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KOCHAĆ NA WIELKI POST
„Kochać i być kochanym”. Ta najbardziej fundamentalna potrzeba życia każdego człowieka nigdy nie przestaje tracić na swojej aktualności. Choć dzisiaj często bywa tak, że traci ona na swojej jakości. Co powiedziałby św. Walenty, patron zakochanych, ale i także miłości, na to, że miłość stała się wyłącznie
„zaspokojeniem swoich egocentrycznych potrzeb”? A Miłość, ta prawdziwa, pisana wielką literą, to nie
„pluszowy miś”, jak śpiewa zespół Happysad, ale „poświęcenie, wyrzeczenie i cierpienie”. To trud nie tylko
zaangażowanego serca, ale także intelektu bogatego w mądrość, która nawet „zdradę” każe wybaczyć. A
tak często dzisiaj miłość jest tylko udawaniem … Święty Walenty, chroń nas od miłości, która nie jest miłością.
A może tegoroczny Wielki Post, który rozpocznie się niebawem, stanie się dobrą okazją, aby poddać się metamorfozie
serca i myśli. Przecież Jezus ciągle uczy nas najdoskonalszej
Miłości. Warto od Najlepszego przejąć styl i sposób kochania.
Warto, bo ”świat mediów” i ”moda młodego środowiska” nie
prowadzą drogą miłości, która daje autentyczną radość.
A tego przecież człowiekowi najbardziej potrzeba: „kochać i
być kochanym”.
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor szkoły

Od Redaktor Naczelnej
To już trzecie wydanie „Kontaktu” w tym roku szkolnym. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim dziennikarzom za wkład i bardzo
szybką pracę oraz oczywiście koordynatorowi profesorowi Januszowi Kaczorowskiemu.
14 luty, Dzień Zakochanych. Czy naprawdę tak strasznie komercyjny i zakłamany? Marketing marketingiem, menu miłosne, repertuar miłosny, wszędzie czerwone serca i mnóstwo róż, to prawda. Ja osobiście lubię tę tandetę; tego dnia potrafię skupić się na mojej drugiej
połówce i oderwać od rzeczywistości, a o to chyba w tym wszystkim chodzi, prawda? Pozdrawiam wszystkich zakochanych. Nie ma w życiu
nic piękniejszego, więc warto to uczcić.

Nina Śpiewak
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W dzisiejszych czasach komercja wkrada się we wszystkie dziedziny naszego życia. Szczególnie upodobała sobie różnego rodzaju
święta. Misie, kartki, czekoladki - bibeloty, które stały się już symbolem Walentynek, kupujemy bez opamiętania. Czy jednak wraz
ze słodkimi, uroczymi gadżetami nie pozwalamy sprzedać sobie
czegoś jeszcze?
Be my Valentine!

Dawno, dawno temu…
Jak na ironię, wraz z tymi słowami opuszczamy współczesną bajkę i
zagłębiamy się w genezę Walentynek. Nie jest ona bynajmniej tak
miła, lekka i przyjemna, jak moglibyśmy przypuszczać.
Św. Walenty był lekarzem i duchownym, żyjącym w III wieku
naszej ery. Zasłynął jako męczennik za miłość, bowiem w czasach,
gdy cesarz zabronił młodym legionistom zawierania małżeństw, by nic
ich nie rozpraszało w trakcie służby wojskowej, on potajemnie udzielał im ślubów, za co został później skazany na śmierć. Historia tego
świętego nie jest romantyczną opowieścią o zakochanych, ale o poświęceniu, dokonywaniu trudnych wyborów i wielkiej odwadze.
Walentynki, nawiązujące do tych wydarzeń, są więc świętem
pięknym i wyjątkowym. Czy jednak nie zatraciliśmy ich pierwotnego
znaczenia w dobie kultury masowej? Kto jeszcze pamięta o człowieku,
który poświęcił życie w imię szczęścia innych?
Omamieni kolorami skupiamy się na materialnym aspekcie
tego dnia, zamiast zastanowić się nad tym, co jest naprawdę ważne.
Zacząć należałoby być może od tego, że 14 luty pełni funkcję przypomnienia o czymś, o czym powinniśmy pamiętać cały rok. Nie kocha
się ludzi od święta, kocha się ich zawsze i bezwarunkowo. To, czy
damy im jakiś czerwony tudzież pluszowy drobiazg, o niczym nie
świadczy. Nie ma w tym także niczego złego, pod warunkiem, że nie
jest jedynie pustym gestem.

Rok w rok 14 lutego zapadamy w prawdziwy “amerykański sen”.
Kina raczą nas maratonami ckliwych komedii romantycznych, radio
męczy równie ckliwymi piosenkami, w telewizji celebryci z uśmiechem wypowiadają się o prawdziwej miłości, obejmując ramieniem
czwartego już w tym sezonie partnera. Tego dnia osoby samotne nie
powinny opuszczać domu.
Młodzi ludzie na całym świecie dają się ponieść nastrojowi
chwili. Wyznania, westchnienia, czerwone róże, ewentualnie słodkie
aż do przesady liściki wciśnięte nieśmiało w pachnącą kopertę. Jeśli
nie masz chłopaka, zawsze możesz wysłać walentynkę koleżance. Jeśli
zaś nie masz dziewczyny, lepiej szybko się na jakąś zdecyduj, bo przecież nie wypada być “forever alone”.
Rzadko zastanawiamy się nad tym, że ów miłosny trend, który
w lutym ogarnia cały świat, jest nakręcany przez media i przemysł.
Koncerny nie przepuszczą żadnej okazji, żeby wcisnąć nam coś, czego
zupełnie nie potrzebujemy, o ile damy sobie wmówić, że nie możemy W obronie zakochanych
bez tego żyć.
Niezależnie od tego, jak wiele mamy do zarzucenia wzorcom
obchodzenia Święta Zakochanych, nie możemy zupełnie go negować.
Romantyzm XXI wieku
W Internecie roi się od stron typu “Walę tynki”, które świadczą jedy“Kocham Cię.”
nie o przykrym oderwaniu Walentynek od życia. Dlatego być może
Szept ukochanego w świetle księżyca? Ależ skąd! Napis wid- najlepszą drogą byłoby zachowanie stosownego umiaru. Nie pogrążajniejący na otwieraczu do butelek. Podobne znajdziemy również na my się w błyszczącej, kiczowatej słodyczy, ale powstrzymajmy się
kubkach, kuflach, breloczkach, magnesach na lodówkę, długopisach… także od jadowitych uwag. Miłość jest czymś niezwykłym, zatem
Listę tego typu przedmiotów można ciągnąć w nieskończoność.
przez szacunek dla niej, pozwólmy ludziom wyrażać ją, jak chcą.
Mijając gabloty niektórych sklepów, zadaję sobie pytanie : co
Jeżeli ktoś 14 lutego odnajdzie w medialnym bałaganie zagusię stało? Dlaczego przedmioty codziennego użytku krzyczą do mnie o biony sens i pomyśli ciepło o bliskich sobie ludziach, wspaniale. Jeżeli
swoim oddaniu? Autor najsłynniejszego romansu wszechczasów, Wil- postanowi ujawnić skrywane dotąd uczucia, tym lepiej. A jeśli będzie
liam Shakespeare, napisał kiedyś: “Mów szeptem, kiedy mówisz o wolał pójść do kina, niekoniecznie na film, a potem delektować się
miłości”. Przez wiele stuleci ludzie przechowywali te piękne słowa w czekoladkami w kształcie serduszek, to jego wybór.
swoich sercach. Kwestie uczuciowe traktowano jako coś intymnego i
wyjątkowego. Wieczorne schadzki, listy, niedbałe spojrzenia rzucane
Joanna Gorczyca, kl.1A
sobie ukradkiem - oto pierwotna istota romantyzmu. Obecnie można
zauważyć tendencję, do obwieszczania światu, że się KOCHA. Nieistotne, co się przez to rozumie. Kocham cię, kocham to, kocham czekoladę, jakby pomiędzy tymi formami miłości nie było żadnego rozgraniczenia.
Trudno stwierdzić, co jest powodem takiego stanu rzeczy.
Można by doszukiwać się przyczyny w zachodnich wzorcach popkultury, jednak to raczej zmiany w mentalności społeczeństwa wpłynęły
na zdegradowanie znaczenia miłości. To nie misia z serduszkiem kupujemy swojej sympatii. Kupujemy przekonanie, że ten miś uosabia
nasze uczucia. A może nawet kupujemy wzorzec łatwego, przyjemnego związku, pełnego słodyczy.
Nie jest do końca tak, że źli przemysłowcy manipulują naszymi emocjami, żeby zarobić na nas pieniądze. Sprowadza się to raczej
do wykorzystania niszy, którą sami stworzyliśmy. Oni sprzedają nam
przedmioty, my sprzedajemy swoją uczuciowość.

Strona 2

Studniówka 2012: przypowieść o tym, jak ks. Krzysztof doił krowę
O studniówce mogłabym powiedzieć jedno:
była wyborna. Ale Mr Kaczorowskiemu to
nie wystarczyło i jego piękne oczka jak u
kotka ze „Shreka" oraz ręka zaciśnięta na
klamce sprawiły, że obiecałam napisać coś
więcej na ten temat i to do, o zgrozo, walentynkowego wydania naszej prestiżowej
gazetki „Kontakt”. A więc muszę połączyć
przyjemne z pożytecznym, więc będzie też
choć trochę walentynkowo. Dlatego teraz,
po cudownym wydostaniu się z sali numer
jeden i dotarciu do domu, wracam do tamtych wspaniałych chwil, mając cichą nadzieję, że uda mi się choć odrobinę oddać
nastrój studniówkowego wieczoru
Na początku było słowo, a właściwie przemówienie Księdza Dyrektora, który – przy akompaniamencie stukotu półmetrowych obcasów
koleżanek, które zapragnęły w międzyczasie
rozdać kwiaty Gronu Pedagogicznemu – poinformował nas, że „zostało nam sto dni do
studniówki”. Zaczęliśmy się wówczas zastanawiać, na jakiej w takim razie imprezie właśnie jesteśmy, zważywszy, że Ksiądz Dyrektor wciąż z uporem to stwierdzenie podtrzymywał, dopóki z gardziołka Samuela nie wydobył się zaiste cichutki chichocik. I wówczas
okazało się, że to jednak nie do studniówki
zostało sto dni, ale miłosierny Ksiądz postanowił dać nam jeszcze trochę czasu, a co za tym
idzie – rozpoczął uroczyście studniówkę 2011
(a podobno to, co dobre, dwa razy się nie
zdarza) i didżej zip/jpg/gif czy jakieś inne
rozszerzenie (aaa, już wiem – BMP, w końcu
Paint to podstawa) sprawił, że rozbrzmiały
dźwięki poloneza.

Podczas poloneza, oczywiście, pogubiliśmy się zupełnie, ale drobne porażki nie
podłamują takich wyborowych tancerzy jak
my. Później była kolacja, a kiedy jak napęczniałe baloniki siedzieliśmy na swoich miejscach, trawiąc, nasz didżej doc/txt/wav (czy
jak mu tam było) przypomniał sobie, za co
zabuliliśmy mu ładną sumkę i wziął się w
końcu do pracy. Z tym, że akurat wtedy większość z nas nie była jeszcze w stanie się ruszyć i teraz nadszedł czas NA PIERWSZĄ
WALENTYNKOWĄ OPOWIEŚĆ, czyli
dlaczego Mrs Osarczuk została Mrs Osarczuk.
Przekonaliśmy się o tym na własne oczy, kiedy na pustawy jeszcze parkiet Pani Profesor
została porwana przez jednego z naszych czcigodnych Profesorów. Patrzyliśmy z zapartym

tchem na ten wyjątkowy odcinek „Tańca z
gwiazdami”, szczególnie, że udział brał w nim
Mr Osarczuk – prawdziwy astronom, który o
gwiazdach wie dosłownie wszystko i jest na
bieżąco zarówno w sprawie neutrin, jak i Nergala, Dody czy Gosi Andrzejewicz.
DRUGA OPOWIEŚĆ WALENTYNKOWA to historia rodem z innej części
świata, gdyż, by ją zrozumieć, trzeba na moment zanurzyć się w religii buddyjskiej. Chodzi mianowicie o to, dlaczego Pan Darek całą
noc tańczył z Panią Ciesielską i ledwo udało
mi się wykorzystać nieuwagę Pani Profesor,
by porwać Pana Darka chociaż na chwilę.
Czyżby jednak istniała reinkarnacja i wpływ
na to miało jakieś uczucie, które zrodziło się
w poprzednim wcieleniu? Tego się nigdy nie
dowiemy, ale jedno jest pewne: w studniówkową noc Pan Darek z księcia zmienia się w
króla. Musi jedynie pamiętać o tym, by wyjść
z balu przed piątą nad ranem, bo inaczej z
powrotem pojawia się na nim jego granatowy
polarek.
A potem ruszyliśmy z kopyta tudzież z obcasa i parkiet zaroił się nie tylko
młodzieżą od profesorskiego stołu. Tylko
jeden stolik nie pustoszał zbytnio – dlaczego?
Tego również zapewne-absolutnie-nigdy się
nie dowiemy, bo siedzący przy nim abstynenci pilnie strzegą swego sekretu dobrej zabawy.
W każdym razie didżej exe z lubością odtwarzał nam listy przebojów z lat 60., 70., 80.,
przemycając gdzieniegdzie tę odrobinę lat 90.,
którą jeszcze jesteśmy w stanie odnaleźć w
naszej pamięci. No i, oczywiście, disco polo,
trochę neojaskiniowej łupaniny, a nawet kultowa pieśń „Gdzie się podziały tamte prywatki”, dzięki której poczułam się z kolegą Patrykiem jak na dancingu dla emerytowanych
kuracjuszy w jakiejś sanatoryjnej kawiarni a la
„Zdrojowa”. A wszystko to w blasku fleszy,
gdyż Ksiądz Dyrektor, Mr Siciński i inni młodzi acz łysawi panowie gorliwie robili nam
fotograficzne sesyjki. Zdjęcia zamieszczone
na stronie to tylko kropla w morzu, ale wśród
nich znajdziecie piękne zdjęcie pokazujące,
jak Mr Siciński okręca Panią Goliat wokół jej
własnej osi. Otóż wiedzcie, że kto nie tańczył
z Panem Wicedyrektorem, zadyszki, owszem,
nie dostał, ale nie zdobył także wspaniałego
doświadczenia. A ja, która zdaję rozszerzoną
maturę z fizyki, podczas tańca z Mr Sicińskim
pojęłam wreszcie, co to znaczy obracać się z
częstotliwością 50 herców. Pani Goliat, oczywiście, również.
Najbardziej wytrwałymi tancerzami
okazali się Ksiądz Rzepecki i Mr Kaczorowski. Odpoczywając co jakiś czas przy stoliku,
obserwowałam z zachwytem, jak obaj Profesorowie – każdy po swojemu – do wszystkich
możliwych utworów tańczą dokładnie tak
samo. Świadczyć to musi o tym, że po latach
wreszcie udało im się wytworzyć własny,
niepowtarzalny styl. Tym sposobem Ksiądz
Rzepecki pomimo późnej godziny dzielnie
doił krowę, zjawiskowo machając piąstkami w

górę i w dół, a Mr Kaczorowski próbował
wyzwolić się z niewidzialnej skakanki, która
dziwnym trafem zapętliła się mu wokół kostek.
Najlepsze jednak miało dopiero
nadejść. Didżej avi (czy jak mu tam było, a
może to był jego kolega) schwycił mikrofon i
zapowiedział, że teraz Ksiądz Dyrektor nauczy nas tańczyć. Ustawiliśmy się w okrąg, a
Ksiądz stanął w środku, nieświadom jeszcze,
jak wielkie wyzwanie go czeka. I wówczas z
głośników ryknęło: „Wyginam śmiało ciało” i
Ksiądz, z początku zdziwiony, dał wkrótce
takiego czadu, że król Julian mógłby się schować. A później, już po studniówkowym torcie,
zaczęło się karaoke i tutaj znowu Ksiądz Dyrektor oczarował publikę, tym razem posiłkując się utworem Krzysztofa Krawczyka. Ja
zachłannie porwałam mikrofon z miłości do
Brathanków, a potem Samuel przyznał się do
swoich discopolowych sentymentów i zaśpiewał piosenkę, której tytułu nie przytoczę, gdyż
z pewnością zostałby ocenzurowany.
Ciekawe rzeczy działy się nie tylko
na parkiecie, lecz z pewnością również przy
stolikach, a przynajmniej przy moim. Toczyły
się tutaj rozmowy m.in. o Stalinie, klawiaturach w laptopie i autobusach-ogórkach, słowem: o wszystkim tym, o czym nasze grono
nie miało zbyt dużego pojęcia. Bartłomiej zaś
snuł pasjonującą opowieść o metodzie, która
zapewnia mu olśniewający uśmiech zdrowych
zębów: twierdził, że myje je raz w tygodniu,
za to codziennie płucze coca-colą. Im mądrzejsze poruszaliśmy tematy, tym lepiej się
bawiliśmy, ale także od naszego stolika parę
osób odeszło na dłuższą chwilę w niewiadomych kierunku, utrzymując po powrocie, że
poszły do warzywniaka.
Można by pisać jeszcze bardzo,
bardzo dużo o naszej studniówce: o czarownych kreacjach, szampańskich nastrojach,
przepięknym lokalu i wybornym towarzystwie, ale wówczas trzeba by było wydać
osobny numer naszej prestiżowej gazetki.
Dlatego na tym poprzestanę, dziękując
wszystkim Uczestnikom, a przede wszystkim
Profesorom i Uczniom za wspaniałą zabawę w
cudownej atmosferze radości i życzliwości.
Ten wieczór (czy też noc) był z pewnością
jednym z najbardziej wyjątkowych w naszym
życiu. Wszystkim pierwszo- i drugoklasistom
zaś życzę równie udanych studniówek w przyszłych latach – bo bardziej udanej niż naszej
chyba nie mogłoby być!
Aleksandra Dołęga, kl. 3B
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GWIAZDY I GWIAZDECZKI
Jeżeli istnieją wszechświaty równoległe i jeżeli jest ich nieskończo- walory artystyczne sprowadzają się do pozowania w czasopismach
na ilość, to nawet najbardziej nieprawdopodobne zdarzenie gdzieś pokroju „Red Light”.
staje się rzeczywistością
Wszystkie gwiazdy będące w tzw. „ciągu głównym” :)
Gwiazdy mogą być duże i małe. I nie ma to nic wspólnego z ich skrzyknęły się i utworzyły wspólną organizację artystyczną. Spędzając
„wielkością gwiazdową”. Bez względu jednak na linie papilarne, roz- żywot na zataczaniu się z jednego kąta wykresu HR do drugiego, swomiar kołnierzyka czy odcisk dłoni, każda z nich świeci. Z definicji jest ją k(l)asę (jasności) wyrażają w międzygalaktycznym powiedzeniu O,
to światło własne, ale – jak się okazuje – bywają również oszuści. Na Be A Fine Girl, Kiss Me! A im większego formatu jest gwiazda, tym
przykład taka Wenus. Nazywana bywa Jutrzenką lub Gwiazdą Poran- bardziej hulaszcze życie wiedzie. Doprawdy, wspaniali TFUrcy!
ną, a jedynie podszywa się pod gwiazdę. Promienieje bowiem światłem odbitym. Stara się omamić ludzi, strojąc się w cudze piórka, a
Astronomowie znają się na gwiazdach. Ale wcale to nie
przecież „świeci z playbacku”.
oznacza, iż je obserwują. Jak napisał wielki Isaak Asimov:
„Astronomowie nigdy nie patrzą na gwiazdy (...). Nie czują takiej
Gwiazda będąca składnikiem układu podwójnego nierzadko potrzeby. Wydają instrukcje teleskopom, kamerom i spektroskopom
posuwa się do czynów niegodnych. Wysysając masę ze swojego towa- poprzez komputery, które z kolei się programuje. Instrumenty wykorzysza (lub towarzyszki :), dosłownie pożera go na oczach publiki. Co nują całą pracę, dokonują analiz, symulacji graficznych. Astronomowięcej, darciu na scenie niebios księgi życia partnera, towarzyszą wie zadają tylko pytania i studiują odpowiedzi. A do tego nie są poszatańskie dźwięki wydobywające się z gardzieli dysku akrecyjnego.
trzebne obserwacje gwiazd. Czy można przyglądać się gwiazdom dla
przyjemności? (...) Czy może robić to astronom?” Ale Asimov, będąc
Niektóre gwiazdy lubią malować się na różowo. To takie pisarzem, jednocześnie sam był astronomem. A na przykład Dołęgamałe gwiazdeczki, którym wydaje się, iż osiągając temperaturę po- (Mostowicz) – nie. I coś czuję, że ma na ten temat inne zdanie :):):)
wierzchniową 3000 stopni, zawładną sercami małoletnich „fanek”.
Najczęściej jednak są one znane z tego, że są znane, a ich prawdziwe
Janusz Osarczuk

„To były piękne dni” - czyli Biała Szkoła 2012

Zgodnie ze zwyczajem naszego liceum, udaliśmy się, jak co roku,
na Białą Szkołę. Tym razem odbyła się ona w Zieleńcu w dniach
od 5 do 9 stycznia. Udział w niej wzięli tylko uczniowie klas I i II,
ponieważ klasy III bardzo pilne przygotowują się do matury:).
Nie mogło też oczywiście zabraknąć profesorów, którzy codziennie prowadzili lekcje według specjalnie ułożonego planu. Chociaż
przed wyjazdem obawialiśmy się trochę pogody, to jednak Zieleniec przywitał nas dużą ilością śniegu

spędzaliśmy w gronie przyjaciół w pokojach lub korzystając z dostępnych atrakcji. Była to nocna jazda na nartach i snowboardzie oraz
wyjazd do Aqua Parku w Kudowie Zdrój.

W poniedziałek, 5 stycznia, po dotarciu na miejsce, zostaliśmy podzieleni na trzy ośrodki. Klasy pierwsze były zakwaterowane w
„Strasznym Dworze”, klasa IIa i kilka osób z IIb w „Absolwencie”, a
reszta klasy IIb w „Helence”. Pensjonaty różniły się nieco standardem, a także odległością od stoku.

Czas tegorocznej Białej Szkoły minął wyjątkowo szybko, co
świadczy o tym, że wycieczka była udana:). Na szczęście nie było też
żadnych problemów ze zdrowiem i nikt nie musiał być zawożony do
szpitala. Po powrocie do domu mieliśmy przed sobą weekend, a potem całe dwa tygodnie ferii zimowych!

Chętne osoby mogły uczestniczyć o 7:00 rano we Mszy św.
Po śniadaniu (o 7:30) mieliśmy codziennie pięć lekcji, które odbywały się w większości w ośrodkach, w których mieszkaliśmy. Znaliśmy
wcześniej plan lekcji, więc byliśmy zobowiązani zabrać odpowiednie
zeszyty i być przygotowanymi do zajęć. W czasie wyjazdu mogły być
także zadawane zadania domowe i przeprowadzane kartkówki. Każdego dnia z niecierpliwością wyczekiwaliśmy więc końca lekcji. Po
zajęciach i krótkiej przerwie jedliśmy obiad, a potem – w zależności
od naszych sił i chęci – mogliśmy wyruszyć na stok lub trochę pospacerować. Osoby wybierające narty lub snowboard były podzielone na
dwie grupy: w skład pierwszej wchodziły osoby doskonalące swoje
umiejętności, natomiast drugą budowali uczniowie zaczynający swoją
„przygodę ze stokiem”. Jeździliśmy zawsze około trzech godzin,
ponieważ o 17:00 musieliśmy już być w ośrodku z racji godziny przeznaczonej na naukę. Po kolacji czekał na nas piękny wieczór, który

Beata Zielińska, kl. 2A
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Podczas naszego pobytu w Zieleńcu odbył się też turniej
klas w siatkówkę, przeprowadzony na dużej sali w „Strasznym Dworze”, a zaraz po nim mieliśmy przyjemność znaleźć się w studio teleturnieju „Familiada”. Rywalizowała tam ze sobą drużyna profesorów i
drużyna uczniów.

„Obrona praw autorskich czy może tajna cenzura
i ograniczana wolność w Internecie?”
W Internecie dużo się o ACTA pisze i mówi, ale bardzo trudno jest oddzielić czyste
spekulacje od informacji opartych na faktach i rzeczowych analiz. Uważam, że każdy z nas ma pełne prawo do swojej opinii i
nie chcę waszej opinii o ACTA zmienić pod
wpływem tego tekstu. Negatywnie oceniam
pomysł podpisania przez Polskę tej umowy
Celem ACTA jest wprowadzenie minimalnego poziomu ochrony dla praw własności intelektualnej
we
wszystkich
państwachsygnatariuszach. Dotychczas między poszczególnymi
państwami występowały pewne
różnice co do roszczeń przysługujących
uprawnionemu z tytułu naruszenia jego praw
własności intelektualnej. Teraz każdy, którego
prawa zostały naruszone – przynajmniej w
teorii – będzie mógł dochodzić swoich praw
na podobnych zasadach we wszystkich państwach, które przystąpiły do ACTA. Pomimo
że zawarte w nazwie traktatu słowo Counterfeit sugerowałoby zamiar skupienia się negocjujących na zagadnieniach związanych ze
zwalczaniem podrabiania znaków towarowych (np. na odzieży), traktat ostatecznie
obejmuje swoim zakresem inne prawa własności intelektualnej – w szczególności prawo
autorskie.
To szczytna idea, jednak ten nowy
standard w niektórych obszarach wyraźnie
zwiększa uprawnienia posiadacza praw własności intelektualnej. Spowodowane jest to
wpływem, jaki na kształt traktatu wywarły
Stany Zjednoczone, które chciały wzmocnić
pozycję swojego przemysłu rozrywkowego,
stanowiącego zasadniczą część gospodarki
tego kraju, co uczyniły m.in., stosując w traktacie rozwiązania charakterystyczne dla swojego systemu prawnego (dotychczas odrzucane np. na terenie UE).

Jeżeli obowiązek monitorowania ruchu sieciowego spadnie na operatorów portali,
to nikomu nie będzie opłacało się prowadzić
biznesu, póki nie pojawią się tanie narzędzia
do śledzenia i automatycznego wykluczania
łamiących prawa autorskie użytkowników.
Zastanówmy się nad tym, czy nawet w tym
momencie będziemy bardziej bezpieczni czy
może po prostu będziemy kontrolowani ze
strony rządu czy innych służb? Otóż odsyłam
was do filmu na popularnym serwisie youtube.com, gdzie jest pokazane, jak amerykańskie służby wywiadowcze dostają wszystkie
nasze rozmowy z najbardziej popularnego
serwisu społecznościowego Facebook. Teraz
bardzo interesująca historia pewnego 25letniego obywatela Wielkiej Brytanii: pewnego dnia napisał on do swojej znajomej prywatną wiadomość, w której umieścił pewne zdanie: „Jutro jedziemy w raz z KJP do NY zrobić wielkie bum, zobaczymy jak sobie Amerykanie z nami poradzą.” Po takim zdaniu amerykańskie służby miały w głowie tylko jedną
myśl – to zamachowiec, który chce zdetonować ładunek w Nowym Yorku! Kiedy wylądował na lotnisku w NY, amerykańskie służby
już czekały na niego, nie zdążył wysiąść z
samolotu, od razu został zakuty w kajdanki i
zawieziony do „tajemniczego miejsca”. Podczas przesłuchania agenci służb bezpieczeństwa jako dowód wręczyli mu wydrukowane
prywatne wiadomości z Facebooka. Nie pozwolili mu wkroczyć na teren USA, po przesłuchaniu zawieźli go na lotnisko i wraz z tym
tajemniczym KJP został wsadzony na pokład
samolotu lecącego do Londynu, otrzymując
przy tym radę, aby już nigdy nie wracał do
USA… Czy teraz tak ma wyglądać Internet?
Czy chcecie, aby rządzili wami ludzie wyżej
postawieni? Czy chcecie, aby ktoś przeglądał
wasze prywatne wiadomości?! Odpowiedź na

te wszystkie pytania jest pewnie jednoznaczna: NIE! Nie pozwólmy, aby Internet był
kontrolowany, niby w imię praw autorskich,
kiedy tak naprawdę łamie on podstawową
wartość, jaką posiada człowiek, wolność słowa.
Czy aby na pewno ACTA nic nie
zmienia? Jak wskazuje część ekspertów,
ACTA służyć ma skonsolidowaniu standardu
ochrony praw własności intelektualnej w państwach “rozwiniętych” po to, żeby następnie
eksportować ów standard za pomocą presji
politycznej i ekonomicznej do pozostałych
krajów, w tym tych “rozwijających się”. Objawem takiej presji w wykonaniu rządu USA
jest m.in. Special 301 Report (tworzony przez
Office of the United States Trade Representative (USTR), zawierający listę krajów, w
których zdaniem rządu USA ochrona praw
własności intelektualnej jest zbyt słaba), czy
wpływ, jaki USA wywarły na wprowadzone
właśnie w Hiszpanii tzw. Ley Sinde. Co ciekawe, pomimo tego, że USA były jednym z
inicjatorów podjęcia negocjacji nad traktatem,
jednocześnie w sposób zdecydowany wpływając na jego kształt i zabiegając o tajność negocjacji, zamierzają traktować ACTA jedynie
jako memoranum of understanding, nie zaś
jako wiążący je traktat międzynarodowy.
Uważam, że jest to umowa, która nie
może zostać wcielona w życie! Na dziś to
wszystko, dziękuję.
Cajetan
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CUDA A PRAWA NATURY
Co to jest cud? Według jednej z definicji jest to zjawisko paranormalne lub zdarzenie z różnych przyczyn nieposiadające wiarygodnego, naukowego wytłumaczenia, w kontekście religijnym przypisywane interwencji istot nadprzyrodzonych lub nadprzyrodzonej
mocy. Cudu nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do
przyczyn naturalnych. Będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez
znane człowiekowi prawa natury, uważany bywa za sprzeczny z
tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych należącej do białej magii
Czy nauka może wyjaśnić cud? Na pewno może podjąć próbę rozszyfrowania zjawiska określanego w ten sposób. Jeżeli się to udaje, wówczas czar pryska i nienaturalność czy też nadnaturalność określonego
zdarzenia znika. Wyjaśnienie w kategoriach naukowych oznacza bowiem umiejętność opisu danego zjawiska, zrozumienie jego istoty
oraz zdolność dokonywania pewnych przewidywań na jego podstawie.
Predykcja (ale także i retrodykcja) odgrywają istotną rolę w naukowym rozwiązywaniu problemów. Brak możliwości prognozowania
występowania danego zjawiska albo jego implikacji stawia taką interpretację poza obszarem nauki.
Dobrym przykładem fenomenu uznawanego za cud jest tęcza. W Biblii jest ona symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, obietnicą złożoną przez Boga Noemu. W innych religiach i
mitologiach jej obecność jest równie powszechna i zazwyczaj wiąże
się z jakimś działaniem sił nadprzyrodzonych. Niewytłumaczalność
tego, w sumie prostego, zjawiska fizycznego ciągnęła się przez wieki i
dopiero w trzynastym stuleciu zaczęto zdejmować z niego aurę niesamowitości. Na pełne wyjaśnienie tego efektu optycznego trzeba było
czekać jednak jeszcze około czterystu lat. Rozwiązanie okazało się na
tyle proste, iż dzisiaj możemy się dziwić, że tak długo pielęgnowano
B(b)oskość tego efektu działania przyrody.
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Arthur C. Clarke, jeden z najwybitniejszych pisarzy sciencefiction XX wieku, twierdził, iż odpowiednio zaawansowana technologia nie różni się niczym od magii. Filmy opowiadające o przyszłości,
często pokazują urządzenia, których działania nie rozumiemy albo
których istnienie wydaje się wręcz niemożliwe z punktu widzenia
dzisiejszej nauki. Nie oznacza to jednak, iż to co aktualnie wydaje się
nam nierealne, na pewno nie powstanie rękami naszych prawnuków.
Taka stanowcza negacja większych możliwości technologicznych
ludzi, którzy będą żyli na naszej planecie (a może i poza nią?) za kilkaset i więcej lat, bywa nieuzasadnioną pychą współczesności, jak
również wyraża dalece posunięty brak rozsądku. Co prawda, pod koniec XIX wieku wielu uczonym, niekiedy wybitnym, wydawało się, iż
fizyka jest już nauką (prawie) zamkniętą, jednakże obecnie naukowcy
są znacznie bardziej powściągliwi w komunikowaniu światu, iż tylko
parę małych kroków dzieli ich od dotarcia do sedna zrozumienia
Wszystkiego. Wystarczy chociażby spojrzeć na drastyczną dychotomię teorii względności i teorii kwantowej, aby z pokorą stwierdzić, iż
opis świata, jakim dysponujemy dziś, zdecydowanie wymaga stworzenia nowej, lepszej i bardziej ogólnej teorii, pozwalającej poznać fundamenty Wszechświata na jeszcze głębszym poziomie.
Rozumowanie z poprzedniego fragmentu można również
przenieść na drugą stronę skali czasowej. Wyobraźmy sobie, iż w roku
1948 ktoś pojawia się nagle w Gimnazjum Krawieckim Towarzystwa
Salezjańskiego we Wrocławiu, mając pod pachą tablicę „Interwrite”.
Sądzę, iż wystarczyłoby kilka maźnięć pisakiem, aby dyrektor placówki posłał w trybie pilnym po egzorcystę. A przecież ten „cud” dnia
wczorajszego w SLO jest naszą codziennością.
Dlaczego Jezus potrafił robić cuda? Z pewnością nie mógłby
ich czynić samodzielnie, gdyby nie Boska strona jego dualnej natury.
To ona dawała mu możliwości, o jakich zwykły śmiertelnik mógł i
ciągle może tylko pomarzyć. Czy jednak dzieła, których dokonywał,
były sprzeczne z Naturą czy prawami fizyki? Odpowiedź na to pytanie

CUDA A PRAWA NATURY c.d.
niekoniecznie musi być twierdząca. Siedem plag egipskich jest w
przypisach Biblii objaśniane w sposób sugerujący ich nadnaturalność,
ale tylko w sensie ilościowym, natomiast nie w sensie jakościowym!
Podobnie Chrystus mógł czynić dzieła, które ówczesnym ludziom
wydawały się niemożliwe, a które niemożliwe wcale być nie musiały.
Mechanika kwantowa odarła nas z pojęcia pewności. Już
kwestia kota Schrödingera pokazała, iż coś takiego jak zdrowy rozsądek można w mikroświecie wyrzucić do kosza. Jeżeli zachodzi jakieś
zjawisko, to jednocześnie we wszystkich możliwych wariantach swego istnienia, a dopiero wtedy, gdy chcemy je zbadać (dokonać pomiaru), to spośród wszelkich potencjalnie dostępnych opcji realizuje się
fizycznie tylko jedna (jeżeli teoria wielu światów jest słuszna, to każda
z możliwych opcji staje się realna, tyle że każda w innym wszechświecie). To wybrane przez Naturę rozwiązanie jest po prostu rozwiązaniem o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Tak właśnie działają
fluktuacje kwantowe, które w skali subatomowej rządzą Wszechświatem. Nie ma nic pewnego; rzeczy, obiekty, zjawiska, stany są po prostu mniej lub bardziej prawdopodobne.
Przedstawiony powyżej w niezwykłym skrócie obraz świata,
jaki kształtuje mechanika kwantowa (doskonale zgodna z wynikami
eksperymentów, obok teorii względności najlepsza teoria jaką posiadamy) jest sprzeczny z doświadczeniem codzienności, nielogiczny i
pozbawiony rozsądku. Sam Einstein w liście do Bohra zarzucał mu, iż
ten wierzy w Boga, który gra w kości. Jednakże należy przyznać rację
jednemu z najwybitniejszych współczesnych uczonych, księdzu Michałowi Hellerowi, który twierdzi, iż „dziś przyzwyczailiśmy się już
do tego, że nasz zdrowy rozsądek często nie ma wiele wspólnego z
rozsądkiem, a jest jedynie wynikiem długotrwałych nawyków myślowych, opartych na niedokładnych obserwacjach.” Zatem, chcemy czy
nie, w najgłębszej jego warstwie, światem rządzi prawdopodobieństwo. W PEWNYM SENSIE można nawet powiedzieć, iż jesteśmy
dziećmi przypadku. I nawet bulla papieska nie jest w stanie tego zmienić.
Wracając do Ziemi Świętej. Co łączy Jezusa z mechaniką
kwantową? Z punktu widzenia tej ostatniej można przyjąć, iż cuda,
których dokonywał Chrystus, nie musiały łamać praw Przyrody. Jezus

z pewnością umiał manipulować fluktuacjami kwantowymi, choć
wcale nie znaczy to, iż takiej właśnie metody musiał używać. Jednakże Jego cuda mogły być wynikiem realizacji w rzeczywistej przestrzeni fizycznej zdarzeń niezwykle mało prawdopodobnych. Coś, co wydawało się niemożliwe, wcale nie musiało być niemożliwe. Mogło być
po prostu prawie niemożliwe, jednakże „prawie” robi różnicę. Jeżeli
nawet zdarzenie takie posiadało cyfrę znaczącą dopiero na tysięcznym
miejscu po przecinku, to już nie było niemożliwe, a jedynie niesłychanie mało prawdopodobne, a to oznacza, iż teoretycznie mogło dojść do
jego realizacji. Co prawda nikt z nas jeszcze nie dokonał obserwacji
skorup rozbitego dzbanka, które sklejają się w całość, ale nie jest to
kwestia niemożliwości zajścia takiego zdarzenia. Wystarczy tylko
odpowiednio długo poczekać (co prawda znacznie dłużej niż obecny
wiek Wszechświata), a takie zjawisko kiedyś nastąpi.
Interpretacja cudu jako zajścia zdarzenia nie niemożliwego,
ale jedynie niesłychanie mało prawdopodobnego (które w normalnych
okolicznościach prawie nigdy się nie zdarza) może, przynajmniej częściowo, zadowalać zarówno naukowców, jak i teologów. Pierwsi nie
mogą wówczas kwestionować samej możliwości zajścia takiego zdarzenia, choć nadal uważają, iż brak jest naukowych podstaw, aby wyjaśnić tak wielką liczbę cudów skomasowanych w ciągu zaledwie
kilku lat w tak niewielkim obszarze Wszechświata. Drugim pozwala
zachować wiarę w to, iż czynnikiem sprawczym takiego zjawiska jest
działanie Boskie. Kompromis ten jest jednak warunkowy i jedynie ci,
którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do Wszystkiego, są w
stanie go przyjąć. Niestety, prawdopodobnie długo jeszcze będą istnieć po jednej stronie tacy jak Laplace (skądinąd wielki umysł), który
na pytanie Napoleona, gdzie w jego teorii mechaniki znajduje się Bóg,
odpowiedział, iż ta hipoteza nie była mu potrzebna, a po drugiej strony
tacy, którzy nie chcą lub nie potrafią opuścić okopów fundamentalistycznego kreacjonizmu i strzelają bez ostrzeżenia na oślep do wszystkich, nie patrząc, czy są to rzeczywiści wrogowie, czy też emisariusze
niosący białą flagę.
Janusz Osarczuk

Facebook - nowy niebezpieczny nałóg XXI wieku
Do wielu psychoterapeutów często
zgłaszają się młodzi użytkownicy bądź ich
przerażeni rodzice. Część z nich próbuje odzwyczaić się samodzielnie, np. ograniczając
czas spędzany przy komputerze lub dezaktywując swoje profile. Niestety, zwykle okazuje
Coraz więcej ludzi przywiązuje zbyt dużą
się, że nie są w stanie sami sobie poradzić i
wagę do tego, co dzieje się na portalu, spycha- muszą zgłosić się do specjalisty.
jąc prawdziwe życie na drugi tor. Stałe, nieograniczone korzystanie z Facebooka wywołuWedług Kimberly Young, dyrektora
je poważne problemy psychiczne wśród jego Center for Internet Addiction Recovery, instynajbardziej aktywnych użytkowników. Najtucji zajmującej się leczeniem uzależnień od
bardziej podatni na nie są młodzi ludzie, któ- Internetu i nowoczesnych technologii, najrzy od momentu założenia własnego profilu
ważniejsze jest, aby znaleźć odpowiednie
potrafią spędzać na Facebooku kilka godzin
proporcje w korzystaniu; nie należy spędzać
dziennie.
przy Facebooku całego dnia. Twierdzi rówJak twierdzą amerykańscy naukow- nież, że to uzależnienie nieznacznie różni się
cy, młodzież nie może sobie poradzić z rosną- od alkoholizmu czy nikotynizmu.
cym zaangażowaniem w to, co dzieje się aktu- Z kolei inny amerykański psycholog, Sherry
alnie na „Fejsie”. Presja zalogowania się i
Turkle, dyrektor projektu Initiative on Techsprawdzenia nowych notyfikacji, zdjęć oraz
nology and Self w Massachusetts Institute of
filmów wrzuconych przez znajomych jest tak Technology, prowadzi badania nad wpływem
silna, że zapominają oni o swoich
rożnych portali społecznościowych na współ„ziemskich” obowiązkach. Rozwój smartfoczesne życie człowieka. Wyniki jego badań są
nów niestety sprzyja temu zjawisku, więkpublikowane na wielu stronach specjalistyczszość ludzi uaktualnia swoje profile w szkole nych dotyczących psychicznych uzależnień.
lub w pracy.
Facebook, najpopularniejszy portal społecznościowy na świecie, wpływa nie tylko
na nasze wirtualne życie, ale także na te
realne, prowadząc do wielu komplikacji, a
często nawet do uzależnienia.

Statystyki dotyczące Facebooka
Facebook to największy portal społecznościowy na świecie. Posiada on obecnie ponad 350
milionów użytkowników na całym świecie.
Dziennie na przeglądaniu portalu spędzają oni
razem ponad 10 miliardów minut. Głównie
kontaktują się ze znajomymi, oglądają albumy
ze zdjęciami lub korzystają z przeróżnych
aplikacji.
Najwięcej zarejestrowanych użytkowników Facebooka pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych - prawie 95 milionów, kolejne
miejsce na podium zajmuje Wielka Brytania ponad 22 miliony kont. Następnie Turcja,
Francja, Kanada oraz Włochy.
Według danych opublikowanych przez Facebooka Polska jest krajem, w którym w listopadzie 2009 liczba użytkowników wzrosła najbardziej na świece. Co tydzień na Facebooku
przybywało ok. 137 900 polskich kont.
Jak widać, uzależnienie od Facebooka nie jest wymysłem zatroskanych rodziców, a poważnym problemem współczesnego
świata. Abyś mógł (mogła) przekonać się, czy
nie jesteś uzależnionym użytkownikiem, na
końcu artykułu został umieszczony mały psychotest. Sprawdź się ;)
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Facebook - nowy niebezpieczny nałóg XXI wieku
ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA „TAK” LUB „NIE”:
1. Czy ciągle zastanawiasz się, co dzieje się na Facebooku, nawet jeśli
jesteś daleko od komputera?
2. Czy spędzasz na Facebooku coraz więcej czasu?
3. Czy zdajesz sobie sprawę, że w sieci spędzasz coraz więcej czasu,
ale próby ograniczenia korzystania z Internetu spełzają na niczym?
4. Czy kiedy nie możesz skorzystać z Facebooka (bo na przykład masz
awarię Internetu), zaczynasz odczuwać niepokój, źle się czujesz?
5. Czy ukrywasz przez bliskimi, ile czasu tak naprawdę spędzasz na
korzystaniu z serwisu (np. ustawiasz sobie niewidoczny status i dalej
buszujesz po Facebooku)?
6. Wolisz posiedzieć na Facebooku niż iść na wykład albo posprzątać,
mimo że wokół ciebie fruwają koty z kurzu?
7. Czy wszystkie niepowodzenia życiowe odreagowujesz na Facebooku?
Jeśli na przynajmniej dwa pytania odpowiedziałeś (odpowiedziałaś)
TAK, możesz być uzależniony (-a) od Facebooka.

Sergiusz Bareła, kl. 1B

„Córka źle strzeżona”, czyli zabawa w chowanego
„Córka źle strzeżona” to najnowsze przedstawienie Opery Wro- wała żadnej ważnej roli i tańczyła w zespole, jednak jej ekspresja wycławskiej w choreografii Giorgio Madia, włoskiego tancerza i cho- razu była najbardziej zauważalna i dzięki swojej bogatej mimice wyróżniała się pośród innych tancerzy.
reografa, który od kilku lat współpracuje z polskimi teatrami
Scenografia była uboga, dzięki czemu oddziaływała na wyobraźnię widza, a żółte i szare kostiumy były odejściem od czystości i
ładu w przedstawieniu baletowym.
Uważam, że jest to przedstawienie jest warte wizyty w Operze, nawet dla tych osób, które nie są fanami baletu. Myślę, że oglądając je, wszyscy się uśmieją, a przynajmniej uśmiechną. Najbliższe
przedstawienie 1 marca (czwartek) o 19:00.
Kasia Krzykwa kl. IIA

Wydawać by się mogło, że jest to historia podobna do tych wszystkich
z komedii romantycznych, a jej zakończenie jest łatwe do przewidzenia – dwoje młodych ludzi zakochuje się w sobie pomimo sprzeciwu
matki. Znajduje ona córce odpowiedniejszego kandydata na męża,
bogatego i bardziej ułożonego. Cała historia kończy się po myśli zakochanych i ich związek zostaje zaakceptowany.
Przedstawienie utrzymane jest w konwencji humorystycznej.
Karykaturalność postaci doskonale odegrali i odtańczyli: Alain – nieporadny wybranek matki dziewczyny – oraz wdowa Simone – postać z
okazałym biustem, którą zagrał mężczyzna. Bardzo podobali mi się
soliści, Paulina Woś i przystojny Łukasz Ożga, którzy w niezwykły
sposób zatańczyli role Lise i Colasa – najlepsze były ich duety. Jednak moją uwagę zwróciła Anna Gancarz, która wprawdzie nie odgry-
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Éire (Irlandia)
15 stycznia 2012 roku nasza grupa w składzie: Marta Małolepszy,
Asia Indyka, Janek Przysada
i Kamila Sawicka (ja) „pod
kierownictwem” pani profesor Ewy Jaroszczuk wyruszyła do Irlandii. Kierunek – Dublin. Tuż po wejściu na pokład dość zatłoczonego samolotu linii Ryanair, cofnęliśmy zegarki równo o godzinę do tyłu i byliśmy gotowi do lotu. Na szczęście podróż nie zajęła
dużo czasu - lot trwał 2 godziny
Po przylocie każdy z nas zamieszkał u innej rodziny irlandzkiej.
Mieszkaliśmy co prawdą każdy w innym domu, ale niedaleko siebie,
bo w tej samej dzielnicy Rathfarnham (Dublin 14). Następnego dnia
po przylocie (rano, przed godz. 8.00) wszyscy spotkaliśmy się znowu
na przystanku autobusowym i wspólnie udaliśmy się do szkoły językowej ATLAS przy Harcourt St. w centrum miasta. Podróż autobusem
do szkoły zajmowała ok. 30-40 min., ale to właśnie w autobusie zawsze było najśmieszniej. Pierwszego dnia w szkole każdy z nas odbył
krótką rozmowę w języku angielskim, która razem z testem
(rozwiązanym i przesłanym online jeszcze przed przyjazdem) była
ostatecznym kryterium decydującym o przydziale do danej grupy językowej. Aby maksymalnie wykorzystać pobyt w Irlandii i doskonalić
naszą znajomość języka angielskiego, każdy z nas został przydzielony
do innej grupy i mieszkał u innej rodziny. Zajęcia w szkole odbywały
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.10, z półgodzinną przerwą na lunch. W grupie uczyło się przeciętnie 10-12 osób z
różnych części świata, m.in. z Brazylii, Chile, Korei, Francji, Szwajcarii, Arabii Saudyjskiej. W każdej grupie angielskiego zajęcia prowadziło dwóch nauczycieli.

(oczywiście tych pozytywnych). Jeden z nich przytoczę. Na zajęciach
u Marty nauczyciel, przeglądając stronę Wikipedii w telefonie zapytał:
Marta, wy macie w Polsce tego siłacza, Pudzianowski, prawda? No bo
właśnie tak sobie czytam, że on je codziennie rano na śniadanie 10
jajek, czy to prawda?
Bardzo często padały też pytania na temat polskich piłkarzy i
sportowców oraz …… klimatu, jaki mamy w Polsce. Zwłaszcza osoby
pochodzące z Ameryki Południowej dziwiły się, jak można mieszkać
w kraju, w którym zimą temperatura spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Ciekawość budził również nasz język. W moje grupie uczyliśmy
się nawzajem prostych zwrotów. Dzięki temu opanowałam kilka
zwrotów po arabsku
i „podszkoliłam” trochę mój hiszpański.
Dla moich kolegów z grupy prawdziwym wyzwaniem było poprawne
wypowiedzenie słowa „cześć”.
Poza nauką języka ten wyjazd był okazją do bliższego poznania kultury i zwyczajów mieszkańców „Zielonej Wyspy”, jak również ich codziennego życia. Odbywało się to głównie po zajęciach w
szkole. Na początku raczej nieśmiało kręciliśmy się po centrum, robiąc tzw. „rozeznanie terenu”. Dosyć szybko musieliśmy przyswoić
sobie, że wypatrując autobusu trzeba spojrzeć w prawo, a nie lewo, a
w domu są dwa krany (osobno z ciepłą i osobno z zimną wodą).

Oprócz zajęć językowych nasza szkoła oferowała nam również zajęcia pozalekcyjne. W pewien poniedziałek wybraliśmy się na
tzw. English&Drama Classes, podczas których pracowaliśmy nad
umiejętnością przekazania informacji bez użycia słów (bardzo przyPo trzech dniach, zgodnie z ustaleniami, pani profesor datne w niektórych sytuacjach, kiedy się zapomina angielskich słóJaroszczuk wróciła do Polski, a na jej miejsce przyjechał Ksiądz Dy- wek!), byliśmy też m.in. w The Beatty Library, w której można zobarektor, który również uczęszczał na zajęcia językowe.
czyć manuskrypty ze Wschodu, chińskie księgi czy pierwsze teksty
biblijne. Ja wzięłam także udział w tzw. PubQuizie, czyli konkursie
ogólnej wiedzy i znajomości Irlandii organizowanym w tradycyjnym,
irlandzkim pubie w centrum Dublina. PubQuiz zgromadził prawie
wszystkich uczniów ATLAS-u, a moja drużyna zajęła drugie miejsce
ex aequo.
Weekendy mieliśmy wolne od nauki i był to czas przeznaczony na zwiedzanie. W pierwszy weekend pojechaliśmy kolejką
podmiejską (DART) do Howth - położonego 13 km od Dublina miasteczka na północno-wschodnim wybrzeżu Irlandii. Choć było bardzo
wietrznie, zdecydowaliśmy się na spacer wzdłuż portu, zasmakowaliśmy
też prawdziwego irlandzkiego Fish&chips serwowanego w lokalnej restauracji. Największą atrakcją Howth były niewątpliwie klify. Przeszliśmy wzdłuż nich do drugiej części miasteczka, podziwiając niesamowite widoki. W kolejny weekend natomiast
wybraliśmy się do Bray (ok. 20 km od Dublina). Tę wycieczkę odbyliśmy już w zmniejszonym składzie (ja, Janek i Ks. Dyrektor), bo Marta
i Asia po dwóch tygodniach wróciły do Polski.
Podczas naszego pobytu byliśmy jedynymi Polakami uczącymi się w szkole. Ten fakt był często wykorzystywany w żartach
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Éire (Irlandia)...
Niektórzy twierdzą, że Dublin bardzo przypomina Londyn.
Po części zgadzam się z tym stwierdzeniem, jednak Dublin ma niewątpliwie swój własny, niepowtarzalny klimat. Modernistyczne budynki mieszają się ze starodawną architekturą kamienic w centrum
miasta, a do tego klimat typowych irlandzkich pubów z muzyką na
żywo (najbardziej znany jest The Temple Bar). …
Choć samo centrum miasta nie jest zbyt duże („spacerując
po centrum miasta, w ciągu 20 minut miniesz ten sam punkt dwa razy.” – słowa mojej „irlandzkiej mamy”), to w tym przypadku doskonale sprawdza się opinia, że czasem mniej znaczy więcej. Samo miasto
jest podzielone na dwie części: starszą North Side i nowocześniejszą
South Side. Obie dzieli naturalna granica - rzeka Liffey.
Jednym z najważniejszych punktów Dublina niewątpliwie
jest O’Connell St., czyli znajdująca się w centrum miasta aleja z tzw.
Spire (Szpica Milenijna – sięgająca 46 m wysoka… igła). Na uwagę
zasługuje również znajdujący się w centrum miasta najstarszy uniwerIrlandczycy mają wręcz bzika na punkcie mówienia sytet w Irlandii - Trinity College (którego wnętrze także zwiedzili„dziękuję” (np. wysiadając z autobusu należy podziękować kierowcy i śmy), czy też największy park w Europie (na terenie którego można
pożegnać się), są bardzo mili i uprzejmi, szczególnie dla obcokrajow- spotkać spacerujące wolno małe jelenie) - Phoenix Park.
ców, nigdy nie odmawiają pomocy. Złośliwi mówią, że prawdziwy
Irlandczyk ma tzw. ginger hair (rude włosy), cały czas jest pijany (od
W Dublinie znajduje się także jedna z największych galerii
znanego na całym świecie irlandzkiego piwa Guiness) i podryguje w handlowych w Europie „Dundrum”.
rytm irlandzkiej muzyki (która jest naprawdę niesamowita!). Biorąc te
złośliwości pod uwagę, muszę stwierdzić, że zbyt wielu „prawdziwych
Można śmiało powiedzieć, że nasz wyjazd był bardzo udany.
Irlandczyków z krwi i kości” nie spotkaliśmy.
Pogoda nam dopisała, choć jak twierdzą sami Irlandczycy, w Irlandii
można doświadczyć wszystkich czterech pór roku jednego dnia (a
Bardzo spodobała nam się za to irlandzka filozofia :
kiedy pada, najlepiej od razu schować parasol.) Oprócz doskonalenia
znajomości języka angielskiego, poznania kultury Irlandii, zawiązaliSą tylko dwa powody do zmartwień: albo jesteś zdrów, albo chory.
śmy przyjaźnie z ludźmi z całego świata. Mamy nadzieję, że uda nam
- Jeśli jesteś zdrów – nie ma się o co martwić.
się utrzymać z nimi kontakt facebookowy bądź mailowy, a z niektóry- Jeśli chory- są dwa powody do zmartwień.
mi z nich być może zobaczymy się już niedługo, bo zamierzają odwie- Albo wyzdrowiejesz, albo umrzesz.
dzić Polskę już w marcu! (pod warunkiem, że mrozy odpuszczą……
- Jeśli wyzdrowiejesz – nie ma się o co martwić.
)
- Jeśli umrzesz – są dwa powody do zmartwień.
- Albo trafisz do nieba, albo do piekła.
- Jeśli do nieba – nie ma się o co martwić.
Kamila Sawicka 1b
- Jeśli do piekła, będziesz tak zajęty witaniem się z kumplami, ze nie
będziesz miał czasu się martwić.

Wolontariat Hospicyjny
Nasza szkoła nigdy nie była obojętna względem osób potrzebujących – wielu z was
uczestniczy w programie Wolontariatu
Misyjnego bądź spędza popołudnia w Domu Dziecka. W tym krótkim artykule
chciałabym jednak opowiedzieć wam o
Hospicjum Bonifratrów, jedynym stacjonarnym hospicjum we Wrocławiu
Hospicjum jest instytucją, która obejmuje
opieką paliatywną ludzi nieuleczalnie chorych. Współczesny model tej działalności
opracowała w latach 60. Cicely Saunders,
Angielka, która w trakcie opieki nad umierającym Polakiem odkryła powołanie do opieki
nad ludźmi ciężko chorymi; chciała stworzyć
miejsce, gdzie ludzie cierpiący w spokoju i
bez bólu mogliby odejść z tego świata. I udało
jej się. W 1967r. otworzyła pierwszy specjalistyczny ośrodek opieki nad ludźmi umierają-
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cymi – Hospicjum Świętego Krzysztofa.
Hospicjum, o którym piszę, zostało
utworzone przez Zakon Bonifratrów w 1999
roku. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni, kapelan i
wolontariusze. Ich zadaniem jest maksymalne
zminimalizowanie bólu chorych, łagodzenie
bólu psychicznego i duchowego oraz wsparcie
rodziny w żałobie, w tym także czasami, niestety, opieka nad osieroconymi dziećmi. Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje objęcie
opieką 16,5 osoby, ale dzięki dofinansowaniom osób prywatnych i licznym zbiórkom
organizowanym przez szkoły i wolontariuszy
Hospicjum przyjmuje aktualnie 21 pacjentów.
Hospicjum Bonifratrów poszukuje
wolontariuszy. Może zostać nim każdy, kto
dobrowolnie chce nieść pomoc osobom nie-

znajomym. Jest wiele form wolontariatu na
rzecz Hospicjum, w tym także spędzanie czasu z chorymi. Chciałabym was zachęcić do
udziału w akcjach charytatywnych, które,
mam nadzieję, uda nam się realizować w naszej szkole. W tej chwili w szkole porozwieszane są plakaty „Wrocławskiej Niedzieli
Hospicyjnej”. Więcej informacji u profesora
Sekuły.
Na sam koniec chciałabym przytoczyć myśl bonifratrów, która wyznacza kierunek działania Hospicjum. „Nie mogę dołożyć
dni do Twojego życia, ale mogę dołożyć życia
do reszty Twoich dni…”
Nina Śpiewak, kl.2A

Kącik Poezji
Zuzanna Gilewicz: wiersze

Tak jakby nie moje

Wrócisz

Mówił mi wiatr
Jak roztrząsa ci włosy
Pachnące rumiankiem i solą

Mówiłam wam kiedyś jak wygląda miłość?
Miłość chowa się w małych uliczkach,
W dużych domach pełno jest chłodu i łatwo się zgubić.
Schowana w samym rogu lub przewieszona przez balkon
Kwitnie. Kwitnie fiołkami czułych słów, bzem uprzejmości,
Rosiczką zazdrości, liliami łez i czerwoną różą jedności.
Miłość z ulicy dostrzeże niewielu, może jeden
Ją doceni. Miłość z balkonu będzie piękna
I namiętna, choć nie dla cudzych oczu.
Zamknięta w kawiarni przetrwa próbę czasu.
Schowana w szufladzie łóżka pozostanie niespełniona.
Ułożona w linii spojrzenia przypomni piętno żalu.
Tę z lilią w butonierce przykryją fałdy skóry.
W puszczającą kiełki wstąpi radość i nienawiść.
W przypieczętowaną zapomniana przyjaźń.

Tak jakby nie mną
Mówiła mi sroka
Jak wpadła w twoje ramiona
Twarde i silne
Tak jakby zupełnie inne
Mówił mi lis przy drodze
Jak jeździsz daleko
Tak jakby nie ze mną
Tak jakby nie do mnie.

2009
30.11.2011

SONDAŻ
W ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy wśród Was ankietę. W
tym miejscu pragnęlibyśmy zaprezentować odpowiedzi. Było ich
wiele, rzadko kiedy się powtarzały. Nie mogliśmy umieścić wszystkich, więc przedstawiamy te najpopularniejsze. Odpowiedzi znajdują się w kolejności od największej ilości głosów do najmniejszej.
Dzięki za współpracę.
Pytanie 1. Pomysł na najlepszy prezent walentynkowy.
a) dla kobiet:
- kwiaty
- czekoladki
- perfumy
- pluszowa zabawka
- skarpetki
- romantyczna kolacja
- bliska osoba
- miłość
b) dla mężczyzn:
- kwiaty
- pluszowy miś
- czekoladki
- 0,7 l (wyłącznie pod warunkiem ukończenia 18 roku życia poza terenem PSLO)
- romantyczna kolacja
Pytanie 2. Jak spędzasz walentynki?
a) wersja kobiet:
- kino
- wspólnie z partnerem w domu
- nie obchodzę
- w restauracji
- sama w domu
- nie mam pojęcia
- próbuję przeżyć po wywiadówce

b) wersja mężczyzn:
- z dziewczyną
- sam w domu
- w szkole
- nie wiem
- gram w gry komputerowe
- kino
- z TV
Pytanie 3. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?
a) kobiety w większości: TAK
b) mężczyźni w większości: NIE
Pytanie 4. Jaki jest, Twoim zdaniem, najlepszy produkt w sklepiku?
a) wersja kobiet:
- czekolada
- pączek hiszpański
- zapiekanka
- zupka chińska
- kinder bueno
- frugo
- bounty
- coca-cola
- milky-way
b) wersja mężczyzn:
-zupka chińska
-zapiekanka
- kinder bueno
- niewskazanie produktu z uwagą, że najważniejsza jest p. Gienia 
- hot-dog
- pączek
- frugo
- kanapka
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SONDAŻ C.D.

- nie odpowiada mi muzyka
- jest za cicho
- powinni puszczać więcej rocka i metalu

Pytanie 5. Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?

b) wersja mężczyzn:

a) wersja kobiet:
- prof. Czyż
- prof. Kaczorowski
- prof. Goliat
- prof. Malanowska
- prof. Reutt
- prof. Jaroszczuk
- pani prof. Osarczuk
- prof. Szewczyk
- prof. Rzepecki

1. większość- odpowiada mi
2. nie odpowiada mi
- nie odpowiada mi muzyka
- trzeba zmienić skład zarządzających
- jest za cicho
Chcielibyśmy dodać również, iż częstym zarzutem było to, że muzyka
nie jest dostosowana do indywidualnych gustów słuchaczy i że ich
prośby nie są respektowane.
Pytanie 8. Ile godzin dziennie spędzasz na Facebooku?

b) wersja mężczyzn:
- prof. Czyż
- prof. Kaczorowski
- prof. Otręba
- prof. Goliat
- prof. Siciński
- prof. Mazgis
Pytanie 6. Co byś zmienił w PSLO?
a) wersja kobiet:
- największa liczba odpowiedzi nie została dopuszczona do publikacji…
- temperaturę w szkole
- szkoła jest OK taka, jaka jest
- włączył własną salę gimnastyczną
- ustanowił zimą darmową herbatę w sklepiku
- niektórych uczniów
- atmosferę szkoły
b) wersja mężczyzn:
- temperaturę w szkole
- podoba mi się w szkole
- włączył własną salę gimnastyczną
- wszystko
- ta odpowiedź nie została dopuszczona do publikacji…
- lekcje
- system oceniania na system ocenowy
- sprzedał telewizory
- ta odpowiedź nie została dopuszczona do publikacji…
Pytanie 7. Czy odpowiada Ci praca szkolnego radiowęzła, a jeśli nie,
co byś zmienił?
a) wersja kobiet:
1. większość- odpowiada mi
2. nie odpowiada mi
- trzeba zmienić skład zarządzających

a) wersja kobiet:
- od kilku minut do 1h
- 1-2h
- 2-3h
- więcej
- nie mam Facebooka
b) wersja mężczyzn:
- od kilku min do 1h
- nie mam Facebook’a
- 1-2 h
- 2-3 h
- więcej
Pojawiły się również odpowiedzi "jestem no-lifem" oraz "wolę LOLa".
Pytanie 9. Propozycja imienia dla dziecka pani profesor Reutt.
a) dla chłopca:
- Mieszko
- Kuba
- Tomek
- Przemek
- Aleksander
- Janek
- Staś
- Adrian
b) dla dziewczynki:
- Halina
- Katarzyna
- Amelia
- Julia
- Wanda
- Agnieszka
- Magda
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