Gazetka uczniów SLO im. św. Dominika Savio we Wrocławiu

„WŁADZE SAMORZĄDOWE”
W NASZEJ SZKOLE!
Mogłoby się wydawać, że naszą szkołę odwiedzi
ktoś z rady miasta W
rocławia ale nie, czekają nas więk
Wrocławia
więk-sze atrakcje! Tak, tak nasz Ogólniak będzie się szczycił
własnym Samorządem Uczniowskim. Kampania wyborcza trwa, kandydaci starają się namówić kolegów aby ci
oddali na nich swój głos, są plakaty, ulotki, tzw. „kiełbasa wyborcza”...
O stanowisko przewodniczącego SU ubiega się czterech
uczniów naszej szkoły, oto oni:
• Krzysztof Trojanowski kl. 1a
• Katarzyna Seredyńska kl. 1b
• Maciej Suder kl. 2a
• Tomasz Piecha kl. 2b
Wszyscy starają się, aby ich program wyborczy był jak
najatrakcyjniejszy i żeby społeczność szkolna na niego
zagłosowała. Proponują mniej lub bardziej wiarygodne
rzeczy, które oni będą się starać (lub nie) wprowadzać w
życie szkoły.
Mimo, że Samorząd jest organem uczniowskim ma duże
znaczenie i bardzo ważną rolę w szkole. Pamiętajmy więc,
że głosując na konkretnego kandydata kształtujemy obraz
Samorządu, a jeśli Samorząd pracuje dobrze i spełnia swoje obowiązki to tym lepiej mają uczniowie w szkole!
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KOCHANI NAUCZYCIELE !
Z pamięcią o Waszym święcie
najserdeczniej życzymy:
Zdrowia, szczęścia i radości,
Oraz wszelkiej pomyślności,
Uśmiechu szczerego,
Z głębi serca płynącego.
Wytrwałości, cierpliwości,
Niech odfruną od Was złości,
A dzień w szkole niech Wam płynie,
Jak w jednej wspólnej rodzinie.

Uczniowie Liceum Salezjańskiego

Żaneta Kowalczyk, kl.2a
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MAMY KLASĘ !
Z przyjemnością donoszę, że naszej szkole został
przyznany tytuł „Szkoła z klasą” w ramach akcji organizowanej przez „Gazetę W
yborczą” pod taką właśnie
Wyborczą”
nazwą. Ten fakt jest dla nas źródłem sporej satysfakcji, bo
musieliśmy wykonać wiele pracochłonnych zadań, by sprostać wymaganiom organizatorów. Satysfakcja jest tym większa, że biorąc udział w akcji, niczego właściwie w naszej
szkole nie zmieniliśmy, co każe przypuszczać, że Liceum
Salezjańskie „klasę” miało już w chwili powstania... Jaki
wniosek na przyszłość płynie dla nas wszystkich - uczniów
i nauczycieli – z tego wydarzenia? No cóż, noblesse oblige – jak powiadają Francuzi – szlachectwo zobowiązuje...
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prof. J. Kaczorowski
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nie tylko DO MOICH DROGICH UCZNIÓW
Nowy rok
szkolny rozpoczął się już
na dobre.
Wspomnienie
wakacji, choć
miłe, staje się
coraz bardziej
mgliste. Codzienne obowiązki. Ich wielość już na dobre wyznaczyła i zwiększyła tempo codziennej
pracy. Ale jak być w dzisiejszym świecie wartościowym, mądrym i szlachetny człowiekiem bez pracy? Nierealne.
Trzeba solidnie i systematycznie pracować, pracować, pracować. Przypominam sobie księdza Bosko, który czę-

sto powtarzał: „lavoro, lavoro, lavoro”.
Ile ten człowiek osiagnął i uczynił dla
siebie i dla innych poprzez pracę? Sypiał po 5 godzin na dobę. Taka była
cena za spełnienie jego planów i marzeń. Ale to on także powtarzał: „lavoro e temperanza” – „Praca i umiarkowanie”. Nie wolno być „pracoholikiem”, choćby w imię najświętszych celów. Trzeba realnie i roztropnie oceniać
swoje możliwości. Przecież człowiek
nie jest niezniszczalnym robotem. Basen, rower, łyżwy, trekking, wycieczka
... tego też bardzo potrzeba. Wentylacja głowy konieczna, a i serce staje się
wtedy nie tylko większe, ale i zdrowsze. To także przyczynia się do spełnienia w naszym życiu słów: „w zdro-

wym ciele zdrowy duch”. Duch, którgo moc i oblicze również zależą od Ciebie, od zatroskania o modlitwę, sakramenty i o przykaznia. Na koniec niech
to wszystko przenikną jeszcze słowa
naszego umiłowanego Papieża, Jana
Pawła II: „Musicie od siebie wymagać
choćby, inni od was nie wymagali”.
Nasza szkoła ma już 5 lat, ale nawet
ten jubileusz, szkoła i rodzice tobie nie
pomogą, jeśli ty sam sobie nie będziesz
pomagał. Czy będziesz zdobywcą
Mont Blanc, jeśli zostałeś wniesiony na
szczyt przez innych. Życie i jego jakość
jest w Twoich rękach.

Ks. Dyrektor Jerzy Babiak

MATEUSZ, GRATULUJEMY !!!
Niepopularna recepta na sukces
Z Mateuszem Oranowskim, stypen- cy, ale to jeszcze jest w sferze odledystą Prezesa Rady Ministrów
Ministrów,, rozma- głych planów.
wia Jagna Ciechanowicz.
Czy to Twoje pierwsze stypendium?
Jaki jest nasz najlepszy uczeń? Wywiad udało nam się przeprowadzić Pierwsze. Kolejne chyba dopiero na
dopiero po drugiej próbie – chyba jest studiach... Ale w tym roku też będę się
nieśmiały albo bardzo skromny...
starał.
Jagna: Mateusz, ile czasu poświęcasz dziennie na naukę?

Zbieram, składam i maluję figurki do
gier bitewnych. A nauka – przeszkadza i to bardzo... Ale nie jest mi z tym
źle – codziennie znajduję czas, żeby
spotkać się z moją dziewczyną. Hobby poczeka na lepszy czas.
Czy masz jakiś sposób, radę na osiąganie tak dobrych wyników?

Mateusz: Staram się uczyć około 2
godzin dziennie (do tego jeszcze godzina na robienie zadań domowych).
Czasami jednak zdarzy się, że nie uczę
się w ogóle, a innym razem nawet i 5
godzin (zależy od ilości bieżących
spraw, chęci i nastroju – staram się nie
przemęczać nauką).

Będę niepopularny, ale trudno... Uważać na lekcji i uczyć się systematycznie.
Na co zamierzasz przeznaczyć te pieniądze?
Na rozwój moich zainteresowań, kupno książek do historii, część pójdzie
pewnie na nowe meble do mojego
pokoju albo na komputer. Zresztą –
najpierw muszę mieć te pieniądze w
ręku, żeby stwierdzić co można z nimi
zrobić. Póki co nie jestem nawet pewien wysokości tego stypendium.

Co motywuje Cię do nauki?
Chęć posiadania wiedzy. Teraz także
obawa przed niedostaniem się na studia (dzięki temu co cały czas nam mówi
pani profesor Osarczuk).
Co zamierzasz robić po ukończeniu
naszej szkoły?

Dziękuję za rozmowę.

Studiować... Myślałem też o wyjeździe
do Anglii na miesiąc czy dwa do pra-
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Jakie jest Twoje hobby i czy nie przeszkadza Ci w nauce?

Ja również.
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Naintegrowywujący obóz SLO
Gdzieś daleko w kosmosie
jest planeta, na której nie stanęła
ludzka stopa, a ludzkie umysły nie
są świadome jej istnienia. T
akim
Takim
właśnie miejscem wydał mi się
alimiu,
pensjonat Biała Sowa w W
Walimiu,
w którym rozgrywała się akcja
obozu integracyjnego dla pierwszych klas (i nie tylko..).
Pierwsze wrażenia po wyjściu z autokaru?
No,
super...Piękne, ustronne
miejsce. Najbliższy (w
miarę) ośrodek cywilizacji, nie licząc kilku
kempingów, znajdował
się ładne pięć kilometrów stąd, a najbliższy
sklep ok. dwóch kilometrów. Ośrodek...
piękny, przytulny pomnik PRL-owskiej kultury wypoczynku (serio, nawet jakąś nagrodę w osiemdziesiątym
którymś zdobył). Z jakże pięknego stanu zadumy wyrwał mnie donośny głos któregoś z opiekunów:
Idziemy do środka!
I tak się zaczął mój koszmar... rzec
by można. Nie żebym zaprzeczał,
bo owszem, ale ze względu na miłą
atmosferę i jakże znakomitą asystencję naszych przyszłych (teraz już teraźniejszych) nauczycieli
(tudzież wykładowców)
mogę się z tym nie zgodzić. Już na sam początek, czego się
zresztą spodziewałem,
wstrzelili nam w mózgi
odrobinę salezjańskiej
propagandy słowami
„bądź wesół i nie kwękaj”, które to obrano za
motto owej integracji.
Pierwsze wrażenia?
Pierwsza myśl: gdzie
jest stołówka?
Ta kwestia wyjaśniła się
szybciutko, gdyż chwilę po rozpakowaniu bagaży przeszliśmy do
obiektu mojego pożądania.
Druga myśl: co na obiad…
Wieczorem byłem tak żądny białka
(którego na obiedzie, niestety, nie
miałem okazji spotkać), że w razie

gdyby na śniadanie nie było potraw
mięsnych, zdolny byłbym zjeść jakiekolwiek mięsko – obojętnie czy
na talerzu, czy na czterech nogach..
Ogólnie jednak jedzenie oceniam
dobrze, mięsko było, a i wegetarianie nie powinni byli narzekać.
Dobrze, przejdźmy zatem do rzeczy
konkretnych. Ogólna organizacja
wolnego czasu:

oprócz ganiania po górskich jezdniach, odwiedzin zamkniętego zamku Grodno i plątania się po walimskich sztolniach, zaliczyliśmy niezwykle sympatyczny spacer na
Wielką Sowę (miejscowy supper-

Poza tym standardowe konferencje
mające na celu przybliżenie nam
systemu działania szkoły oraz integracja wewnątrz klas. Rozliczne
konkursy, zarówno sportowe jak i
umysłowe, od początku pozwoliły
przyuważyć talenty, jakimi żaden z
nas, pierwszoklasistów, nie grzeszy.. yy..., znaczy nie skąpi... (chyba niepoprawne stylistycznie, ale
mniejsza o to).
A co do złych stron wyjazdu... Po pierwsze
primo - nie dali ludziom
wstawać przed szóstą.
Po drugie primo – za
mało mięsa (ale o tym
już mówiłem). I po trzecie, najważniejsze primo – NIE BYŁO Z NAMI
KSIĘDZA DYREKTORA!
Długo by tu mówić i zachwalać obóz integracyjny, lecz czasu nie
mamy. Ci, co byli, sami
dobrze wiedzą, jak
było, a ci co ich nie było
– niech wedle uznania poczują żal
lub radość.
Tak ogólnie – było dobrze, naintegrowaliśmy się porządnie i poznaliśmy tajniki systemu punktowego, a
przy okazji trochę rekreacji człowiek
zaliczył. Jakby się ktoś
mnie o zdanie pytał, to
zachęcam do udziału w
następnym obozie.

Tekst ów został potraktowany nieco.. luźniej,
niźli się to standardowo
zdarza, wszystkich,
których zgorszył – najmocniej przepraszam,
a reszcie się polecam
na przyszłość..

G.S.
most szczyt). Tam też mieliśmy
Mszę św., w której (tak jak w wyprawie) nie mogłem uczestniczyć,
gdyż mój żołądek nie wiadomo czemu obraził się na mnie (ta sama historia dotknęła kilku innych „integracjonistów”).
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Aha!, zapomniałem dodać, że było
tam takie sympatyczne jeziorko
(chyba Bystrzyckie)
:
::-)
;-)
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Porozmawiajmy o wychowaniu
T
emat poniedziałkowej audycji Liceum SalezjańskieTemat
go w „Radiu Rodzina” brzmiał: „Przyczyny złego wychowania – twórczy niepokój, czy bierna akceptacja”.
Problem złego wychowania jest wciąż aktualny i nie było
jeszcze takiej epoki, w której nie narzekano by na postawy
młodzieży. Tym razem wspólnie ze słuchaczami zastanawialiśmy się nad przyczynami wychowawczych niepowodzeń, z którymi spotykamy się dziś na każdym kroku.
Zadawaliśmy sobie pytanie: Kto lub co jest główną tego
przyczyną? Rodzina? Szkoła? Kościół? Media? Społeczeństwo?
Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że wszyscy mają w
tym swój udział, ale główną przyczyną jest przede wszystkim – brak miłości i zrozumienia w rodzinie.
Dziecko znajduje się w niej od poczęcia, to rodzina nadaje młodemu człowiekowi „pierwsze szlify” i ukierunkowuje go na przyszłość. Brak miłości w rodzinie jest powodem chęci zwrócenia uwagi na siebie za wszelką cenę,
czasami nawet bardzo wysoką. Natomiast bierna akceptacja panoszącego się chamstwa i pogardy dla drugiego
człowieka, niekiedy nawet bardzo bliskiego, może doprowadzić do wielu nieszczęść.
Agata Ciepacz kl. 1a

4

Pielgrzymka do Kłodzka
24.09.2004
okiem obiektywu

U Sióstr Klarysek

To zdjęcie ilustruje atmosferę pielgrzymki

Chwila odpoczynku

- Iść, nie iść...

Z widokiem na przełom Nysy Kłodzkiej
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jednostka o społeczeństwie
Przed wyborami
Drodzy koledzy… nadchodzi
czas, kiedy jedni będą się produkować
przed wyborcami, zachwalać siebie i
swój program, a w końcu czekać z
zaciśniętymi zębami na ogłoszenie
wyniku głosowania, a drudzy będą
zmuszeni wysłuchiwać „wypocin” kolegów - kandydatów
kandydatów..

kąpieli dzień wcześniej przed spotkaniem z wyborcami).
Teraz coś tyczącego się osób, które
mają problem z nadwagą. Wiadomo że
zima idzie i trzeba troszkę mieć „na
sobie”, ale nie tyczy się to kandydata!
Musi on byś szczupły, a chociażby
sprawiać takie wrażenie. Jeżeli chodzi
o zbyt szczudłowatych, mam tu na
Mowa tu o wyborach do samorządu myśli anorektyków, to im bym radził
szkolnego. Jak wiadomo, samorząd przybrać na wadzę, tak do „standaruczniowski stanowi ogół uczniów szko- du”.
ły. Jednak potrzebujemy pewnych organów, które na co dzień będą „działały” na rzecz i dla dobra uczniów (czyli
nas). Pamiętajmy, że samorząd działa
dla nas, a nie dla nauczycieli czy dyrektora. To jest odpowiedzialne zadanie, a więc głupio by było, gdyby do
władzy doszły osoby przymuszone,
którym nie będzie się chciało nic robić, bądź którym „woda sodowa” uderzy do głowy i zaczną żyć swoim
życiem, zapominając o wyborcach…
(co widać w świecie dorosłych, ale nie
czas tu na to).
Czym w takim razie powinien się charakteryzować kandydat na „samorządowca”, jak powinien prowadzić swoją
kampanię wyborczą?...Na te pytania
postaram się odpowiedzieć poniżej.
Należy jednak pamiętać, że nie są najważniejsze huczne wybory, ale to, na
ile dana osoba sprawdzi się w obronie
naszych interesów!
Zatrzymajmy się nad dwoma proble- To tyle, jeśli chodzi o szatę zewnętrzmami, a mianowicie wyglądem kandy- na, a teraz przejdźmy do części środdata i środkami, jakich powinien użyć. ków, jakich kandydat powinien używać,
Zacznijmy od wyglądu. Ważne jest, jak się zachowywać itp.
żeby kandydat na oficjalnym spotka- Rozpoczęcie kampanii zaczyna się od
niu z wyborcami (np. przy przedstawie- rozeznania się w oczekiwaniach i preniu programu) był ubrany elegancko. ferencjach wyborców. Myślę, że to nie
Chodzi tu o garnitur. Elementem nie- będzie zbyt trudne, ponieważ kandyodłącznym jest dobór koloru. Amery- daci „żyją” wśród wyborców i bardzo
kańscy analitycy twierdzą, że ubranie dobrze znają ich potrzeby. Nastepnie
się na takie spotkanie w kolor brązowy dobrze by było wyposażyć się w dood razu dyskwalifikuje człowieka. Do- radcę medialnego (np. Piotr Tymochobrym kolorem jest na przykładzie wy- wicz)…ale niestety to raczej utopia.
borów Aleksandra Kwaśniewskiego Radzę stworzyć sztab wyborczy złożokolor niebieski, który budzi wśród wy- ny z osób twórczych i w miarę możliborców zaufanie (niebieska koszula, tło wości oddanych swemu kandydatowi.
etc.), garnitur powinien być czarny Ta brygada będzie się zajmować w
bądź granatowy.
zasadzie wszystkim, oprócz mowy i fraPrzyszły „samorządowiec” powinien zesów rzucanych przez „samorządowbyć ładnie uczesany (żel odpada!), ca”. Powróćmy jeszcze do osoby prewyperfumowany (także odpada brak tendenta. Jego mowa, hasła, którymi
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się posługuje, mają być proste, jasne i
zwięzłe. Kilka rad tyczących się mówienia:
• jeżeli chcemy przekonać kogoś, to
musimy dokonać tego w dobrym stylu. Ci, którzy mają mały zasób słów,
powinni szybko nadrobić straty aby
w czasie mowy nie używać ciągle
tych samych wytartych powiedzeń,
zwrotów - w innym wypadku słuchacz straci zainteresowanie wypowiedzią i na pewno nie zagłosuje na
Ciebie;
• ważna jest intonacja. Nie możemy
mówić ciągle z tym samym natężeniem głosu, tonem. Trzeba urozmaicić wypowiedź od strony fonicznej;
• także ważne jest tempo wymowy. Nie
można mówić ani za szybko ani za
wolno…co robią niektórzy nauczyciele.
Przede wszystkim nie denerwować słuchacza wspomnianymi utartymi powiedzeniami, wypełnianiem chwili ciszy
jękiem „eee…”, „mmm…” (np. podczas pytań zadawanych podczas prezentacji oficjalnej).
Przejdźmy do sztabu. Głównym celem
osób w nim działających jest wypromowanie swego kandydata. Podstawowym narzędziem będzie tu plakat. Polecam afisze większego formatu, tak,
aby się rzucały w oczy. Będzie je można wywieszać w określonych miejscach, chociaż „nielegalne” miejsca też
są dobre. Sztab powinien dbać, aby
podczas „wojny plakatowej” afisze jego
pretendenta nie były pozaklejane przez
reklamy innych kandydatów (ostateczną reakcją bywa zerwanie…). Wielkim plusem podczas kampanii będzie
użycie środków finansowych na fundowanie wyborcom różnych drobiazgów
(mile widziane słodycze).
Wiele jest jeszcze możliwości, aby pozyskiwać wyborców…ja tylko wskazałem przykłady, reszta należy do Was!
Tylko pamiętajcie, ażeby wybory tak
gwarne i huczne nie zasłoniły Wam
tego, co na Was czeka po objęciu stanowiska…to przeważnie jest mniej kolorowe...
Pozdrawiam i życzę powodzenia!!!

Adam Szczerbiński, kl. 2a
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Czy możemy spać spokojnie? – Myśli niepoukładane o buncie, piekle i szatanie
„Śpij spokojnie
diabeł czuwa:
podsłuchuje, podgląda
nasze najskrytsze lęki i marzenia,
żeby także i od nas
czegoś się nauczyć”.
/Ryszard Krynicki/
Księga Hioba to chyba jeden z
najbardziej przemawiających dowodów na istnienie szatana. Przychodzi
on przed oblicze Boga jako strudzony
wędrowiec. Stwórca dumny ze swojego świata i sług, rozwodzi się nad prawością Hioba. Przybysza jednak taka
bogobojność nie satysfakcjonuje. Namawia Wszechmogącego, by wystawił
wiernego poddanego na próbę.
Kim jest diabeł, skoro ma czelność rozmawiać bezpośrednio z naszym Panem?! Czy nie powinniśmy pisać jego
tytułu przez wielkie „D”, aby i nam nie
zrobił krzywdy? W Księdze Hioba ukazano go jako istotę niezwykle przebiegłą i obdarzoną dużą mocą czynienia zła. Bez żadnego wysiłku zsyła na
człowieka cierpienia: „Odszedł szatan
sprzed oblicza Pańskiego i obsypał
Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy”. W tym momencie można zauważyć kolejne cechy władcy piekieł: bezwzględność,

okrucieństwo i obojętność. Nie, nie
obojętność - znacznie gorzej - radość
z niesienia bólu innym. Czy w takim
razie należy obawiać się na każdym
kroku, by nie spotkać na swej drodze
szatana? Co ma zrobić człowiek współczesny? Czy odpowiedź tkwi w buncie, w Bogu czy może też w założeniu,
że Księga Hioba jest kolejną, piękna
wprawdzie, lecz nic nie znaczącą baśnią?
Najprościej chyba byłoby o całej sprawie zapomnieć. Nie myśleć, by być jak
są głupcy – szczęśliwym. Ale my, ludzie, jesteśmy na myślenie SKAZANI –
nikt niestety nie wmontował w nas klawisza z napisem: MYŚLENIE_WYŁĄCZ. Przez tę jakże uciążliwą czynność często można wkroczyć na niebezpieczne tereny. Na jednym z nich
znalazłam kiedyś ( tak, to było w
brzydką, deszczową noc...) niepokojące stwierdzenie: PIEKŁO NIE ISTNIEJE. Nie ma go, gdyż Hitler miał matkę.
Przypuśćmy, że po śmierci poszła ona
do Nieba. A czy Niebo bez syna ma
jakikolwiek sens? Nie istnieje także dlatego, że Bóg nie chciał powiedzieć,
gdzie znajduje się Judasz - bał się, że
poznamy Jego miłosierdzie. I jeszcze
nie ma go, bo Mefistofeles mówił: „Jam
częścią tej siły fatalnej, która wiecznie

zła pragnąc, wiecznie czyni dobro”.
Będzie więc pierwszym szatanem w
Niebie. Tak... jestem heretykiem („satanistycznym burżujem”- dziękuję Ci,
kolego z ławki) i to wszystko, co piszę,
to profanacja, NEW AGE part 2... bo
mi do głowy kiedyś w noc deszczową
śmiało przyjść, że piekło będzie puste,
ponieważ Hitler miał matkę.
Buntownik? Tak, jestem także buntownikiem, bo któż nim nie jest? Świat nikomu nie ma prawa podobać się pod
każdym względem. Bo „nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest”. Camus
mówił: „Buntuję się, więc jestem.” Bunt
to potrzeba, bunt jest koniecznym doświadczeniem każdego człowieka. Bez
niego nie można w pełni wydobyć człowieczeństwa. Ale bunt mądry, nie polegający na bezsensownym nurcie,
modzie na glany (ja mam i cóż z tego?),
czarne paznokcie i ostre granie. Bunt
w imię czegoś – niekoniecznie głośny,
wrzaskliwy – nie sztuka dla sztuki. I
choć trudno mi uwierzyć w piekło, to
wiem, że ono musi istnieć. Choćby po
to, by była zachowana równowaga
między dobrem a złem. A może kiedyś ktoś przeczyta ten tekst i zastanowi się nad matką Hitlera, mamą, mamusią...
Ola Pawłowicz, kl. 2a

Zwierzenia rekrutki, czyli: „Co ja robię tu?”
SL
O. SL
O. SL
O. Skradam się ciemSLO
SLO
SLO
nym korytarzem, zmierzając na matematykę. T
up, tup. Skręcam w lewo. O
iTup,
O.. W
Widzę uśmiechające się do mnie wesołe
gęby
gęby..
- Cześć, Bebzon.
- Cześć, Dominika.
- Co tu robisz?
- Ja? Chodzę tu do szkoły.
- O.
- Dominika?
- Tak?
- Co ty tu robisz?
Łyp.
- O kuchnia! To nie moja klasa!!!
- Buhaha! To biegnij, bo już się lekcja zaczęła!
Biegnę z zawrotną szybkością, wymijam
róg korytarza, wymijam kosz na śmieci,
wymijam Karola (Nie podstawiaj mi nogi,
bezecniku ty!) i wpadam do klasy. Ufff…
W ostatniej chwili. Jeszcze tylko cios w
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żołądek od
Mareczka,
potknięcie
się o kulę
Borysa, pacnięcie Borsuka w nos
i…
Bęc!
Bezpiecznie
siedzę w
s w o j e j
ławce. Ignoruję dźgający mnie w
żebro ołówek sąsiada
i daję się porwać wartkiemu nurtowi wiedzy matematycznej. Cudownie.
Oto jak spędzam czas w SLO. To bardzo
miłe. Naprawdę. Podoba mi się tu. I nie
tylko mnie. Wdaliśmy się z Bebzonem w
rozmowę, z której wyciągniecie zapewne
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ważne wnioski. Dla zaspokojenie zżerającej was ciekawości, przytoczę ją (W wersji, ekhm… ocenzurowanej:):
Ja: I co, rekrucie?
Bebzon: Żyję jeszcze.
Ja: To chyba dobrze świadczy o SLO.
Bebzon: I mojej tolerancji biologicznej…
Ja: Dobra Beb, przejdźmy do konkretów:
Co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
Bebzon: Miałem owsiankę, ale wdaliśmy
się w pogawędkę i nie miałem serca jej
zjeść.
Ja: Kolor skarpetek?
Bebzon: Zielony.
Ja: Jak ci się podoba w SLO?
Bebzon: Bardzo mi się podoba. Przed
przyjściem tutaj straszyli nas, że nie damy
rady, że oceny będziemy mieć złe… Rzeczywistość jest inna.
FINTO.
(Ciąg dalszy zapewne nastąpi)
Dominika, kl. 1a

Sobota w Różance
Zgodnie z tradycją naszej szkoły w sobotę 2 października odbyła się
wspólna wycieczka rodziców i grona
pedagogicznego. Tym razem rodzice i
nauczyciele udali się do Różanki koło
Bystrzycy Kłodzkiej. Po Eucharystii połączonej z konferencją księdza dyrektora cudowna jesienna pogoda pozwoliła na spacer po górach. Wycieczka
niespodziewanie dla wszystkich zmieniała się w grzybobranie. Wśród zebranych grzybów przeważały kanie, które
później znalazły swoje przeznacze-

nie… na grillu. Niekwestionowanym
królem grzybiarzy okazał się pan prof.
Siciński, który zebrał największe okazy. Przy tej okazji życzymy panu profesorowi dalszych sukcesów, nie tylko w
zbieraniu grzybów. Niestety, wszystko
co dobre, szybko się kończy. Tak było
i tym razem. O 20.00 było już po
wszystkim. Szkoda tylko, że nie dopisali rodzice uczniów klas 2 i 3. Mamy
nadzieję, że na wiosnę pojadą nie dwa
busy, ale cztery.

prof. A. Kośka

Wywiad ze zdobywcą tytułu „Mister SLO”
Krzyśkiem Trojanowskim z kl. 1a
W ywiad ze zdobywcą tytułu „Mister fanki walczą zaciekle o skrawki twoSL
O”, Krzyśkiem T
rojanowskim z kl. 1a. jej garderoby)?
SLO”,
Trojanowskim
Rozmawia Dominika Gnatek.
Nic nie uległo zmianie i nawet się z tego
Dominika: Krzysztofie, zostałeś Mi- powodu cieszę, bo nie chciałbym, żeby
sterem SLO. Cieszysz się?

Jak teraz postrzegasz siebie? Czy
tytuł przewrócił ci w głowie?
Nie, tytuł to tylko zabawa. Cały czas
jestem taki sam i w głowie mi się nie
poprzestawiało.

Krzysiek: Tak.
W jaki sposób wpłynęło to na twoje
życie?

przyjaciele byli zazdrośni, oceny poszły
w górę...itd.

MISTER

Nic się nie zmieniło, cały czas jest tak
samo.
Czy dostrzegasz jakieś szczególne
zmiany w tym, jak cię traktują przyjaciele (przejawy zazdrości?), nauczyciele (oceny gwałtownie poszły w
górę?), kobiety (rozhisteryzowane

Jakie są twoje dalsze plany? Czy nadal
masz zamiar robić oszałamiającą karierę najprzystojniejszego, najbardziej
oszałamiającego, najmądrzejszego, etc.
mężczyzny w naszej szkole czy zamierzasz poświęcić się czemuś innemu?
Nie uważam wcale, że jestem naj i niech
inni tak też nie uważają. W ogóle nie wiem,
jak zostałem Misterem (ale spox)...:
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W JUBILEUSZOWYM NASTROJU
Uroczystość trwająca półtorej
godziny,, w moim mniemaniu, powingodziny
na spowodować zmęczenie organizmu. Natomiast obchody 5-lecia SL
O
SLO
minęły błyskawicznie. Powodem tego
mogła być dynamika całej uroczystości. Ciągle coś się działo – poświęce-

nie sztandaru, złożenie darów czy przemówienia gości. Szczególnie ważny był
dla mnie moment poświęcenia sztandaru. Bardzo pozytywne wrażenie zrobił też na mnie poczet sztandarowy.
Prezencja i ubiór naszych koleżanek i
kolegów na długo utkwiły w mojej pa-

Ksiądz Inspektor (niegdyś proboszcz parafii Chrystusa Króla)
z wielką radością przybija pamiątkowy Złoty Gwóźdź.

mięci. Miłą chwilą były podziękowania złożone przez naszych rodziców na
ręce ks. Biskupa.
Moim zdaniem, uroczystość udała się
w całym tego słowa znaczeniu.

Dawid

Oczy naszego Patrona są pełne świętej radości. Spogląda na nas
z prośbą, abyśmy stawali się coraz lepsi i podążali za przykładem
jego życia. Przed obrazem na podwyższeniu relikwie Świętego.

„Chwalmy Pana śpiewem” – ta uroczystość wiele by straciła, gdyby nie nasz szkolny chór „Saviola”. Chór występował po raz ostatni pod kierunkiem mgr Katarzyny Ulrych.
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W JUBILEUSZOWYM NASTROJU

Czy warto?
Czy warto dalej iść?
Czy warto dalej szukać?
Czy warto dalej pajęczynę życia wić?
Czy warto czekać aż ktoś zacznie do
serca drzwi pukać?
Walczyć, czy poddać się?
Płynąć pod prąd, czy z nim?
Gasić ogień? ... a może ma spalić
mnie?
Spaść w przepaść, czy trzymać się
cienkich lin?
Rozum myśli, a serce czuje
Logika i żywioł tak różnią się od
siebie!
Przyszłości nie znam, a przeszłość
przywołuję
Nie wiem, czy jestem w piekle, czy
niebie...
Życie ciągle się toczy,
A ja czasem czuję się jak widz na
spektaklu...
Który chce się włączyć, jest bardzo
ochoczy, ale...
Brak mu odwagi i ciągle z boku
patrzy...

Dominika Milczarek kl. 3
Ekspresyjny pokaz tańca breakdance wzbudził ogromny entuzjazm nie tylko wśród uczniów naszego liceum, lecz także wśród rodziców.

Życie w szkole
Niewielka, elitarna szkoła, do
której uczęszczają spokojni, pracowici, oddani nauce i wierze uczniowie.
Takie przekonanie o SL
O miałem, gdy
SLO
decydowałem, do którego liceum złożyć podanie. Już pierwsze dni tutaj pokazały
kazały,, że przekonanie to było cokolwiek nietrafione.
Do spokoju większości tak uczniów, jak
i nauczycieli jest daleko. Często nawet
bardzo daleko. Prawie każdy wykazje
się wielką kreatywnością w podejściu
do życia, tak więc różnorakie, zazwyczaj jednak pozytywne, odchylenia od
tego, co przyjęło się powszechnie uważać za normalne, są tu na porządku
dziennym. Przyzwyczajenie się do tego

było z początku dość trudne, wkrótce prędzej czy później i tak dopada każjednak, pod wielkim naporem oryginal- dego, czy to z jego własnej, czy też z
ności, przyszło mi się do tego nurtu uczynnych osób trzecich woli.
dołączyć.
A mówiąc trochę bardziej serio – udaJak się okazało, z uczniowską praco- ło mi się przeżyć tutaj dwa lata bez odwitością też bywa różnie. Często jej noszenia większego uszczerbku na
brak i wspomniana kreatywność w psychice, i nie zanosi się na to, by rok
podejściu do życia są ze sobą zaska- trzeci miał być pod tym względem gorkująco mocno powiązane, a najpopu- szy. Niezależnie od tego, czy miałem
larniejszym ideałem okazują się być na karku nawał pracy, czy też daleki
dwunastomiesięczne wakacje. Tutaj, byłem od przejmowania się jakimikolprzyznaję, moje początkowe zdziwie- wiek doczesnymi problemami, to zanie było największe – choć szybko oka- wsze można było spędzić czas w wezało się, że jest to tylko jeden z kolej- sołej atmosferze, nie stresując się więnych przejawów salezjańskiej oryginal- cej, niż to było absolutnie konieczne.
ności, nie zaś bynajmniej przejaw lenistwa. Zresztą, uczciwy zapał do nauki
Andrzej, kl. 3
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Celtic Festival
in Dowspuda
I would like to write a few
words about a very special festival
in Dowspuda which in many ways
is connected with Great Britain
Britain..
And, what is more, it takes place in…
Poland, in the tiny village of Dowspuda in the region called Suwałki. The
chief officer of the borough of Raczki
(wójt gminy Raczki) was both the originator and the main organizer of the
festival. He treated it as a kind of
experiment (he really doubted if it
could be successful). It was quite courageous of him to start such an enterprise, but it was worth doing it. Today there are many festival lovers and
I am sure that after reading this article there will be a few more.
It all begins in ancient times, far
far away on the green happy islands.
They are inhabited by noble people
who trust in good and hate evil. Harmony and beauty, freshness and bright colours, wealth and love- you can
all find it there. Today's world is busy,
cold and unromantic. We fear people's laughter and contempt. In our
shyness we hide inside our souls a
fabulous world of original feelings,
legends and myths.
This Celtic festival has been
created to find what is elusive- the
memory of calm green islands. Those who were eager to look for it were
gathered from all over the world. History, nature and Celtic music awoke
their souls. Your souls can be also
affected if you choose so. It's really
worth going there. I am sure you will
experience the feeling which is unforgettable.
written by: Ola Pawłowicz, kl. 2a

Something about
a Few Chosen
Bands & Artists

Schueleraustausch –
was und wie?

The festival is held every summer in
Dowspuda (gmina Raczki). If you
want to learn more visit:
www.fkc.prv.pl

Unsere Schule hat arbeitet
mit einigen ausländischen Schulpartnern zusammen. W
ir haben vieWir
le Moeglichkeiten, an dem Schueleraustausch teilzunehmen. Wir
machen das aber nicht. Warum? Die
Antwort ist einfach: Weil wir Angst
haben und genau nicht wissen, was
das ist. Jetzt folgt die Zeit, in der diese Art von Denken in Vergessenheit
geraten wird.
Wir erzaehlen Euch also ueber die
Austauschidee.
Zuerst die Frage, die wir im Thema
gestellt haben - was und wie? Die
Jugendlichen aus verschiedenen
Lae4ndern treffen sich in ihren Staedten. Sie unterhalten sich, besichtigen interessante Orte usw. Ist das
aber alles? Natuerlich nicht! Also was
noch?
Die Grundidee des Schueleraustausch ist Nationalstereotypenwiderlegung. Wenn sich die jungen Leute
gegenseitig kennen lernen, wissen
sie mehr ueber andere Kulturen, Gewohnheiten, Familien. Bei Gelegenheit koennen sie auch ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern!
Am 18. Oktober 2004 hat in unserer
Schule der nhste Schueleraustausch
angefangen. Dieses Mal besuchen
uns die Jugendlichen aus Nuernberg
(Deutschland). Ich hoffe, dass wir
zusammen viel Interessantes unternehmen, viel sehen und erleben, und
natuerlich auch neue Freundschaften
schliessen werden. Viel Spass fuer
diese Schueler, die an dem Austausch teinehmen!

written by: Ola Pawłowicz, kl. 2a

Mateusz Oranowski, kl. 2a

• CELTIC DREAM- a superb group of
14 people who perform Irish dances (from Szczecin).
• SETANTA- another dance group
which has been highly successful
in the last few years.
• RIMEAD- one of my favourite
bands. The name RIMEAD means
joyous pride. And so is their music- majestic, proud and causing
joy. They play really magical Irish
music.
• BalKuzest- another marvellous
band playing Celtic music.
• KORNOG & FRIENDS- music from
France and Scotland. Magnificent!
• DUET LE BARS- melodic and beautiful ballads from France (by the
way my mother's favourite:)
• GDAŃSK PIPE BAND- a Polish pipe
band which is recognizable in some
parts of England (Edinburgh)
… and many others but you should
experience an encounter with them
on your own.

Start Ligi Mistrzów – klubowego pucharu Europy
Stambule. Największą szansę na wygraną
mają Real Madryt, Arsenal i Chelsea z Londynu, AC Milan i FC Barcelona. Musimy jednak
pamiętać, że w piłce wszystko jest możliwe może znów wygra drużyna z małym budżetem, ale z wiarą w zwycięstwo i charyzmatycznym trenerem, jak to było w poprzedniej edycji. W finale grały AS Monaco i FC Porto(zwycięzca). Mam nadzieję, że będzie ciekawie i
emocjonująco, tak jak ostatnim razem.

Rozgrywki wyrosły z Pucharu Europy
ropy,, w którym od 1955 roku grali mistrzowie krajów
eraz o tym, kto gra w Lidze
krajów.. TTeraz
Mistrzów decyduje miejsce w lidze krajowej, ale przede wszystkim od prestiż
ligi, w której się gra. Nie można porównywać ligi angielskiej czy hiszpańskiej do
ligi polskiej (niestety).
Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów zaczęła się
od rund kwalifikacyjnych. Drużyny zostały podzielone na osiem grup, z każdej grupy wyjdą
dwie drużyny. Finał odbędzie się 25 maja w
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Polowanie na 13 październik(a)
Dnia 13 października, dokładnie
dzień przed świętem nauczycieli, w
naszym SL
O obchodziliśmy Dzień NaSLO
uczyciela (oczywiście oficjalnie lekcje
były
były,, bo i owszem - mieliśmy lekcje) .
Tego to jakże pięknego dnia, klasa 2b
zapewniła nam – klasom robotniczym
SLO półtoragodzinną
akademię, dostarczając
wielu wrażeń (specjalnie
nie wyszczególniam jakich) zarówno gronu pedagogicznemu jak i
nam. Mało kto jednak
wie, że zaledwie sześć
dni wcześniej trójka doskonale zakonspirowanych agentów, obradując z dyrektorem ks.
Jerzym Babiakiem,
wprowadziła w życie
plan, który pozwolił
wszystkim obywatelom
naszego liceum na meeting ze swymi wychowawcami. Ale nie skupiajmy się na tym
jakże małym incydencie. Przejdźmy do
sedna sprawy, jaką to powierzono mi i
mojej klawiaturze - akademii z okazji
Dnia Nauczyciela w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.
A więc:

Klasa 2b zaprezentowała nam swój program w postaci rzekomej audycji radiowej, podczas której słuchacze dzwonili
do studia i dedykowali nauczycielom
teledyski – przedstawiane natychmiast
przez aktorów. Wśród przebojów usłyszeć można było m.in. takie kawałki jak

profesor Katarzyna Kukurowska, pani
profesor Magdalena Szewczyk oraz
pani profesor Agnieszka Kośka. Natomiast tę jedną jedyną wybrać miał profesor Janusz Kaczorowski. Muszę przyznać, że pytania były naprawdę śmiałe, a odpowiedzi kandydatek... na to
pytanie, niech sobie każdy
sam odpowie. Profesor Kaczorowski miał nie lada zadanie. Wśród krzyków rozentuzjazmowanej publiczności skupić myśli i wybrać
tę najodpowiedniejszą...
mimo sugestii publiczności
pan profesor nie wybrał Roksany (która tego dnia wyglądała doprawdy olśniewająco). Strzałem w ciemno (bo
oczywiście nikt nie wiedział,
kto kryje się pod numerkiem
jeden) wybrana została pani
profesor Magdalena Szewczyk. Wprawdzie pomysł
dobry, ale fundusze małe,
gdyż w nagrodę nie było wycieczki, a
jeden krótki taniec, którym dosłownie
powalili publiczność na kolana.
Ogólnie podsumowując, było fajnie.

„Jesteś szalona”, „Dres” czy ścieżkę
dźwiękową z popularnej kreskówki pt.
„Inspektor Gadget”. Gwoździem programu był teleturniej(?) „randka w ciemno” z udziałem nauczycieli (tudzież wykładowców). Za przepierzeniem stanę- Jak zawsze z poważaniem (i niedokońJa
ły (usiadły) trzy urocze kandydatki: pani czonym sprawozdaniem):

Słowniczek
„- A po co ja się właściwie tej Mowy
uczę, co?
- Po to, żeby ją poznać. T
ego, czego
Tego,
się nie zna, wypada się uczyć. T
en, kto
Ten,
nie zna języków jest kaleką.
- Wszyscy i tak mówią wspólnym!!
-F
akt. Ale niektórzy nie tylko. Zaręczam
Fakt.
ci, Ciri, że lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich.”
\A
\A.. Sapkowski Król elfów\
Mając nadzieję, że w naszej gazetce
znajdzie się miejsce na wywody filozoficzno-matematyczne, chciałabym w
formie zachęty przytoczyć urywki pewnego tekstu. Jest to Słowniczek, którym zostaliśmy uraczeni na studiach,
na pierwszych zajęciach z algebry. Są
to tylko fragmenty, które mi osobiście
bardzo przypadły do gustu. Ufam, że i
Wam się spodobają. Autorzy, dr M.

Szyjewski i dr A. Czogała, rozpoczęli
od umieszczonego powyżej cytatu, a
następnie umieścili Mały słownik człowieka średnio wykształconego, który
mniej więcej brzmiał tak:
„(…) adn.: tak wyglądałby skrót słowa „adnotacja” utworzony zgodnie z
zasadami polskiej ortografii, gdyby komukolwiek taki skrót kiedykolwiek do
czegokolwiek był potrzebny. (…)”
oczywistość:
1. matematyk mówi „to jest oczywiste”,
gdy umie bez namysłu podać krótki i
łatwy dowód tego, co nazywa oczywistym;
2. niematematyk mówi „to jest oczywiste”, gdy nie ma pojęcia, jak to uzasadnić, ale wierzy, że to jest prawdą.
(…)
pi: nazwa siedemnastej litery alfabetu
greckiego , (…)
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zad: u zwierząt, tylna część ciała, pośladki: „ciągnął lejce, aż konie siadły
na zadach” („Mały słownik języka polskiego”, red. S. Skorupka).
zad.: skrót używany przez osoby, dla
których napisanie siedmioliterowego
słowa „zadanie” jest zbyt trudne lub
bardzo męczące (np. przez uczniów
pierwszej klasy szkoły podstawowej).
Cdn.
Matematyczka
P.S. Zagadka: (3 punkty dla 5 pierwszych osób) kto powiedział: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.” i „Matematyka jest to królowa wszystkich
nauk.”? Poprawne odpowiedzi przyjmuje pani Kośka.
Powodzenia.
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Portrety wychowawców
Pani profesor El¿bieta Osarczuk
Nasza wychowawczyni, czyli stalowe
nerwy, odporność na stres i ekstremalne sytuacje, poczucie humoru, sporo
akceptacji.
Czyli przymioty, którymi powinna być
obdarzona każda kobieta, która zamierza opiekować się tą… Ekhm… Nietypową grupą. No dobra, bandą rozwrzeszczanych, nieposłusznych dzieciaków o niekończących się zasobach
fantazji i oryginalnych pomysłów (Dziura w ścianie? To nie my!!!).
Obserwuję ją uważnie i melduję, że
wciąż żyje, wytrzymuje i dzielnie nas
znosi. Mam nadzieję, że zniesie jeszcze przez trzy lata i nie poniesie przy
tym uszczerbku na zdrowiu.
klasa 1a
Pani profesor Agnieszka K
oœka
Koœka
Pani Kośka, niczym mama,
Z uśmiechem wita nas każdego rana.
Radośnie uczy nas matematyki,
Cierpliwie znosi nasze wybryki.
I choć przedmiot jej nadzwyczaj trudny,
Gdy ona uczy - nie jest nudny.
klasa 1b
Powiedzonka nauczycieli
• Pewien uczeń przysypia na lekcji na
koledze siedzącym obok.
- Wygaszacz sobie włączył - komentuje p. prof. Siciński.
- Uczy się przedsiębiorczości, od
kolegi pobiera ciepło - odzywa się
pewien uczeń.
• Czas minął, statek odpłynął - p. prof.
Kaczorowski do ucznia, który stwierdził, że przypomniał sobie dobrą
odpowiedź (po otrzymaniu 0).
• Gdyby z hulanek i imprez dało się
żyć, to ja dziś zwalniam się z pracy p. prof. Kaczorowski.
• I co my teraz z tym możemy zrobić?
- pyta p. prof. Kośka na lekcji mate
matyki.
- Zmazać - podsuwa myśl uczeń.
Po chwili, gdy próbowano posunąć
się dalej w rozwiązywaniu zadania.
- Ale to podzielenie nic nam nie da. wnioskuje nauczycielka.
- Mówiłem: zmazać - znów podpowiada uczeń.
Po dojściu do pewnego momentu
tegoż zadania:
- Ale ja nadal mam problem.
- Zmazać - mówi cieńkim głosem
uczeń.
Tajny szpieg z klasy 3
Po zdaniu matury obiecuję ujawnić się
i powiedzieć kim jestem.

12

Pani profesor K
atarzyna Szwaczkiewicz
Katarzyna
Nasza wychowawczyni jest osobą bardzo otwartą, uśmiechniętą. Stara się
dostrzegać nasze problemy. Zawsze
znajduje wyjście z każdej sytuacji. Nasza pani jest osobą bardzo cichą i spokojną. JEST FAJNA.
klasa 2a
Pani profesor Barbara G³owacka
Nigdy nie dała nam odczuć, że jesteśmy
„niżej”. Jest nam przychylna i otwarta na
nasze prośby, czasami aż za bardzo... Za
to dziękujemy naszej niepowtarzalnej wychowawczyni i życzymy dalszej cierpliwości w trudach naszego kształcenia...
klasa 2b
Pan profesor Janusz K
aczorowski
Kaczorowski
Dnia 13 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Na drugiej lekcji odbyła się akademia, a później
każda klasa miała zabrać nauczyciela na
spacer, do kina, kawiarni itd. Nasza klasa
– klasa III zaprosiła swojego wychowaw-
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cę - p. Janusza Kaczorowskiego – na wystawę Leonarda da Vinci... Niestety, ten
uroczysty dzień, p. Kaczorowski spędził
w szkole wraz ze swoją kochaną, trochę
niezadowoloną klasą maturalną, robiąc
normalne lekcje języka polskiego... Tym
samym nasze zaproszenie zostało odrzucone. P. Kaczorowski nie dał się przekonać naszej jakże wspaniałej idei poznawania kultury. Zresztą ci, którzy próbowali
lub dopiero będą (życzę wam powodzenia) dyskutować z naszym polonistą, poznali, bądź poznają jego żelazne zasady.
Jeśli nie wierzycie, sami się przekonajcie.
Tak więc Dzień Nauczyciela spędziliśmy
bardzo „uroczyście” w szkole, udając
zainteresowanie wykładanymi lekcjami.
Na szczęście część klasy mogła opuścić
szkołę o 11:25, a reszta??? Cóż... Pilnie
uczyła się do 15:10...
Dzień Edukacji Narodowej był przepełniony nowymi wiadomościami i niezbędną
wiedzą, by systematycznie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości – MATURY...
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