
Gazeta uczniów III LO w Świdnicy

W numerze:

Złota myśl: “To niemożliwe, by kochać i być rozsądnym” - Francis Bacon

Szczęśliwy numerek
odziennie rano będziemy losować 
dla Was "Szczęśliwy numerek" - Cbrzmi trochę jak w TotoLotku, ale 

liczy się idea. Wylosowany numer nie 
będzie pytany przez okrągły dzionek! 
Cieszycie się? Pamiętajcie jednak, że 
aby móc skorzystać z tej niebywałej 
okazji należy mieć zawsze przy sobie 
podpisany (długopisem) egzemplarz 
"Przeciągu" - należy go okazać 
nauczycielowi przed  lekcją.

!!!konkurs!!!!konkurs!

Redakcja "Przeciągu" planuje utworzenie 
strony internetowej. Nie wiemy jednak jak 
mogłaby wyglądać... Zwracamy się z 
prośbą do Was - zarówno plastyków, jak i 
grafików komputerowych - papier lub 
dyskietka, wybór należy do Ciebie!
Graficy - strona powinna być zapisana 
kodem html
Plastycy - macie bardzo duże pole do 
popisu, ale pamiętajcie, że stronka nie ma 
być przesadnie upiększona (wiemy, że to 
będzie trudne), ale przede wszystkim 
schludna.
Prace można wysyłać na adres 
e-mailowy: przeciag@lo3.net.pl lub 
oddawać do prof. Frączka (sala 20). Prace 
zbieramy do 12 grudnia 2005 roku.
Nagrodą będzie darmowa prenumerata 
"Przeciągu" do końca roku szkolnego oraz 
(jeśli ktoś chce) zdjęcie laureata na 
okładce styczniowego numeru. 

Życzymy powodzenia!

Sprawozdanie z Konferencji 
"Światowego Tygodnia 

Zwierząt"

Obcinanie ogonków

Kilka słów o niepodległości

Refleksje na temat 1 listopada 
- Odchodzenie

Odwiedziny w domu dziecka 
"Orlik" w Bystrzycy Górnej

Strona z humorem

Przeciąg(anie) do cooltury, 
czyli Silverchair i Tokio Hotel, 

oraz książka "Oskar i Pani 
Róża"

Uwaga na ogon!
ą już po! Obeszło 
się bez rozlewu krwi Si łez (choć potu nie 

brakowało) i - jak widać-  
atmosfera była przednia. 
Wśród konkurencji zna-
lazły się m.in.: śpiewanie 
piosenki od tyłu, wspólne 
rysowanie potworka, tor 
p r z e s z k ó d  c z y  " k t o  
pierwszy usiądzie na 
krześle, ten lepszy".
Po "egzaminach" odbyła 
się dyskoteka, na której     
(w iemy to  z  dobrze 
poinformowanych źródeł) 
wszyscy dobrze się bawili.
Ogólnie było suuuuper; 
bardzo dużo atrakcji przy-
gotowanych przez starsze klasy. 

"Orlik" - życie w Domu Dziecka"Orlik" - życie w Domu Dziecka

odzice "marudzą", ale jak to jest, 
kiedy nie ma się ich wcale? Dom RDziecka jest takim miejscem, 

gdzie miesza się smutek z radością - 
jedni mieszkają tam, bo są porzuceni, 
inni, bo bezpieczniejsi, a jeszcze inni, bo 
w ich rodzinnym domu nie ma co jeść...

Dzieci z domów dziecka - jacy 
oni są? Czy to zamknięte w sobie 
"biedne maluchy", czy ludzie tacy jak 
my- z marzeniami i pragnieniami...? Jak 
naprawdę jest w "bidulu" - jak nazywają 
to miejsce? Próbujemy pokazać Wam 
prawdę o nich...

Pamiętajcie jednak, że nie należy za bardzo 
wykorzystywać dobroci nauczycieli, bo 
zawsze mogą zrobić kartkówkę (a wtedy nie 
jest fajnie...) - nasze dobrodziejstwo nie 
zwalnia z pisania kartkówek, klasówek i 
braków zadania domowego! 

A teraz zdradzimy wam tajemnicę, 
jest to oczywiście nasza propozycja! Mamy 
jednak nadzieję, że inicjatywa ta zostanie 
podjęta przez Samorząd Uczniowski III LO i 
wprowadzona w życie.        Redakcja

^ Pierwszaki po zabiegu obcięcia 
ogonów - jak widać szczęśliwi...

W "Orliku" trwa właśnie reforma, 
która ma na celu pomóc im "normalnie żyć". 
Ma za zadanie upodobnić placówkę do 
normalnego domu. Choć to na pewno duże 
wyzwanie organizacyjne, to i tak reforma nie 
zastąpi dzieciakom obojga rodziców, którzy 
w trudnych chwilach mogą je wspierać, 
którzy mają z nimi indywidualny kontakt i 
którzy... po prostu je kochają...

Wewnątrz tego numeru znajdzie-
cie reportaż, który powstał w wyniku naszej 
wizyty w '"ORLIKU". Jego lekturę 
szczególnie Wam polecamy.

         Redakcja
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

ZAMEK KSIĄŻ

“Bądź człowiekiem między stworzeniami”
Często zastanawiam się, 

jaką rolę pełnią zwierzęta w naszym 
nie-ludzkim świecie; kim lub czym są 
dla nas malutki kotek czy piesek? Za 
każdym razem,  k iedy  s łyszę  
komentarze: "tego psa trzeba uśpić" 
(albo zadać mu śmierć w jakikolwiek 
inny sposób) lub "to, co zrobiło zwierzę 
to rzeczywiście tylko i wyłącznie jego 
wina", coś we mnie pęka. Przecież to 
człowiek wykreował go i stworzył 
swoimi własnymi rękami, wychował go 
tak, jak wychowuje się dzieci. Wtedy 
przestaję rozumieć tych ludzi, wiem, 
co prawda, co mówią, ale nie wiem, w 
jakim języku, w jakim celu chcą to 
zrobić, po co?

My, ludzie, kopiujemy do 
swojego życia pewne wzorce. W 
świecie zwierząt rządzą instynkty oraz 
to, czego nauczył lub nie nauczył ich człowiek. "Nasi mali bracia" - mówił o nich 
Franciszek z Asyżu. Istnieją jednak osoby, które zauważają istnienie zwierząt, 
dostrzegają ich cierpienie, ból duszy widoczny w małych oczkach czy wreszcie 
samotność w zaśmieconych klatkach.
Konferencja, w której brało udział 10 osób z naszej szkoły (Tomasz Nycz, Zuzanna 
Zaręba, Paweł Kotuliński, Anna Jaworska, Paweł Sieradzki, Aneta Madej, Ewa 
Cielecka, Kacper Gałdysz, Ewelina Zając, Paulina Kurck oraz panie prof. Szumska i 
prof. Wolińska) odbyła się dnia 4 X 2005r. Jej tematem była "Ochrona przyrody i 
świata". Była to już III konferencja poświęcona obchodom Światowego Tygodnia 
Zwierząt. Wykłady ks. Wacława Kiśla oraz ks. Witolda Baczyńskiego rozprawiały się 
nad rolą przyrody        w starożytności oraz erze nowożytnej. Obok wykładów pojawił się 
także występ grupy dziecięcej.
Myśli przewodnie spotkania streszczają się w kilku postulatach:
- Bądź człowiekiem między stworzeniami, bratem między ludźmi (z dekalogu              
św. Franciszka z Asyżu);
- Tobie została ziemia jako ogród, urządź ją z miłością i mądrością (z dekalogu              
św. Franciszka z Asyżu).

Przekazane podczas konferencji wartości etyczne z pewnością przyczyniły się 
do zmiany postawy wielu młodych ludzki, jednak były one zaprezentowane w sposób 
zbyt naukowy, filozoficzny i w niektórych momentach mogły nudzić słuchaczy. Według 
mnie powinny być przekazane prostszym, bardziej przejrzystym językiem, tak, aby 
trafiały bezpośrednio w ludzkie serca.

Karp

Powiatowy Konkurs Historyczny
iesamowity popis wiedzy historycznej mieliśmy okazję oglądać w auli szkolnej            
9. października. Odbył się bowiem V Powiatowy Konkurs Historyczny "Polska Nznów wolna" z okazji narodowego święta niepodległości. Zaczęło się niewinnie. 

Na sali panował zamęt - przyszło wielu uczniów z różnych szkół, aby kibicować kolegom. 
Emocje udzieliły się nawet nauczycielom, którzy podpowiadali swoim podopiecznym,      
w jaki sposób ożywić konkurs. Byłam odrobinę zaszokowana, bo osoby wokół mnie 
zachowywały się całkiem przyzwoicie. W tym czasie uczestników wyprowadzono do 
pierwszego, pisemnego etapu konkursu. Czekał nas teraz niesamowity występ chóru 
Pryma Voce, który także wyraźnie przypadł do gustu honorowym gościom konkursu - 
Stanisławowi Szelewie oraz Zygmuntowi Worsie.

Po odrobinkę przydługim koncercie znaliśmy już wyniki i uczestników drugiego 
etapu. Teraz finalistów czekały pytania ustne, w których musieli się wykazać nie tylko 
wiedzą historyczną, ale także znajomością mapy i przynajmniej pamięcią fotograficzną, 
bowiem etap ten dzielił się na kilka części  - wydarzenia z 1920 roku, rozpoznawanie 
zdjęć/plakatów, identyfikacja postaci, znajomość mapy oraz pytania ustne. Wiedza, którą 
dysponowali uczestnicy zrobiła wrażenie na wszystkich.
W gronie finalistów znalazł się także uczeń III LO - Łukasz Synówka, zdobywając 
zaszczytne, trzecie miejsce. Obok niego na podium znaleźli się: Michał Konarski             
(pierwsze miejsce) i Przemysław Pest (drugie).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Mycha

Co w trawie piszczy
... a piszczy wiele...

Pierwszoklasiści przeżyli otrzęsiny 
(co prawda jeszcze ciężko 

oddychają, ale mamy nadzieję, że 
szybko dojdą do siebie)

Łukasz Synówka stanął na podium 
"Powiatowego Konkursu 

Historycznego" - mamy nadzieję, 
że go złapiemy w celu 

przeprowadzenia wywiadu

Odbyła się konferencja związana 
ze "Światowym Tygodniem 

Zwierząt" - mamy nadzieję, że ktoś 
przygarnie obcięte ogonki kociaków 

- pierwszoklasistów

Okazuje się, że w naszej szkole 
jest mnóstwo ludzi dobrej woli 

(zwłaszcza jeśli przy okazji można 
się urwać z kilku lekcji) - wiele 
pomocnych rąk zgłosiło się do 

pomocy w akcji PCK.

KONKURS NA PREZENTACJĘ 
MULTIMEDIALNĄ

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W 
PROGRAMIE POWER POINT

REGULAMIN KONKURSU
1. Prezentacja powinna zawierać 
podstawowe wiadomości o bibliotece 
szkolnej, jej zbiorach warsztacie 
informacyjnym;
2. Można wykonać dodatkowo drugą 
prezentację  na dowolny temat                 
z wybranego przedmiotu nauczania.  
3. Czas trwania prezentacji do 5 minut.
4. Materiały do prezentacji o bibliotece 
udostępnione będą w bibliotece szkolnej.
5. Prace będą oceniane według 
następujących kryteriów: układ treści, 
estetyka wykonania, wykorzystanie 
efektów dźwiękowych i multimedialnych 
oraz grafiki.
6. Na konkurs  należy dostarczyć dwie 
prace własnoręcznie wykonane na 
podpisanym nośniku (dyskietce  lub 
płycie CD) do  biblioteki  szkolnej do dnia  
9. 01. 2006 r.
7. Każda zgłoszona praca zostanie 
nagrodzona oceną z informatyki, a  
autorzy trzech  najlepszych prezentacji 
otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  
do dnia 31.01.2006 r.
9. Najc iekawsze prace zostaną 
wykorzystane na lekcjach informatyki, 
zajęciach  z edukacji czytelniczej i 
medialnej oraz na innych zajęciach 
dydaktycznych.

                                        ZAPRASZAMY



-3-

WWW.LO3.NET

Pierwsza miłość
 "Miłość nigdy nie ustaje, miłość nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą."

Mam dwadzieścia lat, a o miłości nie wiem wiele. Czym tak naprawdę jest to uczucie?? To pytanie jest dla mnie 
wyrocznią, bo kiedyś spotkałem już miłość. Otarłem się o nią na szkolnym korytarzu. Jasne włosy, rubinowe oczy, delikatne dłonie, 
wylewające się usta i ten uśmiech, który do dzisiaj mnie prześladuje. Była perełką pośród tłumu rozwydrzonych nastolatek. 
Musnąłem jej usta. Byłą taka słodka, chodziła za mną jak cień. Otaczała opieką. Ocierała łzy. Uczyła przetrwania. Tuliła w 
ramionach. Doskonaliła mnie. Wierzyła w cuda. Przynosiła światło. A ja przed nią uciekałem. Znosiła upokorzenia. Walczyła. 
Zdobywała mnie. Aż któregoś dnia zawładnęła mną. Obiecywała wieczność. Potem znikły słowa, świat stracił barwy. Zostałem 
sam, jak zabawka porzucona przez znudzone dziecko. Spotykałem ją  codziennie w swoich myślach. Ocierałem się o nią. 
Chodziłem za nią jak cień, a ona uciekała. Byłą zimna, gorzka. Odchodząc, zabrała mi niebo pełne marzeń i świadomość jej 
miłości. Zabrała mi życie, lecz nie spostrzegła, że umieram.

Wierzę, że miłość może uskrzydlać w szczęściu, wiem, że miłość może zabić, dlatego "nigdy nie wiadomo mówiąc o 
miłości, czy pierwsza ostatnią, czy ostatnia pierwszą.”

Jest godzina dwunasta. Siedzę w pokoju, słucham muzyki. Słyszę kawałki o miłości, kochaniu. Dzisiaj dla mnie to już tylko 
słowa. Słowa nie różniące się od innych. Za słowo kocham oddam swoją duszę. To jest silniejsze ode mnie. Miłość jest 
najsilniejszym uczuciem, jakie mogło we mnie wykiełkować.
 Moje wczorajsze kochanie określają te słowa: 

"Dedalem być w miłości chciałbym,
Nie ulegać nagłym porywom,
Nie łudzić, nie ufać.
Patrzeć trzeźwo a nie różowo,
Lekkomyślnie się unosząc na Ikarowych skrzydłach,
Za każdym razem boleśniej padam w dół."
         Ale jutro powiem sobie tak:
"Żeby coś się zdarzyło,
Żeby mogło się zdarzyć,
I zdarzyła się miłość,
Muszę wierzyć i marzyć.
Nie znalazłem niczego na swoją obronę, tylko miłość rzuconą wprost pod moje nogi.
Chciałem ciebie rozpalić, a sam teraz płonę,
i nie wiem jak pokonać zbyt wysokie progi.
Zagubiony w gęstwinie skutków bez przyczyny,
jesteś w mojej pamięci wciąż krwawiącą raną, więc żal we mnie narasta i poczucie 
winy,

Głód – problem współczesności

Wielu z nas na co dzień nie zdaje sobie sprawy, czym jest prawdziwy głód. Ta sama rzesza osób nie potrafi też sobie 
wyobrazić, że przychodząc do domu, zamiast obiadu zastaje zapłakaną mamę, która już po raz kolejny w tym tygodniu mówi, że 
nie ma pieniędzy, żeby cokolwiek ugotować. Takimi właśnie lub czasem jeszcze gorszymi przypadkami postanowił zająć się Polski 
Czerwony Krzyż, organizując zbiórkę na rzecz walki z głodem.

 Do tego celu zostało oddelegowanych kilkudziesięciu wolontariuszy z naszej szkoły, wśród których znalazłam się wraz z 
kilkoma koleżankami. Akcja odbyła się 19 października 2005 roku i polegała na chodzeniu 
ulicami miasta, zaczepianiu przechodniów i powiadamianiu ich o całej zbiórce z prośbą o 
wrzucenie chociaż niewielkiej sumy. Na swej drodze spotkałyśmy różnych ludzi, w większości 
miłych i uprzejmych, którzy z uśmiechem na twarzy wyszukiwali w portfelach wszystkich 
drobnych. Ale czy wszyscy? Zdarzało się jednak, że odnoszono się do nas z pogardą, czasami 
wręcz wulgarnie. Najtrudniej było w tych momentach zachować spokój i podejść do następnego 
przechodnia z uśmiechem. Wrzucali wszyscy, dosłownie w każdym wieku (od 3-letnich dzieci, 
którym mamy dawały drobne po osoby starsze). Wydawało mi się, że sprawia im to radość. 
Mam nadzieję, że takie zbiórki, będą powtarzane co roku i z każdym będą się cieszyły coraz 
większym zainteresowaniem oraz, że dzięki tego typu akcjom zmniejszy się choć w niewielkim 
stopniu ból głodnych dzieci, bo nie ważne jest kim jesteś, ani co robisz, lecz to jak współczujące 
jest Twoje serce na ból i cierpienie słabszych.

Karpik
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NIEPODLEGŁOŚĆ. Słyszę ten wyraz, rozumiem go, 
nie widzę w nim jednak sensu. To pojęcie funkcjonuje w bardzo 
mylący sposób. Nie wiem, co można rozumieć przez 
niepodległość. Czy niepodległość to to samo co wolność? Bo 
jeśli tak, to nie możemy mówić ani o jednym, ani o drugim. Nie 
ma dla nas prawdziwej wolności czy niepodległości. Zawsze 
jesteśmy na celowniku. Nie twierdzę, że kiedykolwiek było 
lepiej, bo nie było, ale czy teraz jest doskonale, tak doskonal,   
że nie trzeba nic zmieniać? Myślę, że wolność można 
rozpatrywać w dwóch kategoriach: wolności osobistej i wolności 
wspólnoty; tak samo jest z niepodległością. Rzeczpospolita 
Polska nie jest rzeczą pospolitą, nie gwarantuje równości ani 
wolności słowa. Owszem, możesz próbować krzyczeć, że         
z politykami czy sąsiadami jest coś nie tak, spróbuj jednak 
krzyknąć o tym, wymieniając nazwiska, i masz nowy                 
dom – więzienie. Cała polityka to jeden kłamliwy twór, tylko         
i wyłącznie dla bogatych. 

My, jako Polacy nie jesteśmy bezpieczni na terenie 
własnej ojczyzny. Wystarczy jedno „źle” pokierowane słowo,         
a odcinają nam ropę naftową. Jak na bóstwo, zamiast na 
rodzinny kraj, patrzymy na Stany Zjednoczone, zresztą nie tylko 
my – cała Europa jest w nie zapatrzona. I co w ten sposób 
zyskujemy? McDonaldy na każdym rogu ulicy, hipermarkety, 
trociny z paczki, Coca-colę i inne, temu podobne śmieci, które 
wcale nie są nam potrzebne do szczęścia. Ile razy byliśmy pod 
zaborami? Ile razy rozgrywały się krwawe walki o ojczyznę? 
Tak, ojczyznę, ale o wolność, czy niepodległość, bo zawsze 
będziemy mniej lub bardziej zależni od gigantów.                       
W przeciwieństwie do Rosji czy Stanów jesteśmy zjednoczeni 
przez wspólną historię, przodków, język i doprawdy łatwiej jest  
o czucie więzów na terenie naszego kraju niż tych w kolosach. 
Być może jakiegoś wielkiego entuzjasty któregoś z tych krajów 
mogą zaboleć moje słowa, ale piszę o tym tak, jak dyktuje mi 
sumienie. O wolności osobistej też nie można za dużo 
powiedzieć, być może z powodu jej ograniczenia. Na każdym 
kroku (podkreślam: idąc ulicami polskiego miasta) spotykamy 
amerykańskie twory, z ekranu atakuje nas kurczak z KFC, 
wychwalając sam siebie, jaki jest cudowny, świeży i chrupiący, 
albo reklamę Coca-coli. Przecież ona jest wszędzie: przy 
obiedzie, na plaży, na imprezie. Wszędzie popijamy coke, który 
wyżera nam żołądek. Zamiast pojechać gdzieś z rodziną, to 
gdzie jedziemy? Na zakupy do któregoś z tysięcy hipermarketów. 

Ameryka, Zachód, Rosja - wdzierają się do naszego życia powoli, przez radio, 
telewizję, ubrania, jedzenie. Nie mówię, że wszystko, co stworzą, jest złe, ale trudno 
mówić dobrze o owocach ich pracy. Chcę zwrócić uwagę, że niepodległości, 
wolności, wyzwolenia nie ma i znając ten świat – nie będzie. Nie ma kraju wolnego od 
wpływów. Wszystkie są od siebie zależne, jak puzzle, kiedy chcemy ułożyć 
układankę. Każda część tej układanki powinna jednak zawierać charakterystyczne 
elementy, a nie tworzyć tło. Powoli stajemy się drugą Ameryką, tracąc to, co 
cenniejsze. Chciałabym wspomnieć jeszcze o patriotyzmie. W pewnym momencie 
doszłam do wniosku, że to, co znajduje się na tej kartce, to właśnie patriotyzm we 
współczesnym świecie. Nie mam zamiaru skłaniać ludzi do nienawiści do Stanów,  
bo to też nie jest dobre rozwiązanie. Staram się tylko zwrócić uwagę na nasze         
polsko-amerykańskie życie. Nie każdy jest patriotą. Sęk w tym, żeby obudzić ducha 
patriotyzmu. Nie napiszę, że jestem patriotką, ale też nie jest odwrotnie. Dla mnie 
najważniejszą cechą patrioty jest umiejętność znalezienia w sobie złotego środka  
na dolegliwości ojczyzny, bo to my przede wszystkim jesteśmy jednym narodem, 
który ma walczyć o to, aby we własnym kraju czuć się Polakiem, a nie 
Amerykaninem, jedzącym frytki z McDonalda. Polak to Polak i tak powinno pozostać. 

        Karpik

Podległa Niepodległość?Podległa Niepodległość?

Święto Niepodległości
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Na tropie obciętych ogonków

<- Czyżby kolega poczuł powiew zwycięstwa? A może 
to taniec na część jury?W każdym razie wygląda dość 
egzotycznie - na twarzy widać niekontrolowane 
szczęście...

<- Konkurencja "Mały Picasso" - nie liczy się efekt, ale 
zaangażowanie. Prace miały w sobie mnóstwo ekspresji 
i były bardzo oryginalne. Dziewczyny są tak zajęte, że 
nie zauważają obiektywu aparatu... 

Niepokonana okazała się klasa "a" (zresztą tak jak w zeszłym roku), a zaraz za nią klasa "b" (również jak na otrzęsinach '04).
   Gratulujemy!!!

Nasz fotograf złapał na gorącym uczynku naszych pierwszoklasistów w dość dziwacznych pozach. Mimo ogólnego 
rozgardiaszu kociaki pokazały, że zasługują na miano pełnoprawnych uczniów III LO... Teraz już wiecie, na co nas stać...

 Czyżby koleżanki miały problem z odczytaniem tekstu? 
Może dlatego, że musiały śpiewać ową piosenkę od tyłu? 

Przecież to proste :-) ->

 Tego chyba nie trzeba komentować. Teraz sprawdzian 
sprawności fizycznej - emocje udzielały się wszystkim. W 

końcu nie mogło się obejść bez kilku siniaków... ->



-6-

WWW.LO3.NET

anuje niezręczna cisza – nikt nie wie, co 
powiedzieć. Zza korytarza słychać brzęk kluczy. PDrzwi otwierają się. Do pokoju wchodzi mały 

chłopiec, siada obok nas. W dalszym ciągu siedzimy w 
milczeniu i nikt nie wie jak je przełamać. Pada 
spontaniczne pytanie: - Po co i te klucze?

Nie wiem dlaczego postanowiliśmy napisać ten 
artykuł. Być może dlatego, że tak podpowiadało nam 
sumienie – nie wiem naprawdę. Po prostu tam 
pojechałyśmy bez żadnego nastawienia i przystosowania 
nie wiedząc czego mamy się spodziewać, o co pytać i na 
co liczyć.

Zaraz po lekcjach ruszamy PKS – em do 
Bystrzycy Górnej. Jedziemy tam bez żadnego 
przygotowania. Staramy się wymyślić jakiekolwiek 
pytanie, niestety bezskutecznie.
Wysiadamy kilka przystanków dalej, nie wiedząc nawet 
gdzie mamy iść i mając jedynie nikłe pojęcie, w którą 
stronę. To samo działo się w naszych głowach, nie 
wiedziałyśmy dokładnie, jak daleko możemy się posunąć 
podczas rozmowy, aby nie sprawić nikomu bólu.

Nasza ścieżka wiedzie pod górę, ma wiele 
zakrętów. Jesteśmy prawie na miejscu. Stoimy już przed 
drzwiami budynku Domu Dziecka „Orlik”, boimy się 
jednak przestąpić próg. Decydujemy się spontanicznie na 
przebicie milczącej bariery, która dzieli na od nich.

Nasza podróż, zarówno ta fizyczna, jak i ta w 
głębi umysłu, biegną tym samym szlakiem, bo tak 
naprawdę to jedna i ta sama ścieżka. Błądzimy jeszcze 
dłuższą chwilę, po czym sam znajduje się nasz 
przewodnik. W tym realnym świecie była nim mama 
naszej koleżanki, jednak to jeden z tamtejszych 
wychowanków pomaga nam znaleźć drogę do 
dzieciaków. Nie rozmawiali z nami, być może dlatego, że 
taka była sytuacja.     W końcu odnajdujemy pokój i 
rozmówców, a także kierunek, w którym zadajemy 
pytania. Ścieżka sama skręca w stronę naszego celu i już 
nie wiem, czy jeszcze stoimy przed drzwiami, czy już 
jesteśmy w środku...

Teraz już na luzie rozmawiają z nami o zainte-
resowaniach, szkole, przyjaciołach, sposobie spędzania 
czasu, zwierzętach, pasjach, autorytetach, których 
poszukują wśród wychowawców, kolegów i sławnych 
ludzi. Domu Dziecka nie odgradza już od nas las, teraz 
widzimy to wszystko wyraźnie, a oni nie są już od nas 
odgrodzeni. Jesteśmy świadome, że nie mówią nam         
o wszystkim, po prostu za krótko nas znają, my też nie 
chcemy wchodzić na niepewny grunt.

Cofam się do początku i jeszcze raz pada 
pytanie: 
- Po co ci te klucze? - Chłopiec patrzy na nie, potem na 
nas, po czym odpowiada z przekonaniem:
- Bo chcę znaleźć skarb za drzwiami, do których będą 
pasować te klucze - Czym jest owy skarb? Może to 
zrozumienie i akceptacja, a może to klucze do domu, w 
którym skarbem jest rodzina. Niewiele wiemy o tym, co 
czują i przeżywają, i niewiele o tym, co chcieliby czuć. 
Często osoby z Domów Dziecka traktujemy jak trędowate; 
albo użalając się nad nimi, albo wyśmiewając, kiedy oni 
potrzebują tylko odrobiny normalności – klucza do ich 
świata.  

Karpik

Dom dziecka "Orlik"
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by dać dzieciom chociaż 
namiastkę tego, co miałyby w Ap r a w d z i w y m  d o m u ,  

postanowiono przeobrazić Dom dziecka 
tak, aby panowała tam bardziej rodzinna 
atmosfera. Kilka zmian właśnie 
wprowadzane jest w życie. Ten 
nowatorski sposób prowadzenia Domu 
dziecka, ma za zadanie przygotować ich 
do dorosłego, samodzielnego życia. W 
placówce trwa w tej chwili remont, po 
którym ma zostać podzielona, jakby na 
trzy osobne domy.

Każdy dom ma zamieszkiwać 
maksymalnie dziesięciu wychowanków 
stanowiących jedną grupę, więc także 
namiastkę wielodzietnej rodziny. Grupy 
mają mieć osobne wejścia, a gotowanie 
i pranie ma odbywać się w jej obrębie. 
Działając w taki sposób wychowawca 
ma bardziej indywidualny kontakt z 
dzieckiem, przez na przykład rozmowę, 
czy odrabianie zdania domowego. Po 
przez czynności codzienne opiekun 
uczy ich radzenia sobie w dorosłym 
życiu. 

wracamy się do Was z prośbą o 
pomoc dla Domu dziecka "Orlik". ZS z u k a m y  o s ó b  c h ę t n y c h ,  

mogących spędzić trochę czasu dla 
dzieci, które naprawdę tego potrzebują. 
Chodzi nam o odrabianie z nimi lekcji i 
organizację wolnego czasu - wspólne 
rysowanie, granie w gry i tego typu rzeczy. 

Dawniej Dom dziecka wyglądał, 
jak skupisko samotnych, opuszczonych 
dzieciaków, które wszystko robią 
wspólnie - w grupie odrabiają lekcje, czy 
wspólnie jedzą. Taki system nie pozwalał 
na bliższy kontakt z wychowankiem, co 
więcej wiele dzieci zamykało się w sobie. 
Przed reformą dzieci podzielone były na 
trzy grupy, teraz mają tworzyć coś na 
kształt trzech rodzin. Być może nie jest to 
bardzo podobne do prawdziwego domu, 
ale zawsze jest krokiem na przód. Na 
pewno ułatwi to dzieciom egzystencję w 
momencie, kiedy będą już zakładać 
własną rodzinę, bo będą miały pojęcie, 
jak ma wyglądać taki dom.

Sądzę, że ta reforma da 
dzieciom dużo więcej korzyści, niż 
dotychczasowy system i umożliwi 
wychowawcom poświęcenia większej 
uwagi każdemu z podopiecznych. Dom 
dziecka to nie kara, ale ratunek przed 
krzywdą, która może wydarzyć się w 
obrębie każdych czterech ścian.

Karpik

Jeżeli masz chęć do pomocy i możliwość 
dojazdu do Bystrzycy Górnej, przyjdź na 
spotkanie redakcji "Przeciągu" (każdy 
poniedziałek po siódmej lekcji, sala nr 20). 
Z góry dziękujemy wszystkim chętnym, 
którzy włączą się do organizowania przez 
nas akcji.

Reforma w Domu 

Czy dzieci z domów dziecka to 
sieroty? Co to jest rodzina zastępcza 
i zaprzyjaźniona? Mówi Justyna 
Ludwiczak, młodszy wychowawca w 
domu dziecka:
- Tylko niewielki procent dzieci w 
naszym domu dziecka to sieroty. 
Więkrzość ma rodziców, ale z różnych 
przyczyn nie może z nimi mieszkać. 
Nasi wychowankowie odwiedzają 
bliskich w weekendy i święta. Potem, 
niestety, muszą wrócić do nas. Staramy 
sie by dzieciaki czuły się u nas 
szczesliwe, ale wiemy, że nie do końca 
możemy zaspokoić ich uczuciowe 
potrzeby. Najlepszym wyjściem jest 
adopcja lub zmieszkanie z rodziną 
zastępczą.
- Rodzina zstepcza to małżeńswo, a 
czasami także osoba samotna, której 
sąd powierza opiekę do czasu 
osiągnięcia przez nie pełnoletności. 
Rodziną zastępczą zostają często dalsi 
krewni dzieci np. dziadkowie lub ciocia.
- Rodzina zaprzyjaźniona otacza opiekę 
nad wychowankiem domu  dziecka. Od 
czasu do czasu zaprasza go do siebie, 
np. zabiera na weekedy lub wakacje.
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1 listopada
Cmentarz - miejsce, gdzie nad grobami umarłych spotykają się żywi...

1 listopada jest w moim domu świętem otoczonym szczególną czcią - chyba nie 
przesadzę, jeśli porównam je co najmniej do rangi Bożego Narodzenia albo Wielkanocy? 
Nie jest to zwykły dzień - jak myślałam kiedyś - kiedy to po południu człowiek stacza się za 
miasto, żeby zapalić świeczki na grobach bliskich... Choć, kto wie... Może niektórzy tak 
mają?

Szał zaczyna się już kilka dni wcześniej. Jadę z rodziną na zakupy po setkę zniczy i 
najładniejsze kwiaty, a już dzień przed właściwym świętem objeżdżamy pół Polski, bo 
rodzinę  mam pochowaną w różnych miejscach. To także doskonała okazja, aby 
odwiedzić "jeszcze żywych" poukrywanych w różnych zakątkach naszego kraju. Dają o 
sobie znać właśnie w Święto Zmarłych i ewentualnie na Boże Narodzenie kiedy 
znajdujemy ich życzenia w skrzynce pocztowej. Jest to również doskonały moment, aby 
poznać ludzi, których widzę pierwszy raz w życiu, a mówią, że "pamiętają ją mnie  taaką 
malutką"... 
Doprawdy wszystko to jakieś dziwne...

Kiedy byłam mała razem z moją kuzynką znalazłyśmy zarośnięty grób małego 
dziecka i postanowiłyśmy się nim zaopiekować. A teraz? W tym roku moja kuzynka nie 
przyjechała, bo musiała się uczyć... 
Kolejny cios...

Przemierzając  kilometry i zatrzymując się na różnych cmentarzach, spotykam 
różnych, zadumanych ludzi siedzących nad grobami tych, którzy ich opuścili, i pytających 
siebie "dlaczego?". Starsza kobieta pochyla się nad maleńkim pomnikiem jakiegoś 
dziecka. Jest sama, a łzy płyną jej po policzkach. Oczy pytają "dlaczego właśnie on"? My - 

tu, na ziemi opłakujemy naszych przyjaciół i 
rodzinę, bo "już ich nie ma", ale czy 
dochodzi do nas świadomość o tym, że i 
nasze życie też kiedyś się skończy? I gdzie 
wtedy jest miłość, potrzeba bycia przy kimś, 
jeśli wolelibyśmy umrzeć pierwsi?
Jestem tym trochę przytłoczona.
Czym tak właściwie jest śmierć? Przeniesieniem do innego, 

lepszego świata? Czy może ostateczny koniec, który jest po 
prostu czarną kartką zasłaniającą nasze oczy? Sprzecza się 
nauka i filozofia. Ludzie, którzy żyją, nie zdają sobie sprawy, że oni 
także odejdą. Patrzą tylko na rzędy grobów i cierpią, bo są tak 
zaprogramowani, aby dalej żyć. Każdy ma na ten temat swoje 
własne zdanie, a teorii śmierci i narodzin są miliony - dla jednych 
śmierć to koniec, a inni mówią, że to dopiero początek. Wielka, 
odwieczna tajemnica. 
Ale co stałoby się, gdybyśmy znali rozwiązanie tej zagadki?
W tym roku było tak samo jak zwykle. Przejechaliśmy kawał drogi. 

poznając tyle nowych twarzy, oglądając nowe miejsca, 
odświeżając własną pamięć, myślałam o przemijaniu. Mimo 
wszystko wieczorem wybrałam się na cmentarz przy Osiedlu 
Zawiszów, aby postawić ostatni znicz na  mogile wspaniałej 
nauczycielki, którą kiedyś spotkałam w swoim życiu. Wtedy 
dopiero mogłam na chwilę złapać oddech. O takiej porze nad 
cmentarzem unosi się jasna łuna światła, sprawiająca wrażenie 
tańczących dusz.. Bo chyba nie jest najważniejsze to, ile zniczy 
pali się na jednym grobie, ale pamięć o bliskich.

~Mycha

Przemijanie...
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„Sień je, sień je”

Tak naturalnie, mistycznie, kolorystycznie, 
romantycznie, marlejistycznie i fantastycznie. Żadnych polityków, 
żmij i problemów. Tak wiele pociągnięć, tak wiele emocji, jednak 
nie w okresie jesiennej edukacji..

Tak to bywa, że w tym czasie wszystko staje się czarno 
– białe, czy też szarawe. Każde słowo do nas docierające 
przyjmujemy o pewien ułamek sekundy później. Jesteśmy 
oślizgli, toczymy się jak ciężki kamień. Wstajesz rano, budzi Cię 
budzik albo wrzeszcząca z drugiego pokoju mama. Wyglądasz 
przez okno, a tu nie ma słońca. Idziesz do szkoły i wychodzisz z 
niej z myślą, że jutro od nowa to samo. Codziennie podróżując 
mglistym chodnikiem spotykając szarawych ludzi. Być może 
zastanawiając się nad tym , jak włączyć kolory, napisać pracę z 
ekologii, pt. „ Ropa w oczach dziecka”...

Sień je czy jesień to taka pora roku, w której pojawia się 
ten cały syf z padaczką konsumując resztki energii zgromadzonej 
w ciepłej porze roku.

Czekałam dziś na autobus nr 6 i prawie zamarzłam. Na 
szczęście za niecałe 10 minut życia wylądowałam w pierwszej kolejności z gorącą herbatą w  płucach, bo czasami lubi wlecieć tam, 
gdzie nie powinna. Śmiałam się przez szybę z ludzi jedzących podwójne i potrójne porcje Macprzysmaków. Dzieci pochłonięte 
konsumując bacznie obserwowane przez swoich opiekunów, którzy smakują tylko dzisiejsze porcje. Rzeczywistość to zły sen. 
Dlatego tylko od czasu do czasu kontaktuje się z rzeczywistością.
Pije cokolwiek, jem cokolwiek (lecz stanowczo przekracza to normy dzisiejszego stylu odżywiania panien rówieśniczek), jem dużo 
żółtego sera ( to na „siejenna” chandrę – podobno złapało ją już 40% społeczeństwa, a to dopiero początek ).

A najbardziej smakowała mi czarna herbata podana rok temu u pewnej kobiety z mnóstwem dzieci. Tak! A zaraz potem 
zasnęłam w mieszkaniu z dechami na podłodze i bezdusznymi ścianami, z ogromnym oknem na zachód. Biała firanka jedynie i 
koronka u dołu jakby nie pasowały do tych gwiazd na niebie.

Beata Figurna

Nazywam się Olimpia Wróbel i - co tu dużo mówić-
piszę wiersze. Są nudne i niemodne, wiem. Poza tym, 

nawet gdybym do tego zachęcała, większość 
społeczeństwa nigdy nie będzie rozkochana w poezji. Z 

resztą trudno wymagać tego od osiłka z przerośniętą 
klatą lub od różowej ślicznotki. Ale mimo tych 

mankamentów, liryka nie straciła nic ze swej ważności. 
Nawet raperzy klną wierszem, a kochankowie 

zapewniają się w ten sposób o miłości.

Portret 
2 wieczorem i 3 o 9.00 VI 2005r.
HUMOR
Nie mam ochoty na rymy.
Nie mam ochoty na wiersze.
Noszę w swych nerkach szarość
i krwawi, krwawi me serce.
To nie przez brzydotę, głupotę
i nie przez hołubienie miłości.
Nikt nie poranił mnie nożem,
nikt nie zabronił młodości.
Serce zastygło w bezruchu.
Powoli osadził się kurz.
Jestem tak sztywna jak umrzyk
i bledsza nawet niż trup.
Oczy wpatrują się w ziemię-
-czarno i ciemno tuż, tuż.
Ściskam kurczowo smutek,
bo mam zły humor i już!
Zgarbiona, skrzywiona-
-we wnętrznościach tak czuję.
Ból, a twarz kamienna.
Nikt nie potrafi zrozumieć.
Nie mam oczu, uszu,
mózgu nawet nie mam.
Jest mi źle bo chwila i umrę,
a trzęsie, trzęsie się ziemia.
Nie mogę się dopasować
w kanciastą rzeczywistość.
Geometryczne życie
i kwadratowa przyszłość.
Bzdury tu wypisuję
i będę pisać co rusz,
bo właśnie w ten sposób tłumaczę
swój zły humor i... już!

23 V 2005r.
Hierarchia wartości
Kocham cię, wiesz?
I głowa mnie boli,
bo tyle spraw
i niskie ciśnienie.
Bo natłok zajęć.
Kocham cię-
-mówię i idę spać.
Pytam siebie:
Czy wiesz co mówisz?
Czy warto mielić problemy i miłość?

Written 
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Przeciąg(anie) do cooltury

Recenzja
Tokio Hotel - "Schrei"

Rok wydania: 2005
Wytwórnia: Universal Music
Gatunek: pop-rock

Pamiętacie jak kilka lat temu zapanowała moda na młodych rockmanów i pojawiły się jak grzyby po 
deszczu takie formacje jak The Moffats, Hanson, a u nas LO 27. Pamiętacie? Niemiecki przemysł 
muzyczny postanowił przypomnieć nam tamte czasy i "wypuścił" na rynek czterech nastolatków: Billa, 
Toma, Georga i Gustawa, czyli Tokio Hotel. Ich debiutancki singiel "Durch den Monsun" podbił serca 
niemieckich nastolatek. Chłopcy zostali nagrodzeni dwiema tegorocznymi statuetkami Comet 2005. 
Jaki jest "Schrei"? To krzyk pupili Majki Jeżowskiej, którzy jakimś cudem dorwali gitary i perkusję. 
Nasz kochany Papa Dance budzi we mnie głębsze uczucie. Ale muszę przyznać, że "Durch den 
Monsun" wpada w ucho, bo wstyd przyznać, ja, fanka Nirvany, nuciłam ten numer przez ponad tydzień. Poza tym teksty Tokio Hotel 
mogą ułatwić naukę tym, którzy muszą uczyć się języka niemieckiego, a niespecjalnie go lubią. Nie przeraża mnie pod tym 
względem tak jak Rammstein. Brrr…Podsumowując, muzyka na "Schrei" jest przyjemna, gładka jak grzywka wokalisty, nie poraża 
odkrywczością i jest napakowana konserwantami, ale ale jak można nie lubić tych chłopaczków :-)
                                                                                                                                                                             Zuza

This is..., Czyli poznajcie 
SILVERCHAIR

W odległej Australii, w miasteczku Newcastle trzech nastolatków założyło kapelę pod 
nazwą Innocent Criminals. Początkowo Daniel, Ben i Chris grali w garażu numery 
starych weteranów rocka. W końcu nadszedł ich czas! W radiu ogłoszono konkurs na 
młode talenty. Nagrodą miało być nagranie płyty. Chłopcy zgłosili się i wygrali. To 
właśnie wtedy zamienili nazwę kapeli na Silverchair. Był rok 1995. Na rynku australijskim 
pojawił się ich debiutancki singiel "Tomarrow", a tuż po nim płyta "Frogstomp". Krążek 
zrobił furorę nie tylko w rodzinnej Australii, gdzie okrył się czterokrotną platyną, ale także 
w USA. Krytycy byli zachwyceni, wypatrując w Silverchair następców Nirvany. Po 
niemałym sukcesie przyszły lata chude i dość słaba płytka "Freak Show". Po tej klapie 
zniechęceni Australijczycy postanowili zrobić sobie przerwę. To był trudny okres przede 
wszystkim dla frontmana grupy i genialnego muzyka, Daniela Johnsa. Przeżywszy 
depresję i anoreksję, w głębi swego cierpienia stworzył płytę niezwykłą, a była nią "Neon 
Ballroom" wydana w 1999r. Zachwyciła ona fanów muzyki na całym świecie - m.in. 
Niemców, którzy przyznali Silverchair Comet1999 w kategorii Viva Zwei.  
"Silverchairowcy" nie spoczęli jednak na laurach i po kolejnych trzech lat zrobili wielkie 
buum! no i światło dzienne ujrzała błyszcząca awangardowym rockiem i przyprawiona 
latami 50-tymi "Diorama". Grupa nie rozpieszczała fanów koncertami z powodu choroby 
Daniela - artretyzmu. W 2004 roku pojawiło się pierwsze dzieło live pt. "Live at Faraway 
Stables" składające się z dwóch płyt. Nawiasem mówiąc, tuż po wydaniu "Neon 
Ballroom" grupa zastosowała zapychacz w formie składanki "The Best of vol.1". Na razie na tym koniec. Silverchair zawiesił 
działalność. Ben i Chris wycofali się z branży, zaś Daniel Johns działa w formacji The Dissoactives i pisze piosenki (np. Shiver") 
swojej żonie - Natalii Imbruglii.
Zważywszy na gusta większości Polaków, o Siverchair nigdy w naszym kraju nie było głośno. A wielka szkoda, bo to nie jest zwykły " 
taki se" zespół. Jego członkowie są naprawdę świetnymi muzykami i prawdziwymi profesjonalistami. I bardzo mi przykro, kiedy 
opowiadam w towarzystwie o moich idolach, a ludzie nic nie czają. Zachęcam więc Was, abyście spróbowali tej inaczej smakującej 
muzy. Nic już więcej niestety nie mogę zrobić. Polecam z całego serca. Jeśli mój artykuł w jakimś stopniu Was ruszy, to zachęcam do 
zajrzenia na oficjalną stronę Silverchair - www.chairpage.com. Cześć!
                                                                                                                                                                               Zuza

Polecamy- "Oskar i Pani Róża" Eric-Emmanuel Schmitt
Książka "Oskar i Pani Róża" należy do pozycji wyjątkowych- do przeczytania w chwilkę, jednym tchem, ale ślad pozostawia na całe 
życie. Piękna książka pełna mądrości, poczucia humoru, wiary, optymizmu. Opowiada o ostatnich dwunastu dniach życia małego 
Oskara- chłopca chorego na raka. Być może jest to kilkadziesiąt stron, które podają nam przepis na to co jest w życiu najważniejsze- 
uczy i zwraca uwagę na ulotność naszego życia. Wzruszenie, płacz, żal, poczucie śmierci, ale i śmiech nadaje obraz całej opowieści. 
Czytelnik przechodzi ze skrajności w skrajność, bez słowa wytchnienia czyta i czeka na rozwój akcji. Przeżywa z każdą sekundą 
coraz mocniej i żyje z chłopcem aż do końca. Sam koniec akcji jest niezwykle poruszający, mimo, że wszyscy już wcześniej 
domyślają się zakończenia.

Mycha
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Nigdy nie mówiłem o sobie „poeta”
Krzysztof Filipczak jest uczniem II LO w Świdnicy. Choć uczęszcza do klasy matematyczno-fizycznej, w 
jego życiu ważną rolę odgrywa poezja. Jest on tegorocznym laureatem Międzyszkolnego Konkursu 
Literackiego “Lir... rodzaj różny”, więc musiałam zadać mu kilka pytań…

Aleksandra Kopiec - Jak to wszystko się zaczęło?
RespekT -  Kiedy się zaczęło? Nie wiem. Jak? Nie mam pojęcia.
A.K. -  Nie pamiętasz swojego pierwszego wiersza?
RespekT -  Pamiętam, ale czemu go napisałem, ani kiedy to było... nie. 
Tylko tyle, że nie było to spowodowane żadnymi wyższymi emocjami... 
Żadna niespełniona miłość, tragedia rodzinna... Nic z tych rzeczy.
A.K. -  O czym on był?
RespekT -  Hmm... o życiu... o monotonii życia.
A.K. -  Ktoś powiedział ci, że jest dobry?
RespekT -  Nie... jedyne co usłyszałem to: „Krzysiu!? nie wiedziałam ze piszesz 
wiersze”- koleżanka z ławki, gdy przypadkowo wypadła mi z zeszytu kartka.
A.K. -  To dlaczego dalej pisałeś?
RespekT -  Po pierwsze, to nie było zdziwienie typu „co żeś uczynił nikczemniku”, a po drugie, rzadko 
przejmuję się tym co mówią inni.
A.K. -  Do kogo kierujesz swoją lirykę?
RespekT -  Ciężko powiedzieć... to zależy. Niektóre są kierowane do konkretnych osób, związane z 
pewnymi wydarzeniami. A inne od tak, po prostu… bo czemu nie?
A.K. -  Ale po co tworzysz coś takiego? Ludzie wolą siedzieć przed telewizorem niż czytać poezję, nie każdy coś takiego 
docenia, nie każdy rozumie...?
RespekT -  Nigdy nie mówiłem o sobie 'poeta'. Nie lubię myśleć w takich kategoriach. Staram się utrzymać pozory skromności. 
Zresztą... najlepiej sprzedającymi się ostatnio książkami są... tomiki poezji (i Harry Potter). Czytamy mało... fakt, ale to nie znaczy, 
ze nie czytamy wcale. Wydaje mi się, że ludzie lubią czytać poezję, a to czy rozumieją... To już inna sprawa.
A.K. -  A co daje ci natchnienie?
RespekT -  Żebym wiedział... to jest takie pstryknięcie. Jak to pisał Pratchett w 'Morcie' –  „Cząsteczki idei wędrują po 
wszechświecie i spadają na nas nieoczekiwanie. Niestety żadna z tych cząsteczek nie ma wytyczonego celu... Dlatego czasami 
cegła wpada na pomysł jak stworzyć syntetyczne paliwo ze skórek od bananów”. A czasami udaje się coś napisać... człowiekowi, 
nie cegle. Zwykle zaczyna się od pojedynczego zdania, myśli... i na takiej „bazie” powstaje wiersz - lub nie. To jak pieczenie ciasta 
- masz różne składniki, mieszasz i czasem się uda, a czasem nie. Do tego jeszcze wprawa... Kucharz weteran upiecze lepsze 
ciasto od żółtodzioba.
A.K. -  Twoje wiersze są bardzo zróżnicowane. Od czego to zależy?
RespekT -  I znowu ciężko mi się określić. Wydaje mi się, że przede wszystkim od nastroju i od tego co akurat przyjdzie do głowy. 
Na to „zróżnicowanie” wpływa jeszcze fakt, że dopiero uczę się pisać, wciąż szukam 'swojego stylu'.  Ciągle się w jakiś sposób 
zmieniam... Codziennie inaczej. Każdy nowo poznany człowiek, przeczytane zdanie w książce, czy choćby nowy temat w szkole - 
to wszystko ma wpływ na to, jaki jestem, a więc na to, jak piszę.
A.K. -  Który z wierszy jest twoim faworytem?
RespekT -  Jeśli miałbym wybierać, to powiem, że ten o tytule “Cisza” <śmiech>. Może opublikujecie? A jeśli nie to zapraszam na 
www.coszpoezji.blog.onet.pl 
A.K. -  Kto jest dla ciebie autorytetem?
RespekT -  Nie mam konkretnych autorytetów… Nikt doskonały nie jest. Są cechy, które w ludziach cenię i staram się rozwijać je 
w sobie.
A.K. -  Jakie to cechy?
RespekT -  Optymizm, pracowitość, samokrytyka, podchodzenie do życia z dystansem, ale jednocześnie ufność w ludzi, 
inteligencja (przede wszystkim ta emocjonalna). Nie chodzi o to, że jak widzę, że ktoś dobrze kopie buraki, to zaraz też chcę 
buraki kopać...
A.K. -  Podobno uważasz, że poeci są samolubni z natury?
RespekT -  Bo są. <uśmiech> Wynika to z tego, że pragną być doceniani. A jeśli nikt ich nie docenia, to sami muszą to robić. 
Poeta to taka dziwna istota. To jest tak: każdy poeta tworzy sobie iluzoryczny świat, w którym jest kochany i podziwiany. Dlatego 
tak wielu jest początkujących pisarzy, którzy uważają się za bogów, a często brakuje im talentu. Gdy pisarz jest podziwiany, to 
zwykle wychodzi ze swojego świata, już mu nie jest potrzebny i wtedy jest sobą, nie tym, kim sobie wyobraża. Jeśli jednak nie 
spotka się ze zrozumieniem, to zamyka się w swoim świecie. Może to przypadłość tylko nowego pokolenia poetów, takich którzy 
publikują swoje prace w internecie, a ich odbiorcami są inni poeci - też zapatrzeni w siebie. I tak rozpoczyna się mała wojna... 
'moje prace - tak, prace innych - nie'. Taka moja opinia, nie musi być zgodna z prawdą <śmiech>.
 A.K. -  Jakie są Twoje marzenia?

RespekT -  Raczej mało poetyckie <śmiech>. Dobre studia, dobra praca, dobra rodzina. Niewiele wymagam, prawda? 
<uśmiech> 

Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów oraz oczywiście spełnienia marzeń.
P.S. Krzysiu obiecał, że kiedy będzie już sławny i bogaty zostanie sponsorem naszej
gazetki :o)
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MODA NA SUKCES, czyli gratka dla fanów 
seriali
Myślisz, że twoja rodzina jest patologiczna? Jesteś w błędzie! Ten chlubny tytuł należy się wyłącznie rodzinie Foresterów. Po 
obejrzeniu wszystkich dotychczasowych odcinków (kończąc na wczorajszym) doszłam do wniosku, iż nie poszerzają oni swych 
miłosnych horyzontów. Ze wszystkich kombinacji związków zostały tylko 2: Brooke + Stephanie i Riche + Eric, czyli jego ojciec. 
Sprawcie sami, oglądając to wytrawne dzieło amerykańskiej telewizji, codziennie o 16.20 w Jedynce.

KONKURS!
Ile cm obwodu klatki piersiowej ma Thorn Forester?

A. 5 cm
B. 5 mm
C. 500 m

Wyślij odpowiedź pod numer 777 o treści ThornCrazy.prawidłowaodpowiedź. Główną nagrodą jest kolacja z Thornem, dla 100 
pozostałych ufundowaliśmy nagrody niespodzianki - kasety VHS z pierwszym 1000 odcinków "Mody na sukces"

“MOJE 5 ETAPÓW JOGGINGU  (z cyklu notatki sportsmenki)”

Etap pierwszy - animizacja runningu
Stadium to występuje w czasie przebierania. Oczami wyobraźni widzę siebie biegnącą niby gazela w reklamie Rexony. Taka 
szczupła i zwinna. Ach, marzenie!

Etap drugi - poczucie sprintu
Nigdy nie zaczynam biegu truchtem tylko sprintem. Zgrywam lekkoatletkę, a później przychodzi etap 3 i przypominam 
dwutygodniowego naleśnika beztłuszczowego, leżącego na ladzie w sklepie garmażeryjnym.

Etap trzeci - początek astmy
Już nie jest tak fajnie! Zaczyna się. Nie mogę oddychać, zaczynam "skracać nogi". Jakby ktoś spuścił ze mnie powietrze. Moje 
biegi są bardzo intensywne, ale trwają z reguły ok.2 min.

Etap czwarty - Już nie mogę!
Przerwy, co pół minuty i łamanie obietnic, co do długości dystansu. Męka, ale czasem przyjemna.

Etap piąty - Umieranie
Po tak wyczerpującym biegu, wysiadają mi wszystkie człony, jak u 80-latka. Najpierw kłucie w skroni, ból krzyża, zakwasy. Nawet 
nie mogę pić! Później zaczyna "bombardować" mnie brzuch. Tę gehennę przechodzę w łazience (bezpieczniej), na szczęście 
ustępuje po 5-10 minutach. A rano znowu biegam. Jestem masochistką!

                                                                                                                                           Rubrykę przygotowała: Zuza

Ostatnia 

Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko 
w domu robić...
- Siadaj, dwója! A ty Witku, zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, 
taka balanga była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója.

Zatrzymuje policjant studenta, legitymuje go, otwiera dowód
i czyta:
- O! Widzę, że nie pracujemy.
- Nie pracujemy - potwierdza student.
- Obijamy się... - mówi dalej policjant.
- Ano, objamy się - potwierdza student.
- O! Studiujemy... - mówi policjant.
- Nie. Tylko ja studiuję.


