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Odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, podczas 
których dodatkowo zbierane były pieniądze dla ciężko chorego 

absolwenta naszej szkoły, Krystiana Wereckiego.
Wszyscy byli podekscytowani tym tak ważnym dla naszej szkolnej 
społeczności wydarzeniem, gdyż  właśnie dowiedzieliśmy się, kto 

dostąpił  zaszczytu reprezentowania naszej szkoły. Nowi członkowie 
samorządu będą musieli liczyć się z górą obowiązków, które na nich 

spadną. Mamy nadzieję, że 
w pełni podołają tym zadaniom oraz zrealizują swój własny program. Na 

pewno każdy z nich wniesie coś nowego w życie naszej szkoły, bo 
przecież, wprowadzając jakiekolwiek zmiany, ma na myśli doskonalenie siebie i całego otoczenia.

WYBORY

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego

Problem bezdomności

Wiadomości z życia 
szkoły

Działania Klub-net

"Krótka piłka", czyli 
informacje sportowe

Czym jest bunt?

Życzenia Walentynkowe

Przeciąg(anie) do 
cooltury, czyli filmy

 i muzyka

Humor na Ostatniej 
stronie

Walentynki

"To miłość znajduje drogę do serca 
drugiej osoby. Ona sprawia, że ten, 
kto kocha, czuje się bezpieczny. 
Kto kocha, zawsze znajdzie 
sposób, by w prostych słowach o 
swojej miłości opowiedzieć 
ukochanej osobie..."
Z okazji zbliżających się 
Walentynek redakcja "Przeciągu" życzy 
wszystkim duuużo spełnionej miłości! Dlatego 
właśnie roznosimy miłość - każdy, kto chce 
wyznać miłość ukochanej osobie i pozostać 
anonimowy, proszony jest o wrzucenie do 
przeciągowej skrzynki walentynki, a my 
dostarczymy ją adresatowi...

Nowi członkowie Samorządu 
Uczniowskiego: Piotr Macutkiewicz, Paweł 
Kotuliński, Olimpia Kuzio, przewodniczącym 
szkoły został Bartosz Woś... Więcej 
informacji, oraz sylwetki zwycięzców w 
środku...
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

ZAMEK KSIĄŻ

SEMINARIUM W WARSZAWIE

W dniach 21-24 września 2005 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Konstancinie - 
Jeziornej odbyło się seminarium dla liderów grup młodzieżowych w ramach programu 
KLUB- NET. Koordynatorami byli trenerzy z Pracowni Psychologicznej w Krakowie: 
(Elżbieta Sołtys, Sławomir Prusakowski, Tomasz Waleczko, Dorota Nawalaniec). Celem 
szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia swoich 
klubów. W seminarium brały udział grupy z Bałtowa, Wałcza, Trzcianki, Pleśnej i Świdnicy. 
Świdnicę reprezentowali: Teresa Borek, Mariola Janicka, Natalia Gielerska, Karolina 
Kociołek, Katarzyna Bizoń, Grzegorz Romaniecki i Mariusz Bobowski. W ramach 
autoprezentacji grupy przedstawiały zadania, które chcą realizować w ramach projektu. 
Podczas pobytu uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych z zakresu budowania 
otwartego zespołu i rozwiązywania konfliktów. Na zajęciach dopracowaliśmy 
harmonogram działań swoich klubów, które będziemy realizować przez cały następny 
rok. W czasie zabaw integracyjnych poznaliśmy wielu nowych ludzi, nawiązaliśmy 
współpracę z grupami, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Będziemy wspólnie 
pracować w ramach międzynarodowego projektu polsko-czeskiego o nazwie "MPM" czyli 
"Międzynarodowa Pomoc Młodzieżowa", którego celem jest niesienie pomocy 
potrzebującym oraz realizacji filmów o pierwszej pomocy.

Opracowanie:
Mariusz Bobowski

wiątecznie i radośnie chór "Pryma Voce" 9 grudnia 2005 roku śpiewem kolęd 
zainaugurował czas oczekiwania na Wigilię i zakończenie Starego Roku. Na Śzaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Świdnicy 

wyprzedzając pracowity okres matur próbnych na spotkanie wigilijne przybyli 
dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych z 
powiatu świdnickiego, trzebnickiego i z Nowej Rudy, Gościem tego pięknego 
popołudnia był również Zygmunt Worsa - Wicestarosta Świdnicki. Jak zwykle 
towarzyszył nam dyrektor naszej szkoły Ryszard Skórka.

W pięknie udekorowanej sali pachnącej kawą i świątecznymi smakołykami w zadumie, 
aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem a Nowy Rok-Dobrym 
Czasem chór zaśpiewał najbardziej lubiane kolędy: "Przybieżeli do Betlejem", " 
Przystąpmy do szopy", oraz "Dzisiaj w Betlejem". Z uwagi na szczupłość 
pomieszczenia na koncert została zaproszona Camerata Chóralna w składzie:

Soprany:
    * Paulina Kądzior,
    * Dorota Litwa,
    * Karolina Nowak,
    * Aleksandra Skowronek,
    * Katarzyna Kapuściska

Alty:
    * Natalia Bodurka,
    * Roksana Kania,
    * Marta Kolasińska,
    * Irmina Stawicka,
    * Małgorzata Wilk 

Tenory:
    * Tomasz Sienkowski,
    * Sławomir Rębilas,
    * Mariusz Pączek,
    * Jacek Krysztofiak,
    * Marcin Malinowski, 

Basy:
    * Tomasz Szmajda,
    * Mirosław Fryń,
    * Robert Matlak,
    * Maciej Kamiński,
    * Michał Pietraszak. 

Co w śniegu 
piszczy...

Szkolenie w Michałkowej

W dniach 17 i 18 grudnia 2005 
roku w Michałkowej odbyło się szkolenie 
młodzieży licealnej (z III LO, II LO, I LO 
oraz ZSBE w Świdnicy), należącej do 
grupy SIMKA- NET, działającej ZR PCK 
w Świdnicy. Głównym celem wyjazdu 
było przeszkolenie uczestników w 
zakresie pierwszej pomocy i pozoracji 
urazów. Młodzież brała udział w 
wykładach i zajęciach praktycznych m. in. 
podstawowego podtrzymywania życia 
(PPŻ).

Nasz wyjazd miał na celu 
również integrację młodzieży z różnych 
szkół. Po ciężkiej, ale przyjemnej pracy w 
tworzeniu pozoracji oraz odgrywaniu 
scenek np. złamania miednicy, urazu 
kręgosłupa, czy poparzeniach trzeciego 
stopnia. Siedzieliśmy przy kominku i do 
późnej nocy rozmawialiśmy. Czas 
spędzony w Michałkowej na pewno dla 
każdego będzie miłym wspomnieniem, 
zwłaszcza, że wokół była zimowa 
sceneria i panowała sympatyczna 
atmosfera, która zmotywowała nas do 
dalszej pracy.

Opracowanie:
Sonia Wnuk
Paulina Poradowska

Mamy dla Was "smutną" 
wiadomość... Ministerstwo 

Edukacji i Nauki zdecydowało, że  
koniec roku będzie 24 czerwca, a 
w następnych latach w pierwszy 
piątek po 18 czerwca! Premier 

Kazimierz Marcinkiewicz uznał, że 
"czerwiec jest złym okresem na 

naukę"

*
Prawdopodobnie w  przyszłym 

roku będziemy się mogli cieszyć 
dłuższą przerwą zimową - 

wynikiem połączenia 
świątecznego odpoczynku z 

feriami.

*
Nie chcemy was dołować, ale 

minął już pierwszy semestr naszej 
nauki... Z drugiej strony do 

wakacji coraz bliżej...
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złodziejaszków nikt nie może opuścić żywy, tak więc 
rozpoczyna się poszukiwanie Olivera. W końcu zostaje 
schwytany i na powrót zaczyna funkcjonować na prawach 
gangu. Nadchodzi jednak dzień, w którym bohater musi 
pomóc w obrabowaniu pana Brownlow. W wyniku całego 
zajścia zostaje ranny. Dużą rolę w całym filmie odgrywa także 
dziewczyna szefa mafii, pragnąca z całego serca pomóc 
dziecku w ucieczce. Spotyka się więc z panem Brownlowem, 
nadal noszącym w sercu wspomnienie o Oliverze i 
powiadamia go o jego miejscu pobytu. Nie wie jednak, że jest 
śledzona, a wyjawienie sekretu gangu przypłaca życiem. 
Jednak szczęście uśmiechnęło się do chłopca, a gwałtowna 
śmierć negatywnego bohatera pozwala mu powrócić do 
normalności. Właściwie cała opowieść mogłaby zakończyć 
się w tym momencie stwierdzeniem "i żyli długo i szczęśliwie". 
Jednak nie ma zamiaru skończyć się w tak prosty i banalny 
sposób. Oliver postanawia odwiedzić w więzieniu Fagina - 
człowieka ojcującemu mu podczas jego pobytu w szajce. 
Chce z nim odmówić wspólną modlitwę. Ów człowiek zdaje 
się jednak opętany myślą o jutrzejszej egzekucji i w rezultacie 
bohater nie osiąga zamierzonego celu. Wracając do domu 
wraz ze swoim opiekunem widzi jeszcze, jak ludzie stawiają 
szubienicę. Oznacza to, że choć kończy się wszystko w jego 
życiu, to bolesne wspomnienia pozostaną w nim do końca 
życia.

Całe dzieło wydaje się być hołdem złożonym 
wolności, równości i równouprawnieniu. Wywiera silne 
emocje, jest obrazem człowieka, który pomimo młodego 
wieku wiele w swoim życiu przeszedł. Film na długo zapada w 
pamięć i wywołuje w człowieku chęć przeanalizowania 
wszystkiego jeszcze raz. Pokazuje siłę człowieka, wytrwanie 
w nadziei, że jutro przyniesie upragnione szczęście.

Karpik

liver Twist - to jednocześnie imię głównej postaci i 
tytuł filmu, wyreżyserowanego przez Romana OPolańskiego, na które nie omieszkało wybrać się całe 

III LO. Powodem były próbne matury pisane przez 
trzecioklasistów (współczujemy maturzystom, zwłaszcza, że 
w najbliższych miesiącach czeka ich powtórka, tzn. 
prawdziwa matura. Trzymamy za Was kciuki!).

W filmie zostało przedstawione dzieciństwo 
bohatera, a raczej to, czego żaden z nas nie chciałby nazwać 
szczęśliwym dzieciństwem. Cały utwór jest opisem życia 
sieroty, traktowanej gorzej od psa, karmionej najgorszymi 
resztkami, nie znającej nie tylko matczynej miłości, ale 
miłości w ogóle. W ówczesnym świecie traktuje się 
osierocone dziecko, jak robota do prac domowych, któremu 
można ubliżyć, kopnąć, wyrzucić do śmieci. Odbiera się mu 
prawo do normalnej egzystencji i do własnych przywilejów. 
Ten świat rządzi się własnymi regułami, a ludzie są 
"rozwarstwiani" na bardzo istotnych, istotnych, mniej 
istotnych i nieistotnych. Oliver Twist ma bardzo bogatą 
przeszłość. Jako maluch trafia do zakładu pracy dla dzieci, z 
którego zostaje usunięty domagając się większej produkcji 
jedzenia. Następnie jest odesłany do domu, z którego w 
końcu ucieka, w wyniku konfliktu z domownikami i złego 
traktowania. Rozpoczyna swoją długą i męczącą podróż do 
Londynu. Tam trafia do bandy rabusiów. Zaczyna się 
obracać w nieodpowiednim towarzystwie, w efekcie sam 
staje się jednym z nich. Zostaje niezgodnie z prawdą 
osądzony o przestępstwo, którego się nie dopuścił. Trafia 
przed sąd, gdzie zostaje wybroniony przez księgarza - 
obserwatora całego widowiska. Chłopak, zabrany przez 
swojego oskarżyciela do jego domu i tam odzyskuje pełnię 
sił. Obdarzony zaufaniem pana domu, który z czasem 
zaczyna traktować go jak syna. Jednakże bandy 

Młodzi działają
Sądzisz, że młodzież ze Świdnicy i jej okolic nie potrafi zrobić nic dobrego dla 

otoczenia? Udowodnimy Ci, że się mylisz! Zaufała nam już Fundacja Dzieci i Młodzieży         
z Warszawy. W związku z tym przystąpiliśmy do IV edycji programu KLUB- NET 
realizowanego przy wsparciu i współpracy Fundacji im. Roberta Bosha.

Jesteśmy grupą młodych osób interesujących się udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Głównym naszym celem jest doskonalenie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy od jak najmłodszych lat. Należymy do grupy Społecznych Instruktorów 
Młodzieżowych (SIM) przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy. 
Istnieje ona od trzech lat i od początku współpracuje z młodzieżą III LO w Świdnicy. 
Szczególnie zależy nam na współpracy z dziećmi szkół podstawowych, gdyż jest to najlepszy 
okres na rozpoczęcie tego typu edukacji. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać, że 
umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle potrzebna - czasami nasze życie 
może zależeć od przypadkowych osób.

Aby móc rozwijać naszą działalność przystąpiliśmy w tym roku do międzyszkolnego 
projektu klubów uczniowskich o nazwie KLUB- NET. Należy do niego młodzież z Polski, 
Czech i Niemiec. Nasz klub postanowił realizować projekt związany z działalnością grupy 
SIM. Wkrótce połączymy swoje siły z grupą z Czech.

Do tej pory grupa miała swoją siedzibę w ZR PCK w Świdnicy, jednak III LO, przy 
którym powstał nasz klub udostępniło pomieszczenie w jego internacie, które już zaczynamy 
urządzać. Warto zaznaczyć, że "Klub- NET" nie zrzesza wyłącznie uczniów z tej szkoły - 
działają w nim młodzi z różnych szkół. Warunek jest jeden - muszą być pełni zapału, otwarci 
na nowe wyzwania, gotowi na współpracę.

 Już od lat bierzemy udział w wielu imprezach: WOŚP, Góra Grosza, Ingres Biskupi, 
Piknik Europejski, Dni Świdnicy, Książęcy Szkwał, kwesty okolicznościowe na rzecz 
hospicjum i PCK, zbiórki żywności, maskotek dla dzieci. W miarę możliwości wspieramy 
również uczniów niepełnosprawnych. Ciągle podnosimy poziom swoich kompetencji - 
większość ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (zaświadczenia z certyfikatem 
europejskim), wyjeżdżamy na kursy, szkolenia, seminaria. Mamy w planach i już 
rozpoczynamy realizację: 
· szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z Małego Ratowniczka
· mikołajki dla najbiedniejszych dzieci w Świdnicy
· pokazy pierwszej pomocy

Opiekunem projektu jest 
nauczyciel III LO - Mariola 
Makarska-Janicka, a jego 
koordynatorem - Natalia 
Gielerska. Nad wszystkim 
czuwa pani Teresa Borek 
kierownik Biura Rejonowego 
PCK w Świdnicy.
Mamy nadzieję, że Twoje 
zdanie na temat młodych ludzi 
uległo poprawie, jeżeli chcesz, 
możesz sprawdzić jak 
działamy a nawet się do nas 
przyłączyć:
- Teresa Borek (kierownik 
biura ZR PCK Świdnicy)
tel. 0509 526 203
e-mail: pck_swidnica@go2.pl
- Mariola Makarska-Janicka III 
LO w Świdnicy
- Natalia Gielerska
tel. 0889 939 211
e-mail: 
natalia_gielerska@go2.pl

* strona klub-netu
www.klub-net.org

Opracowanie:
Paulina Struś

 Tamara Toczek

Recenzja Przeciągu
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oje pierwsze spotkanie z bezdomnością było raczej pośrednie, ale wywarło na mnie wielki 
wpływ i zmusiło do chwilowego zatrzymania się nad tym problemem. Spacerowałam po Mstarym, poniemieckim cmentarzu i z zaciekawieniem oglądałam wielkie, przestrzenne  

grobowce. W jednym z nich dostrzegłam starą wersalkę z wystającymi sprężynami, czapkę z 
daszkiem i dwie butelki po tanim winie. Byłam - i do tej pory jestem - tym zszokowana. Wciąż 
zastanawiam się, jaka to siła zmusiła tamtego człowieka do nocowania wśród ludzkich zgliszczy? 
Jak to się stało, że nie ma domu? Jak daje sobie radę? Kto mógłby mu pomóc? Czy ma przed sobą 
jakąś przyszłość?

 "Cuchnący, podchmieleni, szarzy ludzie, bez własności, bez tożsamości, bez niczego!" To 
ogólnie przyjęty stereotyp na temat bezdomnych, nie zawsze jednak prawdziwy. Bezdomni budzą w 
nas lęk, niepokój. Ale oni też są ludźmi i też są głodni. Często o tym zapominamy. Czym właściwie 
jest bezdomność? Trudno ją zdefiniować ponieważ w różnych częściach świata ma inne wymierniki i 
zasady. Poza tym czy mieszkańca piwnicy, zawalającego się budynku, lokującego się u przyjaciela 
można jeszcze zaliczyć do bezdomnego?  Wnioskując z powyższej analizy sklasyfikowanie kogoś 
jako bezdomnego  wskazuje na stan w którym 'coś trzeba zrobić' dla osoby, która żyje w takich 
warunkach.

Szacuje się, że w Polsce żyje jakieś 300 000 bezdomnych, ale niektórzy twierdzą, że ich faktyczna 
liczba sięga 500 000! Tak naprawdę nikt nie zna prawdziwej ilości nie mających domu, ponieważ 

nigdzie nie są zameldowani i ciągle się przemieszczają. A jakie mogą być przyczyny bezdomności? 
Otóż zwykle są to problemy rodzinne, utrata pracy, długi, skrajna nędza, uzależnienia, choroby 
psychiczne i fizyczne... Chyba za każdym z tych przypadków kryje się jakaś smutna historia. A 
najgorsze jest to, że przeciętny człowiek nic na to nie poradzi. Czasami może tylko wrzucić do 

zardzewiałej puszki parę złotych i okazać odrobinkę życzliwości, pamiętając, że nie tylko on ma 
swoją dumę osobistą, godność, honor...      

  Olimpia Wróbel

  Życzenia Walentynkowe

 Bezdomność

Pozdro 600 dla naszej ukochanej ekipy: Damiana, MC 
Adika, Patryka, Tomka, Bartka, Grzesia, Łukasza, 
Dody, Stelli, Martyny, Magdy i oczywiście naszego 
wspaniałego barmana z Gryfa - Bartka…
Niech wszyscy zawsze trzymają się razem cokolwiek 
by nie było, nie zważając na to, co nas różni. Niech 
miłość i przyjaźń wciąż będą najważniejszymi 
wartościami wiodącymi Was przez życie…

Ola R., Ola K. i Jola

"Buziaczki dla mojej koffanej przyjaciółki Julitki 
od Paulinki =)"
"Dla najkoffańszej dziewczynki na świecie 
Paulinki Łuczak - uściski, całuski. Jesteś 
najlepsza! KCBM! Takiej przyjaciółki jak ty 
jeszcze nigdy nie miałam!"
Julita z 1b

"Gorące buziaczki dla mojego 
kochanego Damianka 
(Wallusia). Wallek, kocham Cię 
tak, że bardziej się nie da i 
jesteś dla mnie wszystkim, 
chociaż takich buraków jak ty 
jest całe pole. 
KC Miśku!!!"

- Tylko Twoja Księżniczka

"Kocham Cię Ola!!!!!!"
                        ~ Krzyś =)

"Pozdrawiam Asię z 3c i antypozdro dla 
Marka z 3c..."
Kondrad z 3c

"Kocham dziewczynę z 
Ekonomika"

Dawid z 3c

"Pozdrowienia dla konia z bajki o 
Kopciuszku wysyła anonimowy 
wielbiciel..."

"Chciałybyśmy życzyć duuużo miłości Rereczce i Lewarkowi" 
(koleżanki :))

"

"Ja 
pozdrawiam 
Kreta"               
- Jolcia 
"A ja Dodkę..."
Ola 
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Oczy wszystkich gapiów zwrócone były na niego...  Ciało, które oglądali policjanci, 
znaleziono dzisiejszej nocy pod balkonem pobliskiego wieżowca. Przybyły na miejsce 
lekarz stwierdził zgon w wyniku wyziębienia organizmu.                - Co on tu robił? Kim był? 
– padały dociekliwe pytania zgromadzonych mieszkańców.
               Tego nikt nie wie. Może to ojciec rodziny, może biznesmen, kolejarz czy 
hydraulik? To nie jest ważne. Jeszcze kilka godzin temu żył pośród nas, miał własną 
filozofię i swoją receptę na życie. Przede wszystkim był człowiekiem, z ludzką godnością i 
honorem.
                Dzisiejszej nocy przyszło mu odejść z tego świata w samotności, jedynie przy 
wtórze głośnej muzyki, która grała na karnawałowej prywatce, piętro wyżej.
Śnieg, który pokrywał jego ubranie, próbował przysypać swym puchem całą tragedię, która 
się wydarzyła, bo dziwnym wydaje się fakt, że w prawie 300 – tysięcznym mieście ów 
człowiek nie znalazł żadnego miejsca, aby się schronić w czasie mroźnej nocy.
                - Jeszcze wczoraj widziałem go przy klatce schodowej – stwierdził starszy 
mężczyzna w czarnym płaszczu. – Myślałem że pijak jakiś, czy kto...?
 - Pewnie chciał się włamać do piwnicy, wszędzie teraz takich pełno...
 - podchwycił oburzony dozorca.
Co pan takie rzeczy wygaduje – ostro upomina go kobieta, która spacerując wczoraj, 
widziała nieznajomego, który leżał pod balkonem. – Miałam podejść i zapytać, czy nie 
potrzebuje pomocy, ale moje maleństwo chciało już wracać do domu. Mówiąc to, poprawiła 
swojemu pieskowi elegancki kożuszek, w którym był ubrany.
 - Taka tragedia, jak to się stało ? – retorycznie pyta pani, która zauważyła tego człowieka 
gdy wieszała pranie na balkonie. – Mówiłam mężowi żeby zszedł i zobaczył co mu się stało, 
ale właśnie zaczynał się w telewizji ciekawy serial.                 Wszyscy mieszkańcy są teraz 
tacy wstrząśnięci i poruszeni, zapewne wrócą zaraz do swoich domów, usiądą w 
wygodnych fotelach i delektując się wyborną, gorącą herbatą, przeczytają w gazetach, że w 
ubiegłym roku zamarzło w Polsce ponad siedemdziesiąt osób. Nie byli to tylko bezdomni. 
Błąkający się między zaułkami. Znaleźli się w tej liczbie także chorzy, którzy zasłabli w 
czasie zimowego spaceru, nietrzeźwi, których zawiodło to „wyśmienite, rozgrzewające 
lekarstwo” i ubodzy, których nie stać było na ogrzewanie mieszkań. Ta wyjątkowa śmierć 
wszędzie przechodziła cicho i niepostrzeżenie, jak nieproszony gość, nie budziła sąsiadów, 

nie zostawiała śladów na świeżo 
spadłym śniegu, była jednak 
zawsze sroga i bezwzględna jak 
trzaskający wokół mróz...

                 Przy mężczyźnie policja znalazła 
porozrzucane zapałki. Wszystko 
wskazuje na to, że wszelkimi 
sposobami ów człowiek chciał 
pokonać dręczący go chłód, ten 
jednak okazał się silniejszy. 
Zabrakło małej iskierki, iskierki 
miłości, która rozgrzałaby jego 
zmarznięte ciało i zachowała przy życiu; iskierki, która stopiłaby 
lodowy mur ludzkiej obojętności.

                  Ktokolwiek widział zamarzniętego człowieka, musiał zastanawiać się 
nad tym, jak potworna była jego agonia – z jednej strony w całkowitym 
wyobcowaniu, a jednocześnie z okropną świadomością, że obok niego 
żyją ludzie, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki  i oddają się 
własnym zainteresowaniom. Ofiara tymczasem próbuje się bronić, 
szamotać, ale... z czasem zasypia już po raz ostatni. Zanim to się 
stanie, można jeszcze dokonać cudu i ocalić bezcenne ludzkie życie. 
Trzeba tylko podejść, pochylić się i podać rękę... Należy skruszyć 
wtedy obojętność i przekonanie, że ktoś zrobi to za mnie, bo kiedy 
nastąpi tragedia, na długo pozostają wyrzuty sumienia i bezsensowne 
wzajemne oskarżanie...

                       Po jakimś czasie samochód ze zwłokami odjechał. Oby z nim na 
zawsze zniknął brak wrażliwości, zrozumienia i odruchu miłości wobec 
potrzebującego.

                      Pod feralnym balkonem ktoś zapalił znicze i postawił sztuczne kwiaty. 
Myślę, że nie o to tu chodziło, człowiek, który zamarzł dzisiejszej nocy, 
potrzebował tylko malutkiej iskierki – iskierki, której akurat zabrakło.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rufus
fot. Daniel Zimnicki

          Niewydumana historia ze świętami w tle

Zabrakło iskierki
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WYBORY WYBORY WYBORY WYBORY WYBO
W tym roku do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego startowało ośmiu kandydatów. Aby przybliżyć 
Wam nieco ich sylwetki postanowiliśmy poprosić ich o prezentacje samych siebie.

Do samorządu startowali:
:
 - Małgorzata Szot - 1a
 - Paweł Kotuliński - 1e
 - Justyna Łesak  -1f 
 - Olimpia Kuzio - 2a
 - Piotr Macutkiewicz - 2b
 - Małgorzata Sładkiewicz - 2c
 - Bartosz Woś - 2f
 - Angelika Dykier - 1b

Nowym Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego został:

                                                                                BARTOSZ WOŚ (zdobywając 94 głosy)

W głosowaniu wzięło udział 406 uczniów (z 604 uprawnionych), co stanowi 67,2% ogółu. Nieważnych 
głosów było 2.

Na poszczególnych kandydatów oddano następujace ilości ważnych głosów:

Dykier Angelika - 33
Kotuliński Paweł - 49
Kuzio Olimpia - 46
Łesak Justyna - 37
Macutkiewicz Piotr - 89
Składkiewicz Małgorzata - 29
Szot Małgorzata - 27
Woś Bartosz - 94

Członkami Zarządu zostali:
1) Piotr Macutkiewicz
2) Paweł Kotuliński
3) Olimpia Kuzio

Poprosiliśmy zwycięzców , aby dostarczyli nam 
informacje na swój temat w dowolej formie. 
Niektórzy bardzo dobrze się spisali, inni wręcz nie 
potrafią ułożyć sensownego zdania. Cóż, to Wy 
ich wybieraliście...
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Mam na imię Piotr, uczęszczam do klasy II b, o profilu plastycznym. 
Moje zainteresowania to muzyka, modelarstwo i rysunek. W 
przyszłości mam zamiar studiować architekturę.
Trudno jest pisać o sobie, na pewno jestem cierpliwy , chociaż  jak 
każdy mam chwile słabości, ale w końcu jestem tylko człowiekiem i 
to akceptuję.
Lubię pracę w zespole, jestem osobą bezkonfliktową , otwartą na 
propozycje innych. Cenię otwartość, szczerość, zdolność do 
negocjacji, co jest warunkiem dobrej współpracy i nawiązywania 
poprawnych kontaktów międzyludzkich i komunikacji 
interpersonalnej.  Jako przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
chciałbym w dalszym ciągu kontynuować i osiągać cele jakie udało 
nam się wspólnie z obecnym samorządem zrealizować. Aby 
współpraca uczniów z Gronem Pedagogicznym układała się 
pozytywnie i przynosiła same korzyści.
Chciałbym aby chodzenie do szkoły nie było tylko obowiązkiem ale 
również przyjemnością. Nie mam skonkretyzowanego planu 
działania, ale moja otwartość na innych pozwoli mi stworzyć taki 
plan, który mam nadzieję, zadowoli większość. 

Z poważaniem
Piotr Macutkiewicz

   RY WYOBORY WYBORY WYBORY WYBORY

Bartosz Woś:

Olimpia Kuzio:
Paweł Kotuliński:
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 Bunt?

Czas zrujnować stary porządek
Słowo bunt - głośne, dumne, samo w sobie niepokorne. Dziś zmalało jego wielkie znaczenie. Czasy, w których nam przyszło 

żyć jakieś takie nijakie to też nie ma się, przeciw czemu buntować. Wielkie uciski, zabory i wojny już za nami. Wszystkie normy moralno 
prawne dawno gdzieś tam zostały złamane Także nie ma nawet, czym szokować w imię buntu. Jasnym jest nasunięcie się pytania: "Czy 
dziś jest jeszcze miejsce dla wielkich buntowników, którzy rzucają świat na kolana?" Ja odpowiadam jasno mocno i krótko, jak dobry 
pięściarz: "Tak, jest dla nich miejsce, bo świat jest jeszcze niedoskonały". Natomiast inna prawda jest taka, że zamiera zjawisko buntu 
tzw. Powszechnego. W jego miejsce wkracza tak ohydna i szara znieczulica. Bunt wymiera.

Nie ma dziś miejsca na kreatywność wyobraźni, w młodym człowieku zastępuje się ją odtwarzaczem mp3 i kolorowymi bajkami 
z Internetu. Wielu przejdzie obojętnie koło wielkiej zbrodni i krzywdy na ulicy, porodówce czy w wysokim sądzie. Tutaj upatruję wizji 
głośnego i donośnego czynu buntownika. Jednak to wszystko mrzonki - tak kiedyś usłyszałem od wielkiego autorytetu tego świata. Dziś 
nieposkromieni buntownicy to tzw. "Księżycowe dzieci". Oni tkwią w dożywotnich gettach skąd się nigdy nie wychodzi. Dla czego? Bo nie 
pokochali całego tego plastiku  - dla jednych miękki jak puch a dla drugich ostry jak igła narkomana. To wszystko to sytuacje ekstremalne. 
Może nawet lepsze, bo gdy spojrzymy na rodzinę Kowalskich, którzy na drodze swej ewolucji za 10 lat nie będą z sobą rozmawiać przy 
stole, bo nie będzie na to czasu, to ja wolę cały rynsztok z jego urokami niż łoże w takim domu.

Ludzkość od Grenlandii po przylądek Horn potrzebuje wstrząsu. A kto ma dać? Ludzie uśpieni od najmłodszych lat, którzy nie 
znają smaku walki? Świat chciałby dziś zobaczyć kohortę lwów biegnących przez ulice miast. Wiernych i oddanych sobie, które są 
symbolem czystej walki. Dziś nie ma takich ludzi. Może to wina wojen, postępu albo nas samych, którzy godzimy się, by nasze życie szło i 
mijało jak kolejne lekcje, z których nic nie wynosimy. - Bo, po co? Tak na dobrą sprawę? By dać coś od siebie. Nie lepiej trzymać się z boku 
i nie wystawiać się na ciosy. Do tego właśnie doprowadziliśmy. Do braku "gęb". A po co? Tak byśmy mogli żyć sobie anonimowo w 
wielkim szarym mrowisku wyzutym z jakichkolwiek wyższych uczuć. Ubarwionym tylko tapetą z naszego nowego telefonu. 

Ecce homo
W y p o w i a d a j ą c  s ł o w o  " c z ł o w i e k " ,  c z ę s to  

schematycznie wyobrażamy sobie osobnika w wieku 
czterdziestu lat, o ukształtowanym światopoglądzie, ułożonego, 
odpowiedzialnego. Ecce homo. W czasach, gdy aborcja zaczęła 
stawać się nieskomplikowanym zabiegiem między poważnymi 
operacjami, wielu przypomina, że człowiek to też ta mała, 
kilkumilimetrowa istotka w łonie matki. Człowiek - zniedołężniały 
staruszek w hospicjum. Czy ktoś pamięta, że młodzież to też 
ludzie? Czy jesteśmy świadomi, że młodość to nie tylko wstęp do 
życia, ale już samo życie w pełni znaczenia tego słowa? To 
właśnie próbowało uświadomić oświeceniowym romantykom 
młodzież romantyzmu.

"Poprzednia generacja uczestniczyła w wojnach 
napoleońskich, pokolenie młodych romantyków nie miało tej 
szansy" - pisze Maria Janion. Jest tak też w przypadku nas, ludzi 
młodych, żyjących na przełomie XX/XXI wieku. Przyszliśmy na 
świat już po drugiej wojnie światowej, hitlerowskich obozach 
pracy, rosyjskich łagrach. To nie my walczyliśmy z ekspansją 
socjalizmu i komunizmu. Nie mamy swojego miejsca w historii, 
nikt go dla nas nie przewidział. Dlatego tak jak romantycy 
buntujemy się przeciw zastanemu porządkowi świata. W czasie, 
gdy na ulicy jesteśmy tylko jedną z tysiąca podobnych twarzy, w 
szkole - tylko numerkiem podporządkowanym do klasy i 
rocznika, szukamy drogi do odnalezienia samych siebie. Jak 
romantycy, za wszelką cenę próbujemy podkreślić swój 

indywidualizm. Zastanawiamy się, czy mamy jeszcze coś do 
powiedzenia, czy już wszystko zostało wypowiedziane? 
Chcemy wierzyć, że nie, i powtarzamy ambitnie za 
Mickiewiczem: "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego 
rozum nie złamie (…)".

Dorośli jednak ciągle nie potrafią w nas dostrzec 
"materiału na człowieka". Zarzucają nam brak doświadczenia 
życiowego, mądrości. Traktują nas jak jednolitą masę, 
sprawiają, że faktycznie przestajemy pamiętać o swoim 
indywidualizmie. Choć wciąż drzemie w nas zapał, ciekawość, 
chęć poznania świata. Jak          w "Odzie do młodości" 
chcemy krzyknąć: "Dalej bryło z posad świata! Nowymi cię 
pchniemy tory!". Tylko ci klasyczni, oświeceni życiowym 
doświadczeniem dorośli twierdzą, że już przecież zmieniać 
nie trzeba, że wszystko już zrobione.

Ta walka pokoleń trwa nieprzerwanie od czasów 
romantyzmu. Z czasem ci młodzi, pełni zapału przeistaczają 
się w starych krytyków, którzy sami walczą z młodszym 
pokoleniem. Jak to nazwać? Czy człowiek starzeje się, czy 
dorasta? Czy to konieczna zmiana? Nie znamy odpowiedzi na 
te pytania, starajmy się więc jak najdłużej znajdować w sobie 
siłę do buntu i pamiętać, by "przeszłości nie deptać ołtarzy" jak 
radzi Asnyk. Pamiętać, jak trudno być młodym buntownikiem. 
Człowiekiem.

Paulina Struś

Bunt jest to pojęcie z zakresu nauk społecznych. W koncepcji Roberta Mertona oznacza sposób przystosowania 
jednostki poprzez odrzucenie celów społecznych grupy oraz społecznie uznawanych środków realizacji celów 
społecznych oraz zastąpienie ich własnymi celami i środkami osiągania tychże. Zachowania tego typu pojawiać 
mogą się pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku odrzucania kultury dominującej i 
zastępowania jej kontrkulturą.

            (encyklopedyczna definicja buntu)

"Buntuję się, więc jestem"

                                                 Albert Camus
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                                                         Krótka piłka

Drodzy Czytelnicy " Przeciągu" .
Po bodaj 3 letniej przerwie wznawiamy publikowanie comiesięcznych 
raportów ze "sportowego życia szkoły".
A dzieje się , jak wiecie, niemało.
Nasi reprezentanci, pod opieką i przewodnictwem nauczycieli wf, odnoszą 
większe lub mniejsze sukcesy na arenach sportowych powiatu 
świdnickiego, strefy wałbrzyskiej i województwa - dzielnie walcząc o to by 
szkoła nasza postrzegana była jako sportowa potęga.
Wprawdzie bywa, iż to przeciwnicy okazują się mocniejsi, ale zapewniam 
was, że  chłopcy i dziewczęta w koszulkach z napisem III LO starają się jak 
umieją najlepiej, często kosztem ogromnego wysiłku, reprezentować          
z honorem barwy naszej szkoły.

Warto o nich pisać i warto byście o nich wiedzieli.
Od dzisiejszego numeru począwszy obiecuję informować Szanownych 
Czytelników o tym co ciekawego dzieje się w życiu sportowym szkoły            
i przedstawiać najistotniejsze informacje z aren sportowych, na których swój 
udział zaznaczą nasi sportowcy.
Dziś garść aktualności i ciekawsze wyniki zmagań sportowych w bieżącym 
roku szkolnym.
Ze sportowym pozdrowieniem.
B.B.

Wrzesień 2005

1.Indywidualne Biegi Przełajowe – 
reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce.

2.20.09.2005 odbył się X Szkolny Rajd 
Rowerowy, w którym wzięło udział ponad 110 
uczestników. Po raz pierwszy Rajd miał 
charakter terenowy i był bardzo udany  pod 
względem organizacyjnym i rekreacyjnym.
Z roku na rok rośnie liczba uczestników Rajdów 
Rowerowych co świadczy wzrastającej 
popularności tej imprezy.

3.Zawody Lekkoatletyczne Klubu 
Niepełnosprawnych „ Start”  Wałbrzych.
Udział brał w nich Michał Rodziewicz z kl. III h 
zdobywając II miejsce w wieloboju (opiekun 
sportowy – B. Buczko)

4.I Rzut Ligi LA Dziewczęta – III miejsce – 
(opiekuni sportowi K. Łyszkiewicz, B. 
Głowacka)
Chłopcy – II miejsce

Październik 2005
1.Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewczęta  - III miejsce (opiekun sportowy B. 
Głowacka)
Chłopcy – I miejsce (opiekun sportowy – R. 
Zięba)
Skład sztafety :
1. M. Filipowski – IIId
2.K. Durzyński – Id
3.P. Mrzygłód – IId
4.B. Żabiński – IIId
5.K. Sajdak – Id
6.M. Szor – IId
7.B. Tkaczyk – Id
8.T. Łysoń – Id
9.K. Płoszaj – Id
10.D. Ciarkowski - IIIc

11.Piłka nożna 
Eliminacje – I miejsce
Finały powiatowe  - II miejsce
Skład drużyny :  
1. A. Wolański – IIId
2. B. Turzański – IIId
3. M. Szulc – IIId
4. B. Kubler – IIId
5. R. Ludwik – IIId
6. M. Masny – IIId
7. P. Chrzan – IId
8. P. Mrzygłód – IId
9. P. Szokało – IId
10. M. Szor – IId
11. B. Woś – IIf
12. T. Łysoń – Id
13. A. Konefał – Id
14. T. Łukasik
15. B. Tkaczyk – Id   16. K. Sajdak - Id
17. P. Kobiela - IIIf
18. M. Bobowski - IIb
Opiekunowie sportowi : B.Buczko, R.Zięba

Listopad 2005 
1.Piłka siatkowa – chłopcy
Mecz sparingowy III LO – II LO – 2 : 0 (17.11.2005)
Eliminacje powiatowe – I miejsce (22.11.2005)
Finały powiatowe – I miejsce i awans do półfinałów Strefy Wałbrzyskiej 
(24.11.2005)

Skład zespołu :
1.Marcin Wójciak – kl IIIe
2.Daniel Fudali – kl IIIe
3.Marcin Goździejewski – IIIe
4.Artur Barczak – IIIc
5.Marcin Szor – IId

6.Łukasz Łuksin
7.Wojciech Majcherek – IId
8.Cezary Dziedzic – IIc
9.Dariusz Kijek – IId
10.Marcin Borowy – Id

Grudzień 20005
1. Mistrzostwa III LO w Pływaniu (30.11.2005) – tradycyjnie już 
nauczyciele wf we współpracy z Panem Dyrektorem Ryszardem Skórką 
zorganizowali szkolne zawody pływackie będące jednocześnie 
kwalifikacjami do reprezentacji szkoły na zawody Strefy Wałbrzyskiej.
Zawody odbyły się na pływalni przy ulicy równej.Było sporo emocji  i 
padło kilka wartościowych wyników, a zwycięzcy poszczególnych stylów 
nagrodzeni zostali pięknymi dyplomami projektu Pana Dyrektora R. 
Skórki. Niekwestionowanym „ królem” zawodów został Rafał Filipczak z 
kl. I d zwyciężając bezapelacyjnie w stylu dowolnym i klasycznym.

2.Mistrzostwa Strefy Wałbrzyskiej i Powiatu Świdnickiego w Pływaniu 
(8.12.2005)
Po raz kolejny naszej szkole przypadł zaszczyt organizowania tych 
wielkich zawodów pływackich.
Kto widział te zawody, wie jak ciężką organizacyjnie pracę wykonali 
nauczyciele wf ,żeby zawody wypadły dobrze i wszystko przebiegło 
sprawnie.
 Impreza miała świetną atmosferę i wysoki poziom sportowy.Obsada 
zawodów również była wyjątkowo liczna, bo poza szkołami powiatu 
świdnickiego startowały również drużyny szkół z Wałbrzycha, Bielawy, 
Dzierżoniowa. Pieszyc. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach dziewcząt i 
chłopców. Pływano na dystansie 50m stylami : zmiennym, klasycznym, 
grzbietowym i motylkowym oraz w sztafetach : zmienną i dowolna 4 x 
50m.
W klasyfikacji drużynowej nasze drużyny {chłopców i dziewcząt}zajęły 
trzecie miejsca w  powiecie świdnickim.W organizacji pomagała grupa  
uczniów z klasy IId oraz dziewczęta z 

3. Turniej Towarzyski w Piłce Siatkowej Chłopców z okazji Dnia Patrona I 
LO I miejsce (12.12.2005) - opiekun sportowy B. Buczko
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Przeciąg(anie) do cooltury
RECENZJA PŁYTY

Robbie Williams – „Intensive care”
Rok wydania: 2005
Wydawca: EMI MUSIC POLAND
Gatunek: pop
Ten tekst dedykuję mojemu kumplowi, Dębkowi, który „zakochał się’ w Robbim, po 
usłyszeniu kawałka „Tripping”. Ja osobiście nigdy nie byłam jego fanką, ale mam do gościa 
szacunek, bo jest dobrym muzykiem. Jaka jest ta płyta? To pop na najwyższym poziomie i 
gwarantuję, że po przesłuchaniu „Intensive care” nie będziemy potrzebowali intensywnej 
opieki. No co tu dużo gadać każda piosenka z tego krążka staję się hitem. A dlaczego? Bo 
Willims ma po prostu talent do tworzenia chwytliwych i melodyjnych kawałków. A poza tym 
jest swój chłop i świetnie śpiewa na żywo. Czy zgadzasz się ze mną Dębuś?
                                                                                                                                      ZUZA

INCUBUS

Jest taki zespół, amerykański zespół, którego 
muzyki nie można przypisać do żadnego 
gatunku muzycznego. To taka pełna energii 
mieszanka funku, rocka i metalu. Ten zespół 
to...INCUBUS. Powstał on prawie 11 lat i tworzy 
go pięciu niebalnych gostków, (pochwalę 
trochę) bardzo utalentowanych. Mało który 
mieszkaniec Polski zna Incubusa, ale za 
oceanem są oni gwiazdami. Wydali 5 krążków 
studyjnych, z których najsławniejszy , wydany 
w 1994 roku - "Make Yourself" okrył się 
podwójną platyna. Nie ma chyba lepszej 
rekomendacji, prawda? Ich ostatni album 
noszący nazwę "A crow left out of the murder" 
jest zdecydowanie bardziej rockowy.

This is... czyli poznajcie zespół...

Po prostu miodz io !  A 
wszystkich zaintrygowanych 
tym Puchatków zapraszam 
do odwiedzenia stronki: 
www.enjoyincubus.com

Uważam, że teledyski są małymi dziełami sztuki, 
wcale niegorszymi od filmów. Przedstawiam Wam 
pięć moich ulubionych i zachęcam do obejrzenia 
ich.
1.Nine Ich Nails – „The perfect drug”
Dla lubiących horrory i wampirze klimaty, barrrdzo 
mroczny.
2.Incubus – „Megalomaniac”
Jeśli lubisz wizualne metafory, a nie lubisz Busha 
musisz obejrzeć ten wideoklip.
3.Korn – „Word up”
Zobacz jak to jest być psem, członkowie Korna już 
o tym wiedzą.
4.Placebo – “Twenty years”
Fajny klimat, tylko szkoda, że pokazują wokalistę
5.Tori Amos – „Butterflies”
Jej „motylki” są lepsze niż te z łąki, jak w bajce!

TOP5 fajne teledyski

Na dużym ekranie

King Kong – reżyser: Peter Jackson, 
aktorzy – Adrian Brody (Jack Driscoll), 
Naomi Watts (Ann Darrow), Jack Black 
(Carl Denham). Zapowiada się 
megaprodukcja, której już dziś można 
by powiedzieć-pewniak Oscarowy. 
Akcja toczy się na Wyspie Czaszek 
gdzie Carl Denham wraz z ekipą 
filmową kręci swój nieukończony film, 
jak się okazuje nie są sami na 
tajemniczej wyspie. Wielka małpa to 
tylko początek przygody, jaka ich 
spotka…

Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i 
Stara Szafa – reżyser: Andrew 
Adamson, aktorzy – Georgie Henley 
(Łucja), William Moseley (Piotr), 
Skandar Keynes (Edmund). Film 
powstał na podstawie popularnej serii 
książek autorstwa C.S.Lewisa.
Opowiada on h is tor ię  czwórk i  
rodzeństwa, które w tajemniczy sposób 
przenoszą się do bajkowej krainy Narnii, 
by przeżyć tam wspaniałe przygody. 
Narnia zamieszkana jest przez 
niezwykłe istoty: zwierzęta mówiące 
ludzkim językiem, fauny i centaury. Na 
ich czele stoi legendarny lew Aslan...

Hooligans – reżyser: Lexi Alexander, 
aktorzy – Elijah Wood (Matt), Charlie 
Hunnam(Pete), Claire Forlani(Shannon).
Bohaterem filmu jest Matt student 
Harvardu niesłusznie wyrzucony z 
uczelni. Po stracie statusu studenta, 
postanawia przenieść się do Londynu. 
Tam spotyka Pete'a, który wprowadza go 
w świat piłkarskich kibiców – chuliganów.
Zostaje wciągnięty w subkulturę, 
szalikowców i wojny między 
pseudokibicami rywalizujących klubów 
piłki nożnej...
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"Poza lustrem"

Zbyt mało w nas bólu
By mówić o cierpieniu
Zbyt mało mamy sił
By walczyć
Tak to my
Słabi, nieudolni ludzie
Spisani na straty
Ile w nas upośledzenia
Jacy jesteśmy trędowaci
Upadli
Na ostatnie schody
hierarchii wartości
Oto my
Dziwolągi
Nie chcemy litości

Zuzanna Zaręba

"Czy patrzysz czasem na 
chmury?"

Chmury ilustrują świat
Jestem tak piekielnie uziemiona
A chcę być uniesiona przez wiatr
Czasem błękit nieba rozdziera
mnie od środka
kiedy indziej chmury jak toksyna
przesłaniają mi mózg
jestem tylko człowiekiem
i nie chcę udawać że 
czymś więcej
nie mam duszy anioła
choć chciałbym...mieć 
skrzydła
lecz chyba inni potrzebują 
ich bardziej

                                                       000 o...
ywróciłam się z łóżka na szaro-śnieżny dywanw

Taka pospolitość w państwie co się Polska zwie, zupełna codzienność po mieście krążąca, nic dobrego nie wnosząca w kraj 
kwitnącej biedy...

Rzeczywistość tłumi, wręcz zabija muzykę duszy. A śmiech jest tą muzyką. Popatrzmy chociażby na dno, jaki smutny jest 
świat, a w szczególności nasz kraj -  Polska. To właśnie nas Polaków rzeczywistość zabija najbardziej. Dni tutaj mają tak fałszywie 
prostą fabułę, że aż stają się nudne i żenujące. Spośród codziennych zajęć jedynie nieliczności okazują się trafem. Ale u 
większości ludzi, jak to się o tym kiedyś w prasie wyczytało, to wrodzona świadomość tego, że ma się kłopoty z zaśnięciem. Tak 
właśnie! Sen przychodzi rzadko mleczną drogą...
Dajmy spokój niepełnym namiętnościom niespełnionym.
Oszukiwanie siebie samej w sobie nie popłaci ci szczęśliwym życiem, nie dostaniesz nagrody za ofiarowanie komuś drugiego 
śniadania w szkole i soczystego jabłka.
Warto czasem byłoby być chamem spluwającym na życie dzienne i oszukując się tym, w nocy maltretować własne ciało niemogące 
zasnąć.

Ręce umoczone w płynie do mycia naczyń mam, bo z roztargnienia za duża ilość wyskoczyła z butli i pomyśleć, że ta 
piana ładnie pachnie cytryną,  której zapachu zabrakło mi w herbacie - oto całe wynagrodzenie powszechnego dnia.
Pozwolenie na przytoczenie powykręcanych wyrazów:

„jesienny pramolanjesienne humoryjesienna depresjasto różnych twarzy i oczu i wszystkie usta takie same, wykrzywione do 
uśmiechu, który nigdy nie nadejdzie, tęsknię za tobą i nie tęsknię za sobąjesienne zmęczeniedobranoc” – tudzież Różowy Tiul

...a u mnie rutyna już się chyba przyzwyczajam i nic mnie już nie zdziwi;żaden upadek, żadna deprecha, żaden smutek, żadna łza 
spływająca po policzku - wszystko nabrało takiego pospolitego obiegu, że już nie robi się mi przykro.. bo po co?Wszyscy mają 
jakieś smutki i nikt nie doznał doskonałości w świecie, bo doskonałość nie ma uczuć.Tak więc jesienne zmęczenie trzeba przeżyć, 
za rok znowu przyjdzie.Nie martwmy się :P przyjdzie też za dwa lata i za trzy i tak w kółko...
Trzeba przeżyć też codziennych „buców”,
maniaków złego traktowania, społeczność edukującą się,
trzeba przeżyć wulgarnych prostaków za biurkiem
przecież bez nich nie powstałyby te słowa :-) 

                                                        Beata Figurna
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M jak MIŁOŚĆ czy może W jak WYŻERA?

W tym momencie decyduję się na poważny krok, wszakże krytykowanie "M jak Miłość", serialu, który cieszy się dużą 
popularnością, jest po prostu samobójstwem. Ja również byłam fanką Mostowiaków i spółki, dopóki nie zrozumiałam, że tam 

nie chodzi o miłość, lecz o ….jedzenie. Nie mogłam w to uwierzyć. Jednak coś w tym było. W każdym poradniku na temat 
odchudzania trąbią - Ostatni posiłek należy jeść o 18.00. Ale jak tu wytrwać, kiedy o 20.00 u Barbary i Lucjana na obiad są 

pierogi, a na podwieczorek ciasto domowej roboty, kilka minut później pokazują Martę i Jacka w restauracji i Marta zamawia 
tiramisu albo Kinga stoi za ladą w kawiarni, a na ladzie pączki. Litości!!! Człowiekowi chce się płakać. Próbowałam nawet nie 

czuć ssania w żołądku i zjednoczyć się z bohaterami w konsumpcji. No i po tygodniu tej "solidarności" utyłam 4 kg. 
Mostowiakowie zdobyli popularność, kierując się starym porzekadłem - przez żołądek do serca. Chyba do mojego serca 

prowadzi inna droga, dlatego oglądam teraz "Pensjonat pod Różą".

Dla wielbicieli "M jak Miłość" mam 
sympatyczny sms-owy konkurs.

Ile posiłków dziennie spożywają 
Mostowiakowie?

A. 5
B. 10
C. 20

Wyślij sms-a o treści 
wielkieżarcie.prawidłowa odpowiedź pod 
numer 7698 . Nagrodą jest grochówka 

Barbary, a dla 10 przegranych osób mamy 
kino domowe. 

TELENOWELA W ODCINKACH  (odc.2)

- Kocham Cię Enrique Ricky Ivo Lousie z domu Gonzalezów
- I ja Cię kocham Milagros Esmeraldo Shakiro z familii Lopezów
- Ale ja Cię kocham bardziej
- Nie mój Drogi ja Cię kocham bardziej
- Nie, bo ja
- Ja! (x 12)
- Ja! (x 12)
- Może zmieńmy formułę?
- OK.
- Ubóstwiam Cię Milagros
- Ja również ubóstwiam Cię Enrique                    [c.d.n.]

Bieżniowa LIRYKA ( z dziennika sportsmenki)

"Ach, te biegi!"

Moje, moje zakwasy
Moje nogi są jak dwa kulasy
Mięsień strasznie boli
Chyba lżej pracuje się na roli
Bo to w-fu jest czar
Od tego biegania siada mi na gar
Tchu brakuje, wzrok świruje
Chyba serce krwi już nie pompuje
Skończyłam maraton
Na sześciesiątym kole
Chyba
Matematykę wolę

Przychodzi Jasiu z poparzoną reką i nogą.. .
- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta siostra
- Prąd mnie kopnął.
- A w nogę?
- Chciałem mu oddać...!!

Jasio siedzi na ławce w parku, a obok niego kobieta w 
ciąży. Jasio po chwili zagaduje:

- Przepraszam, co pani w tym brzuchu ma ,że ma pani go 
takiego dużego?

- Dzidziusia - odpowiada kobieta.
- A kocha go pani - dopytuje Jaś.

- Oczywyście, przecież jestem jego mamą - odpowiada 
kobieta.

- To dlaczego go pani zjadła?

Mama patrzy przez okno i widzi, jak Jasio pije wodę z kałuży.
- Nie pij tej wody, przecież tam żyje mnóstwo bakterii!
- Już nie! Przejechałem je kilka razy rowerem!

Jasiu na szkolnej wycieczce do lasu pyta się pani:
- Proszę pani co to jest?

- A widzisz Jasiu to są czarne jagody.
- A dlaczego są czerwone? - pyta Jasiu

- Bo są jeszcze zielone, ale jak dojrzeją to sie zrobią granatowe.


