COMENIUS - Turcja

Neuronowy wszechświat.
Strona 5

Różne oblicza samotności.

Strona 10

Strona 13

Gazetka uczniów Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Nr 1/2014 (58)

BOGACTWO KONTRA
ZMARTWYCHSTANIE
Wielki Tydzień naszej wiary rozpoczęliśmy
od Palmowej Niedzieli. Już od 29 lat w tym dniu,
z inicjatywy bł. Jana Pawła II,
Kościół obchodzi
Światowy Dzień Młodych. Tradycyjnie przed jego
rozpoczęciem papież pisze Orędzie. Tym razem Ojciec
Święty Franciszek zaproponował młodzieży temat
ubóstwa. „Jezus wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli na
Jego propozycję życia” – mówi następca św. Piotra,
nawiązując do słów Chrystusa: „Błogosławieni ubodzy w
duchu,
albowiem
do
nich
należy
królestwo
niebieskie” (Mt 5,3).
Pytanie rodzi się samo. Jakie jest moje ubóstwo?
A może słowo to dla mnie ma
jedynie charakter
pejoratywny? Jednak najważniejszym wydaje się pytanie
o to, jaką wartość może mieć ubóstwo dla ludzi dobrze
materialnie sytuowanej społeczności? Niezmiernie cieszy,
że papież prosto, ale odważnie zamyka swoje rozważanie
w konkluzji: ubóstwo to szczęście.
Przypomina mi się wywiad, który przeprowadziłem
w czasie minionych wakacji na Syberii z podróżującym
samotnie motocyklistą Wojciechem Wilkiem. Podkreślał
on mocno, że im ma mniej rzeczy materialnych, to tym
bardziej jest szczęśliwy i to nie tylko w czasie podróży, ale
także w codziennym życiu. A dzisiaj wielu z nas złudnie
wydaje się, że im więcej będą mieć, tym będą bardziej
zadowoleni. O naiwna filozofio kłamstwa. "Człowiek nie
jest wielki przez to, co posiada, ale przez to, czym dzieli się
z innymi" - podkreśli błogosławiony, a już za chwilę święty
Jan Paweł II. A cesarz Marek Aureliusz dodaje: "To nie
ubóstwo nas nęka, ale tylko pragnienie bogactwa".
Obyśmy nigdy nie podzielili losu bogatego młodzieńca
z Ewangelii, który odszedł zasmucony od Jezusa, ponieważ
"miał
wiele
posiadłości".
Bogactwo
pokonało
zmartwychwstanie. A przecież można mieć miliardy
dolarów i być ubogim, i dojść do Nieba.
Niech Zmartwychwstały Jezus odbuduje w nas
ducha mądrości, abyśmy programując swoje życie
i korzystając z dobrodziejstw tej ziemi, nigdy nie stali się
ich niewolnikami i sługami. Tylko w wolności serca
dojdziemy do szczęścia, zarówno tego ziemskiego, jak
i niebieskiego. Idźmy "Tylko w górę".
Ks. Jerzy Babiak, Dyrektor Szkoły

„Chrystus zmartwychwstał,
aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia,
aby człowiek żył pełnią własnego życia”.
(bł. Jan Paweł II)

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Profesorowie i Pracownicy,
Byli Wychowankowie i Sympatycy
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu!
Niech moc łaski,
dar miłości
oraz głębia mądrości –
niech Zmartwychwstanie i Zmartwychwstały Jezus
w każdej chwili i sytuacji
dają Wam
pełnię życia.
z życzeniami i pamięcią w modlitwie
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor Szkoły
WIELKANOC 2014
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NA WARCIE POD DĘBEM

W SOPLICOWSKIM

KATYŃSKIM

DWORZE

Mord w Katyniu był okrutną zbrodnią,
wiosną 1940 roku władze ZSRR na rozkaz Stalina
zamordowały ponad 20 tys. Polaków ( w tym
około 10 000 oficerów). By upamiętnić ofiary tej
strasznej zbrodni, nasza szkoła zasadziła przed
czterema laty drzewo poświęcone pamięci
aspiranta Józefa Owsińskiego zamordowanego 16
kwietnia 1940 roku w Twerze.
Dnia 11 kwietnia uczniowie Liceum
Salezjańskiego od rana pełnili wartę przy tablicy
pamiątkowej u zbiegu ulic Zachodniej
i Inowrocławskiej. W południe odbyła się krótka, ale
przejmująca uroczystość, podczas której mieliśmy
zaszczyt gościć córkę aspiranta Józefa Owsińskiego,
Panią Stanisławę Hirowską. W obchodach wzięli
udział także uczniowie Gimnazjum nr 28,
przedstawiciele Związku Sybiraków III RP, Parafii
pw. Chrystusa Króla oraz IPN. Uroczystość miała
charakter zarówno patriotyczny, jak i religijny.

Zgodnie z tradycją, choć nieco później niż
zwykle, 3 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień
Kultury Języka Polskiego. Z okazji tego święta
zorganizowaliśmy lekcję z „Panem Tadeuszem”
Adama Mickiewicza.
W projekcje wzięły udział klasa pierwsza
i druga. Mieliśmy przyjemność obejrzeć fragment
filmu z 1928 r., posłuchać piosenek, które są
związane z epopeją, oraz przypomnieć sobie, kiedy
i w jakich okolicznościach powstało dzieło.
Uczniowie przeczytali także fragmenty utworu, które
dodatkowo pozwoliły nam poczuć tu i teraz klimat
tamtych lat. Niespodzianką było pojawienie się
zaproszonych gości: pani Ireny Miler oraz pani
profesor Elżbiety Warulik, które również
przedstawiły fragmenty utworu i opatrzyły je
barwnym komentarzem. Niestety, godzina
w ziemiańskiej arkadii minęła bardzo szybko...
Klaudia Pietrusiak, kl. II

Serafin Górski, kl. I

SALEZJAŃSKIE DERBY
Wraz z nadejściem wiosny, w piątek 21 marca nasze Liceum Salezjańskie zmierzyło się z drużyną
Gimnazjum Salezjańskiego w meczu piłki nożnej.
Do spotkania doszło dzięki determinacji Zuzi Oszust, która pokonała piętrzące się trudności
organizacyjne. I na tym moja radość się kończy, gdyż drużyna naszego liceum pokazała klasę jak
reprezentacja narodowa i przegrała 16:4. Nasi zawodnicy grali dobrze do pierwszej bramki, która wpadła
zaraz po gwizdku sędziego. Warto powiedzieć, że w akcie desperacji postanowiliśmy wprowadzić na boisko
dziewczynę, przeciwnicy jednak nie mieli litości dla płci pięknej i mimo obecności Martyny dalej strzelali
gole. Trzeba też podkreślić, że nasze bramki padały po ładnych indywidualnych akcjach i wspaniałych
strzałach z daleka; krótko mówiąc, nasze bramki były piękniejsze. Pocieszające jest jeszcze to, że na pewno
wielu z naszych uczniów trafi po ukończeniu liceum do polskiej reprezentacji, tymczasem czas się
przygotowywać do meczu za rok, który na pewno wygramy, bo profesor Omelaniuk na pewno się o to
postara.
Serafin Górski, kl. I
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MAMY RZECZNIKA PRAW UCZNIA PSLO!
Z początkiem lutego w naszej szkole już po raz drugi odbyły się
wybory Rzecznika Praw Ucznia PSLO. O urząd ubiegały się przedstawicielki klasy I i II, Justyna Konecka oraz Klaudia Pietrusiak. Ogłoszenie
wyników tajnego głosowania nastąpiło po piątkowej Mszy świętej.
Rzecznikiem Praw Ucznia PSLO została Klaudia Pietrusiak.
Serdecznie gratuluję obu Paniom, które podjęły trud merytorycznego
przygotowania się do debaty, obejmującej znajomość szkolnego statutu.
Wsparcie oraz życzliwość członków ich zespołów klasowych były imponujące
oraz współmierne do powagi stanowiska.
W naszym liceum urząd Rzecznika jest jeszcze stosunkowo młody.
Mimo to widać chęci i inicjatywę ze strony Dyrekcji, jak i uczniów. Szkolne
prawo może być prezentowane w ciekawy i przystępny sposób z korzyścią dla
każdego z nas. Znajomość praw, wolności i obowiązków jest fundamentem
funkcjonowania w zgodzie i wzajemnym szacunku. Rzecznik to przede
wszystkim osoba zaufania publicznego, która jest gotowa pomóc
w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji. Nie zapominajmy,
że ma być osobą , która pomaga, a nie załatwia nasze problemy za nas.
Posiadanie Rzecznika Praw Ucznia to przywilej, jak i zobowiązanie. Wymagając od innych, wymagajmy też od siebie.
Jeszcze raz gratuluję Klaudii oraz życzę wytrwałości w działaniu, mnóstwa pomysłów oraz wielu
ochotników gotowych do pomocy przy realizacji wszelkich inicjatyw Rzecznika PSLO.
Zuzanna Oszust, przewodnicząca SU

ZIMOWA WYMIANA
W dniach od 30 stycznia do 2 lutego
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie
polsko-niemieckiej, która pozwoliła na zawarcie
nowych, fascynujących znajomości, a przy okazji
także na praktyczne sprawdzenie umiejętności
posługiwania się językiem niemieckim oraz
angielskim.

bowling, zwiedzanie Dzielnicy Wzajemnego
Szacunku, Kościoła Garnizonowego i pomnika
Dietricha Bonhoeffera, Synagogi pod Białym
Bocianem, kościoła pw. św. Michała Archanioła
i kaplicy św. Edyty Stein, katedry pw. św. Jana
Chrzciciela, Uniwersytetu Wrocławskiego wraz
z Aulą Leopoldyńską i Wieżą Matematyczną oraz
Hali Stulecia. Najciekawszym wydarzeniem była
wizyta w Ratuszu u Prezydenta Miasta Rafała
Dutkiewicza. Wymiana nie mogła się obyć
oczywiście bez spaceru po salezie, szkolnej Mszy św.
oraz niezapomnianych wieczorów w gronie uczniów
liceum. Tego typu spotkania mają ciekawy program
i są okazją do poznania rówieśników z innych
krajów, ich kultury, tradycji, zatem zachęcam do
zapisywania się na kolejną wymianę.
Klaudia Pietrusiak, kl. II

Piętnastoosobowa grupa młodzieży przyjechała
z parafii p.w. św. Katarzyny ze Sieny z Bremy. Na
ten czas przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji,
mianowicie wjazd na punkt widokowy Sky Tower,
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DALEKIE ECHO BIAŁEJ SZKOŁY
W pierwszym miesiącu nowego roku,
zgodnie z tradycją naszego liceum, uczniowie
razem z profesorami wyjechali na Białą Szkołę
lub Obóz Naukowy (nazwa zastrzeżona dla
maturzystów) w Zieleńcu. Ponieważ zima
rozczarowała w tym roku chyba wszystkich, więc
mimo pierwszych wiosennych dni warto wrócić
jeszcze raz do tych okruchów zimowego
szaleństwa.
Podróż rozpoczęła się 13 stycznia po
zapakowaniu rzeczy do autokaru i wspólnej
modlitwie o szczęśliwą i bezpieczną jazdę. Mimo
wczesnych godzin porannych w autokarze nie
brakowało radosnych emocji wśród uczniów
z powodu wyjazdu. Po zakwaterowaniu w pokojach
dla wszystkich rozpoczęły się zajęcia lekcyjne, po
obiedzie nastąpił wyczekiwany blok rekreacyjny.
W tym czasie można było uczyć się lub doskonalić
swoją jazdę na nartach lub snowboardzie,
spacerować lub korzystać z sauny. Już pierwszego
wieczoru wspólnie obejrzeliśmy w Teatrze Telewizji
sztukę pt. "Damy i huzary", która była inscenizacją
komedii Aleksandra Fredry. Równocześnie został
ogłoszony konkurs na recenzję z tego
przedstawienia, nagrodą był bilet na spektakl pt.
"Mistrz i Małgorzata" w Teatrze Muzycznym

Capitol. Drugiego dnia pobytu w Zieleńcu
zorganizowany został "wieczór z wychowawcą "
w celu pogłębienia relacji między uczniami
a wychowawcą, a także lepszej integracji klas.
Trzeciego dnia odbył się turniej wiedzy pomiędzy
klasą pierwszą i drugą , podczas tego wieczoru klasy
wymyślały pytania i zadawały je drużynie
przeciwnej, były to pytania z wielu dziedzin, m.in.
historii, biologii oraz geografii. Spotkanie to było
bardzo emocjonujące dla wszystkich uczestników,
obie klasy ułożyły trudne pytania, jednak w tym
starciu zwyciężyła klasa I. Ostatni wieczór to
spotkanie z wartościowym i niosącym przesłanie
filmem pt. „Siła i honor”. „Póki walczysz, jesteś
zwycięzcą.” - tak brzmi ważna sentencja
wypowiedziana w tym obrazie; sądzę, że każdy, kto
oglądał ten film uważnie, wyniósł z niego jakąś
naukę. Wszystkie te dni spędzone w Zieleńcu
pogłębiły naszą wiedzę, zacieśniły kontakty między
nami i profesorami szkoły oraz być może podniosły
jeszcze bardziej nasze wartości moralne. W piątek 17
stycznia wróciliśmy do Wrocławia, mając ze sobą
nowe i niepowtarzalne przeżycia z tych dni.
Mateusz Studniarek, kl. I

O PANIACH NIE CAŁKIEM SERIO
We wtorek 11 marca w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z okazji tego święta klasa
pierwsza przygotowała krótkie przedstawienie, w którym
zabawnie przedstawiła rodzaje kobiet. By ich wystąpienie
nie było całkiem poważne, typy kobiet były prezentowane
przez bardzo dobrze ucharakteryzowaną męską część
grupy. Całej szkole przypadło do gustu poczucie humoru
pierwszoklasistów. Po występie Ksiądz Dyrektor również
złożył wszystkim paniom z naszej szkoły najserdeczniejsze
życzenia.
Patrycja Adamczyk, kl. I
4 Strona

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
4 lutego obchodziliśmy w naszej szkole
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Z okazji
tego święta postanowiłam przygotować prezentację
multimedialną, która miała na celu zmianę naszych
nawyków, solidniejsze dbanie o zdrowie oraz
przestrzeganie innych przed ryzykiem zachorowań.
Według statystyk nowotwór znajduje się na trzecim
miejscu przyczyn, które prowadzą do śmierci.
Dlatego jeszcze raz apeluję, abyście co jakiś czas
robili badania i zachęcali do tego innych. Pragnę
również przypomnieć, co powinniście robić, dbając o
swój organizm, a z czego powinniście z tego samego
powodu zrezygnować.

Trzy razy TAK dla:
 Regulatnej aktywności fizycznej
 Zdrowego odżywiania
 Regularnych badań
Trzy razy NIE dla:
 Alkoholu
 Papierosów
 Nieprawidłowych nawyków żywieniowych
Klaudia Pietrusiak, kl. II

MOC DEBIUTÓW W EGZOTYCZNEJ ODSŁONIE
Ekscytacja i napięcie rosły z dnia na dzień,
przygotowania do wyjazdu, dopinanie szczegółów
na ostatni guzik, sprawdzanie paszportów, aż
w końcu … doczekaliśmy się dnia 21 marca.
O godzinie 3 w nocy, jeszcze przed świtem,
rozpoczęliśmy naszą wielką przygodę z projektem
Comenius. Byliśmy reprezentantami jednej
z siedmiu szkół europejskich podczas tego
wydarzenia, które połączyło nas w temacie:
„Bioróżnorodność rzek” w fascynująco pięknym
miejscu – w Istambule w Turcji.
Zanim słońce wstało tego słonecznego
marcowego dnia, my zdążyliśmy już wyruszyć
w trasę. Ruszyliśmy spod szkoły punktualnie, całą
piątką, czyli w gronie: ks. Dyrektor, pani profesor
Magdalena Szewczyk, dwoje uczniów z klasy
pierwszej – Magda Rawska oraz Mateusz Misiewicz
– i ja :-) . Bardzo szybko nawiązaliśmy ze sobą
magiczną nić porozumienia, co pozwoliło nam na
bliższe poznanie się wzajemnie, stworzenie miłej
atmosfery i znakomitą zabawę. To był nasz
(uczniów) pierwszy tego typu wyjazd, a więc
mieliśmy wiele obaw (tak samo jak z lotem

samolotem po raz pierwszy): różne scenariusze nam
przychodziły do głowy, lecz wszystko nas
zaskakiwało pozytywnie, a nawet zachwycało, już od
samego początku, przede wszystkim za sprawą tej
niezwykłej relacji, jaka wytworzyła się między nami.
Najpierw pojechaliśmy busem do Monachium, gdzie
zatrzymaliśmy się na chwilę i zjedliśmy pyszne
śniadanie u pani Ani, a następnie pojechaliśmy na
lotnisko, skąd wylecieliśmy do Istambułu. Podróż
była wygodna i szybka, bez żadnych efektów
ubocznych (z wyjątkiem zatykających się uszu przy
lądowaniu).
Około godziny 18 spotkaliśmy się w Turcji
z panią nauczycielką z tamtejszej szkoły, która
powitała nas serdecznie i dostarczyła pod szkołę,
gdzie zobaczyliśmy się z goszczącymi nas rodzinami.
To zurbanizowane miasto zrobiło na nas wielkie
wrażenie, kiedy po raz pierwszy jechaliśmy żółtym,
szkolnym busem przez zatłoczone i zakorkowane
ulice. Wydało się takie wyraziste, pełne wdzięku
i kolorów. Poczuliśmy ten egzotyczny klimat, widząc
palmy i kwiaty. W trakcie jazdy dowiedzieliśmy się,
że Istambuł ma ponad 14 milionów mieszkańców,
dzieli się on na część azjatycką i europejską, które są
połączone długim mostem. My mieszkaliśmy
u rodzin goszczących nas po stronie azjatyckiej.
Uczniowie z tamtejszej szkoły codziennie
zaczynają zajęcia o godzinie 8 i codziennie mają po
9 lekcji, w trakcie jest 40 minutowa przerwa na
lunch. Chodzą w eleganckich mundurkach,
a w poniedziałki i piątki zaczynają dzień od spotkania
w auli, gdzie odśpiewywany jest hymn. Po
przywitaniu i poznaniu się z goszczącymi nas
rodzinami, rozstaliśmy się z naszą piątką i każdy
osobno spędzał czas przez sobotę i niedzielę w gronie
tureckich towarzyszy. To był dla mnie czas pełen
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TURCJA - CIĄG DALSZY
atrakcji zaplanowanych przez Zulę – goszczącą mnie
dziewczynę. W sobotę popłynęliśmy wraz z jej
przyjaciółmi na jedną z Wysp Książęcych, Big Island,
gdzie spędziliśmy cały dzień na wycieczce
rowerowej, a w niedzielę odwiedziliśmy miejsca
historyczne i zabytkowe, jak np. pałac sułtanów
Topkapi. Rodziny okazywały nam wiele serdeczności
i ciepła, przyjęły nas z wielką otwartością i cały czas
starały się, aby jak najlepiej spędzić i zapamiętać te
chwile. Następnego dnia, w poniedziałek,
spotkaliśmy się wszyscy razem w szkole na zajęciach.
Najpierw mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch
pierwszych godzinach lekcyjnych tureckich
przyjaciół, w moim przypadku były to dwie
matematyki w klasie Zuli. Następnie odbyło się
spotkanie o charakterze naukowym. Przedstawialiśmy
wyniki wcześniej wykonanych przez nas badań rzek.
Nasza grupa omawiała je jako pierwsza, mieliśmy
prezentację o rzece Ślęzy. Czuliśmy się ważni z tego
powodu, że występujemy na samym początku, jako
szkoła koordynująca projekt, ale również wywołało to
u nas tremę ze względu na to, że chcieliśmy się
zaprezentować na jak najwyższym poziomie. Potem
mieliśmy czas wolny, w którym oglądaliśmy szkołę,
tańczyliśmy typowe, tureckie tańce i zjedliśmy lunch.

Następnie wzięliśmy udział w zaplanowanych
specjalnie dla nas zajęciach artystycznych, które
prowadził bardzo miły i charyzmatyczny pan,
polegały one na tym, że każdy mógł malować na
wielkim płótnie swój pomysł i z wszystkich inspiracji
powstało jedno, wielkie, wspólne dzieło. Po zajęciach
w szkole poszłyśmy spędzić razem ostatni wieczór
chodząc po głównych ulicach miasta, kupując
pamiątki, robiąc niezliczoną ilość zdjęć i oczywiście
pijąc turecką kawę. Wróciłyśmy późno, a następnego
dnia z samego rana musiałyśmy się już żegnać
i wracać do deszczowego Wrocławia. Ten czas minął
nam tak szybko i intensywnie, że bardzo trudno jest
ubrać w słowa wszystkie nieuchwytne chwile,
wrażenia, lecz mogę powiedzieć jedno: ta przygoda
była cudowna, czuję niedosyt i chciałabym jeszcze
raz tam kiedyś wrócić. Zintegrowaliśmy się
i otworzyliśmy się na nowe doznania, zobaczyliśmy
zupełnie inną, całkiem egzotyczną dla nas kulturę
oraz nawiązaliśmy przyjaźnie międzynarodowe – to
była moc debiutów zakończonych sukcesem.
Karolina Matusewicz, kl. II

KRÓTKI ARTYKUŁ O KOPANIU
„Prąd mnie kopnął”. „Prąd mnie popieścił”. Skala
doświadczeń, do jakich odwołują się metafory, których używamy, aby nazwać nasze przykre przygody z elektrycznością,
chyba jeszcze bardziej komplikuje sprawę. W tym artykule,
chciałbym wyjaśnić proste, a zarazem dla wielu osób nie do
końca jasne, zjawisko rażenia ładunkiem elektrycznym, czyli
mówiąc kolokwialnie, prądem.
Prąd elektryczny jest to ściśle ukierunkowany ruch cząstek
elementarnych, elektronów. Płynie on zawsze od elektrody o większym potencjale do elektrody o mniejszym. Różnica tych potencjałów nosi również nazwę napięcia. Wraz z przyłożonym potencjałem wartość prądu przepływu, czyli
natężenie, będzie wprost proporcjonalne do napięcia przepływu, lecz odwrotnie proporcjonalne do oporności,
tzn. będzie zależne od gęstości cząstek pomiędzy tymi źródłami napięć zdolnych do przewodzenia.
Gdy mówimy, że ciało ludzkie jest elektrycznie obojętne bądź ma zerowy potencjał, oznacza to, że ma
tyle samo ładunków ujemnych (elektronów), co dodatnich (dziur). Kiedy mówimy o tym, że człowieka
poraził prąd, to w gruncie rzeczy przejął on ładunek z nadmiaru elektronów do dziur (swojego ciała).
Odkryłem (co nie zostało jeszcze potwierdzone), że natężenie odczucia porażenia prądem jest
logarytmem z napięcia chwilowego. Moglibyśmy porównać takie napięcie chwilowe do prądu wpływającego
do ludzkiego ciała, a nie przepływającego przez nie. To, jak duży prąd wpływa do nieuziemionego ciała, nie
zależy od jego oporu, ale od potencjału zwrotnego ciała (ciało jako „masa”).
W sensie biologicznym prąd „kopie”, gdyż powoduje gwałtowny napływ elektronów do zakończeń
nerwowych.
Łukasz Guziczak, kl. I
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SZCZEGÓLNA WIĘŹ Z BOGIEM
Rekolekcje są ważnym okresem w życiu
wierzącego człowieka, są czasem wyciszenia,
zadumy, momentem bliższego kontaktu z Bogiem.
Szczególnie ważne są przed świętami Wielkanocnymi, dlatego w Liceum Salezjańskim we
Wrocławiu rekolekcje trwały aż trzy dni
i odbywały się od 5 do 7 marca br. Poprowadził je
dla nas ks. Kuba Bartczak, a temat jaki został
przez niego zaproponowany to: "Wierzę
w Kościele".
Hasłem pierwszego dnia rekolekcji było:"
Moje miejsce w Kościele". Jak zawsze
rozpoczęliśmy dzień modlitwą i słówkiem
wygłoszonym przez Ks. Dyrektora. Następnie odbyło
się spotkanie, a raczej wywiad z ks. Kubą, którego
tematem przewodnim było: "Sto pytań do księdza
rekolekcjonisty". W trakcie rozmowy mogliśmy
lepiej poznać naszego gościa i dowiedzieć się
różnych rzeczy na jego temat, np. dlaczego nie został
Salezjaninem. Następnie odbyło się Nabożeństwo
Słowa wraz z nauką, a potem mogliśmy obejrzeć
spektakl teatru Arka pt. "Ucisz serce", który
w szczególności zachwycił nas wykonywanymi
piosenkami. Po krótkiej przerwie odbyło się ostatnie
tego dnia spotkanie z ludźmi Kościoła. Każdy
z uczniów mógł wybrać, w jakim zgromadzeniu chce
brać udział.
Drugiego dnia mogliśmy wziąć czynny udział
w drodze krzyżowej, po której odbyła się
konferencja ks. Kuby na temat: "Prawda o Bogu prawda o mnie samym". Najważniejszym momentem
tego dnia było Nabożeństwo Pokutne, w czasie
którego został wystawiony Najświętszy Sakrament.
Każdy z obecnych mógł się wyciszyć i porozmawiać w sercu z Bogiem. Również korzystając
z sakramentu spowiedzi mogliśmy znaleźć się bliżej

naszego Pana. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie
z
przedstawicielem
Wolontariatu
Misyjnego
z Krakowa, który pokazał nam dwa filmy: "Być
Koptem" oraz "W pułapce wojny", które zostały
nakręcone podczas wyjazdu do Egiptu i Syrii. Oba
filmy uświadomiły nam jak ciężkie jest życie
chrześcijan w tamtych rejonach świata. Pokazały nam
również jak wiara tamtych ludzi rośnie każdego dnia
oraz jak jest silna i niezłamana. Po projekcji nasz
gość opowiedział o pracy Krakowskiego Wolontariatu Misyjnego oraz o planach na przyszłość.
Ostatni dzień, w którym rozważaliśmy temat:
"Być odważnym", rozpoczął się od projekcji filmu:
"Jabłka Adama". Opowieść, choć momentami
odbiegała od rzeczywistości, wszystkich bawiła, ale
niosła też ze sobą ważną naukę, a mianowicie: każdy
człowiek może się zmienić z pomocą Chrystusa.
Kulminacyjnym punktem trzydniowych rekolekcji
była Eucharystia sprawowana ostatniego dnia
naszych spotkań, podczas której ks. Kuba ostatni raz
wygłosił do nas naukę.
Tak zakończyły się kolejne rekolekcje w naszej
szkole. Myślę, że każdy z uczniów wyciszył się
w tych dniach i nawiązał szczególną więź z Bogiem,
a wygłaszane do nas nauki ks. Jakuba pozostaną
w naszej pamięci i sercu przez długi czas.
Basia Kozak, kl. II
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Dan Brown
„Zaginiony symbol”

MISTRZ I MAŁGORZATA
W CAPITOLU
„Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie czyni dobro.”
J. W. Goethe, Faust

Dnia 2 marca 2014 r. grupa
uczniów, profesorów i rodziców, a także
sympatyków Liceum Salezjańskiego we
Wrocławiu udała się na długo
oczekiwany spektakl pt. „Mistrz i Małgo
-rzata” we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol. Zaplanowane jako ponadtrzygodzinne widowisko wprawiło
wszystkich w zachwyt nad dziełem
Waszyngton, loże masońskie, rosyjskiego pisarza Michaiła Bułhakowa
podziemne korytarze Kapitolu i wsze- i przybliżyło treść jednego z najwięobecne symbole... Tak w wielkim kszych dzieł klasyki literatury.
skrócie można powiedzeć o "Zaginion y m s y mb o l u " D a n a B r o w na. Gratka dla miłośników historii,
teorii spiskowych i tajnych organizacji.
Książka trzyma w napięciu już
od pierwszych stron. Robert Langdon
jedzie do Waszyngtonu, aby w Kapitolu poprowadzić ( na prośbę swojego
przyjaciela Petera Salomona) krótki
wykład na temat symboliki w tym
mieście. Jednak po przyjeździe na
miejsce okazuje się, że sprawa nie jest
tak prosta, jak by się mogło wydawać.
Nie dość, że nikt na niego nie czeka, to
jeszcze znajduje odciętą dłoń swojego
przyjaciela. Jest to mityczne zaproszenie do poznania tajemnej wiedzy.
A porywacz ma dosyć konkretną wizję,
jak profesor miałby mu w tym pomóc.
Zaczyna się walka z czasem, kwestia
komu ufać, a komu może nie bardzo.
Ścigany przez CIA, masonów, więźnia
tureckiego więzienia. Tutaj nie ma ani
chwili, by odpocząć.
Mnóstwo odwołań do historii,
starożytnych języków, sztuki - to
sprawia, że ta książka jest jeszcze
bardziej wartościowa w rękach
czytelnika. Warto też jednak pamiętać,
że Dan Brown porusza często
zagadnienia dosyć kontrowersyjne i mogące mieć niejednoznaczne wytłumaczenie, więc proponuję nie wierzyć
dosłownie we wszystko, bo to przecież
świetna fikcja literacka, a nie dokument.

TROCHĘ O SAMYM TEATRZE
Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol, będący obecnie kulturalną
wizytówka miasta, został przebudowany w latach 2011- 2013. Do starych,
ocalałych jeszcze z czasów II wojny światowej fragmentów dobudowane zostały
nowe przestrzenie Teatru. Fasada i wnętrze zabytkowej części zostało
odnowione zgodnie z historycznym wyglądem z 1929 roku, a północna elewacja
przykryta szklanym dachem. W środku utworzono patio – tzw. foyer, gdzie
widzowie mogą odpocząć i porozmawiać przed spektaklem i podczas przerw.
Umieszczone tam są także ściany z żywych roślin. Duża scena wykonana
w stylu art deco została poddana licznym pracom konserwatorskim, m.in.
wykonano złocenia i srebrzenia, dzięki czemu odzyskała swoją dawną
świetność. Koszt budowy Teatru o łącznej powierzchni 18 000 metrów
kwadratowych wyniósł 127 mln zł, z czego 80 mln zostało wyłożone przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Obecnie Teatr posiada jedną
z najnowocześniejszych technologii sceny na świecie.
SPEKTAKL „MISTRZ I MAŁGORZATA”

Spektakl „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii byłego dyrektora Capitolu,
Wojciecha Kościelniaka, został po raz pierwszy wystawiony 28 września 2013
r., inaugurując otwarcie teatru po przebudowie.
Punktualnie o godzinie 19.00 rozpoczęto widowisko, które podziwialiśmy
z miejsc na balkonie.
Akcja „Mistrza i Małgorzaty”, oparta na historii miłosnej dwojga
kochanków, rozpoczyna się w parku moskiewskim, kiedy to dwóch literatów
spotyka w nim podejrzanego mężczyznę – jest to szatan we własnej osobie.
Odtąd będzie on siał zamęt i spustoszenie wśród mieszkańców stolicy. Sam
spektakl jest wyraźnie rozdzielony na dwie wzajemnie przenikające się
płaszczyzny: biblijną historię proroka Jeszui Ha-Nocri oraz historię Moskwy,
którą włada szatan i jego współpracownicy. Motyw nadrzędny stanowi historia
miłosna Mistrza – pisarza, który z powodu swojego dzieła o Poncjuszu Piłacie
zostaje zaszczuty przez wiernych systemowi krytyków, oraz Małgorzaty – jego
ukochanej, która zawiera pakt z szatanem i zostaje wiedźmą, by móc odzyskać
Aneta Wiśniewska, kl. III B swą miłość. Nastrój opowieści podkreśla obecność tajemniczej kobiety, która
jest narratorką i zarazem uczestniczką wydarzeń.
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Na scenie występują wrocławscy aktorzy (m.in. z Teatru Polskiego),
a także gościnnie aktorzy teatrów krakowskich. Performerzy zachwycili
widownię wokalem i starannie dopracowanymi układami choreograficznymi,
które wykonywali wspólnie z profesjonalnymi tancerzami. Całe widowisko
uświetniała znakomita orkiestra pod batutą dyrygenta Piotra Dziubka. Muzyka
była doskonale dopasowana do akcji i łączyła w sobie różne style muzyczne.
Akcja „Mistrza…” rozgrywa się szybko, na scenie pełno jest kolorów,
wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Panuje wszechobecny zamęt. Po
scenie jeżdżą tramwaje, pojawiają się całe budynki, z sufitu zjeżdżają
rekwizyty… Niewątpliwym urozmaiceniem akcji i dawką dobrego humoru są
magiczne sztuczki wykonywane przez aktorów. Widz musi mieć oczy dookoła
głowy - nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć… Jedną z wielu zalet
spektaklu jest także jego wieloznaczność: każdy widz może go inaczej
interpretować i rozumieć. Dla jednych jest to historia nieszczęśliwej miłości, dla
innych opowieść o walce dobra ze złem, czy wreszcie obraz tragedii pisarza,
którego własne dzieło doprowadziło do ruiny.

Niezwykle dopracowane szczegóły i techniczne zaplecze efektów
wizualnych zabierają widza w piękną podróż w czasie. Ruchome elementy sceny
i starannie przygotowane rekwizyty i dekoracje robią niesamowite wrażenie.
Sam spektakl, jak i odnowiony budynek Teatru mogą bez trudu konkurować
z najlepszymi światowymi widowiskami.
Po obejrzanym spektaklu nagrodzonym gromkimi brawami, można
jednoznacznie stwierdzić, że niesłabnące od miesięcy zainteresowanie
„Mistrzem…” wśród wrocławian i wypełniona po brzegi widownia nie są
dziełem przypadku.
Kamila Sawicka, kl. III B

Marlena de Blasi
„Tysiąc dni w wenecji”

Smakowita książka! Romans
Amerykanki i Włocha, osób już "nie
pierwszej miłości" na tle Wenecji
i włoskiej kuchni. Raj dla duszy jak
i podniebienia.
Miłość od pierwszego wejrzenia,
ponowne spotkanie po roku. Ona nie
mówi po włosku, on niewiele rozumie
po angielsku, a jednak decydują się na
wspólne życie. Marlena zostawia swoje
poukładane życie w Stanach, dorosłe
dzieci i decyduje się na przygodę
swojego życia u boku Fernanda
w małym mieszkanku na jednej
z weneckich wysp. Ich życie nie zawsze
p rzyp o minało b aj kę. Od mienn e
charaktery, różne kultury, inne
wyobrażenia o świecie – nic z tych
rzeczą nie jest dla nich przeszkodą na
tyle poważną, aby się rozstać. Co więcej
– pobierają się w jednym z najbardziej
romantycznych miast świata. Kobieta
jest kucharką, co widać już od
pierwszych stron. Jest szczególnie
wrażliwa na kolory, na barwy
i oczywiście rewelacyjnie gotuje. A co
najlepsze w tej książce? Na końcu są
przepisy! Na wszystkie dania, które są
wspomniane w tekście. Uważam, że to
genialne, bo niejednokrotnie w trakcie
czytania o jedzeniu ślinka sama
napływała do ust, a teraz mogę już sama
tego spróbować.
Niezwykle klimatyczna, ciepła
powieść. Polecam każdemu, zwłaszcza
na ponure wieczory przy herbacie.
Aneta Wiśniewska, kl. III B
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NEURONOWY WSZECHŚWIAT
W POGONI ZA... MÓZGIEM!
Żywa materia, generator informacji, inicjator
procesów życiowych, biokomputer. Mózg to coś więcej
niż zespół komórek. Ma wymiar emocjonalny, intuicyjny i
twórczy, zatem jest źródłem myśli, wyobraźni
i tożsamości. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach
fascynacji mózgiem. Naukowe publikacje, badania
i eksperymenty to kolejne przyczółki zdobywane
w wyścigu po światło wiedzy. Przed nami jeszcze wiele
do okrycia, ponieważ stopień całkowitego „przebadania”
mózgu jest wciąż niewielki. Poznanie jego mechanizmów
oraz potrzeb daje możliwość efektywnej współpracy z tą
namiastką niezwykłości i przynosi wymierne korzyści.
Nie można żyć bez mózgu, dlatego to właśnie
stwierdzenie śmierci mózgu oznacza uznanie człowieka za
zmarłego.

uaktywniają się określone obszary naszego mózgu, co
powoduje, że taka sama reakcja zachodzi u nas. Oznacza
to tyle, że naśladujemy ziewanie. Uważny czytelnik od
razu wychwyci nieprawidłowość. Samo naśladownictwo
to nie „praprzyczyna”. Proces ziewania nie jest jeszcze
gruntownie poznany. Ziewamy, gdy chcemy spać lub gdy
jesteśmy niedotlenieni – to wiemy wszyscy. Jednak
doświadczenia wskazują również na ścisły związek
ziewania z ochładzaniem mózgu! Osoby, którym do głowy
przyłożono zimny kompres, nie były podatne na
„zarażenie się” ziewaniem, bo ich mózgi zostały już
schłodzone. Jak widzimy, standardowa termoregulacja to
nie wszystko i na własne potrzeby mózg ma swoje
prywatne koło ratunkowe. Podczas ziewnięcia dochodzi
bowiem do wymiany gazowej we wszystkich
pęcherzykach płucnych, a co za tym idzie, do poprawy
KTO MA WIĘKSZY MÓZG?
przepływu krwi, która jest nośnikiem owego „ciepła”.
Lepsze krążenie krwi wpływa oczywiście pozytywnie na
Mózg osoby dorosłej waży od 1,2 kg do 1,4 kg – natlenienie mózgu. Tak właśnie mózg pozbywa się ciepła
średnio około 2% masy ciała. Mózgi panów są nieco i wyrównuje braki tlenu.
cięższe od mózgów pań, ale ma to związek tylko
i wyłącznie z masą ciała. Jeszcze nie tak dawno część
„NIE MOGĘ SPAĆ!”, CZYLI NOCNA ANALIZA
badaczy chciała łączyć wielkość mózgów z ilorazem
inteligencji, sugerując zatem delikatnie, że paniom
Czy powinno nas to dziwić? Zdecydowanie nie.
„troszeczkę” brakuje. Ostatecznie ich teorie nie przetrwały Mózg pracuje bez przerwy. Podczas snu procesy,
próby czasu i rzetelnych badań. Wielkość (masa) mózgu zachodzące w ciele ulegają spowolnieniu, ale mózg staje
nie wpływa na inteligencję. Liczy się jakość!
przed kolejnym wyzwaniem. W nocy analizuje jeszcze raz
wszystkie obrazy i sytuacje. Następuje selekcja na
DLA NIEGO TRAWIMY WŁASNE CIAŁO
informacje ważne i nieprzydatne. W ten sposób mózg
przygotowuje się na kolejny dzień przyjmowania bodźców
Mózg wykorzystuje 20% tlenu dostarczanego do i wiedzy. Sen jest czasem regeneracji. Istnieje teoria
organizmu i zużywa energię 10 razy szybciej niż mówiąca o tym, że sny mogą być połączeniem
pozostałe narządy. Jego prawidłowe funkcjonowanie to fragmentów informacji zapisanych już wcześniej
priorytet. Jak możliwe jest przeżycie bez jedzenia w naszym mózgu i tych przetwarzanych z konkretnego
górników zasypanych w kopalniach? Przy braku dnia. Te urywki mózg łączy w miarę logiczną całość –
pożywienia to organizm (a nie mózg) musi się poświęcić. „historię”, która mogłaby się nam przytrafić. Co
Zapada decyzja o trawieniu własnych tkanek, by jak ciekawsze, osoby o wyższym ilorazie inteligencji, jak
najdłużej utrzymać mózg w stanie nienaruszonym. Na i osoby sentymentalne mogą mieć większe trudności z
pierwszy rzut trafia tkanka tłuszczowa, potem zasypianiem. Takie osoby zwykle nadmiernie analizują
w ostateczności białkowa (mięśnie). Wszystkie organy sytuacje również w nocy przed snem, co powoduje
przechodzą na przymusową „dietę". Dzięki temu mózg wzmożoną pracę mózgu, a przez to trudności z zaśniępracuje prawidłowo najdłużej i tym sposobem czas na ciem.
odratowanie jest wydłużony. Łatwiej odratowanemu
uzupełnić ubytki masy ciała niż uszkodzenia mózgu,
PRÓG WRAŻLIWOŚCI
gdyby to on jako pierwszy ulegał „samotrawieniu”.
Mózg posiada mechanizm chroniący przed
ZARAŹLIWE ZIEWANIE?
przeładowaniem bodźcami. Jest nim próg wrażliwości
receptorów. Dzięki takiej regulacji mózg może szybko
Przyczyn owej „zaraźliwości” naukowcy dopatrują zacząć ignorować bodźce, nieprzynoszące nowych
się w neuronach lustrzanych odpowiedzialnych za informacji (habituacja), ale w każdej chwili może się też
naśladownictwo. Naśladowanie innego osobnika to szczególnie na określone bodźce
uwrażliwić
niezbędny etap w procesach uczenia, np. poznawania (sensytyzacja). Należy pamiętać, że zarówno zbyt duża,
języka. Jak to ma działać? Gdy obserwujemy osobnika jak i zbyt mała ilość bodźców może prowadzić do
tego samego gatunku, który jest poddany działaniu bodźca poważnych zaburzeń w działaniu mózgu.
i następuje u niego reakcja (w tym przypadku ziewnięcie)
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NEURONOWY WSZECHŚWIAT - CIĄG DALSZY
MOZART W OKRESIE CIĄŻY?
EXTRA NEURONY TO NAJLEPSZY START!
Badania amerykańskich i japońskich naukowców
nad tzw. „efektem Mozarta” potwierdzają, że słuchanie
muzyki klasycznej w okresie ciąży stymuluje rozwój
układu nerwowego dziecka. Dzieci, których mamy
stosowały „muzykoterapię” w okresie ciąży, posiadają
większą liczbę komórek nerwowych (neuronów) niż
przeciętne dzieci. Dodatkowe neurony ułatwiają szybszą
naukę mowy, języków, matematyki i logicznego myślenia.
Dzieci te łatwiej zasypiają, szybciej uczą się siadać. Tak
np. dowiedziono, że muzyka Mozarta wpływa na
wytworzenie większej ilości połączeń między półkulami.
W muzykoterapii poleca się twórczość Mozarta, Bacha,
Vivaldiego, Straussa, Czajkowskiego i Beethovena.
BĄDŹ ŚWIADOMYM RODZICEM!
Małe dzieci powinny mieć zawsze zapewniony
dostęp do zabawek, kredek, plasteliny i materiałów, które
rozwijają kreatywność, a więc stymulują mózg.
Dostarczanie mózgowi bodźców oraz poszukiwanie
kolejnych rozwiązań powoduje powstawanie nowych
połączeń między komórkami nerwowymi oraz napędza ich
wytwarzanie.
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ – MÓZGOWY AEROBIC
Dbałość o kondycję mózgu to nie tylko domena
okresu dziecięcego. Ćwiczyć trzeba w każdym wieku!
Dobrymi sposobami są rozwiązywanie krzyżówek,
wypełnianie sudoku, pisanie lewą ręką (osoby
praworęczne), zapamiętywanie numerów telefonów lub
ciągów liczb oraz poszukiwanie w nich algorytmów.
Podczas nauki (niezależnie od wieku) ważne są przerwy
między partiami materiału oraz uzupełnianie płynów
w organizmie, tj. koniecznie wody niegazowanej. Należy
pić powoli, co 45 minut. Woda dotlenia mózg, co
zwiększa jego wydajność.
TO ON JEST SZYBSZY – NAGŁE REAKCJE
Z mózgiem pojmowanym jako centrum dowodzenia
pewnie od razu kojarzy nam się sformułowanie bodziec–
reakcja, np. natychmiastowe odwrócenie się, gdy ktoś
krzyknie nasze imię. Zanim zdamy sobie sprawę z tego, co
się dzieje, już jesteśmy odwróceni. Mózg reaguje
błyskawicznie. Oczywiście są to bardziej skomplikowane
i zróżnicowane procesy. Jako ciekawostkę można podać
zachowanie policyjnych psów. W relacji z wyszkolonym
zwierzęciem duża rolę odgrywają dyscyplina
i posłuszeństwo. W części przypadków podczas
eksperymentów, gdy osoba goniona przez psa nagle
odwróciła się i wrzasnęła „stój” zdezorientowany pies
automatycznie się zatrzymywał. Po chwili jednak znów
rozpoczynał pościg, ponieważ zauważał, że rozkaz wydała
niewłaściwa osoba. Cud, który mamy w czaszce, odpo-

wiada za wszystkie procesy poznawcze.
KORA NOWA – NA CO NARAŻASZ SIĘ,
JEŻDZĄC BEZ KASKU?
Zewnętrzną część półkul mózgowych stanowi kora
mózgowa zwana „korą nową”, uważaną za najnowsze
osiągnięcie ewolucji. W korze nowej wyróżnia się płaty
mózgowe: potyliczny, ciemieniowy, skroniowy i czołowy.
Uprawiając ryzykowne sporty należy zawsze pamiętać
o dobrze dopasowanym kasku. Uszkodzenia poszczególnych płatów mogą prowadzić np. do braku
świadomości części ciała (płat ciemieniowy), utraty
wzroku bądź halucynacji wzrokowych (płat potyliczny),
zanik rozumienia mowy (płat skroniowy). W przypadku
płatu skroniowego po uszkodzeniu ośrodków
odpowiedzialnych za analizę i syntezę bodźców
słuchowych dźwięki nadal są słyszane, ale nie są
rozpoznawane. Dodatkowo możemy przytoczyć płat
czołowy, odpowiedzialny za wszystkie zachowania
charakterystyczne dla ludzi. Jedno z uszkodzeń płatu
czołowego objawia się np. całkowitym brakiem wstydu.
Tacy ludzie nie dbają o konsekwencje swoich czynów, ich
zachowanie może więc być niebezpieczne,
niedostosowane i nieprzemyślane.
INTUICJA VS. ROZSĄDEK
"Kobieca intuicja" wynika z lepszej integracji półkul,
a więc kojarzenia informacji werbalnych i wizualnych. Myślenie intuicyjne opiera się na pamięci,
reakcjach emocjonalnych, doświadczeniu i postrzeganiu
całości. Natomiast myślenie logiczne jest procesem
trudnym, przy którym zdarzają się pomyłki. Uznaje się
jednak, że wyższość intuicji jest fikcją.
KTÓRA TO MOJA PÓŁKULA?
Wyróżniamy dwie półkule oraz spoidło
umożliwiające przepływ informacji miedzy półkulami.
Dziś wiadomo, że obszary mózgu mogą wzajemnie
przejmować swoje funkcje i współdziałają.
(patrz: Tabela 1)
LEWE OKO – PRAWA PÓŁKULA
JAK MÓZG ODBIERA BODŹCE?
W naszym ciele szlaki nerwowe dla bodźców są
skrzyżowane. Oznacza to, że obraz, który widzimy
prawym okiem, jest analizowany przez lewą półkulę,
a obraz z lewego oka – analizowany w prawej półkuli. Tak
samo dzieje się z dźwiękami dobiegającymi do naszych
uszu. Wyjątkiem pozostaje tylko sposób „przechwytywania” zapachu, który nie jest skrzyżowany. Niemniej
jednak możemy dostrzec różnicę w działaniu nozdrzy.
Receptory węchowe w prawym nozdrzu są bardziej
nastawione na rejestrowanie wrażeń i wywoływanie
skojarzeń, podczas gdy receptory z lewego nozdrza lepiej
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rozpoznają zapachy.
KIEDY CYFRY MAJĄ KOLOR, A KSZTAŁTY
SMAK
Synestezja to zaburzenie wynikające z nietypowych
połączeń w mózgu. Np. gdy nerw słuchowy wysyła
informację o dźwięku nie do kory słuchowej, a biegnie do
kory wzrokowej, co powoduje, że widzimy obraz. Mówiąc
wprost, synestezja jest wtedy, gdy liczby mają dla nas
kolory lub kształty są związane ze smakiem. W swojej
książce neurolog Richard Cytowic opisuje przypadek
pacjentki, która za pomocą kropek na skórze kurczaka
(kształtów) potrafiła ocenić jego smak lub, u której
dotykanie szklanego cylindra wywoływało smak cytryny.
Chwilowe halucynacje? Okazuje się, że nie. U tych osób
nawet po latach konkretne kształty wywoływały te same
smaki. Oznacza to, że jest to odczucie usystematyzowane,
a nie halucynacje.
NARKOTYCZNE PRÓBY
Obrazy podobne do wizji synestezyjnych (kółek,
gwiazdek, „szachownicy”) można wywołać poprzez
podr ażni eni e ukł adu ner wowego śr od kami
halucynogennymi, np. LSD lub PCP. Uzyskane w ten
sposób umyślne zaburzenie świadomości daje tylko efekt
podobny, ale nie jest synestezją. Zażywanie narkotyków
wpływa na neuroprzekaźniki, reakcje mózgu oraz
wytwarzanie hormonów. To właśnie np. zaburzenia
produkcji hormonów wpływają na nadmierne pobudzenie
lub stany depresyjne po zażyciu narkotyku. Dowodami są
bardzo interesujące i szczegółowe opisy wpływu kokainy
i heroiny na mózg. Niestety większość uzależnionych
koncentruje się na chwilowych „doznaniach”, a nie na
trwałych uszkodzeniach mózgu, będących ich źródłem.

lalka dalej powinna tam być. Wszystkie dzieci autystyczne
są przekonane, że szukać należy za kurtyną. Dlaczego? To
już czas na odpowiedź na pytanie, dlaczego dzieci
autystyczne są małomówne. Są przekonane, że to, co one
wiedzą, wiedzą też inni. Zdają sobie sprawę, że lalka jest
za kurtyną, więc dziewczynka też o tym wie.
A małomówność? Bierze się właśnie z przekonania, że
pozostali wiedzą, co taka osoba czuje i myśli. Skoro
otoczenie też to „wie” to po co, o tym mówić. Osobom
autystycznym trudno jest odnaleźć się w świecie
„gadatliwych” ludzi. Jak wyjaśnić, po co rozmowy,
powitania, reakcje na określone sytuacje? Skąd wiadomo,
jak należy się zachować? Z tego niezrozumienia rodzi się
nadmierne przywiązanie do uporządkowania materii
nieożywionej, do układania przedmiotów. To jedyna
racjonalna część „ich świata”, która nie zachowuje się
dziwnie i nie oczekuje zbędnych komunikatów.
Mózg jest absolutnym cudem – naszym prywatnym
i unikatowym wszechświatem. Jak dotąd poznaliśmy go
w niewielkim stopniu i trudno stwierdzić czy nawet
z upływem lat i rozwojem technologii kiedykolwiek
będzie to możliwe w 100 procentach. Gdybyśmy tylko byli
świadomi wartości relacji i współpracy z tym organem,
z pewnością nikt nigdy nie sięgnąłby po używki, by go
świadomie niszczyć. Czasy fascynacji mózgiem, genetyką
i pracą nad sztuczną inteligencją stawiają przed nami
i będą stawiać coraz trudniejsze pytania natury etycznej.
Musimy się z tym liczyć. Jednak póki co mocno
trzymajmy kciuki za badania mózgu!
Zuzanna Oszust, kl. III B

AUTYZM I LALKA W SKRZYNI
Obecnie wciąż wielu ludzi wierzy, że autyzm jest
chorobą wywołana przez duży szok, którego doświadczyło
dziecko. Oczywiście to nieprawda. Autyzm (to nie
choroba Downa) jest dziedzicznym uszkodzeniem mózgu.
Osoby dotknięte chorobą uznaje się za małomówne,
zamknięte, wycofane. Dokładnymi badaniami nad wadą
zajmowała się m.in. Uta Firth. Przeprowadzono
doświadczenie, by wykazać sposób postrzegania świata
przez osoby autystyczne. Odbyło się krótkie
przedstawienie. Publicznością są dzieci z autyzmem oraz
dzieci zdrowe (rozumiejące już język). Na scenę wychodzi
dziewczynka z lalką, po czym chowa ją do skrzyni
i wychodzi. Pojawia się mężczyzna. Wyjmuje lalkę ze
skrzyni i umieszcza za kurtyną. Wychodzi. Na scenę
powraca dziewczynka. Pojawia się osoba prowadząca
eksperyment i zadaje pytanie „Gdzie na miejscu
dziewczynki szukalibyście lalki?”. Dzieci zdrowe
wskazują na skrzynię, bo tam dziewczynka schowała lalkę
i nie wie o tym, że mężczyzna ją zabrał. Oznacza to, że
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RÓŻNE OBLICZA SAMOTNOŚCI
O samotności, ale i też o „ciekawostkach” z nią
związanych można dyskutować godzinami, jeśli nie
samemu ze sobą, to i też z kimś, z kimkolwiek, ze
znajomymi, z przyjaciółmi, czasem nawet z nieznajomymi...
Słowa internetowej definicji mówią, że jest to
zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny
człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych
relacji z innymi osobami, do tego często ma wydźwięk
negatywny. Najkrócej można ją po prostu opisać, że boli,
że rani, a paradoksalnie, że dotyka nawet w tłumie
otaczających nas osób. Odcisnęła ona również swoje
piętno w życiu codziennym czy w kulturze, gdzie ma swój
szeroki wydźwięk, powstawały o niej dzieła literackie,
obrazy, pieśni, piosenki. Przyciężkawe, smętne utwory,
które często swoją depresyjną aurą przyprawiały słuchacza
o ból głowy albo o chęć pocięcia się choćby plastikową
łyżeczką, ale to z kolei najczęściej z powodu posiadania
zbyt wysublimowanego gustu muzycznego, który po
prostu nie pozwala na przebrnięcie przez sinusoidalną
linię melodyczną osoby śpiewającej, krócej mówiąc –
wokalistę, który śpiewa co najmniej źle.
Wracając do tematu. Nie można nie wspomnieć
o tym, że nasze społeczeństwo, a zwłaszcza ta młoda jego
część cierpi na różnego rodzaju depresje i stany z nią
związane, prawie 24 proc. młodych ludzi doświadczy
przynajmniej jednego znaczącego epizodu depresyjnego,
zanim skończy 18 lat – tak wynika z najnowszych badań.
Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że z roku na rok
coraz więcej dzieci (tak dzieci) i młodzieży trafia do
poradni zdrowia psychicznego. Myślę, że przyczynia się
do tego przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa –
codziennie właśnie ci młodzi ludzie patrzą na to, jak ich
rodzice borykają się z życiem i ekstrapolując tę sytuację w
przyszłość, widzą, jak będzie im ciężko. Dochodzi do tego
brak możliwych do osiągnięcia celów, teraz sukces to
musi być na wielką skalę, ba, wszystko musi być na
wielką skalę. Najbardziej przytłaczający jest tu moment,
gdy człowiek zda sobie jednak sprawę z tego, jak bardzo
mało znaczy dla ogółu, zapominając mimo wszystko, że
żyje dla siebie i dla otoczenia, w jakim się znajduje, a nie
dla pozostałych ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi.
Przyczyniać też do tego może się próba poznania świata,
a raczej w tym wypadku dosyć brutalne zderzenie się
z rzeczywistością wyskakującą zza gór z cukierkowych
zabawek, stosów cudownych, niesamowitych bajek,
zderzenie z szarością na ulicach, uświadomienia sobie, że
jest się takim samym jak inni, że kałuża, w którą się
wpadnie, przyprawi o mokre nogawki wszystkich
jednakowo; tyle, że w tym nie ma nic złego. Niewątpliwie

pożegnanie się z aurą przekonania o własnej
niesamowitości (takiej bardziej niestworzonej dla tego
padołu ziemskiego) jest bardzo dotkliwe, dopiero
z upływem czasu i wraz ze zdobywaniem doświadczeń
można sobie od nowa uświadomić, że każdy na swój
sposób jest wyjątkowy. Poznawanie świata może być
również bolesne, gdy chcemy komuś pomóc, kogoś
wysłuchać, porozmawiać z nim i robimy to,
przywiązujemy się do tej osoby, ale gdy okazuje się, że też
czasem potrzebuje się tej rozmowy, odkrywamy, że
w całym tym gąszczu „przyjaciół” jesteśmy samotni jak
najmniejszy palec człowieka i jego ręki, która postanowiła
zaprzyjaźnić się z prasą o nacisku kilku ton. Dochodzą do
tego wszelkiej maści kompleksy, czy to dotyczące stricte
wyglądu, czy związane z problem odnalezienia się
w jakiejś mniejszej czy większej społeczności. Ile osób,
tyle powodów, można przecież tutaj dorzucić problemy
w domu, brak zrozumienia ze strony rówieśników,
poczucie odrzucenia, nieumiejętność poradzenia sobie
w szkole, co w sumie prowadzi do pogłębienia się tej całej
dekoncentracji, ponieważ skupiamy się na tym, aby
właśnie się skupić, przez co jesteśmy całkowicie niezdatni
do przyswajania czegokolwiek. Każdy jednak definiuje
wszystkie te ponure stany inaczej, bo są one przecież
bardzo osobiste, intymne, wszystko też zależy od naszego
otoczenia, w jakim żyjemy, od sąsiadów, od brudnych
kotów na ulicy, od ludzi w tramwajach, od tego pana
sprzedającego warzywa w niedzielę, który dumnie pręży
swe wąsy. Prawie wszyscy wiemy, jak jest u nas, jak to na
nas działa, ale jak postrzega się samotność, czy depresję
np. w Szwajcarii? Na te pytania odpowie 19-letnia Vivian
(pozwoliłem sobie zamieścić to w formie takiej, w jakiej
otrzymałem, po wielu próbach tłumaczenia oraz ukrócenia
niektórym tej „strasznej czytelniczej męki” w formie kilku
dodatkowych zdań zawartych w tym tekście w postaci po
prostu wybrania istotnych fragmentów, jednak nie jestem
w stanie uchwycić tych uczuć i zawartej tu
niepowtarzalności, bo cała istota jest w całości
wypowiedzi, a nie w kilku mądrze brzmiących zdaniach,
tak samo, jak powinno być w naszej codzienności):
„For me loneliness is really painfull feeling. I feel
empty and at the same time I’m longing for something but
mostly I don’t know what for. I can be surrounded by
people and still feel like I’m alone. Because I feel like they
don’t understand me. That nobody can like me. Also it can
be really confusing. Whenever I’m alone I wish for
someone to hold me tight. For people to talk to. But as
soon as I’m around others I want to crawl in my bed and
just be alone. Back home alone I feel lonely again. It’s so
annoying and confusing and I don’t know…
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Second is depression. Maybe I can explain that one
a little better because of my long time of personal
experience. Being depressed is one of the worst feelings
a human being could ever experience. I feel empty all the
time. Nothing seems to be great. I feel no happiness, no
sense in life. At some days I can’t even get out of bed. I’m
tired the whole day through. Mostly I sleep bad or not at
all. I overthink everything I’ve ever done in my life. I’m
not looking forward to anything. I question my whole
existence. Sometimes the sadness is so overwhelming that
I feel like my heart is going to burst. Sometimes I’m just
lying in my bed, tears in my eyes. Sometimes I’m even to
tired to cry. Then I feel nothing but the pain. But the worst
thing actually is that I can’t tell anyone how I feel without
feeling like a pathethic piece of shit. Sometimes people
think I’m just lazy or always seeing thing negative. But
I can’t change that. I mean, I don’t want to feel like this.
It’s just how it is. I’m not lazy, I just don’t have the energy
to do anything. Or the motivation. When thinking about
the future, I don’t see anything. Therefor I see no use in
doing anything for it, I see no use in myself. Another thing
putting me down is my hate towards my body. Maybe the
only thing I’ve enough energy for is hating myself. That’s
why I’m self-harming for over 8 years now. I just want to
destroy this body of mine. I want to get out of this prison
that tortures my soul… I’m sorry, I’m getting dramatic.
I’ll stop it here…”
Drogi od tego są dwie, można wyjść z tego
samemu, lub z kimś, zmienić swój światopogląd,
zamieszkać na pół etatu u psychiatry, ale przede
wszystkim zostawić za sobą brzemię traum czy nieosiągal-

nych marzeń, najtrudniej będzie nam pokonać chyba
wspomnienia, jednak ci, którzy przeżyli w swoim życiu
coś strasznego, częściej z tego wychodzą, częściej
znajdują inną drogę, po prostu częściej uświadamiają
sobie, że ma się tylko jedno życie, które nie ma za bardzo
sensu, gdy skupimy się tylko i wyłącznie na
przytłaczającej nasz przeszłości. Z drugiej jednak strony
stoi droga czarna i ponura, okryta aurą ciemnych myśli;
myślę, że najlepiej opisującą tę sytuację sferą będą
naprawdę dotykające, posiadające duszę obrazy
wybitnego, nieżyjącego już niestety, polskiego malarza
Zdzisława Beksińskiego. Kończąc już, chciałem
wspomnieć, iż są to tylko moje subiektywne, stronnicze
odczucia. Jednak to boli, gdy przeglądając Internet,
znajdujemy więcej w nim bólu, jakiejś cichej rozpaczy
i subtelnego czasem, wołania o pomoc, aniżeli szczęścia.
Chociaż z drugiej strony to chyba właśnie tacy jesteśmy:
pokolenie, generacja śmierci, przejmując się tylko
negatywnymi aspektami życia przysłaniamy sobie całą
radość i ten pozytywny wydźwięk, np. robiąc z biednej
tęczy symbol homoseksualizmu, czy cały czas
powtarzając, kto kiedyś tam coś ukradł lub że ktoś coś
powiedział 40 lat temu i teraz go trzeba za to powiesić.
Jednak najprościej i najtrudniej jednocześnie, chcąc
zmieniać świat, zacząć po prostu od siebie.

Juliusz Migdziński, kl. I

SKARB ŻYCIA
W piątek 28 marca 2014 roku w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Świętości Życia". Dla
społeczności naszej szkoły wydarzenie to było bardzo ważne. Tego oto dnia nasza szkolna organizacja
Pro-Life powiększyła się o kolejne siedemnaścioro uczniów, którzy postanowili włączyć się w działanie
koła, jak również promować jego ideę.
Każdy z uczniów dobrowolnie i z pełną świadomością przystąpił do koła DON Bosco PRO-LIFE.
Znakiem tego było wręczenie nowym działaczom symbolicznych stópek dziesięciotygodniowego dziecka,
które mocno działają na wyobraźnię każdego, kto na nie spojrzy. Uważam, że promowanie tej idei jest we
współczesnym świecie niezwykle ważne i mądre. Idąc z biegiem czasu ludzie zapominają o tym, jak cennym
darem jest życie. Przystępując do PRO-LIFE, jego działacze swoją postawą, jak i zachowaniem świadczą
o tym jak ważne jest ludzkie życie i że należy szanować je od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Każdy ma
prawo do życia, natomiast w obecnych czasach prawo to znaczy coraz mniej.
Jednym z naszych celów jest uświadomienie społeczności o skutkach metody in
vitro, aborcji czy eutanazji. Kazanie podczas piątkowej Mszy św. poruszało
aspekty akcji „Pro-Woman, Pro-Baby, Pro-Life”. Według mnie, przystępując do
PRO-LIFE, dajemy przykład, że życie ludzkie od chwili poczęcia jest darem
Bożym, którego ochrona powinna być najwyższym priorytetem.
Karolina Szczecka, kl. I
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NIE ROZUMIEM, DLACZEGO LUDZIE...
Aborcja ( łac. abortus – poronienie,
wywołanie poronienia). Aborcja jest potoczną
oraz medyczną nazwą określającą usunięcie ciąży
w sposób sztuczny, wymuszony.
Nie rozumiem, dlaczego ludzie potrafią zabić
dziecko, jeśli sami dali początek życiu. Matki
najczęściej usuwają ciążę, ponieważ myślą, że nie
zdołają wychować tego dziecka, jest ono także
przeszkodą w ich karierze zawodowej. Aborcji
dopuszczają się dziewczyny, które kontynuują
edukację, a urodzenie dziecka byłoby przeszkodą
w uczeniu się. Ciążę usuwają także kobiety, które
myślą, że mają za dużo dzieci oraz te, które zaszły w
ciążę w zbyt późnym wieku. W Polsce aborcja jest
prawnie zakazana. Przerywanie ciąży może być
dokonane wyłącznie przez lekarza w trzech
przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia
lub zdrowia kobiety ciężarnej ( bez ograniczeń ze
względu na wiek płodu); gdy badania prenatalne lub
inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu (do 24. tygodnia ciąży);
kiedy powstaje uzasadnione podejrzenie, że ciąża
powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12.
tygodnia ciąży). Ludzie, którzy nie zetknęli się
z aborcją, nie wiedzą, jak wygląda ten zabieg, także
kobiety, gdyby wiedziały, jak się wykonuje zabieg,
nigdy by się mu nie poddały. Są trzy powszechne

rodzaje aborcji, w pierwszym matce podaje się środki
hormonalne, przez które następuje odklejenie
łożyska, a tym samym wywołanie poronienia. Drugą
formą aborcji jest aborcja chirurgiczna. Odbywa się
przez wyssanie, pocięcie na kawałki i wyciągnięcie
płodu. Formą chemiczną jest wstrzyknięcie roztworu
soli, które powoduje długą i bolesną śmierć płodu.
Nie rozumiem, dlaczego lekarze, którzy składali
przysięgę Hipokratesa, że będą bronić życia
ludzkiego, dokonują aborcji. Nie rozumiem, dlaczego
politycy wybrani, aby troszczyć się o wszystkich
Polaków, wydają zgodę na aborcję, zamiast opieką
otoczyć potrzebujące matki, biedne rodziny oraz
chore dzieci. Nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy
mówią, że są katolikami, łamią przykazania Boże,
w których jest napisane: Nie zabijaj! Nie jest tam
napisane, że możesz zabić do dwudziestego
czwartego tygodnia życia lub później. Jest napisane:
nie wolno ci zabić istoty żywej, jaką jest człowiek.
Pomimo zła, jakim jest aborcja, cieszę się, że są na
świecie ludzie, którzy zakładają organizacje, aby
zwiększać świadomość, aby ludzie zrozumieli, czym
jest aborcja, żeby skończyło się głoszenie haseł: "
Mój brzuch, moja sprawa.", lecz aby znaleźli się
ludzie broniący praw dzieci.
Mateusz Studniarek, kl. I

ZŁOTOUŚCI W SALEZIE
Kolejny już raz w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym odbył się konkurs na Złotoustego
Nauczyciela oraz Złotoustego Ucznia Salezu.
Członkowie szkolnej społeczności głosowali na ucznia i nauczyciela, którzy ich zdaniem dbają
o poprawność gramatyczną i stylistyczną, a także prezentuje wysoki poziom w codziennych konwersacjach.
W wyniku głosowania zwyciężyli prof.
Janusz Kaczorowski, a także przewodnicząca Samorządu PSLO – Zuzanna
Oszust. „Złotouści” zostali nagrodzeni
gromkimi brawami, jak również
dyplomami i statuetkami. Gratulujemy.
Łukasz Podgórny, kl. I
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GDZIE RZYM, GDZIE KRYM, A GDZIE POLSKA?
Włączając telewizor, otwierając gazetę czy wchodząc na portale internetowe, natrafiamy ostatnio
na jeden tylko temat: konflikt Rosja-Ukraina. Przeciętny obywatel nie zamierza intensywnie zagłębiać
się w sedno tego sporu, aczkolwiek powinien choćby orientować się, o co chodzi, a także rozumieć, jakie
niesie on za sobą konsekwencje zarówno dla naszego kraju, jak i dla całej Unii Europejskiej.
Polska, jako kraj sąsiadujący z Ukrainą oraz propagujący demokrację, stanęła właśnie po jej stronie.
Idea świetna, zmierzająca do tego, aby nasi sąsiedzi mogli decydować o władzy, a także korzystać
z wolności słowa, prasy, religii i wszelkich swobód, jakie niesie za sobą ten ustrój. Ukraińcy chcieli wejść do
UE, na co nie zgodził się prezydent, obecnie zdetronizowany, Wiktor Janukowycz. Ścisłe kontakty z Rosją
oczywiście miały ogromny wpływ na tę decyzję.
Potem, jak każdy się orientuje, Rosja wysłała swoje wojska na tereny Półwyspu Krymskiego. W tym
momencie Europa oraz Stany Zjednoczone poczuły się zaniepokojone. Amerykanie wysłali samoloty na
tereny naszego kraju w razie konieczności ataku czy też obrony militarnej, w razie ekspansywnych zapedów
Federacji. Niemcy, współpracujące gospodarczo z Rosją, postanowiły podjąć działania: mianowicie Kanlcerz
Angela Merkel zadzwoniła do Wladimira Putina, by zorientować się, jak wygląda sytuacja z jego punktu
widzenia. O wnioskach poinformowała Baracka Obamę. Odbyło się też między innymi spotkanie MerkelTusk, podczas którego rozmawiano o działaniach, jakie należy podjąć, oraz sankcjach, które powinno się
nałożyć na agresora. Po referendum, które odbyło się na Krymie 16 marca, nastąpiło faktyczne wcielenie tego
obszaru do Rosji.
Konsekwencji jest wiele, większość krajów Europy kupuje gaz od Rosji, więc ceny tego surowca
obserwowane są z niepokojem. Gdy drożeje paliwo, ceny innych artykułów także wzrastają. Eksport nie jest
już tak bezpieczny, a ponadto pojawia się problem etyczny: czy stojąc po stronie Ukrainy, Europa powinna
prowadzić wymianę z Rosją? Gospodarka musi być wciąż napędzana, by obecny był wzrost, a przynajmniej
po to, by uniknąć ujemnego bilansu. Co więc się stanie, gdy po włączeniu Krymu do Rosji demokratyczne
państwa będą musiały zareagować? Jakie sankcje są przewidziane? Owszem, odbyło się spotkanie na
najwyższych szczeblach UE, ale czy właściwie oprócz wielkich słów, pięknych obietnic i wielu gróźb
postanowiono cokolwiek?
Sytuacja na wschodniej granicy Polski, a co za tym idzie Unii Europejskiej, jest napięta, wręcz
niebezpieczna. Czy Putin będzie dalej brnął w zaostrzanie sporów? Wątpię, wartość rubla spada, a Rosja
przeznacza miliardy, by utrzymać jego pozycję w kursach walutowych. Nie opłaca się to zarówno jej, jak
i całej reszcie świata. Angażują się wszyscy, więc poniekąd
Polska, jako wschodnia ściana UE, może nie czuć się
całkowicie osamotniona.
Ze Wschodem "zadzierać" nie należy, ale również nie
warto odpuszczać. Ostatnio czytałam, że demokracja to
system, który nie negocjuje - oby i tak było tym razem,
chociaż czy konsekwencje tego będą optymistyczne?
Wiktoria Blida, kl. III A
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