
W numerze:W numerze:W numerze:W numerze:    

nr 1/2008/2009 

W numerze: 

• Kilka prostych sztuczek 

• W cyklu –  porady przed 
maturą –  analiza wiersza 

• Ludzie z klasą… 

• Czarno biały klucz 

• Koń odwieczny przyjaciel 
człowieka  

• Czwarta płyta chóru Pry-
ma Voce 

• Marzenia są moją siłą  

• Proszę nie zadawać mi 
pytań o sens życia…  

• Na skrzydłach marzeń  

• “ M ake love, not war, Non
-violence ”  

• Strona z motylem 

• Quiz życiowy 
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 Nieraz sobie powtarzasz: "Gdybym wygrała w Lotto...", "Gdybym dostał lepszą ocenę", 
"Jeśli pojadę na urlop...". Co sprawi, Ŝe wreszcie poczujemy się naprawdę szczęśliwi? Wydaje Ci się, 
Ŝe wiesz, bo w końcu całe Ŝycie spędzasz w pogoni za tym wymyślonym szczęściem. Szukasz go 

nieustannie i... masz coraz mniej czasu, Ŝeby po prostu Ŝyć. 

Do tego coraz częściej słyszysz, Ŝe optymizm, dobre samopoczucie i radość Ŝycia tylko w 
niewielkim stopniu zaleŜą od Ciebie, bo w znacznej mierze tkwią zaprogramowane w genach. Czy 
to prawda? I co w takim razie mają zrobić ci, którym los poskąpił odpowiednich genów? Dzięki 

Bogu nie jest aŜ tak źle. 

Zatrzymaj się. Przestań nerwowo szukać szczęścia i pozwól mu, by samo Cię znalazło. 
To wcale nie jest takie trudne. Ono mija Cię w kaŜdej chwili Twojego Ŝycia, przebiega tuŜ obok, 

niepostrzeŜenie, kryjąc się w na pozór zwyczajnych rzeczach i zdarzeniach. Tylko jak je odnaleźć? 

MoŜe po prostu zaczniemy poszukiwania w naszym „Przeciągu”?? A skończymy na dobrej ocenie z 
polskiego :P...Wystarczy zacząć być osobą pozytywnie myślącą i oczywiście starającą się, aby to 
szczęście miało jakieś szanse do nas dotrzeć. Bo tak to juŜ jest urządzone, Ŝe tylko niekiedy szczę-
ście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. Choć zmagania te nie przypominają heroicznych 
bojów, nie wymagają takŜe od nas nadnaturalnych moŜliwości (moŜe raczej kilku prostych sztu-
czek), zawsze znajdują wsparcie w determinacji. Więc… jeśli pragniemy poprawić oceny, zacznij-
my się przynajmniej trochę uczyć i regularnie przychodzić na zajęcia. Z wygraną w lotka trochę 
trudniej, ale jeśli będziemy grali regularnie, to jest większa szansa, Ŝe los będzie dla nas łaskawszy 

niŜ wtedy, gdy od razu przed wysłaniem kuponu stwierdzimy, Ŝe to nie ma Ŝadnego sensu.  

Redakcja Przeciągu chce Ŝyczyć wszystkim uczniom naszego Liceum duŜej motywacji do 

pracy i tego upragnionego szczęścia, które tylko czeka Ŝeby po nie sięgnąć:) ...   

 

 

Magdalena Krytkowska 

Złota myśl: Wybudowaliśmy dla siebie klatkę – cywilizację - gdyż byliśmy zdolni do myślenia, a teraz musimy myśleć, ponieważ jesteśmy 
zamknięci w klatce.William Wharton "Ptasiek"  
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W cyklu – porady przed maturą – analiza wiersza 
Niebieskie oczy miała 

a potem wyjechała 

 

La la la la la la la 

La la la la la la la la 
Tak tak tak tak tak tak 

nie nie nie nie nie nie 

Zdradziła zdradziła MNIE 

 

I nic mi nie zostało 

zacząłem pić kakao 

 

La la la la la la la 

La la la la la la la la 

Tak tak tak tak tak tak 
nie nie nie nie nie nie 

Zdradziła zdradziła MNIE 

 

A kiedy powróciła 

do domu moja miła 

 

La la la la la la la 

La la la la la la la la 

Tak tak tak tak tak tak 

nie nie nie nie nie nie 
Zdradziła zdradziła MNIE 

 

W brzuchu jej coś siedziało 

cztery odnóŜa miało 

 

La la la la la la la 

La la la la la la la la 

Tak tak tak tak tak tak 

nie nie nie nie nie nie 

Zdradziła zdradziła MNIE 

 
 
Podmiot liryczny - dokładnie JA liryczne - jest 
w stanie załamania nerwowego. Często po-

wtarzające się słowa "la la la...", świadczą o 
emigracji wewnętrznej, zadumaniu, roman-
tycznym roztargnieniu, co nasze JA liryczne 
potwierdza brakiem zdecydowanego stosun-
ku do sprawy ("tak tak... nie nie"). Bohater 
wiersza nie wie, czy ma ów rozdział swojego 
życia zamknąć za sobą: "zdradziła mnie...tak 
tak" chcę zapomnieć, zły i buńczuczny, ale 
nie potrafi zrozumieć. Chce, lecz nie może 
pogodzić się z tą myślą ("nie nie..."). 
 
Bohater niczym rozdarta sosna - widać tu 
nawiązanie do poezji Młodej Polski, moderni-
styczno-hedonistyczne podejście do życia. K. 
Przerwa-Tetmajer jest wyraźną inspiracją. 
Symbol rozdartej sosny odzwierciedla rozdar-
cie wewnętrzne naszego JA lirycznego. Nawią-
zanie do poezji Młodej Polski widać również w 
drugiej strofie. Bohater wiersza topi swoje 
żale w używkach. Co prawda nie wspomina o 
nirwanie czy alkoholu, lecz stara się zapo-
mnieć o ukochanej przez zatopienie się w 
innej pasji - jest nią picie kakao. Nasz boha-
ter jest nowoczesny, prowadzi ekologiczny 
tryb życia, dlatego woli zdrowe, pełne energii 
białka kakao od destruktywnego alkoholu. 
 
Ukochana naszego bohatera powróciła, lecz 
nie zmieniło to nastroju podmiotu lirycznego. 
Wciąż próbuje pamiętać, co ona mu zrobiła 
("zdradziła mnie...tak tak..."), lecz nie może 
się z tym pogodzić ("nie nie..."). Bohater jed-
nak zaobserwował zmiany w wyglądzie swojej 
lubej, najwyraźniej nie za bardzo wie, czym 
jest owa czteroodnogowa nowość w brzuchu 
lubej. Wie natomiast jedno: że jego luba go 
zdradziła. 
 
Co można natomiast powiedzieć o samym 
podmiocie lirycznym? Jest na pewno amato-
rem blondynek, ponieważ w 98% osoby po-
siadających niebieską barwę tęczówek 

("niebieskie oczy miała"), mają również blond 
włosy. Jest to oczywisty wynik genetycznego 
dziedziczenia pigmentu. Jego brak decyduje o 
jasności cery, włosów oraz oczu. 
 
Jego ukochana natomiast najwyraźniej jest 
blondynką, która nie znalazła w ramionach 
naszego JA lirycznego ujścia dla swojego 
temperamentu, mimo że żywi do niego 
ogromne uczucie. Potwierdzenie powyższego 
znajdujemy w słowach: 
 
"a kiedy powróciła do domu moja miła" 
 
Wróciła w stanie błogosławionym, co świad-
czy, że niczym bohaterka "Stu lat samotności" 
G.G. Marqueza - niezrozumiana, niedopiesz-
czona, spragniona fizycznych czułości - ucie-
kła od naszego bohatera, by znaleźć to wła-
śnie, czego szukała. Jednak nie zapomniała o 
ogromnych pokładach miłości (myślę, że nie 
będzie nadinterpretacją, jeśli dodam, że pla-
tonicznej) do swego ukochanego i wróciła do 
niego, wiedząc, że ten dobry człowiek ją zro-
zumie i wybaczy. O ile oczywiście zrozumie, 
skąd się wziął jej odmienny stan... 
 
Mamy do czynienia z pięknym tekstem, za-
wierającym głęboko zarysowaną, skompliko-
wane sylwetki psychologiczne naszych boha-
terów. On cierpi, bo został zdradzony - ale nie 
może się z tym pogodzić. Wciąż kocha swoją 
lubą. Ona - szukająca czegoś więcej, niż jej 
nasze JA liryczne może dać. Niczym Jagna z 
Reymontowskich "Chłopów"... 
Autor tekstu niezaprzeczalnie musiał długo 
prowadzić psychoanalizę archetypów dla 
swoich bohaterów. Wzruszający, pełen nawią-
zań do klasyki literatury romantycznej tekst! 

NaszaNaszaNaszaNasza----klasa.plklasa.plklasa.plklasa.pl – serwis społecznościowy stworzony przez uczniów 
szatana (wrocławskich studentów) oraz największa baza danych o 
Polakach (większa niż baza danych CBŚ). W chwili obecnej znajdują 
się tam niestrzeżone dane 18 milionów osób. Ponadto pół miliarda 
zdjęć.  

Profil działania  

Pozwala znaleźć swych dawnych przyjaciół spod celi, kumpli spod 
sklepu monopolowego, dłużników, ewentualnie znajomych ze starej 
klasy. W praktyce chodzi o to, żeby cudowna liczba znajomych znaj-
dująca się przy profilu osiągnęła jak największą wartość.  

Ostatnio uważa się za zabawne w kręgach Dzieci Neostrady, by znaj-
dować znane osoby (kabareciarzy, aktorów, sprzedawców tanich 
win) i uprzykrzać im życie przez masowe wysyłanie próśb o dołącze-
nie do grona znajomych. Modne jest również zakładanie klas i spe-
cjalnych profili w których gromadzą się fani Tokio Hotel i inne emo.  

Spragnieni wiedzy o swych rozległych koligacjach rodzinnych użyt-
kownicy lubią zakładać specjalne konto użytkownika, z którego za-
praszają wszystkich ludzi noszących to samo nazwisko, jak on. Jak 

leci. Bez selekcji, czy owo nazwisko jest rodowe, czy po mężu. By 
podwyższyć swoje poczucie własnej wartości, użytkownik, który takie 
konto założył, dodaje do galerii profilu wszelkie możliwe herby i wia-
domości typu: „Pierwsza wzmianka o (tu wstaw nazwisko) pochodzi 
z (tu wstaw jakiś rok z epoki średniowiecza, najlepiej wczesnego). 
Przodek miał na imię (tu wstaw jakieś imię, najlepiej staromodne, 
typu Sławomierz, Ziemowit, czy Maćko) i był rycerzem księcia / króla 
(tu wstaw imię księcia / króla)”. Pamiętaj, że musi być to postać 
rzeczywista i musiała panować w podanym wcześniej roku.  

Bardzo popularną funkcją NK jest rozsyłanie ludziom bezsensow-
nych, do niczego nieprzydatnych wiadomości zwanych pozdrowienia-
mi.  

Serwis w miarę upływu czasu coraz bardziej upodabnia się do fot-
ka.pl (posiadamy tutaj oszołamiający transfer miesięczny, 1mb na 
żenujące zdjęcia, przy czym każde musi mieć określone wymiary i 
nie przekraczać objętości 0,6 mb), a to dlatego, że jej użytkownicy 
powoli dorastają i niektórzy nawet idą do szkoły. Zawsze można 
dokupić grzecznie poprosić SMSem o dodatkowy transfer.  

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humo-

Klasa z humorem 
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Surfowanie Neo(stradą) Surfowanie Neo(stradą) Surfowanie Neo(stradą) Surfowanie Neo(stradą)     

    

 Nigdy bym nie pomyślała, że w 
ciągu jednego dnia mogę poznać cztery 
miliony ludzi i obejrzeć ponad pół mi-
liarda zdjęć. Jestem mile zaskoczona, 
że wujek, który wcześniej unikał kom-
putera jak ognia, teraz potrafi godzina-
mi surfować po internecie. Co więcej, 
moja babcia w zaledwie 30 min. nabyła 
umiejętność uruchamiania komputera. 
Nie tylko w mojej rodzinie zaszły diame-
tralne zmiany. Świat stanął na głowie: 
kibice piłki nożnej odmawiają sobie 
obejrzenia meczu, mamy nie gotują obiadów, policjanci przestali 
zajmować się swoimi obowiązkami, mężowie zaniedbują żony, a 
żony mężów. Wszystko to za sprawą rewolucji z 11 listopada 2006r-
., której sprawcą  był student informatyki, Maciej Popowicz, założyw-
szy portal nasza-klasa.pl.  Stając się milionerem w przeciągu tak 
krótkiego czasu i młodego wieku, udowodnił, że sukces tkwi w pro-
stocie. Ludzie przez wiele lat kombinują, jak zdobyć duże pieniądze, 
wymyślając przy tym najbardziej skomplikowane i absurdalne pomy-
sły. A tu do szczęścia wystarczył zwykły serwis społecznościowy zrze-
szający znajomych z klasy/szkoły. Mogę jedynie pogratulować twór-
cy „naszej-klasy” genialnego pomysłu (choć nieoryginalnego, bo w 
Stanach już takie serwisy były). Może, aby być posiadaczem fortuny, 
wystarczy śledzić popularność nowych serwisów w USA, a potem  
zlokalizować wersje u nas - w wielu przypadkach to się sprawdziło; 
chociażby: e-Bay, który swoje odzwierciedlenie znalazł w  Allegro, 
Amazon to polski Merlin, a Myspace to nic innego jak Fotka.pl, ale… 
o wpływach rynku zagranicznego opowiem kiedy indziej. 

Obecnie nasza-klasa jest największym i najpopularniej-
szym tego typu portalem w Polsce. Świadczy o tym ilość zarejestro-
wanych użytkowników - 4mln. Serwis został wyróżniony przez tygo-
dnik „Wprost”, informacje o naszej-klasie.pl pojawiły się na łamach 
„Newsweeka”, na antenie TVP2 (Panorama) i TVN (InterNET24) oraz 
w wielu innych mediach. Nasza - klasa, niczym dżuma, ogarnęła w 
zatrważająco szybkim tempie społeczeństwo polskie. Według staty-
styk większość obywateli w tygodniu poświęca tej stronie 8h i 
55min. Niesamowite! Zielonkawe okienko na pulpicie monitora po-
jawia się praktycznie wszędzie. Nieważne, czy jest to kancelaria 
prawna, czy biblioteka naszej szkoły. 

 

Klasa psychomaterionetekKlasa psychomaterionetekKlasa psychomaterionetekKlasa psychomaterionetek    

 

Kiedy rok temu założyłam sobie profil na tym portalu, by-
łam oczarowana. Jedno kliknięcie spowodowało, że odżyło we mnie 
tysiąc wspomnień... Po wejściu na stronę okazało się, że bez proble-
mu znalazłam koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Na forum przypominaliśmy sobie śmieszne sytuacje z czasów, 
kiedy chłopacy byli Zorrami, a dziewczyny pięknymi księżniczkami. 
Wspólnie stwierdzaliśmy, że; „Kiedyś to było fajnie”. Konto usunę-
łam w momencie, gdy dostałam wiadomości o treści: „Gdzie masz 
focie?” „Prosimy o zdjątka”, od osób, których galeria liczyła 100-
150 zdjęć. Zapytałam, po co im taka obfita galeria - odpowiadali 
krótko: „W końcu chodzi o LANS”. Po pewnym czasie    miałam wraże-
nie, że moja obecność tam, ograniczała się do akceptowania setek 
zaproszeń od pseudo-znajomych, których nigdy nie poznałam, albo 
nie chciałam już znać. Bez zastanowienia usunęłam konto. 

  Nasza - klasa coraz częściej pojawia się na ustach moich 
znajomych, popularność rośnie z dnia na dzień. Zastanawiam się, 
co takiego ujmującego jest w tej stronie, że tak zahipnotyzowała 
Polaków. Smutny jest fakt, że mężczyźni są bardziej wpatrzeni w ten 

portal niż w swoje małżonki. Kobiety za to śmieją się do ekranu - 
uśmiechem, którego nigdy nie widzieli 
ich partnerzy. Wczoraj - po roku nieobec-
ności znów zajrzałam na naszą-klasę. 
Szybko zrozumiałam niebotyczną popu-
larność tej strony i fakt obciążenia ser-
werów, niczym sklepów za komuny. Pol-
ska na zdjęciach prezentowanych na tej 
stronie wygląda jak Egipt, Tunezja albo 
Cypr. Polacy z kolei – na naprawdę 
szczęśliwych, uśmiechniętych, którym 
wszystko przychodzi bez trudu.  Różno-
rodne fotografie wskazują na to, że  
wszyscy są straszliwie żądni podróży, 
ilością odwiedzonych miejsc dorównują  
Wojciechowi Cejrowskiemu. Londyn - na 
zmywaku, a to praca w Disneylandzie 

jako Myszka Miki czy Egipt ufundowany przez teściową lub inna 
Tunezja. Przecież trzeba się pochwalić! Wiele osób fotografuje się 
przy cudzym Ferrari zaparkowanym na ulicy. Inni pokazują swoje 
wspaniałe BMW – które, co prawda nie było zbyt drogie, jednak 
nakład pracy włożony w naklejenie na nie białych pasów, rury wyde-
chowej wielkości rynny i „alumfelguf” robi niesamowite wrażenie. 
Wreszcie można powiedzieć, że żyjemy jak na Zachodzie! Szczęśliwi, 
młodzi rodzice pokazują na stronie swój największy życiowy sukces: 
dzieci. Bogu ducha winne maluchu pozują do zdjęć, zaś w tle widać 
gustownie urządzone polskie living roomy - z meblami od Bodzia, 
telewizorem z Tesco i dvd za 49,99. Komentarze pod zdjęciami, to 
czysta poezja. „Ładnie wyglądasz, nic się nie zmieniłaś”, 
„Prześlicznego masz bobaska”, „Pięknie razem wyglądacie”- to tylko 
niektóre z nich. Nigdy nie sądziłam, że społeczeństwo polskie słynie 
z komplementów; kiedy zanikła kultura mówienia sobie dzień dobry, 
witania się w windzie, gdy na co dzień każdy ma minę ponurego 
gbura i obce są mu miłe słowa. Więc pokażmy na tym portalu, że 
jesteśmy dla siebie TACY PRZYJACIELSCY. Bo wszyscy Polacy to 
jedna rodzina... Skoro, wciąż jesteśmy z czegoś niezadowoleni, czu-
jemy się niespełnieni, LEDWIE WIĄŻEMY KONIEC Z KOŃCEM, a 
przez  ¾ roku pada deszcz - pokażmy, że jest inaczej! A która dziew-
czyna nie chciałaby wyglądać jak Adriana Lima? Na naszej-klasie co 
druga kobieta wygląda tak jak ona. Niemożliwe? W wirtualnym świe-
cie wszystko jest możliwe, wystarczy Photoshop. 

 

Obudź się, NeoObudź się, NeoObudź się, NeoObudź się, Neo    

    

Życie    w Polsce przez pryzmat naszej klasy wygląda jak 
utopia.... Wszyscy wiodą dostatnie życie. Życiowe niepowodzenia moż-
na przecież ukryć uśmieszkiem na potrzeby pokazania się dawnej 
klasie. Wszyscy się pojednali. Nawet najwięksi wrogowie z lat szkol-
nych mają teraz dodanych „siebie” nawzajem do listy przyjaciół. 
Pewnie wysłali „sobie” dwa razy pozdrowienia i dla kurtuazji wymie-
nili telefonami. 

I tak, zanim wszyscy się zorientowaliśmy, zgubiliśmy pięk-
ną ideę portalu ludzi z klasą. Boję się pomyśleć, co będzie, jeśli z 
jakiś przyczyn portal nasza-klasa.pl zostanie usunięty. Pewnie usta-
wią się kolejki do psychologów, bo ludzie sobie z tym nie poradzą.     

 

 

PS: Artykuł dedykuję pewnemu panu, któremu przez myśl przeszło, 
że moja nieobecność na naszej-klasie.pl spowodowana jest brakiem 
dostępu do Internetu. Otóż, nie! Konta na n-k.pl nie mam i mieć nie 
będę, a Internet posiadam ;-) 

 

 Ewelina Łukasik  

Ludzie z klasą…Ludzie z klasą…Ludzie z klasą…Ludzie z klasą…    



4 

PRZECIĄG   www.lo3.net.pl 

 

Miło jest nam na łamach Przeciągu opublikować opo-
wiadanie uczennicy klasy II b -  Magdaleny PółtorakMagdaleny PółtorakMagdaleny PółtorakMagdaleny Półtorak. Prze-
czytajcie naprawdę ciekawy utwór, który został uhonorowa-
ny II nagrodą w  konkursie literackim "Opowieśc wigilijna". 
Konkurs organizowany był przez Urząd Miejski w Świdnicy 
pod patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy, pana Wojcie-
cha Murdzka i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana 
Kamila Norwida w Świdnicy.  

 

CZARNO BIAŁY KLUCZCZARNO BIAŁY KLUCZCZARNO BIAŁY KLUCZCZARNO BIAŁY KLUCZ    

 

    Na powierzchni szyby rozpuszczały się sześcioramienne 
kryształki lodu, inne upadały wprost na chodnik, przyłącza-
jąc się do swych niemalże identycznych braci, lecz nikt nigdy 
nie znalazł dwóch jednakowych kryształków. 

Światło latarni miejskich spowijało płatki śniegu i sprawiało, 
że błyszczały, dodając nastroju owemu, uroczystemu dniu- 
Wigilii Bożego Narodzenia. 

Na świdnickich ulicach panowała przyjemna cisza. Szkielety 
drzew były udekorowane kolorowymi lampkami, na wysta-
wach sklepów widniały elementy zdobnicze w postaci bombek, mi-
niaturowych choinek, stroików, świątecznych łańcuchów i lampek. Z 
ulicach wiało pustką, gdyż większość ludzi spożywała ceremonialną, 
wigilijną wieczerzę, dzieliła się opłatkiem, śpiewała kolędy w gronie 
najbliższych, ciesząc się wyjątkowością owego wieczoru. 

    Jednak Konrad nie spędzał świąt z rodziną przy stole nakrytym 
białym obrusem, z wigilijnymi potrawami, choinką. Jego mieszkanie 
mieściło się nieopodal największego kościoła na Dolnym Śląsku- 
Katedry św. Stanisława i św. Wacława, przy ulicy Długiej. Mieszkanie 
Konrada, skromnie wyekwipowane, z dwoma pokojami, kuchnią, 
łazienką i wąskim przedpokojem, niczym nie różniło się w wystroju 
od poprzednich dni, tygodni, miesięcy. Samotny, osierocony pianista 
stał przy oknie i spoglądał beznamiętnie na roztapiające się kryształ-
ki lodu. W oknach, na które miał widok z drugiego piętra, obserwo-
wał uśmiechniętych, radosnych, odświętnie ubranych ludzi. Po prze-
ciwnej stronie, na parterze, mała Zuzia, która była posiadaczką pięk-
nych, kręconych, kasztanowych włosów i dużych zielonych oczu, 
zdradzających podekscytowanie, otwierała ogromne pudło, oklejone 
papierem ozdobnym z kolorowymi choineczkami. Na pierwszym 
piętrze cała, pięcioosobowa rodzina przyklaskiwała i przytupywała 
do rytmu śpiewanej kolędy. Na drugim piętrze, Konrad jako widz 
ujrzał dwoje, oddanie wtulonych w siebie, ze splecionymi dłońmi,  
starszych ludzi. Patrzyli sobie głęboko w oczy z wciąż niegasnącą 
miłością, wspominając wszystkie wspólnie spędzone święta Bożego 
Narodzenia i lata. 

    Konrad odsunął się od okna, usiadł na niskim stołku, odsunął 
pokrywę czarnego, salonowego fortepianu; Spojrzał na czarno-biały 
szereg osiemdziesięciu ośmiu połyskujących klawiszy. Kiedy co-
dziennie siadał tuż przy swym życiowym towarzyszu, odczuwał wciąż 
niesłabnący zachwyt i wdzięczność dla Bartolomeo Crisfori`ego- 
protoplasty współczesnego fortepianu oraz jego twórcy; Podziw dla 
człowieka, kierującego się aspiracją i zamiarem realizacji zmiany 
dynamiki dźwięku, geniusza, który skonstruował mechanizm mło-
teczkowy, będący szkieletem fortepianu. W całej swej okazałości 
instrument stał się życiem i namiętnością Konrada. Delikatnie, z 
dużą dozą czułości i ekscytacji, dotknął klawiszy. Mimo że zaczął 
grać jako zaledwie ośmioletni chłopiec na starym pianinie z kilkoma 
pozrywanymi strunami, w pokoju babci, gdzie bez liku poustawiane 
były rozmaite ramki ze zdjęciami, z których można by wyczytać histo-
rię całej rodziny, wciąż odczuwał satysfakcję i przyjemność z gry na 
instrumencie. Na blacie pianina stała ramka ze zdjęciem rodziców 
Konrada. Zginęli w wypadku samochodowym, gdy dwudziestego 
czwartego grudnia, dwadzieścia lat wcześniej jechali do cukierni 

„Tęczy” po tort dla babci 
Konrada. Zamiast wigilii i 
uroczystości urodzinowej 
babki, dostał w prezencie 
osierocenie, samotność. 
Jako chłopiec był pilnym i 
utalentowanym uczniem. 
Po śmierci seniorki został 
w mieszkaniu, a w pokoju 
gościnnym stały dotąd 
nietknięte zdjęcia; Pojawi-
ła się natomiast kolejna 
ramka, tym razem z por-
tretem babci z czasów 
zanim nowotwór wyssał z 
niej życie… 

    Patrząc na dwa zdjęcia 
ustawione na półce, gdyż 
stare, zepsute pianino już 
dawno zniknęło z pokoju, 
dotknął raz jeszcze klawi-
szy i wydobył z nich  to, co 
najpiękniejsze- szeregi 
dźwięków, melodie o to-
nacji mollowej, adekwat-

nej do nastroju pianisty. Nie potrzebował wypisanych, wydrukowa-
nych na pięciolinii nut, ponieważ miał je w sercu. Grał z zamkniętymi 
oczyma, delektując się muzyką odbijającą się od ścian i trafiającą 
tuż do uszu Konrada, a z nich wprost do serca, ożywiając wspomnie-
nia, które odtwarzał jak najpiękniejszy z wszystkich obejrzanych 
filmów. Oczyma wyobraźni zobaczył siebie jako ośmioletniego chłop-
ca, trzymającego kurczowo dłoń mamy, czując jej delikatną, różaną 
woń  perfum. Obok szedł tata od którego aż biło zapachem mocnej 
wody po goleniu. Pamiętał to tak dokładnie, detalicznie. Siedzieli 
wraz z babuszką w małym pokoju, gdzie pachniało pieczonym serni-
kiem, barszczem czerwonym i smażoną rybą. Na to wspomnienie 
palce pianisty wędrowały z ikrą po klawiszach, w durowej, radosnej 
tonacji. Wciąż odczuwał w wyobraźni te zapachy, widział uśmiech 
babci i rodziców, którzy wyszli na moment, tłumacząc zwięźle, że 
mają dla seniorki niespodziankę. Powiedzieli, że za kilka chwil wró-
cą, a mama ucałowała czółko Konrada i opatuliła syna zapachem 
subtelnych perfum, patrząc na niego radośnie, gdyż czuła , jak wszy-
scy, magię świąt, przystrojonej choinki, wigilijnych potraw, rodzinnej 
atmosfery. Lecz, niestety, rodzice Konrada nie wrócili ani za chwilę, 
ani za kilka, czy kilkadziesiąt chwil…  Pianista uderzał z żywością w 
klawisze, a na jego twarzy rysowała się złość, agresja i ogromny ból. 
Mimo owej ekspresji, jego muzyka była harmonijna; odzwierciedlała 
emocje, które mu towarzyszyły. 

Przypomniawszy sobie o wszystkich samotnych, pozbawionych na-
miastki radości i uśmiechu, obecności drugiego człowieka dniach, 
uderzył w czarno-biały klucz z ponowną, mollową tonacją. Zamknął 
oczy. Po rozgrzanym policzku spłynęła gorzka łza. Wyalienowany, 
nawet nie miał przed kim udawać schematycznego, obojętnego 
typa. Był sam ze sobą, wspomnieniami przypieczętowanymi zdjęcia-
mi, które miał w zasięgu wzroku. 

    Przestał grać. Otarł łzę, podszedł do okna. Wszystkie światła były 
pogaszone, tylko latarnie miejskie wciąż rozjaśniały ciemność ulic i 
dodawały blasku spadającym wciąż sześcioramiennym płatkom 
śniegu. Zasłonił okna, zamknął pokrywę fortepianu i wraz ze swoją 
reminiscencją, zapachem świąt z dzieciństwa, poszedł do sypialni, 
aby poddać się marzeniom sennym o najwspanialszych chwilach 
swego życia… 

 

 Magdalena Półtorak   

 

CZARNO BIAŁY KLUCZ 
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Koń odwieczny przyjaciel człowieka Koń odwieczny przyjaciel człowieka Koń odwieczny przyjaciel człowieka Koń odwieczny przyjaciel człowieka     
Konie to fascynujące stworzenia, mają to  coś 
czego wielu innym zwierzętom  brakuje. Po-
noć koń w galopie to jeden z najpiękniejszych 
widoków na świecie. Osobiście się z tym zga-

dzam. 

 

Większość z nas uwielbia te niesamowite 
zwierzęta, niektórzy natomiast wolą się trzy-
mać od nich z daleka... Koń odwieczny przy-
jaciel człowieka. Ludzie powierzali im coraz 
więcej zadań, aŜ w końcu stały się one bliskim 
przyjaciółmi człowieka. Nasi przodkowie 
mieli rację...Zwierzęta te przynoszą nam lu-
dziom wiele korzyści. Nie tylko pomagają nam 

w pracy ale i pozwalają utrzymać zdrowie. 

 

Jazda konna na pierwszy rzut oka wydaje się 

dość skomplikowana. 

Jednak jeśli nauczymy się podstawowych zasad, wyczujemy, na czym ten 
sport polega, bardzo szybko będziemy odczuwać ogromną przyjemność z 
obcowania z tym zwierzęciem. Zdobędziemy zdolność budzenia zaufania 
u konia. Jazda w terenie, pokonywanie naturalnych przeszkód, galop 
brzegiem jeziora to tylko niektóre z przeŜyć, jakich moŜemy doświadczyć, 
uprawiając ten sport. Jeśli mamy swojego rumaka bądź ujeŜdŜamy zawsze 
tego samego konia ,po pewnym czasie wyczujemy harmonie rodzącą się 
między koniem a jeźdźcem. Płynne ruchy, które są warunkiem poprawnej 
jazdy, to efekt współpracy człowieka ze zwierzęciem. Poczucie, Ŝe taka 
harmonia została osiągnięta, zwiększa radość, jaką czerpiemy z tego spor-

tu.  

 

Nie tylko miłośnicy koni i jeździectwa decydują się na uprawianie tego 
sportu. Podczas jazdy konnej pracują nie tylko mięśnie ud, łydek, ale rów-
nieŜ i górne partie mięśni. Dodatkowo jazda  ta doskonale rozluźnia i 
rozciąga nasze mięśnie, co oczywiście pozytywnie wpływa na naszą syl-

wetkę. Jest on wskazany dla tych, którzy boryka-
ją się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. 
Począwszy od hipoterapii, która jest stosowana w 
przypadku osób niepełnosprawnych, po ćwiczenia 
wskazane przy wadach postawy. Łagodne, koły-
szące ruchy, jakie wykonuje koń w stępie rozluź-
niają mięśnie i jednocześnie wymuszają poprawną 
postawę. Podczas jazdy mięsnie ulegają rozluźnie-
niu, rozciągnięciu oraz wzmocnieniu, co powodu-
je, Ŝe wady postawy moŜna zatrzymać i przygoto-
wać mięśnie do utrzymania prawidłowego usta-
wienia. Jazda konna wpływa równieŜ pozytyw-
nie na poprawę pracy układu krąŜenia oraz odde-
chowego. Wszystko to odbywa się bardzo łagod-
nie i stopniowo, dlatego teŜ terapia wymaga cza-

su, jednak efekty są niemal pewne. 

 

Obcowanie ze końmi ma równieŜ zbawienny 
wpływ na psychikę człowieka. Jazda konna to nie tylko sama przyjemno-
ści i satysfakcja płynąca z owocnej współpracy i przy okazji zabawy ze 
zwierzęciem. Specjaliści zalecają jazdę konną równieŜ w przypadkach 
zaburzeń emocjonalnych, jak i w sytuacjach niedostosowania społecznego. 
Relaksujące ruchy, jakie odczuwamy podczas jazdy konnej odpręŜają, 
uspakajają oraz powodują, Ŝe lepiej rozumiemy siebie i własne ciało a 

dzięki temu łatwiej współpracuje nam się z otoczeniem. 

 

Koń jest zwierzęciem spokojnym i rozumnym, dlatego teŜ tak dobrze udaje 
się człowiekowi nawiązać z nim współpracę. Niezliczona ilość korzyści i 
przyjemności, jakie z tej współpracy wynikają, pokazują, Ŝe koń moŜe być 
doskonałym przyjacielem i towarzyszem człowieka. Więc warto udać się 
do jakieś pobliskiej stadniny  i sobie od czasu do czasu pojeździć. Czemu 

nie? PrzecieŜ to same korzyści. 

 

Magdalena Krytkowska 
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PŁYTA PRIMA VOCE  PŁYTA PRIMA VOCE  PŁYTA PRIMA VOCE  PŁYTA PRIMA VOCE  ----    NA ŻYWONA ŻYWONA ŻYWONA ŻYWO    

 Wydarzeniem niezwykłym ostatnich dni okazało się wydanie czwartej już płyty zrealizowanej w szkolnym studiu nagrań. Tym razemWydarzeniem niezwykłym ostatnich dni okazało się wydanie czwartej już płyty zrealizowanej w szkolnym studiu nagrań. Tym razemWydarzeniem niezwykłym ostatnich dni okazało się wydanie czwartej już płyty zrealizowanej w szkolnym studiu nagrań. Tym razemWydarzeniem niezwykłym ostatnich dni okazało się wydanie czwartej już płyty zrealizowanej w szkolnym studiu nagrań. Tym razem    
zarejestrowany został występ chóru podczas ostatniej Biesiady Wigilijnej, ale nagrania, opracowane w profesjonalny sposób, zazarejestrowany został występ chóru podczas ostatniej Biesiady Wigilijnej, ale nagrania, opracowane w profesjonalny sposób, zazarejestrowany został występ chóru podczas ostatniej Biesiady Wigilijnej, ale nagrania, opracowane w profesjonalny sposób, zazarejestrowany został występ chóru podczas ostatniej Biesiady Wigilijnej, ale nagrania, opracowane w profesjonalny sposób, zadzidzidzidziwią wią wią wią 
niejednego słuchacza. „Przeciąg” jest pod wrażeniem przedsięwzięcia i, cóż tu pisać, jesteśmy zdania, że tego krążka koniecznniejednego słuchacza. „Przeciąg” jest pod wrażeniem przedsięwzięcia i, cóż tu pisać, jesteśmy zdania, że tego krążka koniecznniejednego słuchacza. „Przeciąg” jest pod wrażeniem przedsięwzięcia i, cóż tu pisać, jesteśmy zdania, że tego krążka koniecznniejednego słuchacza. „Przeciąg” jest pod wrażeniem przedsięwzięcia i, cóż tu pisać, jesteśmy zdania, że tego krążka koniecznie ie ie ie trzeba trzeba trzeba trzeba 
posłuchać. A tak o projekcie, który swą urodę zawdzięcza także jej pracy, pisze Pani Prof. posłuchać. A tak o projekcie, który swą urodę zawdzięcza także jej pracy, pisze Pani Prof. posłuchać. A tak o projekcie, który swą urodę zawdzięcza także jej pracy, pisze Pani Prof. posłuchać. A tak o projekcie, który swą urodę zawdzięcza także jej pracy, pisze Pani Prof. Barbara PiórkowskaBarbara PiórkowskaBarbara PiórkowskaBarbara Piórkowska::::    

No i w końcu doczekaliśmy się nowego projektu zrealizowanego w naszym studio nagrań. Ukazała się dzisiaj płyta z nagraniami 

szkolnego chóru „Pryma Voce” 

 17 grudnia 2008 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy odbył się Koncert Wigilijny " Idą 

święta" w wykonaniu chóru i solistów z klas muzycznych. Zanim wspomnę o realizacji płyty, chciałabym podzielić się moimi refleksjami, o 

autorkach tego wydarzenia. Panie profesor Bogumiła Patała i Teresa PulsakowskaBogumiła Patała i Teresa PulsakowskaBogumiła Patała i Teresa PulsakowskaBogumiła Patała i Teresa Pulsakowska----DanielDanielDanielDaniel wykazują ogrom determinacji w prowadzeniu 

zajęć wokalnych, bez ich ciężkiej, systematycznej pracy nierealne byłoby zrealizowanie jakiegokolwiek koncertu i usłyszenie tylu pochwał. 

Jest też grupa uczniów, którzy będą wymienieni w grupie solistów, bez których wszystkie nasze programy nie byłyby  tak gorąco oklaskiwa-

ne przez słuchaczy. 

A teraz szczegóły. Płyta jest rejestracją fragmentów wigilijnego koncertu „ Idą święta”, który był wykonywany i jednocześnie zapi-

sywany na kilku ścieżkach dźwiękowych. 

Usłyszymy na płycie następujące utwory: 

 

Gdy się Chrystus rodzi................. Łukasz GrabickiŁukasz GrabickiŁukasz GrabickiŁukasz Grabicki & Chór „Pryma Voce” 

Aniołowie biali.............................. Ireneusz LutzIreneusz LutzIreneusz LutzIreneusz Lutz    

Przybieżeli do BetlejemPrzybieżeli do BetlejemPrzybieżeli do BetlejemPrzybieżeli do Betlejem    ........................................................    Chór „Chór „Chór „Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Nie było miejscaNie było miejscaNie było miejscaNie było miejsca    ....................................................................................................    Mateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz Gancarczyk    

Przystąpmy do szopyPrzystąpmy do szopyPrzystąpmy do szopyPrzystąpmy do szopy    ........................................................................    Chór „Chór „Chór „Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Nad BetlejemNad BetlejemNad BetlejemNad Betlejem    ....................................................................................................................    absolwent Marcin Malinowski (WSD)absolwent Marcin Malinowski (WSD)absolwent Marcin Malinowski (WSD)absolwent Marcin Malinowski (WSD)    

Witaj gwiazdkoWitaj gwiazdkoWitaj gwiazdkoWitaj gwiazdko    ............................................................................................................    Marta Parcheta, Mariusz Pączek  & Chór „Marta Parcheta, Mariusz Pączek  & Chór „Marta Parcheta, Mariusz Pączek  & Chór „Marta Parcheta, Mariusz Pączek  & Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Cicha nocCicha nocCicha nocCicha noc    ............................................................................................................................................    Chór „Chór „Chór „Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Dzisiaj w BetlejemDzisiaj w BetlejemDzisiaj w BetlejemDzisiaj w Betlejem    ........................................................................................    Ireneusz Lutz, Mateusz Jakubczak& Chór „Ireneusz Lutz, Mateusz Jakubczak& Chór „Ireneusz Lutz, Mateusz Jakubczak& Chór „Ireneusz Lutz, Mateusz Jakubczak& Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Pójdźmy wszyscy do stajenkiPójdźmy wszyscy do stajenkiPójdźmy wszyscy do stajenkiPójdźmy wszyscy do stajenki    ....................    Chór „Chór „Chór „Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

O niebo lepiejO niebo lepiejO niebo lepiejO niebo lepiej    ....................................................................................................................    Mateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz Gancarczyk    

TryumfyTryumfyTryumfyTryumfy    ........................................................................................................................................................    Monika Toporowska i Chór „Monika Toporowska i Chór „Monika Toporowska i Chór „Monika Toporowska i Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Bóg się rodziBóg się rodziBóg się rodziBóg się rodzi    ........................................................................................................................    absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

Za kolędę dziękujemyZa kolędę dziękujemyZa kolędę dziękujemyZa kolędę dziękujemy    ................................................................    absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „absolwenci i Chór „Pryma VocePryma VocePryma VocePryma Voce””””    

BONUS TRACKBONUS TRACKBONUS TRACKBONUS TRACK    

PowitaniePowitaniePowitaniePowitanie    

Życzenia Życzenia Życzenia Życzenia ––––    dyrektor III LO Ryszard Skórkadyrektor III LO Ryszard Skórkadyrektor III LO Ryszard Skórkadyrektor III LO Ryszard Skórka    

Zakończenie koncertuZakończenie koncertuZakończenie koncertuZakończenie koncertu    

 

Na koniec kilka zdań  na temat  technicznej realizacji płyty. Od września 2008 roku uczniem I klasy o profilu muzyka z realizacją 

dźwięku jest Mateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz GancarczykMateusz Gancarczyk. Ten  utalentowany chłopak posiada bardzo duże umiejętności w niezwykle trudnej dziedzinie nagrywa-

nia, miksowania i masteringu, które tak potrzebne są w profesjonalnym studio nagrań. Praca nad naszymi nagraniami i płytami pozwoli 

Mu jeszcze bardziej rozwinąć swój talent tak, aby mógł w przyszłości spełnić się w niej zawodowo. 

I jeszcze kilka słów o naszym dyrektorze, Ryszardzie SkórceRyszardzie SkórceRyszardzie SkórceRyszardzie Skórce, który będąc plastykiem i grafikiem komputerowym, dokończył nasze pra-

ce  - stworzył  projekt  oraz wykonał  piękną oprawę graficzną i własnym nakładem wydał kilkadziesiąt  egzemplarzy  płyt CD. 

Życzę wszystkim przyjemnych wrażeń przy słuchaniu naszej płyty! 

Barbara Piórkowska   
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Ma dopiero 16 lat, a swoimi sukcesami mógłby obdzielić połowę z Ma dopiero 16 lat, a swoimi sukcesami mógłby obdzielić połowę z Ma dopiero 16 lat, a swoimi sukcesami mógłby obdzielić połowę z Ma dopiero 16 lat, a swoimi sukcesami mógłby obdzielić połowę z 
nas. Złośliwcy mówią o nim nas. Złośliwcy mówią o nim nas. Złośliwcy mówią o nim nas. Złośliwcy mówią o nim ----    nowa szkolna gwiazda. Niektórzy zaś nowa szkolna gwiazda. Niektórzy zaś nowa szkolna gwiazda. Niektórzy zaś nowa szkolna gwiazda. Niektórzy zaś 
widzą w nim materiał na dobrego wokalistę. Mateusz ma do tego widzą w nim materiał na dobrego wokalistę. Mateusz ma do tego widzą w nim materiał na dobrego wokalistę. Mateusz ma do tego widzą w nim materiał na dobrego wokalistę. Mateusz ma do tego 
wszystkiego zdrowe podejście. Studio nagrań traktuje niemal jak wszystkiego zdrowe podejście. Studio nagrań traktuje niemal jak wszystkiego zdrowe podejście. Studio nagrań traktuje niemal jak wszystkiego zdrowe podejście. Studio nagrań traktuje niemal jak 
własny dom, spędzając w nim długie godziny. Nagrywanie i montaż własny dom, spędzając w nim długie godziny. Nagrywanie i montaż własny dom, spędzając w nim długie godziny. Nagrywanie i montaż własny dom, spędzając w nim długie godziny. Nagrywanie i montaż 
dźwięków to jego całe życie.dźwięków to jego całe życie.dźwięków to jego całe życie.dźwięków to jego całe życie.    

 

Redakcja Przeciągu: Pochodzisz z Kędzierzyna Koźla. To kawał dro-
gi. Co Cię tutaj przygnało? 

 

Mateusz Gancarczyk: Szukałem profilu związanego z muzyką i z 
reżyserią dźwięku. Znalazłem w Internecie oferty kilku szkół. Są 
tylko trzy licea w Polsce, które mają dostęp do studia nagrań. Są to 
Warszawa, Gdynia i… Świdnica. Tutaj miałem najbliżej. 

 

RP: Jak rodzice zareagowali na twoją decyzje? Chyba nie byli zado-
woleni z tego, że syn wyprowadza się z domu. 

 

MG: Niekoniecznie, Tata jest bardzo za mną, mama trochę mniej. 
Rozumieją , że należy spełniać swoje marzenia. Nawet te małe. Są 
one moją siłą napędową. 

 

RP: Masz na swoim koncie sporo zwycięstw w konkursach wokal-
nych. To duży sukces, biorąc pod uwagę twój młody wiek. Nie boisz 
się syndromu wody sodowej? 

 

MG: Szczerze mówiąc, boję się. Boję się, bo… były kiedyś plany, aby 
śpiewać na Wielkiej Scenie. Z wokalem zawsze może być różnie. 

Szczególnie w realiach naszego kraju. Mam lęk przed tzw. syndro-
mem wody sodowej. Nie chciałbym zmarnować przez to sobie życia. 
Generalnie chyba jednak w przyszłości zrezygnuję z występowania. 
Wolę być taką szarą myszką, pracować w studiu i nagrywać innych. 
Muzyka jest dla mnie wszystkim, więc będzie to coś, w czym się na 
pewno spełnię. 

 

RG: Twierdzisz, że twoim największym przyjacielem i autorytetem 
jest własna mama. Jesteś trochę maminsynkiem? 

 

MG: Mam dobry kontakt z mamą. Rozumie moje pasje, pomaga mi. 
Nigdy jednak nie byłem grzecznym syneczkiem mamusi. 

 

RG: Czy z racji zawodu rodzicielki, która jest nauczycielką muzyki, 
nie byłeś z góry skazany na naukę śpiewu? 

 

MG: Właśnie nie. Nigdy nie było przymusu. Nikt nie mówił mi: muzy-
ka i nic więcej . Jest ona obecna w naszej rodzinie od zawsze i nie 
wyobrażam sobie, aby było inaczej. Jednak nauka gry i śpiewu to 
mój świadomy wybór. 

 

RG: Jesteś absolwentem szkoły muzycznej w klasie akordeonu. W 
naszym kraju grać na nim to obciach. Nie uwiera cię to? 

 

MG: Zasadniczo tak. Na szczęście teraz wraca się do niego. Popatrz 
na kapelę Zakopower. Przecież jest tam akordeon, ale wcale to nie 
jest nuta biesiadna czy całkiem folkowa. Przy dodaniu lekkiego prze-
steru dorównuje on nawet  gitarom. Grałem w zespole na akorde-
onie basowym. Uwierz mi, że ma on swój niesamowity klimat. 
Oprócz tego nie są mi obce keyboard, pianino i gitara. 

 

RP: W Polsce, jak pokazuje to popularność wielu programów telewi-
zyjnych, ogrom osób pragnie być znanym. Dąży to tego, aby poja-
wiać się na estradzie, szklanym ekranie. Kiedyś twoim głównym 
celem było zawodowe śpiewanie. Teraz mówisz o niszowości, byciu 
szarą myszką. Ja ci nie wierzę. 

 

MG: Po co komu rozgłos? Nie interesuje mnie sława, nie mam par-
cia na szkło. Nie ciągnie mnie do tego, choć jest to tak odbierane. 
Mam możliwość robienia tego, co lubię, i to mi wystarcza. 

 

RP: Boisz się krytyki? 

 

MG: Nie, cały czas się z nią spotykam . Każdego z nas ona dotyczy, 
a szczególnie ludzi chcących pracować w tzw. show biznesie. Ja się 
tym bardzo nie przejmuję, ale z dobrej i rzetelnej krytyki wyciągam 
wnioski. Będę szedł do przodu .Trzeba mieć poczucie własnej warto-
ści. To nie jest skromność czy chwalenie się, tylko świadomość tego, 
ile jestem wart. 

 

 

Rozmawiała : Anna Buczkowska 

Marzenia są moją siłą  
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Amerykański pisarz, którego ksiąŜki kilkakrotnie trafia-

ły na ekran,  30 października zmarł po długiej chorobie 

w szpitalu, w Kalifornii. Miał 83 lata.  

Albert Du Aime (to prawdziwe nazwisko Whartona - Wharton to 

nazwisko panieńskie jego matki) urodził się w 1925 roku 

w Filadelfii. Całe życie uważał się za malarza. Swoje pisarstwo 

traktował początkowo jako autoterapię po przeżyciach wojen-

nych. Debiutował mając 53 lata (!), w 1978 roku, powieścią 

"Ptasiek", która przyniosła 

mu międzynarodową sła-

wę, a sześć lat później 

doczekała się słynnej 

ekranizacji Alana Parkera, 

która otrzymała nagrodę 

jury na MFF w Cannes 

(obok drukujemy kilka 

fragmentów-myśli z tej 

książki). 

W ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat książki Whartona 
26 razy znalazły się wśród 
10 najpoczytniejszych 
tytułów roku. Pisarz wielo-
krotnie gościł w Polsce. Po 
raz pierwszy przyjechał do 
naszego kraju w 1995 
roku. Po kilku dniach roz-
dawania autografów 
Wharton musiał obanda-
żować prawą rękę, 
z powodu zmęczenia pisał jedynie inicjały lub dawał do odryso-
wania na stronach tytułowych lewą dłoń. Pytany 
o uzasadnienie popularności swoich książek Wharton odpo-
wiadał, że poruszają one sprawy dotyczące każdego człowieka 
na świecie. "Staram się w nich podpowiadać, jak znaleźć 
w życiu miłość. Ona nadaje życiu sens" - mówił w jednym 
z wywiadów. 

W czasie II wojny służył w piechocie w Normandii, kilkakrotnie 
był ranny. Wrócił do USA jako weteran wojenny. W 1960 r. 
wraz z rodziną przeniósł się do Francji; utrzymywał się 
z malowania obrazów. Życie Whartonów było mało konwencjo-
nalne - w latach 60. mieszkali na barce na Sekwanie, a w 70. - 
w starym młynie w Burgundii. Wszystkie te wydarzenia opisał 
w swoich książkach. Pod koniec lat 70. przyjaciele namówili 
go na wydanie "Ptaśka" (1978), który został uznany za debiut 

roku.  

W 1988 roku córka Whartona, jej mąż oraz dwójka małych 
dzieci, zginęli w karambolu samochodowym na autostradzie 
w stanie Oregon. Do katastrofy doszło, bo dym z wypalanych 
w pobliżu pól ograniczył widoczność. W konsekwencji tego 
wydarzenia Wharton w 1994 roku napisał powieść 
"Niezawinione śmierci". Wtedy rozpoczął także walkę 
o wstrzymanie tego powszechnego w USA procederu. 

Cztery lata temu pisarz odwiedził Świdnicę, gdzie patronował Cztery lata temu pisarz odwiedził Świdnicę, gdzie patronował Cztery lata temu pisarz odwiedził Świdnicę, gdzie patronował Cztery lata temu pisarz odwiedził Świdnicę, gdzie patronował 
akcji przeciwko wypalaniu traw iakcji przeciwko wypalaniu traw iakcji przeciwko wypalaniu traw iakcji przeciwko wypalaniu traw i    ściernisk. Opowiadał też ściernisk. Opowiadał też ściernisk. Opowiadał też ściernisk. Opowiadał też 
mieszkańcom naszego miasta omieszkańcom naszego miasta omieszkańcom naszego miasta omieszkańcom naszego miasta o    tragedii, jaką przeżył.tragedii, jaką przeżył.tragedii, jaką przeżył.tragedii, jaką przeżył.    

Pomimo tego, że książki Whartona w Polsce biły rekordy popu-
larności, krytycy literaccy nie oceniali jego twórczości zbyt wy-
soko. Zarzuty, które były kierowane pod jego adresem, to m.in. 
egzaltacja, brak gustu, naiwność, moralizatorstwo. Niektórzy 
nazywali jego książki "opowieściami dla wrażliwych kucharek", 
a samego Whartona "niezłym pisarzem drugorzędnych powie-
ści". Przez część polskich czytelników Wharton był traktowany 
jednak jak guru. Podczas jego licznych wizyt w Polsce oczeki-
wali, że pisarz udzieli im odpowiedzi na nurtujące ich pytania.  
"Proszę nie zadawać mi pytań o sens życia" - taką prośbą 
Wharton zaczął konferencję prasową w Warszawie w 2003 
roku. Podobno było to najczęściej zadawane pisarzowi pyta-
nie. 

Proszę nie zadawać mi pytań o sens Ŝycia… William Wharton  

„Popatrz no ty, Ptasiek, jakie to wszystko jest [popieprzone]. Czy komuś by do łba przyszło, Ŝe ty i ja tak 

wylądujemy? Gdzie to się tak popieprzyło? Mam takie uczucie, jakbyśmy w ogóle nie mieli nic do gadania we 

własnym Ŝyciu: jesteśmy po prostu modelami tego, czym powinniśmy być. MoŜe troszeczkę się odróŜniamy, 

ale to nic, bo w końcu przydajemy się jak wszyscy. Ty moŜesz być łajza, ja mogę być pistolet, ale obaj 

siedzimy w schemacie, a schemat był gotowy, zanim mieliśmy cokolwiek do gadania”. 
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    Były są i będą – odwieczne i nieznane, bo któż ich nie posia-
da? Marzenia Marzenia Marzenia Marzenia – dają nam, zwykłym i szarym mieszkańcom Ziemi 
cząstkę błękitnego nieba, którym możemy osłodzić sobie gorzkie 
życie. Każdy człowiek ma jakieś mniejsze lub większe marzenia, 
dąży do osiągnięcia jakiegoś celu, ale u każdego z nas są one inne, 
bardzo indywidualne – jak linie papilarne. Ten inny świat, niczym 
fantastyczny film wyświetlany tuż pod powieką, istniejący gdzieś w 
naszym wnętrzu, na którego nosie wiszą różowe okulary, wprowadza 
w piąty wymiar, otwierając delikatnym skrzypnięciem malachitową 
furtkę. Może jest prawdziwy, a może…  to choroba naszego umysłu, 
który pragnie czegoś doskonałego, pragnie odkrywać rzeczy niemoż-
liwe. Jednak ten film istnieje i to my piszemy do niego scenariusz. 
Gdyby nie marzenia świat byłby inny. Lepszy ? Gorszy? Tego nie 
można przewidzieć. Jednak wiem, że stałby w miejscu.  

Według wielu ludzi marzyciel to ten, 
kto zamiast wziąć się do roboty, leży na trawie i 
patrzy w niebo. Takie podejście stawia snucie 
marzeń w rzędzie czynności niepotrzebnych. 
Prawda jest jednak taka, że marzycielstwo to 
potężna siła sprawcza, dzięki której postęp jest 
w ogóle możliwy i przybiera często zadziwiające 
formy.  

Gdziekolwiek mieszkasz, rozejrzyj się 
dookoła. Jeśli widzisz jakąś architekturę, zago-
spodarowaną przestrzeń, pojazd, telefon czy 
nowe buty – wiedz, że patrzysz na czyjeś zreali-
zowane marzenie. Żadna z tych rzeczy nie po-
wstała przypadkiem, lecz została stworzona 
przez ludzi, którzy mieli odwagę marzyć i ryzyko-
wać, aby realizować swoje wyimaginowane 

pomysły. Tylko jedno może unicestwić pragnienie – strach przed 
porażką.  

Słyszeliśmy o ludziach takich jak Krzysztof Kolumb czy 
Leonardo da Vinci. To jedni z wielu, którzy mieli odwagę marzyć. 
Nigdy nie żałuj, że nie spełniły się twoje marzenia, bo: „pożałowania 
godnym jest tylko ten , kto nigdy nie marzył i nigdy nie uniosły go ku 
górze pragnienia, które rozwijają się jak skrzydła – piękne skrzydła”.  

 

 

Alicja Rajczakowska  

Na skrzydłach marzeń  
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Określenie hipis pochodzi od angielskiego zwrotu 
to be hip , co znaczy: być na bieŜąco, iść z prądem, Ŝyć 
chwilą /obecną - była to naczelna zasada hipisów. Poza 
tym pierwotne ideologie i załoŜenia były piękne, choć 
utopijne. AŜ moŜna pozazdrościć osobom, które rzeczywi-
ście Ŝyły w ten sposób. 

ęłęó 

"Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy. 
Kochaj, jakby nikt cię nigdy nie zranił. 

Tańcz, jakby nikt nie patrzył. 
Śpiewaj, jakby nikt nie słuchał. 

śyj, jakby to było Niebo na Ziemi." 

 

Powstanie ruchu wiązane jest z obliczem wojny USA w 
Wietnamie, a takŜe buntu młodych przeciwko wszystkim, 
którzy mieli więcej niŜ 30 lat :). Bunt obejmował wiele 
dziedzin Ŝycia i instytucji: szkołę, pracę, kościół, rodzinę, 
szeroko rozumianą wolność, strój, muzykę i wiele innych. 
Hipisi byli zwolennikami pokoju, nie bez powodu ich hasła 
brzmią: Make love, not war, Non-violence, Peace and 
love. Swój pacyfizm wyraŜali nosząc Pacyfik (koło sym-
bolizowało ziemię a wewnętrzna część – lecącego ptaka). 
Głosili jedność ze wszystkimi ludźmi; za swoją rodzinę 
uwaŜali innych hipisów – braci i siostry ("Wszyscy ludzie 
są braćmi" , "Świat jest na tyle duŜy, Ŝe starczy na nim 
miejsca dla kaŜdego"). Dzieci kwiaty Ŝyły zgonie z natu-
rą, nie nosiły butów (nie chciały deptać swojej matki). 
Hipisi często byli wegetarianami (nie jedli swoich przyja-
ciół). Hipisi starali się być jak najbardziej samowystar-
czalni; czasem mieszkali po kilka osób, nie mieli jednego 
domu, często podróŜowali. Kierowali się oni słowami De-
sideraty (którą uznawano za główny zbiór ich zasad, 
określały one Ŝycie w zgodzie ze sobą samym). 

 Ubiór hipisów był bardzo charakterystyczny; za-
równo kobiety jak i męŜczyźni nosili długie włosy, w któ-
rych były kwiaty  (u męŜczyzn oznaka buntu przeciwko 
przymusowemu poborowi do wojska). Proste stroje, kolo-
rowe i wzorzyste, wykonywane były najczęściej przez 
samego właściciela. Do tego spodnie rozszerzane na do-
le, tak zwane "dzwony", uzupełniały wizerunek kontesta-
tora, który butów, jak wspomniałam wcześniej, nie zakła-
dał – ewentualnie sandały ("na Jezusa"). Poza tym zdo-
biono ubrania róŜnego rodzaju naszywkami.   

 Muzyka Hipisów odgrywała bardzo waŜną rolę, nie 
tylko ideologiczną. Kulminacyjnym momentem ruchu był 
legendarny festiwal muzyczny Woodstock w 1969 roku, 
trzy dni pokoju i muzyki. Śpiewali im tacy wykonawcy 
jak: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Grate-
ful Dead, The Beatles(bardziej do mnie przemawia), Swe-
etwater. 

 Hipisów kojarzymy często z narkotykami i wolnym 
seksem. Jedna z tych rzeczy przyczyniła się do upadku 
pierwotnej ideologii i całego ruchu. Początkowo brano 
haszysz, LSD a takŜe marihuanę jako środki 
"poszerzający horyzonty" – miały one pomóc ludziom 
otworzyć umysły i poczuć się wolnym. UŜywki rozdawano 
darmowo na koncertach. Z czasem jednak zaczęli oni 
sięgać po inne twardsze narkotyki, heroinę i amfetaminę. 
Zaczęto w hipisach postrzegać  narkomanów, zapomina-
jąc o głównych załoŜeniach ideologii.  

W Polsce początkowo odpowiednikiem zagranicznych 
uŜywek  był tri – rozpuszczalnik do czyszczenia ubrań, a 
później fermetrazyna – środek na odchudzanie produkcji 
jugosłowiańskiej zawierający amfetaminę, który kupowa-
no na fałszywe recepty. Śmiercionośny kompot pojawił 
się w Gdańsku w 1976. Później młodzi ludzie z Zachodu 
zaczęli przywozić haszysz, marihuanę, a nawet LSD.  

 Gdy piękne ideologie umarły a hipisi zamiast zaj-
mować się odczytywaniem dziennego "Skowyta" Ginsber-
ga,  zaczęli  szukać jedynie narkotyków, ojcowie ruchu 
wycofali się, pozostawiając swoich słuchaczy samym so-
bie. Jeszcze w latach 80. byli hipisi umierali samotnie na 
ulicach miast z przedawkowania lub wycieńczenia organi-
zmu.  

 PodłoŜe ideologiczne było piękne, choć utopijne, 
hipisowska subkultura musiała ustąpić miejsca innej. 
Ruch pomimo klęski, jaką poniósł, zapisał się w historii i 
kojarzony jest nadal z główną ideą, czyli wolnością i po-
kojem. Hipisowska fala potrafiła dokonać wręcz rzeczy 
niemoŜliwej do wykonania, poniewaŜ cała Europa i Ame-
ryka zjednoczyła się a ludzie stali się choć na chwilę rów-
nymi sobie braćmi. MoŜe jeszcze ludzie poczują potrzebę 
stworzenia podobnej subkultury? 

 
*Hipisów moŜna jeszcze dziś spotkać na Ibizie wyspie na 
morzu Śródziemnnym, gdzie Ŝyją ze sprzedaŜy własno-
ręcznie wykonanych ozdób.  

**W latach 70. wśród hipisów szczególnym powaŜaniem 
cieszył się chart afgański. Powodem tego nie był tylko 
wygląd psa, którego długie włosy mogłyby przypominać 
psiego hipisa, ale jego charakter. Jest to bodajŜe najtrud-
niejsza do ułoŜenia rasa psów, która niczym koty chodzi 
zawsze swoimi drogami i nigdy nie nawiązuje bliskiego 
kontaktu z ludźmi. Ta właśnie ich wyniosłość i niezaleŜ-
ność tak urzekła hipisów, Ŝe ci widzieli w nich bratnie du-
sze. 

                                                                                                                             
Nadia 

“Make love, not war, Non-violence” 

Legenda powstanie Pacyfki 

 
 Po wybuchu bomby atomowej w 
Hiroszimie wśród konających na bia-
łaczkę była mała dziewczynka, która 
bardzo mocno chciała Ŝyć i nie chcia-
ła umrzeć. Wszyscy walczyli o jej 
Ŝycie ze wszystkich sił, aby ta ma-
leńka istotka tak bardzo kochająca 
Ŝycie nie straciła go, ale niestety nie 

było Ŝadnej nadziei na odzyskanie 
zdrowia przez dziewczynkę. Gdy juŜ 
wykorzystano wszystkie metody me-
dyczne, jeden z lekarzy przypomniał 
sobie o japońskiej legendzie, która 
głosi, Ŝe "ktokolwiek wytnie z papie-
ru 100 znaków przedstawiających 
lecącego Ŝurawia na tle słońca to NIE 
umrze jakkolwiek mocno ta osoba 
byłaby chora." Lekarz opowiedział to 
dziewczynce, a mała uczepiła się 

bardzo tej myśli i poprosiła o noŜycz-
ki i papier, by móc wycinać Ŝurawie. 
Wycięła z papieru 98 takich znaków. 
Z dziewięćdziesiątym dziewiątym 
umarła, niestety. Ten znak potem 
został przyjęty przez pacyfistów, hi-
pisów itp. na całym świecie jako 
symbol walki o pokój, miłość, zdro-
wie za wszelka cenę. Nawet za cenę 
śmierci.  
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STRONA Z MOTYLEM 

 

 

                                                   

A gdyby tak popatrzeć na wieczność
z perspektywy kamienia

stawianego na głowie
Struny mgły pomiędzy
pierwszym a drugim Bogiem

choć pewnie Obaj nadzy i z długimi mlecznymi brodami

A gdyby tak rozedrzeć szaty i zasłony

bezwstydnie zajrzeć tam
gdzie ciało staje się wiarą
gdzie podmuch nie gasi płomienia
bo Ŝywy

A gdyby tak zeschnąć na słowo
pomiędzy winem a krwią

bluźnierstwem a ikoną
brodą a szkaplerzem 

                                                   

Katarzyna Pawlicka

Pomiędzy

godło Hesperyda

Nie wymagaj by słowa ukrywać

Pod Ŝółtym wyziewem ostatniego papierosa

Podpalenie powietrza

Nie boli opadłe juŜ latawce

Ani ćmy co dysząc

Zapadają się w kolejny księŜyc

Ułomna wskazówka pociąŜy moŜe wtedy

Pomiędzy mieczem na pościeli

Przyklei powieki do snu

Gdy bez oddechu staniemy

Nad nagim palcem

Co ze wstydem wyciąga się do wszechrzeczy

Stworzeni
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Drogie Dziewczęta!! 

 

Współczesna kultura stawia na młodość. Mamy być wiecznie młode i piękne. Ale nie zawsze tak było. W 

mądrych , starych kulturach to kobiety dojrzałe były  najbardziej szanowane.  

 

To do nich zwracano się o radę, wskazówki dla całej wspólnoty. Wiedziały, jakie decyzje podjąć, aby były 

one dobre dla wszystkich. Czy moŜna powrócić do tych tradycji? Dlaczego nie? 

 To zaleŜy od nas samych. Jeśli poddamy się przeko-
naniom na temat starości typu: „stare kobiety są 
zrzędliwe, humorzaste”, „więdną”, „lamentują nad 
utraconą młodością”, „juŜ po Ŝyciu”, „równia pochy-
ła”, „czekanie na śmierć”, będą działały jak samosprawdzająca się przepowiednia. Będziemy coraz słabsze i 

przygnębione upływem lat.  

 
Ale nie musi wcale  tak być. Nie jesteśmy inne niŜ kobiety, które Ŝyły przed nami. One ceniły swoje późne 
lata, były mocne i szczęśliwe. Zresztą wiele współczesnych kobiet takŜe twierdzi, iŜ  dopiero w średnim i 
starszym wieku zyskały pełny kontakt ze swoją kobiecością. Wyglądają zdrowo, są pełne sił witalnych i 

mają wraŜenie, Ŝe przeŜywają właśnie najlepsze lata swojego Ŝycia.   

 
Marian Diamond, neurolog z Berkeley, przeprowadziła badania, z których wynika, Ŝe mózg kobiety rozwija 
się bez przerwy przez całe Ŝycie, doskonaląc myślenie prorocze. A więc przekonanie dawnych  kultur, Ŝe 
doświadczone kobiety widzą więcej, są w stanie przewidzieć rezultaty działań, ma biologiczne potwierdze-
nie. Nie warto zatem  przejmować się otaczającą  nas modą na „bycie wiecznie młodym”. PrzecieŜ urody 
kaŜdej z nas nie wyznacza metryka. 

 

Magdalena Krytkowska  

Pytanie 1:  
Jeśli wiedziałbyś, Ŝe kobieta, która jest w ciąŜy ma juŜ  
ośmioro dzieci, w tym troje głuchych, dwoje niewidomych, jedno upośledzone, a ona-
sama ma syfilis, to czy poleciłbyś jej aborcję? Odpowiedz sobie na to pytanie i prze-
czytaj następne:  
 
Pytanie 2:  
Przychodzi czas wyborów = na światowego przywódcę, a Ty głosujesz jako  
ostatnia osoba i Twój glos przewaŜy szalę zwycięstwa na korzyść jednego z kandyda-
tów. Podajemy kilka faktów o kandydatach:  
 
Kandydat A:  
Współpracuje ze skorumpowanymi politykami i konsultuje swoje  
decyzje z astrologami. Ma dwie kochanki. Jest nałogowym palaczem i pije  
8-10 drinków Martini dziennie.  
 
Kandydat B:  
Został juŜ wyrzucony z posady dwukrotnie, śpi do południa,  
zaŜywał opium, gdy był na studiach i wypija prawie pól litra whisky kaŜdego wieczoru.  
 
Kandydat C:  
Udekorowany bohater wojenny. Wegetarianin, nie pali, okazyjnie  
wypija piwo i nigdy nie miał afer pozamałŜeńskich.  
 
 
Który z tych kandydatów dostałby Twój głos? Najpierw wybierz  
kandydata, a później odczytaj rozwiązanie. 

Quiz Ŝyciowy 

 
Kandydat A to Franklin D. Roosevelt  
 
Kandydat B to Winston Churchill  
 
Kandydat C to Adolf Hitler  
 
I kto został światowym przywódcą ?  
 
A, i jeszcze to pytanie o aborcję: Jeśli do-
radziłbyś tej  
kobiecie aborcję, to właśnie zabiłeś Beet-
hovena. I co Ty na to?  
 
Pomyśl dobrze, zanim ocenisz kogoś i wy-
dasz wyrok. I pamiętaj,  
amatorzy zbudowali Arkę Noego, a profe-
sjonaliści zbudowali Titanica 


