęłam się na chwilę, 
aby odczytać wskazówki zegara z wieży 
kościoła, a nieznajomy, tak jak się 

szybko pojawił,  tak też znikł.  
Nie pozwolił jednak długo na 

siebie czekać, wisiał tuż nad moją gło-
wą, wspinając się na stary barak. Zaraz 
po tym zrobiło się tłoczno; ludzie usta-
wili się w półokręgu, lamentując, prze-
krzykując się jeden przez drugiego. 

-Ludzie! Dzwońcie po policję, przecież 
to czyste wariactwo.  
-Szaleniec, życie mu niemiłe? –mówi 
starsza kobieta. W momencie, kiedy 
szukała telefonu, nieznajomego już nie 
było. Dlaczego uciekł ? Pomyślałam 

wtedy, że panowie w niebieskich mun-
durach stanowią dla nich niemałe zagro-
żenie. Przypomniałam sobie to zdarze-
nie, słuchając kilka miesięcy później 
wypowiedzi jednego z traceur'ow z Opo-
la : - Powiedzieli, że jeśli jeszcze raz 
kogoś zobaczą gdziekolwiek uprawiają-

cego LPK,  to podjadą tam radiowozem, 
zakują w kajdany, zawiozą na komisa-
riat i bedzie musiał płacić za wszystkie 
rozwalone rzeczy na placu (uszczerbki 
na murkach, zniszczony balkonik, zdar-
tą korę z drzew, pomazane butami po-
stumenty itp.) 

Idę w to samo miejsce o godzi-
nie podobnej do tej, w której spotkałam 
nieznajomego. Obserwuje uważnie każ-

dy najmniejszy zakamarek, z uwagą 
przyglądam się dachom, murom.  
Zrezygnowana, z myślą, że już nigdy 
go nie zobaczę, biegnę w stronę placu 
zabaw.  
W piaskownicy, gdzie na co dzień ba-

wią się maluchy, odpoczywa stary tap-
czan ze sprężynami na wierzchu. Echo 
śmiechu unosi się w powietrzu, a ja 
wpatrzona jestem weń  jak w obrazek; 
zastanawia mnie… motyw łóżka w pia-
skownicy. Jednak nie na długo... 
Śmiech cichnie i zamienia się w roz-

mowę, a moim oczom ukazuje się gru-
pa nastolatków. Stare łóżko służy im 
jako trampolina do ćwiczeń. Robią sal-
ta, przewroty i inne ewolucje. Elemen-
ty ruchowe podobne są do układu nie-
znajomego. Podchodzę bliżej i staram 
się nawiązać rozmowę.  

– Parkour jest dla mnie wyzwoleniem, 
wolnością. Dzięki niemu mogę ode-
rwać się od codziennej monotonni ży-
cia. W Sobótce nie ma dla nas żad-
nych rozrywek, przez nudę popadamy 
często z skrajności w skrajność... LPK 

uwolnił mnie od narkotyków, które 
zniszczyły mi 1,5 roku życia. Teraz 
staram się ten czas nadrobić, ciągle 
dążę do tego, by być coraz lepszym. 
No wiesz, w pokonywaniu przeszkód. 
– mówi po długim milczeniu licealista. 
Zastanawia się jeszcze i dodaje:  

– Być niewidzialnym - to coś, co 
chciałby potrafić niejeden tracer. Jego 
kolega zdobywa się na odwagę i doda-
je:  
- Na treningu czekają na nas spojrze-
nia ludzi, którzy albo pierwszy raz wi-
dzą coś takiego i uważają to za akt 

wandalizmu. Ludzie, którzy nie znają 
Parkour , źle się odnoszą do niego, ale 
można i znaleźć takich, którzy przy-
mykają oko lub pochwalają. Najwięk-
szy problem mamy z służbami miejski-
mi...Właśnie idą po nas. Chłopaki, 

spadamy!  
 

Co robić? Walczyć ? Buntować 
się ? 

 

Uprawiamy sport, którego 
głównym motywem jest - wolność. 
Niewiele sportów może się pochwalić 
porównaniem ich do sztuki. Tego sło-
wa " wolność " trzeba używać z pew-
nym umiarem, gdyż walcząc o swoja 
wolność, ograniczamy zarazem in-

nych, stąd częste spisania i upomnie-
nia. Za to odpowiedzialna jest dezin-
formacja... Musimy nauczyć się roz-
mawiać z przeciwnikami. Uświadomić 
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im, że Parkour nie polega tylko na fi-
zycznym rozwoju, ale też na dojrzewa-

niu intelektualnym - życiowej filozofii. 
Stawić czoła tym, którzy nas negują, a 
nie uciekać przed nimi. 

 

Cofnijmy się do XX wieku 

 
Początek Le Parkour, który na-

rodził się we Francji, a konkretnie w 
Lisses pod Paryżem, to rok 1987. Wte-
dy jeszcze nastolatkowie, a obecnie 
niekwestionowani guru tej dyscypliny – 
David Belle i Sebastien Foucan – zaczęli 

bawić się wraz z kolegami po lekcjach, 
biegając i wykorzystując elementy 
akrobatyki, wspinaczki i sztuk walki, do 
gry w berka. Le Parkour, będący pier-
wotnie dziecinną zabawą, powoli zaczął 
stawać się stylem życia. Do drużyny 
przyłączały się kolejne osoby z Lisses, 

Evry, Sarcelles. Wzrastał też poziom 
trudności wykonywanych manewrów i 
trików. Chłopcy przemierzali swoje mia-
sta dosłownie od góry do dołu, znajdu-
jąc miejsca, gdzie mogli rozwijać swoje 
umiejętności. Okres najintensywniej-

szego rozwoju nowego sportu to lata 
1995 – 1997. Wtedy to powstała słynna 
grupa Yamakasi, która rozsławiła Le 
Parkour na całym świecie.  

Nazwa tego sportu, tłumaczona 
na język polski, oznacza dosłownie 
„bieg‖, „droga do przebycia‖. Le Parko-

ur funkcjonuje zazwyczaj pod skrótem 
LPK, ale ma również swoją angielską, 
dla wielu osób łatwiejszą do zapamięta-
nia nazwę ―free runing‖ (swobodny 
bieg). Jest niewątpliwie sportem eks-
tremalnym i wymagającym sprawności 
fizycznej, ale od innych sportów tego 

typu wyróżnia go to, że jest pewnego 
rodzaju sztuką. W sporcie tym chodzi o 
to, aby pokonać tor przeszkód jak naj-
sprawniej, jak najszybciej i jak najpłyn-
niej. Najbardziej emocjonującym fak-
tem jednak jest to, że torem przeszkód 

jest miasto. Wszystko to, co nas ota-
cza, może stać się przeszkodą, którą 
można pokonać. To, w jaki sposób po-
konujemy przeszkodę, zależy tylko od 
naszej wyobraźni i naszych możliwości. 

Dla tracerów (osób trenujących 
free run) najważniejsze jest stawianie 

sobie kolejnych celów i osiąganie ich – 
swobodny bieg powinien wykraczać 
poza ramy zwykłej dyscypliny sporto-
wej, ćwiczyć przede wszystkim umysł. 
Rozumienie filozofii parkouru jest 
czymś o krok dalszym niż zwykłą umie-
jętnością poruszania się, można wręcz 

powiedzieć, że jest to wiedza wpływają-
ca na całe życie codzienne. Jest to 
sztuka wyrażania siebie i ekspresja 
wolności ciała, jak i ducha. Le Parkour, 
rozwija umysł i ciało, poprzez pokony-
wanie własnych słabości, własnych le-

ków i wszelkich ograniczeń. 
12.03.2007r. 

 
Do szpitala trafił 18-letni chło-

pak z złamaniem stawu trójskokowe-
go, w wyniku gwałtownego ruchu. 
Kontuzja nie pozwoli wrócić mu do 
„swobodnego biegania”… 
Obserwuję go z zaciekawieniem: gry-
mas bólu przy każdym ruchu nie prze-

szkadza mu odpowiedzieć uśmiechem 
na mój uśmiech.  Ma pogodne oczy… 
 Ludzka droga przez życie podob-
na jest do Le Parkour, również usłana 
jest przeszkodami. Do tej pory je omi-
jałam…  

Wywiad , który udzielił mi 
traucer z Bydgoszczy przez 

komunikator Gadu-Gadu: 
 
<Ja> Czym jest Le parkour?  
<MeR> Le Parkour, jest bardzo 
złożone. Nie jest to tylko sport 
ekstremalny. To sztuka prze-

mieszczania się z wykorzystaniem 
architektury miejskiej. Wyrażanie 
siebie i ekspresja wolności ciała 
jak i ducha Poruszanie się ma być 
jak najbardziej płynne i możliwie 
najbardziej efektowne. Le Parko-
ur, rozwija umysł i ciało, poprzez 

pokonywanie własnych słabości, 
leków i wszelkich ograniczeń. 
<Ja> Jak zaczęła się twoja histo-
ria z Le parkour?  
<MeR> Moja historia z LPK zaczę-
ła się od filmu „Yamakasi‖, kiedy 
go obejrzałem stwierdziłem, że 

fajnie byłoby zasmakować czegoś 
nowego. W dzieciństwie skakałem 
przez płoty ,wraz z rówieśnikami i 
robiłem podobne rzeczy w zwy-
kłych dziecięcych zabawach. Do 
trenowania skłolonił mnie też re-

portaż na extreme sports z Urban 
Freeflow, którzy tłumaczyli czym 
jest Le parkour. 
<Ja>  Wielu ludzi na hasło Le par-
kour robi wielkie oczy ,z czego to 
wynika? 
<MeR> Czy ja wiem... Chyba ze 

zbyt małej popularności. Często 
ludzie nawet nie chcą się dowie-
dzieć co tak naprawdę robimy, 
podpisują nas pod wandali, bądź 
rozwydrzoną młodzież. Jednak 
liczy się to, że odstajemy od spo-
łeczeństwa i to mi się podoba.  

<Ja> Skąd bierzesz siłę i moty-
wacje w dążeniu do 
‗doskonałości‘? 
<MeR> Moja energia wypływa ze 
mnie. Motywacja do działań wyni-
ka z rozwoju siebie. Chcę zoba-

czyć jak dużo moje ciało jest w 
stanie zrobić i jak bardzo wcze-

śniej byłem ograniczony.  
<Ja> Czy LPK może przynieść ko-

rzyści finansowe?  
<MeR> Ja tego tak nie rozpatruje, 
dla mnie jest to sztuka, w której 
rozwijam siebie i w której mogę 
odczuć wolność... 
<Ja> Jak na twoje ewolucje reagu-

ją przechodnie?  
<MeR> Przechodnie reagują pełną 
paleta emocji. Niektórzy ze zdzi-
wieniem patrzą na jakiś skok, my-
śląc za pewne "jak on to zrobił", 
niektórzy się z nas śmieją, ale nie 
wiem, czy z czystej zazdrości, czy 

porostu nie zdają sobie sprawy że 
to nie jest takie proste. Są też po-
zytywne reakcje m.in. ostatnio, gdy 
zeskoczyłem z ok. 2m (niby nic 
wielkiego), robiąc jeden z podsta-
wowych tricków, to mężczyzna któ-
ry obok mnie przechodził, powie-

dział do mnie "Fajna sprawa, fajny 
wyczyn" Takie reakcje są najbar-
dziej motywujące do dalszych sko-
ków. 
<Ja> Twoimi wzorami do naślado-
wania są...?  

<MeR> Obecnie nie mam wzorów 
do nasladowań...Owszem David 
Belle, który utworzył ten sport, jest 
jakoby wzorem, do którego dążę i 
Sebastien Foucan, który nadał te-
mu filozofie.  
<Ja> Czym zajmujesz się na 

codźień?  
 <MeR>  Jestem na studiach zaocz-
nych, na profilu technik informatyk 
W tygodniu pracuję na 3 zmiany. 
Część wolnego czasu spędzam 
przed monitorem komputera, resz-
tę przeznaczam na kontakty ze 

znajomymi, oraz na LPK. Moje hob-
by i zarazem style życia są sprzecz-
ne, ale dają mi pewnie uzupełnie-
nie. Komputer - spokój i cisza, w 
której odprężam się 
oraz LPK - gdzie ruch i adrenalina, 

utrzymują moje ciało w dobrej kon-
dycji 
<Ja> Może na koniec, jakieś rady 
dla początkujących traucerów?  
<MeR> Kilka się znajdzie...Przede 
wszystkim, trzeba uświadomić so-
bie, że to nie jest wyścig. Tutaj nie 

chodzi o to, czy za tydzień nauczę 
się 10 rzeczy czy 1, na wszystko 
jest czas i najważniejszy jest roz-
wój własnej psychiki.. Dodatkowo, 
trening czyni mistrza, więc każda 
chwilę, spędzać na okolicznych ba-
rierkach szlifując swoje umiejętno-

ści. Dbanie o siebie, to klucz do 
postępu. 
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Mutant z sześcioma kończynami 

C 
złowiek. Rodzi się, umiera. 
Rodzi się, kształci, pracuje, 

rodzi dzieci, pracuje, umie-
ra. Niczym zwierzę, a jed-

nocześnie czuje się od niego lepszy. 
Wyższy, piękniejszy, humanitarny i 
wykształcony. Do tego potrafi liczyć. 
Egzystencja ludzka nie opiera się 

już tylko na wzajemnej pracy, teraz, 
człowiek potrzebuje do życia obwo-
du kuli ziemskiej, wymaga poznania 
szybkości spadającej cegły na zie-
mię z wysokości dwóch metrów. 
Otaczają go technika, marzenia, 
pieniądze i władza. 

 Pieniądze. Ludzie świrują na 
ich punkcie. Gdy pojawia się stano-
wisko oferujące im większe zarobki, 
zaraz zapalają się oczy, podnosi się 
poziom adrenaliny. To da im prestiż, 
władzę, pełny portfel, za który kupią 
sobie nowy dywan, telewizor, samo-

chód. Wreszcie pokażą innym, jacy 
są bogaci i wspaniali. Kupią coś dro-
giego, co wcale nie będzie lepsze od 
towaru przeciętnej ceny, ale będzie 
miało metkę, którą zobaczy każdy. 
Ludzie już mogą wszystko kupić, a 

jeśli nie mogą, to zrobią coś, by 
podporządkować temu czemuś jakąś 
cenę, żeby stało się produktem do 
nabycia. W mojej kuchni nie ma już 
prawie miejsca. Stoi lodówka, mi-
krofalówka, toster, ekspres do ka-
wy, zapiekacz i kuchenka. Czasami 

pytam mamę, po co to wszystko? 
Odpowiada: „by nie zostać w tyle‖. 
Bezcenna miłość dostała cenę. Ko-
bietę można kupić – jako towarzysz-
kę duchową, prostytutkę lub jako 
małżonkę... 
Im jesteś starszy, tym życie stawia 

na Twojej drodze większe przeszko-
dy. Okazuje się, że przyjaźń została 
już tylko w książkach o „Ani z Zielo-
nego Wzgórza‖ i w filmie „Uwolnić 
orkę‖.  
To własna, nowoczesna kultura, to 

jej widmo nas wykańcza. Zmienia 
nasze wartości. Coraz rzadziej lu-
dzie kreują świat, to świat kieruje 
nimi – są sterowani własnymi, nie-
pohamowanymi zachciankami. Nie 
widzą już duszy drugiego człowieka, 
widzą jego kartę kredytową, ubranie 

i buty. 
Jest karta kredytowa i firmowe ciu-
chy, nie ma poczucia wspólnoty i 
jedności. Im człowiek bardziej wyra-
sta ze spontanicznego dziecięcia, 
tym bardziej nie widzi potrzeby 
utożsamiania się z resztą społeczeń-

stwa, paradoksalnie, bo to ono daje 
mu rangę KOGOŚ. Tak bardzo brzy-
dzimy się zwierzętami, że doszliśmy 

do takiej wprawy, że potrafimy się 
kompletnie odseparować od cierpienia 

drugiego człowieka. Homo sapiens – 
człowiek rozumny – nikt tego nie 
podważy, ale oprócz umiejętności, 
jaką jest myślenie, nie posiadamy nic 
bardzo wartościowego. Wysterylizo-
wane igły od lekarskich strzykawek 

służą tylko raz, później trzeba je wy-
rzucić do kosza, bo są zużyte. Tak 
samo jak człowiek – zużywa się, a 
mimo to, przyświadcza się, że jest 
bogiem – bogiem, ponad innych bo-
gów. 
Średnio co 40 sekund ktoś odbiera 

sobie życie. Nie jest w stanie sprostać 
pogoni za pieniędzmi, byciem lep-
szym. Efekt Wertera to nazywana 
przez psychologów zwiększona ten-
dencja do popełniania samobójstwa 
po śmierci jakiejś sławnej osoby. 
Wniosek jest jeden – ludzie chcą do-

równać VIP-om, widzą w nich swoje 
autorytety. To smutne w obliczu fak-
tu, że bardzo często nie potrafią po-
radzić sobie w kontaktach z własnym 
otoczeniem, ale nie mogą być temu 
winni. 

Homo sapiens to istota społeczna – 
wiadomo jak wygląda teoria ewolucji 
Darvina i wiadomo, że nasi praprzod-
kowie żyli i polowali w grupach. Co 
się jednak dzieje, jeśli priorytetem 
nie jest inny człowiek, a cel material-
ny? A no właśnie, Policja w Polsce 

odnotowuje 5625 prób samobójczych, 
z których 4621 kończy się zgonem, a 
jak wiadomo są to tylko zarejestro-
wane przypadki. Najczęściej na swoje 
życie targają się na 16 - 21- latkowie. 
Wielu ludzi po prostu nie potrafi słu-
chać, czy też rozumieć drugiej osoby. 

Wydaje się to tak prostą czynnością, 
a jednak ile wymaga. Nie chodzi tylko 
o słuchanie, chodzi o to, by rozumieć 
słowa niewypowiedziane, lub widzieć 
to, co komuś sprawia trudność. 
Wszędzie, w każdym ludzkim zbioro-

wisku znajdują się osoby, które myślą 
o zakończeniu swojego życia. Nie wy-
trzymują presji w pracy, nie radzą 
sobie w domu lub straciły kogoś bli-
skiego. To nie wszystko, coraz więcej 
dzieci i młodzieży – najbardziej bier-
nych w pogoni za władzą – popełnia 

samobójstwo z powodu problemów w 
szkole. 
Trudno sobie wyobrazić, co czuje 
gnębiony przez swoich „kolegów‖ 
młody człowiek. Nie rozumie, dlacze-
go został kozłem ofiarnym i nie wie, 
komu przyznać się do swojej we-

wnętrznej tragedii. Jeśli nie potrafi 
sobie dać rady, niejednokrotnie pró-

buje skończyć swoje życie. 
Najsmutniejsze jest to, że czasem 

wystarczy jedna rozmowa, miły gest, 
próba rozwiązania problemu i okazuje 
się, że wszystko nabiera barw. Ale 
nikt nie chce afiszować się ze swoimi 
zamiarami, nikt nie chce też pomóc 
potrzebującemu, bo nie lubi, nie ma 

ochoty lub czasu go wysłuchać. 
To my jesteśmy odpowiedzialni za to, 
co dzieje się w klasie lub na korytarzu 
w szkole. To my – ludzie, odpowiada-
my za innych ludzi, bo wspólnie two-
rzymy (jeszcze, miejmy nadzieję) 
wspólnotę, którą szkoda by było 

zniszczyć przez własną nieodpowie-
dzialność i brak empatii. 
 Po prostu, rozejrzyjcie się w 
swoim otoczeniu, czy nie ma tam ni-
kogo, kto woła o pomoc, choć może 
tego nie widać. Jeśli jest, nie wystar-
czy zapytać, czy wszystko w porząd-

ku, może raczej zaprosić tego kogoś 
na pizzę albo wieczór filmowy i przy 
popcornie obgadać wszystkie trudno-
ści. Ten tekst to nie żaden poradnik, 
jak znaleźć człowieka w depresji, tyl-
ko raczej głos własnego sumienia, 

które podpowiada, że struktura spo-
łeczna to obecnie mutant z sześcioma 
kończynami. Może całkiem nieświado-
mie odrąbiecie jedną nóżkę i uratuje-
cie komuś życie?  
Powodzenia. 
 

Aleksandra Kopiec 
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Nie tylko w szkole rozumu uczą 
 
 Gdy jesteśmy nastolatkami spragnionymi życia, mamy nadzieję, prawie pewność, że gdy wyjdziemy z bu-
dynku opatrzonego tabliczką „SZKOŁA‖, machając białym świstkiem papieru, świat padnie u naszych stóp,  że 
zmiażdżymy go naszą wiedzą. Tymczasem, gdy wreszcie spełnia się ta oczekiwana chwila, zauważamy, że nasz 
dyplom nic nie znaczy, bo tak naprawdę nie umiemy nic-nauka dopiero się zaczyna. 
 Podczas lat spędzonych w szkole stajemy się bardzo mądrzy i dowiadujemy się co to czasownik, zdobywa-
my wiedzę o rzeczowniku, nie straszy już nas tajemnicą przymiotnik. 

Zgłębiamy tajniki różnicy i treść potęgi. Wreszcie znajdujemy odpowiedź na pytanie: „ Co było w 1410‖? oraz 
poznajemy obyczaje kota, tryb życia pantofelka i sposób rozmnażania się ryby. Cała ta wiedza wydaje się nam 
przydatna, nadzwyczaj ważna i wprost niezbędna. W końcu, gdy wychodzimy ze szkoły, z dumą prezentując pa-
pierek, na którym widnieje napis: „Doktor‖ lub „Magister‖, okazuje się, ze dopiero teraz zaczęła się prawdziwa 
szkoła-szkoła życia. Tutaj okazuje się, ze znamy wiele czasowników, ale nie wiemy, co znaczy „żyć‖, umiemy tyle 
rzeczowników, ale umknęło naszej uwagi słowo „przyjaźń‖, przymiotników: „wrogi‖, „zły‖ oraz „chytry‖ także nie 
umiemy odczytać w swojej pamięci. 

 Powoli dociera do nas fakt , że znając pojęcie różnicy liczb, nie wiedzieliśmy co znaczy różnica poglądów i 
choć niszczyliśmy potęgę matematyczną ogromem naszej wiedzy, nie możemy przezwyciężyć potęgi nienawiści. 
Zauważmy, że choć wiemy co było w roku 1410, nie rozumiemy co dzieje się obecnie wokół nas oraz, że oma-
wiając i poznając sposoby życia przeróżnych gatunków zwierząt, przeoczyliśmy jeden-człoweka 

Po tym wszystkim spostrzegamy, ze nie wiemy nic, co by mogło nam się przydać w jakikolwiek spo-
sób ,że choć żyjemy, nie nauczyliśmy się życia i ze kończąc naukę w szkole musimy zacząć od zera, zgłębiając 

tajemnicę prawdziwej wiedzy, której nie sposób ogarnąć prostymi wzorami : (ah/2) : y = ax + b. Zacznijmy 
uczyć się, jak żyć w społeczeństwie, przestańmy gonić za sukcesem, za wiedzą, która jest stokroć mniej ważna 
niż ten dziwny wzór na obliczenie przyjaźni, za wiedzą, której waga wydaje się być zerem w porównaniu ze wzo-
rem na potęgę miłości. Pamiętajmy, że tylko od nas zależy , kiedy spostrzeżemy, że otaczającego nas kręgu lu-
dzi, którzy troszczą się o nas, nie wyliczymy prymitywnym лr. 

Ewelina Łukasik 

Kącik dla motyli 
„Sowizdrzał” 

 

Sowizdrzał: idę sobie skoczyc. 
Tłumy ludzi: chodźmy to zobaczyc ! 
Błazen z niego ? Pozory mylą. 
Finał spektaklu: on kłania się debilom. 

„Na lipę” 
 

Lipa: gada. 
Gościu: siada.  
Zwykłe drzewo, radośc wielka. 
Gdy w jej cieniu po pracy drzemka. 

„W czym się kochamy, to nam często 
szkodzi” 

 
Jeleń: chwali swoje rogi. 
Lew nadchodzi, a więc w nogi. 
Rogi w gałęziach-nie ma ocalenia. 
Przez pychę szlag trafił jelenia. 

„Gargantua i Pentagruel” 
 

Jest ich dwóch. Cud rodzinka. 
A ich hobby ? O, choinka ! 
Każdy z osobna w hulankach 
wiedzie prym. 
Po prostu: jaki ojciec taki syn. 

„Do Magdaleny” 
 

Policzki: różane. 
Piersi: miernie wydane. 
Drugiej takiej nie ma na śwecie. 
Nic, tylko pozazdrościc poecie. 

Autorem jest Kamil Kwarta 



Przeciąganie do COOLtury 
Co na wakacje? 
 
OPEN’ER HEINEKEN FE-
STIVAL – kolejna porcja 

świetnej muzyki i gwiazd 
Następną międzynarodową 
imprezą, w naszym kraju jest 
właśnie Opener Heineken Fe-
stiwal, w tym roku odbywają-
cy się po raz 6 na lotnisku 
Babie Doły w Gdyni. Bilety już 

do nabycia (karnet 3dniowy, 
do końca marca w cenie 199z-
ł, bilet jednodniowy – 130 zł). 
Impreza trwa 29 czerwca – 1 
lipca i grają: THE ROOTS i 
BEASTIE BOYS, BJORK i 

MUSE. (I jeszcze nieformalnie 
Sonic Youth i Bloc Party.) 
Będzie bardzo interesująco — 
ZUZA 
 
CREAMFIELDS 
7 lipca we Wrocławiu odbędzie 

się festiwal Creamfields—
wystąpi klubowa śmietanka: 
Prodigy, Emade, Fisz, Hu-
sky, l.u.c., Wet Fingers i 
wielu innych. Impreza odbę-
dzie się na Lotnisku Radków 
we Wrocławiu. Ceny biletów: 

1.06-30.06 : 119zł, 1.07-
6.07 : 129zł. W dniu festiwa-
lu: 149zł. Polecam.  
 
SAZKA ARENA — coś dla 
fanów mocniejszych brzmień 

26.06, czyli już za kilka dni 
(bilety jeszcze do kupienia!) w 
Pradze w klubie Sazka Arena 
wystąpią Ozzy Osbourne, 
Black Label Society oraz 
Korn. — A.K. 
 

Recenzje 

 
PŁYTA 

Paolo Nutini – „These Streets” 
 
20-letni wokalista, gitarzysta i kompozytor pochodzą-
cy ze Szkocji (jego imię bynajmniej wskazywałoby, że 
jest Włochem) jest muzycznym objawieniem Wielkiej 
Brytanii. Obdarzony głosem pełnym wyrazu i piszący 
piosenki inspirowane starymi balladami i kawałkami 

rodem z lat 70 tych. Jego muzyka jest prawdziwa i 
pełna głębi. Jeśli lubicie klimaty Coldplay i Snow Pa-
trol sięgnijcie po płytę Paola (na koncercie, co prawda 
trudno zrozumieć, co chłopak śpiewa). Szczególnie 
polecam singlowe: „Jenny don‘t be hasty‖ i balladę 
„Last Request‖ (często grają w radiowej Trójce). 
Utwory Nutiniego i kilka słów o nim można znaleźć w 

serwisie myspace.com. Papatki 
 

*** 
FILM 
„DLACZEGO NIE” – nie dla koneserów! 
Polska 2006, komedia romantyczna 

reż.: R.Zatorski, wyk: sami przecież wiecie, nic w Polsce nie było tak promowane 
 
Po tym katastrofalnym filmie Ryszard Zatorski powinien wyjechać na stałe do We-
nezueli i kręcić filmy z Natalią Oreiro. Film schematyczny i banalny, aż do bólu. 
Gosia (Anna Cieślak) prowincjonalna dziewczyna ze wsi, rusza na podbój Warsza-
wy. Zdaje za pierwszym razem na ASP (to, co że jest 17 osób na miejsce) i pra-
cuje w cateringu (nieźle płacą, bo mam super laptopa), ale to nie spełnia jej ocze-

kiwań. Chce dostać się do agencji reklamowej. Tam miesza jej szyki Renata, 
(która jest wredna i zabiera projekt Gosi, który jest oczywiście najlepszy). Po dro-
dze Gosia poznaje super Jana – szefa agencji, którego bierze za ochroniarza. O 
jej serce walczy też Piotr i Dawid. Na końcu wszystko się wyjaśnia. Spełniają się 
wszystkie oklepane, banalne frazesy o księciu z bajki, (którym zostaje Jan) wy-
głoszone na początku filmu. No, cóż a słowo ciałem się stało i zamieszkało.. w 
willi. Rzecz, o aktorach. Bezpłciowy Zakościelny, którego głównym zadaniem jest 

przystojnie wyglądać, wiecznie skrzywiona Kożuchowska i grymasząca Cieślak, a 
na deser nawet czasem śmieszny Kot. Gdyby ode mnie zależało w słynnej wodnej 
scenie Gosia i Jan na pewno nie wypłynęliby na powierzchnie. Przywiozłabym im 
kamienie do stóp J. Odradzam 

ZUZA 

I n t e r n e t o w o . . . 
Gry 
Dla tych, którzy wakacje spędzają w domu postanowiłam dzisiaj napisać nieco o grach, które możecie znaleźć w 
internecie. Ich zaletą jest to, że są darmowe, nie zabierają miejsca na dysku i dzięki nim można poznać wiele cie-
kawych osób. 

www.plemiona.pl — browroserska gra online. O co chodzi: Jesteś właścicielem wioski - możesz ją dowolnie na-
zwać i opisać. Twoim zadaniem jest doprowadzenie do jej rozwoju – musisz wydobywać surowce, a z nich budować 
budynki i rekrutować wojsko. Kiedy uda ci się postawić pałac – za odpowiednią ilość złotych monet możesz 
„wyprodukować‖ szlachcica i podbić drugą wioskę. Gra daje możliwość wstąpienia do plemienia, w którym liczy się 
honor i współpraca z innymi graczami. 
www.ijji.com - o Gunzie pisałam już we wcześniejszych numerach gazetki, ale portal oferuje także inne gry. Naj-
nowsza – Kwonho – niestety jeszcze w fazie testowej (żeby nie było lagów w jednym pokoju muszą grać osoby z 

jednego kraju), ale robi wrażenie. Na dysk należy ściągnąć instalator, ale gra odbywa się wyłącznie poprzez sieć. O 
co chodzi: w grach musisz... walczyć. Dzień można zacząć jednak bardziej lajtowo – flash.ijji.com – tu znajduje się 
kilkadziesiąt zabawnych gier flash.  

Aleksandra Kopiec 



ostatnia strona :o) 
Z Pamiętnika szalonej, crazy girl 
 
13 kwietnia - rano 
Ale wczoraj się narąbałam, u Baśki była niezła biba. 
Chyba za dużo wypiłam, uciął mi się film. Jesus ja jak 
się dzisiaj pokażę Wojtkowi, ja pikole. Muszę zaraz nało-
żyć grubą warstwę make-upu, bo mam takie pryszcze, 

że ja pierdzielę. No nie przecież ja mam dzisiaj spraw-
dzian z matmy. Kurde! Pójdę na drugą lekcje. Prze-
trwam ten dzień. Jutro idziemy z friendskami na shop-
ping. Muszę kupić jakiś sexyciuszek. Niedługo przecież 
mam rocznice z moim menem. Chodzimy ze sobą 9 i pół 
tygodnia. Ja pikole jak to leci. Ja żem nie zauważyła. 

Dobrze nam razem. Nadajemy na tych samych falach.  
Po południu: Chrzanię wszystko. Zara idę spać. Normal-
nie tak się w tej budzie w wnerwiłam, że nie wiem. Nor-
malnie, zmowa jakaś, belfroska. Najpierw baba z biologii 
wzięła mnie do odpowiedzi. Dostałam gałę. Potem fi-
zyczna złapała mnie na ściąganiu. Replay był. Potem 
anglistka doła co chciała za brak zadania. Co za kanał. 

Ja pikole. 
Wieczorem: No normalnie, ten mój Wojtek to taki wy-
strzałowy men, że ja nie mogę. Przystojny taki. Nawet 
jak piję piwo to tak to sexy wygląda. Trochę się po-
sprzeczaliśmy. Powiedział, ze jestem p……, bo kazałam 
mu rzucić palenie. Ale go potem przeprosiłam. On trochę 
wybuchowy jest. 

 
 
29 kwietnia – południe gdzieś tak 
Ja pikole mówię wam ale jajca! Tokio Hotel normalnie 
zajadą na koncert do Chorzowa, ja cię kręcę. To przecież 
mój ulubiony band. Uwielbiam tą ich balladkę – „Rette 

Mich‖, normalnie wymiękam. A ten Bill to taki ładniutki 
(mój Wojtek jest ładniejszy, się rozumie) i ma taki nie-
samowity głos. Jadę na ten koncert z Gabrychą i Malwi-
ną. Bilet kosztuje tylko sto zeta. Ale będzie czad! 
1 czerwca – po szkole: Zostało jeszcze tylko 12 dni do 
koncertu. Już się kurna doczekać nie mogę. Idziemy dzi-
siaj na shopping, może wylookam coś crazy. Bo wiecie 

ja to lubię takie ciuchy crazy, modna jestem, bo regular-
nie czytam Bravo Girl i Bravo. W ogóle to nic poza tym 
nie czytam. No co a kto teraz książki czyta? Jakieś debil-
stwo. Świat się rozwija, po co komu książki. Ja ostatnio 
czytałam „Sekretnik 4‖. Fajne było, ale trochę się zmę-
czyłam. Wiecie ja nigdy nie lubiłam czytać. 
Kilka godzin później: Ale jestem happy! Kupiłam sobie 

takie cool ciuszki, ze ja nie mogę. Taki złoty top na jed-
no ramię, getry w różowe kropki i katankę, też taką spo-

ko. Ja to jestem trendy. Na koncert będzie w sam raz. 
Wojtek już od kilku dni ze mną nie gada. Chyba się 

obraził. Nie wiem o co? Może, że powiedziałam, że 
jest trochę mało trendy, bo taki blady, a to tera nie 
modne. Niedługo pewnie puści mi sygnał. Ten mój 
misiu pysiu. 
W nocy: Wojtek mnie rzucił. Jesus, co za szmaciarz! 
Mówił coś o jakiś oddalaniu, i napisał mi, że jestem 

pósta. Pusta? Przecież ja przynajmniej wiem jak się 
piszę pusta. Cham, burak, dębil, gnój. Zostawił mnie 
dla jakieś pussycatki, z krzywymi zębami i plantacją 
krost na gębie i wiecie co powiedział, ze głębsza, ode 
mnie jest. Że wygląd się nie liczy. Odbiło mu. 
Dzień koncertu TOKIO HOTEL 
Już doszłam do siebie. Poszłam na solarkę, wyglądam 

sexy, a tego palanta mam gdzieś. Wyrwę dzisiaj na 
koncercie jakiegoś supermana, kto wie czy nie same-
go Toma – tego boskiego gitarzystę. Chciałabym grać 
na gitarze, tak jak on. To wirtuoz. Daje takie boskie 
solówy. W ogóle to ja chyba kurde jakiegoś hobby 
sobie poszukam. Ale wizaż to chyba hobby też jest 
nie? 

Już w Chorzowie: Ale wypas ja pikole. Jaka muzy, 
jaka atmosfera. Gabrycha już wcięta, zmyła się z ja-
kimś nowym kolesiem, co wygląda jak Jessy MaCcart-
ney. O lecę, bo grają „Schrai‖ 
W Sali dla VIP-ów: O kuna! Nie uwierzycie, Bill dają 
czadu na scenie właśnie mnie pod sceną wykukał. 

Zaprosił mnie za te no kulisy. Gada coś po szwabsku, 
nic nie jarzę, ale chyba, że się we mnie zabujał, bo 
tak jakoś dziwnie blendamety mi posyła. On też ni-
czego sobie.  
Trzy miesiące później 
Kocham Billa. Jesteśmy razem już 2 miesiące. Uczę 
się niemieckiego, dużo czytam, nie przeklinam i mam 

wysoką średnią. To wszystko dzięki niemu. Bill odmie-
nił moje życie! 
 
UWAGA! Jeśli licealistki zauważą u siebie cechy po-
dobne do posiadanych przez główną bohaterkę, to 
oznacza, że przebiega w ich osobowości niebezpieczny 
proces wulgaryzacji i pustactwa. Aby uchronić się 

przed tą „chorobą”, profilaktycznie należy strawić coś 
kulturalnie ambitnego: posłuchać Grzegorza Turnaua, 
poczytać Szekspira czy iść na jakiś ambitny, niskobu-
dżetowy film albański.  
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