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BOŻONARODZENIOWA INNOŚĆ
Znany poeta polski okresu Mło-

dej Polski, Jan Kasprowicz w jednym
ze swoich wierszy napisze:

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzieś ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota -
Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.

Chciałoby się powiedzieć: nie-
osiągalne marzenie współczesnego
człowieka. Zabiegani, opętani szałem
zakupów, zmęczeni, wygodni, ulegli
trendom mody coraz bardziej zaczyna-
my obojętnie traktować cudowną praw-
dę narodzin Boga na ziemi. Świadczy
o tym bardzo powierzchowne przeży-
wanie Tajemnicy Wcielenia, co w kon-
sekwencji jest przyczyną niszczenia i

zanikania piękna tradycji. Zamiast bia-
łego obrusa,  zamiast choinki, zamiast
opłatka,  zamiast wspólnej rodzinnej
wieczerzy, zamiast rorat, zamiast spo-
wiedzi i świątecznych Mszy świętych,
zamiast śpiewu kolęd - INNOŚĆ, w któ-
rej brak tego najważniejszego, Jezu-
sa. Święty Jan Bosko w grudniu 1872
roku, w czasie słówka skierowanego
do chłopców powie:

"Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia polecam wam,
abyście z okazji Bożego Narodzenia
napisali do swoich rodziców i dobro-
dziejów. Bardzo tego pragnę, a nawet
nalegam. Niech nauczyciele nie dają
prac pisemnych na niedzielę, lecz jako
pracę niech polecą napisanie tego li-
stu. Niech też podadzą szkic takiego
listu.

Pisząc do dobrodziejów, nie za-
pomnijcie o dodaniu takich słów: Dzię-
kuję wielmożnemu Panu (i) za wszyst-
kie troski i dobroć mi okazaną. Nie
omieszkam w czasie nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia prosić Pana
Boga, aby zlał na Pana (Panią) swe bło-
gosławieństwa, udzielił zdrowia i powo-
dzenia w jego interesach doczesnych,
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a nade wszystko obdarzył potem
wieczną szczęśliwością w niebie. Bądź-
cie pewni, że takie słowa wywierają
zawsze dobre wrażenie u tych, którzy
je otrzymują.

W czasie tych świąt bądźcie rów-
nież weseli: skaczcie, śmiejcie się, lecz
myślcie także o wielkiej tajemnicy, jaka
się dopełniła: Bóg staje się człowie-
kiem, staje się Dziecięciem dla mnie.
Nie żałujmy przeto dla Niego jakiegoś
małego umartwienia".

Mądre słowa zachęty, a może
nawet przestrogi, żeby nie było inaczej.
I choć my nie musimy pisać listów do
dobrodziejów, to przyjmijmy je jak swo-
je i przeżywajmy te święta z Jezusem.
Niech wszystko mówi, że On się naro-
dził. Niech zachowanie czystości pięk-
na naszej tradycji jeszcze bardziej pod-
kreśli wspaniałości Bożej Dzieciny. Nie
pozwólmy nigdy na to, żeby święta
Bożego Narodzenia były świętami bez
Jezusa. Bo to przecież jest bez sen-
su….

 Ks. Jerzy Babiak
                                                                   Dyrektor
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ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
W dniu 8 grudnia 2006 roku, w

święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, w naszej
szkole miał miejsce Adwentowy
Dzień Skupienia.

Najpierw (jak zwykle o 7.45) spo-
tkaliśmy się na porannym apelu, tym ra-
zem w sali teatralnej (połączonym z aka-
demią). Po "zwykłych" częściach apelu
(modlitwa) obejrzeliśmy krótkie przedsta-
wienie, przygotowane przez klasę I b.
Były w nim zaprezentowane dwie sceny
z historii, które potwierdzają, że Maryja
została poczęta bez zmazy pierworod-
nej: ogłoszenie przez papieża Piusa IX
dogmatu o niepokalanym poczęciu NPM
i objawienie Maryi w Lourdes.

Następną częścią tego dnia był
pokaz filmu i panel dyskusyjny. Film,
wyemitowany przez Discovery, był po-
święcony męczennikom i ich roli w Ko-
ściele. W odniesieniu do niego prowa-
dzona była dyskusja na temat "Czy
chrześcijanie wpływają jeszcze na chrze-
ścijaństwo?". Przewodniczył jej Ksiądz
Dyrektor Jerzy Babiak, a brali w niej
udział zarówno nauczyciele, jak i ucznio-
wie. Konkluzją dyskusji było stwierdze-
nie, że należy żyć przede wszystkim
uczynkami, a nie tylko słowami.

Kolejnym punktem dnia skupienia
była Eucharystia. Msza święta różniła się
od zwykłych "piątkowych" dwoma ele-
mentami. Po pierwsze - celebrował ją (i
wygłosił kazanie) ksiądz Stanisław Orze-
chowski (zwany także "Orzechem"). W
programie (zamieszczonym w Internecie)
kazanie nosiło nazwę "konferencji". Jed-

nak, wbrew podniosłej nazwie, mogącej
kojarzyć się z długimi (i czasami nudny-
mi) prelekcjami, było to luźne słowo, wy-
głoszone przez "Orzecha" do młodzieży.
I absolutnie nie było ono nudne! Wprost
przeciwnie - ksiądz Orzechowski pod-
czas kazania wielokrotnie żartował, a na-
wet jednym z tematów, które poruszył
było... poczucie humoru. Po drugie - pod-
czas tej Mszy świętej poświecone zostały
mundurki pierwszoklasistów.

Ostatnią częścią Adwentowego
Dnia Skupienia było spotkanie z mło-
dymi ludźmi ze Wspólnoty Cenacolo z
Jastrzębia Zdroju. Piotr i Arek opisywali
swoje życie oraz swój pobyt we wspól-
nocie, dzięki któremu wyszli z nałogu

zażywania narkotyków. Opisali również
zwyczaje, panujące we Wspólnocie:
opieka "Anioła Stróża" dla nowych
członków, zakaz czytania gazet i oglą-
dania telewizji oraz wiele innych. Na ko-
niec odpowiadali na pytania uczestni-
ków. Później mogliśmy nabyć różańce,
wytwarzane przez członków wspólnoty
z nasion rośliny o nazwie "Łzy Hioba".

Myślę, że ten Adwentowy Dzień
Skupienia pozostawił w nas jakiś trwały
ślad. Na pewno dostarczył nam wielu po-
wodów do przemyśleń. Przygotował nas
na pełniejsze uczestnictwo w święcie Na-
rodzenia Pańskiego. Wszyscy dziękuje-
my ks. Stanisławowi Orzechowskiemu,
Piotrowi i Arkowi ze Wspólnoty Cenaco-
lo oraz, oczywiście, Dyrekcji, która zor-
ganizowała ten dzień i umożliwiła nam
wzięcie w nim udziału.

Łukasz Lamch, kl. II b

„Dzisiaj narodził się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani!
Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie;

pierzchnął lęk przed zagładą śmierci,
nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.”

(św. Leon Wielki, papież)

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Absolwenci oraz Sympatycy
Liceum Salezjańskiego

we Wrocławiu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam

wszelkich łask Dzieciątka Jezus.
Niech wiara, nadzieja i miłość

przenikną codzienne życie
i pomagają pokonywać

wszelkie trudności
w Nowym 2007 Roku.

ks. Jerzy Babiak
Dyrektor Szkoły

BOŻE NARODZENIE 2006
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Z NOTESU ENTUZJASTYCZNIE OSOBLIWEGO POETYKA AKTYWISTY
Witam serdecznie, acz! - niejednoznacznie. Ostat-

nio frustracją napełniła mnie wypowiedź mojej koleżanki
z podwórkowego stowarzyszenia poetów w klubie "Trzy
Muzy", która to koleżanka przyznała mi się, że omdlewa,
czytając Leśmiana. Zdziwiony zapytałem, co takiego czy-
tała. A ona mi odpowiedziała, że "W malinowym chruśnia-
ku"! Wyobrażacie sobie! Co za absolutny brak zmysłu in-
terpretacyjnego! Przyznam się wam, drodzy czytelnicy, że
ludzka nieświadomość czasem mnie osłabia.

Leśmian! Ten genialny baśniopisarz!  Co więcej, wielu
poważanych ludzi uważa, że ten autor pisywał erotyki...
śmieszne, nieprawdaż? No cóż, zatem w waszej obecno-
ści pokażę idiotyzm i niedorzeczność tych słów.

* * *
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.

I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.

I nie wiem, jak się stało, w którym oka mgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie - oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

Kluczem do prawidłowej interpretacji jest niestety
czysta wiedza empiryczna. Jak wiadomo, Bolesław Le-
śmian, od zawsze wykazywał zainteresowanie ludowością.
Ja, ponieważ z taką płaszczyzną też nieco miałem doświad-
czenia, rozumiem doskonale cały cykl "W malinowym chru-
śniaku". Już pierwszy wiersz opowiada o dwójce małych
złodziejaszków, wyżerających bezczelnie maliny, najpraw-
dopodobniej z sąsiadowego krzaka (ludowa forma).

Takie zachowanie wśród dzieciarni wiejskiej jest ab-
solutnie normalne i praktykowane powszechnie.Poza
dwójką złodziejaszków pojawia się w wierszu postać go-
spodarza, metaforycznie przedstawiona jako buczący bąk
złośnik. Zastosowana w tym przypadku instrumentacja zgło-
skowa ma za zadanie zilustrowanie stanu trzeźwości, w
jakim się owa postać znajdowała. Dzieci zaś, widząc nie-
zgrabnego gospodzina, chowając się w krzakach, wykra-
dają słodkie maliny. W trzeciej zwrotce autor w sposób
wprost wspaniały (mój ulubiony fragment) oddaje napięcie
wiszące w powietrzu, jednocześnie przesiąknięte spoko-

jem i ciszą. Dziewczynka szepcze, żeby nie zdradzić siebie
i towarzysza, który pokaleczywszy sobie ręce o ostre kol-
ce, musi korzystać z jej własnych rąk. Czy to nie piękne?
Taka dziecinna radość z tego, co zakazane. Już nie mógł
sam rwać, więc dobra koleżanka pomaga, by jeszcze tro-
chę malin zakosztować - tym lepszych, że kradzionych.

Kolejna zwrotka jest często wykorzystywana jako nie-
zgrabny argument w przeświadczeniu o lubieżnym charak-
terze wiersza. Nic bardziej mylnego! Tutaj autor wprowadził
aluzję do świata polityki. Pod metaforą łaskoczących malin,
które wpadły za koszulę, przemycił zgrabnie piękną obelgę
polityczną - kradzione lepiej smakuje! Ową pieszczotą nie
są łaskotki, lecz KRADZIEŻ! Przeczytajcie jeszcze raz ten
wers, a zobaczycie oczyma wyobraźni paskudnego, burżuj-
skiego polityszynę, opasłego tłuszczem wypasionym na kra-
dzionym groszu. Jak wielki kontrast stanowi on dla niewin-
nej i pięknej zabawy tych dwojga dzieci w wierszu.

Nie chcę się o ostatniej zwrotce rozwodzić, bo było-
by to niepotrzebne rozkładanie i opowiadanie wiersza, przed
czym przestrzegał pan Janusz K. Zresztą, to tylko zabieg
kompozycyjny - poeta odchodzi od przebrzydłej postaci
grubasa i zawiesza w eterni ciasny, duszny i wspaniały chru-
śniak malinowy...

Oby mniej takich w polityce...

Pozdrawiam gorąco

Wasz Poetyk Aktywista

P.S.
NIE! Nie gorąco, bo się znów jakiś bęcwał przyczepi, że
sieję pornografię i zgorszenie.
O, nierozumności ludzka, jakżeś ty obszerną...
Jakże bezgranicznie potężną w społeczeństwie materią...

KONKURS KARAOKE
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tak wolałbym, żeby to stypendium
otrzymała inna osoba.

Czy jest to twoja pierwsza nagroda?
-Nie. W 2001 roku (gdy byłem w pią-

TERAZ ON!

£ukasz Lamch, kl. II b

tej klasie) otrzymałem stypendium z
fundacji "Porozumienie bez barier".
Po ukończeniu gimnazjum otrzyma-
łem stypendium z programu stypen-
dialnego "zDolny Ślązak".

Na zakończenie czy mógłbyś po-
wiedzieć uczniom SLO kilka słów
zagrzewających do pilnej nauki?
- Aby mieć dobre wyniki w nauce,
należy przede wszystkim uczyć
się systematycznie, nie zostawia-
jąc wszystkiego na ostatnią chwi-
lę. Poza tym systematyczne ucze-
nie ma jeszcze jedną zaletę - na-
uczona wiedza zostaje na dłużej,
więc nie trzeba potem uczyć się
zbyt dużo, np. na całoroczny
sprawdzian czy kolokwium. Bar-
dzo dobrą metodą przygotowy-
wania wypowiedzi ustnych jest
tzw. mind - mapping. W ten spo-
sób używamy do pracy obu pół-
kul mózgowych, a fakty, które ko-
jarzymy np.: z jakimś kolorem lub
symbolem, zostają nam w pamię-
ci na dłużej. Najlepiej jest swoją
pracę z góry zaplanować, gdyż
przynosi to zdecydowanie lepsze
efekty niż nauka bez żadnej me-
tody. Bardzo ważne jest również
uważanie na lekcjach i wykony-
wanie wydawanych przez na-
uczyciela poleceń, tak, aby nie
trzeba było później "zarywać
nocy".
Dziękuję serdecznie za wywiad.

-Dziękuję. Na koniec chciałbym
wszystkim uczniom Liceum Salezjań-
skiego życzyć wielu sukcesów w na-
uce i bardzo dobrze zdanej matury!

To był wywiad z Łukaszem Lamchem,
tegorocznym laureatem nagrody Pre-
zesa Rady Ministrów.

Gabriel Skitaniak, kl. III a

Co roku jeden z uczniów SLO
otrzymuje stypendium Prezesa Rady
Ministrów. W tym roku tego zaszczytu
dostąpił Łukasz Lamch z klasy II b.

Łukasz, czym dla ciebie jest to
wyróżnienie? Jak do niego
podchodzisz?

-Dla mnie wyróżnienie jest
przede wszystkim docenie-
niem mojej pracy. Absolutnie
nie wywyższam się z tego po-
wodu ponad innych. Moim
zdaniem w naszej szkole
wszyscy mają szansę na bar-
dzo wysoką średnią. Wystar-
czy być pilnym uczniem.

Czy spodziewałeś się tej na-
grody?
-Wiedząc, że tradycją naszej
szkoły jest typowanie do sty-
pendium ucznia, który otrzy-
mał najwyższą średnią w
szkole (a taką miałem na ko-
niec roku szkolnego 2005/
2006), mogłem spodziewać
się tego stypendium.

No tak, a czy w tym roku roku-
jesz nadzieje na ponowienie
sukcesu?
-Nawet gdybym w tym roku
szkolnym miał najwyższą
średnią na koniec roku, to i
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Zastanawiam się, o czym na-
pisać, by nikt nie powiedział "znowu
o tej Ghanie". Dlatego pomyślałam
sobie, że napisze wam o moich od-
czuciach i wrażeniach po tak cudow-
nej podróży.

Pamiętam, jak by to było wczo-
raj, dzień przed wyjazdem, mój niepo-
kój o wszystko: o to, jak tam będzie,
czy zjedzą mnie pająki, jacy będą lu-
dzie, czy będę potrafiła się porozu-
mieć.... Było tego wiele i z godziny na
godzinę nie potrafiłam znaleźć sobie
miejsca.

W końcu nadszedł wyczekiwa-
ny moment grupa niemiecka na czele
z Dorothea i grupa Polska (Ks. Dyrek-
tor, Pani Kasia Szwaczkiewicz, Jagna,
Bartek, Jasiu, Kasia, Emila i ja) wyru-
szyliśmy w nieznane.

Każdy dzień
niósł z sobą nowe do-
świadczenia, nowe
znajomości, nowe
przygody, i nowe wra-
żenia. Uczyłam się od
nowa poznawać
świat. Zaskakiwali
mnie ludzie, natura
budziła mój podziw.
Wszystko to było dla
mnie czymś nowym.

Naszym zada-
niem w Ghanie była
praca na budowie
przy murowaniu (przo-
dowałam w tej czyn-
ności) i opiekowanie
się dziećmi, które
przychodzą do orato-
rium, by tam spędzić swój wolny czas.
Jeszcze do teraz przypomina mi się ta
radość, te okrzyki na naszą cześć, kie-

GHANA - MIEJSCE CUDOWNYCH WSPOMNIEŃ
dy przy-
jeżdżaliśmy,
aby spędzić
z nimi choć
trochę cza-
su. Podczas
zabawy dzie-
ci dotykały
nas, spraw-
dzały, jaka
mamy skórę,
co chwila
ktoś pod-
chodził i do-
tykał moich
włosów. A ja
robiłam do-
kładnie to samo, bo i dla mnie była to
jakaś nowość:.  Afrykańczycy to ludzie
bardzo otwarci, radośni, uśmiechnięci

i bardzo muzykalni. Ktoś może sobie
pomyśleć (nie zdziwię się w ogóle), jak
to możliwe, skoro podobno tam jest

taka bieda?
Sama dużo
nad tym my-
ślałam, bie-
da jest tam
o g r o m n a ,
ale w tym
kraju nie ma
tyle zła co w
E u r o p i e ,
Ameryce... a
to za sprawa
tego, iż nie
ma tam pie-
niędzy. Co
nie oznacza,

że w takim razie ich nie potrzebują. Są
im one potrzebne do tego, by nie
umrzeć z głodu, by mieć gdzie miesz-

kać, by nie umierać na
choroby, które są do
wyleczenia, by wspo-
móc edukację młodych
ludzi. Tego wszystkiego
tam brak i oprócz cu-
downych wspomnień
mam takie, które bolą,
które dają do myślenia.

Teraz tak dla podsu-
mowania: jestem zado-
wolona i szczęśliwa,  iż
mogłam doświadczyć
tylu nowych wrażeń, zo-
baczyć tyle i poznać. A
także dowiedzieć się
choć co nieco o Afryce,
która od zawsze mnie
interesowała. Teraz coś
dla ciekawskich - kilka

słów z języka, którym się posługiwali.
Czyli w języku twi:

akwaaba (fon. Akłaba) - witamy, witam
ko - idź
bra - chodź
(fon.) łon din de sen - jak się nazywasz
(fon.) łot de sej - jak się czujesz
(fon.) e je pa - bardzo dobrze
(fon.) medale - dziękuję
(fon.) madzio - dobry wieczór
(fon.) maci - dzień dobry
(fon.) macha - dzień dobry ( po połu-
dniu)
(fon.) kufra - przepraszam

Fabiola Sumisławska, kl. III b
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WIGILIA W WOLONTARIACIE
W dniu 19.10.2006 odbyła się

wigilia w Domu Dziecka, nad którym
nasza szkoła sprawuje opiekę. W wi-
gilii uczestniczyli wolontariusze, czy-
li: Paweł Maćkowiak, Katarzyna Pio-
trowska, Karol Laurowski, Michał
Grygiel. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas  również ks.  Dyrektor.

Po odmówieniu modlitwy i odczy-
taniu fragmentu Pisma świętego dzieli-
liśmy się opłatkiem, składając sobie
wzajemnie życzenia. Na świątecznym
stole nie zabrakło oczywiście tradycyj-
nych potraw, takich jak: barszcz z uszka-
mi, kutia, kompot ze śliwek i pierogi z
kapustą. Potrawy domowej roboty sma-
kowały wyśmienicie - rzadko można
spotkać tak zacną kuchnię. Po wspól-

Dedykuję pewnej blondynce
Niby rzecz naturalna i powszech-

na, a jednak wciąż żyją wśród nas lu-
dzie, którzy na ową istotę satyryczną
reagują, no powiedzmy, negacją. Mowa
naturalnie o czarnym humorze.

Trudno oszacować, kiedy narodzi-
ła się tendencja do śmiechu z nieszczę-
ścia. Najprawdopodobniej czarny humor
obecny był, tak jak "biały", od chwili wy-
kształcenia się w istocie ludzkiej poczu-
cia humoru. Trudno powiedzieć, jakie były
rzeczywiste przyczyny zjawiska.. jedni
uważają, że ludzka psychika, narażona
na wyjątkowo drastyczne doświadczenia,

CZARNA POLEWKA

nym posiłku
przyszedł czas
na prezenty
pod choinką,
każdy został
obdarowany
skromnym jak
sami wolonta-
riusze podar-
kiem. Niestety,
czas szybko
mijał i musieli-
śmy wracać do
swych domów.
Było bardzo
przyjemnie, a czas spędzony w miłym
towarzystwie nigdy nie jest czasem stra-
conym.

ŚWIĄTECZNA CHEMIA
Jak na osobę zafascynowaną

chemią staram się dostrzec tę naukę
w całym otaczającym nas świecie.
Tylko czy można dostrzec ją podczas
świąt? Okazuje się, że tak.

Zacznijmy od świeczki, znajdują-
cej się na wigilijnym stole. Zazwyczaj jest
ona zrobiona z parafiny, czyli mieszaniny
stałych węglowodorów, uzyskiwanej z
ropy naftowej (zwróćmy uwagę na związki
ze światową gospodarką). Po wigilijnej
wieczerzy przychodzi czas na rozpako-
wywanie prezentów. A w czym zapako-
wane są podarki? Najczęściej odpowiedź
brzmi: papier lub tworzywa sztuczne (albo
i jedno i drugie). Ten pierwszy jest wytwa-
rzany z celulozy (polisacharyd otrzymy-
wany najczęściej z drewna). Natomiast

opakowania z tworzyw sztucznych są
często wytwarzane z polietylenu (polime-
ru o wzorze (-CH2-)n wytwarzanego z ete-
nu, zwanego także etylenem).

Często w czasie świąt (a już obo-
wiązkowo w Sylwestra!) palimy "zimne
ognie", rozrzucające we wszystkie stro-
ny zielone lub czerwone iskry. Ich bar-
wa pochodzi od głównych składników
"zimnych ogni": azotanu (V) baru
(Ba(NO3)2) - barwa zielona i azotanu (V)
strontu (Sr(NO3)2) - barwa czerwona.
Oba te związki mają, oczywiście, jesz-
cze inne zastosowania, chociażby w
analizie chemicznej do wykrywania jo-
nów siarczanowych (VI). Sztuczny
śnieg, służący do dekoracji okien, cho-
inek, jest pochodzenia mineralnego.

Czy ktoś zastanawiał się, jak tworzy się
bombki choinkowe? Otóż w pokrywa-
niu szklanej bańki srebrem pomocna
jest reakcja redukcji srebra jednowar-
tościowego (znajdującego się w amo-
niakalnym roztworze) do srebra meta-
licznego, które tworzy tzw. lustro srebr-
ne. Jako reduktor stosowane są związ-
ki, zawierające grupę aldehydową, np.:
glukoza, formaldehyd, aldehyd octowy.

Myślę, że wymienione przeze
mnie przykłady pokazały, że chemia jest
obecna po prostu wszędzie. A święta
jeszcze bardziej mnie w tym utwierdzi-
ły. Gorąco zachęcam wszystkich do
poszukania chemii w czasie świąt!

Łukasz Lamch, kl. II b

wykształca mechanizm obronny. Inni zaś
twierdzś, że to osobiste, wrodzone skłon-
ności człowieka. Tak, czy inaczej, kwe-
stia czarnego humoru pozostaje często
gruntem nieporozumień i niejednokrotnie
silnych spięć. I tutaj dochodzę do sedna
swojej refleksji...

Już starożytni filozofowie podkreślali
poczucie humoru jako cnotę. W średnio-
wiecznym kodeksie rycerskim poczucie
humoru było jednym z ważniejszych punk-
tów. Tak też jest dziś, człowiek obdarzony
poczuciem humoru cieszy się większą
aprobatą otoczenia niż człowiek takowe-
go pozbawiony. Nikt jednak nie precyzu-

je, gdzie znajdują się jego granice.  Cze-
muż Przecież granice "tolerancji" szeroko
pojętej są ustawicznie wyznaczane przez
różne grupy społeczne.. Pozostawią swoją
wypowiedź na wpół urwaną,  reszta to
kwestia Twojego punktu widzenia - nawet
jeśli napiszę, co mam na myśli...

Gabriel Skitaniak, kl. III a

P.S.  Niewinna ilustracja:
Małego niedźwiadka Aleksa uniosła kra
na środek morza. Pewnie by umarł z
głodu i chłodu, gdyby lodołamacz "Ark-
tyka" nie wkręcił go w śrubę...

Wesołych świąt życzą:
Karol Laurowski, kl. I b,

Michał Grygiel, kl. I b
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HARODI
Drodzy koledzy i koleżanki!

Bardzo się cieszę, że tak bardzo
zaangażowaliście się w pomoc Haro-
diemu, naszemu koledze z Afryki. Od
października co piątek zbieraliśmy pie-
niądze, by umożliwić mu naukę i do-

bry start w życiu. Łącznie udało nam
się zebrać 552 zł 81 gr. Zdecydowanie
najwięcej zebrała klasa III a (nieskrom-
nie dodam, że moja) - 188 zł 86 gr. Tuż
za nią była klasa II a, która uzbierała
114 zł 94gr. Jestem bardzo dumna z

tego, że nikt nie przeszedł obojętnie
wobec problemów Harodiego. Mam
nadzieję, że kolejne akcje zakończą się
podobnym sukcesem.

Ewelina Włodyga, kl. III a
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JEDNA, MAŁA RZECZ
A bodaj bym i umarła, w tej

chwili. W głowie pełno planów samo-
unicestwienia. Co robi mój anioł
stróż? Wyjechał na wakacje? Nigdzie
go nie widzę.

Odwracam głowę w prawo -
nie ma go. Odwracam w lewo - tam
też go nie ma. Sprawdzam z tyłu, z
przodu, pod stołem, nawet pod szafą
zajrzałam, choć jest tam pełno ku-
rzu.

Coż, co ma dodać mi otuchy.
Jedna, mała rzecz. I nie jest to kubek z
zimną kawą ani różowy pamiętnik, ani

Umarł król, niech żyje król!

Niniejszy numer „Kontaktu” jest ostatni. Dziękujemy autorom, re-
daktorom, korektorom, składaczom, cenzorom ;-) i wszystkim innym
osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniały się do jej tworzenia.
Będziemy mile wspominać naszą pracę i współpracę. Łza się w oku
kręci, ale wszystko się musi kiedyś skończyć. Żegnajcie.

Mamy nadzieję, że od stycznia powstanie... nowa gazetka! Bę-
dzie ona również dotyczyć naszych spraw, ale będzie to już całkiem
inna gazetka. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

 Redakcja

MIKOŁAJ
W SLO

srebrne kolczyki, ani "Katharsis" Szcze-
klika, ani perfumy.

Nie ma w tym kolorowym poko-
ju jednej małej rzeczy, która by mnie
pocieszyła.

To wszystko dzieje się w środ-
ku. Nie ma związku z ładną małą rzeczą
na zewnątrz. Smutek rozsiadł się wy-
godnie w mojej głowie. Istnienie powło-
ki stało się chwilowo nie do zniesienia.
Kolory wokół mnie zaostrzają tylko złe
samopoczucie.

Pogoda cudna. Złoto-pomarań-
czowo. Aż nie mam odwagi odchylać

żaluzji. Jesień mi nawet mówi, że ja tu
nie pasuję, bo wszystko wokół pięknie,
tylko ja szarości wnoszę. A kysz, smut-
ku przebrzydły, a kysz.

Nie słucha. Gdyby był tu mój
anioł stróż, zapewne by go przepędził.
Za ręce, za nogi i bach, przez okno, a
tak -  cisza głucha.

Nic tu do niczego nie pasuje, jak
słoń w baletkach, ja w tym pokoju, a
żadna rzecz nie cieszy. Może pójdę się
zaszyć w ciemnej łazience, jak sowa,
wtedy poczuję się lepiej, bo tu jestem
zbyteczna. Niech wszystko pociemnie-
je na chwilę, straci głos, zmieni kształ-
ty, jak świat w "Gabinecie doktora Ca-
ligari", niech słońce zajdzie, niech ze-
gar się zatrzyma.

Zamknę oczy. Jest ciemno, ci-
cho dosyć, tylko komputer szumi uspo-
kajająco. Nie otworzę oczu, dopóki nie
będzie odpływu. Może nawet uda mi
się dojść do przekonania, że mój anioł
stróż wyjechał na trochę, zamiast my-
śleć, że nigdy nie istniał.

Dominika Gnatek, kl. III a

Redaktor: Dominika Gnatek
Zespół redakcyjny: Aleksander Oszczak, Gabriel
Skitaniak, Łukasz Lamch, Karol Laurowski, Michał
Grygiel, Fabiola Sumisławska, Ewelina Włodyga


