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,,KaŜdy sam dla siebie jest zagadką i takąŜ zagadką jest dla drugiego 
człowieka; prawdopodobnie zawsze człowiek stawiał sobie pytanie: 
"Kim jestem?, Kim jest człowiek?". 

śycie nie jest sprawiedliwe: jednym daje, innym odbiera- mówimy. 
Trudno się z tym nie zgodzić. Ale trudno teŜ nie zauwaŜyć, Ŝe nie ma 
ludzi, którym udaje się wszystko. KaŜdy doznaje poraŜek i wpada w 
Ŝyciowe dołki. Dlaczego jedni potrafią się od nich odbić, a inni w nich 
grzęzną, wpadając w spiralę następnych nieszczęść? śycie jest pełne 
dopiero wtedy, gdy widzi się jego sens. Jest zagadką, którą trzeba spró-

bować odkryć. Nie 
wiemy, co nas czeka 
w przyszłości. Kolej-
ny numer Przeciągu 
jest poświęcony róŜ-
nym dziedzinom na-
szego Ŝycia… więc 
kaŜdy zapewne znaj-
dzie coś dla siebie ☺☺☺☺ . 
Spróbujmy odpowie-
dzieć sobie na pytania 
te istotne, jak poznać 
samego siebie, skąd 
brać moc, by sprostać 
światu, jak odzyskać 
harmonię duszy i cia-
ła?  

 

 Magdalena 
Krytkowska 
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Śniadanie na dobry początek 

Dzień, który zaczniesz od zjedzenia dobrego śniadania, na 
pewno będzie bardzo udany. Poranny posiłek pozwoli ci 
myśleć sprawniej i wytrwać w diecie. 

Twój organizm zaprojektowano tak, że między 7 a 9 rano 
powinien dostać pierwszą porcję jedzenia. Z niego zaczerp-
nie energię na rozruch i na działanie w pierwszej połowie 
dnia. Jeśli zjesz nieprawidłowe śniadanie, będziesz je od-
wlekać lub, co gorsza, całkiem z niego zrezygnujesz, z przy-
krymi konsekwencjami będziesz borykać się przez cały 
dzień. Dopadną cię bóle głowy, ospałość i rozdrażnienie. 

Ostatnio został również odkryty zadziwiający związek mię-
dzy nieprawidłowym śniadaniem i wieloma problemami 
zdrowotnymi – nadwagą i otyłością, miażdżycą, cukrzycą i 
wieloma innymi schorzeniami wynikającymi ze złej diety. 

 

Przyjrzyjmy się przez chwilę, jak często wygląda Twój dzień. 

Rano Twój organizm budzi się głodny i spragniony. Krzyczy 
w imieniu bilionów komórek: „Daj mi wody i 114 składni-
ków odżywczych”. My bardzo często zagłuszamy ten natu-
ralny sygnał, podając mu kawę. Śniadanie jemy wtedy dużo 
później lub wcale. Często też sięgamy po posiłek zawierają-
cy nadmiar cukru( kanapkę z dżemem, kawę z cukrem, 
słodkie płatki itp.) 

Organizm dopomina się o składniki odżywcze, białko, tłusz-
cze, węglowodany,   witaminy, minerały, a my mu w zamian 
dajemy cukier. W efekcie, we krwi podnosi się poziom cu-
kru i wpadamy w błędne koło cukrowe. Insulina likwiduje 
nadmiar poziomu cukru we krwi i upycha go do komórek 
tłuszczowych. Po takim śniadaniu, za godzinę lub dwie chce 
nam się znowu jeść. Będąc w szkole, najczęściej wybieramy 
coś szybkiego, słodką bułkę, ciasteczko, batonik, czy słodki 
jogurt. Poziom cukru znowu się podnosi. 

Taka huśtawka trwa często cały dzień. Ulegamy, podając do 
organizmu przekąski o zwiększonej dawce cukru lub zaspo-
kajając głód byle czym, podczas gdy on dopomina się o 
konkretne składniki odżywcze, nie tylko cukier. 

 

Osoby, które znają ten mechanizm, często wybierają drugą 
opcję- brak śniadania. Tak naprawdę prowadzi to do tego 
samego błędnego koła. 

Głodny organizm w pierwszej kolejności będzie wołał o 
szybki zastrzyk energii-cukier. Poddając się sygnałom, wpa-
damy dokładnie w to samo błędne koło, które doprowadza 
do zależności węglowodanowej i w efekcie do nadwagi, cu-
krzycy i miażdżycy. 

 

 

 

 

Magdalena Krytkowska  
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Ostatnio stwierdziłam , iż pozbycie się całkowicie telewizora 
z domu to jedna z najlepszych decyzji , jaką można podjąć. 
I tak nie odbierał.  Po co komu do szczęścia duże pudło 
zasilane przez drogi prąd. Przecież i tak prawie nic cieka-
wego tam nie pokazują . Zaś reklam jest  bez liku. Można 
się z nich dowiedzieć o tym, jak pusta będzie nasza egzy-
stencja, gdy nie kupimy sobie nowych butów , czy bluzki. 
Dom  nie będzie zaś  tak śliczny, jeśli nie mamy w nim me-
bli za niebotycznie wysoką sumę i oczywiście skórzanej 
kanapy. Bez niej żyć się nie da.   

 

Paradoksem jest to ,że reklamy  tworzą  ludzie w miarę in-
teligentni ( mają  przecież ukończone studia), a myślą oni o 
nas – odbiorcach jak o grupie  pozbawionej wiedzy i  jakie-
gokolwiek myślenia. 

 

Gdy już łaskawie szefowie stacji telewizyjnych  przestaną 
nas nimi raczyć. To z pewnością trafimy na jakiś serial lub 
talk show. W tym drugim kobieta opowiada o swoich pro-
blemach i w  studiu pełnym ludzi godzi się z własną matką. 
Ja się pytam  ,czy nie mogła  tego zrobić w domu? Może i 
by mogła , ale wszystko teraz jest na sprzedaż. W sumie dla 
szefów  nieważny jest człowiek , lecz jego cena. Ponoć  każ-
dego można kupić. 

 

Tak na osłodę. Jak ktoś lubi bądź nie darzy  szczególną 
sympatią rządzących to z przyjemnością zobaczy uczące się 
tańczyć ich urocze córki. Im się udaje , a nam niekoniecz-
nie. 

Teraz o telenowelach. Pojawiają się one jak grzyby po desz-
czu. Zupełnie nie wiem, dlaczego są oglądane  przez tak 
wielu z nas.  Dzielą się  na dwie grupy : na rzeczywiste – 
pokazują w miarę normalną Polskę , tylko przesłodzone 
jest życie bohaterów . Wszystko dobrze się kończy. Idealna 
wieś  i spokojne  małe miasteczko  bez problemów. Gdyby 

tylko człowiek miał szansę poznać tę idyllę naprawdę .Bo 
jakoś w normalnym  życiu, jak długo mieszkałam i miesz-
kam  na tych terenach, nie dane mi było tego zobaczyć. 
Szkoda. 

 

Drugie zaś nazywam tak: „masz Polaku swoje marzenia i 
żyj jak dawniej”. Postacie mieszkają w ogromnych willach 
pod Warszawą.  Tam za metr kwadratowy płaci się prawie 
13 tys. złotych. Stać ich, niech mają. Luksusowe samocho-
dy nie są dla nich żadnym wydatkiem. Dodatkowo jeszcze  
telewizor- plazma wielkości ogromnego boiska. Super szyb-
kie laptopy,  o innych nowinkach technicznych nie wspo-
mnę. Ubrania od najmodniejszych kreatorów mody , marko-
we obuwie. O zwykłym lumpeksie i rozdeptanych tramp-
kach  nikt nie pamięta. W willi wita nas gosposia , która 
pierze , gotuje , sprząta i robi wszystko , aby jaśnie pani się 
nie musiała męczyć . Biedaczka i tak nie pracuje. Leży i 
pachnie. Wiecznie się  jej nudzi   i  to jest jej główny pro-
blem. Boże, gdybyśmy mieli tylko takie zmartwienia! Czas 
umila sobie zakupami i wizytami u fryzjera , o przepraszam 
stylisty fryzur . Tak to się teraz ładnie nazywa. Robi niby to 
samo ,a trzy razy  większa cena.  

 

Później spotkania z przyjaciółkami w klubach dla elit, jako 
hobby golf lub krykiet. Comiesięczne wizyty w SPA, zupełnie 
nie wiem w jakim celu. Jakby nie dało się nasmarować zwy-
kłym , tanim kremem. Wakacje w Azji lub wycieczka dooko-
ła świata. Nad polskie morze pod namiot to nie łaska poje-
chać ! Kosmopolici i podróżnicy się znaleźli!  

 

Zmieniamy trochę temat. Jakie jest nasze kino, każdy widzi. 
Nawet u Zanussiego może zagrać polska  ikona kiczu i tan-
dety Pani Doda. Polecam film „Serce na dłoni”. Można zo-
baczyć, jak skompromitował się jeden z ważniejszych pol-
skich reżyserów. W sumie czego nie robi się dla  udobru-
chania producentów.  

 

Zastanawia mnie  także fenomen rodzimych komedii ro-
mantycznych.  Na większości seansów kino świeci pustka-
mi , a na tej tandecie wolnego miejsca nie uświadczysz. 
Popytałam i chyba wiem. Ponoć  grające tam panie aktorki 
( choć robienie słodkich minek do kamery nie nazwałabym 
wybitną grą aktorską) są bardzo ładne. W sumie ja i one  
umiejętności , a właściwie ich brak mamy takie same. Tylko 
dlaczego mnie nikt nie proponuje głównej roli, tego nie 
wiem. Szukam dalej. Podpytałam koleżanek  i dowiedzia-
łam się  co nieco. Co poniektóre  twierdzą, iż nigdzie poza  
ekranem nie spotkasz  tak ładnych mężczyzn .Ja nic w nich 
przystojnego nie widziałam. Być może, jak to niektórzy uwa-
żają,  moja brzydota nie pozwala mi tego dostrzec. Chociaż 
tej ostatniej wypowiedzi wolę nie komentować. Chyba 
mam. Przecież każdy człowiek bez względu na status spo-
łeczny , narodowość , kolor skóry marzy o takim idealnym 
uczuciu. To są nasze pragnienia zapisane na taśmie filmo-
wej. A spełnienia ich wam  i sobie życzę. 

Kilka krótkich dygresji 
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„Najlepszy przyjaciel człowieka „Najlepszy przyjaciel człowieka „Najlepszy przyjaciel człowieka „Najlepszy przyjaciel człowieka ––––    pies”pies”pies”pies”    
Słowa Georga Grahama Vesta : „ Jedy-
nym całkowicie bezinteresownym przy-
jacielem, którego można mieć na tym 
interesownym świecie, takim, który 
nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże 
się niewdzięcznym lub zdradzieckim, 
jest pies. Pocałuje rękę, która nie bę-
dzie mogła mu dać jeść, wyliże rany 
odniesione w starciu z brutalnością 
świata. Kiedy wszyscy inni przyjaciele 
odejdą, on pozostanie,” powinny zna-
leźć zastosowanie w dzisiejszym świe-
cie, pełnym okrucieństw i zła, skiero-
wanego bardzo często przeciwko na-
szym wiernym przyjaciołom, psom.  

To bardzo inteligentne zwierzę nie po-
trafi skłamać ani zranić psychicznie 
żadnego człowieka. Wystarczy poświę-
cić mu odrobinę miłość i czasu. To ono 
upodabnia się do nas, odzwierciedla-
jąc nasz charakter i nasze zachowanie. 

 I w tym miejscu powinnam po-
stawić kilka pytań: Czy to ludzie są bez 
serca, porzucając najwspanialszych 
przyjaciół na świecie ( będących od-
wzorowaniem ich samych)? czy też 
zazdrość przepełnia ich ciała, ponie-
waż nie potrafią zaakceptować samych 
siebie? 

 Nie potrafię zrozumieć jednego, 
czy porzucenie psa to czysty objaw 
braku odpowiedzialności? Czy może 
potraktowania zwierzęcia jako zabawki 
dla dziecka, może ewentualnie  czegoś 
więcej, póki będzie szczeniakiem i nie 
zacznie sprawiać większych proble-
mów? Najbardziej mnie przeraża widok 
zmaltretowanego psa, przykładem mo-
że być piesek we Wrocławskim Schro-
nisku, którego właściciel próbował za-
bić siekierą. 

Samo wyobrażenie powoduje u czło-
wieka dreszcze, a zdjęcia pokazują, że 
nasza wyobraźnia nie jest  w stanie 
ukazać nam tak okropnego obrazu. 

 Dlatego chciałabym, aby każdy 
bardzo dobrze się zastanowił przed 
zakupem pupila, rozważył wszystkie za 
i przeciw oraz dokładnie zagospodaro-
wał środowisko, w jakim ma zamiesz-
kać nowy „domownik”. Warto też pa-
miętać o zwierzętach ze schronisk, 
które bardzo potrzebują nowego domu 
i miłości, jaką na pewno każdy z was 
jest w stanie ofiarować swemu 
„przyjacielowi”, bo „ ratując jednego 
psa – nie zmienimy świata, ale świat 
zmieni się dla tego jednego psa.” 

    

Justyna K. 

Enrique jako pierwszy artysta wykonał 
po hiszpańsku piosenkę w programie 
telewizyjnym "The Tonight Show With 
Jay Leno" (zaśpiewał "Quizás"). Album 
przyniósł mu nagrodę Latin Grammy 
Award w kategorii Najlepsza Popowa 
Płyta. "7", siódma płyta Iglesiasa, 
ukazała się 25 listopada 2003 roku 
nakładem wytwórni Interscope i była 
drugą, w której komponowaniu artysta 
wziął udział. Na krążku znalazło się 15 
utworów, w tym duet z Kelis ("Not In 
Love"). Album dotarł do 34. miejsca na 
liście "Billboardu", sprzedając się w 
pierwszym tygodniu w liczbie 349 tys. 
sztuk. Promowały go single "Addicted" i 
"Not In Love". Pod względem 
muzycznym kompozycje nawiązywały 
do brzmienia z lat 80. Wkrótce po 
premierze Iglesias wyruszył w 
największą w swojej karierze trasę 
koncertową, odwiedzając takie 
miejsca, jak m.in. Australia, Indie, 

Egipt, czy Singapur. Tournée 
zakończyło się w RPA. Enrique pojawił 
się też w kilku popularnych 
programach telewi-zyjnych, m.in. "The 
Oprah Winfrey Show", czy jako gość 
Diego Maradony w Argentynie oraz 
promował zapach True Star Men 
Tommy'ego Hilfigera. Na jego nowe 
nagrania fani musieli poczekać prawie 
cztery lata. Nowy singel,który potem 
okazał się hitem "Do You Know (The 
Ping Pong Song)" miał premierę 10 
kwietnia 2007 roku i zapowiadał nowy 
album piosenkarza, "Insomniac", który 
trafił do sklepów 12 czerwca tego 
samego roku. Wokalista tak opowiada 
o pow-stawaniu płyty: "Kiedy 
zaczynałem pracę nad tym albumem, 
nie byłem pewien o jakie dokładnie 
brzmienie mi chodzi. Przy poprzednich 
płytach, zaczynaliśmy pracę mając 
przygotowanych kilkanaście piosenek, 
tym razem miałem ich prawie 
pięćdziesiąt!". Materiał powstawał przy 
współpracy m.in. Seana Mansarda, 

Maxa Martina, Kristiana Lundina, 
Marka Taylora, Poula Barry'ego i 
Andersa Bagge. Na ostateczną wersję 
"Insomniac" trafiło dwanaście 
piosenek w języku angielskim i trzy w 
języku hiszpańskim. Trasa koncertowa 
promująca krążek rozpoczęła się 
koncertem w Virgin Megastore w Los 
Angeles. Oprócz śpiewania, Iglesias 
zagrał też u boku Antonio Banderasa i 
Salmy Hayek w filmie Roberta 
Rodrigueza "Pewnego razu w Meksyku: 
Desperado 2" oraz współprodukował 
broadwayowski musical "Four Guys 
Named Jose and Una Mujer Named 
Maria". Ostatnio artysta zagrał role w 
serialach "Dwóch i pół" i "How I Met 
Your Mother". 29 czerwca 2008 roku 
Enrique wystąpił na Ernst-Happela w 
Wiedniu przed finałem Mistrzostw 
Europy 2008 Niemcy - Hiszpania 
zaśpiewał piosenkę „Can You Hear 
Me.”. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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,,Przeczyć, wierzyć i całkowicie wątpić jest tym dla człowieka czym bieg dla konia.” 

Mam właściwie dużo zainteresowań… lubię w chwilach wol-

nych pójść sobie na korty i pograć w tenisa, bardzo często 

jeżdżę na rowerze. Lubię taniec i śpiew. Jednakże moją ulu-

bioną dziedziną jest jazda konna, a jeszcze bardziej zaintere-

sowała mnie psychika tych niezwykłych zwierząt. 

Koń jest zwierzęciem łagodnym, ufnym i bardzo wrażliwym. 

Chętnie poddaje się 

pieszczotom. Prócz zna-

komitej pamięci ma 

nadzwyczajny zmysł 

orientacji w terenie. 

Szybko ulega nawykom, 

które potem trudno 

wyeliminować. Jest do 

tego bojaźliwy, a złe 

obchodzenie się z nim 

oraz kary czynią go 

jeszcze bardziej stra-

chliwym. Użytkując konia, przede wszystkim trzeba wykorzy-

stać jego łagodność, dobrą pamięć i swoistą cechę - obsta-

wianie przy własnych przyzwyczajeniach. Należy przy tym 

zawsze pamiętać, że koń jest bardzo wrażliwy psychicznie. 

Każda napotkana w czasie ujeżdżania trudność spowodowa-

na jest określoną przyczyną. Trzeba jednak wiedzieć, że czę-

sto te same objawy mogą być następstwem zupełnie różnych 

przyczyn. Istotna trudność polega właśnie na wykryciu źródeł 

określonego zachowania się konia. 

Koń łatwo się płoszy i staje się bojaźliwy. Najczęściej przyczy-

ną takich narowów, jak płoszenie się, nagłe zatrzymanie lub 

wyłamywanie, skoki na bok, kopanie i stawanie dęba jest 

tylko uczucie strachu. Również i oznaki niezadowolenia, takie 

jak wadliwe, naprężone lub przyspieszone kroki, rzucanie 

łbem i machanie ogonem, skurcze poszczególnych partii mię-

śni, uciekanie grzbietem itp. spowodowane są uczuciem stra-

chu. Nie można więc przypisywać wszystkich trudności do-

mniemanemu uporowi konia, tylko trzeba doszukiwać się 

błędów we własnym postępowaniu. Zwykle do najlepszych 

rezultatów dochodzi się, analizując przyczyny trudności ze 

spokojem i cierpliwością. Pochopne natomiast stosowanie 

kar niezrozumiałych dla konia jeszcze bardziej go dezorientu-

je 

     Jazda wierzchem wymaga od jeźdźca stałego wczuwania 

się w doznawane przez konia wrażenia. Tylko przyjmując 

punkt widzenia konia, możemy zrozumieć ,jak i czy pojmuje 

on przekazywane mu polecenia. Również trzeba uwzględnić 

naturalny instynkt stadny koni. Koń bowiem szuka kontaktu 

ze stadem i woli poruszać się w towarzystwie. Możemy oczy-

wiście ten instynkt wykorzystać jako pomoc w ujeżdżaniu. W 

czasie naskakiwania nie od rzeczy będzie prowadzić naukę w 

ten sposób, by młody koń widział inne zwierzęta poza prze-

szkodą lub też skakał dopiero jako drugi, za rutynowanym już 

skoczkiem. Na przykład na polowaniu koń skacze zawsze 

chętniej w grupie niż pojedynczo. Tak samo do przedmiotów 

wzbudzających strach płochliwe konie łatwiej podchodzić 

będą w towarzystwie. Jeżeli koń płoszy się w terenie, np. sły-

sząc pracującą maszynę lub samochód ciężarowy, najlepiej 

podprowadzić go do tego przedmiotu za innym koniem. W 

ten sposób oswaja się on z nowością. Działanie jeźdźca prze-

prowadzone wbrew lękowi konia jest dużym błędem. W opi-

sanym wypadku jeździec może osiągnąć efekt jedynie wtedy, 

gdy bardzo gwałtownie zadziała pomocami, których koń oba-

wia się bardziej niż przedmiotu wywołującego strach. Jest to 

działanie niezgodne z zasadami psychologii i pedagogiki! Tak 

traktowane konie stają się jeszcze bardziej strachliwe i zaw-

sze będą się płoszyć. Widok bowiem nieznanego przedmiotu 

będzie przypominać koniowi poniesioną karę. Przybierze on 

wówczas już z daleka postawę sztywną i będzie usiłował omi-

nąć albo wręcz odwróci się na zadzie. 

     Koń ma znakomitą pamięć, zwłaszcza pamięta doznany 

niegdyś ból. Wypadek drogowy lub ciężki upadek w czasie 

zawodów pamiętać będzie przez całe życie. Jedynie bardzo 

cierpliwemu pedagogowi może udać się przywrócić zaufanie 

zwierzęcia do jeźdźca. 

     Trzeba zdać sobie także sprawę, że zatrzymując konia w 

krytej ujeżdżalni przy drzwiach wyjściowych, prowokujemy 

go do podejmowania prób powrotu do stajni. Podobnie wy-

twarza się u konia chęć ucieczki do stajni, kiedy wracając z 

terenu, pozostawiamy mu swobodę znalezienia drogi do do-

mu. Koń natychmiast przyzwyczaja się do takiego postępowa-

nia. Toteż, jeśli ponownie chwycimy wodze, by ewentualnie 

wrócić w teren na dalszą przejażdżkę, napotkać możemy 

trudności przy usiłowaniu odciągnięcia go od stajni. Wina w 

tym wypadku nie obciąża konia, lecz będzie wynikiem nie-

uwzględnienia przez jeźdźca psychiki swego wierzchowca. 

     Pamiętać również należy, że "język ciała" konia jest bardzo 

wymowny. Wprawny jeździec nie ma większych problemów z 

jego odczytaniem, dzięki czemu szybko i łatwo potrafi się 

"dogadać" ze zwierzęciem.  

Moje hobby to jazda konna. Kocham konie, nie wyobrażam 

sobie życia bez tych stworzeń. Zresztą kocham wszystkie 

zwierzęta, ale najbardziej podziwiam właśnie te niesamowite 

i zawsze tajemnicze -konie. Bardzo dobrze czuję się w ich 

towarzystwie. W przyszłości chciałabym założyć własną staj-

nię, w której przerażone i źle traktowane wierzchowce uczy-

łyby się od nowa ufać ludziom. Jest wiele koni i każdy ma 

inny charakter, każdy jest niepowtarzalny. Gdy tylko pierwszy 

raz ujrzałam stwora z długimi nogami, piękną grzywą i ogo-

nem, z uszami strzygącymi na okrągło i z wypukłymi, prze-

pięknymi oczami, od razu zakochałam się w tych niesamowi-

tych zwierzętach. Jeżdżę na nich 2 lata. Zaczynałam uczyć się 

w Mokrzeszowie, gdzie jest mała stadnina. Zakochałam się 

tam w uroczej, przepięknej, gniadej klaczy rasy małopolskiej 

o imieniu Jutrzenka. To na niej pokonałam pierwszy strach i 

na niej pierwszy raz zagalopowałam. Teraz czasem jeżdżę w 

Książu i tu moje serce skradły wszystkie konie. Jednak  naj-

smutniejsze jest to, że mam coraz mniej czasu i moje hobby 

zostało trochę aktualnie przeze mnie zaniedbane...mam na-

dzieję, że przez wakacje uda mi się nadrobić zaległości i znów 

zacząć robić  to ,co naprawdę lubię. 
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Asymetria LosuAsymetria LosuAsymetria LosuAsymetria Losu    
Więzienie to dla dużej części polskiego Więzienie to dla dużej części polskiego Więzienie to dla dużej części polskiego Więzienie to dla dużej części polskiego 
społeczeństwa  idealne  miejsce dla społeczeństwa  idealne  miejsce dla społeczeństwa  idealne  miejsce dla społeczeństwa  idealne  miejsce dla 
wyrzutków społecznych , marginesu. wyrzutków społecznych , marginesu. wyrzutków społecznych , marginesu. wyrzutków społecznych , marginesu. 
Punkt zsyłki dla ludzi pozbawionych Punkt zsyłki dla ludzi pozbawionych Punkt zsyłki dla ludzi pozbawionych Punkt zsyłki dla ludzi pozbawionych 
jakichkolwiek zasad moralnych . Kło-jakichkolwiek zasad moralnych . Kło-jakichkolwiek zasad moralnych . Kło-jakichkolwiek zasad moralnych . Kło-
poty zaczynają się wtedy , gdy trafia poty zaczynają się wtedy , gdy trafia poty zaczynają się wtedy , gdy trafia poty zaczynają się wtedy , gdy trafia 
tam ktoś zupełnie  pozbawiony wiedzy tam ktoś zupełnie  pozbawiony wiedzy tam ktoś zupełnie  pozbawiony wiedzy tam ktoś zupełnie  pozbawiony wiedzy 
na temat reguł tam panujących. Wtedy na temat reguł tam panujących. Wtedy na temat reguł tam panujących. Wtedy na temat reguł tam panujących. Wtedy 
dopiero czeka go szkoła życia…dopiero czeka go szkoła życia…dopiero czeka go szkoła życia…dopiero czeka go szkoła życia…    

    

Łukasz  młody mężczyzna zostaje  nie-
słusznie oskarżony i osadzony  w 
areszcie. Trochę groteskowo, bo: za 
niewinność . Miał on ponoć okraść i 
napaść na staruszkę .Niestety nie miał 
alibi i trafił za kraty. Zgodnie z własnym 
życzeniem zamieszkuje w celi gitów-
elity więziennej specjalizującej się w 
recydywie . Nikt nie wita go tam z 
otwartymi rękami .Każdy z jego pięciu  
towarzyszy z celi odsiaduje długi wyrok 
i przede wszystkim nie darzy go sza-
cunkiem. Na poważanie w tych krę-
gach trzeba sobie zasłużyć. Musi się 
bronić , żeby nie stać się popychadłem 
i znaczyć coś w więziennej hierarchii. 

Właśnie teraz pozna  smak gigantycz-
nego strachu. Ma dwie możliwości albo 
się poddać  , co byłoby dziecinnym roz-
wiązaniem lub stoczyć walkę z samym 
sobą i z pozostałymi osadzonymi. Tu 

na wolności można udawać kogoś in-
nego , a tam trzeba się jasno określić.  

W tym przypadku sprawdza się stare 
polskie przysłowie „ Kiedy wejdziesz 
między wrony , musisz krakać jak i 
one.” Łukasz krakać nie musi , ale 
grypsować powinien. 

Konrad Niewolski słynie z tego , że je-
go filmy nie są banalne , 
proste .Lubi szokować , 
budzić kontrowersje , 
zmuszać widzów do my-
ślenia .Często porusza 
tematy dla wielu ludzi 
niewygodne , niezrozu-
miałe. Ten obraz jest dla 
niego podróżą w prze-
szłość, ponieważ : on 
sam przebywał  przez pół 
roku w tym środowisku. 
Ten  niechlubny epizod  
w jego życiorysie pomógł 

mu  później w pracy . Dzięki temu  le-
piej zrozumiał sytuację więziennego  
żółtodzioba. 

Udało mu się pokazać rzecz bardzo 
istotną i ważną. Jak bardzo zmienia się 
człowiek w ekstremalnym warunkach. 
Najbardziej  wstrząsająca , a zarazem 
ciekawa jest właśnie me-
tamorfoza Łukasza. 
Wrażliwy inteligentny 
młodzieniec pod wpły-
wem tego ,co zobaczył , 
przeżył, przeistacza się w 
bezdusznego mordercę  
niepotrafiącego się poro-
zumieć z własną matką 
ani okazać współczucia 
dla cierpiącego przyjacie-
la. 

Reżyser odsłonił realia  
okrutnego  i pesymis-
tycznego świata za kratami. Świata 

pełnego brutalności, 
agresji, przemocy. Uka-
zał  kolosalne różnice 
między naszą rzeczywi-
stością, a tym, co ujrzy-
my w smutnych murach 
zakładu karnego. 

Muzyka Michała Lorenca  
podkreśla klimat. Ścież-
ka dźwiękowa jest do-
pracowana w każdym 
calu. Trochę melancholij-
na podnosząca jednak 
napięcie w niektórych 

momentach. Świetna kompozycja , gdy 
się jej słucha, ciarki przechodzą po 
plecach. 

Gra aktorska średnia , choć odtwórca 
głównej roli Arkadiusz Detmer pozytyw-
nie mnie zaskoczył. Dzięki  niemu mo-
gliśmy zobaczyć , jak długą i  ciężką 
drogę trzeba przebyć , aby przystoso-
wać się do norm w kryminale. Właśnie 
odtwórca roli Łukasza rewelacyjnie to 
przedstawił. 

Niektórzy krytycy nazwali „Symetrię’’ 
wydarzeniem rodzimej kinematografii 
na miarę  „Długu  ’’ Krzysztofa Krause . 
To ostatnie stwierdzenie jest chyba 
trochę przesadzone , ale Symetria to 
naprawdę dobre kino. Ten obraz jest 
dowodem na to , że w naszym kraju 
powstają ciekawe filmy niebędące ad-
aptacjami lektur. Bo te ostatnie do 
interesujących nie należą. 

Prawdziwa,  z wyrazistą historią i prze-
słaniem osadzona w nietypowej scene-
rii -taka jest właśnie „Symetria”. Godna 
polecenia każdemu  z nas, który choć 
przez chwilę chciałby zastanowić się 
nad sensem swojej egzystencji.  

 

  

 

Komentatorka rzeczywistości Komentatorka rzeczywistości Komentatorka rzeczywistości Komentatorka rzeczywistości     

 

W  skrócie: reżyseria  i scenariusz Kon-W  skrócie: reżyseria  i scenariusz Kon-W  skrócie: reżyseria  i scenariusz Kon-W  skrócie: reżyseria  i scenariusz Kon-
rad Niewolski  2003 rokrad Niewolski  2003 rokrad Niewolski  2003 rokrad Niewolski  2003 rok    

Zdjęcia :Arkadiusz Tomiak  Muzy-Zdjęcia :Arkadiusz Tomiak  Muzy-Zdjęcia :Arkadiusz Tomiak  Muzy-Zdjęcia :Arkadiusz Tomiak  Muzy-
ka :Michał Lorenc ka :Michał Lorenc ka :Michał Lorenc ka :Michał Lorenc     

Występują :Arkadiusz Detmer , Andrzej Występują :Arkadiusz Detmer , Andrzej Występują :Arkadiusz Detmer , Andrzej Występują :Arkadiusz Detmer , Andrzej 
Chyra , Janusz Bukowski, Borys Szyc , Chyra , Janusz Bukowski, Borys Szyc , Chyra , Janusz Bukowski, Borys Szyc , Chyra , Janusz Bukowski, Borys Szyc , 
Mariusz Jakus, Kinga Preis.Mariusz Jakus, Kinga Preis.Mariusz Jakus, Kinga Preis.Mariusz Jakus, Kinga Preis. 
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Samobójstwu mówię nie! Samobójstwu mówię nie! Samobójstwu mówię nie! Samobójstwu mówię nie!     
Tłumaczenia tego czynu są różne. A to 
ktoś czuje się niekochany, nieakcepto-
wany, nie ma bliskiej osoby, której  
mógłby zaufać i mieć w niej oparcie, a 
to ma problemy w domu, jest święcie 
przekonany, że w życiu nic mu się już 
nie uda - innymi słowy po prostu się go 
boi. Nie ma co, super argumenty.  

Rozumiem, że nie każdy jest na tyle 
silny psychicznie, by znosić tego typu 
trudności życiowe, niemniej jednak dla 
mnie samobójcy to albo egoiści (bo 
mają gdzieś uczucia osób, którym na 
nich zależy), albo tchórze (bo, zakłada-
jąc, że te osoby nie istnieją, podnoszą 
białą flagę prawie że na samym starcie 
‘rozgrywki’) . 

Jestem w III klasie liceum. Nie mam 
zainteresowań. A przynajmniej nie ta-
kich, które by mnie pochłaniały bez 
reszty (takie pasje trwają u mnie bar-
dzo krótko i raczej nie utrzymałabym 
się z nich w przyszłości, bo na zarabia-
niu one nie polegają). Boję się o matu-
rę ( czy wstając codziennie o 5 rano i 
wracając o 16 popołudniu ze szkoły, 
biorąc za dodatkowe przedmioty biolo-
gię i geografię oraz temat na ustną 
maturę z polskiego, po którego usły-
szeniu znajomi mówią mi „jesteś głu-
pia”, będę w stanie stawić temu czoła), 
o studia, na które pójść muszę (choć 
żaden kierunek mi na razie nie odpo-
wiada), żeby jakoś w tym wyścigu 
szczurów wytrwać. Ogólnie boję się 
dorosłości, bom nieporadna życiowo, 
jak mało kto i trzeba mnie jeszcze cza-
sami za rączkę prowadzać. 

Dodatkowo boję się śmierci kogoś z 
mojej rodziny, bo z takową nie miałam 
jeszcze do czynienia i nie wiem, jaka 
będzie moja reakcja. 

W domu kasa się nie przelewa, bilety 
miesięczne coraz częściej sobie fundu-
ję z pieniędzy zarobionych na waka-
cjach (rodzinnego jest 112 zł, bilet ok. 
200 zł), bo ojciec znowu musiał nowej 
pracy szukać (ach ten kryzys gospodar-
czy) i teraz zarabia niecałego tysiaka. 

‘Babcia’ ze strony ojca wtrąca się w 
sprawy mojej rodziny i sukcesywnie 
prowadzi do jej rozpadu.  

Jakby tego było mało, znajomi mnie 
irytują, nie pozwalając w ataku euforii 
po przeczytanej książce paplać tylko i 
wyłącznie o tym, jaka ona jest świetna, 
tylko zmuszają, bym po raz setny słu-
chała, jacy to oni nieszczęśliwi są, bo 
„On na ostatniej imprezie nie zwracał 
na mnie w ogóle uwagi!” 

I jeszcze ta jesienna depresja. 

Możliwe, że są to powody, dla których 
większość „zdezerterowałaby z placu 
boju” i poszukała sobie ustronnego 
miejsca, ściskając w ręku kawałek 
sznurka. 

Nie powiem i mnie się czasami ode-
chciewa wszystkiego. Dochodzę do 
wniosku, że nie warto, że to wszystko 
nie ma sensu. Wtedy czytam Lilith, 
dziewczynę piszącą do Action Maga, 
magazynu internetowego: 

„Ja też czasem mam ochotę rzucić to 
wszystko, ale wiecie co trzyma mnie 
przy życiu? Nie jest to ani miłość ani 
ludzie. Nie wierzę w ani jedno ani w 
drugie. Może to głupie, ale trzyma 
mnie przy życiu perspektywa utraconej 
szansy zobaczenia Nepalu, przeczyta-
nia masy książek, usłyszenia Symfonii 

g-moll Mozarta…” 

Błahostki? Może. Ale ja także dla ta-

kich błahostek jeszcze stąpam po tym 
ziemskim padole. 

Bo chcę poczytać sobie jeszcze kiedyś 
„Zmierzch” i całą resztę sagi. 
(Sentymentalne? Bez większej akcji? 
Może, ale za to przyjemne w odbiorze). 

Chcę przeczytać powieść Bartka (z de-
dykacją dla mnie:)) oraz jego arty. 

Chcę przeczytać teksty innych ludzi z 
AM. 

Chcę jechać w grudniu na urodziny do 
kina na „Księżyc w nowiu” razem z 
Fantą i innymi debilami, których Meyer 
za naszą sprawą wciągnęła. 

Chcę głaskać moją spasioną po steryli-
zacji kotkę. 

Chcę porozmawiać z moimi braćmi o 
Warcrafcie i Docie. 

Chcę śmiać się wieczorami z moją ma-
mą z bliżej nieokreślonego powodu. 

Chcę się przejść sama od czasu do 
czasu po lesie. 

Chcę czasami wyżyć się w altance na 
perkusji. 

Chcę położyć się na rogówce, ze słu-
chawkami w uszach i nie robić nic. 

Chcę żyć. 

‘Bo tak naprawdę to czy mamy coś 
innego poza życiem? To jedyne, co jest 
naprawdę nasze. Nie ma alternatywy, 
więc może po prostu wystarczy znaleźć 

swój Nepal?’ 

 

                                                                                                                 
EMPIRA  
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STRONA Z MOTYLEM 

Dorota Zielińska                                                      

    

Tren:Tren:Tren:Tren:    

    

Orfeuszu! 

 

Gdyby słońce nagle zgasło i zapanowała ciemność 

Płonąć mogłyby latarnie, dając krokom ludzkim pewność 

Moja gwiazda już nie świeci, zgasła z Twym ostatnim tchnie-
niem 

Zostawiając mrok w mym świecie, bez nadziei na jaśnienie. 

 

Gdyby deszcz nie przestał padać, krople zatopiły ziemię 

Ludzie mogliby uciekać, w arkach znaleźć swe schronienie 

A ja tonę od miesięcy w pustce utęsknionej duszy 

I o niczym tak nie marzę, jak o żalu mego suszy 

 

W umysłowym zniewoleniu, błądzę, topię się w betonie 

I nie mogę za nic złapać, z każdym dniem wciąż bardziej 
tonę 

Noszę hades w swojej duszy, w niemym krzyku przerażenia 

I nie znajdę Orfeusza-żyje tylko w mych wspomnieniach. 

Dorota Zielińska                                                       

 

Tren:Tren:Tren:Tren:    

 

Nieistnienie 

 

Beznamiętnie szare niebo. 

Beznadziejnie bez nadziei, 

niemające szans by zwrócić 

dawną wiarę choćby chciało. 

Nieistotne w swym istnieniu 

I w swym sensie bezsensowne, 

bo nie cofnie przecież czasu, 

nie tchnie duszy w martwe ciało. 

 

  

Tak pozornie niepozorne 

słowa niewypowiedziane, 

które miały być istotne, 

w swej istocie żywić chwile, 

a po których, jak po niebie, 

z sensu nic już nie zostało- 

Tylko szara beznadziejność, 

pustka, co wciąż rośnie w siłę. 

Ewelina Łukasik                                                       

    

*** 

przeczesałam się grzebieniem 

twoich rzęs 

umalowałam usta kolorem twych 

warg 

zapach twój był moim zapachem 

przejrzałam się w lustrze twych oczu 

i wtuliłam się w twoje ramiona 

Ewelina Łukasik                                                      

 

*** 

On znów się wygina 

jak stara wojowniczka 

podbił już dziesięć lądów 

zna kąt pod tapczanem 

wczoraj po raz pierwszy 

zapolował na moją rękę 

i jest w nim coś symbolicznego 

gdy zjada wątróbkę 

coś niewiadomego 

gdy podgląda w łazience 

jak zmywam z siebie pancerz 

Dziś pewnie też 
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Ur. 29 sierpnia 1958 w Gary w stanie Indiana, zm. 25 
czerwca 2009 w Los Angeles – amerykański muzyk, arty-
sta estradowy, tancerz, kompozytor, autor tekstów, które-

go kariera i życie osobiste 
stały się ważną częścią kultu-
ry masowej ostatnich czte-
rech dekad. Znany jako jeden 
z najlepszych wykonawców 
muzyki pop i jeden z najpopu-
larniejszych muzyków w histo-
rii nazywany "Królem Popu". 

Do jego dokonań w przemyśle 
muzycznym zalicza się rewo-
lucyjne podejście do teledy-
sków (zapoczątkowane przez 
wideoklip do piosenki 
"Thriller" z 1983) oraz zdomi-
nowanie rynku muzyki popu-
larnej w latach 80. XX wieku. 
Był ponadto pierwszym czar-
noskórym artystą, który uzy-
skał silne poparcie w telewizji, 
w szczególności MTV, która z 

korzyścią dla obu stron promowała jego pionierskie wide-
oklipy do piosenek „Thriller” czy „Billie Jean” Spopularyzo-
wał też skomplikowane ruchy taneczne, takie jak moon-
walk i robot dance. 

Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat, jako wokali-
sta rodzinnego zespołu The Jackson 5. Pierwszy solowy 
album „Got to Be There” wydał w 1971, będąc jeszcze 
członkiem grupy, z którą ostatecznie się rozstał w roku 
1984. Pełną karierę solową artysta rozpoczął w 1979, zaś 
jej szczyt przypadł na przełom lat 80. i 90. XX wieku, po 
wydaniu albumu „Thriller”, którego światowa sprzedaż 
wynosi ponad 100 mln egzemplarzy. Po „Thrillerze” Jack-
son wydawał kolejne albumy osiągające wysokie pozycje 

na listach przebojów i 
sprzedaży: „Bad” (1987), 
„Dangerous” (1991), 
„HIStory” (1995) oraz 
„Invincible” (2001). 

W swojej karierze otrzy-
mał 13 nagród Grammy, a 
13 spośród jego singli 
uplasowało się na pierw-
szych miejscach list prze-
bojów w Stanach Zjedno-
czonych[. W listopadzie 
2006 Raymone Bain, 
rzeczniczka prasowa Jack-
sona, ogłosiła, że Michael 
Jackson sprzedał ponad 
750 mln egzemplarzy płyt na świecie, jednak według naj-
nowszych danych, potwierdzona sprzedaż płyt Jacksona 
(wliczając Jackson 5) to 250 mln albumów, 150 mln singli 
oraz 15 mln plików muzycznych. Oba wyniki czynią go jed-
nym z najlepiej sprzedających się artystów wszech cza-
sów. 

Od 1988 do 2005 Jackson mieszkał w swojej posia-
dłości w Kalifornii, zwanej Neverland Ranch, gdzie zbudo-
wał park rozrywki i prywatne zoo, często odwiedzane 
przez dzieci. W 1993 artysta został oskarżony o molesto-
wanie nieletnich. Wątek związku Michaela Jacksona z 
dziećmi pojawił się ponownie w 2003, po emisji doku-
mentu „Living with Michael Jackson”, jednak w 2005 zo-
stał oczyszczony z wszystkich zarzutów. Jackson miał troje 
dzieci: Michaela Josepha Jacksona Juniora (znanego jako 
"Prince"), Paris Michael Katherine Jackson oraz Prince'a 
Michaela Jacksona (znanego jako "Blanket"). 

Zmarł 25 czerwca 2009, w wieku 50 lat, wskutek na-
głego zatrzymania krążenia 

Michael Joseph JacksonMichael Joseph JacksonMichael Joseph JacksonMichael Joseph Jackson  
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Enrique Iglesias 

Ur. 8 maja 1975 w Madrycie, napraw-
dę Enrique Miguel Iglesias Preysler, 
hiszpański piosenkarz, syn znanego 
hiszpańskiego piosenkarza i kompozy-
tora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej 
dziennikarki Isabel Preysler. Kiedy 
miał trzy lata, jego rodzice rozwiedli 
się. Pięć lat pózniej, po porwaniu jego 
dziadka, Julio Iglesiasa Seniora przez 
ETA, Enrique przeprowadził się do Mia-
mi, gdzie mieszkał wówczas jego oj-
ciec. Karierę muzyczną rozpoczął w 
szkole średniej, kiedy wystąpił w musi-
calu "Hello, Dolly!". Już podczas stu-
diów na University Of Miami, Enrique 
zdecydował, że spróbuje swoich sił w 
show-biznesie. Nie miał wówczas wy-
starczająco pieniędzy na nagranie 
pierwszego demo, lecz z pomocą przy-
szła mu jego opiekunka z dzieciństwa, 
Elvira Olivares, która zaoferowała po-
życzkę w wysokości 2000 dolarów. W 
tym czasie Iglesias nawiązał współpra-
cę z menedżerem Fernanem Martine-
zem, który rozesłał demo piosenkarza 
(używającego wówczas pseudonimu 
Enrique Martinez) do kilku wytwórni. 
Po upływie kilku miesięcy Enrique pod-
pisał kontrakt z Fonovisa i rozpoczął 
nagrywanie swojej debiutanckiej płyty 
w Toronto, w Kanadzie. Album, zatytu-
łowany po prostu "Enrique Iglesias", 
miał premierę w 1995 roku. Znalazły 
się na nim przede wszystkim popowo-
rockowe ballady, w tym dwa wielkie 
przeboje: "Si Tú Te Vas" oraz 
"Experiencia Religiosa", a utwór "Por 
Amarte" został wykorzystany w teleno-
weli "Marisol". W ciągu pierwszego 
tygodnia krążek sprzedał się Stanach 
w liczbie ponad 500 tys. sztuk, co było 
niezwykłym osiągnięciem jak na płytę 
nagraną w języku innym niż angielski. 
Sukces albumu doprowadził do nagra-

nia wersji włosko- i portugalskojęzycz-
nych. "Enrique Iglesias" zapewnił wo-
kaliście Nagrodę Grammy w kategorii 
Najlepszy Wykonawca Latynoski. W 
1997 roku do sklepów trafiła druga 
płyta Iglesiasa, "Vivir (To Live)". Wśród 
utworów, które znalazły się na krążku, 
był m.in. cover Yazoo, "Only You", tutaj 
zatytułowany "Solo en Ti". W ramach 
promocji albumu artysta zagrał tour-
née w 16 krajach, wyprzedając wszyst-
kie koncerty. Na scenie towarzyszyli 
mu m.in. muzycy, którzy mieli na kon-
cercie nagrania i występy z takimi 
gwiazdami, jak choćby Elton John, czy 
Bruce Springsteen. "Vivir" promowały 
trzy single: "Enamorado por Primera 
Vez", "Solo en Tí" oraz "Miente". 
Wszystkie dotarły na szczyt latynoskiej 
listy przebojów "Billboardu". Razem ze 
swoim ojcem i Luisem Miquelem, 
Enrique otrzymał nominację do 
nagrody American Music Awards dla 
ulubionego artysty latynoskiego. 
Wyróżnienie otrzymał Julio, lecz 
podczas ceremonii jego syn wykonał 
piosenkę "Lluvia Cae". Już rok pózniej 
ukazała się trzecia płyta wokalisty, 
"Cosas del Amor (Things Of Love)". 
Krytycy podkreślali, że nowe 
kompozycje stanowiły dowód na to, że 
Iglesias jest już dojrzałym 
piosenkarzem. Pochodzące z albumu 
single "Esperanza" i "Nunca Te 
Olvidaré" dotarły na szczyt latynoskiej 
listy przebojów "Billboardu" i 
ugruntowały jego pozycję 
megagwiazdy muzyki latynoskiej. 
Wspierając promocję płyty, Enrique 
zagrał serię koncertów, z których 
występ w Acapulco był transmitowany 
przez telewizję. Niedługo po tym 
wokalista ruszył w trasę "Cosas del 
Amor", w ramach której grał na dużych 
stadionach. Było to pierwsze tournée 
w historii sponsorowane przez 
McDonald's. Podczas rozdania nagród 
American Music Awards Iglesias został 
uhonorowany w kategorii Ulubiony 
Artysta Latynoski. Pokonał w 
rywalizacji m.in. Ricky'ego Martina i 
Los Tigres Del Norte. W 1999 roku 
Enrique postanowił spróbować swoich 
sił, śpiewając po angielsku. Jego 
pierwszym krokiem w tym kierunku był 
singel "Bailamos", który został 
wykorzystany w filmie Willa Smitha 
"Bardzo dziki Zachód". Sukces 
piosenki spowodował wzrost 
zainteresowania artystą ze strony 
wytwórni płytowych. Ostatecznie 
Iglesias podpisał kontrakt z 

Interscope, dla której nagrał swoją 
pierwszą anglojęzyczną płytę, 
zatytułowaną po prostu "Enrique". 
Sesja nagraniowa trwała dwa 
miesiące. Na album trafiły m.in. takie 
kompozycje, jak duet z Whitney 
Houston "Could I Have This Kiss 
Forever", cover Bruce'a Springsteena 
"Sad Eyes", czy "Be With You". 
Ostatnim singlem promującym krążek 
była piosenka "You're My #1", wydana 
na terytoriach kilku krajów w formie 
duetów z lokalnymi gwiazdami - w 
Rosji była to Alsou, w Brazylii duet 
Sandy & Junior, a w Azji Valen Hsu. 
"Escape", kolejna płyta Iglesiasa, 
trafiła na półki sklepowe 30 
pazdziernika 2001 roku, debiutując 
na drugim miejscu listy 
najpopularniejszych albumów według 
"Billboardu" (około 267 tys. sztuk 
sprzedanych w pierwszym tygodniu od 
premiery). Krążek pokrył się platyną w 
następujących krajach: Stany 
Zjednoczone (trzykrotnie), Wielka 
Brytania (czterokrotnie), Irlandia 
(pięciokrotnie), Kanada 
(sześciokrotnie), Australia 
(pięciokrotnie), Indie (trzykrotnie), 
Niemcy (dwukrotnie). Ogółem, płyta 
sprzedała się na całym świecie w 
liczbie ponad 23 mln egzemplarzy. 
Enrique był współkompozytorem 
wszystkich piosenek. Całość 
promowały m.in. single "Hero" i 
"Escape", a płyta do tej pory jest 
najlepiej sprzedającym się krążkiem w 
karierze Iglesiasa. W ramach jej 
promocji artysta zagrał serię 
koncertów w szesnastu krajach 
(wszystkie występy zostały 
wyprzedane). W 2002 roku Enrique 
zdecydował się wydać swój czwarty 
hiszpańskojęzyczny krążek, "Quizás". 
Piosenki, które na niego trafiły, 
wyróżniały się bardziej 
introspektywnym charakterem i 
bardziej dopracowaną produkcją. 
Płyta zadebiutowała na dwunastym 
miejscu listy "Billboardu" i na szczycie 
zestawienia najpopularniejszych 
albumów latynoskich. W ciągu 
tygodnia od premiery, "Quizás" 
rozszedł się w liczbie miliona sztuk, 
stając się najlepiej sprzedającą się 
hiszpańskojęzyczną płytą od pięciu lat. 
Trzy promujące ją single dotarły na 
szczyt latynoskiej listy przebojów, a 
piosenka "Para Que la Vida" została 
odtworzona ponad milion razy w 
amerykańskich rozgłośniach 
radiowych, ustanawiając nowy rekord. 
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Katarzyna Wasylak. Polska mangist-
ka i parodystka. Jej komiksy zaczy-
nają być coraz bardziej znane i koja-
rzone przez szerszą publiczność.  

Pod pseudonimem HITOHAI napisała 
już  serię "Cesar", parodię słynnego 
Death Note pt."Dead Not" oraz nie-
dawno "Materia Dziwactwa".  

Wszystkie jej dzieła są przesycone 
humorem, a rysunki przykuwają uwa-
gę swoim oryginalnym i niepowta-
rzalnym stylem. 

Aleksandra Kochan:Aleksandra Kochan:Aleksandra Kochan:Aleksandra Kochan: Kiedy postano-
wiłaś wydać swój pierwszy komiks? 

Katarzyna Wasylak:Katarzyna Wasylak:Katarzyna Wasylak:Katarzyna Wasylak: Zanim jeszcze 
powstał. Ale nigdy nie wierzyłam, że 
to się uda. 

AK:. Skąd pojawiła się twoja fascyna-
cja mangą i rysunkiem? 

KW: Taka karma... Gdy zobaczyłam 
pierwszy mangowy rysunek, wiedzia-
łam, że to jest to. 

AK: Wielu ludzi podziwia to, co ro-
bisz, a kto jest twoim idolem? 

KW: Nie mam idoli, ale podziwiam 
ludzi, którzy potrafią narysować coś 
tak dynamicznie, że patrząc na rysu-
nek wydaje się, że wszystko się w 
nim rusza. Z polskich rysowników 
uwielbiam Merillian, jej kreska kipi 
życiem i każdy kadr komiksu jest 
godny osobnego przestudiowania. 

AK: Wiem że niedawno wydałaś no-
wy komiks, czy masz już pomysł na 
następny? 

KW: Na razie skończyłam pracę nad 
ostatnim tomem "Cesarego." Trudno 
mi powiedzieć, czy mam jakiś po-
mysł na następny komiks… One za-
zwyczaj atakują mnie znienacka i 
dopiero kiedy siadam do biurka z 
ołówkiem w ręku, odkrywam, że na-
gle mam już pomysł na całą nową 
historię. 

AK: Skąd czerpiesz inspiracje do pi-
sania swoich komiksów? 

KW: Głównie z życia codziennego. To 
trochę jak zakodowane pamiętniki, 
bardzo mocno zaszyfrowane, tak,  że 
czytając je, przypominam sobie, co 
działo się podczas procesu rysowa-
nia, mając przy tym nadzieję, że jed-
nocześnie Czytelnik widzi w tych sa-
mych komiksach zupełnie fikcyjną 

fabułę. 

AK: Który komiks przyniósł ci naj-
większą satysfakcję? 

KW: Na pewno nie ten najlepiej się 
sprzedający. Myślę, że "Cesary" - mi-
mo że czasem boli myśl, iż można to 
było zrobić lepiej.  

AK:  Kto pomógł ci wydać twój pierw-
szy komiks? 

KW: Szczęście. Napisałam do wy-
dawnictwa Otaku z pytaniem, czy nie 
zamieściliby moich rysunków w tzw. 
"Galerii czytelników" swojego pisma. 
W mailu wysłałam linka do swojej 
galerii na stronie Digart, gdzie było 
już sporo stron pierwszego komiksu i 
tak się zaczęło... 

AK: Co sprawia ci największą trud-
ność przy pisaniu komiksów? 

KW: Pogodzenie się z efektem koń-
cowym. 

AK:  Jakie zdanie mają bliscy na te-
mat twojej "szalonej" twórczości? 

KW: Najczęściej żadne, bo zbytnio 
się tym nie interesują. A ci nieliczni 
wspierają mnie tak mocno, że mam 
ochotę dalej to robić. 

AK:  Czy masz jakąś ulgę u nauczy-
cieli w związku z wydawaniem ko-
miksów? Czy może wręcz przeciw-
nie? 

KW: Na wszystko mam alibi - noto-
ryczne bazgranie w zeszycie na wy-
kładach uzasadniam głęboką mądro-
ścią, która przekazała mi pani profe-
sor zajmująca się pedagogiką - je-
stem kinestetykiem, potrzebuję ru-
chu, żeby wyrazić swój typ inteligen-
cji. W związku z tym lepiej skupiam 
się i zapamiętuję informacje, kiedy 
ma w tym udział jakaś aktywność 
ruchowa- choćby kompulsywne za-
pełnianie kolejnych kartek bohoma-
zami. To dobry patent, możecie go 
użyć. 

AK: Na pewno się przyda. Czy mo-
żesz powiedzieć, że jesteś szczęścia-
rą? 

KW: Nie, raczej mam pecha. 

AK: Czy masz jakieś inne zaintereso-
wania? 

KW: Jasne, ale żadne nie pochłania-
ją mnie tak bardzo, jak rysowanie. 

AK:  Jakie są twoje marzenia? 

KW: Chciałabym umieć latać. 

AK:  Wysoko mierzysz. Jakiej muzyki 
słuchasz? 

KW: Bardzo różnej, od oper Verdiego 
po punkowe kawałki nagrane w ga-
rażu.   Jednak najczęściej mam na 
słuchawkach muzykę elektroniczną, 
Plaid, czy Aphex Twin. 

AK: Jakie rady dałabyś młodym lu-
dziom, którzy próbują pisać komik-
sy? 

KW: Młodzi ludzie! Oto moja rada: w 
rysowanie przede wszystkim trzeba 
włożyć serce i pracę nad techniką,  a 
potem starać się z dystansem prze-
myśleć, co chcesz narysować. Często 
to, co pod wpływem chwili może nam 
się wydawać genialne, na drugi 
dzień okazuje się do bani. Nazywam 
to "efektem snu"- gdy śnisz, wszystko 
we śnie wydaje się logiczne i oczywi-
ste, ale gdy się budzisz i przypomi-
nasz sobie ten sen, odkrywasz, że to 
była jakaś kompletnie zwariowana 
historia bez sensu.  

Jeśli rysujesz komiks i chcesz, żeby 
go ktoś zrozumiał, musisz balanso-
wać pomiędzy totalnym artystycznym 
uniesieniem, a wymogiem jakiejś w 
miarę uniwersalnej czytelności. Uda-
ło mi się zastosować do własnej rady 
w "Materii Dziwactwa" i widzę, że 
trzeba tak było od początku. 

AK: Kilka słów od siebie. 

KW: Mogę pozdrowić mamę? 

AK: Czemu nie? Dziękuję bardzo za 
rozmowę. 

KW: Dziękuję również. 

 

Wywiad z Katarzyną Wasylak prze-Wywiad z Katarzyną Wasylak prze-Wywiad z Katarzyną Wasylak prze-Wywiad z Katarzyną Wasylak prze-

prowadziła Aleksandra Kochan.prowadziła Aleksandra Kochan.prowadziła Aleksandra Kochan.prowadziła Aleksandra Kochan.    

POLSKA MANGISTKA? 



12 

PRZECIĄG   www.lo3.net.pl 

Dzika Historia Niewarta Zachodu  
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