
Gazeta uczniów III LO w Świdnicy

W numerze:
W tegorocznych wyborach do Samorządu 

Uczniowskiego kandydowało siedmioro uczniów. 
Najwięcej Waszych głosów zebrała Natalia Pocion 

z klasy 1f. Członkami zarządu zostali: Dagmara 
Klusik z kl. 2b, Krzysztof Barcicki z kl. 2e i 

Klaudia Staworowska  z kl. 1d.

Mamy nadzieję, że tym razem wybraliśmy najlepiej.
Nowemu Samorządowi życzymy sukcesów.

Zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, którzy 

cierpią na bezsenność i mają 
problemy z nadmiarem 

czasu oraz tych nielicznych 
szaleńców, którym zdarza 
się czasami coś napisać...

Chętni mogą zgłaszać się do 
prof. Krzysztofa Frączka - 

opiekuna gazetki “Przeciąg” - 
sala nr 21.

240 miejsce w rankingu ogólnopolskim
13 w rankingu Dolnego Śląska

9 stycznia 2007 - w gazetach ukazuje się artykuł “Rzeczypospolitej”, w którym 
znajdujemy tajemniczo brzmiący tytuł: “Ranking Szkół”.

Miłe zaskoczenie: III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie na 240 miejscu w rankingu 
ogólnopolskim na 4800 pozycji.

W rankingu dolnośląskim zajmujemy 13 miejsce (na ok. 400 szkół).

Ranking szkół 
“Rzeczypospolitej”

Kilka słów o życiu i 
pracy Rzecznika Praw 

Ucznia

“Lustro” spektakl reż. 
prof. Krzysztofa Frączka

Felietony Eweliny 
Łukasik

Narkotyki - problem 
młodzieży

Kącik muzyczny

Zwycięskie prace 
konkursu “Lir... Rodzaj 

różny”

Szkoła mistrzów
Wernisaż prof. Kamy 

Karst
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCHCo w trawie 
piszczy

o dopiero drugi numer “Przeciągu” w tym roku szkolnym. Pierwszy - 
trochę “vip-owski” skierowany był do absolwentów, którzy odwiedzili Tnaszą szkołę na początku roku. Wcale się nie lenimy. Spotkania 

redakcyjne odbywały się i odbywać się będą, ale jest inny powód, przez który 
byliśmy ograniczeni - brak nam było miejsca do składnia gazety i 
odpowiedniego sprzętu. Niegdyś redakcja znajdowała się “w podziemiach”, ale 
nawet najstarsi górale tego nie pamiętają i chyba nie mamy do czego wracać. 
Jeszcze wczoraj przeszkadzaliśmy w prowadzeniu lekcji prof. Wyrwie. Ten 
numer składałam w domu, w spartańskich warunkach - między psem i książką 
z chemii - bez najmniejszego kontaktu z resztą redakcji (mam nadzieję, że za to 
“dzieło” mnie nie zlinczują). Dobrze przynajmniej, że mam sprawne głośniki *.* 
Do tego dołączyli do nas kolejni “zapaleńcy” którym na wstępie musieliśmy 
wytłumaczyć, że w szkole nie ma miejsca dla “Przeciągu”. Chcieliśmy już 
zorganizować protest (albo dostaniemy jakiś mały kącik i działający komputer, 
albo zejdziemy do podziemia i będziemy pisać o takich sprawach, jakim się 
filozofom nie śniło...) ale wreszcie dostaliśmy w darze własny, piękny, może 
niezbyt nowiutki, ale NASZ redakcyjny komputer! W akcie radości nazwałyśmy 
go “Rakieta” :D Ma niesamowitą pojemność 6GB i jest nieco hmm... Zobaczcie 
sami - zapraszamy do sali 21. 

Z poważaniem
Aleksandra Kopiec

/ktoś w rodzaju redaktor naczelnej/

"Lustro" według sztuk Aliny Witowskiej to 

niewątpliwie ważne wydarzenie kulturalne w III LO

W ramach uroczystości rozdania nagród w Międzyszkolnym 
Konkursie Literackim Lir… rodzaj różny mieliśmy okazję obejrzeć 
najnowszy spektakl przygotowany przez szkolny teatr, Teatr Metafory 
"Alter K". Na scenie, dość ascetycznie zaaranżowanej, pojawiła się 
dwójka bohaterów: ONA - dziewczyna o wielkich ambicjach, pragnąca  
życie uczynić "lepszym" i kreująca je według swoich marzeń, oraz ON - 
młody mężczyzna przeżywający kryzys osobowości, walczący             
o miłość, związek, rodzinę. Problem polega jednak na tym, że ci młodzi 
ludzie nie widzą nic poza czubkiem własnego nosa. Widząc w drugiej 
osobie tylko… siebie; własne pragnienia i oczekują ich 
natychmiastowego spełnienia. Nie liczą się tym samym z partnerem, 
widząc w nim raczej narzędziem realizacji celów zakreślonych przez 
siebie. Nie ma tu mowy o zrozumieniu, to raczej wymiana spojrzeń albo 
spoglądanie w lustro. Dramat układa się więc sam. Choć bohaterowie 
marzą o wielkiej miłości, nie mogą jej odnaleźć, stają się oschli, 
apodyktyczni, zdradzają lub dziwaczeją. Tę pustkę wnętrza 
sygnalizował na scenie manekin. Najpierw przystrojony w suknię, 
przypominającą ślubną, stopniowo "rozbierany" odkrywa swą 
sztuczność i szarość. 

Przedstawienie będziemy mogli obejrzeć jeszcze raz,               
w lutym. Polecamy je szczególnie z uwagi na świetną rolę Pauliny Struś 
z klasy III e i udany debiut Marcina Dębskiego z klasy II b.

"Lustro" Występują:
ONA - Paulina Struś
ON - Marcin Dębski

Scenariusz i reżyseria: 
prof. Krzysztof Frączek

Nasz minister edukacji 
narodowej wpada na 

coraz lepsze pomysły. 
Ostatnim z nich były 

obowiązkowe  mundurki 
dla uczniów. Czy pomysł 

zostanie wdrożony w 
życie? Nie wiemy. Mamy 
jednak nadzieję, że nie...

W mojej głowie na świdnickim 
rynku wydobywają się dźwięki 
piosenki. Tańczymy Poloneza. 

Bal Maturalny był i każda z nas, 
ubrana w piękno, pachniała 

fascynacją na fotografiach i tak 
blisko z każdej strony czuć było 

obiektyw. W kolorach tęczy 
wieczorowej, z kieliszkiem 

szampana ten pierwszy raz, 
patrzymy uważnie, by nic nie 
przeoczyć, by odpłynąć na 
sekund parę i w kolorach 
czerwieni zastępować w 

myślach na szczęście, nie do 
rytmu nawet..."Jest fajnie" i 
choć czasem wkradał się 
nieoczekiwany grymas na 

twarzy, to i tak "było fajnie". W 
zgiełku codzienności każdy 
znalazł chwilę na refleksje,  

zastukał czarnym obcasem na 
ożywienie. Każda twarz 

muśnięta słońcem - w zimie, bo 
dla naturalnych odcieni nie było 
miejsca. Ten zimowy pamiętnik 

w głowach każdego niech 
utrzymuje się jak najdłużej, bo 

czasem każdy z nas chce 
powalczyć z dawnym 

wizerunkiem i zabłysnąć, by 
pomyślnie w maju wygrać bitwę 

sam ze sobą.

                         Beata Figurna

Bal na lepsze czasy
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Nowy Rzecznik praw ucznia - Tomasz Nycz
WYWIAD Z NOWYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA 
- Tomaszem Nyczem z kl.IIe

ZUZANNA ZARĘBA: Tomek, co Cię popchnęło do kandydowania na 
rzecznika praw ucznia?
TOMEK NYCZ: Większe możliwości w szkole
Z.Z: Jakie według Ciebie jest najważniejsze zadanie rzecznika?
T.N: Według mnie rzecznik praw ucznia powinien dbać o dobre kontakty między 
uczniami, a nauczycielami. Powinien rozwijać pomysły uczniów i dążyć do ich 
realizacji.
Z.Z: Musisz bronić praw ucznia, być zawsze do ich dyspozycji. To może 
kolidować z twoją pasją, jaką jest teatr i kabaret. Czy jesteś w stanie 
poświęcić się dla dobra twoich rówieśników?
T.N: Wiesz ja jestem bardzo dobrze zorganizowany, chodzę jak w zegarku i 
umiem wszystko poukładać tak, żeby grało.
Z.Z: Ale na przykład zaistniała taka kryzysowa sytuacja: W szkole jesteś 
pilnie potrzebny, jest to bardzo ważna sprawa, a akurat tym w samym dniu 
twój kabaret ma wystąpić na jakimś przeglądzie, festiwalu itp., Co byś 
zrobił?
T.N: Zależy, jaka byłaby to impreza?
Z.Z: PAKA na przykład
T.N: Oj PAKI na bank bym nie odpuścił
Z.Z: Społeczność szkolna, "dzięki" plakatowi wyborczemu, zwłaszcza I klasy, 
będą Cię kojarzyć jako kolesia sikającego do szafki. Jaki jest naprawdę 
Tomek Nycz? Jak byś chciał, żeby inni Cię postrzegali?
T.N: Haha…Kocham teatr i scenę. Mam masę zwariowanych pomysłów. Na 
przykład organizuję ze znajomymi FireShow - tańce z ogniem, a teraz założyliśmy 
Koło Przyjaciół Kultury w Żarowie i wydajemy nawet własną gazetkę. Jestem 
osobą bezpośrednią, więc jak macie jakiś problem walcie prosto z mostu!
Z.Z: Jak myślisz, jakie cechy są potrzebne do pełnienia funkcji Rzecznika 
Praw Ucznia. Czy ty masz niektóre z nich?
T.N: Komunikatywność, asertywność, dyspozycyjność, pomysłowość…
Z.Z: I ty posiadasz wszystkie te cechy?
T.N: Jasne!
Z.Z: Jesteś bardzo pewny siebie.
T.N: Tak jestem pewny siebie we wszystkim, co robię. Nie pchałbym się na 
Rzecznika gdybym bał się, że nie podołam.
Z.Z: Dzięki Tomek za wywiad.
T.N: Ja również. Nie ma sprawy, w końcu nie jesteś jedyną dziennikarką, z którą 
rozmawiałem :) 

WYBORY NA RZECZNIKA PRAW 
UCZNIA. 
Trudno to nazwać wyborami. Nie wiem jak Wam, ale mi wybory kojarzą się przede 
wszystkim z twarzami kandydatów na plakatach wywieszonych wszędzie. 
Dosłownie wszędzie, że aż mam zawroty w głowie, a te "papy" śnią mi się po 
nocach. No i jeszcze z kampanią. A w tym roku w naszej szkole jeden człowiek 
wywiesił plakat, a reszta podłamana, ze jest plakat, a oni plakatu nie mają 
zawiesiła swą działalność zdając się jedynie na szeroki uśmiech losu. Kiedy 
rozczarowana zdałam sobie sprawę, że nikt nie kwapi się poza Nyczem aby stać 
się w końcu rozpoznawalnym (czyt. Wywiesić plakat) od razu wiedziałam, kto 
wygra. Nuda była. Jak miałam zagłosować, skoro nie widziałam na oczy reszty 
kandydatów, nie kojarzyłam nazwisk z twarzami? Jestem w drugiej klasie, a co 
miały powiedzieć zagubione, (może jeszcze) pierwszaki? Na przyszłość więcej 
pewności siebie. Nikt nie powiedział, że kandydując do funkcji rzecznika praw 
ucznia, za kilka lat będziemy brać udział w wyborach na burmistrza Świdnicy! Nie 
jest też powiedziane, że macie toczyć walkę jak Kaczyński z Tuskiem. Tylko 
więcej inicjatywy, w końcu społeczność szkolna musi czymś żyć.

Wypowiedź Pawła Kotulińskiego - przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na 
temat roli rzecznika praw ucznia w naszej szkole:
"Taka osoba jest potrzebna w każdej szkole, ponieważ uczniowie mają kogoś w 
rodzaju publicznego przyjaciela. Ta osoba przyjmuje anonimowe aczkolwiek 
uzasadnione skargi na danego nauczyciela. Poza tym pomaga uczniowi, który 
poprosi o pomoc znaleźć korepetytora z jakiegoś przedmiotu i w ten sposób 
bardzo mu pomaga. Zyta Pis nasza poprzednia rzeczniczka w sposób praktyczny 
pokazała jak wywiązywać się z tego obowiązku. Mamy nadzieję, że jej następca 
będzie równie godnie pełnił tę funkcję"

ZUZA i OLIMPIA

Redakcja "Przeciągu" wyruszyła na 
poszukiwania informacji o naszym nowym 
"przedstawicielu w wyższych władzach", oto co 
o Tomku pisze na stronie jego kabaretu: "o 
starczy!!! Co by tu napisać… Jest zapalonym 
fanem podróży na stopa. Uważa że ten środek 
lokomocji jest najtańszy i najszybszy. Chce 
zostać miss mokrego podkoszulka. Uwielbia się 
dobrze bawić i chodzić to Teatru. Wraz z 
Dawidem i Łukaszem kocha p. Rysia i Bogusia 
Hrabala. Posiada dwie zwariowane siostry. 
Marzy o płycie CD- RW".

I na koniec kilka fotek dla fanek (i fanów) 

Zdjęcia pochodzą ze strony: 
www.kabaretjakistam.republika.pl
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Podwójna moralność

Podwójna moralność znajduje odbicie w 
wielu płaszczyznach naszego życia. 
Donald Tusk na swoim blogu pisze: (...) 
nie ma w życiu gorszej cechy niż obłuda i 
podwójna moralność...Coś w tym musi 
być, skoro pierwszy raz zgadzam się z 
politykiem

Osobiście znam ludzi, którzy 
regularnie chodzą do kościoła i uważają 
się za prawdziwych katolików. I nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby zaraz po 
powrocie ze mszy, nie zaczęli się kłócić, 
wyzywać, słowem łamać przykazania 
Dekalogu. Wydawałoby się porządni i 
pobożni ludzie, a po opuszczeniu 
świętego miejsca zmieniają się 
diametralnie. Tutaj przypomina mi się 
jedna z bajek Ignacego Krasickiego pt. 
"Dewotka":

"… I odpuść nam  winy,
Jako my odpuszczamy, biła bez litości
Uchowaj, Panie Boże,
 takiej pobożności".

Podobnie jest i w polityce. Ileż to 
razy słyszymy fantastycznie brzmiące 
obietnice polityków dotyczące tego, co 
zrobią, jeżeli na nich zagłosujemy. W 
rzeczywistości jednak po wygranych 
wyborach zapominają o nas, wykręcają 
się z wcześniejszych zobowiązań, a 
nawet mówią, że źle ich zrozumiano! I tak 
naprawdę to myślą tylko o sobie, a często 
o wysokiej pozycji, pieniądzach czy 
władzy. Przedtem mili, życzliwi, chcący 
zjednać elektorat, teraz ukazują swoje 
prawdziwe oblicze - zdejmują maskę, za 
którą kryje się kłamstwo, obłuda i 
dwulicowość. A korupcja? Szanowani 
prawnicy, a wśród nich sędziowie i 
prokuratorzy stojący na straży prawa, 
sami je łamią - "komedie o tragicznej 
fabule".

A jak jest z nami, młodzieżą? 
Czy zawsze jesteśmy naturalni,  
prawdziwi i nieskazitelni? Również nie. 
Niektórzy najpierw nas popierają, 
rozmawiają, a potem już za kilka minut 
obmawiają za plecami. Ale ilu z nas udaje 
aniołków, kochane pociechy swoich 
rodziców? W gronie rówieśników nie są to 

już rodzice, lecz "starzy". Wtedy też 
spokojny chłopiec, czy delikatna 
dziewczynka zmienia się w rozszalałe, 
palące lub pijące dziecko (dzikiej natury!), 
przedstawiciela nowej generacj i ,  
pokolenia ludzi młodych, wolnych (co do 
poglądów i zachowania). Często też 
słyszymy plotkującą sąsiadkę, która 
krytykuje rodzinę X za hałas, ciążę 
niepełnoletniej córki, zapominając 
jednocześnie o swoim synu kryminaliście 
czy ciągłych awanturach w domu.

Podwójna moralność jest  
postawą bardzo często występującą 
wśród ludzi. Kto by się spodziewał, iż 
inteligentny, kulturalny i elegancki 
profesor wyższej uczelni to jednocześnie 
tyran i nadużywający siły fizycznej w 
stosunku do żony i dzieci człowiek? Chyba 
nikt. Z tego wniosek, że jest bardzo łatwo 
przybrać maskę, a czasami wyjątkowo 
trudno zostać rozpoznanym. Dlatego 
zawsze pamiętajmy, że pozory mogą 
mylić i aby dobrze poznać człowieka, 
potrzeba czasu, obserwacji, psycho-
logicznej analizy jego postępowania i 
zachowania.

Ewelina Łukasik 

Stanie się to, co ma się stać 

Czasami zastanawiam się, co tak naprawde decyduje o 
naszym życiu. My sami? A może jakaś tajemnicza siła? 
Przeznaczenie? Nie wiem, ale wydaje mi się,że w naszym życiu i w 
całej zresztą historii świata, nic nie dzieje się bez celu. Wszystko jest 
częścią składową niesamowitej opowieści, której fragment rozgrywa 
się tuż przed naszymi oczami.

Myślę, że każde wydarzenie ma miejsce ze ściśle 
określonego powodu. Często, gdy spotyka nas jakieś nieszcęście, 
pytamy z goryczą w głosie: dlaczego?! Nie wiemy, że to wydarzenie, 
choć chwilowo bolesne, zadecyduje, być może, o naszym 
późniejszym losie. O tym wszystkim, co się kiedyś wydarzy albo tylko 
o tym, co się stanie za chwilę, nie będzie w ogólnym rozrachunku 
miało większego znaczenia, ale sprawi, że przez moment będziemy 
szcęśliwi.Pamiętam pewną historię, która na długo utkwi w mojej 
pamięci. Biegłam do trawaju, kiedy nagle maska samochodu stanęła 
mi przed oczami... Znalazłam się w szpitalu z obrażeniami głowy, 
złamaną ręką i pretensjami do siebie… Oczywiście słowo 
"dlaczego"?! towarzyszyło mi każedego dnia. Ale, jak w powiedzeniu, 
"nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło". Tego dnia poznałam 
mojego chłopaka, który leżał w sali obok. Gdybym nie spieszyła się 
do trawaju,wypadek nie miałby miejsca i nie spotkałabym swojej 
drugiej połowy. A więc...

Wierzę, że pewne wydarzenia po prostu muszą nastąpić. 
Niektórzy ludzie muszą się spotkać. Decyduje o tym przeznaczenie. 
Nic nie jest w stanie stanąć na drodze przeznaczeniu. Wynika z tego 
mimo wszystko dość pesymistyczny wnosek, że tak naprawdę 
jesteśmy tylko zabawkami w rękach przeznaczenia i nic od nas nie 
zależy. Nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje, bo i tak stanie 
się to, co ma się stać. Czy oznacza to, że nic nie powinniśmy robić? 
Chyba nie?! Przeznaczeniu można dopomóc, przyszłość wciąż jest 
płynna, w ruchu i tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie, a moje 
głupie gadanie o tajemniczych siłach nic nie znaczy. Ale z drugiej 
strony, kto wie? Może o tym, że teraz siedzę i piszę te słowa, 
zadecydowało przeznaczenie?

Ewelina Łukasik 

Kościelna 32
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                                Nakrotyki - problem młodzieży

kochałam, ale byłam - długo, zawsze 
przy nim - tłumaczyłam, że marnuje 
sobie życie, że mnie rani... W końcu 
nie wytrzymałam. "Nie chcę już z tobą 
być, nie kocham cię" - on naćpany 
zaczął na mnie krzyczeć, że nigdy go 
nie kochałam, że dobrze o tym 
wiedział i jest szczęśliwy, że mu to 
powiedziałam... "Nienawidzę cię!" - 
Usłyszałam na pożegnanie. Kiedy 
otrzeźwiał dzwonił i przepraszał, ale 
to był już koniec. Nie dalej jak dwa 
miesiące później dostałam telefon od 
pijanej "koleżanki", która krzyczała mi 
do ucha, że z nim spała i jest 
naćpana, i jest lepsza, bo ona się 
zgodziła, a ja nie.

Od tego czasu zaczęłam rozumieć, że 
przyjaźni nie ma.. Wymyślił sobie ją 
jakiś poeta. Żyjemy w świecie 
przyśpieszania, skrótów. W Małym 
Księciu Lis wiedział, że przyjaźń to nie 
hipermarket - nie możesz wejść i 
sobie wybrać. Nie kupisz przyjaciela. 
Przyjaźń. A miłość?! Popełniłam 
podobny błąd po raz drugi, ale tym 
razem nie czułam nic do osoby, którą 
chciałam zrozumieć - nawet krzty 
uczucia - co więcej, prawie jej nie 
znałam. Miałam tylko jakąś taką chorą 
wizję uratowania świata i zrozumienia 
człowieka, który woła o pomoc. Jak w 
studni, a echo niosło się przez wiele 
kilometrów. Krzyczało jego ciało i 
słowa. Wyglądał jak "Tamten" pod 
koniec naszej znajomości - 
przekrwione oczy, sina twarz - 
strasznie. Wybrałam się z chłopakiem 
na nocny spacer, bo chciał 
porozmawiać, bo "zaszurał się" tak 
bardzo, że nie widzi drogi przed 
oczami. Siedzieliśmy na ławce przed 
jednym ze świdnickich gimnazjów. Ja 
milczałam, on opowiadał - o 
samotności i innych demonach w jego 
życiu. O tym, że miał dziewczynę, z 
którą ma teraz dziecko, ale ona nie 
chce go znać. Powiedział, że czeka 
go wieczna samotność, bo nikt nie 
zechce takiego śmiecia, jak on. Mówił 
mi prosto w oczy, że jest nikim w 
objęciach tego świata i tej 
rzeczywistości. Ba, kim mógłby być? 
Masochista, "sam sobie zgotował ten 
los", a mówił mi to, jakbym była 
osobą, która jest jedyną nadzieją i 

która jest w stanie wyciągnąć rękę po 
ratunek. Naiwnie interpretowałam jego 
słowa, było mi przykro, że mam przed 
sobą śmietnik. Poszliśmy do Tesco, 
była już noc. Tylko gdzieniegdzie 
przemykali spóźnieni, zaspani ludzie. 
Weszliśmy do damskiej toalety, ja 
stałam, oparłam się o umywalki, 
dopadła mnie taka nagła depresja, a on 
wszedł do pierwszej kabiny i na półce z 
kafelek rozsypał dwie kreski. "Panie 
mają pierwszeństwo" - niby zażartował, 
ale był to niewyraźny bełkot. "Nie chcę!" 
- depresja odeszła, włączyła się złość, 
bardzo mocna. Co chciał przez to 
osiągnąć - nie wiem i chyba już nigdy 
się nie dowiem. Później siedzieliśmy 
jeszcze chwilę na ławce. Opowiadał mi, 
jak to wszystko się zaczęło - że zaczął 
palić trawkę w gimnazjum, w toalecie, 
razem z kilkorgiem kolegów, a później 
samo się rozkręciło. Z upływem czasu 
jego słowa coraz bardziej się plątały, 
mówił niedbale, jakby nieświadomie... 
Ciągłe bla bla bla... Miałam wrażenie, 
że zaraz zejdzie z tego świata i 
pozostanie mi jedynie pochować go w 
piaskownicy... Ogarnęła mnie złość. 
Zapytałam: dlaczego. Zapadła cisza, 
słychać było tylko jadące za nami 
samochody i jakieś krzyki z centrum 
miasta. "Bo nie umiem inaczej, nawet 
nie wiem, kiedy się to zaczęło...". 
Wtedy uświadomiłam sobie, że idąc z 
dilerem na spacer zraniłam swoją 
godność, zraniłam bliskich, choć wcale 
nie musieli o tym wiedzieć. Odprowadził 
mnie do domu, a później ja o nim 
zapomniałam.

 Każdy ma swój rozum 
(niestety?). Nie będę się zwierzać, czy 
kiedyś wzięłam to świństwo, może 
wzięłam, a może nie. Rodzice nie 
przyglądali mi się zbytnio, bo 
przynajmniej zgrywałam grzeczną 
dziewczynkę mimo swojego 
charakternego temperamentu i 
osobowości, która jest skrajnością. 
Narkotyki - jak to prozaicznie brzmi - 
tyle tego na plakatach, w gabinetach 
psychologów i zapewne w... Szkołach.  
Słabi biorą, tylko słabi.

Nieważne kto

W życiu kierowałam się pewną 
zasadą. Rodzice i przyjaciele 
kształtowali we mnie model, który 
wyraźnie mówił, że narkotyki to zło. 
Wiedziałam o tym od lat i wszelkiego 
rodzaju przestrogi innych nie 
docierały do mnie - uważałam, że nie 
jestem odbiorcą słów, że "narkotyki 
uzależniają, prowadzą do śmierci" - 
wewnętrznie pytałam: "Po co 
zaprzątać sobie tym swój umysł?". 
Natomiast stosunkowo tolerancyjne 
podejście  mówiło, że inni nie mogą 
mieć wpływu na moje życie, bo "nie 
mogą mi mówić, co mam robić, skoro 
nie umrą za mnie" i  że, jeśli ktoś ze 
znajomych bierze to nie musi mnie w 
to wciągać. Tak żyłam - dobre 14 lat, 
później trochę się zmieniło.

Amor caecus - miłość jest 
ślepa. Najzwyczajniej w świecie 
zauroczyłam się w moim przyjacielu 
z dzieciństwa. Chłopak był 
przystojny, inteligentny - wiedziałam 
o tym zawsze. Do tego nigdy się na 
nim nie zawiodłam, choć mam nieco 
inne podejście do definicji "przyjaźni" 
i "zaufania" - jemu ufałam, 
przynajmniej na początku, kiedy 
byłam mała i głupia, bo co o miłości 
może wiedzieć zwariowana 
czternastka? Już wkrótce zaczęliśmy 
spędzać ze sobą więcej czasu, 
więcej rozmawiać... Zapadałam w 
ten słodki letarg, myśląc "jaki on 
wspaniały", a obudziłam się z 
poczuciem winy i tego, że zostałam 
przez niego oszukana. Wtedy, gdy 
byliśmy już bardzo blisko siebie, 
uświadomiłam sobie, że ten chłopak 
to ostatnia osoba, z jaką powinnam 
się zadawać. Wakacje były czasem 
wolności, a ja tę wolność 
wykorzystywałam na piciu i 
przyglądaniu się, jak ON bierze. 
Byłam żmiją - okrutną i bezlitosną. 
Trudno, było minęło - nie ważne co z 
nim się teraz stało...

Zjadała go depresja. Wmawiał sobie 
swoją beznadziejność i bezsilność. 
Rodziców stracił w wieku 4 lat, 
mieszkał z psychiczną i biedną ciotką 
w rejonie, który nie dawał szans 
samorozwoju. Może to też moja 
wina. Nigdy nie odważyłam się 
powiedzieć, że go kocham, bo i nie 

arkomania - tyle się o tym mówi. Mówi się o AIDS, o nieszczęściu uzależnionych  ludzi, a mimo to istnieje. Wiek 
młodzieńczy często jest wiekiem buntu, ciężkim czasem dla młodzieży. Aby odreagować, albo zaskarbić sobie Nnowych przyjaciół często sięgają narkotyki. W tym numerze “Przeciągu” prezentujemy wypowiedzi osób, które 

miały styczność z narkotykami i które zgodziły się o tym napisać na łamach gazetki. Dla przestrogi? Z chęci “wygadania 
się”? Oceńcie sami...

Czy miłość można kupić?
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odzice są ślepi. 
J e s t e m  t e g o  Rp e w n a .  A l b o  

zaślepieni. Ale czym 
niby? Miłością? Jaką 
miłością? To są czyste 
kpiny. Oni się boją i ten 
strach ich przerasta. Bo 
co by było, gdyby okazało 
się, że ich córeczka 
bierze i się tego nie 
w s t y d z i ,  ż e  j e s t  
narkomanką. Nie wiem ile 
Tego wzięłam. Nie mam 
pojęcia ile było tego w 
m o i m  o r g a n i z m i e .   
Przeraża was to? Mnie 
bawiło. Możecie pytać 
d laczego? Na jp ie rw 
chciałam spróbować, 
zobaczyć jak to jest być 
"zrobionym". Nie będę 
tego opisywać. Powiem 
tylko, że nagle okazuje 
s i ę ,  ż e  n i e  m a s z  
abso lu tn ie  żadnych  
problemów. Czujesz się 
wolny, czysty, taki lekki. 
Ale może lepiej opowiem 
jak to  s ię  zaczęło ,  
chrono log iczn ie ,  od  
początku.

Przyszłam do liceum, nie 
do tego wymarzonego, 
ale tego, do którego się 
dosta łam;  też  mnie  
zadowalało, pozwalało mi 
rozwinąć jakieś tam moje 
niby-talenty. Było super. 
P o z n a ł a m  d u ż o  
c i e k a w y c h  l u d z i ,  z  
k i l k o m a  o s o b a m i  
zdążyłam się już nawet 
trochę poznać. W mojej 
klasie była też taka jedna 
K a r o l i n a .  J a k o ś  
niespecjalnie chciałam ją 
bliżej poznać. Była dla 
mnie zbyt krzykliwa, zbyt 
odważna, przemądrzała, 
k l ę ł a ,  p a l i ł a ,  c o  
kilkanaście dni bywała na 
zalewanych imprezach. 
Nie chciałam bywać w 
takim towarzystwie, ale 
stało się tak, że bywałam , 
i to często. Od zawsze 
m i a ł a m  t e  s a m e  
problemy. Moi rodzice 
rozwiedl i  s ię,  k iedy 
chodziłam jeszcze do 
gimnazjum, ale tato dalej 
mieszkał z nami. Ojciec 
jest alkoholikiem, mama 
miała go dosyć. Kiedy się 
napił, robił się głośny i 

Narkotyki - problem młodzieży
agresywny, nigdy nas nie 
uderzył, ale słowa też 
bolą.

Nowa szkoła, 
n o w i  l u d z i e ,  s t a r e  
problemy. Mama też 
z r o b i ł a  s i ę  j a k a ś  
drażliwa, ciągle miała o 
coś problemy. Dla mnie 
t o  b y ł o  z a  d u ż o .  
Zaczęłam palić, pić, 
znikać na całe dnie i noce 
z domu. Może gdybym 
była odważniejsza, to 
bym uciekła, ale nie 
jestem. Zaczął mi się 
podobać s ty l  życ ia  
Karoliny i to, że do 
w s z y s t k i e g o  
podchodziła w tak 
l e k c e w a ż ą c y  
s p o s ó b .  
Zakumplowałyśmy 
się. Nie mówię 
"zaprzyjaźniłyśmy" 
- nie przyjaźniłam 
się z nią. Chciałam 
tylko uciec i nie być 
s a m a ,  
po t r zebowa łam 
t o w a r z y s t w a .  
D o t a r ł a m  d o  
m o m e n t u ,  w  
k t ó r y m  k t o ś  
podsunął mi skręta. 
Wz ię łam.  D laczego 
miałabym nie wziąć? Nikt 
się mną nie interesował, 
robiłam, co chciałam. 
Problemy znikały z mojej 
g ł o w y.  C o  p r a w d a  
wracały następnego 
dnia, ale wystarczyło 
znowu wziąć albo napić 
się i już ich nie było. Mnie 
nie obchodziła: szkoła, 
z n a j o m i ,  d o m ,  
przyjaciele, rodzina. To 
już nie była moja sprawa. 
Ważne było, żeby się 
zaćpać i mieć spokój. 
Powoli odcinałam się od 
m o j e g o  ś w i a t a ,  
zapominałam o nim, 
gdz ieś  m i  uc ieka ł ,  
chował się, a ja wcale nie 
m i a ł a m  o c h o t y  g o  
s z u k a ć .  D z i s i a j  
najbardziej boli mnie to, 
ż e  p r z e s t a ł a m  
interesować się ludźmi, 
których kochałam.

Był taki dzień, 
jakoś tak pod koniec 
wakac j i .  Spa łam u  
przyjaciółki, bo znowu 
nie chciałam wracać do 

domu. Rozmowa jakoś tak 
sama s ię  rozw inę ła .  
Usłyszałam, że jak jeszcze 
raz dowie się, że coś 
wzięłam, to nie będzie mnie 
chciała znać. Nie zdziwiłam 
się. Też chciałabym mieć za 
przyjaciółkę ćpunki, ale to 
mnie zabolało. Więcej nie 
wzięłam. I już nie wezmę. 
To wszystko, co tutaj 
opisałam działo się przez 
pół roku i w taki właśnie 
sposób skopałam pół roku 
swojego życia. 

Tak naprawdę nikt 
do końca nie wie, co przez 
ten czas działo się w mojej 

głowie. Teraz staram się 
żyć jak wcześniej. Nie 
powiem, że mnie do Tego 
nie ciągnie, bo ciągnie, 
nawet nie wyobrażacie 
sobie jak. Kiedy wszystko 
zaczyna mi się walić, i 
pomyślę, że wystarczy 
trochę białego proszku, by 
chociaż na chwilę się 
uwolnić, wtedy tak bardzo 
chcę odwiedzić Karolinę, 
znowu uciec. Nie jest mi 
łatwo, ale staram się. Z 
Karoliną przestałam się 
spotykać. Boję się, że 
jestem za słaba i jak znowu 
zacznę się z nią spotykać...  
To uczucie zostanie już na 
zawsze, będzie ciągle do 
mnie wracać, w tej chwili 
jakoś daję sobie radę, ale 
co będzie za pół roku? Nie 
chcę nikogo pouczać, nie 
c h c ę  m ó w i ć  j a k  m a  
postępować ze swoim 
życiem, chodzi mi tylko o  
to, żebyś zanim weźmiesz 
do ust skręta, pomyślał, czy 
to  nap rawdę  j es t  c i  
potrzebne do szczęścia. 
Wiem tylko tyle, że mi nie 
było.

PIXA

"Opowiem Wam o pewnej 
dziewczynie,

która jechała na amfetaminie

Po paru latach o losie ponury
w mózgu miała już same 

dziury

Znałem też inną fajną laskę
ta regularnie łykała extaskę

A jeszcze innej ojciec dał na 
wakacje

wszystko wydała na browna

(...)

W toaletach modnych lokali 
robiły karierę i były na falii

Wiruje płomień światła na 
niby

Wkręca bezlitośnie w tryby

(...)

Miasto pochłania i przeżuwa 
prędzej czy póżniej wypluwa

Wraki człowieka lepiej się 
trzymaj od tego z daleka

Wiem co mówię

Mówię co wiem

Sen nie jest jawą

Jawa nie jest snem

Jedną radę mam dla Ciebie

POWIEDZ NIE

ZAWSZE MÓW NIE!!!!

(...)”

tekst utworu "Miassto 
Fcionga" z płyty 

„Emocjonalny Terror” 
grupy Tilt
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to girlband Puffa Daddego 
stworzony by podbudować jego Oego!

DANITY KANE - "Show Stopper" 
(Singiel)

Puff Daddy tak bardzo polubił 
PussycatDolls, ze nie tylko zamarzył mu 
się duet z głównym kociakiem - Nicole 
Scherzinger (to ta brunetka, którą ciągle 
pokazują), ale stworzenie podobnego 
girlsbandu. Grupa powstała w czasie 
programu reality show "Making a band". 
Efekt? Jest mizerny. Płakać się chce, po 
prostu. Dziewczynom daleko do 
Pussycat Doll, oj strasznie daleko. Nie 
mają ich urody, zdolności tanecznych 
ani kondycji. Wywalają te swoje zbyt 
obfite kształty (fałdki "wypływają" 
wszystkimi możliwymi szparami, ale to 
dobrze, może ta nowa moda sprawi, że 
tysiące dziewczyn zaakceptuje swoje 
figury) pojękując cośtam "aha", "oh 
yeah:, "that's right" Naturalnie wszystko 
musi być sexy i full wypas jak u ich 
stwórcy, czyli diamenty i drogie auta. 
Puff niestety zapomniał podłożyć 
dziewczynom odpowiednich głosów, 
byśmy, choć przez chwile myśleli, że 
panny umieją śpiewać. Rozumiem takie 
uliczne bity ( w zwrotkach ciągle to 
samo), ale tu proszę państwa nie ma 
refrenu. To jest monotonne, to jest 
żałosne i w ogóle mnie nie rusza 
Zbliża się Halloween, więc pora na 
ranking najbardziej odrażających 
gwiazd, których imange w sam raz 
nadaje się na to święto. Wszystko 
subiektywnie, oczywiście.

1. Boy George (on mnie po prostu 
przeraża!)
2. Kiss (tak straszne, że aż obciachowe)

3. Marilyn Mason (wszystko 
naciągane, jest nudny i szkoda o nim 
gadać)
4. Wszystkie "elementy" grupy 
Slipknot (czuję lekki dyskomfort jak ich 
widzę)
5. Coutney Love ("swoim wyglądem 
wpędziła Kurta do grobu")
6. Ozzy Osbourne (ten gość ledwo 
trzyma się kupy i to jest przerażające i 
zabawne zarazem)
7. Robert Smith z The Cure 
(połączenie wyjechanej czerwonej 
konturówki i rozmazanej czarnej 
maskary dają piorunujące efekt)

MUZGOWSTRZĄS
Problem: Teledyski raperskie. Ciała, 
kobiece jako stały element scenografii.

Jestem fanką rocka, ale niektóre 
kawałki hiphopowe i popowe podobają 
mi się, zwłaszcza te "chwytne" 
(szkoda tylko, że sztywna jestem jak 
kij od miotły). Tylko najsłabszą stroną 
tych piosenek są teledyski, które dla 
mnie są akurat elementem bardzo 
ważnym. Co mi nie gra? Ano te całe 
cwaniactwo i wyuzdanie. Dziewczyny 
tratowane jako " duuuuuże piersi, 
obfiteeee uda i duuuuże pupy", jako 
element ozdobny. Każdy wideoklip jest 
nakręcony według tego samego 
schematu i to jest nudne. W centrum 
jest raper, obwieszony łańcuchami z 
brylantami w uszach, śpiewający o tym 
jak wyrywa "lachony" i ile ma kasy, w 
koło półnagie nimfy, w tle 
komputerowa muzyczka i jacyś znani 
kumple, którzy przemykając po kątach, 
co jakiś czas wykrzykują "aha, aha, oh 
yeah". Zero jakieś oryginalności, 
zasłoniliby tym "bidulkom" pupy i już 

byłoby inaczej J A jak na złość te 
bardzo "artystyczne" teledyski zgarniają 
nagrody na ważnych imprezach 
muzycznych, ale ja jestem zadowolona, 
że w tym roku na VMA wygrał ambitny 
teledysk Panic! At the disco. Dla 
wszystkich marzących o karierze 
raperskiej mam przepis na teledysk, 
dzięki któremu możecie boysy stać się 
drugimi "J-Zayami"

Ty ( w diamentach) + twoja dziewczyna 
(w bikini lub bez) + Dance eJay (do 
muzy) + bryka pożyczona z parkingu 
UDANEGO STAWANIA SIĘ GWIAZDĄ!
Siema, 

ZUZA

Kącik muzyczny

Dziś serdecznie chciałabym zaprosić na stronę 
http://www.miniature-earth.com/ Informacje 
zawarte na stronie zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie - wstęp zaczyna się w ten sposób: "Jeśli 
zredukujemy ludzką populację do 100 osób, 
będzie to wyglądało mniej więcej tak...". Niestety, 
strona dostępna jest w trzech językach, ale nie w 
polskim, ale min angielskim. 

Kilka miesięcy temu w Uciechowie (niedaleko 
Dzierżoniowa) powstało nowe schronisko dla 
zwierząt. Poszukiwane są osoby do wolontariatu 
jak i chętni mogący dać jednorazową pomoc w 
postaci darów. Strona schroniska: 
http://www.uciechow.4.pl/ 

Mycha

WWW...
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IX EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO 
KONKURSU LITERACKIEGO „LIR... RODZAJ 

RÓŻNY”

   Teksty konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

             POEZJI zestaw 2 wierszy,
            PROZY  utwór do 10 stron maszynopisu.
          Teksty, nigdzie dotąd niepublikowane i 
nienagradzane, opatrzone czytelnym godłem (wyrazowym) 
prosimy nadesłać w czterech egzemplarzach (druk) oraz na 
dyskietce wraz z kopertą oznaczoną tym samym godłem, 
zawierającą dane osobiste autora (imię, nazwisko, adres, 
klasa, szkoła),  na adres:

Aleksandra Kulak
III Liceum Ogólnokształcące

ul.Kościelna 32
58-100 Świdnica

       Termin dostarczania prac upływa 2 marca 2007 roku.
         Organizatorzy wybiorą najlepszych autorów,
 a nagrodzą ich specjalnie na tę okazję wydanym tomikiem 
niespodzianką, na który złożą się wszystkie wyróżnione w 
obu kategoriach teksty literackie. Przewidujemy także  
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
            O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród 
laureaci zostaną poinformowani listownie.

Szkoła mistrzów
Wernisaż - uroczyste otwarcie 

wystawy, odbywające się przed 
oficjalnym rozpoczęciem dostępu 

dla publiczności. Odbywa się 
bezpośrednio w miejscu wystawy, 
pośród eksponatów. Wydarzenie 

takie miało miejsce w Galerii 
Fotografii Świdnickiego Ośrodka 
Kultury. Artysta plastyk Kamila 
Karst (ucząca w naszej szkole 

Wiedzy o Kulturze) wraz z Jackiem 
Reczyńskim zaprezentowali 

miłośnikom malarstwa i rzeźby 
swoje najlepsze prace. "Plastyczne 

wizje świata koni Kamili Karst i 
Jacka Reczyńskiego są odrębne i 
niepowtarzalne, namalowane w 

różnych technikach, ale zawsze z 
dużym ładunkiem emocji i miłości" 

pisze w programie Urszula 
Pawłowska. Z dużą przyjemnością 

spędziłam czas oglądając te 
wspaniałe dzieła a jeszcze było mi 

milej, gdy poszczęściło mi się w 
losowaniu i przyniosłam do domu 
grafikę Kamili Karst. Zachęcam 

wszystkich do obejrzenia wystawy i 
zmierzenia się ze "Światem koni”

 Barbara Piórkowska

Informacje ze strony internetowej szkoły

“Smutno mi…"

Smutno mi było
Kiedy ciebie nie było
I mi smutno jest
Kiedy ciebie nie ma też
Smutno mi będzie
Kiedy spojrzę, a 
wszędzie
Ciebie nie będzie

Kącik z Motylem

Ostatnia Strona


