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"Kocha"Kocha"Kocha"Kochaćććć i by i by i by i byćććć kochanym to tak,  kochanym to tak,  kochanym to tak,  kochanym to tak, 

jakby z obu stron jakby z obu stron jakby z obu stron jakby z obu stron grzało nas słogrzało nas słogrzało nas słogrzało nas słońńńńce."ce."ce."ce." 

C zym jest miłość? Na kaŜdym kroku stykamy się z tym pojęciem. Niejednokrotnie pojawia 
się ono w literaturze, poezji, muzyce, sztuce, a nawet w komercyjnych środkach przeka-
zu, jakimi są prasa i telewizja. Zjawisko to jest często spłaszczane, przedstawiane pro-

sto i jednoznacznie, ale czy rzeczywiście tak łatwo jest pojąć miłość? 

To uczucie  jest w kaŜdym z nas. Musimy je odnaleźć, znaleźć samych siebie w tym gąszczu miej-
skich zabudowań, gdzie czas ciągle nas goni i wszystko liczymy w sekundach, minutach, godzi-
nach.... Nie musimy od razu myśleć, Ŝe naleŜy go szukać pomiędzy kobietą a męŜczyzną. Wzajemne 
relacje między ludźmi wiąŜą się przecieŜ takŜe z bezinteresowną dobrocią, szacunkiem, potrzebą 

niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. 

 Kolejny numer ,,Przeciągu” będzie poświęcony takiej właśnie wielowymiarowej miłości. Wierzy-

my, iŜ zainspirowani przez nas będziecie chcieli  spróbować nieść radość innym …. 

 

Magdalena Krytkowska 

Złota myśl: Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości...Złota myśl: Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości...Złota myśl: Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości...Złota myśl: Kocha się za nic, nie istnieje żaden powód do miłości...    

Opiekunowie: dyr. Ryszard Skórka, prof. Aleksandra Kulak  

Pomoc techniczna: prof. Jerzy Głuśniewski 

Redakcja: red. naczelna – Magdalena Krytkowska , Alicja Rajczakowska ,  Anna Buczkowska  ( komenta-

torka rzeczywistości) , Aleksandra Kochan  

Zapraszamy na stronę internetową III LO: http://www.lo3.net.pl, gdzie znajdują się archiwalne numery 

naszej gazetki! 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZĄCA SATYSFAKCJĘ  
Podjęła się trudnego zadania, nie na Podjęła się trudnego zadania, nie na Podjęła się trudnego zadania, nie na Podjęła się trudnego zadania, nie na 
prośbę innych, lecz dla własnej satysfak-prośbę innych, lecz dla własnej satysfak-prośbę innych, lecz dla własnej satysfak-prośbę innych, lecz dla własnej satysfak-
cji. Natalia Chłoń, uczennica klasy 2 a, cji. Natalia Chłoń, uczennica klasy 2 a, cji. Natalia Chłoń, uczennica klasy 2 a, cji. Natalia Chłoń, uczennica klasy 2 a, 
zamieniła swoje ideały w czyn zgodnie z zamieniła swoje ideały w czyn zgodnie z zamieniła swoje ideały w czyn zgodnie z zamieniła swoje ideały w czyn zgodnie z 
hasłem akcji charytatywnejhasłem akcji charytatywnejhasłem akcji charytatywnejhasłem akcji charytatywnej----    Świąteczna Świąteczna Świąteczna Świąteczna 
Paczka, której to była liderem w roku Paczka, której to była liderem w roku Paczka, której to była liderem w roku Paczka, której to była liderem w roku 
2008.2008.2008.2008.    

 Jak to się stało, że zostałaś liderem  Jak to się stało, że zostałaś liderem  Jak to się stało, że zostałaś liderem  Jak to się stało, że zostałaś liderem  
Świątecznej Paczki?Świątecznej Paczki?Świątecznej Paczki?Świątecznej Paczki?    

Dowiedziałam się o tym, 
że osoba wyznaczona do 
pełnienia tej funkcji roz-
myśliła się. Poszłam, 
zapytałam i dobrze na 
tym wyszłam. Rok wcze-
śniej byłam wolontariu-
szem tej właśnie akcji i 
dobrze wiedziałam, co 
mnie czeka. Różnica mię-
dzy byciem pomocni-
kiem, a koordynatorem 
jest naprawdę wielka. 

Więc doszło ci wiele obo-Więc doszło ci wiele obo-Więc doszło ci wiele obo-Więc doszło ci wiele obo-
wiązków.wiązków.wiązków.wiązków.    

Tak, to prawda. Poszuki-
wanie rodzin, którym 
warto pomóc, uzyskiwa-
nie ich adresów, biega-
nie od domu do domu w 
celu wypełniania ankiet. 
W międzyczasie poszuki-
wanie każdej pary rąk do 
pomocy. Jednocześnie pełniłam funkcję 
lidera i wolontariusza. 

Byłaś jednocześnie liderem i wolonta-Byłaś jednocześnie liderem i wolonta-Byłaś jednocześnie liderem i wolonta-Byłaś jednocześnie liderem i wolonta-
riuszką, dlaczego?riuszką, dlaczego?riuszką, dlaczego?riuszką, dlaczego?    

Jestem indywidualistką, która tak na-
prawdę nie potrafi polegać na innych, a 
jestem zdania, że wszystkie działania 
muszą być wykonane najlepiej jak to 
tylko możliwe. Tym bardziej jeśli nam na 
tym zależy. 

Ciągły brak czasu i zmęczenie , jaki wy-Ciągły brak czasu i zmęczenie , jaki wy-Ciągły brak czasu i zmęczenie , jaki wy-Ciągły brak czasu i zmęczenie , jaki wy-
warły na ciebie wpływ?warły na ciebie wpływ?warły na ciebie wpływ?warły na ciebie wpływ?    

Mimo stresu wpłynęło to na mnie bardzo 
pozytywnie. Ciągle powtarzasz sobie, że 
więcej tego nie zrobisz. Jednak jak jest 
coś do załatwienia, to biegniesz i to ro-
bisz. Wszystko na zmianę, szkoła-
internat.  

Pamiętasz najtrudniejszy moment całej Pamiętasz najtrudniejszy moment całej Pamiętasz najtrudniejszy moment całej Pamiętasz najtrudniejszy moment całej 
akcji?akcji?akcji?akcji?    

Tak  i to bardzo dobrze. Były to ostatnie 
dwa dni organizowania paczek. Najgor-
sze czterdzieści osiem godzin w moim 
życiu. Sen nad komputerem, kontrola 
baz danych, sprawozdania związane z 
darczyńcami, odpowiadanie na pytania, 
pomoc wolontariuszom. Byłam po prostu 

dla innych, przez ciągłe dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. 

Twoja wypowiedź sugeruje, że osiągnę-Twoja wypowiedź sugeruje, że osiągnę-Twoja wypowiedź sugeruje, że osiągnę-Twoja wypowiedź sugeruje, że osiągnę-
łaś sukces?łaś sukces?łaś sukces?łaś sukces?    

Przede wszystkim nie był to  tylko mój 
sukces. W Świątecznej Paczce brało 
udział wiele osób, bardzo zaangażowa-
nych w całe przedsięwzięcie. Udało się 
nam pomóc osiemdziesięciu rodzinom. 
To aż dwa razy więcej niż w ubiegłym 
roku. 

Znajomi rozumieli twoje oddanie całej Znajomi rozumieli twoje oddanie całej Znajomi rozumieli twoje oddanie całej Znajomi rozumieli twoje oddanie całej 
sprawie, nie drwili z ciebie?sprawie, nie drwili z ciebie?sprawie, nie drwili z ciebie?sprawie, nie drwili z ciebie?    

Chwalili to, czym się zajmowałam. W 
momencie rozdawania paczek ludzie 
mówili: „dobre dziecko, dobre serce”, a 
takie słowa przynoszą wiele radości. 

Jak na wszystko zareagowali rodzice?Jak na wszystko zareagowali rodzice?Jak na wszystko zareagowali rodzice?Jak na wszystko zareagowali rodzice?    

Moi rodzice byli przeciwni temu wszyst-
kiemu. 

Dlaczego?Dlaczego?Dlaczego?Dlaczego?    

Bali się po prostu, że zawalę szkołę. Wią-
zało się to również z moimi ciągłymi po-
bytami w Świdnicy. 

Za rok możemy się spodziewać powtórki Za rok możemy się spodziewać powtórki Za rok możemy się spodziewać powtórki Za rok możemy się spodziewać powtórki 
z rozrywki?z rozrywki?z rozrywki?z rozrywki?    

To będzie już tylko wolontariat.  Matura, 
to stanie się w trzeciej klasie moim nu-
merem jeden. Nie mam przysłowiowego 
parcia na szkło. To, co zrobiłam, jest sa-
tysfakcjonujące. Nie przejdę jednak obo-
jętnie obok kolejnej akcji. 

Jakieś plany?Jakieś plany?Jakieś plany?Jakieś plany?    

Tak, będzie to czynna praca w hospi-
cjum. Odwiedzanie i pielęgnowanie cho-
rych, potrzebujących ludzi. 

Dziękuję ci bardzo za rozmowęDziękuję ci bardzo za rozmowęDziękuję ci bardzo za rozmowęDziękuję ci bardzo za rozmowę    

  

Alusia RajczakowskaAlusia RajczakowskaAlusia RajczakowskaAlusia Rajczakowska    



www.lo3.net.pl  PRZECIĄG 

 3 

Często słyszy się  w mediach o różnych wypadkach. Zderzenia na drodze to nie tylko zgniecione karoserie, ale i ludzkie 
cierpienie, często śmierć, kalectwo, miesiące spędzone w szpitalnym łóżku. Pomyślmy , że na  miejscu poszkodowanych mogli-
byśmy być my lub ktoś z naszych bliskich. Wtedy potrzebna jest krew i to w dużych ilościach. 

Świadoma tego faktu młodzież III LO ( nad świadomością tejże czuwa bowiem nieustannie profesor M.Makarska-
Janicka) we współpracy z PCK zorganizowała akcję „Krewniacy’Krewniacy’Krewniacy’Krewniacy’’. Przysłowiowe „przelewanie krwi” wiązało się ze sprawnie 
przeprowadzoną zbiórką krwi w przekształconej w małą stację krwiodawstwa klasie biologii. Wzięło w niej udział 45 osób. 
Chętnych było zdecydowanie więcej. Niestety, nie przeszli oni pomyślnie badań lekarskich. Przypominamy więc, jakie trzeba 
spełnić kryteria , aby stać się krewniakiem. Liczymy na to , że ich  liczba będzie z roku na rok coraz większa. Przecież to wła-
śnie od nas zależy zagrożone życie ludzkie. Tym bardziej, że organizatorzy już zapowiadają powtórkę. Zbierajcie zatem siły, 
żywcie się zdrowo i pamiętajcie o obowiązujących zasadach. 

 

Krwiodawcą może zostać  każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat ważący co najmniej 50 kg. Nie może nim być oso-Krwiodawcą może zostać  każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat ważący co najmniej 50 kg. Nie może nim być oso-Krwiodawcą może zostać  każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat ważący co najmniej 50 kg. Nie może nim być oso-Krwiodawcą może zostać  każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat ważący co najmniej 50 kg. Nie może nim być oso-
ba , która przebyła żółtaczkę zakaźną , jest chora na ADIS , gruźlicę, mająca chorobę krwi , serca , naczyń krwionośnych , no-ba , która przebyła żółtaczkę zakaźną , jest chora na ADIS , gruźlicę, mająca chorobę krwi , serca , naczyń krwionośnych , no-ba , która przebyła żółtaczkę zakaźną , jest chora na ADIS , gruźlicę, mająca chorobę krwi , serca , naczyń krwionośnych , no-ba , która przebyła żółtaczkę zakaźną , jest chora na ADIS , gruźlicę, mająca chorobę krwi , serca , naczyń krwionośnych , no-
wotwór lub będąca nosicielem wirusa HIV. Nie można też oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym , po prze-wotwór lub będąca nosicielem wirusa HIV. Nie można też oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym , po prze-wotwór lub będąca nosicielem wirusa HIV. Nie można też oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym , po prze-wotwór lub będąca nosicielem wirusa HIV. Nie można też oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym , po prze-
toczeniu krwi , a także po wykonaniu igłami wielokrotnego użytku tatuażu i zabiegu akupunktury.toczeniu krwi , a także po wykonaniu igłami wielokrotnego użytku tatuażu i zabiegu akupunktury.toczeniu krwi , a także po wykonaniu igłami wielokrotnego użytku tatuażu i zabiegu akupunktury.toczeniu krwi , a także po wykonaniu igłami wielokrotnego użytku tatuażu i zabiegu akupunktury.    

    

Krewcy są piękni, zdrowi i wolni od wszelkiego typu znaków plemiennych!!!Krewcy są piękni, zdrowi i wolni od wszelkiego typu znaków plemiennych!!!Krewcy są piękni, zdrowi i wolni od wszelkiego typu znaków plemiennych!!!Krewcy są piękni, zdrowi i wolni od wszelkiego typu znaków plemiennych!!!    

Przelała się krewPrzelała się krewPrzelała się krewPrzelała się krew 

Zostań wolontariuszem! Zostań wolontariuszem! Zostań wolontariuszem! Zostań wolontariuszem!     
Wciel się w kolorową i radosną postać, realizując program terapii śmiechem i zabawą w szpitalach 
dziecięcych i placówkach specjalnych-zostań DOKTOREM CLOWNEM!  
Uśmiechnięte dzieci łatwiej znoszą rozłąkę, ból i strach, który towarzyszy zabiegom medycznym. Są 
bardziej podatne na leczenie, dzięki czemu szybciej wracają do zdrowia. Doktor Clown poprzez za-
bawę rozładowuje depresje i przywraca dzieciom wolę życia.  
Każdy z nas może pomóc, każdy z nas może przynieść dzieciom odrobinę radości.  

Liczymy na to ,że i Ty zechcesz wziąć udział w tym projekcie. Zainteresowanych odsyłamy do opie-
kuna samorządu pani Agnieszki Guziak. 

Pamiętaj, żeby nieść radość innym, wystarczy odrobina dobrej woli!!! 
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Czy każda kobieta i każdy mężczyzna mają przeznaczonego Czy każda kobieta i każdy mężczyzna mają przeznaczonego Czy każda kobieta i każdy mężczyzna mają przeznaczonego Czy każda kobieta i każdy mężczyzna mają przeznaczonego 
sobie partnera? Człowieka, z którym znajdą pełnię szczęścia? sobie partnera? Człowieka, z którym znajdą pełnię szczęścia? sobie partnera? Człowieka, z którym znajdą pełnię szczęścia? sobie partnera? Człowieka, z którym znajdą pełnię szczęścia? 
A może wielka miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się zwy-A może wielka miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się zwy-A może wielka miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się zwy-A może wielka miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się zwy-
czajne życie? czajne życie? czajne życie? czajne życie?     
 
W naszym Ŝyciu spotykamy wielu ludzi i wchodzimy z nimi w najróŜniej-
sze relacje . Często wydaje nam się, Ŝe odnaleźliśmy tego „jedynego” lub 
„jedyną”, lecz uczucie prędzej czy później wygasa. Dlaczego? Nie ma Ŝad-
nych gwarancji, Ŝe w tym Ŝyciu trafi się nam „bliźniacza dusza”, czyli 
wielka miłość. W kaŜdym razie związek z idealnym dla nas partnerem 
nigdy nie staje się rutyną, monotonią czy nudą, a uczucia nie osłabi co-

dzienność...  

Istnieje pewna legenda o ..bliźniaczych duszach”, która mówi nam, Ŝe 
stanowią ją dwie istoty, które w ciągu szeregu inkarnacji zbliŜyły się do 
siebie tak bardzo, Ŝe doskonale uzupełniają się w swojej podróŜy przez 

kolejne wcielenia: tak samo myślą, czują, odbierają świat. Gdy w ziemskiej 
powłoce nadchodzi kres wspólnej wędrówki, przyrzekają sobie, Ŝe odnajdą 
się w przyszłości... Przy ponownym spotkaniu rozpoznają się bez trudu, 

poniewaŜ dusza nigdy nie zapomina. 

W opowieściach o przeznaczeniu tkwi magiczna siła. Jej pozytywna moc 
polega na tym, Ŝe spotykając wreszcie swoją miłość, czujemy energię i 
entuzjazm. MoŜemy przenosić góry, czujemy, Ŝe świat stoi przed nami 

otworem. 

Wszystkim tym, którzy jeszcze nie spotkali swojej bliźniaczej duszy, zale-
cam codzienny trening: otworzyć oczy i starać się odnaleźć swoją drugą 

połowę…któŜ wie, moŜe jest obok, trzeba tylko chcieć ją przyjąć… 

 

Magdalena Krytkowska  

BliBliBliBliźźźźniacze dusze niacze dusze niacze dusze niacze dusze     

„ To, czego brakuje na całym świecie, możesz odnaleźć w głębi swojego serca” 

 Johann Wolfgang Goethe  

 

 

„Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn.” 

 Johann Wolfgang Goethe 

 

 

Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek.” 

 Tom Hall 

 

 

„Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu.” 

 Maksym Gorki 

 

 

Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność… Nieskończoność potrzebuje bezkresów.” 

 Victor Hugo  

 

 

„Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje się nam nadmiarem- to może miłość siebie lub 
miłość miłości.” 

 Anna Kamieńska 
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Kilka krótkich dygresji   
Nie wiem , czy zauważyliście ,ale Polska robi się coraz bardziej  
amerykańska. Na obiad można sobie zjeść smacznego , acz-
kolwiek tuczącego hamburgera. W najgorszym wypadku , przy 
dużej ilości „śmieciowego jedzenia” czeka nas perspektywa 
niezmieszczenia się w drzwi. 

Później Halloween zamiast Wszystkich Świętych.  Boże Naro-
dzenie zaczyna się już na początku listopada , a nie pod ko-
niec grudnia. Sklepy pełne mikołajów i sztucznych  choinek . 
Wszystko można kupić  gotowe - karpia , pierogi , po co się 
męczyć. Szkoda tylko ,że rodzinnej  atmosfery kupić nie moż-
na. Osoby samotne na pewno by się ucieszyły. Stoły uginają 
się pod jedzeniem , którego i tak nikt nie zje w całości. Zawsze 
można wyrzucić, to takie  humanitarne. Aha i jeszcze prezenty, 
przecież bez najdroższego podarku  to się gwiazdka nie liczy. 
Co z tego ,że przez następne pół roku będzie się go spłacać. 
Jeśli to się nie uda, to czeka nas wizyta pana Komornika w 
domu. Cóż, nie ma jak to polskie zastaw się a postaw. 

Podczas  sylwestra można się dobrze bawić. Niektórym oso-
bom   kojarzy się on  z targowiskiem próżności. Przecież na 
sali można pokazać nowy nabytek - sukienkę   za 500 złotych i 
buty z najnowszej kolekcji znanej firmy. Obowiązkowo jeszcze 
długie tipsy coś a la Jola Rutowicz. I oczywiście zapomniała-
bym o najważniejszym-  o kochanym misiaczku . Krótko mó-
wiąc  chłopak. Co z tego ,że może się  upić do nieprzytomności  
i całą noc spędzimy na wlewaniu w niego dużej ilości kawy. 
Grunt , aby był. Dla singielek, czyli przyszłych starych panien, 
jak to złośliwe koleżanki mawiają, polecam  brata. Byleby nie 
był  młodszy. Taki się nie nadaje. 

Walentynki- teoretycznie święto zakochanych. W praktyce to 
raczej reklamodawców i handlowców. Komercjalizacja życia i 
tyle. Kartki dla zakochanych, kubki, maskotki , nawet odpo-
wiednie taryfy  komórkowe też dla dwojga. Nic tylko się zako-
chać. Właściciele  kin  również się  przygotowali. Specjalne 
romantyczne seanse. Za dwie osoby płacisz jak za jedną. Czło-
wiek przyszedł sam, to musi normalnie finansować bilet. Ra-

batu nie dostaniesz. Na ekranie film o tym, dlaczego on ją 
kocha , a ona go nie. Jednym słowem miałkie dzieło prowadzą-
ce widza  prosto do wyjścia lub do toalety. 

Gdy już uda mi się  wyjść po 2 godzinach męczarni z sali kino-
wej, jako jednej z niewielu osób , które dotrwały do końca . 
Czeka mnie arcyciekawa debata dwóch gimnazjalistek na te-
mat złamanego tipsa.  Nie potrafiłam im  pomóc. Kryzys go-
spodarczy ,zadłużone banki, zwolnienia pracowników  przy tym 
to pestka. Potem tylko  same przyjemności -półtora godzinny 
powrót do domu zatłoczonym autobusem pełnym kaszlających 
i kichających ludzi. Choroba murowana. 

 Nawet w telewizji i to tej za nasz abonament  tylko ciągi re-
klam. Każda z nas ( dziewczyn) marzy o willi za  dwa miliony 
złotych i przystojnym narzeczonym. Dzięki określonym  perfu-
mom jest to możliwe. Kobieta się spryska i już każdy facet jej. 
Żyć nie umierać. Uwaga! To tylko reklamy niemające nic 
wspólnego z rzeczywistością. A szkoda. 

Wielki krokami zbliża się inwazja kurczaków i wszelkiej maści 
baranków.  Jakby ktoś nie wiedział - Wielkanoc. Według spotu 
jednej ze stacji telewizyjnej  pisanki same chodzą po Warsza-
wie i są wielkości godzilli. Nie wspominając już  o ich umiejęt-
nościach mówienia i zachwalania nowej ramówki. 

Gdy własna mama zagna do sprzątania , brat  całkiem przy-
padkowo obleje białym barszczem , ciocia z wujkiem zaczną 
się sprzeczać przy świątecznym śniadaniu , a prababcia bę-
dzie marudzić o tym jak to za Niemca było lepiej to mamy pew-
ność , że święta będą udane. 

Czego sobie i wam życzę. 

 

Komentatorka rzeczywistości 

* Zakończył się Szkolny  Przegląd Kabaretów Klasowych 
„Heca 2009” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z 
okazji nadejścia wiosny. Zwyciężyła klasa I A ze skeczem 
„Beztalent”. Drugie miejsce zajęła klasa II D z kabaretem 
„Familiada”. Ostatnie miejsce na podium należało do klasy I E 
i ich „Świtezianki”. Natalię Jasińską z klasy II F jury konkursu 
nagrodziło mianem osobowości kabaretowej roku . Imprezę 
prowadziły Barbara Janik i Sylwia Krzyżanowska. 

 

*Koncert  Chóru III LO Pryma Voce w katedrze w Świdnicy.  

25 marca o godzinie 17.00 została odprawiona msza święta w 
V rocznicę ustanowienia Diecezji Świdnickiej i Ingresu Biskupa 
Ignacego Deca. Uroczystą mszę celebrował Jego Eminencja 
Kardynał Stanisław Dziwisz. Chór "Pryma Voce" śpiewał  około 
20 pieśni dla wiernych, wśród których znalazło się wielu zna-
nych  gości.  

 

*Łukasz Grabicki, Mateusz Gancarczyk i Magdalena Szarwa-

ryn zakwalifikowali się do etapu rejonowego 54. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. 

 

*2 kwietnia 2009 roku odbyła się w klubie „Bolko” wystawa 
obrazów naszego  absolwenta Przemysława Baranowskiego 
„Inspiracje czerpane…”. 

 

*W  VIII Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego nasi 
uczniowie zmieścili się w pierwszej dziesiątce : Oliver Popek z 
kl.IIc  zajął VIII miejsce, a Magdalena Gradowska z kl.Ib –X 
miejsce. 

 

2 kwietnia 2009 roku w Technikum Mechanicznym w Świdni-
cy odbył się VII Powiatowy Konkurs Matematyczny, w którym 
wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Najlepszą wiedzę mate-
matyczną zaprezentował uczeń klasy Ic- Maciej Borkowski. 

Garść informacji z „trójki”Garść informacji z „trójki”Garść informacji z „trójki”Garść informacji z „trójki”  
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Dzień kobiet w III LiceumDzień kobiet w III LiceumDzień kobiet w III LiceumDzień kobiet w III Liceum    
Dzień kobiet to jeden z wielu pozostało-
ści  reliktu dawnej epoki – PRL-u. 
Wszystkie przodowniczki   socjalistycznej 
pracy otrzymywały wtedy goździka  i raj-
stopy. Co z  tego , że przez całe 364 dni 
w roku nikt o nich ani o ich zasługach nie 
pamiętał. Liczył się gest.  Nawet dzisiaj w 
tej kwestii  prawie nic się nie zmieniło.  

 Kwiatków  w III LO co prawda nikt nie 
rozdawał , ale za to odbył się spektakl 
Teatru Metafory Alter K pod tytułem 
„Miłość w czasach kryzysu.” Rozpoczął 
się od kłótni rodem z polskiego domu. 
Typowe kochające się małżeństwo goto-
we toczyć boje o  nawet najdrobniejsze 
głupstwo. Nic tylko miłość kwitnie. Pro-
blemem okazał się brak  wolnego stolika 
w kawiarni. Chciałoby się rzec, kto późno 
przychodzi, sam sobie szko-
dzi .Rezolutna i krzykliwa  żona  ( Beata 
Juszczak) oraz próbujący ją za wszelką 
cenę udobruchać mąż ( Łukasz Grabicki) 
byli przykładem sfrustrowanej  życiem 
pary, takiej, jakich pełno na naszych uli-
cach.  

W sztuce pojawiły się również  krótkie i 
żartobliwe utwory  J.Tuwima, 
K.Gałczyńskiego i  S.Mrożka oraz te bar-
dziej poważne  liryki M.Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej wypowiadane  przez  
piękne damy i uroczych panów. Najbar-
dziej przypadła mi  do gustu  recytacja 
zabawnego wiersza Juliana Tuwima 
„Miejscowa idiotka z tutejszym krety-
nem” w wykonaniu aktorskiego duetu : 
Paulina Moderacka i Piotr Dawiec. Była 
ona przede wszystkim śmieszna i zrozu-
miała dla przeciętnego odbiorcy. 

 Jeden z występujących w auli gentelma-
nów ( Karol Pisowicz )był tak wiarygodny 
w swoim uwielbieniu dla ukochanej ,że 
mógłby śmiało być pierwowzorem  dla 
tytułowego bohatera książki Goethego. 
Dosłownie drugi Werter. Monolog ten  
napawa mnie optymizmem na istnienie 

choć nuty romantyzmu we współcze-
snych mężczyznach. Brakowało tylko 
samobójstwa  na koniec. Na szczęście 
krew się nie polała. A z drugiej strony  
szkoda, bo przecież nic tak nie podnosi 
oglądalności jak ból i cierpienie. Rodzi-
ma publiczność wybitnie się w tym lubu-
je.  

Eteryczną i bardzo intrygującą donną 
Anną była Magdalena  Szarwaryn. Takie-
go wodzenia faceta za nos i odrzucania 
jego zalotów ,taka złośliwa  i zrzędliwa 
feministka jak ja  ( zgryźliwe koleżanki 
tak o mnie mówią ) powinna się od Mag-
dy uczyć. 

Jak powszechnie wiadomo: śpiewać każ-
dy może , trochę lepiej lub  trochę go-
rzej , ale nie o to chodzi, jak co komu 
wychodzi. Ta niezapomniana sentencja  
Jerzego Stuhra pokazuje, jaki jest stan 
polskiej  muzyki. Wszystkie osoby , które 
w czasie tego wieczoru śpiewały,  stano-
wiły znaczne zaprzeczenie wyżej wspo-
mnianych  słów, a widz mógł usłyszeć 
ciekawe interpretacje utworów Marka 

Grechuty ,Grzegorza Turnaua  i Barbary 
Stempniak- Wilk.  

Teraz bez cienia złośliwości  ani lizuso-
stwa, bo tego ostatniego u ludzi nie zno-
szę. Swoich sił w 
wokalistyce próbo-
wał prof. Frączek . 
Ku zdziwieniu 
wszystkich wycho-
dziło mu nawet nie-
źle . Jak wieść nie-
sie, ponoć profesor 
śpiewać umie , a  
nas - uczniów kokie-
tuje, mówiąc o bra-
ku umiejętności 
wokalnych. 

 Całość utrzymana w 
kameralnym i na-
strojowym klimacie 

zostawiła jednak pewien niedosyt. Przed-
sięwzięcie przygotowane przez  prof. 

Krzysztofa Frączka oraz panie: Barbarę 
Dominiak , Aleksandrę Sawiel i Kamę 
Karst trwało niestety za krótko, nieco 
ponad godzinę. 
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Każdy człowiek musi mieć jakąś własną niszę, coś, co po-
zwala oderwać się od obowiązków, pracy, tego, co do nas na-
leży. Jak bardzo to jest potrzebne, przekonałam się ostatnio w 
trakcie czytania artykułu dotyczącego poprawności konstru-
owania listów motywacyjnych i życiorysów. Okazuje się, że w 
walce o stanowisko wygrywa często ten, kto oprócz wymaga-
nych umiejętności posiada jakieś nietypowe hobby. Przyszłego 
pracodawcę zainteresuje nasza pasja, bowiem będzie gwaran-
cją tego, że jesteśmy wytrwali, kreatywni itd. Szczerze mówiąc, 
ucieszyła mnie ta informacja i zmniejszyła moją irytację fak-
tem, że bez przerwy niemalże zmuszana jestem 
przez  syna do zaopatrywania go w różne akceso-
ria związane z jego fascynacją Spider-manem. 
Ba, przypomniałam sobie, że przecież ja także 
zbierałam w dzieciństwie dziwne rzeczy: pocztów-
ki, kolorowe opakowania po czekoladach itd. A 
potem nagle rozpoczął się okres prawdziwej miło-
ści hobbystycznej do Japonii. 

Kiedy właściwie zakochałam się w Kraju Kwit-
nącej Wiśni? Chyba dziś już nie jest to tak istot-
ne. Ważne, że całe moje nastoletnie życie upłynę-
ło w cieniu marzeń o zwiedzeniu Japonii. Fascy-
nowało mnie dosłownie wszystko; od japońskiej 
sztuki po życie codzienne. Oczywiście swoją wie-
dzę czerpałam głównie z dostępnych wówczas 
książek, „Życie po japońsku” Janiny Rubach-
Kuczewskiej znałam niemalże na pamięć, a wo-
kół wystawy, na której leżał album z fotografiami 
Japonii, krążyłam niczym sęp nad padliną. Orygi-
nalny kalendarz przywieziony z Tokio przez moją 
koleżankę modelkę przechowuję do dziś, zresztą 
tak samo jak kilka wachlarzy. 

Pamiętam te wszystkie opowieści o uległości i 
pokorze japońskich kobiet ( o jakże się teraz bun-
tuje moja pseudofeministyczna dusza), zaskaku-
jące zwyczaje mieszkańców wysp, którzy zawsze 
przez grzeczność mówią hai (tak) nawet wtedy, 
gdy ewidentnie chcą czemuś zaprzeczyć, nigdy 
się nie skarżą, a uśmiechem pokrywają złość i 
rozgoryczenie, wszystko po to, by „nie stracić 
twarzy”. Ciekawi mnie zwyczaj parzenia zielonej 
herbaty ( mimo wszystko nie udało mi się polubić 
jej smaku), cudowny rytuał ukłonów, opierania 
rąk na tatami (słomianej macie), mieszania i 
przelewania gorącej  o-cha. Kiedyś tak dalece 
odebrało mi rozum, że mając niewielkie zasoby 
finansowe, udałam się w Warszawie do jedynej 
wówczas wschodniej restauracji Szanghaj, by za 
niebotyczną sumę spożyć ryż po japońsku i napić 
się osławionej o-cha. Jeszcze teraz chce mi się 
śmiać na wspomnienie miny kelnera, który z 
przerażeniem patrzył na moją flanelową koszulę 
w kratę i ciągle przychodził sprawdzać, czy ja i 
moja koleżanka nie chowamy do kieszeni restau-
racyjnych akcesoriów. Zresztą nie był to jedyny 
kulinarny eksces, na jaki mnie było stać. Już jako 
dorosła osoba odwiedziłam jeden ze słynnych 
sushi barów, przekonana, że surowa rybka z ry-
żem w wodorostach będzie tym, czego mi najbar-
dziej trzeba. Niestety, widać jestem stworzona do  
chamskiego pieczonego kurczaka i kotleta scha-
bowego, chyba że powinnam była, jak nakazuje 

japoński zwyczaj, głośno siorbać. Kto wie, może siorbanie stłu-
miłoby percepcję smakową. A przecież przed laty aż drżałam z 
emocji, myśląc o spożywaniu wątróbki trującej ryby fugu. Owa 
legendarna ryba jest największym , ale zarazem najbardziej 
niebezpiecznym rarytasem kuchni japońskiej. Jej wnętrzności 
zawierają truciznę zwaną tetroxin - jak twierdzą znawcy- od 
500-1000 razy silniejszą od cyjanku, powodującą  paraliż i 
śmierć. Serwują ją tylko specjalne lokale gastronomiczne, a 
kucharze muszą zdawać egzamin państwowy, mimo tego rok-
rocznie notuje się około 100-130 wypadków zatruć, z czego 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Marzenia o cieniu Fuji 
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co czwarta ofiara umiera. Jednak apatyt na fugu nie 
słabnie. To jest dopiero adrenalina! 

Do Japończyków zbliżało mnie i zbliża zamiłowanie 
do kąpieli we „wrzątku”. Myślę, że odpowiadałby mi ich 
codzienny zwyczaj o-furo. Każdy Japończyk pedantycz-
nie dba o higienę. Członkowie rodziny niejednokrotnie 
kąpią się we wspólnych małych, ale głębokich wan-
nach. Przed wejściem jednak do kąpieli starannie szo-
rują całe ciało mydłem, a potem spłukują je, korzysta-
jąc z umywalek lub misek, nie znoszą bowiem pławie-
nia się w pianie. Przybywającemu do domu gościowi 
często proponuje się kąpiel, z której potem zgodnie z 
obyczajem korzysta gospodarz. 

Z krajobrazem Japonii kojarzy mi się zawsze góra 
Fuji. Stare japońskie przysłowie mówi: „Człowiek mądry 
musi raz w życiu odwiedzić świętą Fuji-san”, ale współ-
cześni  powiadają: „Mądry idzie na Fuji raz, dwa razy 
robi to tylko głupiec”. Dlaczego? Wyprawa na Fuji jest 
zdaniem podróżników męcząca, niezbyt atrakcyjna, na 
stokach panuje tłok, a jednak każdy, komu zdrowie 
dopisuje pcha się na tę żużlową kopę. Musi mieć ona 
jakąś magnetyczną moc, skoro napisano o niej tyle 
poematów, a mistrz japońskiego pejzażu Hokusai na-
malował aż 146 wariantów tego groźnego niegdyś wul-
kanu. 

Japonia dla mnie to także piękne jedwabne kimona. 
Czasem można je zobaczyć w jakimś muzeum etnogra-
ficznym. Raz znalazłam w jakimś sklepie z odzieżą uży-
waną replikę tradycyjnego kimona, strój był jednak nie-
kompletny i dlatego go nie kupiłam, czego nie mogę 
sobie darować i nawet uwagi męża na temat przydat-
ności tego ubrania nie mają mocy terapeutycznej. 

Pociąga mnie także urok wzornictwa japońskiego i 
oczywiście dwa systemy pisma: hiragana i katakana. 
Chińskie (niestety, jak powie każdy Japończyk) znaki 
ideogramów, zwane kanji,  ciągle są dla mnie nieprze-
niknioną zagadką. I pomyśleć, że moi uczniowie, kiedy 
mają coś napisać, zawsze muszą ten fakt oprotesto-
wać. Cóż, przynajmniej nie są zobligowani do uzbroje-
nia się w specjalny słownik.  Przeciętny Japończyk musi 
radzić sobie nie tylko z wieloznacznością wyrazów, ale 
też  powinien przyswoić około 900 znaków, absolwent 
obowiązkowej szkoły średniej-1800, a wyższej uczelni- 
3000.Wszystkich tych, którzy utyskują na polskie refor-
my programowe, niech skłoni do myślenia fakt, że kie-
dy w Japonii swego czasu przeprowadzano aktualiza-
cję, uwolniono uczniów od 33 przestarzałych znaków, 
lecz dodano im —83 nowe. 

Z dawnej japońskiej fascynacji zostały pamiątki, 
książki, pałeczki ( jedzenie nimi przerasta jednak moje zdolno-
ści manualne) i nieodparta potrzeba obejrzenia wszystkiego , 
co z nią się wiąże. Na szczęście od czasu do czasu organizo-
wane są takie imprezy, jak ta , która miała miejsce 28 lutego 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dyrekcja muzeum 
umożliwiła zwiedzającym odbycie podróży do strefy japońskich 
klimatów i to za darmo. Można było zobaczyć wystawę „Ten 
krakowski Japończyk. Inspiracje sztuką Japonii w twórczości 
Wojciecha Weissa”, wysłuchać prelekcji  „Miecz samurajski i 
czarka na sake” ,a także pooglądać pokazy kaligrafii japoń-
skiej prowadzone przez Maho Ikushimę. Gratka nie tylko dla 
mnie! 

Cóż, do Japonii na razie nie polecę, bo póki co panicznie 
boję się samolotów, a inny transport byłby dokuczliwy. Japoń-
skiego zaś uczyć się będę pewnie dopiero na emeryturze, jeśli 
takowej nie zniosą. Wszystkich hobbystów zachęcam jednak 
do rozwijania swoich zainteresowań. Jeśli nie brakuje Wam 
odwagi, podzielcie się z nami swoją pasją na łamach 
„Przeciągu”. Zapraszam.            

 

                                                                                            
Aleksandra Kulak 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Manga [ jap. man- rysunek, mimowolnie, wbrew sobie; ga- obraz, 
rysunek, dosłownie „niepohamowane obrazy”]- japońskie słowo 
wywodzące się ze sposobu ozdabiania rycin i innych form sztuki 

użytkowej, współcześnie oznacza japoński komiks. 

Manga wywodzi się z przekształcenia japońskiego stylu ukiyo-e. Już w XII 
wieku artyści zaczęli używać charakterystycznych elementów i uproszczeń, 
jednak dopiero w XX wieku słowo „manga” zaczęło odnosić się do komiksu. 

Najpopularniejszy i najbardziej rozpoznawalny styl mangi jest bardzo 
charakterystyczny. Linie są uproszczone, aczkolwiek bardzo efektowne, 
rozkład paneli inny niż w zachodnim  komiksie. Oryginalną mangę czyta się 
od strony prawej do lewej. Bohaterowie japońskiego komiksu mają typowo 
wschodnie rysy, wyróżnia je jednak charakterystyczna cecha- duże oczy, 
które stały się obowiązkowym elementem w mandze i anime, odkąd w la-
tach sześćdziesiątych XX wieku Osamu Tezuka – twórca Astro Boya, uzna-
wany za ojca współczesnej mangi, zaczął je tak rysować. Pomysł szybko 
zyskał aprobatę i został spopularyzowany w takich anime jak: Akira, Saillor 
Moon, Naruto, Bleach czy Dragon Ball. 

Współczesna manga- to bogactwo różnorodnych gatun-
ków i typów. 

GATUNKI ALTERNATYWNE: 

HEKIGA [ obrazy dramatyczne], 

SEMI-ALTERNATYWNE [popularny styl indywiduali-
stycznych publikacji]. 

SENTAI [walczący kompani] 

MAHO SHOJO [magical girl] 

MECHA [ wielkie roboty] 

ECCHI [erotyczne] 

DOJINSHI [ fan arty, czyli rysunki tworzone przez fanów ]: 

    -     FANFICK [fikcyjna kontynuacja istniejącej serii lub 
tworzenie nowych komiksów, których bohaterami stają 
się istniejące już postaci]. 

Wiele z tych gatunków można też łatwo przypisać do 
anime będących adaptacją mangi lub japońskich gier. 
Najczęściej to właśnie manga jest źródłem różnych form 
anime, gier oraz innych produktów. 

                                                                                                     
Aleksandra Kochan   

SZKOŁA    MANGI 
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Człowiek przez całe swoje Ŝycie wylewa 65 
litrów łez: to ponad osiem wiader. Ile wypowia-
da słów? A ilu wysłuchuje? Gdyby je wszystkie 
zapisać w 700-stronicowych księgach formatu 
A3, byłoby ich tysiące ton. Wśród tych słów: 
radosnych, pełnych miłości, sympatii, ale teŜ 
lekcewaŜenia, bólu, nienawiści, jest kilka takich, 
które wypowiedziane w jakimś miejscu i o jakiejś 
porze trafiają w nasz czuły punkt. I spełniają 
się. ChociaŜ nieistotne, niewaŜne, bezmyślne, 
rzucone mimochodem, stają się cierniem 
w naszym sercu. Złe słowa to uwagi, złośliwe 
oceny i niby-obiektywne stwierdzenia wypowia-
dane przez ludzi, którzy później znikają 
z naszego Ŝycia. Gdyby im dziś przypomnieć te 
złe słowa, najpewniej ze zdziwienia zrobiliby 
wielkie oczy. Więc zastanówmy się czasem, co 

mówimy :P. 

 

Słyszymy o niej od pierwszych dni spę-
dzanych w szkole ponadgimnazjalnej. 
Nauczyciele straszą nas, rodzice się mar-
twią, a w nas, uczniach, początkowo 
budzi ona uśmiech, a z czasem lekkie 
przeraŜenie. Nazywana bywa takŜe 
"egzaminem dojrzałości" i swego rodzaju 
przepustką na wyŜsze uczelnie. Łatwa, 
trudna, stara, nowa. Bez względu na 
poprzedzający ją epitet, wiadomo, Ŝe 
trzeba ją po prostu zdać - matura.  
Początkiem maja uczniowie najstar-
szych klas róŜnych typów szkół ponad-
gimnazjalnych przystępują do najwięk-
szego w swoim Ŝyciu sprawdzianu wie-
dzy i umiejętności, które nabyli przez 
wszystkie dotychczasowe lata nauki. 
Praktycznie przez cały miesiąc zmagają 
się z egzaminami z obowiązkowych i 

wybranych przez siebie przedmiotów. 
Absolwenci naszej szkoły takŜe muszą  
zmierzyć się z tym trudnym zadaniem 
postawionym na ich drodze Ŝycia. śy-
czymy im samych pozytywnych wyni-
ków i sukcesów w tym dorosłym juŜ 
Ŝyciu 
 

Magdalena Krytkowska 
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STRONA Z MOTYLEM 

Cmentarne Wrota 
  
Kościste bramy cmentarne otwarły  
swój ukryty potencjał, w śmierci 
zawarły 
swą niepoj ętą moc 
  
Kto tam zajrzy, prócz ciemno ści 
niczego wi ęcej nie ujrzy ni ż zapach 
nico ści 
nabieraj ący barwy w noc 
  
Cmentarne wrota droga ku świata 
kresu 
ogłoszonego ogniem niebios, pro-
wadzącego do Hadesu 
pokus ą zakazany owoc 
  
Smak owego przedmiotu po żąda-
nia pot ężny 
pokaz niczym ostatni pocałunek 
mężny 
Ta moc Cmentarne Wrota otwiera 
  
Konrad Dyko 

"Zatrzymać miłość" 
 
Odchodzisz? zostań jeszcze Pro-
szę! 
Nie przekreślaj dnia o poranku, 
bo nie wiem, czy rozstanie zniosę. 
Pożegnanie to kochanków? 
 
Milczysz? już uczucia spakowałaś? 
Przecież Ja Cię ciągle kocham, 
myśleć mam, że żartowałaś?, 
że to fałsz był w Twoich oczach? 
 
Powiedz Miła chociaż słowo, 
może Ja tu zawiniłem? 
Dajmy sobie szansę nową, 
wybacz, jeśli Cię skrzywdziłem. 
 
Przytul mnie na pożegnanie 
Ja w objęciach Cię uniosę 
i powtórzę swe błaganie, 
JUŻ NIE ODCHODŹ, ZOSTAŃ 
PROSZĘ!!!! 

Było  
wiersze staroświeckie co wzruszają teraz 
z rymami jak należy z przecinkiem i krop-
ką 
z dworem co znikł nagle cicho i na zawsze 
a wiadomo cisza większa niż milczenie 
i pamięć już posłuszna gdy przeszłość 
przychodzi 
z babcią co na werandzie cerowała dziurę 
bez nożyczek zębami przegryzając nitkę 
tuż przy koszu na grzyby by się nie sparzy-
ły 
z wujem co się gazetą niepotrzebnie zajął 
więc pomagał mu diabeł ale kopnął anioł 
ze smutkiem przemijania jagód jarzyn 
jeżyn 
gdyby śmierci nie było nikt z nas już by nie 
żył 
przemijamy jak wszystko by w ten prze-
trwać 
uczucia bez łapówek i rąbanka grzechów 
wielka miłość co zawsze wydaje się łatwa 
i wie już tak od razu że nie wie co będzie 
choć za młodu drży serce a na starość 
noga 
wszystko co najcenniejsze spaliło się w 
piekle 
wiersze staroświeckie niemodne naiwne 
ten sam baran co wtedy 
ale szczęście inne 

Jan Twardowski 


