
Rok szkolny ruszy³ ju¿ pe³n¹ par¹. Uczniowie klas trzecich 

przygotowuj¹ siê powoli do czekaj¹cej ich matury w maju , a 

uczniowie klas pierwszych staraj¹ siê zaklimatyzowaæ w 

nowym otoczeniu oraz wejœæ dobrze w ¿ycie szko³y. Wraz z 

rozpoczêciem roku szkolnego rusza praca nad gazetk¹ szkoln¹ , 

która w poprzednich latach niestety nie zosta³a wydawana z 

ró¿nych powodów. 
W tym roku  zaanga¿owanie uczniów jest du¿e tak jak ich 

ambicja i motywacja. Wspólna praca nad pierwszym 

listopadowym numerem wymaga³a od wszystkich cz³onków 

gazetki mobilizacji i systematycznoœci. W koñcu po kilku 

latach przerwy uda³o siê wydaæ pierwszy tegoroczny numer 

gazetki szkolnej. Bie¿¹cy numer gazetki poœwiêciliœmy w du¿ej 

mierze œwiêtu Halloween i wp³ywom tradycji amerykañskiej 

na spo³eczeñstwo polskie.  
W tym celu przeprowadziliœmy ankietê , ¿eby dowiedzieæ siê jak uczniowie naszej szko³y obchodz¹ to œwiêto i jakie 

znaczenie to œwiêto  ma w ich codziennym ¿yciu. Wyniki wraz z pytaniami umieœciliœmy w naszym inauguracyjnym 

wydaniu. Pojawi¹ siê równie¿ felietony dotycz¹ce Halloween , recenzje polecanych przez nas horrorów w dziale 

zatytu³owanym "Ekran filmo¿erców" oraz artyku³ poœwiêcony wspomnieniom o wybitnych osobistoœciach , których ju¿ 

nie ma wœród nas . 
Oprócz tego pojawi¹ siê te¿ wywiady z bardzo interesuj¹cymi ludŸmi. Jednym z nich jest Mariusz Kêdzierski , m³ody , 

ambitny ch³opak, który œmia³o stawia kroki ku przysz³oœci. W gazetce pojawi siê równie¿ wywiad z cz³owiekiem , który 

zbiera poro¿e , odpowiadaj¹c tym sposobem na pytanie: "Czy ZHP mo¿e byæ popularn¹ form¹ spêdzania wolnego 

czasu?"  Na koñcu listopadowego numeru pojawi siê komiks z nutk¹ œwiêta Halloween. Wszystkich uczniów naszej 

szko³y zapraszamy do lektury naszej gazetki szkolnej i ¿yczymy udanego roku szkolnego.

PRZECI¥G
"Dopóki walczysz, jesteœ zwyciêzc¹" œw. Augustyn, po ³acinie: dum pugnas, victor es.

Li topadowe wspomni a

s

eni

y ZHP moýe byã popul nà formà spæ ani wolne c asu?"

Cz

 ar  
dz a go z

W dzial "Niezw kli lud i - wy i d z M i zem ædziersk m  Dawidem W ú ews i

 e 
y  z e"  w a

ar us K
i i

 i ni k m

Fel et  Hall
i ony o oween

nkieta dot czàc H ll ee wr   taniam

A
y a a ow n az z py

i

Rec nz e ho rorów z okaz i wiæ a Hal ow en

e j r   j ú t l e

o azr

Ko kmi s

W nu
e ze:m r

Sk³ad redakcji: Redaktor naczelny - Marcin Panuœ, Karolina Prokop, Iza Surzyn, Marlena Ciastoñ, Marzena Cegliñska
Opiekun gazetki: mgr Aleksandra Kulak
Przygotowanie wydania: mgr Tomasz Wyrwa
Nasz adres email : przeciagowo1@lo3.net.pl

Nr    listopad 2012



Nadszed³ listopad, czas refleksji, ludzkich doceniano dopiero po œmierci; przyk³adem 

przemyœleñ nad ¿yciem i byæ mo¿e nad mog¹ byæ wielcy klasycy wiedeñski tacy jak 

œmierci¹.  Myœlê, ¿e mo¿na obraæ szersz¹ Wolfgang Amadeusz Mozart. Natomiast 

perspektywê, gdy przychodzi zastanowiæ siê czasy siê zmieniaj¹, doceniony ju¿ za ¿ycia 

nad tym tematem. Wa¿ne, by dostrzec tych, Jimi Hendrix by³ jednym z najwybitniejszych 

którzy pomimo  tego, ¿e odeszli, nadal ¿yj¹ gitarzystów, a tak¿e instrumentalistów 

we wspomnieniach naszych serc.  rockowych. Wypracowa³ on szereg 

unikalnych technik gry na gitarze.  Co roku Przygl¹daj¹c siê muzykom czy poetom, 
na jego czeœæ odbywa siê Bicie Gitarowego d o s t r z e g a  s i ê  i c h  n i e z w y k ³ ¹  
Rekordu piosenki "Hej Joe".  Brak s³ów, aby ponadczasowoœæ.  Zaczynaj¹c od pisarzy, 
opisaæ atmosferê, która tam panuje. Mo¿e mo¿emy siêgn¹æ pamiêci¹ do znanego 
któryœ z uczniów szko³y przy³¹czy siê do tego ka¿demu nazwiska Henryka Sienkiewicza. 
muzycznego szaleñstwa, by razem z setkami Obdarzony wielkim talentem literackim 
osób uczciæ pamiêæ zmar³ego Jeamsa stworzy³ dzie³a znane w niemal ca³ej 
Marshalla Hendrixa. Europie jak równie¿ w Ameryce.  Trylogia, 

czyli wielki cykl powieœci historycznych, Czas na dwa s³owa o naszym polskim 

"Quo vadis" nagrodzone nagrod¹ Nobla i wielkim, przez ka¿dego dobrze znanym 

m³odzie¿owa powieœæ przygodowa "W muzyku. Ka¿dy kojarzy na pewno choæ 

pustyni i w puszczy" - to znaki rozpoznawcze jeden jego kawa³ek. Pamiêtacie Ryszarda 

s³awnego Polaka. Ale w czym tkwi³ sekret Riedla?  Nie ma opcji, aby by³o inaczej.  

jego pracy? Prócz tego, ¿e mia³ niebywa³y Rysiek by³ to wokalista o bardzo 

dryg do swojej profesji, to s¹dzê, ¿e charyzmatycznej osobowoœci. Jego historia 

najwa¿niejsze by³y w tym jego osobiste jest jak magnes  przyci¹gaj¹cy mi³oœników 

prze¿ycia. bluesa. Utwory takie jak : "Whisky", 

"Wehiku³ czasu", "Jak malowany ptak" i Wspominaj¹c, rozpatruj¹c przesz³oœæ 
oczywiœcie "Czerwony jak ceg³a" s¹ cofamy siê, nawet je¿eli œmieræ dotknê³a 
wiêkszoœci bardzo dobrze znane. To kogoœ niedawno, nawet jeœli ¿yjemy, 
muzyka, opowiadaj¹ca o jego ¿yciu, które jesteœmy nierozerwalnie zwi¹zani z tym, co 
niekoniecznie mo¿na uznaæ za kolorowe, by³o wczoraj. 
jednoczy ludzi. Oddzia³ywuje bardzo Mówi¹c  o poezji polskiej warto wymieniæ 
sentymentalnie, poniewa¿ Riedl œpiewa³ o w tych rozwa¿aniach Czes³awa Mi³osz i 
zwyk³ych problemach i troskach, b¹dŸ co Wis³awê Szymborsk¹ nale¿¹cych do 
b¹dŸ swoich w³asnych, ale przecie¿ nie tylko panteonu polskich poetów XX wieku. 
on zmierzy³ siê ze szar¹ rzeczywistoœci¹.  Byæ Sztuka literacka jest niezwykle istotnym 
mo¿e jest on potêpiany przez niektórych, aspektem kulturowym, dlatego nie mo¿emy 
gdy¿ by³ narkomanem, ale nie oznacza to, ¿e zatracaæ siê we wspó³czesnoœci, ale 
by³ toksyczny dla innych w takim stopniu, powinniœmy odszukaæ to, co dziœ jest 
aby go nie doceniæ. Zmar³ przez swój na³óg, podstaw¹ i wzorcem tworzenia.
pouczenia mo¿na szukaæ w przestrodze,  Nic tak nie scala ludzi i nie ujawnia w 
jak¹ ukazuje jego historia. nich tak ¿ywych emocji jak muzyka. Z 

pewnoœci¹ ka¿dy z nas ma jakiegoœ idola, 

którego kompozycje poruszaj¹ nie tylko 

serce, ale i duszê.  Zazwyczaj wielki talent 
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Czy ZHP 

mo¿e byæ 

popularn¹ 

form¹ 

spêdzania 

wolnego 

czasu ?

Klaudia Mi³ek 

klasa III d

Czy aby na pewno harcerstwo nie jest 
przereklamowanym sposobem na spêdzanie 
wolnego czasu? Cz³owiek to nie tylko cia³o i dusza, to 
"ca³a osoba, umys³ i cia³o, cz³onek rodziny, cz³onek 
spo³eczeñstwa i kultury". Na zdrowie cz³owieka 
sk³ada siê wiele czynników, z jednej strony 
koniecznoœæ samorealizacji, zaspokojenie w³asnych 
potrzeb i aspiracji, z drugiej strony z tych czynników, 
które zwi¹zane s¹ z funkcjonowaniem cz³owieka w 
spo³eczeñstwie wyró¿niæ nale¿y taki  jak np. 
koniecznoœæ  pe³nienia  okreœ lonych ról  
spo³ecznych. To wszystko daje nam harcerstwo, a 
dok³adniej wêdrownictwo.

Czym jest  i jak funkcjonuje dru¿yna 
wêdrownicza?

Jest to dru¿yna , do której nale¿¹ osoby w naszym 
wieku, a dok³adniej osoby w wieku 16-24 lat. Do 
takiej dru¿yny nale¿¹ ludzie , którzy chc¹ coœ robiæ, 
dzia³aæ . Im nie wystarczy zwyczajne ¿ycie : dom-
szko³a, szko³a-dom, pragn¹ czegoœ wiêcej. 
Wêdrownicy czuj¹ potrzebê samorealizacji , 
samodoskonalenia na co harcerstwo jest idealnym 
sposobem . Harcerze nie s¹ to sztywni, niemaj¹cy 
pomys³u na siebie ludzie , wrêcz przeciwnie , s¹ to 

tak naprawdê, co to jest harcerstwo i czêsto ludzie ludzie maj¹cy marzenia , plany i wiele niezwyk³ych 
kieruj¹ siê stereotypami , które nie s¹ prawdziwe. pomys³ów na to jak móc pozytywnie wyró¿niaæ siê. 
Osobiœcie do harcerstwa nale¿ê 6 lat i  nie wydaje mi Tak naprawdê ka¿dy wêdrownik jest inny , ka¿dy 
siê, by by³o sztywno i nudno , bo gdyby tak by³o, nie daje od siebie coœ nowego , a jednak jesteœmy do 
by³abym tu tak d³ugo. Znam bardzo du¿o uczniów , a siebie podobni, mamy wspólne pasje , cele .  W 
tak¿e absolwentów  III LO , którz nadal nale¿¹ lub wêdrowniczej dru¿ynie nie ma œciœle okreœlonych 
nale¿eli do ZHP. To , ¿e harcerstwo jest doskona³a zasad , poniewa¿ w takiej dru¿ynie ka¿dy wie, jak 
form¹ spêdzania wolnego czasu mo¿e potwierdziæ powinien siê zachowywaæ, co robiæ, aby dobrze nam 

profesor Aleksandra Kulak , która sama 
by³a harcerk¹. Dzieci pani Kulak 
równie¿ nale¿¹  do ZHP , a ona sama 
chêtnie pomaga i wspiera œwidnickich 
harcerzy.

  Bardzo serdecznie zapraszam osoby 
zainteresowane i zachêcam do przyjœcia 
na zbiórkê, chocia¿by po to , aby 
zobaczyæ jak wygl¹da dzisiejsze 
harcerstwo , aby wyjœæ z domu i zrobiæ 
coœ nowego z fantastycznymi  ludŸmi. 
Harcerstwo jest doskona³ym sposobem 
na poznawanie nowych ludzi oraz 
zawieranie nowych przyjaŸni. Do 
dru¿yny wêdrowniczej nale¿y siê z 
w³asnej woli , wiec warto przyjœæ zobaczyæ 
, a je¿eli komuœ siê nie spodoba, nikt 
nikogo nie bêdzie zmusza³ do tego , aby 
zosta³ .Do naszych sposobów spêdzania 
czasu nale¿¹ tak¿e przeró¿ne wyjazdy : w 
góry, nad morze i zagranicê, dlatego te¿ 

siê razem dzia³a³o, to po prostu siê czuje. Do tym bardziej zapraszamy osoby , które lubi¹ 
wêdrowniczej dru¿yny przychodz¹ osoby bardzo  podró¿owaæ, zwiedzaæ oraz poznawaæ nowe miejsca 
ró¿ne, osoby, które dok³adnie wiedz¹, czego chc¹ , a i ludzi , poniewa¿ harcerstwo mo¿e wam pomóc w 
tak¿e takie, które dopiero szukaj¹ sposobu na siebie, r e a l i z a c j i  w a s z y c h  p a s j i  i  m a r z e ñ .  
bardzo czêsto w³aœnie tu go znajduj¹. Wydaje mi siê , 
¿e ZHP mo¿e byæ popularn¹ form¹ spêdzania 
wolnego czasu , tylko po prostu wiele osób nie wie 
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Pokonaæ trudnoœci …
Ponoæ los bywa niesprawiedliwy. Dla jednych 

jest ³askawy , a dla drugich okrutny. S¹ jednak 
ludzie , którzy po mimo przeciwnoœci losu 
osi¹gaj¹ najwy¿sze cele i spe³niaj¹ swoje 
marzenia. Takich ludzi œmia³o mo¿na nazwaæ 
"ludŸmi sukcesu". Do grona tej kategorii 
spo³eczeñstwa nale¿y 20 - latek z ma³ej 
miejscowoœci Jaworzyny Œl¹skiej. Mowa o 
Mariuszu Kêdzierskim , który pomimo swojego 
kalectwa œmia³o patrzy w przysz³oœæ. Ten m³ody 
ch³opak bowiem ma nieprawdopodobny talent 
malarski. Pos³uguje siê dwoma podstawowymi 
kierunkami : fotorealizmem i hiperrealizmem.

Niektórzy ludzie s¹ pod wielkim wra¿eniem 
umiejêtnoœci , ambicji i determinacji Mariusza. 
Inni zaœ wci¹¿ niedowierzaj¹ , ¿e ten 
m³odzieniec gdy bierze pêdzel do rêki to tworzy 
cuda. Dziœ zapewne nikt ju¿ nie patrzy na 
M a r i u s z a  p r z e z  p r y z m a t  j e g o  
niepe³nosprawnoœci , lecz przez pryzmat jego 
charakteru , osobowoœci i talentu.

Namówiliœmy Mariusza na chwilê rozmowy , 
aby dowiedzieæ siê czegoœ o tym wyj¹tkowym 

ale talent to jest jednak taka kropka nad i w ch³opaku. 
rysunku, malarstwie czy w jakiejkolwiek 
dziedzinie. To dodaje kolorów temu co siê robi.Jesteœ dziœ bardzo popularn¹ osob¹. Z informacji o 

Tobie , które uda³o nam siê zebraæ , dowiedzieliœmy siê , 
Opowiedz nam , jak wygl¹da³y pocz¹tki twojej ¿e mia³eœ wiele propozycji wystêpów w ró¿nych 

drogi artystycznej ?programach.  Skorzysta³eœ z dwóch ofert , wyst¹pi³eœ w 
-Zaczê³o siê to ca³kiem przypadkowo. Tak na programie "Pytanie na œniadanie" oraz "Dzieñ dobry 

powa¿nie zacz¹³em rysowaæ po czwartej TVN". Powiedz nam, jakie s¹ twoje odczucia i emocje 
operacji. To mia³a byæ taka forma rehabilitacji. odnoœnie tak du¿ego zainteresowania twoj¹ osob¹ ?
Po jakimœ czasie wszed³em na stronê , gdzie -No jest to na pewno pozytywne , zaskakuj¹ce 
ludzie udostêpniaj¹ swoje prace i tak to siê i mi³e. Nie spodziewa³em siê , ¿e film "Rysujê bo 
zaczê³o. Zacz¹³em te¿ swoje prace udostêpniaæ. to kocham"- bo od tego siê wszystko zaczê³o, 
PóŸniej ludzie z najbli¿szej okolicy widzieli , ¿e zrobi a¿ tak¹ furorê i nie tylko w Polsce ale i w 
rysujê i pojawi³y siê pierwsze zamówienia i Europie, a nawet na œwiecie, bo by³ puszczany w 
póŸniej to ju¿ posz³o.Stanach Zjednoczonych i Australii. W europie 

by³ puszczany na ró¿nych portalach w Serbii , 
Czy rysuj¹c , wzorujesz siê na poszczególnych Hiszpanii, Irlandii oraz w Niemczech, gdzie by³ 

artystach polskich czy sam tworzysz nowy kierunek w transmitowany w g³ównej telewizji i jest to 
swojej dziedzinie ?bardzo mi³e , ¿e moja historia ludziom  siê 

-Ani siê na nich nie wzorujê , ani ¿adnego podoba.
kierunku nie tworzê, bo fotorealizm czy 
Hiperrealizm to kierunki , które powsta³y blisko Talent malarski nie jest umiejêtnoœci¹ , któr¹ 
50 lat temu. Ja staram siê w³asny styl wypracowaæ mo¿na nabyæ. Z talentem trzeba siê urodziæ i rozwijaæ 
tak, ¿eby ka¿dy widzia³ po tym jak s¹ k³adzione go. Czy zgadzasz siê z t¹ tez¹ ?
linie na rysunku , ¿e to jest moje.-Jak najbardziej tak. Na pewno mo¿na do 

jakiegoœ poziomu dojœæ, osi¹gn¹æ jakiœ kunszt, 
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Dla m³odego artysty kontakt ze œwiatem musi mieæ powiedzieæ o takich realiach bo z osobami 
niezwyk³e znaczenie. Powiedz nam , sk¹d czerpiesz niepe³nosprawnymi mam co prawda coraz 
swoje inspiracje ? wiêkszy kontakt ale i tak stosunkowo ma³y po za 

sob¹ , a ja siebie nie traktuje tak naprawdê jak -Jako , ¿e rysujê portrety swoje inspiracje 
osobê niepe³nosprawn¹, poniewa¿ wszystko czerpiê przede wszystkim z ludzi , z ich emocji 
robiê sam, a moja niepe³nosprawnoœæ istnieje bo ukazywanie emocji w portretach jest 
tylko na papierze.najwa¿niejsze. To jest taki klucz do tego , ¿eby 

taki portret by³ udany.
W imieniu gazetki szkolnej dziêkujê za rozmowê i 

Gdybyœ mia³ okazjê przemówiæ do swoich ¿yczê z ca³ego serca dalszych sukcesów i spe³nienia 
niepe³nosprawnych rówieœników , jako autorytet , co najskrytszych marzeñ 
byœ im powiedzia³ ? -Dziêkuje równie¿

-¯eby na pewno tak jak ja siê staram to robiæ i 
robiê to dalej i ¿eby nie rezygnowali ze swoich 
marzeñ bo to jest bardzo wa¿ne. Je¿eli jest coœ 
co lubimy robiæ i bêdziemy to robiæ 
konsekwentnie  to myœlê , ¿e po pewnym czasie 
nie bêdzie to tylko coœ co lubimy, ale bêdziemy 
coraz lepsi w tym co robimy.

Z jakimi przeszkodami boryka siê m³ody artysta 
ograniczony niepe³nosprawnoœci¹ ?

-Je¿eli chodzi o same moje rysunki, myœlê , ¿e 
moja niepe³nosprawnoœæ paradoksalnie mo¿e 
mi pomagaæ, poniewa¿ inaczej opieram siê na 
kartce, mniejsz¹ powierzchni¹, wiêc mam 
wiêksz¹ szansê , ¿eby czegoœ nie zepsuæ, a tak na 
co dzieñ zapewne mia³bym w ¿yciu trudniej, bo 
wiele osób jest, które maj¹ trudniej i dziêkowaæ 
, ¿e moja niepe³nosprawnoœæ polega tylko na 
tym , ¿e nie mam r¹k bo nauczy³em siê robiæ 
wszystkie rzeczy  tak jak ka¿dy inny cz³owiek i 
radze sobie ze wszystkim.

Droga ¿yciowa cz³owieka, który boryka siê z 
codziennoœci¹ i realiami dzisiejszego œwiata jest 
bardzo krêta i stroma. Co móg³byœ powiedzieæ o 
realiach œwiata odnoœnie osób niepe³nosprawnych ?

-Szczerze mówi¹c nie wiem co móg³bym 

Rozmawia³ : Marcin Panuœ 
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od oko³o 1. roku ¿ycia, i co roku dorasta im 
jedna  lub dwie odnogi, wszystko zale¿y od tego 
jak siê od¿ywia i czy nie choruje. Tak dochodzi 
do szesnastaka, nawet osiemnastaka .Niestety  w 
naszym regionie takie jelenie nie wystêpuj¹. 

I: Jakiego wieku do¿ywaj¹ jelenie? 
DW: To wszystko zale¿y od regionu w jakim 

¿yj¹, ale przeciêtnie jest to 25 lat. I: Jak wygl¹da 
Jesieñ nie musi byæ czasem nostalgii i zdobycie takich rogów? DW: W sumie nie jest to 

zadumy. S¹ tacy, którzy potrafi¹ spêdzaæ ten takie ³atwe , poszukiwanie rogów jest bardzo 
czas  aktywnie. Przyroda bywa piêkna o ka¿dej czasoch³onne, zdarzaj¹ siê lata kiedy chodzê 
porze roku i staje siê Ÿród³em czasem 
nietypowych zainteresowañ. By to udowodniæ, 
przeprowadzi³yœmy wywiad z Dawidem 
Wiœniewskim mieszkañcem Wa³brzycha, który 
na co dzieñ prowadzi swoj¹ szko³ê tañca, a w 
wolnym czasie przemierza lasy w celu 
powiêkszenia swojej kolekcji zrzutów. Co to 
takiego? Zapraszamy do lektury rozmowy, 
która rozœwietli nam wszelkie w¹tpliwoœci 
dotycz¹ce tego tematu, zamieszczonej ni¿ej :. 

I: Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na zbieranie akurat rogów 
? 

DW:  Sk¹d wzi¹³ siê pomys³? Pomys³ siê nie 
wzi¹³, ktoœ mnie tym zarazi³…. By³ taki cz³owiek, 
zwany przez znajomych  Kogutem,  nazywa³ siê 
Waldemar Kura i mieszka³ w Miêdzygórzu, 
niestety ju¿ zmar³. To on zaszczepi³ we mnie t¹ 
pasjê. Obaj mieszkaliœmy przy lesie. Tak 
naprawdê by³ moim jedynym s¹siadem. 
Spêdza³em z nim du¿o czasu,  z tego wzglêdu, ¿e 
uwielbia³em chodziæ po lesie i robi³em to 
bardzo czêsto. Od czasu kiedy pokaza³ mi swoje 
zdobycze wznieci ³  we mnie iskierkê 
poszukiwacza. Zacz¹³em chodziæ po lesie coraz naprawdê d³ugi okres czasu i nic nie znajdujê.  
czêœciej,  z biegiem czasu poznawa³em  œcie¿ki, Najwa¿niejsze  jest byæ wytrwa³ym i cierpliwym 
którymi migruj¹  jelenie. Byki  zrzucaj¹ poro¿e oraz  poznaæ  ich  œcie¿ki.
co roku na wiosnê. Ca³y proces zaczyna siê od 
oko³o lutego i wtedy te najsilniejsze  i I: Czy s¹ do tego potrzebne jakieœ sprzêty? DW: 
najwiêksze osobniki zrzucaj¹ poro¿e - jako Nie. Nie s¹ potrzebne ¿adne sprzêty : 
pierwsze (najwiêksze okazy  mo¿na znaleŸæ ju¿ Jedynym przydatnym dla mnie gad¿etem s¹ 
od lutego)  trwa to a¿ do maja , i w maju  gubi¹ rakiety œnie¿ne. W tym roku w lutym na 
najm³odsze sztuki. Œnie¿niku by³o 2,5m  œniegu. Wiêc  rakiety  

bardzo u³atwi³y mi poszukiwania a  kiedy  le¿y 
I: Czyli najwiêksze znaczenie ma wiek zwierzêcia? œnieg ³atwiej dostrzec na œniegu tykê. Chodz¹c 

Im osobnik straszy, tym jego rogi s¹ cenniejsze ? po tych 'jeleniowych' szlakach, szukam w 
DW: Tak, poniewa¿ im starszy, tym wiêksze ró¿nych zagajnikach, b³otach, wodopojach, 

poro¿e. Liczba odnóg i masa poro¿a jeleni paœnikach… No i tak to w³aœciwie wygl¹da.
roœnie wraz z wiekiem do 10-14 roku ¿ycia,  
potem zaczyna maleæ i wtedy nazywamy go I: Ile wa¿y przeciêtny jeleñ? 
wsteczniakiem. Bykowi poro¿e  zaczyna  rosn¹æ DW: Jelenie wa¿¹ œrednio od 150-160 kg. 

NIEZWYK£A

PASJA
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Samce ok. 8 roku ¿ycia œrednio wa¿¹ 224 kg.  odczuwaæ swêdzenie poro¿a. Stara siê wiêc jak 
Najwiêkszy mo¿e wa¿yæ nawet  350 kg, tak¿e s¹ najszybciej zetrzeæ suchy scypu³, uderzaj¹c 
to naprawdê du¿e, i bardzo silne zwierzêta . Bez poro¿em o drzewa i krzewy. Ods³aniaj¹ siê 
problemu przeskakuj¹ 2 metrowe ogrodzenia. wtedy jasne g³adkie koœci, które z czasem 
Osobiœcie zdarza³o mi siê spotykaæ byki, które zmieniaj¹ barwê. Na ich kolor wp³ywa œwiat³o 
mia³y g³owy na wysokoœci mojej. Mog¹ osi¹gaæ (stosunek dnia do nocy), garbniki i ¿ywice 
2,5 m d³ugoœci a wysokoœæ w k³êbie do 1, 5 m. drzew oraz krzewów, o które zwykle jeleñ 

wyciera poro¿e, oraz typ i rodzaj gleby. 
I: W jakim czasie po zrzuceniu odrasta im St¹d te¿ barwa poro¿a jeleni mo¿e 

byæ brudno-¿ó³ta, br¹zowa, a nowe poro¿e? 
nawet czarna.DW: Jest to bardzo ciekawa 

sprawa, poniewa¿ jak ju¿ 
mówi³em, te  pier wsze,  I: Jakie rogi s¹ najlepsze? 
najwiêksze, najstarsze  DW: Najlepszymi 
osobniki zrzucaj¹ swoje rogami s¹ rogi jeleni 
poro¿e oko³o lutego koronnych  .Tyki na 
a tak naprawdê samej górze mog¹ siê 
d o  w r z e œ n i a  rozga³êziaæ na dwie odnogi 
musz¹ mieæ ju¿ w (tzw. widlica )lub jeszcze 
pe³ni uformowanie wiêcej (tzw. korona). Korona zaœ 
poro¿e, poniewa¿ w mo¿e mieæ kszta³t kielichowaty, 
drugiej po³owie  wrzeœnia ³opatowaty, palcowaty, kotwicowaty itd. 
maj¹ rykowisko czyli gody Niekiedy poro¿e nie wyrasta i taki samiec  
,gdzie poro¿e  odgrywa  zwany jest gomu³¹ lub mnichem.
bardzo wa¿n¹  rolê. Jelenie 

I: Jakie s¹ warunki przechowywania takiej walcz¹ miedzy sob¹ zderzaj¹c siê 
kolekcji ? rogami. Bywa tak ze przy du¿ych 

DW: Nie ma ¿adnych warunków. Oczywiœcie s z t u k a c h  ,  d w u n a s t a k a c h ,  
wiadomo jeœli narazimy  je na warunki czternastakach, podczas zderzenia  wieñce 
atmosferyczne, s³oñce, deszcz itd.  zaczn¹ zakleszczaj¹ siê tak mocno, ¿e gin¹  one z 

bieleæ bo poro¿e jest  przewa¿nie koloru g³odu. Posiadam  te¿ takie wieñce gdzie  
br¹zowego. Zale¿y to jednak od miejsca j edna  t yka  j e s t  z ³ amana  lub  

w jakim jelenie mieszkaj¹. Zbieracze i zniekszta³cona. Wiêc poro¿e jest im 
myœliwi wyró¿niaj¹ jelenie z lasów bardzo potrzebne i tak naprawdê 

liœciastych i iglastych, i te z lasów maj¹ tylko te kilka miesiêcy: 
iglastych s¹ przewa¿nie oko³o 5  aby poro¿e siê 

mocniejszymi jeleniami, i wykszta³ci³o. Du¿¹ rolê w 
m a j ¹  g r u b s z e  i  odrastaniu nowego 

ciemniejsze poro¿e. wieñca  odgrywa  jego 
Te z liœciastych s¹ od¿ywianie. Je¿eli jeleñ 

j a œ n i e j s z e  i  dobrze siê od¿ywia, a zima 
cieñsze . Tak nie jest sroga i ostra ,to podczas 

naprawdê dziwne jednego roku mo¿e mieæ przyrost 
poniewa¿ w lasach dwóch odnóg. Niektóre tyki osi¹gaj¹ 

iglastych jest dla nich d³ugoœci ok. 1 m. Hmm, co jeszcze 
mniej po¿ywienia wiec mogê powiedzieæ. To jest ciekawe , 

powinno byæ odwrotnie. pocz¹tkowo jest one pokryte scypu³em, czyli 
delikatn¹, warstw¹ ochronn¹, poroœniêt¹ 
drobn¹ sierœci¹. W scypule znajduj¹ siê I: Czy istniej¹ jakieœ œrodki do 
naczynia krwionoœne od¿ywiaj¹ce budowane konserwacji? 
poro¿e. Latem poro¿e przestaje rosn¹æ. DW: Tak, mo¿na konserwowaæ. W 
Naczynia krwionoœne zlokalizowane w scypule skle pach myœliwskich s¹ specyfiki, którymi 
obumieraj¹, scypu³ wysycha, a byk zaczyna maluje siê poro¿e, aby nie straci³o koloru itd. 
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chocia¿ w warunkach domowych nigdy nie domu, no mo¿e  oprócz dwóch, które trafi³y w rêce 
straci intensywnoœci koloru. Widzia³em bliskich mi osób. 
poro¿e  osiemnastaka, w zasadzie  ca³y 

I: S¹ jakieœ negatywne strony tego hobby? wieniec  z 1920 r. gdzie by³  on w doskona³ym 
DW: S¹..mo¿e nie negatywne a smutne…... stanie.

W³aœciwie dla mnie jako zbieracza nie s¹ one tak 
I: Jak du¿a jest twoja kolekcja? wielkie. Je¿eli jednak ktoœ jest wra¿liwy, to mo¿e siê 

troszeczkê przestraszyæ. Podczas ostrej zimy mo¿na DW: Wynosi oko³o 50 sztuk pojedynczych 
znaleŸæ martwe sztuki jelenia czy ³ani. Bywa te¿ tak, tyk  i 9 wieñców. Wieñcem nazywamy 2 tyki 
¿e przy srogich zimach ³anie szybciej rodz¹ swoje po³¹czone z czaszk¹. I: Czy masz jakieœ 
ma³e i zostawiaj¹ ,aby samemu prze¿yæ. Bardzo zamiary co do swojej kolekcji? DW: Hmm, 
czêsto znajduje takie. Zrobi³em kiedyœ kilka zdjêæ powiem tak: nie mam. Chcê j¹ sobie 
,aby pokazaæ rodzinie jak brutalne bywa ¿ycie. No i powiêkszaæ z roku na rok, w miarê moich 
oczywiœcie martwe jelenie.  Nie jest to mi³y widok. mo¿liwoœci i mojego wolnego czasu . Je¿eli 
Niestety  nasze kola ³owieckie nie robi¹ zbyt wiele mi siê uda, chcia³bym kiedyœ znaleŸæ takiego 
aby zapewniæ zwierzynie po¿ywienie za zimê. szesnastaka,  poniewa¿ nigdy nie uda³o mi 
Bardzo czêsto, nawet w tym roku- choæ  zima nie siê go trafiæ.  Wiele osób namawia³o mnie 
by³a tak ostra znalaz³em 4 ³anie przy pustym ¿eby j¹ sprzedaæ, poniewa¿ jest doœæ du¿¹ 
paœniku ,które pad³y z g³odu.kolekcj¹ i mo¿na by by³o dostaæ konkretne 

pieni¹¿ki, ale ja nie chcê tego robiæ . To jest 
moja pasja. Je¿eli  kiedyœ dopadnie mnie I:  Jaka jest reakcja rodziny na Twoje hobby? 
kryzys, wtedy mo¿e sprzedam.     DW: Moja rodzina powiem szczerze  ma ju¿ tego 

                                                                                                                   dosyæ :, Po pierwsze mam ju¿ tego tak du¿o ,ze nie 
I: Je¿eli sprzedaæ, to do jakiegoœ muzeum ? ma gdzie ich wieszaæ. Denerwuje ich równie¿, 

kiedy przyje¿d¿am w sobotê o 6  czy 7 rano i zamiast DW:  Do muzeum raczej nie bo muzea siê 
posiedzieæ z nimi i porozmawiaæ to wychodzê do tym nie zajmuj¹ i nie potrzebuj¹ czegoœ 
lasu i nie ma mnie ca³y dzieñ :. Czasem na wiosnê takiego ,ale  od paru lat w naszym kraju s¹ 
bywa³o tak ¿e wychodzi³em na ca³y weekend, skupy poro¿a . Ponadto z poro¿y jelenia 
bra³em œpiwór, hamak i spa³em sobie w lesie.wykonywane s¹ ozdoby, np. ¿yrandole, 

uchwyty do sztuæców, oparcia krzese³, 
rêkojeœci no¿y, krzes³a i fotele. Ceny foteli I: Czy mo¿na zbieraæ poro¿a innych gatunków 
dochodz¹ do 2 tys. euro . Sam robi³em  z zwierz¹t ?      
nich  kinkiety na œcianê . DW: Tak mo¿na, ja sam znalaz³em kiedyœ tykê  

³osia. Nie znalaz³em nigdy z daniela. No i mo¿na 
I:Czy jesteœ zrzeszony w jakimœ towarzystwie? jeszcze znaleŸæ zrzuty koz³a, lecz s¹ one mniej 
DW: Nie ma ¿adnego towarzystwa, je¿eli o okazale od jeleni i trudniej je wypatrzeæ ale mo¿na 

to chodzi. W dzisiejszych czasach coraz na przyk³ad przypadkowo podczas  grzybobrania.  
wiêcej ludzi zajmuje siê tym ze wzglêdów 
finansowych, poniewa¿ za takiego I: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê owocnych poszukiwañ 
czternastaka pojedynczego mo¿na dostaæ w przysz³ym sezonie!
ju¿ ok. 150-200 z³ , ale jeœli jest to para czyli  DW: Równie¿ dziêkujê i mam nadzieje, ¿e 
dwie tyki , cena  wzrasta do 1 tys. .z³. kiedyœ wybierzemy siê na poszukiwania razem :

I: Ty tez robisz to dla pieniêdzy ?
DW:  Ka¿d¹ tykê jak¹ znalaz³em mam w 
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bawi¹. Tak samo jest z doros³ymi i m³odzie¿¹  

wybieraj¹cymi siê na imprezy z elementami z 

najstraszniejszych filmów grozy. I tu pojawia siê 

problem marketingowy. Dla wielu ludzi jest to Z roku na roku w Polsce œwiêto Haloween 
po prostu komercyjny kicz. Nawet je¿eli tak jest, jest co raz widoczniej kultywowane. Dzieci 
to nikt  nas nie zmusi  do kupienia zbieraj¹ cukierki, m³odzie¿ i doroœli spotykaj¹ 
dekoracyjnych gad¿etów, kostiumów czy siê na Haloweenowych zabawach, a niektórzy 
masek.. Wszystko zale¿y od nas, a je¿eli mamy robi¹ z tego problem. Dyskusje wywo³uje fakt, i¿ 
du¿o chêci, mo¿emy rzeczy kupione w sklepie jest to œwiêto pogañskie, które ponoæ k³óci siê z 
zast¹piæ robionymi rêcznie. Wystrój domów ma chrzeœcijañskim œwiêtem zmar³ych, z czym siê 
wywo³ywaæ jedynie mroczny klimat i wzbudzaæ nie zgodzê. 
delikatny postrach, nic poza tym. Przecie¿ nie Haloween odbywa siê 31 paŸdziernika, a 
sk³adamy ofiar bogu czy wyœmiewamy œmieræ œwiêto zmar³ych nastêpnego dnia . Czemu 
bliskich, po prostu spêdzamy mi³o czas. jedno mia³oby wygryzaæ drugie? Haloween jest 
Nastêpnego dnia ka¿dy uda siê na cmentarz, kontrowersyjne i powoduje co roku wiele 
zapali znicz i przede wszystkim zachowa n iepotrzebnych,  j ak  s¹dzê ,  sporów.  
podnios³y nastrój; to siê nie zmieni. Odk¹d Problematyczni s¹ zazwyczaj seniorzy, którym 
Haloween spotyka siê z takim uznaniem, nikt nie podobaj¹ siê zmiany w kulturze polskiej. 
nie zauwa¿y³, by 1 listopada na cmentarzach Jednak moim  zdaniem nie ma siê o co martwiæ,  
zbiera³y siê mniejsze grupy rodzin . Tradycj¹ dla do kultury dodawane s¹ tylko kolejne elementy. 
naszego narodu jest pamiêæ o tych, którzy Nastêpnymi zawziêtymi i twardymi jak ska³a 
odeszli, to tkwi w naszych sercach i tego nikt ani przeciwnikami s¹ duchowni. Broni¹ siê nogami 
nic nie zdo³a zmieniæi rêkami, aby uœmiechniêta dynia oraz zwyk³a 

radoœæ ich nie dopad³a. Pogodzili siê z  

wywodz¹cymi siê z pogañskiej kultury 

pisankami, ale Haloween jest tylko dla 

bezbo¿nych.  Myœlê, ¿e w g³owach niektórych 

tkwi opinia, i¿ Polacy bawi¹cy siê 31 

paŸdziernika upodobniaj¹ siê do Amerykanów, 

od jakich zaczerpnêliœmy tê tradycjê. 

Jak wiemy, mieszkañcy USA czy Wielkiej 

Brytanii nie przywi¹zuj¹ wiêkszej wagi do 

odwiedzania cmentarzy i dbania o czeœæ 

zmar³ego. To nam nie grozi, musia³aby siê 

chyba zmieniæ ca³a lista naszych wartoœci  !Czy 

dzieci biegaj¹ce od domu do domu za 

s³odkoœciami zwracaj¹ uwagê na pogañskie 

charakter œwiêta? Nie, one po prostu dobrze siê 

"Haloween kicz 

i komercja 

czy dobra zabawa?"

Karolina Prokop
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,,Cukierek albo psikus!" - sk¹d 

my to znamy? Oczywiœcie ze œwiêta 

Hal lo ween.  Zwycza j  dosyæ  

kontrowersyjny w Polsce, a 

kultywowany w Stanach Zjednoczonych.    

Halloween jest tak star¹ tradycj¹ amerykañsk¹ 

jak niektóre polskie autostrady. Jednak nie 

podchodzimy do tego z takim samym 

nastawieniem jak Amerykanie. Religia 

chrzeœcijañska uwa¿a, ¿e to ,,œwiêto Szatana". 

Tak, w ka¿dej dyni z wyd³ubanymi oczami i 

zêbami czai siê szatan i inne demony... Ludzie! 

Trochê dystansu, w tej sytuacji stojê po stronie 

Amerykanów. Trochê rozrywki nikomu nie 

zaszkodzi³o. Tam nawet doroœli przebieraj¹ siê 

za zombie czy inne szkarady.       Parê lat temu, 

gdy jeszcze sama chodzi³am po domach i 

zbiera³am cukierki ze znajomymi to 

niejednokrotnie us³yszeliœmy pod naszym 

adresem: ,,Wypad! To jest Polska, a nie 

Ameryka!!". Ponad po³owa tych ludzi to starsze 

babcie, zagorza³e katoliczki, które w sklepie 

bêd¹ staæ godzinê, ale o miejsce (wokó³ pe³no 

wolnych) w autobusie o ma³o nie zat³uk¹ 

laseczk¹. W takiej sytuacji zawsze spe³nialiœmy 

drug¹ czêœæ obietnicy - nie ma cukierka, jest psikus!

U w a ¿ a m ,  ¿ e  f a j n ¹  s p r a w ¹  b y ³ o b y  

,,zaadoptowanie" Halloween do naszej tradycji. 

Pod warunkiem, ¿e anga¿uj¹ siê wszyscy - doroœli i 

dzieci. Halloween to super sprawa i mnóstwo 

œmiechu (i s³odyczy :-) ).Reszta oceny nale¿y do was. 

HAPPY HALLOWEEN! 

Marlena Ciastoñ
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Ankieta HaloweenAnkieta HaloweenAnkieta Haloween
Przeprowadzaliœmy ankietê wœród uczniów - Nic. Nie obchodzê tego œwiêta. 

naszej szko³y. Ankieta dotyczy³a minionego - Idê na Halloweenow¹ zabawê. 
œwiêta Haloween. Chcieliœmy siê dowiedzieæ - Planujê nocny seans filmów grozy. 
jakie macie podejœcie do tego œwiêta.  Ciekawi³o - Przebieram siê i zbieram cukierki.
nas czy je obchodzicie i czy uto¿samiacie siê z 

ludŸmi od których zaczerpnêliœmy tê tradycjê. 
3.Czy wycinasz dynie na Haloween. 

Wiêkszoœci was (chocia¿ podkreœlam nie 
-Tak 

wszyscy) obchodz¹ Haloween.
-Nie

Jest to dla was dobry  pretekst, aby wyjœæ na 

imprezê, ogl¹dacie równie¿ filmy grozy, a 
4.Czy œwiêto Halloween w Polsce powinno niektórzy  przebieraj¹ siê i zbieraj¹ cukierki. 

byæ obchodzone w ten sam sposób co w USA ?Haloween jest wam dobrze znane, poniewa¿ 
- Tak , jak najbardziejnawet ci którzy nie s¹ fanami tego œwiêta, wiedz¹ 
- Nie jestem co do tego przekonany na czym ono polega. Zdarzaj¹ siê nawet tacy, 

/przekonanaktórzy wycinaj¹ dynie co œwiadczy o tym, ¿e 

podobaj¹ wam siê zaczerpniête od USA - Nie powinniœmy upodabniaæ siê do USA.

tradycje. Z roku na rok Haloween bêdzie siê w 

Polsce coraz bardziej zakorzeniaæ. Mo¿e warto 5.Jakie znaczenie w twoim ¿yciu ma œwiêto 
zastanowiæ siê nad dobrymi stronami tego Halloween ?
szaleñstwa i w³¹czyæ je w ¿ycie naszej szko³y. - To nic szczególnego
Moglibyœmy zorganizowaæ ró¿nego typu - Traktuje to œwiêto jak ka¿dy normalny dzieñ
konkursy jakie odzwierciedla³by wasze 

-Na Haloween czekam z niecierpliwoœci¹
zainteresowania. To wszystko na pewno 

³¹czy³oby siê  z dobr¹ zabaw¹. Jednak¿e 

jakiekolwiek zmiany, które chcielibyœcie 

zobaczyæ zale¿¹ tak naprawdê od  nas, uczniów. 

Sami musimy stworzyæ szko³ê do jakiej z 

chêciom bêdziemy chodziæ. Je¿eli chcielibyœcie 

wykazaæ siê swoimi talentami i pomys³ami 

dotycz¹cymi Haloween, dajcie nam znaæ. 

Napiszcie swoje pomys³y na nasz e-mail 

:przeci¹gowo1. Mo¿e razem uda nam siê 

stworzyæ w naszej szkole nowe tradycje.

1.Czy Polacy powinni obchodziæ œwiêto 

Haloween?

 - Pewnie, ¿e tak! To œwietna zabawa. 

- Mo¿e to dobry pomys³. 

-  N ie  j e s t em do  tego  do  koñca  

przekonany/na. 

- Uwa¿am, ¿e to nie w naszym stylu! Nie!

2.Co planujesz na Haloween? 

Karolina Prokop 

i Marcin Panuœ
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Tytu³ : Nieznajomi
Gatunek : Horror/Thriller 
Produkcja : USA 
Premiera : 12 wrzeœnia 2008  (Polska)  29 maja 2008  (œwiat) 
Re¿yseria: Bryan Bertino

 "Nieznajomi" to film godny uwagi. Ma specyficzny mroczny klimat, ogl¹daj¹c go nie 
bêdziesz w stanie pozbyæ siê gêsiej skórki.  Bior¹c pod uwagê informacje o tym, ¿e inspirowany 
by³ prawdziwymi zdarzeniami, osobiœcie odczuwam wzmo¿on¹  trwogê.  Kristen  i James maj¹ 
spêdziæ romantyczny wieczór w domku letniskowym; jeszcze tego samego wieczoru ukochana 
odrzuca oœwiadczyny, jednak nie to mia³o przerwaæ ich wiêzi. Wszystko spada na drugi plan, gdy o 
czwartej nad ranem s³ysz¹ pukanie do drzwi, a potem absurdalne pytanie: Jest Tamara?.

Film ten pokazuje bezwzglêdnoœæ zabójcy wobec  bezbronnej ofiary.  Widz jest w stanie 
uto¿samiæ siê z bohaterami. Zmusza do tego œwiadomoœæ, ¿e  ka¿dy mo¿e zgin¹æ tylko dla czyjeœ zabawy, wystarczy znaleŸæ siê 
w z³ym miejscu i w nieodpowiednim czasie.  Mo¿e nie wzbudziæ podziwu w fanach, którzy od thrilleru/horroru oczekuj¹ 
przelewu  hektolitrów krwi. Je¿eli jednak jesteœ osob¹, któr¹ bardziej przera¿a w filmach grozy rzeczywistoœæ a nie fantastyka,  
to coœ dla ciebie.

Tytu³ : Rec
Gatunek : Horror
Produkcja : Hiszpania
Premiera : 14 sierpnia 2008  (Polska)  29 sierpnia 2007  (œwiat)
Re¿yseria : Jaume Balagueró, Paco Plaza

"Rec" to horror w ca³kowitym tego s³owa znaczeniu. Film opowiada o perypetiach 
dziennikarki, która robi reporta¿ o  pracy stra¿aków. Wspólnie ze swoim kamerzyst¹ towarzysz¹ 
im podczas  wezwania do mieszkania, z którego dochodz¹ dziwne odg³osy. Budynek mieszkalny, 
w którym zosta³o z³o¿one wezwanie, niespodziewanie zosta³ zamkniêty. Jego lokatorzy, stra¿acy i  
Angela wraz z kamerzyst¹ Pablem  zostaj¹ uwiêzieni w domu objêtym kwarantann¹. Re¿yser œwietnie wykorzysta³ stare 
motywy i umiejêtnie dope³ni³ je kamer¹, która jest okiem widza. W filmie nie pojawiaj¹ siê ¿adne nieznane dot¹d pomys³y na 
horror, ale po³¹czone ze sob¹ wszystkie w¹tki i forma dokumentalna idealnie ze sob¹ wspó³graj¹. Horror od pocz¹tku trzyma 
widza w napiêciu, które z ka¿d¹ nastêpn¹ minut¹ wzrasta, nieuchronnie prowadz¹c do wywo³uj¹cego silne emocje fina³u.

Historia tego filmu nie zosta³a zakoñczona w pierwszej czêœci. S¹ jeszcze dwie ods³ony tego jak¿e fantastycznego dzie³a.
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Tytu³ : Czwarty stopieñ
Gatunek : Thriller/ Sci-Fi
Produkcja : USA, Wielka Brytania
Premiera : 2 lipca 2010  (Polska)  24 paŸdziernika 2009  (œwiat)
Re¿yseria : Olatunde Osunsanmi
"Czwarty stopieñ" mo¿e wywo³aæ piorunuj¹ce wra¿enie. Jest to sk³aniaj¹cy do przemyœleñ 

thriller z elementami science fiction. Film ukazuje wydarzenia maj¹ce miejsce w ma³ym 
miasteczku na Alasce, gdzie dochodzi³o do tajemniczych znikniêæ mieszkañców. Dr Abigail Tyler - 
psycholog pomaga pacjentom, którzy znajduj¹ siê w traumatycznym stanie . Niewyt³umaczalne 
zachowanie i lêk pacjentów najprawdopodobniej spowodowany jest przez wczeœniejsze spotkanie 
z obc¹ cywilizacj¹. Kiedy ogl¹damy "czwarty stopieñ", nasuwa siê wiele pytañ dotycz¹cych ¿ycia i 
œwiata, który nas otacza. Film przybli¿a widzowi obraz UFO jako postaci wrogiej cz³owiekowi.  Jak 
sama nazwa g³osi, w utworze przedstawione jest spotkanie  istoty pozaziemskiej czwartego stopnia, 
czyli  uprowadzenie przez obcych, jednak bez samego kontaktu. Niektóre elementy filmu maj¹ przekonaæ widza o 
prawdziwoœci zdarzeñ, jakie maj¹ w nim miejsce. Jednak¿e ocena "autentycznych" materia³ów  wykorzystanych przy 
produkcji nale¿y do ka¿dego z osobna. Film idealny dla fanów "Z archiwum  x" oraz  tematyki paranormalnej. 

Tytu³ : Martyrs
Gatunek : Dramat, Horror
Produkcja : Francja, Kanada
Premiera : 13 marca 2009  (Polska)  12 maja 2008  (œwiat)
Re¿yseria : Pascal Laugier
"Martyrs" to odwa¿ny film, obok którego nie mo¿na przejœæ obojêtnie. Re¿yser nie ba³ siê 

(chwilami nawet przesadnie) pokazaæ brutalnoœci Pascala Laugiera. Sam stwierdzi³,  ¿e 
"[...]horrory powinny wzbudzaæ kontrowersje i dzieliæ publicznoœæ", z czym nale¿y siê zgodziæ.   
Jedn¹ z bohaterek jest Lucie uciekaj¹ca swoim oprawcom, którzy poddawali j¹  torturom. Po 15 
latach szykuje odwet i zabija ca³¹ rodzinê katów. Podpor¹ dla Lucie jest przyjació³ka Anna, która  
pomaga jej radziæ sobie z niestabilnoœci¹ psychiczn¹. W domu oprawców Lucie, Anna odnajduje 
tajemnicz¹, wykoñczon¹ przez cierpienie kobietê- wtedy akcja szybko siê rozwija. Napiêcie narasta 
z ka¿d¹ minut¹,  jak prêdkoœæ  karuzeli, z której nie mo¿na wysi¹œæ, chocia¿ krêci siê coraz mocniej. 
Ogl¹daj¹cy bêdzie mia³ szanse ujrzenia piek³a przed œmierci¹. Widzowi bez w¹tpienia nasuwa siê 
pytanie: "Gdzie le¿y granica ludzkiego cierpienia, któr¹ cz³owiek jest w stanie wytrzymaæ?". Tego typu kino u ka¿dego wywo³a 
strach wymieszany z oburzeniem i niedowierzaniem. Je¿eli uda nam siê na chwilê zapomnieæ, o czym jest film i skupimy siê 
na technicznym jego wykonaniu, to bêdziemy pod du¿ym wra¿eniem  jakoœci. Tego horroru nie da siê tak po prostu opisaæ, 
trzeba go zobaczyæ na w³asne oczy.

Tytu³ : Blady strach
Gatunek : Horror
Produkcja : Francja
Premiera : 18 czerwca 2003 (œwiat)
Re¿yseria : Alexandre Aja
Kontrowersja , brutalnoœæ oraz rozlew krwi - to tylko 3 wyznaczniki z wielu francuskiego kina 

grozy. Film pt.: "Blady strach" bez dwóch zdañ spe³nia wszelkie wymagania i potrafi nasyciæ 
ka¿dego spragnionego napiêcia , efektu zaskoczenia , brutalnoœci oraz dramaturgii widza. Sam 
re¿yser tego filmu Alexandre Aja po produkcji zyska³ s³awê i start w Hollywood. W póŸniejszych 
latach pracowa³ nad now¹ wersj¹ klasycznego horroru Wesa Cravena "Wzgórza maj¹ oczy". "Blady 
strach" wyci¹ga maksimum tego , czego nie mo¿na przewidzieæ. Po za elementem drastycznym i 
brutalnym mamy œwietny proces zaskoczenia , do którego odnoœnikiem jest scena filmu , w której 
to dwie studentki Marie i Alex jad¹ do domu jednej z nich na odludnej farmie. Plany nauki 
weekendowej przyjació³ek zostaj¹ doszczêtnie zniszczone , po tym , jak w nocy pod dom podje¿d¿a stara , zardzewia³a 
furgonetka , a z niej wychodzi starszy , niechlujnie ubrany mê¿czyzna. Nastêpnie puka do drzwi i morduje z niebywa³ym 
spokojem i z niezwyk³¹ brutalnoœci¹ rodziców Alex i jej m³odszego brata. Psychopata nastêpnie porywa Alex , a jej 
przyjació³ka Marie ukrywa siê w furgonetce razem z ni¹. Przez ca³e 90 minut filmu jesteœmy œwiadkami nierównej walki 
m³odych dziewczyn z bezwzglêdnym psychopat¹. Ca³oœæ filmu obfituje w drastyczne sceny przemocy , które tylko motywuj¹ 
widzów do nie odchodzenia od ekranów. Punkt kulminacyjny filmu nastêpuje wraz z wyjaœnieniem zagadki tajemniczego 
psychopaty. Film jest stworzony na nudne wieczory.

Tytu³ : Bez litoœci
Gatunek : Horror
Produkcja : USA
Premiera : 1 maja 2010 (Œwiat)
Re¿yseria : Steven R. Monroe
Do czego zdolna jest dziewczyna , któr¹ brutalnie zgwa³cono ? "Bez litoœci" to kontrowersyjna produkcja filmowa , która 

w wielu krajach po premierze zosta³a niedozwolona z powodu nadmiaru przemocy i brutalnych scen. Motyw zemsty w filmie 
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funkcjonuje na zasadzie stwierdzenia : "Oko za oko , z¹b za z¹b". M³oda poci¹gaj¹ca dziewczyna 
Jennifer przyje¿d¿a do skromnego domku w malowniczej okolicy, aby napisaæ ksi¹¿kê. Z pozoru 
wszystko wydaje siê byæ idealne- jezioro , spokój i cisza. Jednak wszystko diametralnie siê zmienia 
, gdy do jej domu przyje¿d¿a lekko upoœledzony Matthew, by naprawiæ jej toaletê. Dziewczyna w 
zamian za pomoc daje mu buziaka , a ch³opak chwali siê miejscowym ch³opom, którzy planuj¹ 
intrygê i zamierzaj¹ wykorzystaæ dziewczynê. Bezbronna Jennifer stajê siê  ofiar¹ brutalnego 
gwa³tu zbiorowego. Po wielu godzinach wykorzystywania dziewczynie udaje siê uciec dziêki 
nieuwadze szeryfa i miejscowych ch³opów. Gdy miejscowym wydaje siê , ¿e dziewczyna zaginê³a 
bez wieœci , pojawia siê, by dokonaæ zemsty na swoich przeœladowcach.

 "Bez litoœci" to film dla fanów o mocnych nerwach. Nie da siê przejœæ obojêtnie wobec tego 
filmu , gdy¿ spe³nia on wymagania wspó³czesnych filmów grozy obfitych w drastyczne i brutalne 
sceny. Film jest co najmniej tak kontrowersyjny jak francuski klasyk "Blady strach". Obraz  
wywo³uje u widzów lêk i przera¿enie tak silne , ¿e nie mo¿emy oderwaæ siê od ekranu.  Bez 
w¹tpienia dzie³o Monroe'a nale¿y do czo³owych filmów wspó³czesnego kina grozy. Jest on 
remakiem filmu pt. : "Plujê na twój grób" z 1978 roku. Krytycy uznali film za "gloryfikuj¹cy 
przemoc wobec kobiet".

Tytu³ : 1408
Gatunek : Horror
Produkcja : USA
Premiera : 27 listopada 2007 (Polska), 12 czerwca 2007 (œwiat)
Re¿yseria : Mikael H?fström
Film "1408" to adaptacja opowiadania niekwestionowanego mistrza powieœci grozy 

Stephena Kinga. Porusza pewne zasady moralne cz³owieka , w których myœl¹ przewodni¹ jest 
wiara. G³ówny bohater Mike Enslin (John Cusack) jest znanym pisarzem thrillerów , autor m.in. 
przewodnika  po nawiedzonych miejscach. W przesz³oœci prze¿y³ najwiêkszy dramat , jaki mo¿e 
doœwiadczyæ rodzic. Jego kochana córeczka Katie umar³a na powa¿n¹ chorobê. W chwili 
rozpoczêcia akcji , Mike pracuje nad swoj¹ now¹ ksi¹¿k¹, wynajmuj¹c w tym celu rzekomo 
nawiedzone pokoje hotelowe. Jest bardzo ekscentrycznym cz³owiekiem, który wierzy tylko w to , 
co jest w stanie zobaczyæ. Nied³ugo jednak g³ówny bohater przekona siê , ¿e pokoje hotelowe 
potrafi¹ byæ naprawdê z³e , gdy zdecyduje siê wynaj¹æ pokój 1408 w hotelu Dolphin w Nowym 
Yorku. Tym razem nie mamy do czynienia z typowymi dla gatunku zjawami i duchami, lecz z 
prawdziwym centrum wszelkiego z³a wykorzystuj¹cego ka¿dy najmniejszy b³¹d ¿yciowy cz³owieka. Sam w sobie film ukazuje 
nam coœ nowego. Nie ma w nim przestarza³ych motywów, lecz zawiera w sobie kilka dobrze po³¹czonych elementów, co 
sprawia, ¿e przez ca³y proces ogl¹dania filmu zastanawiamy siê, co tak naprawdê jest w tym pokoju. W owym pokoju ¿ycie 
odebra³o sobie 56 osób, a kolejn¹ ofiar¹ przeklêtego pensjonatu mia³ byæ Mike Enslin. Typowe dla tego pokoju jest 
wykorzystywanie bolesnych wspomnieñ i gruntownego zmieszania psychicznego wobec lokatorów. Film "1408" serdecznie 
polecam wszystkim fanom gatunku.

Tytu³ : Pozwól mi wejœæ
Gatunek : Horror
Produkcja : USA, Wielka Brytania
Premiera : 13 wrzeœnia 2010(Œwiat) , 22 paŸdziernika 2010 (Polska)
Re¿yseria : Matt Reeves
Czy mi³oœæ miêdzy zwyk³ym cz³owiekiem a wampirem mo¿e istnieæ ? Na to pytanie 

odpowiedŸ mo¿emy znaleŸæ w klasycznym horrorze wspó³czesnego pokolenia pt.: "Pozwól mi 
wejœæ". Horror przedstawia zagadnienie mi³oœci , która si³¹ rzeczy jest niemo¿liwa. Jednak¿e 
re¿yser filmu  stworzy³ w³asny pomys³ i scenariusz, by pokazaæ ten problem.

Film przedstawia historiê m³odego ch³opca o imieniu Owen. Bohater prze¿ywa trudne 
chwile, gdy¿ jego rodzice s¹ w trakcie rozwodu, a w ¿yciu spo³ecznym jest ofiar¹ przemocy 
swoich rówieœników. Owen jest z natury cichym ch³opcem, któremu brak odwagi, aby 
przeciwstawiæ siê  kolegom. W chwilach trudnych wychodzi on na podwórko i tam poznaje 
dziewczynê o imieniu Abby, która wprowadzi³a siê do bloku Owena. Ch³opiec nie wie jednak, ¿e 
dziewczyna nie bez znaczenia ostrzega ch³opca , ¿e ich przyjaŸñ jest niemo¿liwa. Abby skrywa mroczn¹ tajemnicê, która ma 
zwi¹zek z seri¹ brutalnych morderstw w mieœcie. Ch³opiec jest zupe³nie nieœwiadomy tego , ¿e Abby jest wampirzyc¹. "Pozwól 
mi wejœæ" jest filmem, w którym wykreowano nietypowy motyw wampira. Abby nie jest ¿¹dn¹ krwi wampirzyc¹, która poluje 
nieustannie na po¿ywienie. Co prawda ludzka krew jest jej niezbêdna do ¿ycia , lecz dziewczyna próbuje z tym walczyæ. 
Niestety, g³ód krwi okazuje siê byæ silniejszy od niej.

 Obraz przedstawia równie¿ wspó³czesne realia traktowania s³abszych osobników w spo³eczeñstwie. Fabu³a filmu jest ze 
sob¹ œciœle powi¹zana. Na pierwszy plan wysuwa siê pojêcie m³odzieñczej mi³oœci ró¿nych ras na tle wydarzeñ zwi¹zanych z 
brutalnymi morderstwami. Wersja filmu z 2010 roku jest tylko kopi¹ filmu o tym samym tytule z 2008 roku 
wyprodukowanego w Szwecji. Pomimo wszystko daje nam nowe emocje i wprowadza nas w œwiat dramatu

 Myœlê , ¿e "Pozwól mi wejœæ" to film , który nawet najbardziej wykwintnego  fana kina grozy zaspokoi i sk³oni do g³êbokiej 
refleksji.
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