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W DUCHU ŚWIĄT, CZYLI ŻYCZENIA
"Oto największy cud, jakiego Bóg dokonał: On sam
stał się człowiekiem".
(św. Jan Paweł II)

Drodzy Profesorowie i Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice,
Byli Wychowankowie i Sympatycy
Liceum Salezjańskiego we
Wrocławiu!
Narodzenie Jezusa,
a wraz z Nim całe bogactwo łask,
wkracza w kolejny Nowy 2015 Rok.
Niech Miłość Zbawiciela
pozostaje zawsze Waszą
siłą, nadzieją i szczęściem.
Z serca płynącymi życzeniami
z modlitwą
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor szkoły
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W DUCHU ŚWIĄT, CZYLI ŻYCZEŃ CIĄG DALSZY
Parę dni do świąt. Mają to do siebie, że lubią się powtarzać, taka ich magia. Wszyscy czekamy na prezenty. Wszyscy czekamy na spotkania rodzinne bądź nie czekamy (zależy od tego, czy mamy kochane stereotypowe ciocie). Wszyscy czekamy na kolejną pamiątkę urodzin Jezusa. Obchodzimy święta różnie, z siankiem
pod obrusem lub bez niego, z dwunastoma potrawami lub z inną ich ilością, to nie jest ważne. Ważne, że mamy coś, co nas wreszcie, po roku czasu, łączy, a nie dzieli. Tradycje, także te wymienione wcześniej, znamy,
przynajmniej powinniśmy po tylu latach wpajania ich nam. Jedyne co nam zostaje, to zadbać o atmosferę w
domu, nie zostawiać biednej matki z garnkami w ręku i blaszką na głowie, bynajmniej nie z obiema rzeczami
naraz. Dbajmy o innych, a oni będą dbać o nas, albo chociaż nie będą nam szkodzić. Dlatego też chciałem w
imieniu całego Samorządu Uczniowskiego życzyć Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom oraz Czytelnikom wesołych, pogodnych (chociaż z tego, co wiem, nie białych), miłych, rodzinnych Świąt i, też powtarzającego się co 365 dni, szczęśliwego Nowego Roku.
Adam Pajęcki,
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Dzwonkowska

A Chrystus?

Nadszedł grudzień
- okazja
Do wydawania pieniędzy na prezenty,
Do objadania się świątecznymi smakołykami,
Do gapienia się bezmyślnie w kolorowe neony.
A Chrystus?
Ten, który został zesłany na ziemię.
Ten, który przyszedł zbawić ludzkość.
Ten, który jest naszym Bogiem.
Ten sam Bóg zostaje
Odrzucony, zapomniany.
Niewinne Dziecko,
Niewinny Bóg.
Dzisiejsze święta przynoszą mu chłód.
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SALEZ ŚPIEWA

W czwartek wieczorem, 27 listopada, w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu odbył się kolejny Wieczór Poezji Śpiewanej. Wyjątkowo w
tym roku był on połączony ze zbiórką pieniężną
na rzecz chorych na ebolę w Liberii. Śpiewali
prawie wszyscy, począwszy od uczniów, a skończywszy na nauczycielach szkoły.
Cały koncert rozpoczął się o 19.00 i trwał ponad 2 godziny. Standardowo, jak co roku, wieczór
rozpoczął Ksiądz Dyrektor, który w tym roku zaśpiewał piosenkę Justyny Steczkowskiej pt.
„Wracam do domu”. Następnie wszyscy przybyli
mogli usłyszeć wiele różnych piosenek, każda z nich
opatrzona była komentarzem tuż przed jej wykonaniem. I tak mogliśmy usłyszeć 19 utworów z repertuaru wielu muzyków i zespołów, począwszy od
współczesnych, takich jak Adele, Monika Brodka
czy Yugopolis, a skończywszy na Jacku Kaczmarskim, Stanisławie Sojce i Edycie Geppert. Frekwencja w czasie koncertu była bardzo wysoka, porównywalna z niektórymi spotkaniami z cyklu Ligi Nauki.
W trakcie 10-minutowej przerwy między dwoma częściami wolontariusze zbierali pieniądze na
chorych na ebolę w Liberii. Wsparcia tej akcji można było również udzielić poprzez kupno ciasta bądź

kawy. Dochód całkowity z tej zbiórki wyniósł bardzo
dużo, bo 1128 złotych.
Oprawa muzyczna stała na bardzo wysokim poziomie. Zespół muzyczny pod kierownictwem profesor Julii
Janczury spisał się bardzo dobrze. W jego składzie mogliśmy usłyszeć perkusję, gitarę basową, gitarę klasyczną, akordeon i perkusję. Wszystko brzmiało tak dobrze,
że przyjemnie było słuchać każdego z 19 artystów. Nic
więc dziwnego, iż pani profesor na koniec wieczoru
otrzymała piękną orchideę jako wyraz wdzięczności zachwyconej publiczności.
Podsumowując, nie żałuję, że poszedłem na ten
wieczór. Naprawdę przyjemnie było przyjść i spędzić
dwie godziny, słuchając muzyki wykonywanej przez
społeczność Salezu. Wszystko stało na bardzo wysokim i
wręcz profesjonalnym poziomie, więc jeżeli ktoś nie jest
zdecydowany: iść czy nie iść na kolejny koncert z tego
cyklu, to ja każdemu radzę, żeby poszedł, bo na pewno
nie będzie zawiedziony. A okazja do tego nastąpi niebawem, ponieważ następna edycja wieczoru została zapowiedziana na wiosnę przyszłego roku i czekam na nią ze
zniecierpliwieniem.

Tomek Wojdon, kl. 2
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SKUP SIĘ...
W piątek 12 grudnia br. uczniowie wraz z
nauczycielami Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu przeżywali coroczny Adwentowy Dzień Skupienia przygotowujący do Świąt Bożego Narodzenia.

Dzień rozpoczął się o godz. 8.00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym, gdzie wszyscy spotkali się,
aby obejrzeć film pt. ”Karolina” w reżyserii Dariusza
Reguckiego. Przedstawiał on losy bł. Karoliny Kózkówny. Kasia i Magda to dwie bohaterki będące w
ostatniej klasie artystycznej szkoły, które aby uzyskać
dyplom, muszą nakręcić etiudę filmową. W celu głębszego zrozumienia losów swojej bohaterki wyjeżdżają
do Zabawy, tam mają okazję poznać jej historię z
przed 100 lat. Produkcja ta bombarduje nas od pierwszej sceny niedostrzegalnymi pytaniami o sens życia i
śmierci, obrony własnych wartości dla wyższych celów, miłości, poważnego zainteresowania się innymi
osobami.
Po filmie i próbie śpiewu wszyscy udali się do
dolnego kościoła, było tam zaplanowane Nabożeństwo Pokutne. Modlitwy i rozważania tego dnia prowadził ks. Paweł Druszcz SDB z parafii pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Na początku nabożeństwa wygłosił naukę, w której nawiązywał do
obejrzanego przez nas filmu i jego głębokiego przesłania, został odczytany także fragment z Ewangelii wg
św. Jana o Marii Magdalenie – jawnogrzesznicy, której Jezus nie potępił. Po nauce ks. Pawła przyszedł
czas na świadectwo Jacka z Ruchu Czystych Serc.
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Opowiadał on o życiu w nieczystości ze swoją dziewczyną przez dwa i pół roku. Spowiadał się z tego,
lecz bardzo zdawkowo. Jednak pewnego dnia, gdy
następny raz poszedł do spowiedzi i nie dostał rozgrzeszenia, bardzo się zdziwił, bo przecież wcześniej
je otrzymywał. Sens tego sakramentu jest jednak inny, bo jeśli cały czas popełniamy te same grzechy, nie
obiecując poprawy, jesteśmy winni popełnienia grzechu przystąpienia do sakramentu świętokradzkiego.
Po nauce rozpoczęło się wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja. Był to czas, w którym każdy z
nas mógł osobiście adorować Chrystusa. Był to także
moment możliwości skorzystania ze spowiedzi.
Po adoracji, rozpoczęła się uroczysta Msza św.,
koncelebrowana przez ks. Jerzego Babiaka oraz ks.
Pawła Druszcza. Została ona przygotowana klasę II.
W czasie homilii ks. Paweł nawiązał do listu do Efezjan (Ef 6, 11). Opisane jest tam, jak możemy się
bronić przed Złym, wystarczy wziąć Bożą zbroję
("Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się
ostać wobec podstępnych zakusów diabła"). Hełm
zbawienia i miecz Ducha, tj. Słowo Boże oraz prawdę
jako pas i pancerz jako sprawiedliwość (”Stańcie więc
[do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość”).
Podczas procesji z darami zostały przyniesione i ofia-

rowane rzeczy potrzebne wychowankom Ośrodka
Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu w ramach akcji
"MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA", w
której uczestniczy nasze liceum.

SKUP SIĘ... CIĄG DALSZY
Był to dzień, który pozwolił zaspokoić nasze potrzeby kulturalne poprzez obejrzenie ciekawego filmu, intelektualne – dzięki wysłuchaniu nauki ks. Pawła oraz wystąpienia Jacka z RCS-u – oraz duchowe – poprzez przeżycie
Nabożeństwa Pokutnego i Mszy św. Myślę, że ten dzień pozwolił nam przybliżyć się do Świąt, które już niedługo
nadejdą.
Mateusz Studniarek, kl. 2

WYRWANI Z NIEWOLI W SALEZIE
W czwartek 20 listopada br. Liceum Salezjańskie we Wrocławiu odwiedzili Piotr i Jacek. Przyjechali aż
z Białegostoku, aby dzielić się doświadczeniem miłości Boga. Opowiadali o tym, jak żyli w niewoli z powodu
alkoholu, narkotyków i pornografii. „Każdy człowiek ma wpisane pragnienie miłości i szczęścia. Podróbki,
zamienniki szczęścia podane pod pozorem dobra nie ugaszą tego pragnienia”.
Ważne było świadectwo jednego z nich: „Mój ojciec po wyjściu z kościoła nie zachowywał się jak chrześcijanin. Szukałem wzorców ojca w znajomych.” Wszyscy słuchali go z wielką ciekawością. Ponadto w czasie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać kilku piosenek, wśród nich utwory Jacka i Piotrka wykonane
w stylu rap. "Ku wolności" i "Iskierka" swym mocnym przesłaniem poruszyły każdego. Raperzy w
trakcie występu przechadzali się po widowni. W
trakcie spotkania odczytany został także fragment
ewangelii o paralityku. Został on dokładnie omówiony. Pomogła w tym zrobiona wspólnie z młodzieżą
scenka, która była ciekawym urozmaiceniem, a kilka osób z widowni odgrywało role ewangelicznych
postaci. Jeden z raperów był paralitykiem, którego
ochotnicy musieli podnieść.
Pod koniec ponownie śpiewano, klaskano i
skakano razem z raperami. Piotrek i Jacek szczególnie podkreślali dwa ważne cytaty z Pisma Świętego:
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”(Ga 5, 1),
a także „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Na koniec zrobiono pamiątkowe
zdjęcia. Każdy mógł także zakupić płytę „Prawda
was wyzwoli” i książkę „Wyrwani z niewoli” autorstwa Piotra Zalewskiego. W spotkaniu wzięli udział
również uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich i
uczniowie z Gimnazjum nr 37.

Magdalena Dzwonkowska, kl.1
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WZÓR
W roku 1996 urodził się chłopiec o imieniu Piotr. Już jako dziecko wykazywał wielkie zdolności matematyczne. Uwielbiał liczyć, mnożyć, dzielić. Z czasem zagłębiał się w matematyce coraz bardziej. Komunią
świętą zainteresowany był o tyle, że chrzestny, wujek Marcin, obiecał mu prezent – pierwszy „poważny”
komputer. Komputer sprawił mu wiele radości.
Kiedy inne dzieci używały komputerów do mniej poważnych celów, jego maszyna służyła tylko jednemu – rozwiązywaniu problemów matematycznych. Kiedy osiągnął osiemnaście lat, żadne zagadnienie nie stanowiło już dla niego wyzwania. Skończył szkołę średnią i rozpoczął studia. Potrafił dzięki
wzorom matematycznym opisać już prawie wszystko: kształt
drzew, lot ptaków, ruch Słońca, pogodę. Brakowało mu tak
niewiele, żeby udowodnić, że tak naprawdę to właśnie MATEMATYKA rządzi całym światem i wszystkim, co się na nim
dzieje. Postanowił stworzyć równanie, które pozwoli mu wyznaczyć wzór na miłość. Potem pozostanie tylko
je rozwiązać. Mijały lata, jego pragnienie całkowicie go pochłonęło oraz sprawiło, że zaniedbał każdą inną
sferę swojego życia. Wreszcie na swoje dwudzieste drugie urodziny był blisko skończenia swojego dzieła. Na
dworze panowała zima, nastał grudzień. Ulice pokryły się śniegiem oraz lodem, a rześkie powietrze przyjemnie orzeźwiało. Piotr w swoim mieszkaniu cierpliwie wpisywał kolejne liczby do wzoru. Czuł, że rozwiązanie
jest już blisko. Kiedy skończy, nic już nie będzie dla niego tajemnicą, myślał. Wreszcie po tylu latach dotarł
do celu. Liczba wyniku pojawiła się na ekranie. Coś było jednak nie tak. Patrząc na nią, nie doznał żadnego
olśnienia. Nie była doskonała, elegancka czy odrobinę tajemnicza, jak chociażby liczba pi, i do tego jeszcze
miał wrażenie, że wygląda znajomo, ale zupełnie nie mógł sobie przypomnieć, gdzie mógł się z nią spotkać.
Irytowało go to szczególnie, bo przecież pamięć do liczb miał doskonałą! Emocje opadły. „Musiałem gdzieś
popełnić błąd w obliczeniach, muszę go natychmiast znaleźć i poprawić” – pomyślał Piotr. W tym momencie
zadzwonił telefon. Dzwonił długo. Ten ktoś po drugiej stronie linii zdecydowanie nie chciał dać za wygraną.
Piotr niechętnie poszedł go odebrać. Dzwonili jego rodzice, zapraszali go na kolację, chcieli, aby Piotr chociaż trochę pobył z nimi.
Wiesz synu – mówił ojciec – jesteśmy coraz starsi, a ty tak rzadko nas odwiedzasz. Matka zrobiła wspaniałą
kolację, czekamy na ciebie. Chcielibyśmy też prosić, żebyś nam pomógł. Wiesz, że nie radzę sobie już z samochodem po zmroku. Mógłbyś nas zawieźć do kościoła na mszę, może to już ostatni raz.
- Cóż to za okazja? – zapytał roztargniony Piotr.
- Dzisiaj jest 24 grudnia, Wigilia, myśleliśmy, że będziesz z nami – odpowiedział cicho ojciec.
- Przecież wiesz, że nie obchodzę Świąt, nie mam teraz czasu, przepraszam, ale jestem bardzo zajęty - odpowiedział Piotr, po czym odłożył słuchawkę. Wrócił przed komputer. „Wigilia – myślał – a kto to jeszcze obchodzi? 24 grudnia, hmmm”.
Poczuł, że coś jest nie tak. Po chwili zamarł wpatrzony w monitor. Wreszcie zrozumiał. Wynik jego
własnego wzoru! Zrobiło mu się gorąco. A więc to tak?! Zerwał się z miejsca, szybko nałożył kurtkę, po
czym pobiegł do domu swoich rodziców. „Może jeszcze zdążę” – myślał. Z tego pośpiechu zapomniał wyłączyć komputer. Zanim przeszedł w tryb uśpienia, na monitorze rozbłysł po raz ostatni ciąg cyfr 2412, 2412,
2412...
Michał Karaś, kl. 1
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COTOZAKOT KOT KOT
Świat nie dzieli się na kobiety i mężczyzn, nie na emerytów i rencistów, nie
na starych i młodych, dzieci i rodziców, na ludzi znających kod binarny i tych,
którzy 0. Świat dzieli się na miłośników kotów, kociarzy, zdobywców życia, drugą grupę stanowią zaś zwykli, szarzy ludzie, tzw. psiarze.
Koty… starożytni Egipcjanie, jak wiemy, bardzo inteligentni ludzie. Czcili
koty.
To o czymś świadczy! Tego nie trzeba nawet googlować! A czego dowiemy się
po wpisaniu frazy „czczenie psów” w wyszukiwarkę? Pytania, porady, odpowiedzi, artykuły dotyczące nie czczenia psów, a odrobaczania ich.
Potrzebujesz więcej dowodów na to, że koty > psy? Widział ktoś kiedyś
kota, który robi, co mu się każe? Oczywiście, że tak, ale to tylko dlatego, że to
kot się zgodził, że wyraził chęć, że był świadom tego, że tak wypada, kot ma charakter, kot ma swoją wolę. Psy wręcz przeciwnie! Pies robi wszystko, pies to takie trochę małe dziecko, na
tyle małe, że jeszcze słucha.
Kot, aby pokazać swoją niezależność, potrafi zamienić się w ciecz, zmieniając swoje położenie.
Co robi pies, aby pokazać swoją niezależność? Nic! A czemu, się spytacie, a to dlatego, że pies nie jest niezależny!
Koty są również bardzo wysportowane!
Wspinają się, ganiają, skaczą, łapią, drapią!
Pragną posiąść, zdobyć! Muchę, mysz, gołębia,
firankę, kwiatki doniczkowe, ale także twój
czas wolny i duszę.
A pies to by tylko biegał i patyki przynosił.
Cóż za brak kreatywności!
Warto wspomnieć też o tym, że często
zwracamy się do kogoś „kotku”,„kocie”( tu
mieszczą się również wszelkie miauczące odmiany, przywołujące wspomnienia o puchatych potworkach o
długich, zabawnych wąsiskach). A czy ktoś do kogoś zwraca się zdrobniale „piesku”, pewnie ktoś się znajdzie, jednakże wyjątek tylko potwierdza regułę!
No cóż, każdy ma swoje wady, nawet tak cudowne stworzenie jak Kot.
Na zdjęciu po prawej stronie Kot nie zrozumiał się ze swoim podwładnym. Jego wyraz wskazuje na silną dezaprobatę, pogardę oraz niezrozumienie. Wspomnianą wcześniej wadą jest tutaj brak zrozumienia dla stworzeń niższego (w
rozumieniu kotów) rzędu. Kotom zdarza się czasem pomylić, źle obliczyć trajektorię lotu czy zapomnieć o tym, że wejście na lód kończy się efektownym
poślizgiem. I panowie świata, jak to panowie świata, nigdy nie przyznają się do
swojego błędu. Pies oczywiście wręcz przeciwnie. Na opak.
Kot musi także pokazać wszędzie, że tu był. Pozostawia na wszystkim
puchatą cząstkę swojego puchatego jestestwa. Najbardziej dotkliwie dotykane
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COTOZAKOT KOT KOT - CIĄG DALSZY
są laptopy i komputery stacjonarne. Słuchawki są bezwzględnie mordowane, ale to głównie przez to, że koty
zostały wcześniej sprowokowane.
Kot jak kobieta zmienny jest. Każda pora roku to nowy wróg. Nowy cel. Wiosna? U Twoich stóp zaczną pojawiać się owady, o których istnieniu nawet nigdy nie słyszałeś! Lato? Większe owady! Więcej owadów! Jesień? Kwiatki w doniczkach. Zima? „To jest takie piękne, takie błyszczące… muszę to zabić” - Koty,
widząc choinkę.
I nie zapadają one w sen zimowy, nigdzie się nie zaczynają i nigdzie nie kończą. Są one nieskończone,
są one wieczne, bezustanne, wiekuiste. Kot oddaje się w twe ręce, aby mógł szerzyć szczęście na świecie, a on
się zaczyna dopiero tam, gdzie się kończy.
Juliusz Migdziński, kl. 2

MŁODYCH ZŁOTE MYŚLENIE
We wtorek 2 grudnia br. w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza odbyła się gala rozstrzygająca jubileuszową X edycję DolnośląskiegoKonkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”.
Uroczystość otworzył swoją przemową Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Po krótkim przywitaniu gości specjalnych, sponsorów, uczniów oraz ich rodziców, a także nauczycieli galę
rozdania nagród otworzyło jury zwięźle charakteryzując każdy z tematów konkursu. „Prace były naprawdę
piękne, cudowne, wspaniałe. Męką i katastrofą była
konieczność odrzucenia tylu tak niezwykle dobrych
dzieł utalentowanych młodych ludzi” – mówiła przewodnicząca tegorocznego jury, doświadczona polonistka i wychowawczyni profesor Elżbieta Warulik.
Ze 148 nadesłanych prac 35 zostało wyróżnionych i
nagrodzonych. Laureatem tegorocznej edycji został
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Strzegomiu Jakub Zapolny, który otrzymał Złote Pióro ufundowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego, laptop, a także album. Trzech zwycięzców, którzy stanęli
na podium konkursu, wygrało również wycieczkę do parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli ufundowaną przez
pana Bogdana Zdrojewskiego. Gali towarzyszyła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, która zakończyła uroczystość wyjątkowym koncertem muzyki nowoczesnej oraz klasycznej. Organizatorzy konkursu literackiego podkreślili: „Prace, które otrzymaliśmy, mieszczą w sobie niepowtarzalne bogactwo
myśli. Są one przekonującym dowodem wrażliwości i przenikliwości uczniów dolnośląskich szkół oraz tego, że poszukują oni rozwiązań dla problemów nas wszystkich".
Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla organizatorów oraz zaproszeniem wszystkich do udziału w
kolejnych zawodach o laur Złotego Pióra. Dyrektor Liceum Salezjańskiego ks. Jerzy Babiak wyraził entuzjazm i
chęć podjęcia wyzwania zaproponowanego na gali przez prezydenta Rafała Dutkiewicza, którym będzie włączenie
konkursu do projektu: Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016 r.

8 Strona

MŁODYCH ZŁOTE MYŚLENIE

Organizatorami konkursu było Liceum Salezjańskie we Wrocławiu oraz wrocławska redakcja Gościa
Niedzielnego. W związku z jubileuszem wydano specjalną książkę noszącą tytuł: "Młodych złote myślenie".
Przeprowadzenie jubileuszowego konkursu stało się możliwe dzięki wsparciu wielu sponsorów: Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Wrocławia czy Radiotechnika Marketing Spółka z o.o. we
Wrocławiu. Nad konkursem patronat honorowy sprawowali przedstawiciele władz miejskich, lokalnych oraz
kościelnych. Relację z gali pokazała TVP Wrocław w wieczornym wydaniu Faktów.
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