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W numerze:
O programie 

“Superbelfer”

Żegnamy 
trzecioklasistów

O spektaklu “Moralność 
Pani Dulskiej” i wywiad 

z Anną Seniuk

Humor dla każdego

Wiadomości ze szkoły

Sportowe nowinki

Recenzja “Madame” 
Antoniego Libera

Trochę o muzyce

... i wiele innych

Złota myśl: “Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean” - Isaac Newton

ako redaktorki "Przeciągu" postanowiłyśmy porozmawiać z panią profesor Mariolą 
Makarską-Janicką, naszym Superbelfrem. Przed tą króciutką rozmową troszkę się Jkrępowałyśmy, ponieważ pani profesor na lekcjach geografii wygląda na surową. 

Nasze obawy nie potwierdziły się, natomiast na własnej skórze mogłyśmy doświadczyć, 
jaką osobą jest nasza nauczycielka i odrobinkę ją poznać. Na samym początku pani 
profesor przyznała się nam, że w żadnym wypadku nie uważa się za Superbelfra. Sądzi, 
że na ten tytuł zasługują inni profesorowie z naszej szkoły, którzy być może mają większe 
osiągnięcia od niej samej, czy wyróżniają się szczególnymi zaletami. Jednak to właśnie 
kandydaturę pani Janickiej Dyrekcja zgłosiła do programu i naszym (subiektywnym:)) 
zdaniem był to dobry wybór. Dlaczego? Otóż nasza pani profesor jest pracowita, 
konsekwentna, ma dobry kontakt nawet z tzw. trudnymi uczniami (jeden z nich do dziś 
mile ją wspomina w... więzieniu), lubi u swoich uczniów posłuszeństwo, nie znosi 
chamstwa. Jak to się stało, że została nauczycielem? Pani profesor przede wszystkim 
odnalazła się w zawodzie, poza tym idzie on w parze z jej zainteresowaniem, jakimi są 
podróże. Wracając do Programu Superbelfrów, trzeba przyznać początkową niechęć 
pani Janickiej do tego programu. Mówiła, że nie jest osobą medialną, za bardzo się 
tremuje. Nazwała go nawet "targowiskiem próżności" i zauważyła tam "sztuczną 
życzliwość". Choć na razie wymieniamy wady programu, to musimy przyznać, że stron 
pozytywnych jest chyba więcej... Przede wszystkim jest to świetna promocja szkoły, pani 
profesor osobiście postrzega udział w przedsięwzięciu jako przyjemne doświadczenie, 
które pozwoliło jej przez chwilę poczuć się gwiazdą.

Olimpia Wróbel, Zuzanna Zaręba

9 maja (Wtorek) oglądamy o 
godzinie 17:10 lub 19:45 w 

TVP3 program 

SUPERBELFER 

Podczas emisji można będzie 
głosować na prof.  Janicką   
wysyłając smsy na numer 
7150 (koszt 1,22zł) - hasło 

będzie podane podczas 
emisji. Prosimy o udział w 
głosowaniu! Na was też 

czekają nagrody!

SUPERBELFER
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCHCo w trawie 
piszczy

HECA 2006

21 III 2006r. Odbył się w 3 LO kabareton "HECA". Występowało kilka klas i na 
niektóre z nich warto było popatrzeć. Naprawdę mieliśmy z naszych kolegów niezły 
ubaw. I pomyśleć, że w szkolnej rzeczywistości wydają się tacy poważni! Pierwsze 
miejsce zajął ogromny biedron (nie myl go ze stonką) wraz z ogromnie muzykalną 
dżdżownicą, ogromnym motylem i ogromnymi kwiatami. Śpiewali ogromnie śmieszną 
piosenkę i dzięki niej klasa II A miała zaszczyt delektować się tortem 
pierwszomiejscowym! Drugą pozycje zdobyła Drużyna RR z klasy I E, a to zasługa 
przystojnego Romeo w czerwonych rajtuzkach, uroczej Julii, człowieka, który potrafi 
klaskać jedną ręką i innych, bliżej nieokreślonych istot. Trzecie miejsce otrzymały 
Kurczaki z I B. Ale skąd kurczaki w wojsku? I to jeszcze z mchem na plecach! Reszta 
skeczów również mogła rozśmieszyć: a to losowanie LOTTO, innym znów razem 
rutynowy pobór do wojska, czy talk-show. Na zakończenie obnażenie natury 
pierdzenia (tu recytatorzy nie ośmielili się wyjść na scenę) i finał! Zabawa wyśmienita, 
a na przyszły rok prosimy o więcej!

Kawiarenka poetycka

Jeśli przeciętny uczeń III LO dokładnie przyjrzał się 23-go marca bierzącego roku naszej 
szkole, to z pewnością mógł zauważyć obecność boskiego Apollina - patrona m.in. 
poezji. Dlaczego? Otóż tego dnia o godzinie 16.00 odbył się konkurs recytatorski 
nazywany "Kawiarenką poetycką". Można się było przysłuchać przeróżnym 
interpretacjom wybranych przez uczestników tekstów: prozy i poezji. To było naprawdę 
wspaniałe słuchać tak pięknie wypowiedzianych urywków książek lub wierszy! Konkurs 
w całej okazałości spełniał swoje motto, a mianowicie: "Odpowiednie dać rzeczy... 
Słowo....".

Wiadomości sportowe
Drodzy czytelnicy.
         Życie sportowe szkoły toczy się nie przerwanie. Nasi sportowcy raz za razem 
potwierdzają swoją wysoką pozycje w rywalizacji sportowej szkół 
ponadgimnazjalnych.
    Kontynuowane są również rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Siatkówki o Puchar 
Dyrektora ZSM w Świdnicy. Nasi siatkarze toczą ciężkie pojedynki rozgrywając 
mecze co tydzień. Do końca rozgrywek Ligi pozostały dwie kolejki a dorobek 
punktowy czołowych drużyn jest bardzo wyrównany. Mamy nadzieję na zwycięstwo w 
klasyfikacji generalnej. Trzymajcie kciuki za naszych siatkarzy bowiem 2 najbliższe 
mecze z: bardzo wymagającym i dobrze grającym II LO oraz ZSZ nr 1 powinny 
przynieść rozstrzygnięcie.
   Powoli do końca zbliżają się również rozgrywki Mistrzostw III LO w Piłce Siatkowej 
o Puchar Dyrektora. Nie obyło się bez niespodzianek bowiem w fazie półfinałowej nie 
znalazła się klasa IIId.
    Dnia 12.04.2006 odbędzie się po raz kolejny w naszej szkole finał powiatowy 
zawodów-Rytm, Muzyka, Taniec, Ruch. Jak zwykle impreza będzie mieć 
profesjonalną oprawę i zapewni sporo emocji sportowych i wrażeń artystycznych. 
Zapraszamy klasy wraz z nauczycielami. Sprawozdanie z tej imprezy w kolejnym 
numerze Przeciągu.
A oto garść najważniejszych wyników:
1. Rywalizacja sportowa szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego:
 - finał strefy wałbrzyskiej w piłce ręcznej chłopców - III miejsce (opiekun sportowy R. 
Zięba)
- finał powiatowy w p.. koszykowej chłopców - III miejsce (opiekun sportowy B. 
Buczko)
- finał powiatowy w p. koszykowej dziewcząt - III miejsce (opiekun sportowy K. 
Łyszkiewicz)
2. Międzyszkolna Liga Siatkówki o Puchar Dyrektora ZSO nr 3 w           Świdnicy 
(runda rewanżowa) - opiekun sportowy B. Buczko
- III LO - ZSBE Świdnica - 3:1
- III LO - ZSM Świdnica - 2:3
- III LO - I LO -  3:0
3. Szkolna Liga Siatkówki o Puchar Dyrektora ZSO nr 3 w Świdnicy (rozgrywki 
prowadzą B. Buczko i R. Zięba) W rundzie półfinałowej znalazły się drużyny klas : 
IIIc, IIIe, IId, Id.

Ze sportowym pozdrowieniem.
B.B.

Już w piątek klasy trzecie 
opuszczają mury naszej 

szkoły. Później czeka ich już 
tylko matura. Życzymy 

powodzenia.
***

Prof. Janicka bierze udział w 
konkursie na najlepszych 
nauczycieli szkół średnich 
dolnego śląska. Życzymy 

powodzenia!
***

Wielkimi krokami zbliżają 
się... WAKACJE

Z pewnością będziecie 
tęsknić za Waszą gazetką :P.

***

“Morał”

Siedziałam nad brzegiem rzeki
w letni, mglisty poranek.

Nie było ciepło, bo słońce dopiero 
co wstawało.

Ptaki budziły świat cały,
także mnie ze wszystkimi.

Pachniało mułem i rosą,. Jadłam 
wprost z krzaka maliny.
Wiaterek południowy

piękny dzień zapowiadał
i jednej żaby rechot,

chrapliwie coś opowiadał.
Szum spadającej wody

roznosił się w powietrze, a drzewa 
śpiewały w człowiekiem 
nieskalaną przestrzeń.

W pewnej chwili ujrzałam,
polującego bociana. Poszperał w 

trawie i umilkł głos ropuszego 
kumkania. Byłam świadkiem jak 
bocian porwał żabę do dzioba i 
nagle z oczu  prysnęła całej tej 

chwili uroda.
Z głębokich moich przemyśleń

jasno teraz wynika,
że w ty brutalnym świecie

brak miejsca dla romantyka.
Biegnę ciągle do przodu, nie w 
głowie mam takie zachcianki,

chcę być bocianem, nie żabą lecz 
lubię takie przystanki  
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Terminarz 
maturalny
4 maja - czwartek - język polski
5 maja - piątek - język angielski i język 
angielski w klasach dwujęzycznych
8 maja - poniedziałek - wiedza o 
społeczeństwie
9 maja - Wtorek - geografia
10 maja - środa - biologia
11 maja - czwartek - matematyka
12 maja - piątek - język niemiecki i 
język niemiecki w klasach 
dwujęzycznych
15 maja - poniedziałek - chemia
16 maja - wtorek - historia
17 maja - środa - fizyka i astronomia
18 maja - czwartek - język francuski i 
język francuski w  klasach 
dwujęzycznych
19 maja - piątek - historia sztuki
22 maja - poniedziałek - język rosyjski
23 maja - wtorek - informatyka
24 maja - środa - języki mniejszości 
narodowych, język kaszubski, język 
łaciński i kultura antyczna, język grecki 
i kultura antyczna, język szwedzki, 
język portugalski, język słowacki
25 maja - czwartek - język hiszpański i 
język hiszpański w klasach 
dwujęzycznych
26 maja - piątek - historia muzyki
29 maja - poniedziałek - język włoski
30 maja - wtorek - wiedza o tańcu
31 maja - środa - kultura Hiszpanii 
(historia, historia sztuki i geografia w 
języku hiszpańskim w klasach 
dwujęzycznych)

DO NASZYCH KOCHANYCH 
MATURZYSTÓW (czy coś na kształt listu 
otwartego)

ój tekst może wydać się sztuczny, bo jestem uczennicą 
klasy pierwszej i do tego nie miałam okazji nawiązania Mbliższej znajomości z żadnym trzecioklasistą (lub 

trzecioklasistką). Mimo tego coś nas łączy. Wiem, że za niecałe 
dwa lata będę przeżywać to samo, co wy teraz. Chodzimy 
przecież do tej samej szkoły, a to argument nie do pobicia. Już 
za chwilę odchodzicie i zostawiacie nas jeszcze trochę 
niepewnych i wasze odejście zbliża drugoklasistów do matury, 
co z pewnością napawa ich lękiem. Ale tu kończy się kolejny 
etap waszego życia, a na studiach, mam nadzieję, zacznie się 
następny. Więc życzę Wam (i nie tylko ja) udanego startu w 
dorosłe życie. Wstępem do niego będzie matura. Dlatego będę 
trzymać kciuki, tak mocno, że nie będę mogła utrzymać nawet 
łyżki i będę współodczuwać z wami. I'm join with you… i 
połamania piór.

                                                                      GALL ANONIM 

Profesor pyta studenta na egzaminie:
- Co to jest oszustwo?
- Na przykład: gdyby pan profesor 
mnie oblał..
- Co?! - woła oburzony egzaminator.
- Tak, bo według kodeksu karnego 
winnym oszustwa jest ten, kto 
korzystając z nieświadomości drugiej 
osoby wyrządza jej szkodę.
                            *  *  *
Jasiu pokazuje mamie zadanie 
domowe z j. polskiego: "Fczoraj bylem 
f szkole". Mama zdziwiona się 
zastanawia... nie wie czy dobrze czy 
źle więc idzie do męża i się pyta: 
"kochanie, czy to jest prawda?" Na to 
mąż: "Nie, przecież wczoraj była 
niedziela!

Pisząc maturę pamiętaj:

    *Pisz na temat: komentarze i obliczenia, nawet poprawne, nie mające 
związku z poleceniem, nie podlegają ocenianiu.

    *Nie podaj kilku różnych rozwiązań: przyznają ci zero punktów.

    *Pamiętaj, że brudnopis nie podlega ocenie.

    *Nie przeceniaj wagi błędów: jeżeli pomylisz się, a dalsza część 
rozwiązania konsekwentnie wykorzystuje błędny wynik obliczeń, za tę dalszą 
część możesz uzyskać komplet punktów.

    *Przedstawiaj nie tylko obliczenia, ale także tok rozumowania.
      Zwłaszcza wtedy, gdy zapis nie wynika bezpośrednio z poprzedniego.

    *Pisz czytelnie i wyraźnie: egzaminator jest też Człowiekiem...

Życzymy powodzenia!

“Latanie”
To kłamstwo, że ludzie nie potrafią latać.
Bo przecież tak łatwo jest udawać ptaka.
Wielu twierdzi, że to tylko sen na jawie.
Nie chwaląc się, ja to potrafię.
Powietrza odpowiednie wdychanie.
I lekkie rękami machanie.
Gdy ten przepis w głowie będziesz nosić,
W każdej chwili możesz w górę się unosić.
Wznosić się nad lądami,
Krajami, kontynentami,
Szybować jak samoloty, Oglądać malutkie domy,
Rozpruwać powietrze szybowcem,
Omijać w pędzie wieżowce,
W powietrzu wyprzedzać łabędzie,
-Może i Małysz tam będzie- Zaciągać się świeżym powietrzem,
I czuć, że chce się jeszcze.
Za biurkiem siedzą,
W przepis nie wierzą,
Zawsze otyli, mądrzy, ospali.
Tylko im współczuć - nie spróbowali!
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              W przedostatni dzień marca mieliśmy okazję obejrzeć niesamowite przedstawienie - 
Świdnicki Ośrodek Kultury tym razem przygotował dla nas wspaniałe wydanie "Moralności 
pani Dulskiej" w wykonaniu Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry, wraz z gościnnie występującą - 
Anną Seniuk. Dynamiczna akcja zrobiła na mnie ogromne wrażenie - jak najbardziej 
pozytywne. Redakcja "Przeciągu" weszła za kulisy, aby dowiedzieć się nieco więcej o 
spektaklu...

Trzy pytania do... Jacka Zienkiewicza i Marty Artymiak
Jakie były początki przygody z aktorstwem?
J.Z. - No właśnie taki. Występ w "Dulskiej" to jest mój debiut. Miało to miejsce 5 lat temu.
M.A. - Moja historia trwa od młodych lat szkolnych. Zaczęło się w szkole podstawowej, w 
liceum również. Zawsze interesowałam się aktorstwem. Moją pierwszą rolą w teatrze była rola 
Anieli w "Ślubach panieńskich".
Czy trudno było wcielić się w przedstawianą rolę?
J.Z. - Nie ma łatwych ról. Trudne jest zrobienie każdej roli, żeby była dobra (śmiech). Ta była  
dla mnie wyjątkowo trudna, bo była dla mnie pierwszą rolą.
M.A. - Trudno, bo z natury nie jestem taka wredna jak na scenie, ale jest to bardzo przyjemna 
rola do zagrania. Takie wyzwania zawsze są fajne.
Jakie są plany na przyszłość...?
J.Z. - Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Chcę nadal być aktorem i nadal robić to, co 
lubię najlepiej jak potrafię. 
M.A. - Ja mam zamiar grać, dużo grać i robić do dobrze.

Teatr - Moralność Pani Dulskiej

Wywiad z Anną Seniuk
Aleksandra Kopiec - Jakie były pani początki przygody z teatrem?
Anna Seniuk - Bardzo prozaicznie. Po zdałam maturę, złożyłam papiery do szkoły, poszłam na egzamin, zdałam i... 
zostałam.
A.K. - Jaki był pani debiut?
A.S. - To było tak dawno - w starym teatrze w Krakowie - grałam tam siedem lat, potem przeniosłam się do Warszawy i 
już tu zostałam.
A.K. - Znakomicie zagrała pani Dulską. Czy trudno było się utożsamić się z tą postacią?
A.S. - Dziękuję. Czy było trudno? Nie, choć nie ma ról łatwych. Najważniejsze jest to, żeby nie przekładać własnych 
cech osobowości, predyspozycji psychicznych i fizycznych na graną postać. Staram się w każdym wypadku 
indywidualnie uruchomić w sobie drugiego człowieka. A Dulska? Wydaje mi się, że zdołałam ją uczłowieczyć - to znaczy 
przełamać ten stereotyp starej, upiornej wiedźmy. Chyba ją trochę obroniłam. Ona w ogóle ma bardzo dużo racji, w tym, 
co robi. Ochrona domu jest bardzo fajną sprawą, utrzymanie rodziny i fakt, że robi to na swój sposób, ale zobaczmy na 
upiorną rodzinkę, która jest bardzo dziwna. Dulska chyba jest jedyną 
normalną osobą z tego towarzystwa. Spójrzmy na zamkniętego w sobie 
męża, na tego syna i te dwie córeczki - też niezłe, ta służba, która się 
pęta... Ale mimo to ona daje sobie radę i musi to wszystko silną ręką 
trzymać. Dlatego myślę, że udało mi się pokazać, że nie jest taka zła.
A.K. - Czy może nam pani zdradzić swoje plany na przyszłość?
A.S. - Mam teraz wnuczkę, która ma 2 miesiące więc mam nadzieję, że 
będę miała okazję się nią trochę pozajmować. A teatr? Mam zamiar 
wyjechać z nową sztuką wraz z teatrem Ateneum - "Odchodzi mężczyzna 
od kobiety" - to w maju. Poza tym przygotowuję także czteropłytowy album 
"Cztery pory roku", czyli cztery koncerty polskiej muzyki. Mam nadzieję, że 
się uda. A.K. - Czy jest coś, co chciałaby pani przekazać młodzieży - 
uczniom naszej szkoły?
A.S. - Nie zwracajcie uwagi na przeciwności losu. Żyjcie własnym życiem. 
Możecie słuchać rad innych, ale róbcie to, co sprawia, że jesteście 
szczęśliwi. Męża można - choć wam tego nie życzę - zmienić, ale za 
zawodu już nie. Chciałabym, żebyście dali z siebie wszystko, co najlepsze.
A.K. - Dziękuję za wywiad.
A.S. - Dziękuję.
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                                             Książka - “Madame”
 naszej szkolnej bibliotece, gdzieś wśród regałów stoi 
otyła książka. Jest to "Madame" Antoniego Libery. WZachwyciłam się nią już po pierwszym rozdziale i tylko 

pytałam : "Co dalej? Co dalej?". Lekturę ukończyłam w cztery dni, 
mimo nawału nauki, jaki nam serwują Wymagający Nauczyciele. 
Co niesamowitego można w niej znaleźć? Naprawdę, posiada 
ona wiele zalet. Tak wiele że, jeśli czytelnik nie jest przygotowany 
na dłuższą lekturę - radzę sobie odpuścić i powrócić tu w jakimś 
sprzyjającym momencie. 

Pierwszy podrozdział może troszeczkę zniechęcić, bo 
jest nudny i akcja, przez jakiś czas krzepnie w martwym punkcie. 
Jednak bez niego nie można zrozumieć konkluzji z podrozdziału 
ostatniego, mającego zresztą intrygująco podobny tytuł. W 
dalszej części rozdziału pierwszego zaczyna się już "lekkie" 
czytanie, tylko pośrednio związane z tytułową Madame, ale za to 
bardzo dowcipne i pozwalające poznać osobowość narratora 
(informacja dla humanistów: narracja pierwszoosobowa). Potem 
temat wszystkich rozdziałów obraca się już tylko wokół pięknej, 
inteligentnej i błyskotliwej Pani Dyrektor. Autor wciąga w grę 
aluzji, tajemnicę rosnącą wraz z wiedzą i... miłość ucznia do 
nauczycielki - trochę dziwną, do jakiego sam dochodzi wniosku. 
W jaki sposób zdobywa informacje na jej temat? Tutaj czytelnik 
sam musi się przekonać o przebiegłości i pomysłowości tego 
licealisty. W końcu, po wielu niesamowitych wydarzeniach,  
między dwojgiem tych ludzi zawiązuje się nić porozumienia. Ale 
czy narrator osiągnie cel, który przyświecał mu pewnego 
słonecznego dnia, kiedy postanowił 'cząstkę rzeczywistości 
sprowadzić do języka'? Czy zdobytą wiedzę wykorzysta do 
"ataku", nie nabawiając się przy tym powikłań takich jak obsesja 
itp.? Pytanie to jest elementarne bardzo ważne, ale czytelnik jest 
zmuszony do samodzielnego poszukania odpowiedzi.
Tekst zaznajamia z wieloma wartościowymi utworami, najczęściej 
francuskimi, a to ze względu na fascynację naszego 
"przewodnika" właśnie tym językiem. Jest także pożyteczny pod 
innymi względami. Uczeń znajdzie tam informacje z historii, 
geografii, biologii, dlatego  jeśli Wymagający Nauczyciel przyłapie 
swojego podopiecznego pogrążonego w czytaniu pod ławką, jest 
bezsilny ze względu na jego encyklopedyczną wartość. Można tu 
także znaleźć walory "duchowe". W wielu miejscach autor 
odwołuje się do swej dumy, zasad, wartości. Nie zapomina 
jednak, że takie wywody męczą entuzjastycznego czytelnika i 
szybko je kończy.
"Przyszły bestseller" jak pisze jeden z krytyków ma też drobne 
wady, a raczej miejsca w których MI się nie podobał. Otóż 
niektóre urywki zawierające przemyślenia, nie są przemyśleniami 
młodego chłopaka, ale dojrzałego mężczyzny i wprowadzają tym 
w błąd czytelnika. Ukształtowane w każdej dziedzinie poglądy 
życiowe i rozległa wiedza autora wprawiają w zakłopotanie i słabe 
poczucie winy młodzieńczego czytelnika. Trochę za bardzo też 
się chwali, jednak tu już ukryty jest sens książki. To tyle o 
wadach.
      "Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki, 
najważniejsza jest, żeby nadawała się do czytania". Nasza 
książka spełnia owo wymaganie Anthony'ego Trollope'a, ale o 
tym czy spełnia wyszukane wymagania czytelnika, musi się 
dowiedzieć on sam. Osobiście gorąco polecam tę lekturę. Nie 
przy każdej można tak się uśmiać, zasmucić, zaciekawić, 
rozczarować, zmobilizować do działania i pobudzić wystygłą 
ambicję. Kończąc, nie potrafię właściwie ująć całego tekstu w 
jedno zdanie, ale wiem na pewno: Pobudza do myślenia i 
pozwala myśleć!

Antoni Libera - Urodził się w 1949 roku, ukończył 
studia na Uniwersytecie Warszawskim, po czym 
doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Od lat 
zajmuje się twórczością Samuela Becketta, 
tłumacząc ją na język polski i wystawiając w 
teatrze.

Przełożył i wydał m.in. wszystkie dzieła 
dramatyczne tego pisarza (1988, 1995), część 
jego utworów prozą (1982) oraz eseje i wiersze. W 
Polsce sztuki Becketta realizował głównie w 
teatrach w Warszawie i w telewizji. Dramaty 
Becketta wystawiał też w oryginale, m.in. w 
Londynie (Riverside Studios, 1990), Dublinie (The 
Gate Theatre, 1991 i 1999), Nowym Jorku 
(Lincoln Center, 1996), Melbourne (1997) i 
ostatnio w 1999 na festiwalu Becketta w Londynie. 
Od 1976 roku pozostawał w stałym kontakcie z 
dramatopisarzem, który udzielał mu licznych rad i 
wskazówek inscenizacyjnych i nazywał go swoim 
"ambasadorem w Europie Wschodniej". 
Tłumaczył również Oskara Wilde'a, tragedie 
greckie i libretta operowe.

Sargent, John Singer
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Przeciąg(anie) do cooltury

Muzyka
O GRANIU NIRVANY, METALLICY i innych kultowych 
kapel, słów kilka.

Będąc w drugiej klasie gimnazjum pojechałam z zespołem 
szkolnym na przegląd zespołów rockowych do niedaleko 
położonego miasta S. Występowali tam chłopcy z gitarami 
elektrycznym, w kraciastych koszulach i chyba niemytych 
włosach, wyglądający jak drwale z Seattle (to grungowy 
komplementJ). Zgadnijcie, co grali? "Nothing else matters" 
Metallicy. Samobójcy - pomyślałam. I nie myliłam się, ale 
widocznie oni nie zdawali sobie sprawy, na co się porywają. 
Najgorzej było z wokalistą. Tak bardzo chciał pokazać, jaką ma 
chrypę i mocne głosisko, ze przedobrzył. Niestety zespół nagrody 
nie dostał. Mój kolega był nimi zachwycony. Szybko ściągnął 
sobie program "GuitarPro" z zamiarem stania się drugim Kurtem 
Cabainem. Efekt był taki, iż na apelu kończącym naukę w 
gimnazjum znajomy zagrał przed całą szkołą "Rape me" Nirvany. 
Większości się podobało, ale ja byłam zdruzgotana jego 
wykonaniem i faktem, że wszyscy "tak dobrze znali" język 
angielski i nawet nie zorientowali się, że on śpiewa "zgwałć mnie". 
Moim zdaniem graniem utworów legend nie tylko rocka, młodzi 
muzycy mogą narazić się na śmieszność. Z wykonaniem 
"Jeremiego" Pearl Jamu mało, kto wyjdzie obronną ręką. Ja grając 
publicznie zawsze wybieram sobie piosenkę nieznanego szerzej 
wykonawcy. Tak jest łatwiej, bo w przypadku, kiedy ją położę to 
nie narobię się takiej strasznej siary. Trzeba mieć świadomość 
własnego śpiewania i grania. Wykonywanie czegoś z "listy 
piosenek zakazanych" zawsze ciągnie za sobą jakieś ryzyko. 
Pozostaje pytanie. Czy stać nas na to, by zaryzykować?

  
                                                                                     ZUZA

KICZTOP 5 - piosenki, które 
powodują ból głowy i brzucha

1. The Strokes - "JUICEBOX"
Przepraszam, czy ktoś ma papierową 

torebkę?
2. HIM - "Killing Loneliess"

Nie dość, że niezadobry teledysk (jak 
zawsze) to jeszcze te, popowe klawisze. 
Gdzie się podział ten stary love metal?

3. Madonna - "Hung Up"
Bez komentarza. Żenada!
4. Tokio Hotel - "Schrai"

Tatu (nieprzyzwoite dziewczęta) i 
demolka na Nirvanę. Miało być 

punkowo…, ale nie wyszło.
5. US 5 - "Just because of you"

Bardziej ich widzę na fotka.pl, niż na 
scenie, z mikrofonem.

* * *

<:3 )~ WWW
Tym razem chciałabym zaprosić do dość 

tajemniczego miejsca - Zest Riddle - 
http://zestriddle.fanzine.pl/ To pozycja przeznaczona 

dla osób znających w dobrym stopniu język 
angielski. Na czym polega zabawa? Na stronie 
znajduje się kilkadziesiąt mrocznych zagadek, 

które, aby je rozwiązać wymagają wielkiego sprytu i 
spostrzegawczości. Autorem pomysłu jest Polak, 

ale niestety Zest nie doczekało się jeszcze wersji w 
ojczystym języku... Choć pewnie to znacznie 

odebrałoby zagadkom ich niektóre znaczenia. 
Strona bardzo wciągająca. Sprawdźcie się. Ja 
doszłam do 19 poziomu, a później musiałam 

wreszcie iść... Spać.

Mycha
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W tym numerze prezentujemy wiersze Marcina Kaczora
z klasy 1b. 

#1
Tak często patrząc w lustro,widzę swoje łzy -
nawet nikt nie wie jaki jestem samotny
Odsłaniając swoje wnętrze czuję się zagubiony
Tak wiele mam do stracenia
Idąc do celu - tak często błądzę
Mój strach zamienia się w wiarę 
oglądając się za siebie widzę mękę
Dlaczego tą DROGĄ ???

#2
Gdzieś tam... - sam nie wiem gdzie
Kończy się mrok - zapada piękny dzień
Ludzie są czyści , damy piękne - brak 
jakiegokolwiek okrucieństwa
Gdzieś tam... sam nie wiem gdzie
Miłość jest czysta i piękna
Gdzieś tam ...sam nie wiem gdzie
Czekasz na mój szept 

#3
Mój świat jest tak okropnie mały - sport i moja 
samotność.
Czasami ktoś próbuje się do niego wkraść,
zbyt szybko jednak wątpi
Mą MATKĄ - Ucieczka 
OJCEM - Ból 
Stojąc po środku chcę śmierci,
chcę czuć jej oddech - dotyk, 
Patrzeć jej w twarz, kocham ją - połączyć się z nią 
Na zawsze?

#4
Żywe trupy błądzące i szukające ofiary
Łyk cierpienia , Hasz ,działka morfiny
Ile trzeba by się upodlić by żyć bez świadomości, 
wiary i nadziei

#5
Raz-dwa 
Do trzech tylko liczyć umię
Pierwszy
myśli tylko o sobie i nie potrafi mnie zrozumieć
Drugi
ma swój świat czasami dopuszcza mnie do siebie
Trzeci wcale mnie nie zna i nie potrafi docenić
puk-puk
ich trzech tylko może zaistnieć

#6
Wypalony wewnątrz - szukam drogi
Na rozstaju powoli zamykając oczy.
Samotność stała się mą matką 
Nienawiść potęguje mój ból
Urodziłem się po to by umrzeć
Byleby jak najszybciej - kiedykolwiek.

P.s.
Nie płaczcie nad mym grobem 
Zawsze radziłem sobie sam 
Teraz też potrafię to zrobić!

#7
Kocham wiatr bo tylko on na mnie leci,
Kocham deszcz bo tylko on na mnie spada,
Kocham słonko bo tylko ono mnie grzeje,
Kocham śmierć bo tylko ona na mnie czeka...

Marcin Kaczor                                     
H5N1 tz kaczy
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                                     Abecadło rzeczywistości

C jak CHAM

Jakiś czas temu zostawiłam (z roztargnienia) swój zeszyt 
od polskiego w klasie. Kiedy następnego dnia pani 
profesor wręczyła mi mój kajet, zatkało mnie. Ktoś 
życzliwy udekorował mi go piktograficznym, że tak 
powiem przedstawieniem męskich genitaliów. (artystę 
proszę o kontakt). Było mi bardzo przykro. Cały dzień 
zastanawiałam się, dlaczego jakiś cham tak zdeptał moja 
pracę? Ten incydent był jakby wstępem do moich 
filozoficznych refleksji. Nie rozumiem ludzi, którzy własne 
frustracje wyładowują na innych. Jeśli Ktos nie radzi 
sobie ze swoja burzą hormonalną to niech napiszę list do 

Niedziela (5.03.2006)
Mój kochany pamiętniczku (UWAGA! Modny zwrot) jestem tak 
zapracowana. Nie radzę sobie z rozplanowaniem mojego czasu w ciągu 
dnia. Przepraszam, że nic dziś nie napiszę, ale muszę opracować 
jutrzejszy plan dnia...

PLAN DNIA SFRUSTROWANEGO, DOJEŻDZIAJĄCEGO DO SZKOŁY 
UCZNIA PIERWSZEJ KLASY LICEUM

5.30 - Pobudka
6.30 - Wychodzę z domu i idę przez długa, leśną drogę (wysiłek + wzrost 
adrenaliny + ciężkie przeżycie emocjonalne)
7.00 - Jadę autobusem i uczę się chemii (Należy przewidzieć: brak wolnych 
miejsc lub nudności spowodowane chorobą lokomocyjna)
8.00 - 14.20 - Jestem szkole (= ciężka praca umysłowa)
14.30 - Z wywieszonym jęzorem biegnę na autobus
14.45 - Jadę do domu, trochę "kimam" w autobusie (Należy przewidzieć: plotkary, 
brak wolnych miejsc lub konkurs bekania urządzony przez chłopców z 
zawodówki)
15.15 - Czekam na kolejny autobus (+ zmęczenie + burczenie w brzuchu)
15.45 - Jestem w domu ( jem obiad)
16.13 - Krótka drzemka (zakłócona przez wyrzuty sumienia dotyczące 
nieodrobionej pracy domowej)
16.20 - Nie wytrzymuję, robię zadania domowe (wypracowanie z polskiego i z 
wok-u, 3 zad. z matmy, uczenie się na klasówkę z francuskiego i fizyki)
19.00 - Próbuję wygospodarować trochę czasu na przyjemność (w moim 
przypadku: gra na gitarze)
19.30 - Czytam książkę
20.00 - Biorę prysznic (szybko, bo zaraz będzie "M jak Miłość")
20.51 - Kumpel podaje godzinę zgonu Krzysztofa
20.52 - Płaczę razem z Marysią
21.00 - Boli mnie głowa, ( bo płakałam) + biorę 2 tabletki Apapu
21.30 - Uczę się dalej (ból głowy + ból żołądka)
23.00 - Kapitulacja (+ zZZZ…)

Skład komputerowy: Aleksandra Kopiec - Mycha
 Kolegium redakcyjne: Zuzia Zaręba - ZUZA, Olimpia Wróbel, Marcin Dębski i Aleksandra Kopiec
Opiekunowie gazetki: dyr. Ryszard Skórka, prof. Krzysztof Frączek.

Bravo Girl, a nie wypisuję "coś", komuś na zeszytach. 
Ludzie! Co roku wyższe uczelnie wypuszczają "na 
rynek" tysiące psychologów pedagogów ( a nawet 
psychiatrów), oni są od tego aby wam pomóc. 
Naprawdę korzystanie z ich usług nie jest czymś 
żałosnym. Wręcz przeciwnie jest dowodem odwagi i 
chęci poradzenia sobie z własnymi problemami. 
Ewentualnie zapraszam do szycia lalek voodu i 
pisania pamiętnika. Z nadpobudliwością i 
chamstwem trzeba walczyć!

        ZUZA

PIOSENKA na temat 
zdrowego żywienia. 

"Zdrowa, śliczna, 
sympatyczna"

Kiedy przebiegnę już
Osiem kilosów
Spalę swój cały tłuszcz
Nawet ten z włosów
Potem zjem jogurt light
Z łyżką otrębów
Byłyby smaczne
Ale wchodzą mi do zębów
Po szkole…

Ref: Po szkole na siłowni
Będę ćwiczyć, aż do utraty sił
Będę miała zdrowe ciało
A żołądek nigdy nie będzie gnił

Do parku poszłam dziś
Ze swym pittbulem
Lubię z nim chodzić, bo
Odstrasza żule
Myślę, że jestem już zdrowym 
człowiekiem
Bo zamiast piwa wolę butlę z 
mlekiem
I wolę…

Ref: ...

ZUZA


