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W i t a j c i e  

 Macie rację. Nie da się nie zauważyć i przejść obojętnie obok 
kamer, które znalazły się w naszej szkole na początku nowego roku. 
Już przy wejściu, co dzień rano, wita nas oko jednej z nich. Teraz 
„władza” ma kompletną kontrolę nad wszystkimi – od pracowników 
szkoły po uczniów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale w III Liceum 
uczniowie czują się bezpiecznie. 

Pojawienie się kamer w naszej szkole jest sprawą sporną, 
bo nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy pomogą, czy może za-
szkodzą. Zdania są podzielone – jedni uważają, że dopełnił się te-
stament Iosifa Wissarionowicza, inni, że szkoła będzie wolna od 
przestępców i pozwoli uchronić uczniów przed narkotykami. Sprawą 
sporną jest także fakt, czy ktokolwiek będzie organizował bijatykę 
lub zażywał narkotyki w holu głównym szkoły przy recepcji? 

Społeczny rzecznik praw ucznia, Maciej Osuch (źródło: 

„Gazeta Wyborcza” Katowice): Kamery w szkołach to dla mnie osta-
teczność. Powinny być tylko tam, gdzie naprawdę nie da się inaczej 
rozwiązać problemów. Obecność tego typu urządzeń zaburza relacje 
międzyludzkie, niszczy zaufanie. Boję się, że niektórzy nauczyciele w 
monitorowanych szkołach mogą poczuć się zwolnieni z odpowie-
dzialności za uczniów. Kamery są dopuszczalne tylko na zewnątrz 
budynków, jako zabezpieczenie przed wandalami. W żadnym wypad-
ku nie można ich traktować jako środka wychowawczego. 

Na szczęście jedyna kamera, jaka znajduje się wewnątrz 
naszej szkoły to ta w holu głównym. Pozostałe kamery umieszczone 
są na zewnątrz budynku, pilnując porządku wokół szkoły - i bardzo 
dobrze, choć może się wydawać, że zbyt ingerują w naszą prywat-
ność. W końcu mają jedynie podgląd na to, kto znajduje się na tere-
nie III LO, i służą jedynie prewencji. Dlatego nie bójmy się naszego 
nowego systemu monitoringu, choć co rano łapie nas na tym, że 
spóźniamy się na lekcje. Nie ma nam szkodzić, tylko pomóc w za-
chowaniu bezpieczeństwa, a może i punktualności… 

Aleksandra Kopiec 

Wielki Brat 4.11 w III LO 
Subiektywny pogląd na podgląd 

 Nikt, chyba (?), nie zaprzeczy, że wakacje minęły szybko, zdecydowanie za szybko… 
I aż trudno uwierzyć, że za oknem jesień. Nie zdążyliśmy się wyszaleć, nie wyczerpaliśmy 
limitu  wszystkich szalonych pomysłów, które zrodziły się w naszych głowach, a przecież 
staraliśmy się wykorzystać  każdy dzień do ostatniej sekundy. To tak, jak w znanej niektó-
rym szancie:  
"Krótka chwila i wracasz,  
Krótka chwila i wracasz na morze",  
z tym, że my po krótkiej chwili wracamy do rzeczywistości... szkolnej.  

Wybudzeni z wakacyjnego snu, ‘przestawieni’ na czas jesienno zimowy... Po czasie 
niebytu wznawiamy działalność „Przeciągu”. Jak każdy rok niesie ze sobą zmiany, tak 
i w gazetce pojawiły się metamorfozy, m.in.: do pracy włączyli się nowi, pełni zapału redak-
torzy z klas pierwszych, dołączył również do nas... i tu uwaga… szybki komputer, który zadzi-
wił nas swoją prędkością :- ) Już nie musimy męczyć się nad składaniem gazety, bo przy-
jemność ta należy do informatyka. Z taka pomocą i sprzętem nasza praca będzie szła 
o wiele sprawniej.  

Mamy nadzieję, że wyniki naszych prób dziennikarskich spodobają wam się na 
tyle, że zechcecie do nas dołączyć! I tu apelujemy przede wszystkim do męskiej części 
( kolegium redakcyjnego nie zasila żaden pan-dlaczego?), ale nie tylko. Zapraszamy wszyst-
kich; małych, dużych, grubych, chudych, starszych., młodszych, którzy mają coś do powie-

dzenia, chcą wprowadzić zmia-
ny-czegoś nas nauczyć, a przy 
okazji podnieść ocenę z j. pol-
skiego. Potrzebujemy szczęśli-
wych posiadaczy „lekkich 
piór”, nienarzekających na 
brak czasu. Ludzi, którzy w 
przyszłości chcą być następca-
mi Jacka Żakowskiego i Anny 
Marszałek. Chętni mogą zgła-
szać się do prof. Krzysztofa 
Frączka-opiekuna szkolnej 
gazetki „Przeciąg”- sala nr 20, 
a  na warsztaty dziennikarskie 
zapraszamy w każdy wtorek o 
godz. 1600. 
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Dzwoni budzik. Ten sam dźwięk od wieków. Wstrzymu-

jesz go na 5 minut. Obracasz się na drugi bok. Jeszcze minut-

kę...Myślisz, jakby tu zatrzymać czas. Za oknem ciemno, lub 

wschodzące dopiero słońce. Mama krzyczy, że spóźnisz się do 

szkoły. Wstajesz. W myślach powtarzasz : byle do weekendu…  

Psucie nastroju.Psucie nastroju.Psucie nastroju.Psucie nastroju.    

W pokoju albo za zimno, albo za gorąco. Idziesz do ła-

zienki, myjesz zęby, twarz i co tam jeszcze lubisz. Doprowadzasz 

się do porządku dziennego, make-up i takie tam. Teraz do kuchni, 

na „pożywne” śniadanie. Wasa z gorącą herbata, to maks co mo-

żesz w siebie wcisnąć. Jest po prostu za wcześnie. Stajesz przed 

szafą. W co mam się ubrać?! Nie mam się w co ubrać!  Po pół 

godzinnym zastanowieniu, wybierasz niebieską bluzkę, bo to jedy-

na rzecz w której jest ci do twarzy i ulubione jeansy, które cię wy-

szczuplają. Chce ci się płakać, bo ciężko się w nie wcisnąć. Naj-

wyższa pora schudnąć! Ubierasz się powoli, od niechcenia. 

Pakowanie. 10 zeszytów, a okładki takie same-nerwy. Gdzie moja 

fizyka? Ech... Sprawdzasz, czy na pewno spakowałeś wszystkie 

książki. Bierzesz kanapki, ubierasz się szybko i lecisz na autobus, 

tramwaj, pociąg do szkoły. Przysypiasz w nim, bo położyłaś się za 

późno. Na dworze jest zimno, dopiero teraz to odczuwasz. Pada 

deszcz. Wyglądasz jak „zmokła kura”, bo znów  zapominasz wziąć 

z domu parasola. Wchodzisz do szkoły, a tam ukrop jak w piekle. 

Nastrój psujesz sobie zacinającą się kłódką  w szatni. Jaka ta 

szkoła jest stara, a szatnia przypomina boksy dla zwierząt w 

schronisku-myślisz. Zazdrościsz nauczycielą „szatni” w stylu- exc-

lusive. Teraz dwa piętra w górę, pod klasę. Przywitanie z kolegami 

(„siema”) i koleżankami („no hej dziewczyny”). Potem wszyscy 

zasypują cię pytaniami:  

„Zrobiłaś zadanie z polskiego? Dasz odpisać? Umiesz na geogra-

fie?”  

Czas na …Lekcje.Czas na …Lekcje.Czas na …Lekcje.Czas na …Lekcje.    

Uwielbiasz wysłuchiwać jakże ciekawego wykładu na 

lekcji religii, rozprawiania o metodach chronienia się przed bronią 

biologiczną na PO. Profesor na polskim prosi o wyciągnięcie kar-

teczek (blee). Oddajesz pusta kartkę, bo nie przeczytałaś lektury. 

Niestety pomylenie terminów omawiania „Powrotu posła” nie jest 

usprawiedliwieniem. Nie możesz pogodzić się z porażką... Na-

uczyciele ciągle przypominają ci, że już niedługo matura. Na któ-

rejś przerwie dowiadujesz się, że od nowego roku będziesz nosił 

gustowny mundurek. Potem wychowawca krzyczy na całą klasę, 

za przewinienie jednej osoby. Nie ma to jak kolejna poprawa hu-

moru. Jeszcze tylko trzy lekcje… dwie… jedna… Koniec. Znowu ta 

#&$^@#& kłódka w szatni!  

Miejskie podróże.Miejskie podróże.Miejskie podróże.Miejskie podróże.    

Jakże piękny jest świat przez okna któregoś z cudownych  

pojazdów komunikacji miejskiej! Te obdrapane mury  i psy zała-

twiające się na trawnikach, od razu podnoszą cię na duchu. W 

domu będziesz za godzinę, bo przecież o tej porze są korki. Zno-

wu ogarnia cię obsesja dotrwania do piątku. 

Wreszcie w domu, w swojej jedynej świątyni odpoczynku… Błąd! 

Po zjedzeniu obiadu i odpowiedzeniu na to samo pytanie, nurtują-

ce rodziców każdego dnia: „Jak było w szkole”? Zasiadasz do 

komputera, żeby sprawdzić pocztę i poczytać co tam się ciekawe-

go działo w świecie. Na Gadu-Gadu dostajesz masę wiadomości 

typu "zrobiłaś zadanie z matmy?!". Sprawdzasz zeszyty. Zadań 

domowych tyle, że nie wiesz w co ręce włożyć i czy wyrobisz się z 

tym przed wakacjami. Więc robisz je, bo co innego ci pozostało. 

Parę godzin(i przedmiotów). Rodzice wyżywają się na tobie, bo 

podobno "nic się nie uczysz" i "tylko siedzisz przy tym kompute-

rze".  Ignorujesz ich, przecież tak jest zawsze. Żeby wyrzucić z 

siebie wszystkie negatywne emocje bierzesz na spacer mp3 i 

biegniesz przed siebie.    

Nareszcie jedna z przyjemniejszych czynności :gorąca 

kąpiel. Po niej kładziesz się przez telewizorem z zamiarem obej-

rzenia jakiegoś beznadziejnego serialu. Dzwoni telefon. To twoja 

dziewczyna, lub chłopak z wielkimi pretensjami, że nie spotkali-

ście się dzisiaj i że w ogóle nie masz dla niej, lub niego czasu. 

Skutecznie psuje ci to humor. Teraz do pokoju, czas spać. Jednak 

to nie takie proste. Myśl o kłótni z chłopakiem, wywołuje stany 

lękowe ( to już koniec?) i bezsenność ( 3 h snu).   

NIENAWIDZĘ PONIEDZIAŁKÓW!!!  

„ P o n. ”„ P o n. ”„ P o n. ”„ P o n. ”     

I wyruszyli! To już XII Rajd Rowerowy 

III Liceum ogólnokształcącego. 

 20. września - to był jeden z ładniejszych wrześniowych 
dni. Wymarzona pogoda, aby zacząć XII Rajd Rowerowy III Li-
ceum Ogólnokształcącego. Pod szkołą spotkało się 9 grup 
wraz z opiekunami. Po krótkiej przemowie pana dyrektora i 
organizatorów - wyruszyliśmy! Trasa rajdu przebiegała w okoli-
cach Świdnicy. Przejażdżka minęła  bardzo miło, w przyjaznej 
atmosferze, gdyż większość z nas traktowała ten rajd raczej 
jako dobrą zabawę niż ostrą rywalizację. Uśmiech towarzyszył 
nam przez całą drogę. Po dość długiej, ale przyjemniej podró-
ży, wszyscy dotarliśmy na metę. Tu już czekała na nas pyszna 
grochówka i parówka. Po chwili odpoczynku zostały ogłoszone 
wyniki. Wygrała klasa 2a, której serdecznie gratulujemy!  
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 Portal www.fotka.pl stał ostatnimi czasy swoistym fenome-

nem. Nieraz wchodząc na te stronę, mogę znaleźć tam połowę 

naszej szkoły, właśnie wśród tych ponad 5 milionów użytkowni-

ków. Poza umieszczeniem swojej foty, dołączaniem do wybranego 

klanu i napisaniu kilku słów o sobie, możemy również korzystać z 

radia, czatu, sklepu, utworzyć drzewo rodowe, wejść na forum. 

Możliwości jest pełno. Inni użytkownicy mogą do was pisać wiado-

mości, oceniać (w skali od 1 do 10), zapraszać do grona znajo-

mych itp. Żyć, nie umierać. Po co mieć własną paczkę w realu, 

skoro można mieć na fotce? 

Stronka budzi wiele kontrowersji. Dla jednych jest to dowód fra-

jerstwa bądź narcyzmu, dla drugich szansą na znalezienie drugiej 

połówki i zaakceptowanie siebie. Moja koleżanka z klasy na pyta-

nie, po co? Odpowiedziała: „Może kogoś poznam. Moja koleżanka 

poznała fajnych chłopaków, spotykamy się z nimi w weekendy. 

Lubię te stronę”. 

„Wchodzę tylko dla piania, by ponabijać się z pasztetów i lasek, 

które uważają się, za ósmy cud świata” – takie zdanie ma inna 

moja znajoma. Z jednej strony – nieograniczone możliwości, za-

wierania nowych znajomości, sama idea jest Ok., jednak z drugiej 

– targowisko próżności. 

Zauważcie, ze 2/3 z całości zamieszczonych tam zdjęć nie jest 

naturalna. Całkowite pozerstwo. Dziewczyny za pomocą Photos-

hopa podkreślają nienaturalnie kolor oczu, wypryski się retuszuję, 

albo pod przykrywką artyzmu zamieszcza się foty czarno-białe. 

Często można znaleźć osoby w dość odważnych pozach: jakiś 

biust na wierzchu, goła klata. I ach te rozmarzone spojrzenie!. A 

piękne dziewczęta myślą, może na mój profil zajrzy kiedyś jakiś 

spec z agencji modelek. To wszystko jest tak sztuczne. Wchodzi-

my na fotke.pl, logujemy się i zakładamy maskę, zmieniając się w 

osobę piękną, w gwiazdę. Przypadek podobny jak czat, ale tu 

głównym nośnikiem są zdjęcia. FAŁSZ i gra. Jestem szarą myszką, 

ale na fotce jestem Emo. Nawiasem mówiąc udawanie nie doty-

czy samego wyglądu, ale również tego, co o sobie piszemy. W 

rubrykach, jaki/jaka jestem, a w szczególności wymarzony part-

ner bardzo często są zamieszczane jakieś cytaty z piosenek, wier-

szy, sentencje. W niektórych przypadkach  - pozór głębi. 

Zobaczcie, co z nas, licealistów robią Internet i media. Pogoń za 

czymś idealnym zmusza nas do tworzenia, drugiego, piękniejsze-

go ja. Tęsknię za naturalnością na tej stronie, za miłym uśmie-

chem, takim naturalnym, a nie za kolejnym solarem z wygolonym 

torsem i sterydowymi muskułami, ani za przewracającą oczami 

lolitką z pazurami jak tureckie szable. 

„Pragnienie bycia kimś innym to marnowanie osoby, którą się 

jest:” mawiał Kurt Cobain. Czyż nie jestem głęboki? Jaką dostanę 

od was notę? 

Eustachy  

„ L ustereczko.pl powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”„ L ustereczko.pl powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”„ L ustereczko.pl powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”„ L ustereczko.pl powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”     

  

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczy-

ciela, zawsze w naszej szkole jest wydarzeniem szczególnym, w 

którym mamy okazję podziękować naszym wychowawcom. Nie da 

się ukryć, że niestety dla niektórych uczniów jest też okazją do 

wkupienia się łaski profesorów kwiatami, dla innych możliwością 

wcześniejszego urwania się do domu (niech żyją skrócone lek-

cje!!! :D). Na szczęście są i tacy, dla których to także okazja do 

spotkania się z nauczycielami, którzy już odeszli na jak najbar-

dziej zasłużoną emeryturę. Z tej okazji w naszym liceum klasy III 

„a” i „e” urządziły  apel dla wszystkich profesorów. Gości zacnych 

nie brakowało. A wszyscy mogli posłuchać jak śpiewa nasz szkol-

ny chór i pozachwycać się występami solistów (w tym Gosi Wilk z 

klasy III „a”). Popis zręczności dał Tomek Nycz (szczerze, do tej 

pory zastanawiam się jak udało mu się nie upuścić tych śmiesz-

nych kijków :P). Ponadto, dzięki świetnym recytacjom tekstów i  

ironicznym przemowom, cała akademia utrzymana była w liryczno

-humorystycznym tonie. Mimo wszystko największe wrażenie wy-

wołała możliwość spotkania „starych” profesorów - mistrzów, a 

dla nich na pewno niemałym przeżyciem był powrót po raz kolejny 

do miejsca, w którym spędzili znaczną część swojego życia. 

Don Karpio  

Spotkanie z mistrzamiSpotkanie z mistrzamiSpotkanie z mistrzamiSpotkanie z mistrzami    
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 Siedząc na wrocławskim PKS-ie, czekam na autobus do 

domu. Mam tylko godzinę drogi przed sobą. To prawie tyle co nic! 

Jednak dwa perony dalej widzę ludzi z dużymi bagażami, ich ro-

dziny i ich bliskich. Co chwilę podjeżdża nowy autokar.... Francja, 

Niemcy, Anglia, Belgia. Wymieniać można by tak bez końca. Za-

stanawiam się, co czują Ci, którzy wyjeżdżają, być może ostatni 

raz widzą swoich bliskich, patrzę na ich twarze... Jedni się śmieją, 

inni płaczą, jeszcze inni płaczą poprzez śmiech. Można by pomy-

śleć, że przecież mają przed sobą nowe, lepsze życie, ale czy wy-

jeżdżając za granicę z różnych powodów, znajdą to lepsze jutro? Z 

dala od rodziny, od przyjaciół, od polskiej rzeczywistości. Jadą 

przecież  tam, gdzie nikt na nich nie czeka, jadą tam, gdzie sami 

muszą żyć skromnie, by przywieźć jak najwięcej z powrotem. 

W Polsce życia nie maW Polsce życia nie maW Polsce życia nie maW Polsce życia nie ma    

O wiele gorszej sytuacji znajdują się ci, którzy mają do kogo wra-

cać, ci, którzy po-

święcają się dla 

swoich dzieci i bli-

skich. Niektórzy tak 

już od kilku lat, bo 

mówią, że tu w 

Polsce życia nie 

ma, że tutaj ceny 

idą w górę, płace 

nadal niskie. Pytam 

jak można tak żyć? 

Czy ta miłość mię-

dzy dwoma małżon-

kami nie przemi-

nie? Przecież zaled-

wie parę miesięcy temu wzięli ślub. Jakie rozwiązanie w takiej 

sytuacji? Monika i Zbyszek mówią, to tylko kwestia czasu. „Jeśli 

się kocha, to ta miłość wszystko przetrwa. Są telefony, skype, 

nawet pisaliśmy do siebie listy, za kolejne dwa miesiące, ja doje-

chałam do męża. Tam powoli zaczęliśmy wszystko od nowa. Zna-

leźliśmy dobrze płatną pracę, obydwoje mogliśmy się wykazać i 

poświęcić karierze zawodowej za granicą. Od czasu do czasu wra-

camy do Polski, ale zmuszają nas do tego jedynie sprawy formal-

ne. Przede wszystkim chcemy, aby w przyszłości było nam łatwiej i 

naszym dzieciom niczego w życiu nie zabrakło. Także obojga ro-

dziców”. To dzisiaj jest tak ważne, ale niestety mało które polskie 

dziecko ma rodziców w domu. 

Jakoś to byłoJakoś to byłoJakoś to byłoJakoś to było    

Nie wszyscy mają takie szczęście. Kasia i Marcin są już małżeń-

stwem od ponad dwudziestu lat. Mają dwójkę dzieci w różnym 

wieku. Nie zawsze było im lekko. On nie utrzymał swojej firmy 

budowlanej w Polsce. Postanowił wyjechać z grupą znajomych do 

Niemiec. Było to parę lat temu, kiedy europejski rynek pracy nie 

był tak bardzo otwarty jak dzisiaj. Pierwsze dwa lata pracy na 

czarno... Chyba wiadomo jak to się skończyło. Zakaz przekracza-

nia granicy niemieckiej na kolejne dwa lata. Marcin wrócił do Pol-

ski. Pracował na budowach, jakieś drobne remonty mieszkań, ale 

to nie wystarczało. Postanowił na własną rękę wyjechać do 

Włoch. W gazecie znalazł przewoźnika i ogłoszenie o pracę. Miał 

dobre intencje. Wyjechał we wrześniu 2003 roku i wtedy ślad po 

nim zaginął. Katarzyna zarabiała około 800 zł miesięcznie. Czę-

sto pracowała nad godziny, by zawsze w domu było więcej. Syn 

skończył osiemnaście lat. Poszedł do pracy, córka była w szkole 

gimnazjalnej. „Jakoś to było – mówi. Lata mijały, dzieci rosły, żyło 

się z dnia na dzień, Wigilia, Wielkanoc, wtedy mocniej zabiło ser-

ce z myślą o mężu. Byłam przekonana, że zostawił rodzinę. Jed-

nak los był okrutny. Mąż odezwał się dopiero w styczniu 2006 

roku. Nie chcę opowiadać jak było dokładniej, ale on nas nie zo-

stawił. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy mu tam pomogli, jest 

dzisiaj w domu, w Polsce. Kiedy wrócił, tłumaczył, że to dla nas, 

że to z miłości. Ja wszystko wybaczyłam, starałam się go zrozu-

mieć. Nie wiem jak dzieci. Dzisiaj są już dorosłe, mają własne 

zdanie. Ale do końca o wszystkim nie wiedzą. Myślę, że mają lek-

ki żal – zwłaszcza córka. Mimo wszystko dużo rozmawiamy, stara-

my się na nowo choć trochę odbudować to domowe ognisko. Mąż 

pracuje dzisiaj le-

galnie w Niem-

czech. Jest ubez-

pieczony, zarabia i 

przyjeżdża co mie-

siąc do domu. Jed-

nak to, co przeżył, 

do końca będzie 

tkwiło tylko w nim i 

nie tylko to co prze-

szedł, ale będzie 

miał na sumieniu, 

że zostawił rodzinę 

na trzy lata samot-

ności”. 

Co dalej, co po maturzeCo dalej, co po maturzeCo dalej, co po maturzeCo dalej, co po maturze    

Także nie wszyscy mieli kolorowo, nie wszyscy walczyli do końca 

tak dzielnie jak np. Katarzyna. Ja sama mam dylemat co dalej, co 

po maturze? Studia, czy emigracja? Wiadomo, każdy chciałby 

więcej i więcej. Mówi się rok czasu i wrócę do Polski. Ale nigdy do 

końca nie wiadomo, co mnie spotka w życiu. 

Są też tacy, którym się udało. Młodzi, wykształceni, ambitni. Ci, 

którzy ułożyli sobie życie tutaj. Chodźby Iza i Damian. Nie mają 

dzieci. Ona – adwokat, on pracuje w firmie komputerowej. Nie-

dawno wrócili z Chorwacji, zadowoleni i wypoczęci. Maja własny 

domek w okolicach Wrocławia. Jak widać powodzi im się całkiem 

nieźle. Marzą, by za rok wyjechać do Japonii – mówi mi Iza. 

Są różni ludzie, różne sytuacje. Czasami pokusa jest silniejsza niż 

pragnienie, tęsknota wygrywa nad wszystkim. Dzisiaj tak często 

się słyszy, zwłaszcza wśród polityków: „Wracajcie”. Lecz czy warto 

jest wracać,  czy warto zostać? Już nie wspominając o kampanii 

wyborczej... „By żyło się lepiej”. To od nas będzie zależało czy za 

rok lub dwa sami nie staniemy wśród tłumu z bagażem w ręku. 

Czy też zaczniemy układać nasze życie tu, w Polsce. To każdy z 

nas z osobna, na swój sposób będzie pracował tak, by żyło się 

lepiej. 

Barbara Jaskulska  

By żyło się lepiej !By żyło się lepiej !By żyło się lepiej !By żyło się lepiej !    



www.lo3.net.pl  PRZECIĄG 

 5 

 
"Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz "Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz "Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz "Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz 
pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim 
sposobem takie okrucieństwo może być sposobem takie okrucieństwo może być sposobem takie okrucieństwo może być sposobem takie okrucieństwo może być 
dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych 
czasach. Gdyby ludzie wykształceni zoba-czasach. Gdyby ludzie wykształceni zoba-czasach. Gdyby ludzie wykształceni zoba-czasach. Gdyby ludzie wykształceni zoba-
czyli na własne oczy to, co się dzieje za czyli na własne oczy to, co się dzieje za czyli na własne oczy to, co się dzieje za czyli na własne oczy to, co się dzieje za 
ich przyzwoleniem, bez wątpienia już daw-ich przyzwoleniem, bez wątpienia już daw-ich przyzwoleniem, bez wątpienia już daw-ich przyzwoleniem, bez wątpienia już daw-
no by tego zakazali." no by tego zakazali." no by tego zakazali." no by tego zakazali." ----    Charles Darwin, Charles Darwin, Charles Darwin, Charles Darwin, 
Essay on Fur, 1878.Essay on Fur, 1878.Essay on Fur, 1878.Essay on Fur, 1878.    
    
Na tę datę powinni zwrócić uwagę nie 
tylko ekologicznie aktywiści ani wielbiciele 
Darwina, ale zwykli konsumenci. Kupując 
zimowe odzienie, kierujcie się nie tylko 
modą )?), ale również pomyślcie o cierpie-
niu takich małych fajnych zwierzątek, 
które macie niekiedy w klatkach (chomiki, 
szynszyle). A tak w ogóle to prawdziwe 
futra odchodzą do lamusa, teraz są mod-
ne sztuczne futra i ekologiczna skóra, a 
futro z szynszla to wdzianko dla snoba. 
Chcecie być snobami? 

 

„Futro nie rośnie na drzewach - zanim 
stanie się towarem w sklepie, ktoś musi 
go zedrzeć z jego właściciela. Zwierzęta 
hodowane na futra - m.in. lisy, jenoty, 
norki, nutrie, króliki, szynszyle - przeżywa-
ją swoje krótkie życie na specjalnych fer-
mach hodowlanych, budzących najgorsze 
skojarzenia z obozami zagłady. Są stło-
czone w niewielkich klatkach, pozbawione 
możliwości ruchu, co powoduje ich niena-
turalne zachowania takie jak gryzienie 
własnego ciała czy zjadanie młodych. Żyją 
w skrajnie nienaturalnych warunkach. 
Zabijane są prądem elektrycznym, gazami Zabijane są prądem elektrycznym, gazami Zabijane są prądem elektrycznym, gazami Zabijane są prądem elektrycznym, gazami 
spalin samochodowych, chloroformem, spalin samochodowych, chloroformem, spalin samochodowych, chloroformem, spalin samochodowych, chloroformem, 
uderzeniem w tył głowy lub złamaniem uderzeniem w tył głowy lub złamaniem uderzeniem w tył głowy lub złamaniem uderzeniem w tył głowy lub złamaniem 
kręgosłupa.kręgosłupa.kręgosłupa.kręgosłupa. Nie wszyscy ludzie posiadają-
cy luksusowe futra zdają sobie sprawę, że 
noszą na sobie produkt będący efektem 
wyjątkowego okrucieństwa. 
 
Pamiętaj, aby uszyć jedno futro przecięt-
nej wielkości zabija się 27 szopów, 40 
soboli, 150 gronostai, 11 rysi, 18 lisów, 
55 dzikich norek, 100 szynszyli lub 100 
wiewiórek. Pomyśl o tym następnym ra-
zem, kiedy będziesz przechodzić obok 
sklepu futrzarskiego.” 

 

Nie żyjemy już w epoce kamienia łupane-
go. Jeśli ważniejsza jest dla was moda i 
luksus, niż los zwierząt w tak okrutny spo-
sób mordowanych to chyba jesteście bez 
serca. Nawołuje więc do moralnej odno-
wy, chcecie wiedzieć więcej wejdźcie na 
stronę organizacji ochrony zwierząt: 
www.empatia.pl 

 
ZUZA 

25 listopada - DZIEŃ BEZ FUTRA    
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H 
ospicjum - miejsce gdzie możemy 
uzyskać pomoc. Ludzie chorzy 
mogą wypożyczać sprzęt potrzebny 
do rehabilitacji. Wolontariusze 

pomagają w ostatnich dniach życia. Chorzy 
ludzie bardzo czekają na te wizyty. Pani Gra-Gra-Gra-Gra-
żyna Kobiałka żyna Kobiałka żyna Kobiałka żyna Kobiałka – koordynator hospicjum – 
przybliży nam działalność wolontariatu. 

 

P.G.: Czym jest hospicjum ? 

G.K.: To grupa ludzi pracujących w wolonta-
riacie, którzy zajmują się  pa-
cjentami w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej. 

P.G.: Jakie są główne cele 
takiej pracy? 

G.K.: Jak już wspomniałam, 
wolontariusze opiekują się 
osobami, które nie mają szans 
na przeżycie z powodu choro-
by nowotworowej. W ramach 
opieki zapewniamy: wizyty 
lekarskie w domu chorego, 
wizyty wolontariuszy i pielę-
gniarki środowiskowej 

P.G.: Kto może pracować w 
wolontariacie? 

G.K.: Osoby, które ukończyły 
18 rok życia. Raz w roku orga-
nizujemy nabór wolontariuszy, 
którzy musza przejść egzamin, 
w którym sprawdzamy umie-
jętności kandydata. Nie może 
to być osoba z „ulicy”, ponie-
waż nie każdy nadaje się do 
tej pracy. 

P.G.: Jak bardzo potrzebne są 
ręce „dobrych ludzi”? 

G.K.: Przede wszystkim są 
niezbędne. Ludzie są bardzo 
zadowoleni z poświęcenia 
wolontariuszy. Nie jesteśmy 
służbą zdrowia, dlatego po-
moc od nas można uzyskać od 
razu, nie trzeba czekać. 
Wszystkie usługi są bezpłatne. Wypożyczamy 
sprzęt medyczno-rehabilitacyjny i nie ma dla 
nas znaczenia to, czy ktoś jest ubezpieczony, 
czy pracuje, jakiego jest wyznania. 

P.G.: Czy wiele ludzi zgłasza się do pomocy? 

G.K: Jest bardzo malo ludzi do niesienia 
pomocy. Ostatnimi czasy, gdy weszliśmy do 
Unii Europejskiej, młodzi ludzie emigrują za 
granicę. Niektórzy przechodzą tylko kurs, aby 
uzyskać certyfikat, który im pomoże w dal-
szej pracy. 

P.G.: Jak na pomoc innych reagują chorzy 
ludzie? 

G.K.: Jeżeli już ktoś wejdzie do domu chore-
go i zaaklimatyzuje się, to rodziny są bardzo 
zadowolone z ich pracy. Lepiej być pięć mi-

nut wcześniej niż minutę później, ponieważ 
chorzy bardzo czekają na tą wizytę 

P.G.: Czy wolontariusze wywiązują się ze 
swojej pracy? Czy są odpowiedzialni? 

G.K.: W swojej pracy dokładają wszelkich 
starań, aby wywiązywać się z powierzonych 
im zadań, a co najważniejsze-są bardzo od-
powiedzialni. 

P.G.: Co wprowadzają w życie chorych? 

G.K.: Powinni wyczuć sytuację chorego, aby 

wnieść dużo spokoju, wypełnić pustkę braku 
rodziny, podnosić na duchu oraz wprowadzić 
wewnętrzną radość do życia. 

P.G.: Czy trudno być wolontariuszem? 

G.K.: Decyzja o byciu wolontariuszem powin-
na być podjęta jedynie przez nas i wyrażać 
nasze chęci. Każdy z nas powinien wiedzieć, 
czy poradzi sobie z czekającymi go trudno-
ściami. 

P.G.: Wolontariusze czasami mają chwile 
zwątpienia, jak wtedy radzą sobie z niesie-
niem pomocy? 

G.K.: My to nazywamy „wypaleniem zawodo-
wym”. Gdy wolontariusz dugo opiekuję się 
swoim podopiecznym łączą ich stosunki 
koleżeńskie. Wiadomo, gdy nagle zabraknie 
naszego przyjaciela, jest nam bardzo trudno, 

przeżywamy wtedy tzw. dołek psychiczny. 

Wolontariusz, gdy sobie nie radzi z tym, mó-
wi otwarcie, ze przez jakiś czas nie będzie 
chodzi do chorego, bo musi odpocząć i to 
jest zrozumiale. 

P.G.: Czy pomagacie także dzieciom? 

G.K.: W naszej instytucji nie udzielamy po-
mocy dzieciom, ponieważ one maja całkiem 
inne potrzeby. Czasami zgłaszają się do nas 
rodziny i proszą o młodych ludzi dla swoich 
dzieci do znalezienia wspólnego tematu. 

P.G.: Jak środowisko odbiera taką 
instytucję? 

G.K.: Jesteśmy w Świdnicy od 12 lat 
to jedna z najbardziej znanych insty-
tucji na terenie Gminy Miasta Świd-
nica i Powiatu Świdnica. 

P.G.: A teraz omówimy sprawy mate-
rialne, czy macie dosyć funduszy, 
aby zapewnić dochody, m.in. składki 
członkowskie, dotacje Gminy Miasta 
Świdnica i Powiatu Świdnica oraz z 
darowizn. Dzięki tym wszystkim do-
chodom jesteśmy w stanie zapewnić 
opiekę. 

P.G.: Jaka jest suma rocznie wyda-
wanych pieniędzy przez instytucje? 

G.K.: To ponad 70tysięcy. 

P.G.: Czy istnieją sponsorzy o 
„wielkim sercu”? 

G.K.: Jest tylko jeden Pan, który mie-
sięcznie, od dłuższego czasu, przele-
wa na nasze konto kwotę 50 złotych, 
za co pielęgniarka może kupić pam-
persy, albo leki. 

P.G.: Jaka jest liczba ludzi potrzebu-
jących pomocy? 

G.K.: W zeszłym roku udzieliliśmy 
pomocy 155 chorym. Jest to bardzo 
dużo ludzi, ale nie każda rodzina 
potrzebowała wolontariusza. Najczę-
ściej była to pomoc medyczna bądź 
wypożyczyliśmy sprzęt. 

P.G.: Oprócz pieniędzy jakie jeszcze dary są 
mile widziane? 

G.K.: Rodziny osób, które były pod naszą 
opieką oddają sprzęty, np. balkonik, wózek, 
chodzik, pampersy, gównie mile widziane są 
dary rzeczowe. 

P.G.: Bardzo dziękuje za poświęcony mi czas. 

G.K.: Ja także dziękuje za zainteresowanie 
naszą placówką. Mam nadzieję, że młodzież 
dzięki temu pozna pracę wolontariuszy. Już 
wkrótce skończycie 18lat i możecie zasilić 
nasze szeregi. 

Rozmawiała Paulina Grządkowska 

 

Podziel się sobąPodziel się sobąPodziel się sobąPodziel się sobą    
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 Ludzie mogą być wrażliwi na choro-

by, przeziębienia, na cudze słowa, na pogo-

dę i zmianę ciśnienia. Jednak mnie wrażli-

wość najbardziej kojarzy się z ludźmi spo-

kojnymi, cichymi często reagującymi łzami 

na to, co ktoś stojący obok uważa za nor-

malne. Istoty wrażliwe, to ludzie o specy-

ficznej osobowości. Często są odpychani, 

może nawet wyśmiewani przez otoczenie. 

 Wrażliwi nie spojrzą obojętnie za 

żebrzącą, skuloną na ulicy kobietę z dziec-

kiem. Wrażliwi nie przeczytają „ Dziewczyn-

ki z zapałkami” bez „mgły na oczach” choć-

by nawet znali tę bajkę na pamięć. Wrażliwi 

będą rozmyślać nad przyjaciółką zasypaną 

kłopotami i zrobią wszystko by jej pomóc. 

Wrażliwi będą w kinie 

zamykać oczy na 

sceny przemocy i nie 

przejdą obojętnie 

obok człowieka wzy-

wającego pomocy. 

Ludzie wrażliwi w 

większości bywają 

również romantyczni, 

kochają zachody 

słońca. Umieją się 

cieszyć deszczem, 

 „tikanie zegara” jest 

dla nich melodią. 

„Wrażliwcy” często 

boją się wyrażać 

otwarcie swe poglądy 

i uczucia, obawiając 

się reakcji otoczenia. 

Czasami o „byle co” 

wylewają strumienie 

łez, bo bardzo się 

wszystkim przejmu-

ją. Zdarza się, że są 

zamknięci w sobie, 

nie mają prawdzi-

wych przyjaciół, a 

więc nie mają się 

komu wyżalić, dlate-

go swe łzy smutku, 

czy radości wylewają 

na papier w postaci 

wierszy albo pamięt-

nika. Wrażliwi będą 

widzieli ludzką 

krzywdę dokładniej 

niż inni i będą się 

starali pokrzywdzonych zrozumieć. Nie zdzi-

wiłabym się, gdyby wrażliwiec ciesząc się 

pięknem poranka, nagle otworzył okno, aby 

wypuścić na kolorowy świat szarą muchę 

obijającą się smutno o szybę. 

 Jeśli spotkacie na swojej drodze 

wrażliwą osobę, proszę, nie zsuwajcie jej na 

margines, nie sprawiajcie jej przykrości, 

wytykając inność. Pamiętajcie, że nawet 

małym według was dokuczaniem sprawicie 

wrażliwcowi ogromną przykrość, co może 

spowodować jego zamknięcie się w sobie. 

Jeżeli w swoim otoczeniu spotkacie za-

mkniętego wrażliwca, może się okazać, że 

to właśnie wy możecie być kluczem, który 

potrafi go otworzyć. Lecz zaciętego zamka 

nie można otwierać na siłę, trzeba trochę 

oleju i wtedy pójdzie łatwo. 

„ W r a ż l i w o ś ć ”„ W r a ż l i w o ś ć ”   
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C 
zym tak naprawdę jest muzeum, jak 
wygląda w nim praca? Myślicie ste-
reotypami – wcale nie musi być 
nudna! Przekonałyśmy się o tym, 

gdy odwiedziłyśmy Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy. Przeprowadziłyśmy wy-
wiad z jednym z pracowników- Panią 
Agnieszką DudzińskąAgnieszką DudzińskąAgnieszką DudzińskąAgnieszką Dudzińską. Zresztą, przeczytajcie. 

 

Anna Buczkowska: Wielu młodych ludzi uwa-
ża, ze muzeum jest smutnym miejscem, 
którego nie warto odwiedzać. Jeżeli nato-
miast do niego przychodzą, to w ramach 
lekcji historii, gdzie przybycie jest obowiązko-

we. Czy można to jakoś zmienić? 

 

P. A. Dudzińska: przede wszystkim chcieliby-
śmy, aby odwiedzały nas osoby, które same 
chcą przyjść do naszego muzeum. Nauczy-
ciele organizują wiele wycieczek i wyjść na 
lekcje muzealne, dla uczniów zwykle rzeczy-
wiście jest to jedynie obowiązek. W muzeum 
odbywa się wiele atrakcyjnych imprez, o 
których mieszkańcy Świdnicy nawet nie wie-
dzą. Ostatnio można było oglądnąć wystawę 
o podróży do Azji. W 2002r. zorganizowali-
śmy również wystawę „Nikifor ” Andrzeja 
Wajdy. Niestety trwała ona tylko przez ty-
dzień. 

 

Agnieszka Banach: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa to jedyne o tym charakterze, które 
znajduje się na terenie Polski. Skąd pocho-
dzą jego eksponaty? 

 

P. A. Dudzińska: Eksponaty pochodzą z róż-
nych części Europy. Rzeczywiście Muzeum 
Dawnego Kupiectwa jest jedynym takim 

ośrodkiem kultury na w Polsce. 

 

Anna: Jakie imprezy miały ostatnio miejsce w 
muzeum? Czy są planowane jeszcze jakieś 
inne w najbliższym czasie? 

 

P. A. Dudzińska: Od lat muzeum przygotowu-
je wystawę dotycząca śmieci. Propaguje 
czystość ulic w Świdnicy i ekologiczne zaku-
py. W grudniu odbędzie się wystawa szopek 
krakowskich. W marcu- wystawa w Malborku 
poświęcona replikom strojów średniowiecz-
nych. 

 

Agnieszka: W muzeum znajduje się 
wiele wag, monet i starych dokumen-
tów. Czy pojawiło się coś nowego w 
ekspozycjach muzealnych? 

 

P. A. Dudzińska: Jesteśmy w trakcie 
kompletowania mebli do powstania 
saloniku mieszczańskiego. Eksponaty 
są zakupywane cały czas, jednak to, co 
znajduje się w muzeum stanowi mniej-
szą część. Większość schowana jest na 
zapleczu. 

 

Anna: Jaką wystawę możemy oglądać 
obecnie? 

 

P. A. Dudzińska: W sobotę została 
utworzona wystawa Pana Michała Cwa-
ły „Śląsk”. Znajdują się w niej głównie 
zdjęcia miasta Wałbrzych. 

 

Anna: W muzeum znajdują się trzy działy 
tematyczne: Świdnicy, dawnego kupiectwa 
oraz metrologiczny. W którym z tych działów 

Pani pracuje? 

 

P. A. Dudzińska: Pracuję w dziale metrolo-
gicznym i jestem samodzielnym pracowni-
kiem tego działu. 

 

Anna: Czym się Pani zajmuje w tym dziale i 
jakie są jego główne zadania? 

 

P.A. Dudzińska: Zajmuje się działalnością 
naukowo-oświatową. Przeprowadzam różne 
konkursy, oprowadzam wycieczki po mu-
zeum. Od 2004r. odbywają się lekcje muze-
alne, które również mam okazję prowadzić. 
Dział metrologiczny zajmuje się masami. 
Gromadzi różne odważniki. 

 

Agnieszka: Dlaczego została Pani history-
kiem i wybrała pracę w muzeum? 

 

P.A. Dudzińska: W muzeum można odkryć 
przeszłość. Historię lubiłam od dziecka. Zaw-
sze interesowały mnie rzeczy, o których lu-
dzie zwykle nie pamiętają. 

 

 

 Mamy nadzieję, że zmieniliście teraz 
swój stosunek do muzeum i będziecie je 
częściej odwiedzać. Liczymy na Was! 

 

      
   Agnieszka Banach 

      
   Anna Buczkowska 

Muzeum drogą ku przeszłości…Muzeum drogą ku przeszłości…Muzeum drogą ku przeszłości…Muzeum drogą ku przeszłości…    



www.lo3.net.pl  PRZECIĄG 

 9 

     „Matka jest pierwszym autorytetem dziecka. Nakładając określo-
ne obowiązki, kieruje się miłością, a w ten sposób łagodzi bolesne 
dla dziecka ograniczenie jego wolności. 

Podstawową właściwością macierzyństwa jest MIŁOŚC. Podstawową 
zaś potrzebą dziecka, po przyjściu na świat, jest potrzeba miłości i 
bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest wypełnienie 
przez matkę swej roli. Uwarunkowane jest to głównie 
cechami osobowości matki i jej dojrzałością emocjonal-
ną.” (Z. Zaborowski, „o rodzinie. Rodzina, jako grupa 
społeczno – wychowawcza, Warszawa 1969r.) 

     Przy okazji obejrzenia monodramu Anny Twardow-
skiej, wg Stanisława Ignacego Witkiewicza, zauważyłam, 
że wszelkie wartości i relacje miedzy matką a synem są 
tu zachwiane, przez nadmierna troskę i może to zabrzmi 
trochę dziwnie, ale „nadmierną” mił1ość matki do syna. 

     Anna Twardowska w roli matki zyskała moje uznanie i 
wielki podziw, jak również moich kolegów, doskonale 
bowiem ukazała nam więzi łączące samotną matkę z 
dorosłym synem. Pokazała, jak bardzo męczy ją poczucie 
winy za wszelkie zło, które dostrzega w postępowaniu 
syna. Te wszystkie uczucia i emocje, swoje myśli, smutki, 
niespełnienie życiowe zamyka w małym pokoju i ukrywa 
to wszystko przed światem. Złe postępki syna tłumaczy 
swoimi błędami wychowawczymi i bierze na swe barki. 
Dźwiga ciężar jego występków, obwiniając się za wszyst-
ko i niszcząc w ten sposób siebie i swoje życie. 

     W tym spektaklu towarzyszy nieszczęśliwej matce 
„wierna, nieco gorzka piastunka – SAMOTNOŚC” (Jarosław Iwaszkie-
wicz). 

I niezrozumienie… Kobieta ta chciałaby mieć syna przy sobie, chcia-
łaby dalej się nim opiekować, jak niegdyś, gdy był jeszcze dzieckiem, 
chciałaby naprawić wszelkie błędy w jego wychowaniu, chciałaby 
pozbyć się poczucia winy za jakiekolwiek zło przez niego wyrządzo-
ne. Niestety, psychicznie nie potrafi sobie z tym poradzić. 

     Kobieta chciałaby dać kres swej samotności, lecz nie pragnie 
innego towarzysza, jak tylko swojego syna, tak bardzo przez nią 
ukochanego. Lecz w końcu ta miłość przerodziła się z matczynej 
miłości do takiej, jaką kobieta darzy mężczyznę. Przekształciła się w 
pożądanie. 

     Może właśnie dlatego samotność jest dla niej tak ogromnym 
cierpieniem. 

     Lecz ta samotna kobieta bierze na swoje barki odpowiedzialność 
za dorosłego syna, obwinie się za jego złe wychowanie i zachwianą 
hierarchię wartości. Sama w ten sposób pozbawia się wolności. Jest 

więźniem bezpodstawnych wyrzutów sumienia. 

     Jak powiedział Antoine Saint – Exupery „Być człowiekiem to wła-
śnie być odpowiedzialnym”, więc myślę, że każda świadoma siebie 
istota ma pewne wyuczone i wrodzone wartości, które są naszym 
wyznacznikiem w życiu, (a przynajmniej powinny być) dzięki czemu 
wiemy jak postępować. Nie ma sensu obwinianie się za czyjeś wy-
stępki, nie ma sensu zamykanie się w bezkresnej samotności, nie 

ma sensu ograniczanie naszej wolności i stawanie się 
swoim własnym więźniem!!! W życiu mamy pewne 
wyznaczniki, których możemy (powinniśmy) przestrze-
gać lub nie, to nasza indywidualna sprawa. 

     Więc za swe czyny odpowiedzialność powinien po-
nosić syn, jeśli nie odczuł pewnych sprzeczności po-
między swoim postępowaniem, a wartościami wpojo-
nymi przez matkę, to sprawa jego sumienia. Może z 
czasem takiej osobie uda się zrozumieć swe błędy. 
Najbardziej poszkodowana jest jednak tu matka, mar-
nująca swe życie na obwinianie się. Matka , której z 
błędu nikt nie chce wyprowadzić. Matka, która samot-
nie w małym pokoju będzie sama się zabijać. I żyć, 
winiąc się za wszelkie niepowodzenia. 

     Po obejrzeniu monodramu „Matka” Anny Twardow-
skiej inaczej patrzę na pewne aspekty życia. Inaczej 
postrzegam matczyną miłość, inaczej postrzegam po-
jęcie odpowiedzialności. 

     Jestem przepełniona współczuciem dla kobiety, 
która tak „obsesyjnie” kocha swe dziecko, która w 
samotności oddaje się cierpieniu i niespełnieniu ma-
cierzyńskiemu i życiowemu. Cieszę się, że miałam 
okazję obejrzeć ten spektakl i spojrzeć na pewne spra-

wy z innych perspektyw, to doświadczenie było bardzo pouczające. 

    Estera Salamon 

                            „Problem samotności, wolności i odpowiedzialności człowieka w dramacie „Problem samotności, wolności i odpowiedzialności człowieka w dramacie „Problem samotności, wolności i odpowiedzialności człowieka w dramacie „Problem samotności, wolności i odpowiedzialności człowieka w dramacie 
Stanisława Witkiewicza pt. ‘Matka’.Stanisława Witkiewicza pt. ‘Matka’.Stanisława Witkiewicza pt. ‘Matka’.Stanisława Witkiewicza pt. ‘Matka’.    

Rozważania w kontekście monodramu prof. Anny Twardowskiej.”Rozważania w kontekście monodramu prof. Anny Twardowskiej.”Rozważania w kontekście monodramu prof. Anny Twardowskiej.”Rozważania w kontekście monodramu prof. Anny Twardowskiej.”    
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Cicho... ci... ciszaaa... 

Psst, Psst, pss... 

Harmonijna cisza nie zakłócona życiem 
ani radością. Nasłuchuję, czy to milczenie 
ludzi, czy stan mojej duszy? 

Cicho! Zaczynam coś wyczuwać, wychwyty-
wać, rozumieć, ze wszystko obok tętni 
barwą, słońcem, a ja milczę. Czy oddy-
cham? Czy myślę? Czy czuję? Nie wiem, 
świat nagle zamknął przede mną swoje 
podwoje, a może sama je domknęłam? 

Pukam, pukam. Puk. Puk... 

Uderzam z całej siły pięściami. 
Znowu cisza... wszędzie dookoła ta prze-
klęta CISZA! Pragnę wrzawy, blasku jupite-
rów, muzyki i tego jedynego, najwspanial-
szego uczucia, żeby być, istnieć, funkcjo-
nować. Moje serce jest nieczułe na głuche 
protesty, bo jak je może usłyszeć skoro są 
głuche? Kiedyś rozróżniałam tysiące 
dźwięków, tonów, odbierałam świat ser-
cem, każdą cząstką siebie, myśli igrały w 
głowie, uśmiech witał grudki ziemi. Prze-
rwała to bezwzględna cisza, odebrała mi 
sens, uczyniła mnie niepełnosprawną. A 
przecież... 

Chcę słyszeć śmiech, drugiego człowieka! 

Chcę unosić się na dźwiękach muzyki! 

Chce realnie istnieć w kręgach wszech-
świata! 

Milczenie. Ci... Ci... Cii... 

Pamiętam dawną miłość, piękną, 
czystą, własną. Wraz z jej pojawieniem 
rozpaliła się we mnie iskra, a z jej zniknię-
ciem zgasła. Została tylko niedopalona 
zapałka i szklanka niedopitej herbaty. 
Zazwyczaj tak bywa, najpierw świat wiruje 
w zawrotnym tempie, przekonujesz się, że 
życie jest w swojej formie dobre; bywają 
spacery, kwiatki z leśnej polany, poziomki, 
... radość ! Później nadchodzi zmierzch i 
każde idzie do swojego domu i nigdy nie 
powraca na te polanę. Nastaje cisza, któ-
ra jest tak bolesna, że potrafi zagłuszyć 
sumienie, nie odbija się echem, jest zwy-
czajnie arogancka, łokciami toruje sobie 
miejsce wśród miłości, przyjaźni, dobra. W 
dodatku ukazuje całej ludzkości, iż jest 
najwięcej warta, że to ona naprawdę za-
rządza. Jest pretensjonalna i perwersyjna. 
Zbyt jaskrawo jest umalowana, wręcz krzy-
kliwie. Jaka animozja? Cisza krzyczy!!! 

Nie znałam pojęcia „cisza”, wydawało mi 
się czystą abstrakcją. Latałam w towarzy-
stwie ptaków, rozpryskiwałam się na milio-
ny kawałków jak promyki słoneczne, by-

łam łodygą kwiatu. Śmiałam się z pustki, 
teraz pustka kpi ze mnie. Rolę się odwró-
ciły, odbija się we mnie odgłos tłuczonego 
szkła. Chwilami nie poznaje swojego gło-
su, nie dźwięczy, wstrętnie chrypie, nie 
jest mój. Wczoraj stałam nad strumykiem, 
widziałam ciemne, porośnięte mchem 
głazy. Kamienie były takie spokojne i obo-
jętne. 

A ja milczę i gram! 

Potem wracałam przez wielki i 
spokojny las, nie odzywał się do mnie; 
szłam długimi ulicami, patrzyłam w mar-
twe okna, mijali mnie ludzie z wyrazem 
beznadziei w oczach. Dzień jest tak samo 
nijaki jak głęboka noc. Ciekawe, kto po-
wiedział, że noc to pora namiętności? 

Ludzie też milczeli. Wszystko milczy! 

Cały świat jest głuchy !!! To znaczy, ze 
tony, które słyszę to iluzoryczna bzdura?! 
Czy ponownie mnie oszukano? Jeżeli oni 
nic nie mówią, to znaczy, że samotność 
nie istnieje, bowiem każdy człowiek jest 
samotny, a samotność jest rzeczą indywi-
dualną, osobistą. Albo wręcz odwrotnie, 
życie staje się ogromną samotnością. 

Ciszo, zniknij, proszę Cię, odejdź, 
tak jak odchodzą ludzie, bez pożegnania, 
pocałunku, gestu. Jesteś zbędna! Jesteś 
przypadkiem! Na co ci mój moralny niepo-
kój> Cieszy Cię widok pustki w oczach 
ludzkich? Nie niszcz tych ostatków dobra, 
nie psuj, nie przeszkadzaj. Odejdź! 

Mówiono niedyś ,że cisza jest 
lekarstwem na duszę, a milczenie to złoto. 
Wierutna bzdura! Kłamstwo! Blaga! Brak 
dźwięków potrafi doprowadzić do sza-
leństw, czyni bałagan w umyśle, drażni, 
wierci. Z drugiej strony to możliwe, że mil-
czenie jest złotem, ponieważ pieniądze nie 
mają żadnego znaczenia dla serca. 

Nic nie słyszę, nawet milczenia 
ciszy, a może już odeszła, zlitowała 
się nad biednym gatunkiem czło-
wieczym? Uśmiechnęła się ironicz-
nie, syknęła cicho i... 

Dlaczego więc ludzie nie odzywają 
się do siebie? Dlaczego nadal się 
nienawidzą, zamykają w kręgu 
własnych spraw? To chyba dlate-
go, że jeszcze nie wiedzą. 

Ludzie, ludzie, jesteście wolni! 
Naprawdę wolni, niezależni, nie 
musicie skrywać waszych uczuć, 
szeptać. Krzyczcie, śpiewajcie, 
tańczcie, kochajcie się! 

Oni nie rozumieją. Patrzą na mnie 
niewidzącymi oczami. Jak to? Prze-
cież cisza odeszła! 

Cieszcie się, 
radujcie, 
bądźcie w 
końcu ludź-
mi… 

Milczą. 
Cisza zbyt 
długo za-
mieszkiwała w ich sercach, przyzwyczaili 
się do niej, nie potrafią bez niej funkcjono-
wać. To smutne, że człowiek jest więźniem 
samego siebie. Nie chce krzyczeć, to bez-
celowe, głupie. Cisza odeszła dla mnie, nie 
dla nich, lecz jak mogę zagłuszyć swój 
cichy niepokój, jeżeli wszyscy milczą? Nie 
chcę zapomnieć o słońcu, niewinnych 
kwiatach pośród zielonych traw, motylach! 
Pragnę chłonąć świat, rosnąć wśród miło-
ści, a nie cichej wrogości! 

Nagle rozbrzmiewa dzwonek telefonu. 
Waham się. Nowy dźwięk ogłusza mnie i 
jednocześnie jest muzyką dla moich uszu. 
Żywię nadzieję, że ktoś jeszcze dostrzegł, 
odczuł wolność. Podnoszę słuchawkę. 

Słucham? 

Halo, tu Cisza! Jestem na dworcu, 
zaraz mam pociąg do sąsiedniego miasta, 
zamieszkam w innych domach. Odeszłam 
wyłącznie ze względu na ciebie, bo tak 
naprawdę ludzie chcą, żebym ich dręczyła. 
Strasznie lubią się męczyć i przy okazji 
wzajemnie obwiniać za dźwigany ciężar. 
Twoje marzenia i prośby są niewinnymi 
mrzonkami. Bye..., do zobaczenia, ups..., 
do usłyszenia! 

Nie rozumiem niczego, to zbyt zawiłe 
jak dla mnie. Nieustannie protestuję prze-
ciw temu, aby reszta pozostała milcze-
niem, przecież w tym wszystkim chodzi o 
wiele więcej. 

Ewelina 

Dla Ukochanej Dla Ukochanej Dla Ukochanej Dla Ukochanej     

Jesteś dla mnie wszystkim, 

Jesteś nadzieją na lepszy dzień 

I promieniem słońca. 

Czując twą obecność serce moje 

Bije piękniej i mocniej. 

Chciałbym widzieć uśmiech na  

Twojej pięknej twarzy. 

Chciałbym ofiarować ci prawdziwe 

Czyste uczucie.  

 

Michał Dankiewicz 

    Milczę i gram    

STRONA Z MOTYLEM 
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STARE, ALE JARE!STARE, ALE JARE!STARE, ALE JARE!STARE, ALE JARE! (film) 

 

NOBODY IS PERFECT, ale ten film akurat taki jest! Czyli “PÓŁ ŻAR-“PÓŁ ŻAR-“PÓŁ ŻAR-“PÓŁ ŻAR-
TEM, PÓŁ SERIO”TEM, PÓŁ SERIO”TEM, PÓŁ SERIO”TEM, PÓŁ SERIO”    

Komedia, USA, 1959 

Nie znać tego filmu to niemały wstyd, bowiem przez wielu jest uwa-
żany za najwybitniejszą komedię w 
historii kina. Opowieść dziejąca się w 
czasach prohibicji i Ala Capowe. Dwaj 
muzycy – Jerry  i Joe ( genialni Jack 
Lemmon i Tony Curtis) stają się 
świadkami gangsterskich porachun-
ków,. Muszą czym prędzej wziąć nogi 
za pas, jedynym wyjściem jest dołą-
czenie do żeńskiego zespołu, który 
wyrusza w tournee. No i tak Jerry 
staje się Daphne, a Joe – Josephine. 
Niezwykle „kobiecy duet” dopełnia 
słodka Sugar Kane (Marilyn Monroe). 
Wspaniała gra, zabawne dialogi i mi-
mika obu panów sprawią, że po obej-
rzeniu  ten film na pewno stanie się 

waszym ulubionym. Gorąco polecam!!!! 

 

FELIETON o „KatyniuKatyniuKatyniuKatyniu” 

"Katyń" Andrzeja Wajdy dla niekiedy pustej i jeszcze nie w pełni roz-
winiętej intelektualnie młodzieży to nuda i kolejne torturowanie na-
rodowymi wstawkami. Kłótnia Marty z Krzyśkiem, kolejna libacja u 
Kacpra czy wyprzedaż na Bielanach, są przecież o wiele ciekawsze. 
Że brutalny? Jaki tam brutalny! W "Hostelu" czy "Pile" krwi leje się o 
wiele więcej. A strzelanie w tył głowy widzieli na YouTubie. W ogóle 
dwie godziny zmarnowanego czasu. Leżenie w niewygodnym fotelu 
zasypanym opakowaniami po chipsach. I jeszcze ta patetyczna mu-
za. Koszmar! 
Naprawdę bardzo trudno jest otworzyć te "oczy szeroko zamknięte". 
A szczególnie nauczyć wrażliwości, powoli zresztą zanikającej w 
dzisiejszym świecie. Oduczyć lubowania się w brutalizmie. Wykształ-
cenie w sobie empatii. Pojęcie dramatu "Katynia". 
My młodzi nie znamy gorzkiego smaku komuny, okrucieństwa wojny, 
nawet czasem patriotyzm jest nam obcy. Ale nie znaczy to, że nie 
mamy obowiązku poznania tej sprawy. Tego okrutnego mordu, z 
premedytacją. Traktowania ludzi jak rzeczy, pakowania kulki w gło-
wę. Jeden za drugim, jeden za drugim. A potem wrzucania do rowu. I 
odbierania człowieczeństwa w tym prawie że bezkształtnym skupi-
sku ciał. To nie żaden horror zrodzony w umyśle maniaka. To są 
fakty. To jest historia. 
I mam nadzieję, że niektórzy w końcu zechcą poznać historie. Po-
czuć tamten fetor śmierci. Na pewno odechce im się wtedy podnie-
cania "Mein kampf" na necie czy konstruowania własnej bomby 
atomowej. Czy zatem ma jakiekolwiek znaczenie, kto zabił ten 
„trzon” polskiej inteligencji? Czy Sowieci czy Hitlerowcy? Ma?  Pew-
nie, że ma! 
ZUZA 

    

FAJNA STRONAFAJNA STRONAFAJNA STRONAFAJNA STRONA    

„Last.fm obserwuje czego słuchasz, uczy się tego, co lubisz i oferuje 
ci coraz lepszą muzykę.” W rzeczy samej, bo www.lastfm.pl to strona 
idealna dla melomanów, którzy szukają ciekawych zespołów swoje-
go ulubionego nurtu. Logując się na stronie stajesz się użytkowni-
kiem i członkiem muzycznej społeczności. Ściągasz stacje i wpisu-
jesz kapele lub gatunek, który cię interesuje, po chwili wyskakują 
piosenki różnych zespołów, podobnych do tego 
co wpisałeś. No i tak poszerzasz muzyczne hory-
zonty, a lastfm tworzy dla ciebie stacje z ulubio-
nymi utworami. Dodatkowe info o muzyce, możli-
wość stworzenia własnej strony i poznania faj-
nych ludzi. Tak wiem brzmi jak Raj, no ale tak 
jest J 

Z Nauczycielami trzeba KULTURALNIE !!!! 

 
Jednym ze sposobów wkupienia się w łaski nauczycieli jest znajo-
mość ich gustów. Zacznijmy od tych dotyczący kultury. 

 
 

 
Prof. Jerzy Wołczko (historia i WOS) 

 

Ulubione książki: Z racji zawodu preferuję literaturę 
faktu i powieści historyczne. 

Muzyka: Ballady rosyjskie np. Wysockiego, Eric Clap-
ton i przede wszystkim piosenki Edith Piaf. 

Filmy: Nie lubię horrorów, ani filmów science – fiction, dramaty psy-
chologiczne mnie męczą. Lubię fikcje wojenną 

 
 
 
Prof. Dorota Michałowska (matematyka) 

 

ulubiona książka: Lubię filmy historyczne i dłuuugie 
sagi, ciągnące się przez kilka wieków, ale najbardziej 
to lubię :Zbiór zadań matematycznych dla klas I – III” 

muzyka: Muzyka poważna, zwłaszcza autorstwa Straussa i Klaider-
manna 

Film: Oglądam wszystko jak leci, nie mam ulubionego filmu, ani ga-
tunków, ale nie lubię horrorów. Bo po prostu się ich boję 

 
 
 
Prof. Barbara Dominiak (biblioteka) 

 

Ulubiona książka: Ostatnio „Cień wiatru” Ruiza Za-
fona Carlosa 

Muzyka: Piosenka aktorska 

Film: „Władca Pierścieni”, całą trylogię 

 
Prof. Krzysztof Frączek (j.polski) 

 

Ulubiona książka: W młodości „zachorowałem” na Franza Kafkę, 
ciągle mnie fascynuje. Lubię też absurd Gombrowicza. A z literatury 
współczesnej wysoko cenię Jerzego Pilcha. 

Muzyka: Moja własna, nazwałbym ją psychodeliczną. Ale gust mu-
zyczny ukształtowały we mnie nagrania wychodzące w latach ’80 i 
‘90 z wytwórni 4AD. 

Film: Filmy Kieślowskiego, szczególnie „Dekalog”, kiedy byłem na-
stolatkiem duże wrażenie zrobiły na mnie „Ptasiek” A. Parkera i 
„Pluton”O.Stone’a  podobnie jak ścieżki dźwiękowe z tych filmów. 

 
 
W następnym numerze odpytamy kolejną czwórkę naszych szanow-
nych profesorów. 
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Trudne pytania (źródło inspiracji: „Bravo” i „Bravo Girl”) 

 

POWAŻNY PROBLEM 

Moja koleżanka powiedziała mi, ze jak się śpi na brzuchu, to piersi nie rosną. Ja bardzo 
lubię spać na brzuchu i nie mogę się tego odzwyczaić. Co mam zrobić? Proszę o pomoc. 

                             Afrodyta, 19 lat 

 

 

 

KŁOPOTLIWY NAWYKKŁOPOTLIWY NAWYKKŁOPOTLIWY NAWYKKŁOPOTLIWY NAWYK    

Zacząłem pluć 2 lata temu. Na początku plułem z kolegami, ot, takie urozmaicenie 
przerw. Staliśmy w kółku i pluliśmy. To fajnie wyglądało, tak męsko. Teraz nie mogę prze-
stać. „Charam” wszędzie, w autobusie, w domu, na przestanku. To mój relaks. Ale już nie 
mogę dalej tak żyć. Wpadłem w nałóg. Schudłem 4 kilo, bo plucie nie pozwala mi jeść. 
Byłem niedawno na randce, i kiedy zapadła niezręczna cisza, plunąłem więc. Ale widocz-
nie źle wymierzyłem odległość, bo „Charnełem” w oko dziewczyny. No i już miałem przerą-
bane. Proszę o pomoc. Gdzie mogę się udać na leczenie? 

 Dupcyś, 18 lat 

 

Powiedzonka Psorów 3LO :-) 

 

„ Proste, jak budowa cepa” – łacina 

„Piękny poranek”-  u pani prof. Michałowskiej oznacza kartkówkę 

„Proszę zwilżyć gąbkę”- p. prof. Gumny 

„Proszę państwa...” tak zwraca się do nas na lekcji polskiego p. prof. Frączek 

„ Jak mówili starożytni Rzymianie: last minute”– tak p. prof. Mikołajczyk kończy kartków-
ki, sprawdziany. 

 „ Idziemy robić skały”= idziemy ćwiczyć mięśnie ‘siedzenia’- p. prof. Łyszkiewicz 

Dowody na to ze szkoła jest filmem : 

Geografia- Discovery Channel 

WF- Szkoła przetrwania 

Religia- Dotyk anioła 

Chemia-Szklana pułapka 

Matematyka- Pi 

Historia- Sensacje XX-wieku 

Język polski- Magia liter 

Lekcja muzyki- Jaka to melodia 

Lekcja wychowawcza- Rozmowy w toku 

Przerwa- 997 

Test- Milionerzy 

Poprawka- Stawka większa niż życie 

Nowa w klasie- Trędowata 

Nowy w klasie- Obcy pasażer Nastromo 

Ostatnia ławka- Rób ta, co chce ta 

Pan konserwator- MacGyver 

Wycieczka szkolna- Ostry dyżur 

Wyrwanie do odpowiedzi- Totolotek 

Wywiadówka- Z Archiwum X 

Wakacje z rodzicami- Familiada 

Dyrekcja- JAG Wojskowe Biuro Śledcze 

Dozorca/woźny- Strażnik Texsasu 

Informatyk- Johny Mnemonic 

Korytarz w szkole- Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki- Wejście smoka 
Plan lekcji- Telenowela (co tydzień to samo 
i nudne) 

Szkoła- Swiat według Kiepskich 

„Nauczycielskie rodzaje” ;-) 
 
Wszyscy dobrze wiedzą, jacy są 
nauczyciele. W końcu ich typów 
nie jest aż tak wiele. Spróbuję kilka 
z nich przedstawić, 
by łatwiej było 
sobie z nimi 
poradzić. 
 
 

Pierwszy-najgorszy ze wszystkich chyba 
To nauczyciel tak zwany służbista służbista służbista służbista (inaczej 
piłapiłapiłapiła). 
Na niego żadne prośby i łzy nie działają, 
Tacy jedynki bez litości stawiają. 
Przełożyć klasówkę- nie ma o czym marzyć, 
A i kartkówki mogą się często przydarzyć. 
Biedni uczniowie, którzy bać się zaczną, 
Bo pewnie do świtu już nie zasną. 
Wciąż uczyć i uczyć się będą, 
Ale dobra oceny w końcu zdobędą. 
U dyrektora na dywaniku wylądujesz, 
Jeśli tylko coś zmajstrujesz. 

Dobra rada: gdy masz za nauczyciela służbi-
stę, 
Nie daj się wpisać na czarną listę, 
Gdy trochę czasu nauce poświęcisz, 
To służbistę w końcu zwyciężysz! 
 
Drugi na liście luzak luzak luzak luzak niech będzie, 
Taki za Wami pobiegnie wszędzie. 
Chce, by wszyscy uczniowie z nim dobrze żyli 
I o swoich problemach zawsze mu mówili. 
Z nim o najnowszej pogadasz modzie, 
O komputerach i o samochodzie. 
Na studniówce światło zgasić pozwoli, 

A podczas wycieczki czasu wolnego będzie 
dowoli. 
Małego rozrabiakę do kąta postawi, 
Choć u dyrektora na pewno się za nim wsta-
wi. 
I chociaż lekcje są bezstresowe 
Na klasówkach prosto trzymaj głowę. 
Jeśli przypadkiem zobaczy, że ściągać próbu-
jesz, 
Szybko z jedynką w dzienniku wylądujesz. 
To jest nauczycieli wielką przywarą, 
Że choć wyluzowani, nauczyć Cię czegoś się 
starają. 


