Gazetka uczniów SLO im. św. Dominika Savio we Wrocławiu

Nr 8 (14) grudzień 2004

ZAWSZE TAK SAMO !
awsze tak samo! Ciepło, ser
decznie i miło. W
igilia i Święta
Wigilia
Bożego Narodzenia, gdy Dzieciątko Jezus promienieje w samym
środku rodzinnych spotkań. Pasterka,
choinka i prezenty
prezenty.. Jest wtedy inaczej,
lepiej, tak jakbyśmy chcieli żeby było
zawsze. Bo: „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wzejściu
pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią
chleb bibilijny, Najtkliwsze przekazując

Z

uczucia w tym chlebie”.(Cyprian Kamil
Norwid). Nie daj Boże, żeby tak cudowny zwyczaj naszej wiary kiedykolwiek
miał zaginąć. Niestety, w wielu chrześcijańskich krajach Europy tak już jest.
Wigilia i Święta „na nartach”, w pubie
przed telewizorem. A „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się
Bogiem”. (św. Hieronim). Czy wydarzenie to jest na tyle banalne, żeby traktować je tak obojętnie? Mimo wszystko
będąc już we wspólnocie narodów

ŻYCZENIA

Europy, pielęgnujmy z pieczołowitością
„nasze święta”. I pamiętajmy, że wspomnienie urodzin Jezusa daje naszemu
sercu, nam wszstkim, tak wiele - nadzieję, moc i radość życia.
B³ogos³awionych Œwi¹t i szczêœliwego Nowego
Roku 2005 - wszystkim Rodzicom, Uczniom i
Sympatykom Liceum Salezjañskiego we W
ro
Wro
ro-c³awiu ¿yczy

Ks. Dyrektor Jerzy Babiak

NAUCZ MNIE ...

Wszystkim czytelnikom „Kontaktu” życzymy w tych
dniach zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Niech
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia umocnią
Waszą wiarę i przyniosą wewnętrzną siłę. Życzymy
także bombowego i niezapomnianego Sylwestra.

Redakcja

Ogień zuchwały zdmuchnięty
Nierozważnym wiatrem.
Zimny, oblepiony kurzem wosk
Trwa nadal.
Straciło sens,
Co sensu pozornie
Nigdy nie miało.
Zrozumiałeś człowieku,
Że świat może być
Bez ciebie.
Żebym nie był świecą
Pozbawioną płomienia
Boże, naucz mnie
Nie wiem czego.
Aleksandra Pawłowicz
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S A M O R Z Ą D N I, R Z Ą D N I
iedawno w naszej
szkole odbyły się
wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Było wielu kandydatów, którzy przedstawiali
bardzo interesujące propozycje dotyczące działalności
naszego SLO. Spośród nich
wybrano najlepszego, czyli
Krzysztofa Trojanowskiego.

Jego przysłowiowa „kiełbasa
wyborcza” okazała się najsmaczniejsza!
Nasz nowy Przewodniczący
cieszy się ze zwycięstwa i
obiecuje, że na pewno nie
zawiedzie swoich wyborców.
Krzysiu - pamiętamy o wszystkich twoich obietnicach

N

"NIE JESTEM CZŁOWIEKIEM RELIGIJNYM,
ALE GDY ROZMYŚLA SIĘ NAD MATEMATYKĄ, TO JEST PRAWIE TAK, JAKBY
SIĘ MIAŁO KONTAKT Z BOGIEM".
/Paul Halmos/
o matematyce daje jej siłę?
Czemu od tak wielu wieków
istnieje? Skąd się bierze?
Jeden z matematyków
matematyków,, P. Laplace,
powiedział, że to dlatego, że Bóg
jest matematykiem. W
ielu nie poWielu
doba się taka odpowiedź, a jednak musi się tu kryć ziarno prawdy
dy,, bo matematyka do wieków była
i jest na różne sposoby związana
z religią, a więc i z Bogiem.
W IV wieku p.n.e. Pitagoras i jego
uczniowie tworzyli sektę, w której
zajmowali się matematyką, astronomią i akustyką. Badając liczby,
nadawali im mistyczną moc, np.:
liczbie 1 przypisywali jedność lub
punkt, liczba 6 oznaczała życie, 8 miłość, 10 - doskonałość Wszechświata. Tworem najdoskonalszym
była kula, a liczba była podstawą
bytu. Pitagorejczycy sądzili, że w
liczbach odbija się cały Wszechświat. Liczby jako elementy wszystkich rzeczy były przedmiotem kultu
religijnego. Ich światem wstrząsnął
fakt istnienia liczb, które nie były
NATURALNE. Pitagoras pierwotnie
nazwał je liczbami niewyrażalnymi,
dzisiaj są znane jako niewymierne.
Na marginesie warto wspomnieć, że

C
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Agata Ciepacz

nigdy nie uda nam się dokładnie
narysować liczby niewymiernej, bo
jak sama nazwa wskazuje, jest to
liczba NIEWYMIERNA. Przyrządy,
którymi się posługujemy, nie są
dokładne, liczby te rysujemy czy
podajemy zawsze w pewnym przybliżeniu.
Liczby niewymierne spowodowały
pierwszy kryzys w matematyce.
Mikołaj z Kuzy ( 1401 - 1464 ) matematyk i teolog, rozważając pojęcie
liczby, rozróżniał liczby pochodzące od człowieka oraz pochodzące
od Boga. Twierdził, że nieskończoność daje się uchwycić w matematyce przez umysł za pomocą pojęć,
natomiast nie można jej poznać za
pomocą zmysłów. Powodem zaś
zajmowania się nieskończonością
była próba przybliżenia się do nieskończoności Boga. Wierzył on, że
sprawy boskie odsłaniają się poprzez matematykę.
J. Kepler, astronom i matematyk, w
swoim dziele „Harmonia mundi”
napisał takie słowa: „Dziękuję Ci,
Panie, nasz Stwórco, że dozwoliłeś
mi dostrzec piękno w dziełach przez
siebie stworzonych, raduję się dziełem rąk Twoich. Oto ukończyłem
pracę, do której czułem się powołany; pomnożyłem talenty, które mi
dałeś. Głoszę chwałę Twoich dzieł
ludziom, którzy będą czytać te wywody, w ramach, na jakie ograniczenia mego umysłu pozwalają”. Jak
widać, dla
Keplera
matematyka
była
tym talentem, którym miał
służyć ludziom. Po-
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przez matematykę składa hołd
Stwórcy.
Na przestrzeni wieków rozwoju myśli matematycznej związki z religią
raz były słabsze, raz silniejsze. Zadać można jeszcze pytanie, do jakiego stopnia sama matematyka
funkcjonuje jako religia. Ktoś, kto
przysłuchuje się matematykom,
sam nie będąc zaangażowany w
temat rozmowy, może dojść do
wniosku, że są oni członkami jakiejś
egzotycznej sekty, poszukiwaczami
ezoterycznych kluczy do wszechświata. Matematycy, w przeciwieństwie do teologów, zawsze są zgodni i stanowią jedynego rodzaju jedność, jeśli chodzi o wyciąganie
wniosków, dowodzenie czy procedury. Różni matematycy, stosujący
różne metody, pracujący w różnych
epokach zawsze znajdą zawsze te
same rozwiązania. Matematyka,
podobnie jak religia, wyraża stosunek między człowiekiem a wszechświatem, a powszechne pojęcia
matematyczne to dogmat matematycznej wiary. Czy matematyka to
nie swoista religia?
Jeden z moich znajomych mówi, że
życie można przyrównać do sinusoidy - raz jest się w dołku, raz na górze. I to też prawda. Rozmyślając nad
matematyką, trudno nie zastanowić
się nad jej niepojętością. Czy w tym
wszystkim nie widać ręki Boga?

Matematyczka
Zad. W tym numerze zadanie brzmi: Wytnij
kwadrat o wymiarach 8x8 i zrób z niego prostokąt przedstawiony rysunkach, a następnie oblicz pole obu figur.
Jak to wyjaśnić??? Odpowiedzi za 5 punktów („na czysto”) dla 5 pierwszych osób proszę składać u pani prof. Kośki. Powodzenia.
P.S. Odpowiedzi prawidłowe z ostatniego
numeru to Einstein i Śniadecki.

Dzień Niepodległości
ogłoby się wy
dawać, iż arty
kuł ten będzie
kolejną recenzją amerykańskiego filmu pod
takim tytułem. Ale
przecież dla nas - Polaków - najważniejszy
jest dzień, w którym
obchodzimy kolejną
rocznicę odzyskania
niepodległości przez
naszą Ojczyznę.
Tak, bo oto w dniu 17
listopada obchodziliśmy w naszym liceum
wspomnienie tego jakże ważnego Dnia Niepodległości. Uroczystość była przygotowywana przez klasę I A,
która przygotowała apel
poranny i akademię.
Była to bardzo ładna i
utrzymana w nastroju
melancholii oraz zamyślenia nad własną postawą inscenizacja.
Co innego jednak przykuwało nasze spojrzenie ... był to stary mężczyzna trzymający w
ręku owiniętą w materiał
laskę. Wyróżniał się
spośród tłumu krzyczącej młodzieży. Gdy
wchodził na scenę, spoglądaliśmy na niego z
niepokojem, gdyż człowiek ten bardzo niepewnie stawiał kroki.
Ale gdy tylko zaczął

mówić, zrozumieliśmy,
jak zwodnicze było wrażenie. Nasz gość nazywał się Brat Felek i okazało się, że jest on bardzo „dziarskim” i wesołym starszym panem,
niegdyś wychowującym
się w Oratorium księży
salezjanów. Dziś ma 83
lata i bardzo bogatą
przeszłość.
Nie sposób zmieścić tu
tego, co nam powiedział, dlatego zachęcam do przeczytania
wywiadu z Bratem Felkiem zamieszczonego
w niniejszym numerze
„Kontaktu”.
Ważne jest to, że jest on
osobą bardzo skromną,
a zarazem wesołą, śpiewał nam przedwojenne
piosenki, opowiadał o
ciężkich chwilach podczas wojny, nucił Hymn
Polski...
Brat Felek jest wzorem
patriotyzmu, choć może
nie tak bardzo współczesnego, ale wiele
można się od niego nauczyć... Między innymi
tego, że nie można się
wstydzić własnej Ojczyzny, że trzeba mówić o
niej i znać jej wartość...
Uczmy się tego wszyscy!

M

m Donnerstag (18.10.2004)
begann der Austausch mit
den Jungendlichen aus
Deutschland und aus der Türkei.
Der Austausch dauerte vier T
agen.
Tagen.
Täglich trafen wir uns in der Schule
und arbeiteten an einem Biologischen Projekt. Wir verglichen den
Wasser - und Luftzustand in unseren Ländern miteinander. Wir schreiben verschiedene Berichte über
Verschmutzungen.
Wir hatten auch ein bisschen Zeit
für Unterhaltung! Nach der Schule

A

Żaneta Kowalczyk

konnten wir in die Stadt gehen. Die
Schüller aus Deutschland und aus
der Türkei besichtigten den Markplatz und kauften die Geschenke.
Am Abend gingen wir ins Kino oder
in die Disco.
Am Samstag kamen unsere Gäste
nach Hause zurück. Alle waren
glücklich, weil der Austausch sehr
gelungen war. Wir sammelten neue
Erfahrungen und schlossen neue
Freundschaften. Alle hoffen, dass
wir uns noch mal treffen.
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„Śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą…”
iemność, światło, muzyka, wier
sze, myśli, postacie. Tak można by
opisać to, co działo się na scenie w
dniu, w którym wspominaliśmy
Wszystkich Świętych w naszej szkole. Święci, ich myśli, muzyka - nastrój panujący dnia 5 listopada nie
pozwalał przejść obojętnie obok tak
ważnego święta. Zaznaczyć trzeba,
że był to debiut klasy 1B , której trzeba przy okazji pogratulować tego, co
przygotowała - akademia była po
prostu świetna!
Ania Turalska

C
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Rodowity Polak, wielki patriota
ywiad z panem F
eliksem Załogowiczem, „ F elu
Feliksem
siem”” , wielkim patriotą, uczestnikiem wielu wyda
siem
rzeń historycznych. Rozmawiają Michał W
iśniewski
Wiśniewski
oraz Dawid W
awrzynów
Wawrzynów

W

Michał Wiśniewski: W którym roku i gdzie się pan urodził?
Feliks Załogowicz: Urodziłem się w 1922 roku we Lwowie.
Dawniej była to jeszcze Polska. Było to wspaniałe, piękne i
bogate miasto, jak na tamte czasy.
Jak wyglądało pana dzieciństwo we Lwowie?
Na początku chodziłem do szkoły, a po jej ukończeniu byłem kolporterem „Małego Dziennika”. Tam pracowałem do
wiosny 1939 roku.
Czym w takim razie zajmował się pan później?
Pracując jeszcze w gazecie, zacząłem dalszą naukę. Uczyłem się w zakładach Eugeniusza Romera.
Miałem wtedy 15-17 lat.
Następnie od roku 1940
do 1946 działałem w tak
zwanej „Polsce Podziemnej”. Później działałem
również w harcerstwie i
przy parafiach rzymskokatolickich.
Jak wiadomo, wybuchła
wojna. Co działo się z
panem i całą rodziną?
No niestety, z końcem
maja byłem zmuszony uciekać ze Lwowa. Nie było już gdzie
się chować. To było bardzo przykre, wszyscy płakaliśmy, że
trzeba zostawić wszystko i uciekać.
Gdzie się pan znalazł po wojnie?
Osiedliłem się w Głuchołazach, później byłem pracownikiem
w zakładach drzewnych, pracowałem jako stolarz. Działałem również przy kościołach w Głuchołazach, na Opolszczyźnie, we Wrocławiu u salezjanów na Placu Grunwaldzkim. Prowadziłem również wszelkiego rodzaju szkolenia i
przeprowadzałem działania bojowe.
Za takiego rodzaju działania można było trafić do więzienia. Czy pan się tego nie obawiał?

Trzeba tak niewiele...

Oczywiście, że się obawiałem, ale czego nie robi się dla
obrony swojej Ojczyzny i dla wolności. Tak jak mówisz, w1949
r zostałem aresztowany jako „politycznie niepewny”. Narzucono mi areszt domowy. Po dwóch latach w 1951 r zamknięto
mnie do więzienia we Wrocławiu.
Jak więc potoczyły się dalej pana losy? Co działo się po
zamknięciu w więzieniu?
Po przesłuchaniach we Wrocławiu UB wywozi mnie do Nysy.
Tam zaciągnięto mnie do piwnicy i odbyły się okrutne tortury. UB tak mnie biło i mściło się na mnie, że straciłem przytomność. Kilka godzin bez przytomności leżałem nago na
betonowej posadzce. To, że ja żyję, to prawdziwy cud boski. W 1954, czyli po trzech latach, opuściłem te potworne
mury więzienne.
Jak dalej układało się
pana życie po wyjściu z
więzienia?
Po wyjściu z więzienia zostałem zmuszony do kary
dodatkowej, tak więc na
początku pełniłem funkcję
młodszego grabarza, a
później zamiatacza ulicznego. W czerwcu 1955
roku wstąpiłem w związek
małżeński i miałem trzech
synów. Jeden niestety mi
zmarł.
Jak wygląda pana życie
obecnie? Gdzie pan
mieszka i co robi?
Teraz mieszkam razem z
żoną we Wrocławiu. Moi synowie również. Można powiedzieć, że wciąż pracuję, polega to na tym, że jeżdżę po różnych szkołach, kościołach, bywam na uniwersytecie i promuję polskość. Opowiadam o dawnych czasach, o wojnie,
prześladowaniach, licznych aresztowaniach i o tym, że Polacy nie tracili nadziei na odzyskanie wolności pomimo ciężkich wojennych czasów. Bywam też na różnych uroczystościach, zjazdach kresowiaków i wspominam dawne czasy.
W imieniu ks. Dyrektora, nauczycieli i wszystkich uczniów
naszego liceum bardzo serdecznie dziękuję panu za przybycie do nas. est pan dla nas żywym obrazem historii i
przykładem prawdziwego patrioty.

naszej szkole coraz prężniej
działa grupa Stowarzyszenia
„Nowa Rodzina”, którą kieruje
pani Marta Grabowska.
Celem stowarzyszenia jest przygotowanie młodych ludzi, którzy pragną zostać wolontariuszami i pomagać dzieciom z trudnych rodzin, rozwijać ich

umiejętności, wspierać w nauce, a także rozmawiać o małych i dużych problemach. Wolontariusz jest dla dziecka często jedynym przyjacielem osobą naprawdę zainteresowaną jego
losem, kimś, kto przekazuje wzorce i
zasady moralne.
W naszej szkole są również osoby,
które podjęły się takiej funkcji. Raz lub
dwa razy w tygodniu chodzą do „swojego” dziecka i pomagają w nauce,

4
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W

zabierają na spacery, ułatwiają odnalezienie się w otaczającym świecie.
Jeśli masz trochę czasu i ochoty na to,
aby pomagać takim dzieciom, a przy
okazji chcesz dowiedzieć się, jak
sprawdzasz się w takiej roli, to zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 14:15
do kawiarenki szkolnej.
Zadziwiające, jak niewiele wystarczy do
szczęścia tym dzieciom, które tak bardzo NAS potrzebują!
Jagna

Św. Mikołaj z sercem z Liceum Salezjańskiego
w Pogotowiu Opiekuńczym
nia 14 grudnia
2004
Grupa
Wolontariuszy:
uczniów i nauczy
nauczy-cieli Liceum Salerozjańskiego we W
Wrocławiu udała się do
Pogotowia Opiekuńczego św
św.. Jana Bosko przy ul. Borowskiej we W
rocławiu.
Wrocławiu.
Wizyta ta miała nadzwyczajny, świąteczno-mikołajkowy, charakter i miała za cel
spotkanie z przebywającymi tam dziećmi. Jeden z uczniów
przebrany za świętego Mikołaja jego dobre i radosne słowo,
prezenty, a także
gromki śpiew i liczne
zabawy, prowadzone
przez innych uczniów, towarzyszyły
temu niecodziennemu spotkaniu. Było to
już nasze kolejne
spotkanie z dziećmi z
Pogotowania i mamy
nadzieję że będziemy
mogli pojawić się tam
ponownie, by jeszcze raz pozostawić niezapomniane
chwile beztroskiej radości.

ak co roku, kilkunastu
uczniów wraz z wicedy
rektorem p. Piotrem Sicińskim, p. prof
prof.. Ewą ZdanowiczBąk oraz p. prof
prof.. Magdaleną
Zajączkowską udało się na
mikołajkowe spotkanie do Pogotowia Opiekuńczego mieszczącego się przy ulicy Borowskiej we W
rocławiu.
Wrocławiu.
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą, która tam przebywa,
rozpoczęło się od śpiewania
piosenek z repertuaru Arki
Noego i kolęd oraz tańców.
Chwilą, która wzbudziła dużo
emocji, było wręczenie prezentów. Każdy bez wyjątku otrzymał drobny upominek od św.
Mikołaja sporządzony przez licealistów. Na zakończenie p.
prof. Siciński opowiedział
krótką historię św. Mikołaja.
Zadowolenie dzieci z prezentów było mniejsze lub większe,
ale cieszy nas to, że udało nam
się rozpromienić ich smutne
twarze. Dla nas wszystkich to
spotkanie było wielkim przeżyciem. Chcieliśmy dać jak najwięcej od siebie, choć wiemy,
że prezenty najbardziej potrzebne to nie zabawki, książki
czy ubrania, ale MIŁOŚĆ I
PRZYJAŹŃ - a te przecież może dać
każdy z nas...

Dominika Mielczarek

Jagna

D

J

Liga na własnym podwórku
a przełomie listopada i grudnia
odbyły się mistrzostwa szkoły w
piłce nożnej. Wzięło w nich udział
sześć drużyn ze wszystkich klas, a klasa II B wystawiła nawet dwa zespoły
zespoły..
Świadczy to o bardzo wysokim sportowym poziomie tej klasy. Całe mistrzostwa zdominowała drużyna z kl. II B2
w składzie: Mateusz Jarząbek (kapitan), Tomasz Piecha, Piotr Bomba,
Maciek Łukasik oraz Paweł Grabowiecki. Kapitan tej drużyny został najlepszym piłkarzem mistrzostw. Dzięki swej
waleczności i celnym strzałom na
bramkę doprowadził swoją drużyn do
mistrzostwa. Zdobył on 34 bramki.
Jego drużyna gromiła młodszych i star-

N

szych. Nie było na nią mocnych. Najlepszym bramkarzem został reprezentant kl. II A Damian Rojek. Tylko dzięki
jego wspaniałym interwencjom drużyna nie przegrywała wszystkich meczy
i ostatecznie zajęła dobre 4 miejsce.
Natomiast miejsca drugie i trzecie przy-

padły kolejno klasom I A oraz drugiemu zespołowi z kl. II B, co świadczy o
zupełnej dominacji męskiej części kl.
II B pod względem sportowym w naszej szkole.

TABELA MISTRZOSTW
IA
IB
II A
II B1
II B2
III

IA
X
3:8
0:3
2:13
11:6
6:8

IB
8:3
X
8:3
3:0
15:4
12:5

II A
3:0
3:8
X
11:8
9:7
8:12
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II B1
13:2
0:3
8:11
X
16:3
5:5

II B2
6:11
4:15
7:9
3:16
X
9:10

III
8:6
5:12
12:8
5:5
10:9
X

Punkty
12
0
6
7
15
4

Miejsce
II
VI
IV
III
I
V

Bramki
38:22
15:46
35:34
24:42
61:29
40:40
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DODA
TEK LITERACKI
ODATEK
Zamiast wstępu
W tym miejscu publikujemy teksty literackie uczniów naszej szkoły. Dla mnie ich czytanie to najpiękniejsza przygoda.

J. Kaczorowski
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dominika Milczarek
„Zza mgły”

Aleksandra Pawłowicz
„Nie lubię poetów”

Dominika Gnatek
„Nieśmiałość pani D.”

Zaczyna się tam, gdzie się kończy,
Samotna dusza wędruje przez życie,
Wiatr znów posyła za mną "listy gończe"
I ciągle słyszę pościgu syren wycie...

Powiem ci, że poeci kłamią.
Wymyślają światy,
Piszą wielkie słowa
Jakby już wszystko wiedzieli,
Wszędzie byli.
Udają,
Że wyrwali światu wszystkie tajemnice.

Siedzę na ławce.
Nagle dosiada się P.
I co ci teraz powiem?
No cóż...
Powiem ci, choć zżera mnie wstyd:
Że, no wiesz.
Szsz
Prawdziwą hańbą byłoby dać ci to odczuć.
Prawdziwym wstydem byłoby, gdybyś się przypadkiem dowiedział
O, no wiesz,
Wiesz o czym, miły mój.
Gdy myślę o tym,
Ciemny rumieniec wpełza mi na twarz
HIHI.
I nie powiem ci tego,
Choćby mnie poddawano kaźniom niewyobrażalnym
I nie powiem ci tego, choćbyś mnie prosił z całych sił
I nie powiem, choćby świat się kończył i skały pękały.
No i nic,
Zostaniemy tu, na ławce, na zawsze,
Mówiąc z wypiekami na twarzach
O nadchodzącej pogodzie

Biegnę non stop przed siebie
Bez żadnej przerwy czy postoju,
Szukając szczęścia kwiecie - Ciebie
Pomimo trudu, zmęczenia i znoju.
Już wiatru nie czuję w zapału skrzydłach
Już nawet ptaki wyśmiewają mnie...
Moja przyszłość tonie w gęstych mgłach
Czasem czuje się jakbym stąpała tylko we śnie...

Powiem ci, że poeci to
Nie ludzie wybitni.
Wręcz odwrotnie,
Raczej czarni niż biali.
Często nie potrafią
Wpasować się w dzisiejsze realia.

Czy w końcu swe szczęście znajdę?
Czy warto dalej do przodu iść?
Może ktoś rozpowiedział o szczęściu bajdę...
A nadzieja opada jak ostatni jesienny liść...

Poproszę cię jeszcze, żebyś
Nie słuchał skomplikowanych rad.
Nie lubię poetów, bo
Boją się prostych rozwiązań.

Aleksandra Pawłowicz
„Katedra”
Zanim wybrzmią
Organy
W niepokornie ciemnym
Kościele
I nim wypali się
Ognik czerwony
Czuwający zawsze i niezmiennie
Jest jeszcze
Choć niepewny
Czas
By zdążyć
Przed klucznikiem
Który zamknie wrota
Twojej Katedry
By na zawsze pozostała
Pustą.

Dominika Gnatek
„Ku niemiłości”
Stało się.
Przestałam kochać.
Słowik spadł z drzewa,
urwał śpiew
odfrunął - frrr.
Wystukuję nogą rytm
(wczoraj tak biło moje serce).
Lekko mi na żołądku.
Nikt nie zaprząta moich myśli.
Radio gra głośniej i
wszystko poszarzało.

6

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie
Czym jest szczęscie Zamknij kiedyś czyjąś dłoń
W swojej dłoni
I milcz.
Nie naśladuj poetów.

Paulina Piosik
Sens istnienia
Kiedy późnym popołudniem zastanawiam
Się nad swoim marnym życiem,
Ktoś tam na górze stanowczo temu protestuje.
Chmury chcąc pogodzić się z Niebem,
Wylewają gorzkie łzy rozpaczy.
Dotykają nimi delikatnych płatków Ziemi.
Ona jak kochająca Matka, na swe barki
Potrafi przyjąć wszystko.
Czy to siłę piorunów, czy stanowczość gradu.
Sama nie chce niczego w zamian.
Lecz gdzieś tam na górze są Anioły,
Które swą radością, pragną podzielić się z nami.
Zamiast sypać kwiatami,
Obdarowują świat Tęczą.
To ona w nagrodę za burze, wichury i zamiecie,
Pokazuje prawdziwe oblicze….
Boskości!
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Paulina Piosik
Pory roku
Wiosna sprawia, że świat się rodzi.
Dzięki niej zakochują się młodzi.
Lato daje każdemu trochę wytchnienia.
Gdyż to wtedy przylatują marzenia.
Jesień ubarwia nam życie,
A jej czerwień oglądamy w zachwycie.
Zima sypie diamentami,
Które otulają nas płatkami.
Te piękne pory roku sprawiają wrażenie,
Że Gwiazdy podziwiają Ziemię!

DODA
TEK LITERACKI
ODATEK
Bitwa (fragment)
świcie zagrzmiały rogi i z miasta
Aregost wyruszyła olbrzymia armia,
kierująca się na północ. Maszerowali przez trzy dni, wędrując powoli, aby
armia była wypoczęta i gotowa na
wszystko.
Czwartego dnia zatrzymali się na Równinie Bladego Księżyca oczekując wroga.
Zdążyli rozłożyć mały obóz i sprawdzali,
czy ukształtowanie terenu pomoże im
wygrać, oraz zastanawiali się, jaką taktykę zastosować. Rycerze czyścili broń, a
magowie bawili się, puszczając różnokolorowe światła. Wtem ich zobaczyli. Olbrzymia armia wroga szła w ich kierunku.
Zadęły rogi oznajmiające wezwanie do
pełnej gotowości bojowej. Eerion dokonywał właśnie przeglądu oddziałów, gdy
przybiegł adiutant z wieścią.
- Dowódco! Przywódca wojsk królestwa Orynuth - Mahros - chce się z tobą
widzieć.
- Prowadź zatem, żołnierzu.
Chwilę potem zobaczył rosłego elfa
wraz z eskortą tuzina doborowych rycerzy na wspaniałych rumakach stojących niedaleko ich obozu.

O

- Chcą nam zaimponować swą siłą i
potęgą - pomyślał młody książę - Przeliczą się z tą sztuczką.
Mierzyli się wzrokiem, aż pierwszy przerwał ciszę Mahros.
- Jestem tu na służbie u mego pana.
Nieważne jak doszło do tego sporu liczę, że będzie to honorowa walka. Nie
zniosę nieczystych zagrań i będę się
za nie mścił stukrotnie - rzekł.
- Także ja tak pragnę i oby tak było.
Oby nasze miecze starły się na polu
bitwy! Żegnaj - odpowiedział Eerion.
Mahros uprzejmie się pożegnał, wsiadł
na konia i wrócił do swej armii, która
zaczęła rozkładać obóz na noc.
Noc była spokojna, choć niewielu wtedy spało...
Za to nad ranem było czuć napięcie
wiszące w powietrzu.
Żołnierze zaczęli się grupować. Eerion
zauważył, że przeciwnicy także. Myślał o
setkach żon i dzieci, których mężowie i
ojcowie nie wrócą do domu... Myślał o
zniszczeniach spowodowanych tą bitwą
i całą wojną... Lecz tego się nie cofnie. To
są najokrutniejsze prawa - prawa wojny.

Wojska były gotowe. Nadleciało parę
smoków - zapewne przekupionych
przez króla za wielkie skarby z coraz
to mniejszego skarbca...
Nastąpiło formowanie oddziałów. Młodzieniec kazał zadąć w rogi, rozkazując wymarsz z obozu.
Spojrzał na dziesiątki rycerzy jadących
na koniach we wspaniałych płytowych
zbrojach, w których krwawo odbijał się
wschód słońca... Idących pieszo wojowników z pikami, toporami i mieczami,
które niedługo będą ociekać krwią... Z
tyłu rozlokowywali się łucznicy i magowie. Eerion wsiadł na swego konia i armia wyruszyła... Chód przeszedł w bieg,
a kłus w galop. Żołnierze zaczęli wzywać swych bogów do pomocy, inni śpiewali pieśni wojenne. Powietrze drżało od
starannie wymawianych zaklęć. W niebo wzbiły się dziesiątki magicznych
bestii, aby wspomóc jedną lub drugą
armię. Niebo przeszyła pierwsza błyskawica, a pierwszy żołnierz został przebity strzałą...
- Zaczęło się... - Wyszeptał dowódca i
przystąpił do szarży.

Piotr Kraśkiewicz

Opowiastki abstrakcyjne.
Na poły biograficzna opowiastka o artystycznym pędzie.
iegiem artysta spostrzegł, iż
życie jego nie ma już żadnego
sensu, wypił do końca kawę i
przez okno to tamto z różową, ręcznie
malowaną framugą, z ikrą wyskoczył.
A że leciał tak jako koszula na wiatr rzucona, podziwiał widoki, co mu przed
oczyma, jak małe rybki w akwarium
ciotki Józefiny
Józefiny,, migały
migały..
Jako człowiek łakomy, ale i również z
powodu tego, że mu się nieco w tym
spadaniu całym nudziło, wyciągnął z
brudnawej kieszeni lizaka i jął lizać go
z zacięciem, aż poczuł, że bezecnik
zniknął na dobre. Żal mu było jednak
lizaka, co został zjedzony, więc zapłakał żałośnie i westchnął. Chciał owo
nieszczęśliwe uczucie w paru słowach
opisać, ale wnet spostrzegł, że nie wziął

B

z mieszkania kajecika, co go zawsze
za pazuchą nosił. Spróbował wrócił na
okno, co mu coraz to bardziej w oczach
malało, ale była to robota tak męcząca, że po chwili ciężkich znojów zrezygnował.
Spadając tak, ujrzał w jednym z okien
dzieweczkę o zielonej kokardzie, co mu
się bacznie i ze zdziwieniem przyglądała. Zmarszczył brwi. Nie lubił ludzi,
którzy przyglądają mu się ze zdziwieniem, kiedy leci z okna w dół. A żeby
dać tego dowód, wykrzywił się do niej
straszliwie, na co dzieweczka, mylnie
odczytując wykrzywienie jego warg
karmazynowych, odpowiedziała mu
uśmiechem. „Uśmiech ma podobny do
mojej Marylki”- pomyślał artysta i poprawił kaszkiecik, co mu się lekko od
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tego spadania w bok przekrzywił. „Ciekawe, co powie moja Marylka, kiedy
do domu przyjdzie, a tu makaron nie
ugotowany...”- po czym złapał się za
rozczochraną wiatrem głowę.
- Muszę wrócić!!! - wykrzyknął, ale nic
to nie dało.
- Muszę wrócić - powtórzył - Marylka
nie wie, jak się rozpala kuchenkę! Pokopci sobie fartuszek!
Nic. Chmury, co mu mijały coraz szybciej przed oczami, nie zwolniły.
- To niesprawiedliwe - mruknął artysta
i plasnął o chodnik.
- Rzeczywiście - powiedział chodnik.Następny cholerny artysta.

Dominika Gnatek

7

„Ekipa SLO” na arenie sportowej
czniowie naszej zacnej szkoły
dbają nie tylko o własną wiedzę,
ale również o siłę i sprawność fizyczną.
Przykładem tego są obiecujące wyniki
startów naszych reprezentacji w międzyszkolnych zawodach o wysokiej
randze. Od początku roku szkolnego
gościliśmy już m.in. na Stadionie Olimpijskim oraz ścigaliśmy się w biegu
sztafetowym na Wzgórzu Partyzantów.
Sztafetowe biegi przełajowe. Wraz z naszym trenerem, czyli p. prof. Omelaniukiem, nasza drużyna liczyła 11 osób.
Naszym zadaniem było przebiec odległość 10x1000 metrów. Zadanie to nie
było wcale proste, gdyż teren zawodów
był terenem dość górzystym, a towarzysząca nam pogoda uczyniła podłoże miękkim i śliskim. Co najgorsze, z
nieba nieustannie sączył się lodowaty
deszczyk, który później przerodził się
w całkiem obfite opady. Jednak mimo
tego zimna i wszędobylskiej wody nasza drużyna podjęła bardzo gorącą
walkę. Od samego początku utrzymyktórejś z pierwszych zmian utraciliśmy
jednak to miejsce i bardzo stabilnie biegliśmy na miejscu piątym. Odrobina
pecha i łut szczęścia przeciwników
spowodowały, że zawody ukończyliśmy na szóstej pozycji. Naszą dziesiątkę lekkoatletów niełatwo było jednak
pokonać. A wśród nich: Juliusza Walaszczyka, Wojtka Dąbrowskiego, Mateusza Oranowskiego, Michała Lorczyka, Konrada Kochela, Michała Szklarzewicza, Mateusza Jarząbka, Marcina
Batóga, Błażeja Hnatio oraz Macieja
Łukasika.
Nasz kolejny start to udział w Finale Dolnośląskiej Ligi Lekkoatletycznej
(12.10.2004). Tym razem pogoda nie raczyła nas opadami, za to był to chyba

SLO na antenie

U

M

najzimniejszy dzień października.
Szczególnie ciekawie robiło się, gdy z
powodu opóźnień przesuwano zaplanowane starty coraz to później. A trybuny
raczej ogrzewane nie były... Ale mimo
uporu organizatorów, aby schłodzić
nasz zapał, znów się nie poddaliśmy.
W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy 20 miejsce, co jak na 100. osobową szkołę, jest
naprawdę dobrym wynikiem. Na tartanie reprezentowali nas: Konrad Kochel,
Paweł Najmowicz, Błażej Hnatio, Maciej
Łukasik, Michał Szklarzewicz, Wojciech
Dąbrowski, Juliusz Walaszczyk. W dal
skakali: Tomasz Piecha oraz Jan Kapusta. Kulami pchali maturzyści: Robert
Cieślik wraz z Radkiem Niedzielskim.
Patrząc przez pryzmat lat widać, że nawiązujemy coraz bardziej wyrównaną
walkę na wszelkich
zawodach sportowych. Wiem jedno,
że nie wystarczy
czekać na złote
czasy super-sportowców w SLO.
Trzeba podjąć wyzwanie i na te czasy zapracować.

Cezar

8

iesiąc temu gościliśmy w na
ro
„Wro
szej szkole telewizyjną „W
cławską T
rójkę”.
Trójkę”.
Nasi goście starali się pokazać niemal każdy zakątek naszej szkoły
oraz każdą napotkaną osobę z zamiarem zarejestrowania uwag naszych uczniów bądź nauczycieli. Zaś
ci, których udało się złapać sprytnej
kamerze (tudzież człowiekowi obsługującemu to skomplikowane urządzenie) ocenili naszą szkołę oraz to,
co się w niej dzieje, bardzo pozytywnie (bo przecież taka jest rzeczywistość). Z niecierpliwością oczekiwaliśmy ukazania się owoców nagrania
oraz tego, jak zostanie przedstawiona nasza szkoła (i my - uczniowie) w
telewizji.
Myślę, że było to miłe zaskoczenie,
gdyż każdy z nas jest dumny z bycia
uczniem Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, a zaprezentowany w
programie „W kręgu wiary” felieton
(być może krótki, ale treściwy) już
owocuje. Moglibyśmy godzinami opowiadać o naszej szkole, o tym, że
„(…)nauczyciele są naszymi przyjaciółmi.”, że tutaj „(…) bawimy się
wiedzą i dzięki temu lepiej ją przyswajamy”. To tylko fragmenty, które tworzą
historię.
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Agnes

Dodzia MOVIE:
udzie mają różne hobby
hobby.. Jedni
lubią zbierać na przykład znacz
ki, zabawki z kinder
-niespokinder-niespodzianki czy też stare kapsle po piwie,
inni interesują się muzyką, sportem,
językoznawstwem, chłopakiem koleżanki, w końcu FILMEM. T
ak, tak, mam
Tak,
tu zamiar was potraktować moją pasją!
Ja będę pisać, a wy będziecie musieli
to czytać, czytać i jeszcze raz CZY
TAĆ!
CZYT
I nic was nie uratuje, hahahaha!!!
Zacznę od jednego z moich ulubionych
filmów i nie przepuszczę okazji, aby
zamieścić recenzję po raz kolejny!

L

Fortepian
ziewiętnastowieczna Anglia. Ada,
niema, samotnie wychowująca
sześcioletnią, nieślubną córkę kobieta, zostaje wydana za mąż za właściciela ziem w nowozelandzkiej głuszy
głuszy..
Zagubiona i samotna, namiętnie oddaje się grze na swoim ukochanym fortepianie. Instrument zostaje jednak
sprzedany wspólnikowi jej męża. Namawia on Adę na lekcje, które powoli
prowadzą obojga do dwuznacznych
sytuacji, w końcu do romansu.
Jest coś urzekającego w tym filmie. Coś,
co sprawia, że chcemy chłonąć go
wszystkimi zmysłami, przeżywać każdą
jego sekundę od nowa. Muzyka? Może.
Gra odtwórczyni Ady, Holly Hunter? Na
pewno. Ale czymś, co porusza nas do
głębi, nie daje nam się oderwać, jest subtelna, pouczająca wymowa tej perełki. Tu
nie ma zbędnych słów i wzniosłych dialogów. Koncentrujemy się na uczuciach,
myślach, wreszcie wspomnianej wyżej,
niepokojącej, pięknej muzyce Michaela
Nymana. Hunter udowadnia nam, że nie
trzeba wiele gadania, by oddać mądrość
i siłę Ady, reszta aktorów nie dorasta jej
do pięt, choć im też nie mam nic do zarzucenia (mam za to Akademii, nie wiem
za co ta statuetka dla Anny Paquin). Nigdy jeszcze nie widziałam tak odważnego (z czystym sumieniem daję czerwony
znaczek za nagość i odcięty palec głównej bohaterki), a jednocześnie delikatnego i niewulgarnego filmu.
„Fortepian” dołączył do grona moich
ulubionych filmów dość niedawno, nie
zdążyłam więc jeszcze dobrze po nim
wystygnąć, dlatego tym bardziej polecam go gorąco i już niedługo pojawiam
się, aby męczyć was dalej!:P
Agnes

D

NBA już gra!
o raz pierwszy w blisko 60-letniej
historii rozgrywek koszykarskiej
ligi NB
A o mistrzowskie pierścieNBA
nie rywalizować będzie 30 drużyn podzielonych na sześć - a nie jak było
do tej pory na cztery dywizje.
Sezon regularny ligi NBA zaczął się w
nocy czasu polskiego z 2 na 3 listopada. Mistrzowskiego tytułu bronią koszykarze Detroit Pistons, ale amerykańscy
specjaliści zawodowej koszykówki nie
dają „Tłokom” dużych szans na powtórzenie sukcesu. W ankiecie przeprowadzonej wśród generalnych menedżerów
30 zespołów NBA głównym pretendentem do tytułu jest San Antonio Spurs.
Najpoważniejszymi rywalami Spurs na
Zachodzie będą koszykarze Minnesota
Timberwolves i Houston Rockets. Na
Wschodzie ton rozgrywkom powinny
nadawać zespoły: Indiana Pacers, Miami Heat, Detroit Pistons. Debiutantem w
gronie zawodowców jest zespół Charlotte Bobcats, z powodu którego dokonano nowego podziału na dywizje - trzy
wschodnie: Atlantic, Central, Southeast
i trzy zachodnie: Pacific, Northwest, Southwest. Poprzednio rozszerzono ligę z
27 do 29 drużyn, w sezonie 1995-1996.
Dołączono wówczas zespoły z Kanady:
Toronto Raptors i Vancouver Grizzlies
(„Niedźwiedzie” w 2001 roku zostały
przeniesione do Memphis).
W najlepszej lidze świata - po rezygnacji przez Chicago Bulls z Cezarego Trybańskiego - zagra tylko jeden Polak - 19letni Maciej Lampe (Phoenix Suns).
„Słońca” w meczach przedsezonowych
spisywały się dobrze - wygrały sześć z
siedmiu meczów, a Lampe w niektórych
spotkaniach zebrał dobre recenzje.
Zespoły z tych samych dywizji zagrają
ze sobą cztery razy (dwukrotnie u siebie
i na wyjeździe). Drużyny z tych samych
konferencji, ale innych dywizji zmierzą

P

się trzy lub cztery razy, zaś ekipy z innych konferencji spotkają się dwukrotnie (dom i wyjazd). Zmianom nie ulegnie
system play off, w którym zagra - tak jak
obecnie - 16 zespołów. Pewne miejsce
w drugiej fazie rywalizacji będą mieli
zwycięzcy poszczególnych dywizji. Pozostałe drużyny zostaną wyłonione na
podstawie bilansu spotkań w sezonie
zasadniczym. Play off rozpocznie się 23
kwietnia.
Rywalizację w sezonie 2004/2005 można określić jako starcie dwóch koncepcji
budowy zespołów: stabilizacji i zdecydowanych zmian. Na stabilność postawili
między innymi szefowie San Antonio
Spurs, dodając do bardzo wyrównanego
podstawowego składu jedynie dobrego
strzelca Brenta Barrego z Seattle SuperSonics; Minnesota Timberwolves, zachowując cały skład, w tym największą swą
gwiazdą Kevina Garnetta oraz Indiana
Pacers, którzy nie stracili żadnego wartościowego koszykarza i przyjęli kilku debiutantów. Rewolucyjnych zmian dokonali
między innymi działacze Houston Rockets i Orlando Magic wymieniając się takiej klasy koszykarzami jak Tracy Mc Grady (przeszedł do Houston) czy Steve
Francis (powędrował na Florydę). To
samo dotyczy drugiej drużyny z Florydy Miami Heat, która za Shaquille'a O'Neala
odesłała do Los Angeles Lakers trzech
graczy oraz Dallas Mavericks i Lakers.
„Jeziorowcy” stratę O'Neala uzupełnili 36letnim Vlade Divacem, pozyskanym z Sacramento Kings, którego pod koszem
będzie musiał wspomagać Lamar Odom
(z Miami) i Chris Mihm (Boston), ale to i
tak może się za mało w rywalizacji w mocniejszej konferencji Zachodniej. W ekipie
Lakers bardzo wiele będzie zależeć od
Kobe Bryanta, jego współpracy z kolegami i nowym trenerem Rudym Tomjanovichem.

Dywizje NBA
w sezonie 2004/2005:
Konferencja Wschodnia
Southeast Division, Atlantic Division, Central Division
Konferencja Zachodnia
Southwest Division, Pacific Division, Northwest Division
Nr 8 (14) grudzień 2004
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Wycieczkowy rozkład dnia (Kraków)
ycieczka do Krakowa odbyła się
w dniach 8, 9, 10 listopada. Po
jechały na nią klasy 1a i 1b.
A oto i przybliżony plan wycieczki:

Dzień 2
Godz.8.00
Ubrani i wyspani(!?) jemy śniadanie w
Sali Rycerskiej, następnie jesteśmy zaznajamiani z planem dnia.
Godz.9.00
Jesteśmy już na Wawelu. Zwiedzamy
katedrę i katakumby. Zapewne najbardziej podobał się wszystkim dzwon Zygmunta, który - wedle legendy, spełnia
życzenia (wystarczy tylko lewą ręką dotknąć serca dzwonu i pomyśleć życzenie).
Godz.11.00
Jemy obiad. Jesteśmy barze „Flisak”
Godz.12.30
Jesteśmy na rynku. Kupujemy osławione krakowskie precle i karmimy gołębie.
Godz.15.00
Jedziemy wspaniałym krakowskim
tramwajem do kina IMAX. Seans był naprawdę ciekawy. Ja pierwszy raz byłem w trójwymiarowym kinie, tak więc wywarło to na mnie pewne
wrażenie.
Godz.17.00
Jesteśmy z powrotem w
ośrodku. Zajęcia własne:.
Godz. 22.00
Idziemy spać…
Godz.24.00
Jeszcze raz idziemy
spać.

W

Dzień 1
Godz. gdzieś koło 5:00
Jest rano…gdzieś koło piątej…nieme…nie każcie mi wstawać.. Błagam!..Wstałem. Szybko zjadam śniadanie, zbieram plecak ( ile to waży!!!) i
ruszam na podbój świata.
Godz.6.10
Zbiórka na dworcu. (Optymistyczny akcent: są tacy, którzy wzięli jeszcze więcej niepotrzebnego bagażu niż ja:)
Godz.6.40
Władowaliśmy się do pociągu, po krótkich poszukiwaniach zajmujemy miejsca. Po krótkim siedzeniu ruszamy na
nowe poszukiwania ( wagon, w którym
siedzieliśmy, jechał do Lublina).
Godz.7.00
Jest, w końcu mamy swoje miejsca! Jedziemy.
Godz.12.00
Dojechaliśmy.
Jemy
obiad w barze mlecznym
„Pod Temidą”.
Godz.14.00
Po uroczym spacerku
przez Kraków (razem z
bagażami) docieramy do
naszego ośrodka.
Godz.18.00
Po 4 godzinkach odpoczynku zbieramy się w
miejscu nazywanym Salą
Rycerską. Tam zjadamy
kolację i poznajemy plany na najbliższe kilka godzin. Chętni mogą iść
zwiedzać Kazimierz.
Godz.19.00
Głodni wiedzy historycznej ( i pizzy, ale o tym zaraz) ruszamy w stronę
centrum. Idziemy przez
starówkę. W pewnym momencie zatrzymujemy się
obok jakiegoś budynku,
który, jak się okazuje, jest
synagogą. Idziemy dalej,
dochodzimy do „Pizza
Hut” i objadamy się pizzą.
Godz. 22.30
Wróciliśmy. Kładę się
spać. Dalej nie wiem, co
to jest ten Kazimierz…
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P.S.
Wycieczka chyba dla
wszystkich była ciekawym
przeżyciem. Częste spacery po Krakowie sprawiły, że teraz pewnie nikt by
się w nim nie zgubił.

P.S. II
Plan wycieczki nie zawsze
jest chronologicznie zapisany, ale w natłoku wrażeń
łatwo było stracić poczucie czasu.

Filet & Bebzon
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„W życia wędrówce na połowie czasu...”
Półmetek klasy IIA i IIB
a sobota była zupełnie wyjątko
rocław i
Wrocław
wa. Od samego rana W
okoliczne miasteczka przygotowywały się na
wieczorną galę. Damy odwiedzały (zupełnie przypadkowo i bez potrzeby
oczywiście ;-)) kosmetyczki i stylistów, a panowie
(udając, że się niczym nie
przejmują) buszowali w
szafach (a niektórzy nawet w sklepach!!!), aby
znaleźć odpowiedni strój
(na szczęście nie znaleźli
garniturów komunijnych).
Na kilkanaście minut
przed rozpoczęciem uroczystości, zaczęli zjeżdżać się pierwsi wyśmienici goście.
Pod gmach podjeżdżali ekskluzywnymi limuzynami 135, 127,
128 lub wersjami mini (z
prywatnym kierowcą-tatusiem). Telewizja Powszechna X. Babiak i
Spółka towarzyszyła
gwiazdom na każdym
kroku (i to dosłownie!!!),
nie zawiódł również światowej sławy fotoreporter
(ksywa) profesor Siciński.
Aleja gwiazd (potocznie
korytarz) zamieniła się w
prawdziwy wybieg dla
modelek (no i może modeli). Królowały suknie
czarnego koloru o klasycznym kroju (prosto z Paryża ;-)),
choć nie brakowało też awangardo-

wych kreacji (tiule, szarpania, odważ- babci). Obsługa cateringowa spisała
ne cięcia, fluorescencyjne kolory świe- się wyśmienicie (mniam, mniam). Stoliki nakryte chińską porcelaną, potrawy z różnych
stron świata (sądząc po
wyglądzie, to z Chin, Francji i Włoch). Ogromnie zaciekawienie wzbudzał stolik VIP-ów, przy którym panowało największe poruszenie. Zadziwiali oni nie
tylko swym zupełnie nowym image, lecz również
ukrywanymi dotąd przed
światem partnerami!!!
Było również wiele okazji
do zaistnienia w towarzystwie i popisania się zdolnościami, np. ekspresyjżo spod igły Arkadiusa). Natomiast nym tańcem z balonem (i partnerem).
mężczyźni powalali na kolana hektoli- Imprezę rozkręcały miksy (a właściwie
remiksy) didżeja Kulli, który osobiście sprawdzał,
jak goście się bawią.
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy.
Tak też się stało z tym bankietem, którego oficjalne
zakończenie było przewidziane na godzinę 1:00.
Goście opuszczali salę w
szampańskim nastroju
(ufundowanego Piccolo),
ale jestem przekonana, że
ten półmetek na zawsze
zapadł im głęboko w pamięci (takich zaczepistych
imprez się nie zapomitrami wylanych wód kolońskich (w koń- na!!!).
cu przydał się gwiazdkowy prezent od
Paulina Piosik

Dzień 3 ( i ostatni)
Godz. - nie wiem, rano.
Rutyna- śniadanie, plan dnia. Pakujemy się.
Godz. koło 9.00
Ruszamy ostatni raz na miasto. Chodzimy po rynku, wcinamy precle i karmimy gołębie. Wpadamy też do cukierni „Arlekin” (pyszne ciasto bananowoczekoladowe!).
Godz. gdzieś koło 11.00
Zwiedzamy Muzeum Narodowe. Oglądamy wspaniałe obrazy znamienitych
polskich malarzy (wśród nich: „Sejm
bociani”, „Babie lato” i wiele innych).

Godz.12.00
Jemy obiadek w znanym nam już barze „Pod Temidą”.
Godz.14.00
Zabieramy z ośrodka spakowane
wcześniej bagaże i ruszamy na dworzec.
Godz.15.30
Odjeżdżamy z Krakowa.
Godz.19.00
Wrocław!!!

T

Filet & Bebzon
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Szaleni drugoklasiści atakują Pragę
est poniedziałkowy poranek. W
Wyy
siadam z tramwaju i pędzę ul.
Młodych T
echników
Techników
echników.. Po drodze
widzę zaspane twarze ludzi mijających
mnie na chodniku. Nie ma w tym nic
nadzwyczajnego, wszak robię to każdego tygodnia, a jednak to inny poniedziałek.
Zamiast plecaka z książkami targam za sobą torbę z ciuchami, w głowie
zamiast trójmianów kwadratowych i tego typu rzeczy mam plany na najbliższe trzy dni, a na twarzy
smutek poniedziałkowego
poranka zastąpił banan od
ucha do ucha, który mówi:
I'am happy. Za kilka minut
drugoklasiści rozpoczną
inwazję na Pragę, ale
wszystko po kolei. Więc
idę chodnikiem obok przyszłego urzędu skarbowego i nagle między drzewami ogałacanymi przez jesień z liści widzę biały autokar. Docieram pod autokar, dookoła
widzę kilka znajomych twarzy. Jest dobrze. Wbijam się do autobana i zajmuję sobie miejsce. Po chwili do środka
wkraczają inni. Nagle robi się większe
zamieszanie, niż było do tej pory. To
Gosia próbuje przecisnąć
się z „jamnikiem” w wąskim przejściu autokaru.
Około 8.00 pojawiają się
nasi aniołowie stróże, którzy z uśmiechem na twarzy pomogą nam nie popełnić głupstw podczas
wycieczki. Aniołowie, a raczej aniołki, to panie profesor B.G., K.S., M.S. i największy ciemięzca drugoklasistów o wdzięcznym
oznaczeniu ks.M.L. Wszyscy już są na pokładzie
białego wehikułu. Na początku kilka słów wstępu
od szefostwa, tzn. aniołów
stróżów i przewodnika. O
8.07 autokar rusza. Wszyscy są zadowoleni, banany na każdej
twarzy, na wideo - film. Jest dobrze.
Pędzimy po wspaniałych polskich drogach i nagle wielki entuzjazm wstrząsa autokarem. Widzimy pierwszy śnieg
roku 2004. Po kilku godzinach podró-

ży witamy Pragę. Gdzieś w centrum
Pragi nasi kochani aniołowie stróże wyrzucają nas z autokaru. Teraz wszyscy
pędzimy za przewodnikiem po stolicy
Czech. Oglądamy kilka historycznych
budyneczków, w tym rzadko spotykany budynek w stylu kubistycznym, w
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którym mieści się... muzeum kubizmu.
W brzuchach już trochę nam burczy,
ale jesteśmy twardzi i wleczemy się za
przewodnikiem. Nagle stajemy przed
restauracją z czeskim jedzeniem.
Wśród ludu krąży plotka, że będziemy

jedli knedliczki. Plotki się potwierdzają,
po ciężkiej przeprawie w kolejce siadam za stołem, a przede mną jest gorący rosół i knedliczki. Biorę się za ich
kąsanie i po jakimś czasie mój żołądek jest już pełny. Inni też są najedze-

ni, co widać po ich twarzach. Po opuszczeniu restauracji dalej pędzimy, jak
owieczki za swoim pasterzem, za przewodnikiem. Oglądamy Stare Miasto i
Dzielnicę Żydowską gdzie znajduje się
sklep Rolexa i inne tego typu placówki, a przed kamienicami stoją auta, takie jak BMW 7, AUDI A8
czy Mercedes klasy S. W
Dzielnicy Żydowskiej
mamy okazję zwiedzić synagogę, ale nagle w moich uszach słyszę boski
głos jeszcze bardziej boskiego ks.M.L.: „Nie idziemy do synagogi, bo jest
za drogo”. Tak właśnie
kończy się moja przygoda z praskimi Żydami. Po
obejrzeniu dawnego miejsca zamieszkania Żydów
dostajemy trochę wolnego czasu. Ja osobiści kręcę się trochę po Starym
Mieście, ale inni kupują
pamiątki itp. Gdy minęło
kilka minut przerwy udajemy się do autokaru i zmierzamy do
ośrodka. Zakwaterowanie przebiega
szybko i bez żadnych problemów, aż
jestem pod wrażeniem. Gdy już wszyscy mają pokoje i łóżka, szefostwo rzuca propozycję pójścia do miasta. Większość się zgadza i tylko
kilkoro słabeuszy zmęczonych całym dniem
zwiedzania zostaje w
ośrodku. Po odprawie,
którą profesjonalnie przeprowadzają prof. B.G. i
ks.M.L., ruszamy na nocny podbój Pragi, a dokładniej mówiąc, to na
poszukiwanie jakiegoś
otwartego sklepu. Po kilku minutach stajemy
przed samem, ale jest
mały problem, jest on zamknięty. Stoimy więc pod
sklepem, szefostwo obmyśla strategię dalszych
działań i nagle... ŁUP!!! To
jeden z naszych wspaniałych uczniów w poszukiwaniu światła
próbował przejść przez szklaną szybę.
Najwyraźniej Czesi mają bardzo dobry
płyn do mycia okien. Wracamy do
ośrodka po wieczorze pełnym wrażeń,
ale noc się jeszcze nie skończyła... Po

oficjalnym ogłoszeniu ciszy nocnej zaczyna się życie na całym piętrze. W pokoju, gdzie mieszkam, jeden z większych masterów SLO o inicjałach J.B.
próbuje przedostać się w kokonie zrobionym ze śpiwora na łóżko A.S. Po
co? Nie wiem. Jedno jest pewne. Akcja „kokon” pana J.B. kończy się wylądowaniem tegoż pana na podłodze,
czego skutkiem jest natychmiastowe
przybycie bojowo nastawionej prof.
K.S., która ma pokój pod naszą siedzibą. Tak kończy się pierwszy dzień
wizyty drugoklasistów w Pradze. Kolejny dzień zaczyna się pobudką, śniadaniem itp. Następnie wbijamy się do
autobana i pędzimy na Hradczany. Tam
zwiedzamy muzeum miniatur, pałac
prezydencki i katedrę św. Wita. Po wyjściu z katedry oglądamy zmianę warty
przed pałacem prezydenckim. Dalszym punktem programu jest Most Karola. Pędzimy więc w „przepięknym”
praskim deszczu, aby przejść przez
piękny most. Wszystko jest OK. poza
tym, że jesteśmy mokrzy i głodni. Jednak nastaje czas na jedzenie. Dostajemy 100 koron na posiłek i wyruszamy
na podój praskich restauracji. Teraz
jest trochę wolnego czasu. Część wycieczkowiczów jedzie metrem oglądać
śpiewające fontanny, inni z ks.M.L. idą
oglądać centrum Pragi nocą, ale zdecydowana większość zostaje w ośrodku. Co robią? Nie wiem, bo z panią profesor K.S. wybieram się oglądać śpiewające fontanny, i jak się później okazało, uczyć obsługi termosu pełnego
gorącej herbaty. Wróciwszy z pokazu,
zastaję rozbawiony tłum szykujący się
do nocy, ostatniej nocy tej wycieczki.
W powietrzu czuć atmosferę zbliżających się jazd, które tej nocy na pewno
nie ominą salezjańskiego ośrodka wypoczynkowego w Pradze. Nadchodzi
noc, drugie piętro nie śpi, pomimo że
cisza nocna obowiązuje już dobrych kilkadziesiąt minut. Mniejsza o to. Najważniejsze, że powiodła się akcja „Perges”,
co oznacza, że pasta z tubki jakimś
dziwnym trafem przedostała się na czoło słodko śpiącego Mateuszka. Następnego dnia z samego rana opuszczamy
Pragę, potem zwiedzamy Kutną Horę,
jemy całkiem niezły obiad i rozpoczynamy powrót do Wrocławia. Podróż mija
przyjemnie, tuż przed Wrocławiem odbywamy „postój konieczny” i o 21.05
zatrzymujemy się przed SLO. Wycieczka była SUPER!!! Wielkie dzięki dla organizatorów i... prosimy o więcej.
Dawid Wawrzynów

Jak TO zrobić?
mnie w domu, zawsze robi TO
radycyjnym sposo
„Tradycyjnym
ojciec.” „T
„
bem”. T
akie zazwyczaj padają
Takie
odpowiedzi, kiedy pytam się ludzi o dy
dy-lemat, jakim jest zabicie świątecznego karpia. A dylemat jest to niemały
niemały,,
bo albo nie mamy serca, albo się boimy
imy,, albo nie wiadomo co jeszcze. Aby
wyjaśnić ten krwawy problem, udałem
się do Macieja Mrugały - eksperta w
tej dziedzinie i poprosiłem o radę:

U

Witam cię, Maćku!
Witam.
No więc jak to jest z tymi karpiami..
U mnie w domu - jak w większości
domów w Polsce, rytuału dokonuje
ojciec. Na tyle jesteśmy oryginalni,
że nie bawimy się młotkiem, tylko
spuszczamy krew. Mam jednak lekkie wątpliwości, czy jest to humanitarny sposób ...
[Maciek się lekko uśmiecha.]
Wiesz, na pewno lepszy niż walenie
biedaka młotkiem po głowie, ale z przykrością muszę stwierdzić, że specjalnie humanitarny to on nie jest… Ale nie
jest tak źle.
No tak, znam ludzi, którzy potrafią zostawić karpia na pół dnia bez wody
albo udusić go własnymi rękoma.
Ja też znam takich ludzi. Bo tak naprawdę, to ile domów - tyle sposobów
zabijania karpia.
Wspomniałem wcześniej, że jesteś
niejako „ekspertem” w sprawie ryb,
chyba mogę tak powiedzieć...
Poniekąd. Co prawda, ja jestem dopiero na pierwszym roku rybactwa śródlądowego, ale zebrałem wiadomości na
ten temat z oficjalnych źródeł, więc...
tak.
No dobra, to jak to w końcu jest z
tymi karpiami. Jeść czy nie jeść?
A jeść, jak najbardziej, sam bardzo lubię rybkę. Ale faktycznie, należy uważać, żeby się zwierzę nie męczyło.
Więc jak powinniśmy TO robić?
No, przede wszystkim na pewno nie
młotkiem - to podstawa. Bo takie bajki, że karp jest ogłuszony i nic nie czuje, to brednie. Tak właściwie, to są dwa
dobre sposoby na humanitarne pozbawienie karpia życia. Pierwszy, najdelikatniejszy: bierzesz karpia i wsadzasz
na kwadrans do zamrażalnika.
I on tego nie czuje?
Na pewno nie- karpie mają to do siebie, że kiedy temperatura się obniża,
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to zasypiają i nic nie czują. Ale jeśli nie
chcesz sobie zasmrodzić zamrażalnika, to dobry jest sposób drugi. Problem
w tym, że nieco krwawy, bo polega na
energicznym rozcięciu głowy ryby od
okolicy oczu aż do pyska.
E.., wiesz, nie żebym coś mówił, ale...
Gdyby tak mi ktoś zrobił, to raczej nie
byłbym zachwycony... Podejrzewam,
że bym poczuł...
Ale ty nie jesteś karpiem. Gwarantuję,
że on tego nie czuje. To są racjonalne
sposoby na humanitarne zabicie karpia. Żadne walenie po głowie, żadne
duszenie ani podrzynanie gardła, bo
zwierzę się po prostu męczy.
Ha, to niedługo trzeba będzie wypróbować.. Gwiazdka się zbliża - będzie
okazja. Dziękuję za rozmowę, z pewnością dużo wniesie do niejednego
domu (a przynajmniej mam taką nadzieję).
Ja również dziękuję.

Rozmawiał: Gabriel Skitaniak

P.S. A tutaj kilka przykładów nieprawidłowego zabijania karpia:

• bicie „na tchórza” - unikanie walki
Do wanny z karpiem wrzucamy włączoną suszarkę do włosów. Zaleca
się nieprzebywanie w wannie oraz
sprawdzenie, czy podłoga jest sucha.
• psychologiczne
Podchodzimy do wanny, w której
beztrosko pływa karp i znienacka
pokazujemy mu kalendarz z zakreśloną czerwonym pisakiem datą 24
grudnia. (99,9% zejście śmiertelne
na zawał)
• gry wojenne
Wrzucamy petardę do wanny.
• damskie
Wyciągamy korek z wanny i idziemy na papierosa.
• niesportowe
Idąc do domu udajemy, ze siatka z
karpiem wypada nam przez przypadek pod nadjeżdżający autobus.
• koleżeńskie
Wypijamy z karpiem flaszkę, tłumacząc mu, że nie ma po co żyć, bo
jego dziewczyna zdradza go z innym
w sąsiedniej Centrali Rybnej.
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BIAŁA SZKOŁA KLASY I

Zasłyszane w szkole
• Na lekcji j. polskiego przy omawianiu pewnego utworu, którego tematem był koniec świata:
- Oleśnica to jest wieś - mówi pewien uczeń.
- To już jest powiat - broni drugi (nie Julek).
- Czy aby na pewno rozmawiamy o końcu świata? - pyta prof. Kaczorowski.
- Tak, Oleśnica to już jest koniec świata - komentuje ktoś inny.
• Pan Kaczorowski zastanawia się kogo zapytać:
- To może ... Hm ... Może ... - tu pada imię ucznia.
- Ja nic nie wiem, nic nie powiem...
• Lekcja matematyki:
- Jak ja byłam młoda, tego nie mogłam zapamiętać - prof. Kośka.
- Co pani nie powie... - myśli głośno uczeń.
- Wyobraź sobie, że nie zawsze byłam genialna,
ale teraz to się zmieniło.
- Kiedy patrzę tak na ciebie, mam ochotę wejść
do łóżka. - p. Kośka.
- OOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! - reaguje
kolega.
- Słuchaj, w łóżku przede wszystkim się śpi. - tłumaczy nauczycielka.
- A to ciekawe. - komentuje uczeń.

Wiadomo kto:
- No to proszę, wyciągamy karteczki.
- Nieeeeeeeeee... - aplauz klasy.
Zapadła cisza.
- Ja wolę mieć 100% pewności - mówi uczeń.
• Okazało się, że nie tylko nasi kochani belfrowie mają swoje „perełki” językowe, ale także
uczniowie:
- Gdzie masz ten ołówek bezprzewodowy - chodziło o ołówek automatyczny.
• Uczeń tłumaczący słówka z angielskiego:
- To jest skrzypieczka - oczywiście chodzi o skrzypaczkę.

Tajny szpieg z klasy 3
Wskazówka dla dociekliwych nauczycieli:
Jestem na fakultecie z geografii

Teksty nauczycieli:
* Jest niedobrze na pokładzie naszego okrętu.
* Gdyby to była kawiarnia, miałbym dochody.
Prof. Kaczorowski
* Proszę mi powiedzieć co można powiedzieć???

• Na lekcji geografii:
Prof. Minorowicz o szkolnej kserokopiarce:
- Ja aż się boję dotykać tej kserowaczki „mercedesa”.

Prof. Kośka

WYJAZD:
16 stycznia 2005 r. o godz. 16.51 do
Bystrzycy Kłodzkiej z Dworca Głównego
PKP (spotkanie o 16.30. pod gł. zegarem)
POWRÓT:
22 stycznia 2005 r. o godz. 18.02
z Bystrzycy Kłodzkiej
CO ZABRAĆ:
śpiwór, narty, sanki, śpiewnik, zeszyty,
długopis itd.
KOSZT:
270 zł (karnety na wyciągi - Czarna Góra
we własnym zakresie)
Wpłaty do 10 stycznia w sekretariacie
szkoły
PROGRAM:
codzienna nauka bądź doskonalenie nauki
jazdy na nartach,
codzienne zajęcia dydaktyczne,
codzienna Eucharystia,
rekreacja: DKF, turniej klas, budowanie
projektu „Lepsza Polska”
MIEJSCE:
Marianówka k. Idzikowa
SALEZJAŃSKI DOM MŁODZIEŻOWY

(074)813 00 17

Życzliwy

Krzyżóweczka ;-)
Poziomo:
1) Subtelny mundurek
2) Basy, alty i soprany - jest to przedmiot niesłychany
3) Bez problemów z klasy do klasy zdasz dzięki
nim, jeśli maksimum uzyskasz w mig
4) Choć niekiepski z Ciebie atleta, co dzień rano
biegniesz do niego, by nie spóźnić się kolego
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Pionowo:
5) Obchodzi imieniny 23 kwietnia
6) Choć nie przystoi uczniowi jej na sprawdzianach stosować, jest to popularna pomoc naukowa
7) Od dołu do góry same mikstury
8) Kiedy kiszki marsza grają, Twój apetyt wielki
rośnie, pani Gienia pączkiem służy, by Twój ...
był radosny
9) Nie CYGAŃ kolego, jeśli chcesz zdać z przedmiotu teg
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