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W pierwszym, tegorocznym "Przeciągu" parę słów o stereoty-
pach i bezpodstawnej nietolerancji, która wielokrotnie niszczy 
życie i wizerunek, w oczach innych, niewinnym ludziom.  

Tolerancja wyklucza dyskryminację ludzi ze względu na ich 
religię, światopogląd, poglądy polityczne, czy też rzeczy 
drobniejsze takie jak: ubiór, makijaż, zachowanie. Artykuł ten 
znalazł się w tym numerze, ponieważ szkolna egzystencja, 
wymiana uczniów związana z pojawianiem się nowych rocz-
ników sprzyjają często dyskryminacji. Zapominamy, że tak 
naprawdę liczy się wnętrze, charakter, osobowość... 
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„Śmiejecie się ze mnie, bo jestem inny. Ja się śmieję z was, bo wszyscy jesteście tacy sami. " 

                                                                                                                                   Jonathan Davis 
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Nieświadoma garderoba 
Moda, zjawisko powszechnie spotykane wśród młodzieży. Po-
tocznie definiowana, jako potrzeba naśladowania innych. 

 Inspiracje z reguły nie są czerpane ze światowych pokazów 
mody, a raczej ze stylu ludzi show biznesu. Obiektem napędza-
jącym mechanizm trendów odzieżowych są także subkultury. 
Pomysł „na siebie” pobierają członkowie nie tylko przynależący 
do danej grupy społecznej, nie tylko jej członkowie, ale też 
ludzie nieutożsamiający się z nią, co wiąże się z nieświadomo-
ścią znaczenia danych elementów stroju. 

Aktualnie na celowniku młodych ludzi jest Hip-Hop. Subkultura 
ta od początku swego istnienia charakteryzuje się 
„świeżością” i oryginalnością, budząc przy tym często kontro-
wersyjne spojrzenie opinii publicznej. 

Jeszcze do niedawna „garnki” zamiast czapek oraz „worki” 
zamiast spodni traktowane były, jako powszechne pośmiewi-
sko. Tolerancja, zmiana czy czysta hipokryzja? Garnki przeisto-
czyły się w kultowe nakrycia głowy, zaś spodnie tego typu stały 
się częścią garderoby osób, które jeszcze do niedawna szydzi-
ły z nich. 

W latach 80’ na odzieżowym rynku ukazały się modele butów 
takich jak Nike Air force 1 czy Adidas Superstar, które do dziś 
stanowią nieodzowny i ważny element subkultury Hip-Hop. Po 
ok. trzydziestu latach buty te pod wpływem mody i niewiedzy 
ze względu na ich kształt zaczęto identyfikować z innymi mo-
delami o podobnej konstrukcji. Aktualnie panuje określenie: 
„Być nie mieć”, czyli np. być świadomym posiadaczem Air For-
ce 1, a nie mieć „jakichś tam” butów za kostkę. Poza tym trze-
ma elementami jest jeszcze wiele innych rzeczy (bluzy, koszul-
ki itd.), które mają „swoją historię” nieznaną ogółowi. 

Jeśli chce się być kimś, kim się tak naprawdę nie jest, repre-
zentować coś sobą, to trzeba zacząć od zgłębiania wiedzy na 
dany temat. Miejsce jednego trendu zastępuje drugi i tak w 
kółko. Czy zatem pozowanie, by być „fajnym” wśród rówieśni-
ków na pewno oznacza bycie kimś wyjątkowym?  Co po Hip-
Hopie oczaruje nastolatków? Moda mija, tak, więc czas poka-
że, kto pozostał prawdziwie wierny swojemu stylowi. 

CYWILIZACJA ŚMIERCI 
Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, od pewnego czasu jest 

komentowana przez każdy szczebel społeczeństwa. Wielu ludzi roz-
mawia na temat aborcji, eutanazji jak również antykoncepcji i za-
płodnienia in vitro. Są to kwestie bardzo sporne i kontrowersyjne. 
Oczywiście największy konflikt występuje pomiędzy społecznością 
świecką a głosicielami poglądów katolickich.  

Jestem osobiście oburzona postawą tychże. Teraźniejsi 
teologowie katoliccy określili nasze społeczeństwo, jako cywilizację 
śmierci. Po raz pierwszy tego terminu użył papież Jan Paweł II w 
czasie jego pontyfikatu, to jednakże nie jest istotne. Ważniejszą 
sprawą jest znaczenie owego określenia. Kościół miał na myśli utoż-
samienie nas z mordercami. Moim zdaniem jest to zupełna głupota. 
Czy eutanazja ma na celu kogoś skrzywdzić? Otóż nie! Wręcz od-
wrotnie - ukrócić cierpienie. Jeżeli osoba nie jest w stanie funkcjono-
wać, poruszać się tudzież oddychać i topi się we własnych odcho-
dach, to dlaczego na jej życzenie nie może być przeprowadzona 
eutanazja? Według mnie to nie jest niemoralne, bo dlaczego? Prze-
cież człowiek nie został stworzony po to, by cierpieć. Przecież Bóg 
darzy człowieka miłością, więc na pewno chce jego szczęścia.  

Kolejna kwestia to zapłodnienie in vitro. Czy ono jest krzyw-
dzące? Czy jest złe? Ono jedynie uszczęśliwia kobiety, którym los, 
niestety, odebrał możliwość naturalnego zajścia w ciążę. A aborcja? 
Jest to temat dość sporny. Kościół jednakże nie dopuszcza wyjąt-
ków. Absolutnie wyklucza opcje usunięcia ciąży. A jeśli 12- letnia 
dziewczynka zostanie zgwałcona, a przy porodzie grozi jej śmierć? 
Co wówczas? Och tak, trzeba kierować się życiem według zasad 
Kościoła. To wręcz koszmarne! Mogę także przytoczyć przykład, 
kiedy wiadomo, że dziecko po narodzeniu będzie kaleką skazaną na 
życie zależne od maszyny wspomagającej oddychanie.  A może war-
to przywołać przykład dziecka, które ma urodzić się martwe? Każdy 
chyba słyszał, że do takich sytuacji dochodzi. Kościół nadal jest nie-
ugięty i trwa w swoich przekonaniach. Dlaczego ? Nie wiadomo...  

  Wracając do cywilizacji śmierci. Moim zdaniem stwierdzenie 
to jest propagandowe, przypomina celowe działanie zmierzające do 
ukształtowania naszych poglądów na swój wzór. Pojęcie cywilizacji 
śmierci dyskredytuje pewne zachowania społeczne m.in poprzez 
stawianie na równym poziomi zjawisk uważanych za kryminalne 
(morderstwo, ludobójstwo, pedofilia) oraz krytykowanych przez Ko-

ściół: homoseksualizmu, antykoncepcji czy zapłodnień in vitro. Tego 
rodzaju zrównanie jest oburzające! Kierowanie się takim tokiem 
myślenia jest zwykle przyczyną m.in.: homofobii, nietolerancji, co w 
rezultacie rodzi protesty i "małe wojny" w naszym społeczeństwie.  

Czyja to wina? Kto narzuca nam takie ideologie? 

Jeśli chodzi o kwestie antykoncepcji, jest również wiele 
opinii na ten temat. Dominuje postawa związana z uznawaniem 
rodziny za religijną, tudzież pobożną, kiedy jest wielodzietna. 
Śmieszne! Czy zauważyliście, by rodziny przedstawicieli władz nasze-
go kraju były wielodzietne? Otóż nie!  

Dyskusję rodzi także pogląd, który uznaje współżycie za 
zgodne z naukami Kościoła, jeżeli odbywa się po ślubie i kończy w 
sposób naturalny — mężczyzna składa nasienie w łonie kobiety. Co 
się z tym wiąże? Oczywiście kolejne zapłodnienie i niechciane dzieci. 
No cóż. Kolejne domy dziecka, kolejne sieroty... 

Reasumując - rzeczywistości nie zmienimy.  

                                                                                                           
J.B. 

 

 

Od redakcji: 

Zachęcamy do dyskusji na naszych łamach wszystkich, 
którzy maja coś do powiedzenia o współczesnym świecie. Nie bójcie 
się tematów kontrowersyjnych i trudnych. Pamiętajcie tylko o złotej 
zasadzie- wyrażam swoje poglądy tak, by nikogo nie oszkalować i 
obrazić. 
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Z pewnością wielu z Was, Drodzy czytelnicy, spotkało się 
kiedykolwiek z postacią Napoleona Bonaparte oraz jego osiągnięcia-
mi. W tym artykule postaram się przedstawić pracę i dokonania 
uczonych i wynalazców ze sztabu Napoleona z czasu słynnej wypra-
wy egipskiej. 

     Jednym z największych marzeń Bonapartego było stworzenie w 
Kairze Instytutu Egipskiego, czyli czegoś na wzór paryskiego Institut 
de France, z którego członkostwa Napoleon był tak dumny, iż nawet 
w Egipcie wciąż podpisywał raporty jako "Członek Instytutu i główno-
dowodzący armii" - w takiej kolejności. Instytut w Kairze został powo-
łany do życia dekretem z 22 sierpnia 1798 roku. Postawiono przed 
nim następujące cele: 

 

1. Rozwijanie i propagowanie idei oświecenia w Egipcie. 

2. Prowadzenie badań naukowych nad przyrodą, handlem, techniką 
i historią Egiptu oraz publikowanie wyników. 

3. Wydawanie opinii w sprawach, z którymi zwróci się rząd do jego 
członków. 

 

     Instytut miał się składać z czterech wydziałów: matematyki, fizyki, 
ekonomii politycznej i kultury. Do instytutu należeli znani uczeni, 
między innymi dwaj wybitni matematycy tamtych czasów Monge i 
Fourier, czołowy chemik epoki Berthollet, znany geolog Dolomieu, 
pionier nauk biologicznych Geoffroy Saint-Hilaire, inżynier i baloniarz 
Conte, malarz Denon, portrecista Duterte, a wreszcie sam Napole-
on. Przewodniczącym Instytutu wybrano Monge'a. 

     Pomimo obecności tylu świetnych fachowców zajmowano się 
także bardziej praktycznymi kwestiami o czym może świadczyć 
sześć pytań, które postawiono pod koniec pierwszego posiedzenia: 

 

1. Czy można jakoś usprawnić piece służące do wypieku chleba dla 
wojska, a jeśli tak, to w jaki sposób ? 

2. Czy można w Egipcie warzyć 
piwo z czegoś innego niż 
chmiel [który w Egipcie był 
niedostępny] ? 

3. W jaki sposób najlepiej fil-
trować i uzdatniać do picia 
wodę z Nilu ? 

4. Co jest bardziej praktyczne 
w warunkach kairskich: młyny 
wodne czy wiatraki ? 

5. Czy w Egipcie są materiały 
do produkcji prochu, a jeśli 
tak, to jakie ? 

6. Jak wygląda sytuacja w 
Egipcie w zakresie prawodaw-
stwa, prawa kryminalnego i 
cywilnego oraz edukacji ? Co 
można poprawić w tych dzie-
dzinach w zgodzie z życzenia-
mi miejscowej ludności ? 

 

     Jednakże Francuzi w głów-
nej mierze zajmowali się po-
ważniejszymi zadaniami. Inży-
nierowie zaprezentowali nowy 
plan miasta z szerokimi aleja-

mi przecinającymi labirynt kairskich uliczek. Zaplanowano również 
budowę kilku mostów pontonowych przez Nil. Budowano też forty 
obronne pierścieniem otaczające miasto. Ponadto utworzono komi-
tet topograficzny, który miał za zadanie zebrać i uporządkować, 
wcześniej sporządzone, mapy Dolnego i Górnego Egiptu. W ten spo-
sób powstał atlas całego kraju, pierwsze tego rodzaju wydawnictwo 
w całej Afryce. Geoffroy Saint-Hilaire podczas badań w Egipcie stwo-
rzył całą nową dziedzinę nauki, zajmującą się przypadkami monstru-
alnych czy anormalnych zwierząt i roślin, którą nazwał teratologią. 
Prace Saint-Hilaire'a przyczyniły się do rozwoju nowych dziedzin 
nauki, gdyż zarówno teoria ewolucji Darwina, jak i późniejsza gene-
tyka obficie korzystały ze stworzonej przez niego w Egipcie teratolo-
gii. 

     Najbardziej spektakularne odkrycie ogłoszono podczas posiedze-
nia Instytutu w dniu 19 lipca 1799 roku, referując raport przysłany 
przez matematyka Lancreta. Kilka dni wcześniej podczas prac roz-
biórkowych przy odbudowie Fortu Julien pod Rosettą francuski żoł-
nierz wykopał kamień z czarnego bazaltu z wyrytymi inskrypcjami. 
Ów kamień przeszedł do historii jako Kamień z Rosetty. 

     W trakcie wyprawy do Górnego Egiptu, zabrakło ołówków. Na-
stępnie w warsztatach genialnego Contego rozwiązano ten problem: 
z ołowiu uzyskanego ze stopionych kul karabinowych zaczęto produ-
kować ołówki ołowiowe. 

     Vivant Denono, malarz, który podczas wyprawy egipskiej podróżo-
wał po Górnym i Dolnym Egipcie sporządził mnóstwo cennych rysun-
ków i notatek dotyczących ujrzanych tam świątyń i ruin. Cennych, bo 
niektóre z tych budowli nie dotrwały naszych czasów. Faktem jest, iż 
przy rysowaniu tego wszystkiego malarza często ponosił zapał oraz 
entuzjazm i po prostu nieidealnie odwzorowywał to, co zobaczył, 
jednak biorąc pod uwagę całą wartość naukową wyprawy egipskiej, 
trzeba przyznać, że Napoleon nie chciał jedynie brać z podbitych 
terenów, a wręcz przeciwnie: chciał dać im jak najwięcej, a zdobytą 
wiedzę jak najlepiej wykorzystać. 

 

PB  

Nieznane szczegóły wyprawy egipskiej…. 
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UUUUśśśśmiech pani pedagogmiech pani pedagogmiech pani pedagogmiech pani pedagog    

Wchodząc do gabinetu pani pedagog Anny Pepery-

Wojkowskiej, spodziewamy się krótkiego wywiadu trwającego 

nie dłużej niż dwudziestominutowa przerwa. Rzeczywistość 

wydaje się jednak o wiele łaskawsza dla nas i zostajemy zwol-

nione z 2 godzin wf-u, z powodu nieprzerwanego monologu 

pani pedagog;), w którym poruszanych tematów było tak wiele, 

że w naszym artykule nie starczyłoby na wszystko miejsca. 

Bardzo mile spędzony czas z panią Anią przy herbatce malino-

wej i prawie dwugodzinny materiał na dyktafonie nie został 

jednak spisany, więc niezbędna była kolejna wyprawa do gabi-

netu pani pedagog, która już nieco bardziej przypominała for-

mę pytanie-odpowiedź. Nasza nowa pani pedagog okazała się 

osobą niezwykle sympatyczną i wygadaną, dobry kontakt z 

uczniami i ciągły uśmiech na twarzy pani Pepery dodaje uroku 

naszej szkole. Panią Annę bardzo serdecznie pozdrawiamy i 

życzymy sukcesów zawodowych, a Was czytelników zaprasza-

my do przeczytania (i stosowania się do rad) bardzo skróconej 

wersji rozmowy z panią pedagog. 

 

1. Jak Pani wspomina czas sp ędzony w III LO ?  
 
Bardzo miło, chyba jeden z najlepszych okresów w moim 
życiu.  
 
2. Czy brała Pani czynny udział w działalno ści szkoły ? 
Czy cechowało Pani ą zaangażowanie ? 
 
Tak! Od podstawówki byłam bardzo zaangażowana w ży-
cie szkoły i miasta. Od działań samorządu uczniowskiego, 
przez zajęcia sportowe po wolontariat. W liceum uczestni-
czyłam w konkursie na "Super Szkołę" (który wygraliśmy) , 
byłam przewodniczącą klasy i wiceprzewodniczącą szkoły. 
Działałam w Kółku Europejskim, uczestniczyłam w wymia-
nach itp. Poza szkołą brałam udział w organizacji Młodzie-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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,,Przeczyć, wierzyć i całkowicie wątpić jest tym dla człowieka czym bieg dla konia.” 

żowej Rady Miasta Świdnica.  
 
3. W natłoku tylu obowi ązków, kiedy znalazła Pani czas 
na nauk ę ? 
 
Liceum skończyłam z czerwonym paskiem, chociaż nie 
było to łatwe. Jak się chce, to się znajdzie czas . Najważ-
niejsze to dobra organizacja czasu. 
 
4. Czy patrz ąc na to w tej chwili, jest Pani zadowolona 
z wyboru studiów ? 
 
Tak, choć najpierw miałam iść na studia medyczne. Jed-
nak bardzo się cieszę z mojego wyboru, bo uwielbiam pra-
cować z dziećmi i młodzieżą.  
 
5. Wspomniała Pani, że liceum sko ńczyła z czerwonym 
paskiem. Czy dalsza nauka równie ż miała tak dobre 
rezultaty ? 
 
Tak. Lubię zdobywać nową wiedzę. Studia 5-letnie skoń-
czyłam w 4 lata z dwoma specjalnościami i indywidualną 
ścieżką rozwoju. Oczywiście, byłam starościną grupy, a 
przez cały okres studiów otrzymywałam stypendia nauko-
we. Nie jestem typem kujona, nigdy nie lubiłam uczyć się 
czegoś na pamięć, zawsze kierowałam się dobrym koja-
rzeniem faktów.  
 
6. Pani pierwsza praca ? Jak wspomina Pani to do-
świadczenie ? 
 
Staż w SP nr 4 w Świdnicy. Wspaniałe doświadczenie, 
szczególnie, że również jestem absolwentką tej szkoły. 
Świetne dzieciaki i praca z nimi. Bardzo miła kadra i na-
uczyciele, którzy przyjęli mnie bardzo serdecznie. Otrzy-
małam tam wiele cennych porad. Czas spędzony w po-
przedniej szkole wspominam bardzo ciepło, a znajomości 
tam nawiązane, mam nadzieję, że pozostaną na wiele lat.  
 
7. Jak pracuje si ę na stanowisku pedagoga byłej absol-
wentce tej szkoły? 
 
Bardzo dobrze, przede wszystkim nie mam problemów z 
zapamiętywaniem imion i nazwisk pracowników. Cieszę 
się, że mogę pracować z ludźmi, których zawsze lubiłam i 
szanowałam. Zawsze można liczyć na dobrą radę i pomoc-
ną dłoń.  
 
8. Jest Pani teraz po drugiej stronie barykady. Jak ie 
odczucia wi ążą się z tym ? 
 
Z tym nowym doświadczeniem zmierzyłam się już w po-
przedniej szkole, więc nie mam jakichś większych z tym 
problemów. Jest inaczej. Widzi się to, czego nie widać, 
kiedy się jest uczniem. Biurokracji jest masa, a wyczerpa-
nie gardła po całym tygodniu zajęć często doskwiera. No 
zupełnie inaczej patrzy się na poszczególnych uczniów.  
 
9. Czy widzi Pni jakie ś konkretne zmiany, porównuj ąc 
szkolny klimat dzi ś z tym, jaki panował, gdy Pani tutaj 
uczęszczała ?  

 
Klimat w tej szkole zawsze mi odpowiadał. I ten sam da się 
zauważyć dzisiaj. Nie ma większego "chamstwa", przemo-
cy i zawiści międzyklasowej (na terenie szkoły, bo internat 
to już coś innego). Wydaje mi się jednak, że za " moich 
czasów" trochę więcej było działań aktywizujących mło-
dzież .  
 
10. Czy uczniowie s ą inni ni ż kiedy ś? Czy ich zachowa-
nie jest w jaki ś sposób oburzaj ące? 
 
Najbardziej razi mnie brak kultury wśród uczniów. Zwłasz-
cza w mówieniu "dzień dobry". Nie chodzi o moją osobę, 
ale o to, że wypada użyć tego zwrotu do każdego pracow-
nika szkoły, choćby z samego szacunku. To, że dany na-
uczyciel nie uczy drugiej połowy grupy, to nie znaczy, że 
nie należy mu powiedzieć "dzień dobry". Oczywiście, nie 
chcę tu generalizować, że każdy uczeń w ten sposób po-
stępuje, ale widać, że niektórzy mają z tym duży problem. 
Kolejny problem, to palenie. Nie chodzi mi o sam fakt, ja-
kim jest palenie papierosów przez uczniów, ale  robienie 
tego przed szkołą lub koło stołówki. Jest sad. Schowajcie 
się chociaż. Jest to dość żenujące, kiedy muszę zwracać 
uwagę licealistom, bo nawet nie pomyślą, żeby schować 
tego papierosa za siebie. No i słynne noszenie czapek i 
kapturów w szkole - chłopcy - wyglądacie dużo lepiej bez 
tych dodatków, no i jesteście w szkole, a nie na podwórku. 
 
11. Jak ocenia Pani prac ę z dzisiejsz ą młodzie żą ? 
 
Osobiście pracuje mi się bardzo dobrze. Jednak wydaje mi 
się, że mentalność dziejszej młodzieży uległa dużej zmia-
nie. Tak generalizując :mają mniej cierpliwości, bardziej 
dopominają się o swoje. Wydawać by się mogło, że są 
mniej ufni, ale oceniający. Jednak na razie nie mogę po-
wiedzieć zbyt dużo o tutejszej młodzieży, bo za krótko 
jeszcze tu pracuję, a ci, z którymi  miałam przyjemność 
współpracować, wydają się bardzo sympatyczni.  
 
12. Czy gdyby Pani miała tak ą możliwo ść , wprowadzi-
łaby Pani jakie ś zmiany w systemie nauczania? 
 
Owszem. Uważam, że przydałoby się więcej zajęć prak-
tycznych.  
 
13. Chciałaby Pani przekaza ć coś czytelnikom, 
uczniom ? 
 
Przesłanie dla uczniów:  
 
* Dowiedzcie się dokładnie o składzie, zanim coś weźmie-
cie ! Pamiętajcie, że Wasz organizm jeszcze się rozwija.  
 
* Miło by było, gdybyście byli bardziej kulturalni. To będzie 
jedynie o Was dobrze świadczyło.  
 
* Wymagajcie od siebie więcej, a wyjdzie wam to na dobre.  
 
* Pracujcie nad sobą.  
 
* Rozmawiajcie - to podstawa komunikacji.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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NIETOLERANCJANIETOLERANCJANIETOLERANCJANIETOLERANCJA    
W naszym społeczeństwie występują osoby ze skraj-

nym przejawem indywidualności manifestowanej całemu 
światu. Większość takich ludzi czerpie z tego nieograniczoną 
satysfakcję. Temat ten wprowadza wiele kontrowersji. Każdy 
inaczej odbiera ekscentryczność ubioru czy wyglądu poszcze-
gólnych jednostek dążących ku całkowitej oryginalności. Nasz 
świat kieruje się nietolerancją i szukaniem dziury w całym. 
Obrażamy kogoś, kto wygląda inaczej niż my, spychamy go na 
dno, mimo że na to nie zasłużył. To absurd - ktoś, kto chce 
być sobą, jest zły. Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy wyglądali 
jak szare, galaretowate istoty. 

  
 Zwykle obraz, jaki swoją osobą przedstawiają inaczej 
wyglądający ludzie, nasuwa myśl o wykolejeniu społecznym i 
marginesie. Często bywa tak, że człowiek odróżniający się od 
reszty przechodniów na ulicy jest od razu kojarzony z osobą 
chorą psychicznie. To żałosne, gdy ktoś należący do subkultu-
ry punk idzie drogą i słyszy obraźliwe komentarze ze strony 
osób trzecich. Jest to, co najmniej, nienormalne zachowanie 
tych ludzi, którzy w perfidny sposób kolorują rzeczywistość i 
psują opinię innym. Szary człowiek, niemający pojęcia o po-
szczególnych grupach społecznych, widząc skejta utożsamia 
go z osobą, dla której treścią życia są narkotyki i "jaranie". Z 
każdą subkulturą jest podobnie. Człowieka, który ubiera się 
na czarno ze względu na swoje upodobania, automatycznie 
identyfikuje się z satanistą lub ćpunem nadającym się jedy-
nie na odwyk lub do szpitala psychiatrycznego. Jest to opinia 
bezpodstawna i wypowiadana przez ludzi, dla których nie ma 
znaczenia prawdziwa osobowość lub to, dlaczego tak, a nie 
inaczej wygląda ów człowiek. Osoby, które nie mają żadnych 
konkretnych zainteresowań ani fascynacji oceniają innych po 
pozorach i to jest kosmiczny błąd. Jeśli nie ma się pojęcia o 
pewnych sprawach, to nie należy się wypowiadać na ten te-
mat. Wielu ludzi poprzez wygląd stara się ukryć lub pokazać 
swoje wnętrze reszcie społeczeństwa. Oczywiście, nie jest to 
tolerowane przez "normalnych" ludzi, dla których liczy się je-
dynie to, co tu i teraz - życie doczesne. W takich sytuacjach, 
kiedy widzi się człowieka inaczej wyglądającego, nie ma zna-

czenia to, jaki ma charakter, to, czym się zajmuje, jakie są 
jego zainteresowania, jakie ma marzenia, sny i przede 
wszystkim - to, że nie jest taki zły. Takie osoby nie myślą kate-
goriami przyziemnymi, nie patrzą przez pryzmat pieniądza, 
mają swój cel, do którego dążą, mają ambicje i plany, a przez 
wybór tego, jak wyglądają, są spychani na najniższy szczebel 
człowieczeństwa. 

Niektórzy pomyślą: „Sami tego chcieli" - w gruncie rzeczy ma-
ją rację, ale to od nas zależy, jak przyjmiemy inność tej grupy 
czy jednostki. Oryginalność i życie według własnych wartości 
jest cechą dobrą, niestety przez wielu krytykowaną. To jest w 

pewnym sensie idiotyczne. 
Każdy jest inny, jednak osoby 
wyróżniające się są postrzega-
ne negatywnie. 

Nuda jest bezsensem, a ludzie 
przejawiający indywidualność 
szukają wyjścia z ten monoto-
nii, z monotonii życia. Czasami 
wydaje mi się, że ktoś, kto w 
negatywny sposób ocenia po 
wyglądzie, robi to po prostu z 
zazdrości. W ten sposób są 
wprowadzane w nasze życie 
niemoralne zasady, śmiem 
powiedzieć prawa dżungli, w 
których najważniejszą rolę 
odgrywa siła. Siłą w tej kwestii 
jest krytyka. Ktoś, kto potrafi 
w jednej chwili przytoczyć naj-
więcej argumentów na podsta-
wie powierzchownej oceny 
danej osoby, jest górą. To 
śmieszne! Każdy ma prawo do 
bycia sobą, ale nikt nie może 
skrytykować go za to. Masy 

populacji myślą bardzo płytko tudzież przyziemnie. Piękne 
jest to, że osoby należące do jakichś subkultur mają swoje 
ideały, swoją hierarchię wartości, niestety jednak nie jest to 
zauważane przez resztę mieszkańców naszej planety. Na 
szczęście ludzie przejawiający oryginalność bytu nie przejmu-
ją się zdaniem innych. Przecież to nie po ich stronie leży pro-
blem, ale w tych, którzy tak bezmyślnie szufladkują. Każdy, 
kto jest krytykowany z powodu swojej oryginalności, w duchu 
powinien śmiać się z tych, którzy go oceniają, podświadomie 
manipulując nimi, aby jeszcze bardziej utwierdzili się w swojej 
głupocie. Drwiące uśmiechy spowodowane tokiem myślenia, 
stereotypami świadczą jedynie o poziomie inteligencji. 

Nie ma ludzi bez wad, a osoby wyrażające swoją indywidual-
ność najlepiej wiedzą, jakie mają niedociągnięcia i że nie są 
idealne. Dzięki temu znają siebie i są pewne swoich zacho-
wań i uczynków. Bywają jednak jednostki, które przez poniża-
nie innych czują się lepsze. Osoby należące do jakiejś kon-
kretnej grupy są najtrafniejszą ofiarą dla ludzi o zbyt wygóro-
wanym mniemaniu o sobie. Oni żyją w złości i strachu przed 
wyrażeniem siebie i rozładowują to przez wyżywanie się na 
tych, którzy mimo wszystko osiągnęli więcej od nich - są sobą. 

Morał jest taki z tego, iż należy się kilkakrotnie zastanowić 
nad swoim zachowaniem i nie oceniać innych po pozorach, 
ponieważ w ten sposób sami siebie ośmieszamy. Jesteśmy 
ludźmi, a nie zwierzętami. Myślmy, a nie żyjmy, kierując się 
instynktem. 
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Pieszo juz po raz szesnasty.. Pieszo juz po raz szesnasty.. Pieszo juz po raz szesnasty.. Pieszo juz po raz szesnasty..     
Dnia 5 października 2010 roku odbył się XVI Rajd Pieszy 
uczniów III LO.  W tym roku w rajdzie wzięła udział rekordowa 
liczba osób. Dzień rozpoczął się zbiórka o 8.00 rano pod 
szkołą i wyjazdem autokarem do Walimia, skąd rozpoczęła 
się nasza piesza wycieczka. Mimo niesprzyjającej pogody nie 
mieliśmy zamiaru się poddawać i dotarliśmy na sam szczyt  
Góry Sowiej, po krótkim odpoczynku, którego nikt nie chciał 
przedłużać z powodu zimna, wszyscy zmarznięci, odzyskaw-
szy siły po gorącej herbacie lub czekoladzie, rozpoczęliśmy 
kolejny etap rajdu - schodzenie. Droga, jak można się domy-
ślać, była znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. Kolejnym przy-
stankiem była miła restauracja, przy której dla każdego 
uczestnika rajdu przygotowana była smażona kiełbaska. 
Wbrew pozorom nie był to dzień wolny od nauki, każda grupa 

miała kilka pytań dotyczących Gór Sowich i pierwszej pomocy, 
na które trzeba było odpowiedzieć. Drugą konkurencją była 
klasowa piosenka bądź okrzyk trwające ok. 1 min, specjalnie 
wyselekcjonowane i przeszkolone jury oceniało nasze arty-
styczne talenty;). Zwycięzcą tegorocznego rajdu okazała się 
klasa 3e, lecz nagrodzona została także reszta uczestników, 
każda klasa otrzymała dyplomy ukończenia rajdu, nasi opie-
kunowie także dostali dyplomy za wytrwałość, oprócz tego 
każdy rajdowicz na pamiątkę ma przypinkę z logo wycieczki. 
Na zakończenie odwiedził nas pan dyrektor, przy którym od-
było się rozdawanie nagród. Po zejściu na sam dół wsiedliśmy 
do autobusów, z którymi były także nie lada kłopoty i zmęcze-
ni wróciliśmy ok. godz.14.00 do Świdnicy.  

Od września do grudnia… 

• oddawaliśmy krew już po raz kolejny 

• grupa uczniów z klasy Ia okazała się bezkonkurencyjna i pokonała wszystkich  w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Poetyc-

kiej „Mimozami jesień się zaczyna…” 

• wprowadziliśmy „nowych” w arkana szkolnego życia- najlepszymi kotami okazała się klasa Id z bezkonkurencyjnym, wiecz-

nie żywym, jak się okazuje, M.Jacsonem-Bartłomiejem Szuminem 

• Malwina Szkudlarek i Kamila Święs z klasy Id otrzymały nagrody w organizowanym przez MDK Świdnica konkursie poetyc-

kim „Młodzi przeciw AIDS” 

• Mamy za sobą Omnibusa 2010 i sesję naukową ( 
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- Wichry Kołymy  
Biograficzny dramat w reżyserii zdobyw-

czyni Oscara Marleen Gorris powstał przy 

współpracy filmowców z Polski, Niemiec, 

Belgii i Francji. Film opowiada o kobiecie 

żyjącej w ciężkich czasach stalinizmu, 

zesłanej na 10 lat łagrów. W tych ciężkich 

latach odnajduje w sobie nieznaną do-

tychczas siłę, pozwalającą jej przetrwać. 

Na zesłaniu spędza ogólnie 18 lat, gdzie 

m.in. poznaje miłość swojego życia. Ob-

raz na bazie biografii rosyjskiej dysydent-

ki Eugenii Ginzburg.  

Obsada: Ulrich Tukur, Emily Watson, 

Benjamin Sadler, Ian Hart, a także Zbi-

gniew Zamachowski, Agata Buzek, Maria 

Sweryn, Krzysztof Globisz. 

 

- Wyśnione miłości 
Kanadyjski dramat gorąco przyjęty w 

Cannes, z dobrymi recenzjami zarówno 

filmu jak i młodego reżysera Xaviera Do-

lana. Film o miłości, przyjaźni i co za tym 

idzie również rywalizacji. Przyjaźni  Fran-

cis i Marie zagrozi Nicolas, nowy znajo-

my, z którym zaczęli się zaprzyjaźniać. 

Obsesja na punkcie Nicolasa zamienia się 

w rywalizację o miłość chłopaka. Piękna 

opowieść o uczuciach, którą krytycy bar-

dzo chwalą.  

Obsada: Xavier Dolan, (jako reżyser i 

Francis), Niels Schneider, Monia Chokri 

 

- Ramona i Beezus 
Komedia familijna o pomysłowej uczen-

nicy szkoły podstawowej z disneyowską 

obsadą.  

 

- Śluby panieńskie 
Kolejna, mogłoby wydawać się, bezsen-

sowna polska komedia, lecz jednak z tą 

jest inaczej... autorstwa Aleksandra Fre-

dry przeniesiona na wielki ekran przez 

Filipa Bajona, z doborową polską obsadą 

(Szyc, Więckiewicz, Stuhr, Grabowski). 

Opowiada o intrygach damsko-męskich 

między zawodowymi podrywaczami, a 

przyzwoitkami. Zapowiada się niezła za-

bawa podczas chłodnych dni październi-

ka. 

 

- Boy 
Wzruszający nowozelandzki komediodra-

mat o dorastającym chłopcu, którego 

idolem jest własny ojciec, którego nigdy 

nie widział. Wraz z powrotem taty wizje 

ideału odchodzą i pozostaje pustka. Boy 

po starciu z prawdą zatraca się w piosen-

kach Michaela Jacksona. Ciepły film do 

obejrzenia w chłodne dni z humorystycz-

nymi motywami. Dobrze przyjęty przez 

krytyków i widzów na całym świecie.  

  

-Studentki 
Francuski dramat o ciężkim życiu stu-

dentki, która nie będąc w stanie opłacić 

rachunków wpada w pułapkę prostytu-

cji... 

 

- Pirania 3D 
Hollywoodzki horror o zbudzonych prehi-

storycznych piraniach rządnych krwi, 

nakręcony metodą 3D. Zapewne zbierze 

widzów w kinach, rządnych tak samo jak 

przedwieczne ryby krwi zwłaszcza mogąc 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Nowości książkowe:Nowości książkowe:Nowości książkowe:Nowości książkowe:    
Zrób sobie raj - Szczygieł Mariusz  
Fascynująca książka o czeskiej kulturze, 

czeskim społeczeństwie i czeskich lu-

dziach, pełnych optymizmu i niezauważa-

jących słowa „posępność” 

 

Rockmann - Mann Wojciech 
Historia niezwykłych przeżyć za kulisami 

światowych gwiazd, powstawania radia, 

sprowadzania do PRL'u samych Rolling 

Stones’ów oraz wiele innych przygód 

Wojciecha Manna.  

 

Cukiernia pod Amorem. Cieślakowie - 
Gutowska-Adamczyk Małgorzata 
Drugim tom bestsellerowej sagi. Tym 

razem na scenę wkracza rodzina Cieśla-

ków, autorka nie zapomina jednak o 

dawnych bohaterach i przedstawia dal-

sze losy Zajezierskich.  

 

Upadek Gigantów - Follet Ken 
Książka ta otwiera epicką trylogię o wy-

darzeniach kształtujących XX wiek. Pełna 

napięcia historia o miłości, nienawiści, 

zdradzie i poczuciu obowiązku. Autor 

przedstawia życie 5 rodzin: amerykań-

skiej, niemieckiej, rosyjskiej, angielskiej i 

walijskiej. Przenosi nas od Białego Domu 

po zakamarki wojennych miast. Godna 

polecenia powieść, która stanowi jedno-

cześnie przewodnik po XX wieku.  

 

To coś - Grippando James 
Sensacyjna opowieść autora "Wiecznego 

uciekiniera" o szalonym porywaczu mor-

dującym swoje ofiary, którym zupełnie 

zmieni życie pewnego prokuratora. 

 

Księgowy Mafii - Escobar Roberto, 
Fisher David 
Prawdziwa historia Roberto Escobara 

brata Pabla, szefa Kartelu z Medellin. 

Okazja poznać przestępczy zaświatek. Co 

robili z pieniędzmi? Jak żyli? Dlaczego 

stali się bohaterami? Odpowiedzią są 

wyznania Roberta Escobara.  

 

Wszystko co Chciałbys Wiedzieć o Niebie 
- Kreeft Peter 
Najczęściej zadawane pytania i błyskotli-

we odpowiedzi. To znajdziemy w tej 

książce dotyczącej nieba, boga, teologii, 

filozofii. Kreeft mimo ogromnej wiedzy 

daje łatwe, proste, lekkie i błyskotliwe 

odpowiedzi. Książka ta zaciekawi każde-

go, bez podziału na wyznania.  

Muzyka: W najbliższym czasie w polskich kinach:W najbliższym czasie w polskich kinach:W najbliższym czasie w polskich kinach:W najbliższym czasie w polskich kinach:    

Najbardziej wyczekiwane premiery: 

Harry Potter i Insygnia Śmierci: część I  19 listopada  19 listopada  19 listopada  19 listopada   
Maczeta  19 listopada  19 listopada  19 listopada  19 listopada   
Opowieści z Narnii: PodróŜ Wędrowca do Świtu  25 25 25 25 

grudnia  grudnia  grudnia  grudnia   
Tron: Dziedzictwo  31 grudnia  31 grudnia  31 grudnia  31 grudnia   
Poznaj naszą rodzinkę  25 grudnia 25 grudnia 25 grudnia 25 grudnia  

1. Come Around Sundown - Kings of 
Leon 
2. Guitar Heaven: The greatest Guitar 
classics of all time - Santana Carlos 
3. Symphonicities PL - Sting 
4. Imperfect Harmonies - Tankian Serj 
5. Granda - Brodka 
6. Symfonicznie - Coma 
7. Tylko Brać - Soyka Stanisław 
8. Dziś w moim mieście - Pezet, Mało-
lat 
9. Happiness - Hurts 
10. Deleted Scenes from the Cutting 
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to obejrzeć w trójwymiarowych okularach. Mimo napisu 

„horror” film rzekomo bardziej przypomina krwawe pośmiewi-

sko, jednak pozostawiam to ocenie tym, którzy obejrzą.. 

 

- Nić 
Obraz o ludzkich uprzedzeniach, które nie pozwalają żyć w spo-

koju i szczęściu, o czym przekonuje się 30-letni gej, próbujący 

ukryć się przed światem. Film twórców z Belgii, Francji i Tunezji 

nie spotkał się z przychylnymi recenzjami i ginie w lawinie po-

dobnych obrazów.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Historia Happysad 

Zespół został założony w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej przez 
muzyków, którzy już wcześniej grali razem. Od 1995 roku pod 
nazwą HCKFHCKFHCKFHCKF (Hard Core'owe Kółko Filozoficzne), a od roku 1997 
zespół został przemianowany na Happy Sad GenerationHappy Sad GenerationHappy Sad GenerationHappy Sad Generation. Nazwa 
„Happysad” uformowała się dopiero w 2002 roku, kiedy to wybra-
ne zostało także logo grupy i nagrane zostało pierwsze demo z 
materiałem, który później znalazł się na płycie Wszystko jedno. 
Swoją muzykę zespół określa, jako regresywny rock, dopełniony 
charakterystycznymi tekstami. Zespół ma na koncie ponad 500 
koncertów w całym kraju. 

W lipcu 2004 nakładem S.P. Records ukazał się debiutancki al-
bum zespołu "Wszystko jedno". Singlowy utwór promujący tę płytę 
"Zanim pójdę" spędził 33 tygodnie na Liście Przebojów Trjki prowa-
dzonej przez Marka Niedźwieckiego. W kwietniu 2007 magazyn 
Teraz Rock umieścił płytę "Wszystko jedno" wśród 50 najważniej-
szych albumów w historii polskiego rocka. 

W październiku 2005 ukazał się drugi album zatytułowany 
"Podróże z i pod prąd", świetnie przyjęty przez publiczność tłumnie 
wypełniającą sale podczas koncertów trasy promocyjnej. Płyta 
została doceniona także przez krytyków muzycznych – wg magazy-
nu Teraz Rock plasuje się wśrd najlepszych polskich albumów 
2005 roku. 

W połowie roku 2006 w zespole nastąpiła zmiana perkusisty – 
Maćka Sosnowskiego zastąpił Jarosław Dubiński. 

1 września 2007 podczas organizowanego przez zespół Happysad 
festiwalu SKARfest miała miejsce premiera trzeciego albumu ze-
społu - Nieprzygoda. Nagrań dokonano w Studiu S4 Polskiego 
Radia oraz Słabym Studiu SP Records (kwiecień-czerwiec 2007). 
Producentem i realizatorem nagrań jest Leszek Kamiński. W na-
graniu gościnnie udział wzięli: Janusz Zdunek (m.in. Kult) - trąbka 
oraz Marcin Świderski - klawisze. 

W połowie września 2007 album "Nieprzygoda" zyskał status naj-
lepiej sprzedającej się płyty w Polsce. Podczas jesiennej trasy pro-
mocyjnej - Nieprzygoda Tour 2007, zespł zagrał koncerty w ponad 
40 miastach na terenie całego kraju. 

21 czerwca 2008 zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Mystic 
Production na pierwszą w dorobku grupy koncertową płytę DVD. 
Znalazł się na niej koncert, ktry został zarejestrowany podczas 
jesiennej trasy koncertowej "długa droga tour", 4 października, w 
krakowskim klubie Studio. Koncertowe wydawnictwo Happysad 
"na żywo w STUDIO" zyskało status złotej płyty już w dniu premiery, 
24 listopada 2008. Czytelnicy magazynu Teraz Rock (nr 2(72)
2009) uznali ten koncertowy album za najlepsze polskie muzycz-
ne wydawnictwo DVD 2008 roku. 16 lutego 2009 ukazała się 
rwnież wersja audio tego koncertu, w formie podwójnego albumu 
CD. 

Wraz z wiosenną trasą koncertową Eska Rock Tour 2009 zespół 
happysad zyskał nowego członka - Daniela Pomorskiego (trąbka), 
z którym to grupa współpracowała już wcześniej przy nagraniu 
koncertowego wydawnictwa Na żywo w STUDIO. 

19 października 2009 miała miejsce premiera najnowszego wy-
dawnictwa grupy, albumu pod tytułem "Mów mi dobrze". Został on 
wydany przez wytwórnię płytową Mystic Production i znalazło się 
na nim 12 utworów. Nagrania nowej płyty dokonano w studiach 
Polskiego Radia S-4 i S-3. Realizatorem dźwięku i producentem 

płyty jest Leszek Kamiński. W maju 2010 płyta osiągnęła status 
złotej[1]. 

Twórczość:Twórczość:Twórczość:Twórczość:    

Styl Happysad najczęściej określany jest, jako mieszanka rocka 
alternatywnego, gitarowego. Jednak wokalista, Jakub Kawalec, 
określił swoją muzykę, jako rock regresywny, jednocześnie odcina-
jąc się zdecydowanie od nurtu punk rock. W wywiadzie dla maga-
zynu Pressja powiedział: 

My nie jesteśmy punk-rockowcami. Nie utożsa-
miamy się z żadną ideologią - ani punkową, ani 
punk-rockową. (..) Mieliśmy parę pomysłów na 
kilka piosenek i od razu zostaliśmy wrzuceni do 
jakiegoś worka z kapelami, które od 20-stu lat 
buntują się. Dla nas liczy się głównie muzyka. 
Ja zawsze mówię, że jesteśmy totalnymi, ro-
mantycznymi bezideowcami.(..) Nie jesteśmy 
jakimś moralizującym tworem i takim, który 

wyznacza kierunki myślenia. 

 

 

Gitarzysta Łukasz Cegliński uzupełnił tę wypowiedź: 

(...) w latach tam 70’ czy w połowie lat 80’ po-
przez muzykę punk-rockową czy punkową lu-
dzie chcieli coś zrobić, zmienić świat, a my tak 

nie bardzo chcemy. 

Ponadto Jakub Kawalec, charakteryzując wykonywany przez ze-
spół gatunek muzyczny, powiedział: 

[...] jesteśmy zespołem, który gra rock regre-
sywny, czyli stojący w zupełnej opozycji do roc-
ka progresywnego, zupełnie nic nie wnoszący 
do rzeczywistości muzycznej - style są pomie-
szane z tych istniejących. Nie poszukujemy, 

odtwarzamy. 

W twórczości zespołu pobrzmiewały echa dokonań takich grup, 
jak: Myslovitz (zwłaszcza w odniesieniu do wczesnych dokonań 
śląskiej grupy), T.Love, Kult czy Akurat, a więc grup, z którym 
Happysad niejednokrotnie wspólnie koncertował. Jednak zespoło-
wi najbliżej do Pidżamy Porno; zarówno w warstwie muzycznej jak i 
tekstowej[3][9][7]. Pojawiały się opinie, że podobieństwo to jest 
wręcz kalką[8][10]. Paweł Dunin-Wąsowicz w swoim czasopiśmie 
Lampa pisał. : 

happysad w większości utworów na debiutanc-
kiej płycie wykorzystuje identyczne (co Pidżama 
Porno) składniki: schematy piosenek, brzmie-
nie, teksty utrzymane dokładnie w Grabażowej 
poetyce (...) i dokładnie jak u niego z nawiąza-
niami do kanonu literackiego w krypto cyta-

tach. 

Co ciekawe, zarówno członkowie happysad, jak i Krzysztof 
"Grabaż" Grabowski, lider Pidżamy Porno uważają powyższe 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Historia Happysad 

stwierdzenia za nieprawdziwe i krzywdzące. Zespołowi nie można 
odmówić oryginalnego, autorskiego i rozpoznawalnego brzmienia. 

Zespołowi zarzucana była także, zwłaszcza po wydaniu pierwszego 
albumu, zbytnia prostota utworów; magazyn zine określił je jako 3-
akordowe[10]. Z drugiej strony, prostota ta bywała traktowana, jako 
zaleta. Magazyn Cogito pisał: "Pozornie nieskomplikowane gitary 
unikają ścierających gryfy solówek, ale powalają barwą (...) i spraw-
nością". Magazyn Teraz Rock w recenzji określa teksty Kawalca, 
jako proste, bezpośrednie, napisane lekkim piórem i niepretensjo-
nalne a muzykę, jako pozbawioną niesamowitych pomysłów, ale za 
to pełną uroku, ciepła, naiwnego piękna i specyficznej subtelność. 

Piosenki z drugiego albumu są bardziej złożone pod względem aran-
żacji, a także bardziej zróżnicowane. Za Wszystko jedno zespół był 
chwalony za żonglowanie konwencjami; podobnie jest i na Podró-
żach... - Od utworów melodyjnych, dynamicznych, reggae'ujących, 
pełnych pozytywnej energii, są tu i utwory ostre i rockowe, nieco 

ponure oraz ballady. 

Trzeci album – Nieprzygoda – postrzegany jest, jako najdojrzalszy w 
dorobku grupy. Zespół odchodzi w nim od mocnych brzmień na 
rzecz rozbudowanych kompozycji i psychodelii. W Strip-Tease dla 
magazynu Teraz Rock wokalista Jakub Kawalec mówi: "(...)
Chcieliśmy sobie troszkę odetchnąć od tego energetycznego łupa-
nia. Czuliśmy potrzebę lekkiego przyhamowania. To takie uchylenie 

okna w pokoju, żeby wleciało odrobinę świeżego". 

O wiele radośniejszym i bardziej energicznym jest czwarty album 
grupy "Mów mi dobrze". Można powiedzieć, że jest on niemal kom-
pletnym przeciwieństwem poprzedniej płyty. Oprócz znanego z wy-
dawnictwa DVD utworu „W piwnicy u dziadka” oraz „Nie ma nieba” 
wpisanym już od roku na koncertową setlistę zespołu, na „Mów mi 
dobrze” znajduje się jeszcze 10 premierowych piosenek. Dynamiki i 
smaczkw aranżacyjnych dodaje albumowi wykorzystane na nim 
dodatkowe instrumentarium - oprcz goszczącej na nagraniach już 
drugą płytę trąbki, pojawiają się rwnież klawisze i akordeon. 

happysad uznawany jest za jeden z najciekawszych młodych pol-

skich zespołów. 

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa :    

Muzycy i założyciele zespołu happysad wyrażają życzenie, by nazwa 
zespołu była pisana małą literą, co przejawia się na wszystkich ofi-
cjalnych wydawnictwach grupy. 

    

Jeden z utworJeden z utworJeden z utworJeden z utworów :w :w :w :    

    

Zanim pZanim pZanim pZanim pójdjdjdjdę    

Ile jestem ci winien? 
Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń? 
Ale kiedy wszystko już oddam, czy  
będziesz szczęśliwa i wolna czy... 
będziesz szczęśliwa i wolna czy... 
Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, 
ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć ci, że: 
 
Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. 
To też nie diabeł rogaty. 
Ani miłość, kiedy jedno płacze 
a drugie po nim skacze. 
Miłość to żaden film w żadnym kinie 

ani róże ani całusy małe, duże. 

Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, 

drugie ciągnie je ku górze. 
 
Ile jestem ci winien? 
Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń? 
Ile były warte nasze słowa, 
kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? 
Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? 
Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, 
Ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć ci, że: 
 
Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. 
To też nie diabeł rogaty. 
Ani miłość kiedy jedno płacze 
a drugie po nim skacze. 
Miłość to żaden film w żadnym kinie 
ani róże ani całusy małe, duże. 
Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, 
drugie ciągnie je ku górze... 
 
Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, 
Ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć ci, że: 
 
Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. 
To też nie diabeł rogaty. 
Ani miłość kiedy jedno płacze 
a drugie po nim skacze. 
Miłość to żaden film w żadnym kinie 
ani róże ani całusy małe, duże. 
Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, 
drugie ciągnie je ku górze... 
 
Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. 
To też nie diabeł rogaty. 
Ani miłość kiedy jedno płacze 
a drugie po nim skacze. 
Miłość to żaden film w żadnym kinie 

ani róże ani całusy małe, duże. 
Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, 

drugie ciągnie je ku górze...  

Obecni czObecni czObecni czObecni członkowie :onkowie :onkowie :onkowie :    

Jakub "Quka" Kawalec – śpiew, gitara, teksty 

Łukasz "Pan Latawiec" Cegliński – gitara, śpiew 

Artur "Artour" Telka – gitara basowa 

Jarosław "Dubin" Dubiński – perkusja 

Daniel Pomorski – trąbka 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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A • - 

B - • • • 

C - • - • 

D  - • • 

E • 

F • • - • 

G - - • 

H • • • • 

I • • 

J • - - - 

K - • - 

L • - • • 

M - - 

N - • 

O - - - 

P • - - • 

Q - - • - 

R • - • 

S • • • 

T - 

U • • - 

V • • • - 

W • - - 

X - • • - 

Y - • - - 

Z - - • • 

CH - - - - 

W alfabecie Morse’a nie u żywa si ę 
polskich znaków ( ę – e, ć – c, ź,ż – 
z , itd.) 

 

| - odstęp między literami 

|| - początek lub koniec wyrazu 

||| - początek lub koniec zdania  

ALFABET MORSE’A  

----    Dorian GreyDorian GreyDorian GreyDorian Grey    
Film na podstawie powieści Oscara Wild'a, mimo mylą-
cej okładki, przywodzącej na myśl historię miłosną ro-
dem ze “Zmierzchu”, jest to gotycki obraz o ludzkich sła-
bościach i pragnieniach. Tytułowy Dorian, piękny mło-
dzieniec, zostaje uwieczniony na obrazie, dzięki któremu 
pozostaje wiecznie młody. Odkrywa zakamarki Londynu 
i poznaje smak nocnego Ŝycia. ReŜyserem obrazu jest 
Oliver Parker, zbierający dobre opinie, obsada takŜe ni-
czego sobie, choć Ben Barnes, główny bohater, swoją 
kreacją nie zachwyca.  
 
----    Jedz,módl sie, kochajJedz,módl sie, kochajJedz,módl sie, kochajJedz,módl sie, kochaj    
Amerykański dramat o kobiecie, której nie podoba się jej 
dotychczasowe, mogłoby wydawać się szczęśliwe, Ŝycie. 
Decyduje się na rozwód i podróŜ w głąb siebie. Świetna 
obsada, pierwowzór filmu - ksiąŜka Elizabeth Gilbert 
stała się bestsellerem... Czego chcieć więcej? 

 
----    śółwik Sammyśółwik Sammyśółwik Sammyśółwik Sammy    
Belgijska animacja o przygodach i podróŜach Ŝółwika, 
przywodząca na myśl bajkę sprzed kilku lat „Gdzie jest 
Nemo?”. Jak większość animacji - zabawna, do tego na-
kręcona w 3D. 
 
----    Milos Forman: Co cię nie zabijeMilos Forman: Co cię nie zabijeMilos Forman: Co cię nie zabijeMilos Forman: Co cię nie zabije    
Kolejny dokument o Milosie Formanie, sławnym reŜyse-
rze. Tym razem film narodowości czeskiej i nakręcony w 
nieco inny sposób niŜ poprzednie. Wywiady z rodziną, 
przyjaciółmi, nakręcenie nakręcania filmu i wiele innych 
rzeczy sprawiają, Ŝe moŜemy poznać filmy Formana “od 
kuchni”  
 

Jeśli jednak do kina chcesz wybrać sie jak najszybciej, na wiel-Jeśli jednak do kina chcesz wybrać sie jak najszybciej, na wiel-Jeśli jednak do kina chcesz wybrać sie jak najszybciej, na wiel-Jeśli jednak do kina chcesz wybrać sie jak najszybciej, na wiel-
kim ekranie zobaczyć moŜna teraz: kim ekranie zobaczyć moŜna teraz: kim ekranie zobaczyć moŜna teraz: kim ekranie zobaczyć moŜna teraz:     

 

 P r z e c    i a     g   

      ||| • - - • | • - • | - - • • | • | - • - • |  • • | • - | - - • ||| 

KONKURS !!! KONKURS !!! KONKURS !!! KONKURS !!!     

Osoba, która odczyta jako pierwsza umieszczony poniżej tekst i odda rozwiązanie zespołowi redakcyjnemu, otrzyma nagrodę-
niespodziankę. 

 

  „||| • - -  | • • | • | - • • | - - • • | • • | • | - • - • || - - • • | • || • • • | • • | • || - • | • • | - • - • || - • | • • | • || • - - | • • | • | | - | - - - || • - - 
- | • | • • • | - || • • • | - - • • | - • - • | - - • • | - • - - | - || • - - | • • | • | - • • | - - • • | - • - - ||| • - || - • | • • | • | • - - | • • | • | - • • | - - • 
• | • || - • • • | • - • | • - | - • - • || - - • •  | • - || • - - | • • | • | - • •| - - • • | • || -  | - - - || - - - - | - - - | • - • | - - - | - • •  • | • - ||| ‘’  
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Kto im ukradł wiarę w Świętego Mikołaja? 
Idą święta, śnieg po kolana, służby drogowe, jak zwykle zasko-
czone zimą, nie radzą sobie z niczym. Komercyjny świat za 
sprawą reklam i gadżetów burzy cykl kalendarza i kto jest 
przepracowany, w roztargnieniu, może sięgnąć po plastikową 
choinkę upchniętą w kąt pawlacza. 

Reklamy bombardują nas wizerunkiem przebranych Mikoła-
jów, którzy w naszych domach ustawiają się w kolejce, nie 
wiedząc , który jest który, jak auta w wielkomiejskim korku 
ulicznym. Pada, pada, pada… 

A właśnie, uświadamiam sobie, że pora zatem przypomnieć 
dzieciom o obowiązku napisania listu do świętego ( nie będę 
potem biegać z obłędem w oczach między półkami). Moje po-
ciechy zdaje się cały czas jeszcze wierzą w magiczną moc pa-
na z brodą, który nocą przyniesie im prezenty. Niestety, mają 
wymagania rodem z reklamy i przekraczające na ogół domowy 
budżet ( skąd mają wiedzieć, że to budżet nauczycielsko- inży-
nierski, przecież Mikołaj to nie belfer, ma renifery, fabrykę z 
zabawkami itd.). Na próżno przekonuję, że w dobie ogólno-
światowego kryzysu i Mikołaj ma złe dni. Ta argumentacja wy-

daje im się z palca wyssana. Gdy dyskusja o dziwach tego 
świata zamienia się w rozmowę o krasnoludkach, rzekomo 
widzianych przeze mnie w różnych miejscach ( ostatecznie 
matka belferka ma prawo mieć już zwidy), moja pięcioletnia 
córka z przekąsem i oburzeniem stwierdza, że takowe nie ist-
nieję, nie wytrzymuję i wyciągam tajną broń w postaci stwier-
dzenia: „Skoro nie wierzysz w krasnoludki, to nie możesz też 
wierzyć w Mikołaja!” Czekam na reakcję ( z satysfakcją „ a tu 
cię mam”). Cisza, zaraz w małej główce zrodzi się argumenta-
cja, pokrętna jak zwykle, która uchroni jej świat marzeń. Nagle 
słyszę wypowiedziane bardzo poważnym tonem: „Mamo, prze-
cież to przebierańcy z innych krajów! Nie wiesz? Mikołaj jest 
bogatym Niemcem!”… 

Zdziwionej matce pozostaje tylko zapytać: „ Ale dlaczego 
Niemcem?” 

                                                                                                                   
Matka-belferka  


