Gazetka uczniów SLO im. św. Dominika Savio we Wrocławiu
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„Krystus zmartwychwstał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z martwych wstaci
Z Bogiem krolowaci.
Kyrie eleison”
(średniowieczna pieśń wielkanocna)

Drodzy
Profesorowie i Pracownicy
Rodzice i Uczniowie,
Byli Wychowankowie i Sympatycy
Liceum Salezjańskie we Wrocławiu !
W dniu objawienia potęgi Bożej łaski,
gdy Chrystus zwyciężył
grzech, śmierć i szatana
życzę Wam
wiele łask,
by każda chwila była zwycięstwem
wraz ze Zmartwychwstałym
ku zmartwychwstaniu !
z modlitwą
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor szkoły
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NIESUPERMARKETOWA PROMOCJA
ŻYCIA
„Europa Zachodnia porzuciła «cywilizację życia».
Cywilizacja śmierci prowadzi do samozagłady świata.” (Jan Paweł II)
Kiedy chrześcijanie ponownie świętują Wielką Noc,
zdecydowana większość europejskiej społeczności podąża
drogą duchowej i moralnej obojętności. Bo czym tłumaczyć wciąż nasilającą się obecności takich zjawisk, jak:
aborcja, eutanazja, antykoncepcja, samobójstwo, morderstwo, ludobójstwo, homoseksualizm czy pedofilia. Jak
zrozumieć bezduszną akceptowalność tego, co jest wprost
i bezpośrednio przeciw życiu. A przecież każde życie jest
święte! To Bóg stworzył człowieka i On sam wyznaczył
to, co dla niego jest dobre i szczęśliwe. Cywilizacjo śmierci, dokąd nas prowadzisz ?
„Jezus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło
przez Ewangelię.”
Chrześcijaństwo promuje życie i broni go, a Jezusa
Zmartwychwstanie jest mocno widocznym znakiem, że
śmierć nie może mieć władzy nad człowiekiem. Stąd kiedy
świętujemy Noc Zwycięstwa życia nad śmiercią, odnówmy w naszych umysłach, ale i sercach postawę szacunku i
miłości wobec życia. W tym miejscu pragnę szczególnie
pogratulować tym profesorom i uczniom, którzy zdeklarowani przyjęli tę postawę oraz zainicjowali powstanie naszej szkolnej organizacji Don Bosco Pro-Life i dziś należą
do niej. Niech każdy z nas buduje w sobie i wokół siebie
„ cywilizację miłości”. Nie traćmy ufności, ale wiernie
stójmy na straży życia. Przecież każdy z nas odpowiada za
to, jaki będzie świat. Mój i innych świat!
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor szkoły
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TO BYLI CUDOWNI CHŁOPCY
dynku już nie było, a tam mogłem się też schować.
Takich wypadków miałem bardzo wiele w życiu. 25
września było potworne bombardowanie, od rana do
wieczora, nie tylko samoloty ale także z takich potężnych dział kolejowych spadały pociski. Jak taki pocisk
spadł na budynek, to rujnował go od piątego, szóstego
piętra aż po piwnicę. I trafiło w budynek, gdzie ja byłem, ale w sąsiednią klatkę schodową. Był potworny
huk, zrobiło się ciemno od pyłu i jak to wszystko opadło, wychodzimy, a połowy naszego domu już nie ma.
Wróciliśmy na Wierzbno, do tamtego na pół zrujnowaM.B.: Jak zastał Pana 1 września 1939 roku?
Jaka wtedy panowała atmosfera wśród ludzi, czy nego domu i tam przeżywaliśmy następne naloty.
Niemcy już nie, ale za to bolszewicy bomspodziewali się wybuchu wojny?
bardowali Warszawę. Bombardowali nas w
J.K.: Miałem wtedy dwanaście lat,
40, 41, 42 roku jako miasto niemieckie ale
byłem bardzo przygnębiony, ponieważ pod
także polskie. Bolszewicy od zawsze starakoniec lipca 39 roku straciłem ojca. Atli się zniszczyć Polskę, zniszczyć Polaków.
mosfera była podniosła, propaganda mówiPamiętam, jak przeżywaliśmy wiadomość,
ła: „Jesteśmy silni, zwarci, gotowi; odeże już na początku września marszałek
przemy jakąkolwiek agresję”. Wszyscy
Śmigły-Rydz wraz ze świtą uciekł z Polski,
zachęcali do robienia zapasów żywności,
to była hańba. Wszyscy mówili, że jestekupowania specjalnych skrzyń na te zapasy
śmy silni, zwarci, gotowi, ale inni mówili:
i wszyscy mieliśmy maski przeciwgazowe.
silni w pysku, zwarci przy żłobie i gotowi
Pierwszego września nad ranem spadły
Jacek Karpiński
do ucieczki; to była hańba. A druga hańba
bomby niemieckie tuż koło naszego domu,
ze strony bolszewików, że zaatakowali Polskę 17
a ja mieszkałem w Warszawie na dolnym Mokotowie,
września i wywieźli pół miliona ludzi na Sybir albo na
w dzielnicy willowej. Wyleciały wszystkie szyby, było
Kaukaz.
bardzo nieprzyjemnie. I wtedy po raz pierwszy i ostatni
Jak funkcjonowały szkoły na początku wojw życiu - poczułem strach, z powodu tych bomb.
Otrząsnąłem się z tego strachu po dwunastu godzinach. ny?
Następnych parę dni przebywaliśmy w tym domu, ale
Polskie szkoły były zamknięte. Byłem wtedy
mama zdecydowała, żeby przenieść się do Śródmie- zapisany do pierwszej klasy bardzo dobrego gimnaścia, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. W Śródmieściu zjum, najlepszego w Warszawie. Zdałem tam egzamin
byliśmy przez całe oblężenie Warszawy. Zapisałem się i byłem na pierwszej lekcji, po czym ogłoszono, że
do obrony przeciwlotniczej, jako dwunastoletni chło- szkoła jest zamknięta. Można było uczyć się tylko w
pak, jako goniec i moim obowiązkiem było chodzenie szkołach zawodowych: mechanicznych, ogrodniczych
i tym podobnych. Mama mnie zapisała do szkoły
po ulicach i sprawdzanie czy zaciemnienie jest dobre.
ogrodniczej, gdzie chodziłem przez dwa lata, później
Cały czas trwało okrutne bombardowanie. Również zdałem do szkoły mechanicznej, która była ciekawsza.
byłem gońcem roznoszącym meldunki. Parę razy cu- To było dla młodego chłopaka dobre, trzeba było coś
dem uniknąłem śmierci, ale naprawdę to przypadek. robić, lepsze to niż nic. W 41 roku, kiedy miałem 14
Na placu Unii Lubelskiej stały dwa budyneczki, po obu lat, poznałem kolegę, który mnie wciągnął do konspistronach ulicy Puławskiej, i wyły syreny, wiadomo, że racyjnej organizacji. Miała ona na celu szkolenie młobył nalot i trzeba było się chować pod jakiś dach. Ja dych ludzi na pilotów. Uczyliśmy się około pół roku
teorii kierowania samolotem i posługiwania ciężką
byłem na placu pomiędzy tymi budynkami, najbliżej
bronią. W szkole poznałem kolegę, z którym bardzo
mi było do takiego budyneczku, który był otwarty. Za się zaprzyjaźniłem, a ten po pewnym czasie zapropochwilę słyszę potworny świst, a to niemieckie sztukasy nował mi wstąpienie do organizacji konspiracyjnej pod
nurkowały i puszczały bomby. Potem wybuch jeden, dowództwem naczelnego wodza, była to organizacja
drugi i trzeci. Parę odłamków trafiło w ten budynek, wojskowa dla młodych ludzi, nazywała się Szare Szeale nie we mnie. Ja wyszedłem cało, tego drugiego bu- regi. Miałem prawie 15 lat i wstąpiłem do Szarych
Rozmowa z panem Jackiem Karpińskim –
bohaterem Szarych Szeregów i „Zośki”, niezwykłym naukowcem i konstruktorem o wybitnych
światowych osiągnięciach w dziedzinie elektroniki.
Odznaczonym Krzyżem Walecznych i Orderem
Odrodzenia Polski Polonia Restituta. To on walczył
o wolność naszej Ojczyzny, to on znalazł się wśród
sześciu najwybitniejszych naukowców świata, to on
powinien być dla nas „sterem, żeglarzem, okrętem”.
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Szeregów, poznałem tam cudownych przyjaciół, kolegów. I to były piękne czasy, bo coś robiliśmy, nie tylko
uczyliśmy się na papierku o samolotach albo jak wygląda pistolet. Wspaniały, niezapomniany Kołczan
(późniejszy dowódca plutonu „Alek” w batalionie
„Zośka”) uczył nas posługiwania się przyniesioną bronią: składania, rozkładania, czyszczenia i strzelania.
Ćwiczyliśmy walkę wręcz, walkę partyzancką, itd.,
jednocześnie organizując akcje dokuczania Niemcom.
Nam nie wolno było występować z bronią ani zabijać
ludzi, natomiast wolno było robić im psikusy. Ja robiłem małe bombki dywersyjne, które rzucaliśmy pod
nogi wartownikom niemieckim, chodziliśmy wybijać
szyby w sklepach niemieckich. Żeby zniechęcić ludzi
do oglądania niemieckich filmów w kinach, robiliśmy
akcję „tylko świnie siedzą w kinie”, w związku z tym
smarowaliśmy farbą krzesełka albo przypinaliśmy kartki z napisem: „świnia” osobom wychodzącym z kina.
Skończyłem 16 lat, byłem wyrośnięty jak na
owe czasy, mocny, bystry i jak mówili moi dowódcy –
bojowy. Przeniesiono naszą drużynę do Grup Szturmowych, a była to elitarna jednostka przy Warszawskiej
Komendzie AK w grupie Kedywu (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej). Wszyscy
uczestnicy grup szturmowych byli kierowani na jakieś
kursy, prowadzone przez komandosów lub tajną podchorążówkę. Mnie skierowano na kurs komandosów o
specjalności wielka dywersja ( sabotaż), czyli wysadzanie mostów, pociągów, podpalanie transportów i
budynków niemieckich, w skrajnych wypadkach również trucie ludzi po wyrokach sądu polskiego. To była
bardzo ciekawa nauka, obejmowała wszystko, także
skakanie z pociągu w biegu, jak uciekać z samochodu,
jak napadać na Niemców, jak zastawiać pułapki na
transporty niemieckie. Zapoznawaliśmy się z bardzo
nowoczesnymi urządzeniami, środkami zapalającymi i
truciznami, których normalny żołnierz nie znał. Po
skończeniu tej szkoły zostałem wybrany do największej akcji zbrojnej Kedywu w sierpniu 43 roku do likwidacji posterunków niemieckich na Bugu. My mieliśmy zlikwidować posterunek w Sieczychach. Na dowódcę akcji wybrano Andrzeja Romockiego
„Morro”(nazywaliśmy go amorkiem), a Tadeusz Zawadzki „Zośka” uczestniczył tam, jako obserwator.
„Zośka” zginął, jako jedyny w tej operacji, od strzału
w serce, dwóch było lekko rannych, a ja byłem tylko
lekko ogłuszony od wybuchu.

granicę, była więziona przez Niemców i została dekorowana Orderem Virtuti Militari. Oboje zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych. Patriotyzm oraz hasło
„Bóg, Honor, Ojczyzna” przyświecało mi od zarania
młodości, nie tylko w harcerstwie. Tym się kierowałem i kieruję nadal. Muszę powiedzieć, że zarówno w
Szarych Szeregach jak i w „Zośce” miałem kolegów,
przyjaciół, zupełnie cudownych chłopaków, większość
z nich ,niestety, nie żyje. W tej chwili żyje tylko
dwóch moich przyjaciół z „Zośki”, inni albo polegli
przed powstaniem, albo w powstaniu. Przed powstaniem poległ Jurek Horczak „Wróbel”, to był mój przyjaciel i był w sekcji, której byłem dowódcą, torturowany przez Niemców nikogo nie wydał. Wielu było
wspaniałych chłopaków i kierowali się tymi samymi
zasadami. Gdyby Niemcy i Rosjanie nie wytłukli tylu
tysięcy niezwykłych, inteligentnych, bohaterskich ludzi, to nie wiem, czy nie inaczej potoczyłaby się później przyszłość. Ale oni wiedzieli, co robili - wytłukli
najlepszych Polaków. Mnie też chcieli wykończyć, ale
ja byłem ciężko ranny, w powstaniu dostałem kulę,
która cudem jakimś przeszła między kręgami kręgosłupa i utknęła w kości, niszcząc korzonki nerwowe i powodując paraliż.
Jak byli postrzegani przez rówieśników ci,
którzy dziś są dla nas wielkimi bohaterami i o których Pan mówi „wspaniali, cudowni chłopcy”, na
przykład „Zośka”, „Wróbel” i inni im podobni?
Wielu, w zasadzie wszyscy zachowywali się
tak samo, może jeden był bardziej bojowy i rwał się do
walki, a inny mniej. Krzysztof Baczyński, który był
dowódcą drugiej sekcji, a ja pierwszej w tej samej drużynie, był spokojny, melancholijny, ale marzył o walce. Był znany jako dobrze zapowiadający się poeta i
dowódcy AK chcieli go uchronić od walki bezpośredniej, zaproponowali mu przeniesienie z grupy szturmowej Kedywu do Sztabu Generalnego, ale on nie chciał.
On się nie zgodził, powiedział: „ja będę walczył” i poszedł, i zginął. Większość moich kolegów z „Zośki”
zginęła, a ci, co nie zginęli, byli ranni. Prezentowaliśmy dwa rodzaje patriotyzmu, ja jak i wszyscy moi
koledzy i przyjaciele z „Zośki”, byliśmy gotowi oddać
życie za wolność Polski, ale także walczyć i pracować,
żeby było lepiej, żeby Polska była bogata i dzielna.

Czy patriotyczne wartości, jakim był pan
Ja nie zginąłem, ale zostałem inwalidą, później
wierny, służąc w Szarych Szeregach, pomogły Panu komuchy w czasie PRL-u niszczyły mnie, jak tylko
przetrwać wojnę?
mogły. Byłem zdolnym wynalazcą pierwszych komputerów na świecie. Skonstruowałem K-202 - protoplastę
Tak, byłem wychowany w tradycjach niepodle„peceta”, który powstał 10 lat później w IBM. Anglicy,
głościowych. Mój ojciec walczył w I Wojnie ŚwiatoAmerykanie chcieli, żebym pracował w Stanach Zjedwej, matka była osobistą łączniczką marszałka Józefa
noczonych albo w Anglii, ja się nie zgodziłem, ja
Piłsudskiego, wielokrotnie przenosiła meldunki przez

Kwiecień 2010

3

TO BYLI CUDOWNI CHŁOPCY C.D.
chciałem w Polsce, bo tu żyją Polacy i to, co tu powstaje, czego się ludzie tu nauczą, to pozostaje dla Polski. Jak będzie Polska wyzwolona, w co wierzyłem, to
się przyda. Niedawno przez Lecha Kaczyńskiego zostałem odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nie tylko za walkę w czasie wojny, ale
także za to, co zrobiłem dla przemysłu, dla nauki, za
konstrukcje kilku komputerów uznanych na świecie,
bo również to się liczy.
Skąd u Pana tak wspaniała radość życia pomimo tak wielu trudnych doświadczeń, jakie musiał
pan znosić?
Nie jestem człowiekiem głupim. Człowiek inteligentny, mądry i doświadczony wie, że gdyby się martwił o coś, na co nie ma wpływu, to mu nic nie da. Doświadczałem bardzo wielu dobrych, wspaniałych rzeczy, wiele radości miałem w życiu, poznałem wielu
cudownych ludzi, wiele wspaniałych kobiet, ale również wspaniałych twórców. W Stanach Zjednoczonych
poznałem wszystkich pionierów techniki komputerowej, informatyki, elektroniki, i z nimi rozmawiałem,
byłem zapraszany na kolacje, na odwiedzanie ich laboratoriów, pokazywali mi niezwykle ciekawe rzeczy,
których nikt poza tym nie widział. Widziałem bardzo
dużo. Również doświadczałem bardzo wiele niegodziwości parszywych ludzi. Ze strony Niemców: strzelali
do mnie, w końcu strzelili z szóstego piętra, w nocy, na

oślep. Dostałem tę kulę koło kręgosłupa, akurat ominęła główny rdzeń. Koledzy, którzy ze mną byli, wszyscy
polegli, bo to był grad pocisków z pistoletu maszynowego. (…)Ale i tak jakoś żyję, nie mam powodu się
martwić, miałem wiele radości w życiu i mam nadal.
Gdybym się martwił o cokolwiek, na co nie mam
wpływu, to co mi to da? Pozostaje mi tylko się cieszyć
tym, co mam, a mam fajny pokoik, świetną pracę i zabawę na komputerze. Bardzo dobrze jest, pomimo że
nie wiadomo skąd przyplątała się jakaś neuropatia
(zanik nerwów), ale nie martwię się tym, bo co mi to
da – nic. W związku z tym dla dobrego samopoczucia
uśmiecham się, jestem zadowolony. I tak ludzie powinni żyć – cieszyć się czym się da i nie martwić się
czymś, na co nie mamy wpływu. I o to bardzo proszę żeby mieli humor. Trzeba na siebie patrzeć radośnie,
uśmiechać się i być szczęśliwym.
Dziękuję Panu za rozmowę.
Miałam niebywałe szczęście rozmawiać z człowiekiem nieprzeciętnym, którego osiągnięcia naukowe
z czasów młodości i niebywały optymizm, i mądrość w
jesieni życia zasługują na podziw nas – młodych. Jego
życie jest przykładem heroicznego poświęcenia byśmy
mogli teraz żyć i rozwijać się w wolnej Polsce.
Rozmawiała Marta Bykowska, kl. IIa

KLASA IB W DOMU ANGELUSA SILESIUSA
W piątek, 19 lutego, o godzinie 8:50 klasa Ib pod
opieką p. prof. Kochańskiej przyjechała pod Dom Angelusa
Silesiusa we Wrocławiu. Po zapoznaniu się z panią Anią,
która była kierowniczką warsztatów, nastąpiło wprowadzenie. Dowiedzieliśmy się, że Dom Angelusa Silesiusa organizuje warsztaty, projekty (również międzynarodowe), mające
na celu poznać i zrozumieć problemy dotyczące młodzieży.
Potem zaczęło się pierwsze ćwiczenie – STOPY. Każdy
odrysował swój but na papierze. Następnie zamieniliśmy się
miejscami i zapisywaliśmy odpowiedzi do pytań pani na
kartkach kolegów. Dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać i
zrozumieć, że pierwsze wrażenie na temat danej osoby nie
zawsze jest prawdziwe. Potem wykonaliśmy kolejne ćwiczenie w 3-4 osobowych grupach - kolaże, na które składały się
wycięte z czasopism obrazki. Miały one przedstawiać nasze
skojarzenia z wyrazem „rozwój”. Potem wypuszczono nas
na krótką przerwę do jadalni, w której znajdował się stół
zastawiony owocami, ciasteczkami, a także kawą i herbatą.
Muszę przyznać, że jedzenie i picie bardzo mi smakowało.
Po powrocie do sali omówiliśmy prace każdej grupy. Niektóre obrazki na plakatach przedstawiały: całujących się
kochanków, butelkę soku dla dzieci czy też młodego chłopaka palącego papierosa. Po zabawie z kolażami wymieniliśmy
rodzaje (płaszczyzny) rozwoju człowieka (rozwój fizyczny,

duchowy itp.). Doszliśmy do wniosku, że najlepiej jest rozwijać się integralnie – na wszystkich poziomach jednocześnie. Po tym wszystkim znowu podzieliliśmy się na grupy.
Tym razem mieliśmy za zadanie wybrać 9 haseł ( naszym
zdaniem najważniejszych dla rozwoju człowieka) spośród
uprzednio przygotowanych kopert. Kiedy przedstawiciele z
każdej z grup skończyli prezentować efekty jej pracy, przyszedł czas na przerwę (znowu do jadalniJ). Po niej pani Ania
puściła nam fragmenty dwóch filmów – „Matrix” i „Prosta
historia”. Z nich wynikały takie przesłania: „ W życiu należy
dążyć do poznawania siebie i prawdy o otaczającym nas
świecie” oraz „Jeśli chce się zdobyć jakiś cel, to wystarczy
mieć silną wolę, aby go osiągnąć (bez względu na wiek)”. W
tym miejscu dodam, że te urywki były bardzo ciekawe. W
ostatnim ćwiczeniu każda osoba przyczepiła sobie dużą kartkę na plecy, po czym wszyscy chodziliśmy z markerami i
pisaliśmy sobie nawzajem anonimowe pozytywne uwagi.
Mieliśmy z tego tytułu dużo zabawy. Potem musieliśmy już
iść, więc pożegnaliśmy się z panią Anią i rozjechaliśmy się
do domów, każdy w swoją stronę.
Podsumowując, bardzo pozytywnie oceniam te
warsztaty. Cieszę się, że mogłem w nich uczestniczyć. Mam
nadzieję, że warsztaty, które odbędą się za rok, będą równie
Samuel Bałdysz, kl.Ib
udane.
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EASTER TRADITIONS IN USA
The meaning of many different customs observed
during Easter Sunday have been buried with time. Their origins lie in pre-Christian religions and Christianity. All in
some way or another are a "salute to spring," marking rebirth. The white Easter lilly has come to capture the glory of
the holiday. The word "Easter" is named after Eastre, the
Anglo-Saxon goddess of spring. A festival was held in her
honor every year at the vernal equinox.
Today people celebrate the holiday according to their
beliefs and their religious denominations.
The Christian Celebration
Christians commemorate Good Friday as the day that
Jesus Christ died and Easter Sunday as the day
that He was resurrected. Protestant
settlers brought the custom of a
sunrise service, a religious gathering at dawn, to the United
States.
Traditionally in Christian
churches Easter is celebrated
beginning with a special service,
followed by a dinner featuring
lots of games for children. Children hunt for eggs all around the
house. Neighborhoods and organizations hold Easter egg
hunts, children dress in only
their best with a basket in tow
search for eggs and usually there is a prize waiting for the
best egg hunter.
The Easter Bunny is a rabbit-spirit. Long ago, he was
called the" Easter Hare." Hares and rabbits frequently have
multiple births so they became a symbol of fertility. The
custom of an Easter egg hunt began because children believed that hares laid eggs in the grass. The Romans believed
that "All life comes from an egg." Christians consider eggs

to be "the seed of life" and so they are a symbol of the resurrection of Jesus Christ.
Non-Religious Celebration
Not all Americans are Christians, yet they do recognize the Easter holiday placing a special emphasis on the
Easter Bunny. Children are told tales of how an aged rabbit
hops around spreading the joy of Easter leaving a trail of
coloured eggs, candies and gifts for children all around the
world. Special Easter parades are conducted, where men and
women flaunt their special costumes and colourful bonnets.
The person who leads the parade can be spotted holding an
Easter candle or cross in his/her hand.
Surprisingly the Easter Bunny is just as famous as
Santa Claus!
Adults have small gatherings inviting family and
friends for a cook out, an Easter egg hunt or
simply to spend time together. A must play
Easter game for American kids is
Easter egg roll. A special dish for
Easter springtime in the USA is
baked ham, potatoes and vegetables. Another most demanding
recipe is hot cross buns.
No matter what the reasoning, businesses love to see the holiday roll
around and Easter is one that is
looked forward in the retail industry!
It’s estimated that American consumers spend over 1 million dollars on Easter candies every year
and that nearly 20 billion jellybeans are produced just for
Easter.

Samuel Bałdysz
Klasa Ib

CENECOLO POZWALA ODNALEŹĆ SENS ŻYCIA
radości i sensu życia. Naszymi gośćmi byli dwaj narkomani
z tej wspólnoty. Mieliśmy okazję wysłuchać ich własnych
historii uzależnienia oraz różnych informacji na temat
wspólnoty. Usłyszeliśmy o tym, jak wygląda ich życie we
wspólnocie oraz ile muszą wymagać sami od siebie i jak
wielu potrzeba wyrzeczeń. Mimo że nikt ze słuchaczy nie
miał żadnych pytań do obu chłopaków, to ja jeszcze je znalazłam. Obaj panowie wyrazili ochotę na odpowiedzenie na
Każdy z nas ma świadomość, że istnieją różnego
nie w formie krótkiego wywiadu.
rodzaju ośrodki pomocy dla ludzi, których problemem jest
narkomania. Wielu chce im pomóc wygrać tę walkę z nałoDziękuję, że zgodziliście się odpowiedzieć na
giem. Podczas naszych szkolnych, tegorocznych rekolekcji kilka moich pytań. Martin wspomniał o tym, że młodzi
mówiliśmy o Cenecolo. Jest to włoska wspólnota, założona ludzie zaczynają od tak zwanych "słabych" narkotyków
przez zakonnicę – siostrę Elwirę Petrozzi. Okazuje się, że
typu marihuana i stopniowo, stopniowo przechodzimy do
Cenecolo stało się ratunkiem dla zmęczonych, zdesperowanych i zagubionych narkomanów, szukających prawdziwej

Wszyscy spotykamy się na co dzień z groźnie
brzmiącym oraz wszechobecnym słowem „narkotyk”.
Powoli staje się on nieodłącznym elementem naszej cywilizacji, takim samym jak alkoholizm czy bezrobocie. Niby zdajemy sobie sprawę z groźby, jaką niesie ze sobą
biały proszek, jednak wciąż nie potrafimy zrozumieć jego
władzy.
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CENECOLO POZWALA ODNALEŹĆ SENS ŻYCIA C.D.
tych "twardszych". Skąd to się bierze? Czy chodzi tu dla wszystkich młodych, żeby sobie powiedzieć, że się potrzebuje pomocy. To jest naprawdę trudne. Wielu właśnie
tylko o tzw. "większego kopa"?
musi dotknąć tego dna, żeby naprawdę mogli sobie powieMówi się, że marihuana to jest taki wstęp, że to dzieć, że potrzebują, żeby ktoś im pomógł.
wszystko zaczyna się od palenia „trawki” i później przez tę
Czy będąc w nałogu myśli się o tym, aby to skońciekawość właśnie, jak to działa, jak jest po tamtym (innym)
narkotyku i jak można się po nim zabawić, jaka jest różnica czyć?
między nimi, po prostu sięgamy po te narkotyki. Między
Wiele razy narkoman, który jest na ulicy, chce się
innymi tak jak właśnie powiedziałaś, żeby była większa eu- zmienić. I jest tak, że na kilka dni się zmienia, ale nie ma tej
foria, emocje, żeby to działało mocniej na nas.
siły, żeby być stałym w tym wszystkim. Nie jest zdecydowaA co z wartościami życiowymi? Czy narkotyki ny. Na pewno ok 95% z nich nie ma tej siły. Kilku może się
pozbierać, ale reszta upada bardziej. Każdy jeden upadek
nam je zasłaniają?
jest jeszcze gorszy. To jest tak, że podnosisz się, upadasz,
Te najważniejsze walory, kiedy paliłem tylko mari- podnosisz i tak cały czas. Gubisz od razu nadzieję i nie ufasz
huanę, kiedy piłem alkohol, jeszcze istniały. To wszystko, co już nikomu. Jeżeli nie masz tej pomocnej dłoni, która ci porobiłem, jeszcze miało jakiś sens dla mnie. To co mówiła może – mam tu na myśli wspólnotę – zgubisz się. Sam nie
moja mama, miało dla mnie jakieś znaczenie. Tylko w środ- masz siły.
ku mnie rosło takie poczucie dumy, że gubię to wszystko.
Wspólnota wymaga od was wielu wyrzeczeń.
Wszystkie te problemy chciałem rozwiązać sam, nie według
Brak
telewizji,
papierosów, alkoholu. Jest ograniczony
tego, co mówi Kościół, moja rodzina. Wiedziałem, że dziesięć przykazań to dobre wartości, ale im więcej narkotyków, również kontakt ze światem. Czy trudno wam było i
tym mniej mnie to obkiedy zauważyliście, że
chodziło. Zawsze robisą jakieś efekty?
łem to, co chciałem, liNa początku jest na pewczyły się dla mnie moje
no ciężko wyrzec się tego
wartości. I tak też przez
wszystkiego. Z jednego
wiele lat. Nie jest tak od
świata wchodzisz w nowy.
razu, że gubi się te waloŻycie we wspólnocie nie
ry, ponieważ najpierw
jest łatwe, dużo chłopasię ukrywasz. Nie móków właśnie przychodzi,
wisz nikomu, że jesteś
traci nadzieję, wychodzi i
narkomanem. Nikt tego
upadają jeszcze bardziej.
nie wie, nawet twoja
Żeby wyjść z uzależnienia
rodzina. Potem bierzesz
trzeba naprawdę wiele
trochę tego zła i trochę
pracy nad tym, nad sobą,
dobra, a wewnątrz ciebie
poświęceń i wyrzeczeń.
trwa walka. Na końcu
Można powiedzieć, że jest
tego wszystkiego, kiedy
to choroba duszy. Nie jest
zażywasz narkotyki, to
zawsze wygrywa to zło, ponieważ ono zamyka oczy. Zosta- to choroba, którą można wyleczyć tabletkami, iść do lekajesz egoistą i myślisz już tylko o sobie. Miałem jedną dziew- rza, a on coś przepisze i można się wyleczyć. Ja tak zawsze
czynę. Na początku mieliśmy dobre relacje. Myślałem, że ją myślałem, że pójdę do psychologa, porozmawiam z nim i to
kocham. Potem, kiedy zacząłem zażywasz narkotyki, pod minie. Ale to tylko pomaga na chwilę. Ale z tymi wyrzeczewpływem lat pogubiłem to wszystko. Nie miałem już dla niami... no trudno jest się przyzwyczaić do tego wszystkiego
niej żadnych wartości. Skierowałem się w inną stronę. Za- na początku. Ale trzeba mieć do tego chęć, żeby to miało
mieniłem to wszystko na inne dziewczyny, narkotyki i alko- sens. Wyrzec się tych rzeczy, które nam przeszkadzają w
hol. Tak też jest z narkotykami, że powoli, powoli traciłem tym, żeby skupić się nad samym sobą. Trzeba to wszystko
wszystkie wartości. Może jest ktoś, kto pali tylko marihuanę odrzucić. Jak już widzisz, że to ci pomaga, że jesteś spokoji nigdy nie stanie się narkomanem, ale też może być tak, że niejszy, że możesz pracować szybciej, że nie jesteś nerwona końcu też nim zostanie. Wszystko zależy od twojego wy, gdy ktoś do ciebie mówi, to widzisz, że to wszystko ma
jakiś sens i że po prostu te rzeczy nie są takie ważne. Ale na
umysłu.
początku jest ciężko. Więc tak to wszystko wygląda.
Czy pomoc osób bliskich i innych ludzi ma
Dziękuję bardzo za poświęcony czas oraz za
wpływ na walkę z nałogiem, czy zależy to tylko od osoby
podzielenie
się tymi cennymi informacjami oraz życzę
uzależnionej?
wytrwania oraz sukcesu w walce z nałogiem.
Nie jest tak, że Twoja mama mówi ci „przestań”.
Dziękujemy również.
Ta pomoc tego kogoś, kto jest blisko, musi być twarda, bezkompromisowa. Trzeba być pewnym tego, co się robi. Tak
też czyni nasza wspólnota. Daje nam wybory. Chcesz zmiePaulina Stachowicz, klasa Ia
nić życie albo idź sobie gdzie chcesz, na ulicę. Najpierw ty
musisz być tą osobą, która chce się zmienić. To jest trudne
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DROGI UCZNIU, ODRZUĆ PALENIE, ONO MOŻE ZASZKODZIĆ CI SZALENIE!
W dzisiejszych czasach ogromna ilość młodych
ludzi decyduje się sięgnąć po pierwszego
papierosa. Czynnikiem,
który w dużej mierze
odpowiada za ten odruch, są znajomi. To
oni, mówiąc ,,Spróbuj,
zobaczysz, jak to jest,
nic ci nie będzie’’, zapewniają i zachęcają
nas do skosztowania.
Kolejnym czynnikiem,
który wpływa na to, że
sięgamy po papierosa,
jest nagromadzony
stres. Jednak czy papieros to jedyne rozwiązanie dla naszych problemów? Po wypaleniu 20.
papierosa nasze sprawy
i tak się nie rozwiążą.
Dlatego warto wybrać
się na spacer albo z
kimś porozmawiać,
zamiast niepotrzebnie
zatruwać własny organizm.
Oczywiście każdy wie, co jest dla niego dobre i
jak chce postępować w życiu.
Dla tych, którzy zdecydują się wybrać życie z papierosem u boku, przedstawię ponure fakty, które mogą
wpłynąć na zmianę ich decyzji:
•
Po pierwsze, paląc papierosy, zwiększasz ryzyko
wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego
trzykrotnie.
•
Po drugie, u osób palących znacznie częściej niż
u niepalących dochodzi do konieczności amputacji nóg (z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych).
•
Po trzecie, średnia długość życia osób niepalących w krajach rozwiniętych systematycznie rośnie. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat. Czy warto dla przyjemności zaciąga-

nia się dymem papierosowym poświęcić 15 lat
życia?
•
Po czwarte, wypalenie każdego papierosa wiąże się z natychmiastowym wzrostem
ciśnienia tętniczego i
przyspieszeniem akcji
serca. Efekt ten jest
szczególnie wyraźny
podczas palenia pierwszego papierosa w godzinach porannych, kiedy ryzyko wystąpienia
zawału serca i udaru
mózgowego jest największe. Spróbuj ocenić
wpływ papierosów na
Twój układ krążenia,
mierząc tętno przed i po
wypaleniu papierosa.
•
Po piąte, uzależnienie od nikotyny powoduje zniewolenie
umysłu. Mimo iż 80%
palących próbuje skończyć z nałogiem, nie są
w stanie.
Jeśli powyższe przykłady nie przekonują cię, że
palenie ci szkodzi, to przytoczę ostatni przykład. Wdychanie dymu tytoniowego ma udowodnione znaczenie
w powstawaniu następujących nowotworów: rak płuca,
rak krtani, rak jamy ustnej, rak przełyku, rak gardła rak
pęcherza moczowego, rak żołądka, rak wargi dolnej, rak
trzustki, raka nerek. Mam nadzieje, że powyższe przykłady oddziaływań tytoniu na nasz organizm dadzą niektórym do myślenia i będą o nich pamiętać w trakcie
sięgania po następnego papierosa. Jeżeli nie szanujesz
zdrowia własnego i artykuł ten nie przekonał cię do odrzucenia tego nałogu, to pamiętaj, że twoje palenie może zagrażać bliskim. Więc jeszcze raz apeluję, odrzuć
palenie, a nie zaszkodzi ci szalenie!
Marta Małolepszy, kl. Ib
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UKAŻ MI, PANIE, SWOJĄ TWARZ...
Święta Wielkiej Nocy… Okazja do spędzenia mile śpiewającego ptaszka. Rozejrzyj się, zobacz ile powodów do
czasu z rodziną. Rozmowa, życzenia, uroczyste śniadanie, szczęścia możesz mieć wokół siebie! ;) Kiedy potrafimy
mnóstwo pyszności, palma, święconka, śmigus dyngus – dostrzegać drobinki radości, jesteśmy piękniejszymi ludźmi.
dobra zabawa. Jednak czy święta Zmartwychwstania Pańskiego nie powinny być czymś więcej? Dlaczego nie wykorzystać tego czasu na refleksję, przemyślenia, zmianę na
Krok 4.
lepsze?
Rozsiewaj dobro. Niech ten czas stanie się dla CieNie ma recepty na idealne przygotowanie się do bie okazją do zauważenia wokół potrzeb innych osób. PostaWielkanocy. Mimo to warto podjąć pewne kroki, aby prze- raj się wymyślić jak najkreatywniejszy sposób niesienia pożyć prawdziwą metamorfozę. Każdy z nas może sam ułożyć mocy. Można wykorzystać pomysł „przekaż dalej”. Jeśli
swoją własną „listę duchowej przemiany”. Mam nadzieję, że pomożemy jednej osobie, ta musi odwdzięczyć się pomocą
moje pomysły staną się dla was inspiracją do wspaniałego dwóm innym ludziom i tak rośnie „łańcuch radości” ;). Czaprzeżycia tych najważniejszych świąt.
sami wystarczy uśmiech, by zmienić czyjeś życie. Jakaś
drobna rzecz. Pomóc staruszce zanieść wielkanocne zakupy
Krok 1.
do domu, niewiele kosztuje, a jak cieszy. Rozgrzej swoje
Idź do kościoła. Może wtedy, gdy nie ma tam niko- serce uśmiechami wdzięczności.
go. Popatrz w twarz Chrystusa, w Jego oczy… W kontemplacji tego spojrzenia przemyśl swoje życie. Zastanów się,
kim jest dla Ciebie Jezus. Pozwól, by stał się Twoim przyjaKrok 5. (ostatni)
cielem, powierz mu wszystkie trudności, problemy. Pomyśl
W niedzielę Wielkanocną odkryj oblicze Chrystusa
także, ile radości dostarcza Ci życie, jak bardzo szczęśliwym
w postaci małego, białego kawałka chleba, który rozpromiejesteś człowiekiem.
ni twoje serce. Tym najcenniejszym akcentem pogratuluj
Krok 2.
sobie wspaniałego przeżycia Świąt Zmartwychwstania.
Wykorzystaj Triduum Paschalne na kontemplację
W poniedziałek aby, stało się zadość tradycji, oblej
męki prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga – Jezusa wodą wszystkich, których darzysz sympatią. Jeśli musisz,
Chrystusa. Postaraj się wyciszyć, zapomnieć o doczesnych zachowaj umiar ;)
sprawach, skoncentrować się na odkrywaniu zakamarków
Wszystko jest w twoich rękach. Spraw, by te święta
swojej duszy w Jego tajemniczej obecności.
były wyjątkowe, pełne piękna, radości, pokoju i dobra... i
Krok 3.
ciągłego odkrywania Jego obecności w ludziach, z którymi
przyjdzie Ci się spotkać.
Zachwyć się! Po prostu ciesz się wiosną ;) Postaraj
się dostrzec piękno każdego nowego kwiatka, źdźbła trawy,
Karolina Okurowska, kl. Ia

MARCOWE NARTY
Biała szkoła!!! Ruszamy... Oczywiście z 20 minutowym opóźnieniem 2 wesołe autobusy wyruszają w dwugodzinną podróż. Już po około 30 minutach da się usłyszeć, na razie ciche i nieśmiałe: "siku". Jednak już po godzinie słowo: "siku"
da się usłyszeć przez nastawione na maksa słuchawki!:P Mimo tego ogromnego natężenia dźwięków nie zatrzymujemy się:
P... Dojechaliśmy!!! Nareszcie można skorzystać z toalety :). Co prawda, najpierw trzeba doczołgać się do ośrodka obwieszonym tysiącem bagaży, poczekać na kluczyk od pokoju i doczekać się swojej kolejki...:P. Pierwsza lekcja... druga... i tak
minęły wszystkie :). Potem szybki obiad i biegiem na stok. Spragnieni jazdy na nartach, deskach czy po prostu białego szaleństwa, wystartowaliśmy w 3 grupach... Turystyczna :P, Początkująca, Doszkalająca ! Ja znalazłem się w tej ostatniej...
Podczas pierwszego dnia pogoda nam nie dopisała ( od tej ładnej strony ukazała się dopiero w czwartek :)). Mimo nie najlepszych warunków zabawa była! I to bardzo fajna! Drugiego dnia rano wszyscy chłopcy ogoleni i wyprasowani, dziewczyny umalowane stawiliśmy się punktualnie na śniadaniu :). Potem lekcje mijające z zawrotna prędkością 1 zadania na
30min :P... i znowu białe szaleństwo... :):):). Trzeciego dnia rano już nie było tak pięknie... co drugi z nas na śniadanie zameldował się w piżamie, na lekcje udało nam się jednak odpowiednio przygotować :PP Ja i moja klasa odseparowana od
całej reszty... co jakiś czas ruszaliśmy na salę gimnastyczną, niestety czasem żaden z nauczycieli nie mógł nam potowarzyszyć i cała klasa musiała wracać do ośrodka... :P. Oczywiście nie mogę nie napisać o wieczornym oglądaniu filmów ( nazwanym "odsypianiem" :P). Niestety wszystko potoczyło się bardzo, bardzo szybko i na nowo dało się słyszeć: "siku" !!!
Tym razem udało się nam zatrzymać na krótka przerwę ! :). Pozostało się tylko pożegnać i jechać do domu... Odpocząć i
szykować się do sobotnich drzwi otwartych :)
Konrad Warchałowski, kl. IIa
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KĄCIK POETYCKI
Daniel
Kiedy wiatr dogoni burzę
Gromy będą trzaskać.
Wiatr rozbije się on drzewa,
O ziemię zaschłą wodą.
I chmury rzucą się z podłoża,
Dymiący wrzask oderwie mu krtań,
Wyśle czerwone psy – połamią jej nogi.
Wtedy upadną razem – zmęczeni
Nienawiścią wieczną, połączeni horyzontem,
Nazwani jednym zjawiskiem.
Wiatr burzę poniesie,
Ona będzie kark mu całować.
Zuzanna Gilewicz, kl. Ib

Chłód marzeń
(drabble)
Stoją nad brzegiem fosy targane zimno-gorzkim,
letnim wiatrem z tęsknotą wyrytą na twarzach, wpatrzone w
dal.
- Wiesz - odzywa się B. - Kaczki to jednak mają dobrze.
Kiedy jest im źle, po prostu odlatują. I lecą tam, gdzie wydaje im się, że będzie lepiej.
- Tak. Niestety wolność kosztuje. Widziałaś kiedyś najedzoną kaczkę?
B. wzdycha ciężko, patrząc na M. z dezaprobatą.
- Jeśli będziesz tak kurczowo trzymać się rzeczy przyziemnych, nigdy nie poznasz, co to szczęście wyimaginowane.
- Wyimaginowane? - M. marszczy brwi.
- Mhm. Takie, które czujesz za każdym razem, gdy w wyobraźni spełniasz kolejne marzenie. Więc chodzimy jak
kaczki, wierząc, że kiedyś i nam wyrosną skrzydła.
Drabble jest jedną z najkrótszych form literackich.
Liczy sobie ni mniej, ni więcej, tylko sto słów. Istnieją różne
odmiany drabble, chociażby dribble zawierające pięćdziesiąt słów, oraz droubble tzw. "podwójne drabble" składające
się z dwustu słów.
Zuzanna Gilewicz, kl. Ib
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MY FIRST WHITE SCHOOL
It all started on Monday, at 6:15. First-graders,
second-graders and a couple of teachers gathered outside our school, loaded their suitcases onto a bus and
settled in for a comfortable ride to Zieleniec. During the
trip (which lasted about 2 hours) we ate, talked and listened to music. When we got to Zieleniec, we unloaded
our stuff, checked into our lodging house (which was
called “Straszny Dwór”) and got our rooms. I shared
room number 12( which was on the second floor) with
two other boys from my class. It was a cosy little place
with three comfortable beds, a table, some chairs and a
TV set. So, we unpacked our things and headed downstairs for our lessons- four of them were scheduled for
the day. During the breaks between our lessons I kept
trying to get the TV set to work- it had no signal. At last I
succeeded- it did get to work.
Not that it had a lot of channels
- only TVP1, TVP2 and Polsat.
After our classes we had
lunch in the cafeteria. (We ate
all our meals there and we said
grace before and after each of
them.) When that was finished,
afternoon activities began!
Most of the students went skiing, but since I don’t know how,
I joined the group that was taking a walk. We came down
from our lodging house onto
the street and down it.
(Actually, after a while we were
going up, because the road was pretty steep). When we
came back to the lodging house, we had some time for
ourselves. I spent it exploring the place and visiting my
fellow friends in other rooms. After that we had supper
(at six o’clock) . When we finished our meal, the headmaster gave us another hour for ourselves. During that
time I wandered down to the gym, where a group of
boys were playing basketball. I wanted to join them, but
I noticed they had an even number of players, so I didn’t
bother them. (I have to admit that their match was pretty
interesting.) After the game it was time for a film! The
headmaster invited us back to the dining room and put
on a film called “Nad Niemnem”. For me it was quite
interesting, but mot of the other students were literally
dozing off. After the film we were given some more free
time and at ten thirty we came back to our rooms, got
ready for bed, turned the lights off and went to sleep.

On Tuesday we were woken up at seven o’clock.
I got out of bed sleepily (I am not an early morning riser)
and scrambled downstairs for breakfast. Soon after we
finished eating, the lessons started (as usual) and
lasted until noon. After lunch I played piłkarzyki with a
pal of mine. In the afternoon I went with a group of students on snow pontoons. I took a lot of turns and
caused a lot of collisions. After the ride I felt dizzy and
exhausted. Fortunately, back at the lodging house I had
a lot of time to recover. In the evening we finished
watching “Nad Niemnem.” Some of us played a fun
card game called, “Kent.”
On Wednesday we got up again at seven. We
had our morning lessons until noon. After lunch we
went for a walk. By this time we were feeling settled in
our temporary winter home.
Wrocław seemed far away.
After supper some of us played
volleyball in the gym. Our evening film choice was “Moralność
Pani Dulskiej.” After the film we
sat around and talked until
10:30.
Thursday started as usual.
Breakfast, and then morning
lessons. Some of us took part
in a maths contest. After lunch
we went for another walk. The
weather was warm and the
streets were pretty slushy. On
the way back to the lodging
house we started a snowball fight. In the evening we
watched “Popiół i Diament.” After that we had a short
mass. We were very exhausted by the whole week’s
fun, but we were sad that this was our last evening.
On Friday we had our last morning lessons. After lunch we packed up and loaded our things onto the
bus. On the ride back home some of us played cards,
others listened to music and talked. It was hard to believe the week had passed so quickly. We got back to
Wrocław at 3:00pm and went our separate ways home.
Overall the trip was very fun and interesting. We
got to know each other better and we have a lot of fond
memories from this trip. I’m already looking forward to
the next one.
Samuel Bałdysz, kl. Ib
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