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DZIENNIKARSKIE TWORZENIE
Każdy nowo wydany numer szkolnej gazetki „Kontakt” jest dziełem. Ten już
69. Zanim Michał Anioł wyrzeźbił cudowną Pietę, a Rafael namalował freski
Kaplicy Sykstyńskiej, zanim Fredro napisał „Zemstę”, a Bob Dylan zaśpiewał
„Blowin' in the Wind”, była ciężka praca. Jednak zachwycające dzieło to nie
tylko wysiłek, to przede wszystkim talenty i pasja człowieka. Jeśli je połączymy, to powstaje faktycznie coś bardzo wyjątkowego. Coś, co zachwyci i na długo, jeśli nie na zawsze, pozostaje w pamięci, a nawet w sercu. Ile energii i czasu opartych na szczerych chęciach pisania obecnych jest w tym wydaniu
„Kontaktu”. Nie byłoby go przecież, gdyby nie praca młodych redaktorów Salezu. Wystarczy tylko przeczytać, żeby przekonać się, jak jest naprawdę. Pozostaje mi życzyć, aby tegoroczne wydania były zawsze piękne i ciekawe, aby jeszcze bardziej inspirowały i budowały, aby były obiektywne i mądre. Przecież
dzisiaj media tak bardzo zaniżyły swój poziom, stając się najczęściej tubą ideologicznej i politycznej propagandy. Zawsze powinno być porządnie, bez manipulacji. Zatem życzę wszystkim młodym dziennikarzom oraz redaktorom na
czele z ich opiekunem prof. J. Kaczorowskim, aby „Kontakt” tak jak jest, tak
nadal był ciekawy, z szerokim horyzontem myślenia, poruszającym głębie uczniowskiego życia.
P.S. Polecam lekturę wszystkich 69 numerów „Kontakt” na www.liceumwroc.salezjanie.pl
ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

PO WYBORACH

Wszyscy wiemy, że w różnych częściach świata
odbyły się ostatnio wybory (USA, Salez we
Wrocławiu, ul. Świętokrzyska), po których jego
oblicze na pewno ulegnie zmianie. Gratulujemy
serdecznie Teresie Bykowskiej z klasy 1, która
została Przewodniczącą. Samorządu Uczniowskiego w SLO i już dziś wszystkich czytelników „Kontaktu” zapraszamy do lektury numeru
świątecznego, w którym ukaże się nasz wywiad
z Teresą.
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SPRZEDAWCY NUDY
Brama z napisem „zakaz wstępu”, dwaj zwyczajnie wyglądający handlarze od początku przekrzykujący się i kłócący. Parasol, walizka, miotły. A za chwilę wielki improwizacyjny misz-masz z psem Burkiem w roli głównej.
Brzmi ciekawie? Nie bardzo.
Tak łatwo można streścić spektakl w reżyserii Joanny Gerikg „Dobrze, że jesteś” w wykonaniu Wałbrzyskiego Teatru
Lalki i Aktora, który jest jedną z propozycji teatru dla dzieci.
Zaczęło się niewinnie. Panowie próbowali sprzedać swój towar, chociaż marnie im to wychodziło. Dzieci
były jednak wniebowzięte. Krzyczały na przemian „parasol” albo „walizka” w zależności od tego, komu który sprzedawany towar bardziej przypadł do gustu. Następnie, mimo wyczuwalnego konfliktu, między bohaterami nawiązał się dialog. Po nim, ni z gruchy, ni z pietruchy, przeszliśmy do historii o góralu Józefie, być może po to, aby przyćmić fiasko
sceny handlu. W roli owieczek zostały obsadzone trzy białe sweterki, będące wcześniej obiektem szczególnego zainteresowania handlarzy. Kamil Król, jeden z dwóch aktorów występujących na scenie, wymyśla opowieść o przyjacielu Józefa – starym, ale mądrym psie Burku. Dalsze sceny są rozwinięciem losów bezzębnego czworonoga.
Od samego początku fabuła nie wciąga, nie każe kroczyć za sobą przez czas trwania akcji. Dzieci owszem, śmiały
się i głośno krzyczały, ale nie wszystkie ich reakcje były pożądane i spodziewane, można było wręcz mieć wrażenie, że
twórcy nie dość, że nie panowali nad publicznością, to jeszcze
błędnie przewidywali zachowania młodych widzów. Działo się
tak chyba głównie ze względu na nieumiejętną improwizację
aktorów, w reakcji na którą dzieci wybiegały przed szereg i
chciały posunąć akcję do przodu. Nie dziwię się. Spektakl momentami był monotonny i dłużący się, niektóre wątki, jak chociażby sprzeczanie się bohaterów o miejsce do handlu albo
wędrówka Burka, mogłyby z powodzeniem zostać skrócone
lub wzbogacone.
Paweł Pawlik bardzo sprawnie przeistacza się w kolejne
postaci, używając zwykłej parasolki do odegrania roli kury czy zwinnie animując czapkę udającą wiewiórki. Kamil Król
natomiast skupia całą uwagę na Burku. Ma przed sobą nie lada wyzwanie. Poruszanie torbą z doszytymi łapami i jednym
uchwytem nie wydaje się łatwe, szczególnie że cały czas trzeba pozostać w lekko pochylonej pozycji. Za pokazanie, jak
delikatnie i z uczuciem można posługiwać się przedmiotami na scenie, aktor zasługiwał na duże brawa. Reżyser Paweł
Pawlikowski, podczas spotkania w Hali Stulecia, wypowiedział pewną ważną refleksję na temat kręcenia filmów – mianowicie że fabuła powinna zostać pokazana, a nie opowiedziana słowami. Autorka podpisuje się pod tymi słowami obiema rękami i uważa, że można tę zasadę odnieść także do dzieła teatralnego. Tekst sztuki "Dobrze że jesteś" bowiem nie zachwycał. Dialogi
brzmiały banalnie, infantylnie, czasami wręcz prostacko, a całość była
przegadana. Można było więcej pokazać, a mniej mówić. W teatrze
oczekuje się czegoś więcej niż powiedzenia prosto z mostu, o co tak naprawdę w sztuce chodzi.
Sam pomysł na opowiedzenie historii o przyjaźni, mądrości wynikającej z doświadczenia, wierności był dobry i godny pochwały. Ważne
jest jednak nie tylko to, co się mówi, ale także – w jaki sposób. Widz nie
miał możliwości zastanowienia się nad sztuką, zgłębienia jej sensu, nie
dostał nawet okazji do refleksji, która powinna nastąpić, gdy porusza się
życiowe problemy. Tutaj odbiorca dostał na tacy podane dosłownie całe
rozwiązanie, przez co sztuka nie zapadła na długo w pamięć.
Scenografia Michała Dracza była bardzo prosta i jednocześnie czytelna. Białe sweterki stały się owcami. Zielone
miotły – lasem, a szara torba Burkiem. Czyli doskonały przykład na to, jak można zrobić coś z niczego i mieć pewność,
że efekt będzie zadowalający. Aktorzy nie musieli włożyć wiele wysiłku w to, aby w parę chwil przenieść widza w zupełnie inne miejsce i pokazać ciąg dalszy swojej historii.
Spektakl został stworzony z myślą o dzieciach i taki powinien pozostać. Dorośli może i znajdą momenty, w których parskną śmiechem, ale po pewnym czasie poczują się zmęczeni. Zmęczeni zbytnią prostotą, monotonnością i obserwowaniem sceny bez konieczności poruszenia szarymi komórkami.
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CHWILA WSPOMNIEŃ: JAK PACHNĄ OSTATNIE DNI WAKACJI?
Można powiedzieć, że sierpień to trwająca miesiąc niedziela. Zwłaszcza druga połowa jest niezwykle depresyjna. Każdy uczeń nastawia się psychicznie na spotkanie
z “kochanymi” kolegami z klasy. Przecież się za sobą stęsknili po tak długiej przerwie i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie.
Jakby komuś udało się, jakiś cudem, zapomnieć, że za chwilę szkoła, sklepy są idealnymi „przypominajkami”. Jesteśmy bombardowani reklamami zeszytów, długopisów, podręczników etc. Tak samo jest w przypadku Internetu. Tam każda szanująca się beautyblogerka musi nagrać swój „powrót do szkoły”, mimo że wiele z nich to dorosłe kobiety… Po ślubie… Najczęściej z dziećmi…
Ale czy rzeczywiście tak musi być? Ostatni dzień wakacji spędziłam w miejscu,
które niedawno odkryłam. W miejscu, gdzie jest mnóstwo książek. Gdzie panuje półmrok. Gdzie nikt mnie nie
widzi, ale ja mam najlepszy
widok. Popijając gorącą,
mocną kawę, piszę swoje kolejne „coś”. W przerwach od
pisania szukam nowej książki
(bo ich nigdy za dużo!). Czuję się bezpiecznie. Nikt obcy
nie zapyta o to, co robię i nie
będzie się interesował, po co
to robię. Nikogo to nie interesuje. Każdy w ciszy szuka tego, czego potrzebuje. Nikt nie interesuje się takimi miejscami jak antykwariat, więc jestem tu praktycznie sama.
Na przeciwko kanapy, która znajduje się w ciemnym kącie pokoju, jest okno. Swobodnie mogę obserwować ludzi, tramwaje, samochody. Zawsze zastanawiam się, co się
potem dzieje z ludźmi, których obserwuje przez ułamek sekundy. Z łatwością mogę podsłuchać urywki ich rozmów, ale nigdy nie wiem, jak się kończą. W takich sytuacjach wychodzi na wierzch naturalna ciekawość ludzka.
Koło mnie leży wielka księga pamiątkowa. Jest to jedyny dowód na to, że nie tylko
ja lubię to miejsce. W tym wielkim zeszycie można znaleźć opinie dotyczące książek,
winyli, a także rysunki. Mnie szczególnie zainteresował jeden (na całą stronę A4), przedstawia on pół człowieka, pół kota. Artystycznie był piękny, każdy szczegół dopracowany
do perfekcji. Ciekawe, ile czasu ktoś na to poświęcił…
Ostatni dzień wakacji spędzam sama. Jestem jak człowiek-kot z rysunku, ukrywam
się w wygodnym ciepłym, bezpiecznym miejscu i obserwuje świat zza okna. Wyciszam
się. Cieszę się pozostałymi wolnymi chwilami. Podsumowuję ostatnie dwa miesiące.
Trwam jeszcze przez chwilę w błogim zawieszeniu.
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CO BY BYŁO, GDYBY?
Niedawno obchodziliśmy w „Salezie” kolejną rocznicę kampanii wrześniowej, w której Polska jako
pierwszy kraj powiedziała niemieckiej agresji stanowcze nie. Konsekwencje tego były dla nas straszne. Zachowaliśmy honor i ostatecznie zwyciężyliśmy, ale jakim kosztem? Zbrodnie na Wołyniu, Katyń, zsyłki na Syberię, tysiące ludzi zabitych podczas powstania warszawskiego, które to gen. Władysław Anders określił jako
„wyraźną zbrodnię i największe nieszczęście dla Polski”, obozy koncentracyjne, mordy na inteligencji, kary
śmierci za pomoc Żydom, a na koniec powstanie PRL. Nic dziwnego, że jest to dla nas okres trudny. Wykazaliśmy się niezwykłym bohaterstwem i staliśmy na straży moralności, jak czyniliśmy to od zawsze, ale czy w
sytuacji „wojny totalnej” propagowanej przez naszych dwóch sąsiadów, III Rzeszę i ZSRR, nie powinniśmy
zapomnieć o honorze i trzeźwo ocenić sytuację? Kampania wrześniowa doczekała się wielu publikacji, książek
i opowieści, jednak i całej gamy wątpliwości i alternatywnych wizji wydarzeń. Ostatnio często słyszymy, co
by było, gdyby Polska wraz z Niemcami ruszyła na Moskwę, a wiemy, że mieliśmy taką możliwość. Jednak
chciałbym poruszyć w tym artykule kolejną możliwość, a mianowicie: co by było, gdyby Polska bez żadnych
wpływów zewnętrznych wypracowała u siebie system komunistyczny? Można powiedzieć, że jest to
„fantastyka” historyczna, bowiem komunizm w II RP nie miał prawa bytu, ze względu na złe stosunki historyczne z Rosją oraz silną rolę Kościoła w naszym
społeczeństwie, ale warto się zastanowić i wyciągnąć
wnioski.
Załóżmy więc, iż w Polsce w roku 1933 komuniści, przy pomocy popierającej ich dużej większości
Polaków, przejmują władzę, a przeciwnicy, świadomi
braku szans na prowadzenie oporu przy tak jawnej
dysproporcji, ustępują z urzędów publicznych. W
1934 roku, po pozbyciu się przeciwników politycznych, Polska Partia Pracy dołącza do Kominternu, a
radzieccy towarzysze witają starych przyjaciół z
otwartymi ramionami. W 1935 roku zostaje podpisany pakt Beck – Mołotow, zakładający wzajemną pomoc i współpracę militarną. W 1936 roku do Polski
komunistycznej przybywają pierwsze radzieckie czołgi, samoloty, działa i wyposażenie piechoty. W 1937
roku ostatni oddział jazdy konnej zostaje przezbrojony w wojska zmotoryzowane i pancerne. W 1938 w Polsce zostaje zakończona budowa kołchozów i unowocześnienie przemysłu ciężkiego. Na początku 1939 roku Polska Ludowa ogłasza pobór do wojska, którego liczebność zwiększa się do miliona żołnierzy. W listopadzie 1939 roku ZSRR wraz z Polską Ludową anektują
państwa bałtyckie, a Polsce przypada Kłajpeda. We wrześniu 1939 roku roku Hitler, niechcący prowokować
ZSRR, uderza nie na Polskę, tylko od razu na Francję. W 1940 roku zwycięskie wojska Wermachtu, po pokonaniu Francji, ruszają na Wielką Brytanię. Luftwaffe atakuje Londyn. Stalin rozpoczyna swój plan, który zakłada atak na Europe, zmęczoną wojną z Niemcami. W sierpniu 1940 roku dochodzi w Leningradzie do spotkania dowódców armii polskiej i Rosji Radzieckiej. Plan ataku zaplanowany na 28 czerwca 1941 roku zakładał najpierw natarcie Polski na III Rzeszę, a tydzień później – dołączenie do walk wojsk radzieckich i marsz
aż po Paryż i Londyn. Pytanie brzmi, jak zachowałby się Hitler i czy zaatakowałby Komintern (tak jak w przypadku operacji Barbarossa, która o tydzień wyprzedziła uderzenie wojsk radzieckich)? Jedno jest pewne, gdyby Polska dołączyła do Rosji, to Wermacht nie odniósłby zwycięstwa, nawet gdyby zaatakował jako pierwszy,
gdyż musiałby najpierw zmierzyć się z doskonale wyposażonym wojskiem polskim, a następnie z nacierającą,
ponad dwumilionową i szybko rosnącą, armią sowiecką. Jak wiemy, niemieckie czołgi z tamtego okresu nie
dorównywały radzieckim odpowiednikom,
Dalej historia potoczyłaby się szybko. Połączone wojska komunistyczne zajęłyby Berlin, Paryż
(francuskie wojsko praktycznie nie istniało) i osłabiony niemieckimi nalotami Londyn. Dominującym ustrojem
na świecie najprawdopodobniej stałby się wówczas komunizm. Byłaby to przygnębiająca wizja przyszłości,
gdyż Europę ogarnęłyby krwawe czystki i zniewolenie jednostki. Polska miałaby przynajmniej swój moment
chwały, kiedy szłaby wraz z Armią Czerwoną zwycięsko przez Europę i może dzisiejszy Zachód zastanowiłby
się nad wygłaszaniem pro-komunistycznych haseł. Dlatego warto pamiętać, ile Europa zawdzięcza Polsce, która nie zawarła sojuszu militarnego ze Związkiem Radzieckim, jak w tej alternatywnej historii.
Michał Karaś, kl. 3
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SALEZ W KINIE
W czwartek, 20 października, uczniowie klasy
pierwszej oraz drugiej
udali się wraz z profesorami
na
seans
„Iluminacja” do Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
Film został wyreżyserowany
przez Krzysztofa Zanussiego –
wybitnego polskiego reżysera,
scenarzystę oraz filozofa – w
1972 roku. Teraz odnowiony
cyfrowo znów trafił na wielki
ekran. Jest to opowieść o Franciszku Retmanie, młodym intelektualiście, który zaczyna studiować fizykę, licząc, że dzięki
niej dostanie odpowiedzi na nurtujące go pytania. Mężczyzna
bowiem przez całe życie pragnie
poznać odpowiedzi, prowadzi
duchowe poszukiwania, wiecznie
nie może znaleźć dla siebie miejsca.
W rolę głównego bohatera
wcielił się Stanisław Latałło,
polski operator filmowy, scenarzysta, reżyser i wyjątkowo aktor
w „Iluminacji”. Ważna w odbiorze postaci granej przez Latałłę
jest informacja, że dwa lata później, w roku 1974, zginął w Himalajach jako operator filmowy
polskiej wyprawy himalaistycznej.
W filmie pojawiają się
także paradokumentalne wątki
zawierające wypowiedzi prawdziwych astronomów, filozofów
oraz fizyków.
Po seansie miała odbyć
się dyskusja z twórcą, Krzysztofem Zanussim, jednak z nieznanych przyczyn do niej nie doszło.
Zostawiło to lekki niedosyt, publiczność liczyła bowiem, że
reżyserowi uda się rozwiać pewne wątpliwości powstałe po obejrzeniu jego dzieła.
Po osiemdziesięciu siedmiu minutach, tyle liczy czas
trwania filmu, uczniowie opuścili
DCF i okrężną, ale jakże przyjemną drogą udali się z powrotem na lekcje.

JAK NIE POPAŚĆ W JESIENNĄ DEPRESJĘ
“Minął sierpień! Minął wrzesień! Już październik - smutna jesień!”
No właśnie, jesień. Słysząc to hasło, mam w głowie obraz parku. Drzewa już
dawno straciły liście. Pada, więc ze ścieżki zrobiło się bagno. Jest zimno, a
sytuacji nie poprawia silnie wiejący wiatr. Na myśl o tym obrazie zaczyna
mnie boleć gardło. Ale, ale! W jesieni też można znaleźć coś ładnego.

Czasem zdarza się, że wrzesień i październik, a nawet połowa listopada mogą
być całkiem ciepłe. Zdarza się czasem, ale to luksus, że nie pada! W takiej sytuacji fotografowie mają możliwość porobić piękne zdjęcia kolorowych liści… Na których leży
“model”/”modelka”... Oczywiście po to, aby czym prędzej wstawić je na wszystkie
możliwe portale społecznościowe!
W kawiarniach pojawia się nowe menu. Teraz wszyscy zamawiają “nową” kawę,
żeby wczuć się w klimat jesieni. Na stronach internetowych widzimy mnóstwo napisów głoszących, że
nadeszła pora na noszenie swetrów. I dlatego potrzebujemy nowych, ciepłych i uroczych.
Z perspektywy
książkocholików jesień jest dobrą porą na
czytanie książek z
kubkiem ciepłej herbaty czy kawy. Jeśli
znasz taką osobę, nie
licz na spotkanie w
weekend, będzie zbyt
zajęta czytaniem!
Wraz z rozpoczęciem nowego roku
można spróbować zapisać się na jakieś zajęcia, które pomogą się nam rozwinąć intelektualnie. Oczywiście musimy brać pod
uwagę, że szkoła jest najważniejsza i to ona dyktuje nam, jak mamy żyć, w związku z
czym nie wolno nam o niej zapomnieć!
Jeśli ktoś miałby plan być fit, to jesienna pogoda jest do tego idealna. Nareszcie
nie jest za gorąco, by biegać (wiatr jest naszym przyjacielem)! Można jeździć rowerem
zamiast autem. Dojazd z punktu A do punktu B zajmie nam co najmniej dwa razy więcej czasu, ale planeta nam podziękuje.
Kiedy wstajesz rano i widzisz, że twoje włosy są niereformowalne, po prostu
zakładasz czapkę! Przełomowe jest to, że nie jest ci gorąco, gdy ją nosisz! Modnym
dodatkiem może teraz stać się też szalik. Dziewczyny nie muszą już się zastanawiać,
który naszyjnik wybrać i oszczędzają przez to czas.
Jesień jest tylko raz w roku. Cieszmy się, że jest i bądźmy jej wdzięczni za to,
jaka jest pomocna.
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PAŁAC UMYSŁU
Najstarsze i najbardziej efektywne narzędzie mnemotechniczne, czyli narzędzie ułatwiające
zapamiętywanie, długotrwałe przechowywanie i skuteczne przypominanie sobie wszelkich informacji.
W pałacu pamięci chodzi o to, aby zacząć kojarzyć obrazy, informacje, wszystko, co chcemy zapamiętać z
miejscami w dobrze nam znanym i lubianym miejscu. Oczywiście takie miejsce nie musi istnieć naprawdę,
może funkcjonować tylko w naszej głowie. Metoda ta pozwala na zachowanie w pamięci długich list, wykładów, całych tekstów. Szczególnie przydatna okazuje się w sytuacjach, gdy ważna jest kolejność i porządek.
Trudno natomiast jest, gdy staramy się o wyrywkowe przywołanie jakiegoś elementu, za każdym razem musimy przechodzić całą procedurę od samego początku. Według Piotra Deptucha, autora arykułu poświęconego
pałacowi, dzielą nas cztery kroki do zbudowania własnego pamięciowego imperium, które będzie działać tak,
jak sobie zapragniemy. Pierwszym, podstawowym krokiem jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Niekoniecznie musi to być budynek ani coś, co tworzymy od podstaw. Najlepiej, jeśli będzie to coś dobrze znanego, jak
droga do szkoły, galeria handlowa, domek wakacyjny, naprawdę wybór jest ogromny. Tworzenie takich miejsc
od podstaw jest o tyle trudne, że trzeba wykazać się niezliczonymi pokładami cierpliwości i wytrwałości. Samo wymyślenie, powiedzmy, zamku z setkami różnorodnych komnat , lochami, wysoką wieżą, a później zapamiętanie tego rozkładu i swobodne poruszanie się po nim w celu umieszczania informacji wydaje się dosyć
skomplikowane.
Krok drugi to zadbanie o „główną ścieżkę”, czyli wyznaczenie centralnego punktu naszego pałacu, najlepiej, aby było to miejsce ulubione; takie, do którego chcemy
wracać. Będzie ono służyło jako coś w rodzaju notatnika, kalendarza w telefonie. Taki zbiór podręcznych informacji, brudnopis, który najlepiej wyczyścić pod koniec dnia, by codziennie
móc na nowo z niego korzystać. Przechodzimy dalej i zabieramy się za „strefy tematyczne”. Są to, według autora, segregatory
na odpowiednie kategorie informacji lub inaczej osobne komnaty w zamku. Chodzi tu o to, aby wszelkie informacje odpowiednio pogrupować, mieć kontrolę nad tym, co i gdzie umieszczamy. Bez tego można się łatwo pogubić i zdecydowanie dłużej
szukać potrzebnej informacji. W najgorszym wypadku w naszym pałacu zapanuje istny chaos, a nie o to przecież w tym chodzi. Najlepiej, jeśli największa część pałacu zostanie zarezerwowana na ulubiony temat lub po prostu na informacje, które chcemy zapamiętać w jak największych ilościach.
Ostatnim krokiem jest „dopracowanie szczegółów”. Chodzi o to, aby z czasem podejmować próby ulepszenia posiadanego pałacu tak, by używanie go sprawiało nam
przyjemność i w efekcie korzystało się z niego jak najczęściej. A do tego właśnie dążymy. Podstawą ulepszania pałacu jest dodawanie do niego charakterystycznych punktów, znaków i wskazówek, które pomogą lepiej
nam zapanować nad przepływem informacji. Jest to po prostu zabawa w skojarzenia. Po pewnym czasie do
jednego skojarzenia możemy mieć przypisanych kilka skojarzeń, co jest sporą oszczędnością czasu i miejsca.
Bo przecież nie chcemy zapychać komnat mnóstwem informacji i później zamartwiać się, że przecież i tak tylu
rzeczy nie zapamiętamy. Dlatego umieszczanie jak największej ilości skojarzeń w jednym miejscu jest dobrym
i pomocnym rozwiązaniem.
Na końcu przygody z budowniem swojej własnej przechowalni danych można zatrudnić kogoś takiego
jak lokaj. Może to być zwierzę lub postać, która będzie towarzyszyć nam przy poszukiwaniu informacji. W
pewien sposób ożywi to miejsce i może sprawić, że będziemy chętniej tam zaglądać, chociażby po to, by go
odwiedzić.
Taki pałac pamięci może być pomocny w nauce, począwszy od zwykłej kartkówki, na maturze kończąc.
Daje nam to przewagę i pozwala lepiej zorganizować codzienne sprawy. W dzisiejszych czasach umysł działający tak sprawnie jak telefon komórkowy jest na wagę złota, a możliwość samodzielnego sięgnięcia do tak
wielu informacji daje poczucie niezależności i satysfakcję z posiadania własnego banku danych.

Kinga Pajęcka, kl. 2
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SALEZOWY KONIEC LATA W
LASÓWCE
Pod koniec wakacji (22-26
sierpnia) klasa pierwsza wyjechała na obóz integracyjny
do Lasówki. Wraz z nią była
także wychowaczyni – prof.
Emilia Krawętkowska –
oraz część osób z drugiej i
trzeciej klasy z prof. Eweliną Kozioł.
Dla tzw. „pierwszaków” stresujące były tylko pierwsze
minuty, ponieważ dość szybko się zintegrowali. Wychowawczyni klasy pierwszej
prowadziła róże gry, by się
zapoznać. Podczas wyjazdu
nie zabrakło pieszej wycieczki
do Czech, a także do lasu. W
połowie obozu dojechał prof.
Janusz Kaczorowski, który też
uczestniczył w integracji.
Codzienne Msze św.
odprawiane przez Księdza
Dyrektora były tzw. „chwilą
na wyciszenie się”. Myślę, że
ciekawe były warsztaty z klejenia pierogów, podczas których wyszły wszelakie kształty (nie zawsze przypominające pierogi, a raczej m.in.
gwiazdy albo przekształcone
figury geometryczne).
Podczas wyjazdu nie zabrakło
oczywiście gry w podchody,
poznawania statutu i spacerów.
Myślę, że wyjazd był
naprawdę udany! A uczniowie
wrócili do domu z uśmiechami na twarzy, nie mogąc doczekać się początku roku
szkolnego.

Teresa Bykowska, kl. 1

„O SZYBY DESZCZ DZWONI...”
Leopold Staff bardzo trafnie opisał jesień. Codzienny, jednostajny deszcz to jej znak. To
taka pora roku, która u większości społeczeństwa wywołuje skrajne reakcje. Jedni przyjmują koniec września z ulgą. Nareszcie koniec upałów. Inni reagują szokiem. Dlaczego
jest tak zimno?!
Jednak zdecydowana większość ludzi każdego szarego poranka zadaje sobie pytanie, jak przeżyć ten kiepski, nijaki czas. Oczywiście, jesień potrafi być piękna. Kolorowe padające z drzew
liście. Każdy z nich w innym odcieniu żółci, czerwieni, brązu. Promienie słońca przebijające
się przez rzadsze już, lecz wciąż barwne korony drzew. W tym roku jednak ten piękny moment
trwał zdecydowanie za krótko.
Jak możemy przetrwać ten czas? Czy jest jakiś sposób, żeby patrząc na szare niebo, nie
mieć czarnych myśli? Jak poradzić sobie z przenikliwym zimnem, które doprowadza nas do
przeziębienia? Spróbuję wam i sobie pomóc...
Przede wszystkim nic tak nie rozgrzewa jak ciepła herbata z dodatkiem cytryny i miodu.
Myślę, że jest to bardzo dobry środek doraźny. Można urozmaicić smaki, pijąc gorące kakao
lub kawę. Poprawie humoru sprzyja też odpowiednia dawka słodyczy. Dobra będzie czekolada,
która nie tylko polepszy nastrój, ale też poprawi koncentrację.
W poszukiwaniu ciepła polecam zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju ciepłe swetry,
kardigany, poncho,
koce, kamizelki,
skarpety itd. Jeśli
będzie nam cieplej,
to jesień nie będzie
już taka straszna.
Ubrania na pewno
się przydadzą. Mamy przecież jeszcze w perspektywie zimę.
Proponuję
też oswoić jesień.
Sezon świeżych
kwiatów z ogródka
skończył się. Dlaczego nie mielibyśmy zastąpić ich
bukietem kolorowych liści? Są
miejsca pełne barwnych dywanów, które powstały właśnie z tych pięknych i tak różnorodnych
listków. A jeśli jest trochę czasu do zmarnowania, bardzo odprężające może być tworzenie ludzików z kasztanów, żołędzi i innych darów tej niezwykłej wbrew pozorom pory roku. To dobry pomysł zwłaszcza gdy mamy młodsze rodzeństwo.
Jak napisał Paul Verlaine: "Nade wszystko muzyki!" Myślę, że ta rada sprawdza się nie
tylko w poezji, ale też na co dzień. To jest chyba najprostszy sposób, aby przetrwać ten czas.
Muzyka skupia naszą uwagę gdzie indziej, pozwala zapomnieć o pogodzie. Nie będę się tu
rozwodzić nad gatunkami. Nie jest istotne, czy to rock, pop, jazz, rap, muzyka poważna czy
jakikolwiek inny gatunek. Ważne, żeby muzyka była rytmiczna, a nie dołująca. Teksty koniecznie pełne pozytywnej treści.
A co zrobić, żeby jesień tak się nie dłużyła? Najlepiej organizować dużo spotkań z przyjaciółmi. Różne wydarzenia, zajęcia pomogą odwrócić uwagę od pogody. Niech nasza codzienność nie ogranicza się do pójścia do szkoły i powrotu z niej. Dobrze jest też znaleźć sobie
hobby. Coś, co zajmie trochę czasu, np. rysowanie, gra na instrumentach itd. Dobra książka
również jest ciekawym pomysłem. Po takiej dawce aktywności zauważymy, że jesień niespodziewanie się skończyła.
Myślę, że jakoś sobie poradzimy. W końcu to nie jest pierwsza jesień w naszym życiu.
Szczerze mówiąc ta pora roku nie jest taka najgorsza. Czeka nas jeszcze zima. Wtedy dopiero
będziemy mogli uczciwie narzekać na temperaturę. Teraz cieszmy się z jesieni, bo to idealny
i w miarę łagodny sposób przejścia z lata do zimy.
Magdalena Dzwonkowska, kl. 3
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JOHN WERTER
Był rok 1900 i Europa przeżywała swój szybki rozwój, który prowadził do nieuniknionego wydarzenia, które miało nastąpić w lecie roku 1914, ale John Werter miał ważniejsze sprawy na głowie.
Był młodym dwudziestoparolatkiem z niebieskimi oczami i czarnymi włosami, które układały się
w loki sięgające mu do policzków. Wszedł właśnie do swojego mieszkania położonego w jednej z
amsterdamskich kamienic. Zamknął za sobą drzwi i bez zdejmowania płaszcza i butów wszedł do
pokoju gościnnego, który nie był zbyt duży. Znajdował się w nim spory drewniany zegar z kukułką, a prócz niego stał fotel, lampa z niedawnym wynalazkiem Edisona, radio oraz stolik, obok którego był umiejscowiony niewielki barek. John był cały spocony i chodził dookoła pomieszczenia
niczym człowiek, który zwariował. Nie wiedział, czy krzyczeć, czy płakać. Przez moment miał
ochotę uderzać pięściami w ścianę, ale stwierdził, że jednak nigdy by tak nie zrobił. Zachowywał
się tak, a nie inaczej, ponieważ niedawno
wyznał miłość kobiecie, którą kochał, ale
usłyszał w odpowiedzi, czy nie mógłby
przestać i że to jest bez sensu. Protestował,
ale ona nie chciała słuchać, bowiem uważała
jego uczucie za pozbawione podstaw. Kiedy
wrócił do domu, doznał pomieszania zmysłów. Chodził tak przez godzinę, aż wreszcie spoczął zmęczony w fotelu. Po policzkach zaczęły mu ściekać łzy, ale zamknął
oczy i wziął głęboki wdech.
Kiedy podniósł powieki do góry, spostrzegł, że stoi pośrodku zniszczonej ulicy.
Zdziwiony rozejrzał się wokoło i dostrzegł
wybuchające pociski artyleryjskie w oddali,
a po chwili zaczęły spadać na niego krople
deszczu i odgłosy grzmotów. Nie zastanawiając się długo, wszedł do środka pierwszej kamienicy, w zasadzie pozbawionej tynku i, delikatnie rzecz ujmując, w całości w dosyć opłakanym stanie. Na korytarzu było, o dziwo, cicho. John
zaczął wchodzić po spróchniałych schodach do góry, a każdy jego krok powodował okropne
skrzypienie. Wchodząc tak zauważył, że w jednym z wejść do mieszkania nie ma drzwi, a odgłosy
dobiegające z niego sugerowały, że w środku ktoś jest. Zaintrygowany pomału wszedł do środka i
zaczął iść głównym holem do wnętrza mieszkania. Nagle naprzeciwko niego wyszła uśmiechnięta
osoba. Był to mężczyzna, wcale niezdziwiony obecnością Johna. Miał na sobie zielony garnitur z
brązową kamizelką i czarną muszkę. Posiadał zadbane wąsy oraz włosy zaczesane na jedną stronę.
Werter z początku się przestraszył, ale nie widząc oznak wrogości w tym człowieku, opanował się.
- Jak się nazywasz? - zapytał prawdopodobnie gospodarza owego bezdrzwiowego mieszkania.
- Przecież mnie doskonale znasz. - uśmiechnął się jeszcze bardziej rozmówca. - Chociaż ostatnio
mogłeś o mnie zapomnieć. Nazywam się Zdrowy Rozsądek. - wyciągnął przed siebie rękę jegomość.
Lekko zbity z tropu Werter podał swemu rozmówcy dłoń, a potem przejechawszy wzrokiem po
ścianach, od których farba odeszła już dawno, zapytał:
- Gdzie jesteśmy, Zdrowy eee... - zająknął się.
- Mów mi po prostu Grzegorz, będzie łatwiej. - odparł Zdrowy Rozsądek, po czym dodał. - W
twoim umyśle, a jak myślałeś, gdzie indziej można mnie spotkać?
- Ale dlaczego jest tu tak ciemno i w ogóle staro? - pytał dalej John.
- Miałeś ostatnio kiepskie przeżycie, gdzie usłyszałeś, że nie jesteś godzien uczuć pewnej kobiety. To, co widzisz, to twój ogólny nastrój, dawnej było tu bardziej słonecznie i przytulnie, ale tak,
jak widzisz, wszystko tu odpowiada twojemu samopoczuciu. - wygłosił długi monolog Rozsądek.
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- Jest aż tak źle? - spróbował John.
- Bardzo, ale teraz chodź za mną. - rzekł Grzegorz, wchodząc do gościnnego pokoju.
Werter z początku nie wiedział, co ma zrobić, ale poszedł za gospodarzem. Wystrój pokoju, trochę go znowu zdziwił, ponieważ stał w nim jeden fotel, lampa naftowa i sofa, na której można się
było położyć. Oczywiście wszystko to było dosyć zużyte. Rozsądek poprosił Johna, żeby się położył, zaś sam usiadł. Werter, nie wiedząc czemu, wykonał polecenie i ku swemu zaskoczeniu odkrył, że mebel jest nawet bardzo wygodny, a przecież na to nie wyglądał.
- Jestem tutaj, żeby ci pomóc. - zaczął Grzegorz. - Opowiedz mi o swoim problemie i porozmawiajmy, ale pamiętaj, że każdy ma swój własny rozsądek. Jestem częścią ciebie, tylko bardziej
rozsądną...
- Ale nad humorem to musisz jeszcze trochę popracować. - odparł John i nawet trochę się
uśmiechnął.
Wygląd pokoju na moment się poprawił, po czym wrócił do dawnego stanu.
- Widzisz, im lepsze masz samopoczucie, tym lepiej to wygląda. - zaczął Grzegorz. - Ale zmierzam do tego, że wiem to, co ty, więc jeżeli chciałbyś coś
przede mną ukryć, to nie ma sensu, gdyż to wiem. Dobrze, zacznijmy.
- Mogę kartkę papieru i coś do pisania? - zapytał Werter.
- Ależ proszę. - odparł Rozsądek, podając rzeczy, które
właśnie pojawiły się mu w rękach.
Werter pisał przez moment na kartce i po chwili podał ją
swemu rozmówcy, który jej zawartość przeczytał na głos:
„Stoję nieruchomo jak posąg z kamienia,
Patrzę gdzieś daleko, gdzie nic nie ma;
Sens życia utraciłem, bo w miłość śmiałem uwierzyć;
Cierpienie, pustka i przeklęty bezruch;
„ Dlaczego nie możesz przestać?”,
„ Dlaczego mam cię kochać?”,
„ Dlaczego chcesz wciąż mnie dręczyć?”;
Jej słowa w mej pamięci na wieki pozostaną,
Usta powtarzają jedną rzecz tylko: „ale ja ciebie kocham.”,
Lecz dusza krzyczy i ciało rozrywając, uciec chce w pustkę zastaną;
Łatwo ranić, trudniej cierpieć;
Nadzieja ciągnie mnie do góry wypełnionej boskością,
Ale smutek jest silniejszy, więc spadam w dół, stawiony nicością.
Upadłem już dawno i podnieść się nie jestem w stanie,
Zatem leżę w przeklętym bezruchu.
Łatwo ranić, trudniej cierpieć;
Ja tu zostanę i poczekam, może zmieni zdanie?
Lecz po co ja się łudzę?
W miłość uwierzyłem, a zastałem pustkę”.
- Nie zrymowało ci się troszeczkę. - powiedział Grzegorz.
- Bo pisałem na szybko. - odrzekł John.
- Zatem nieszczęśliwa miłość? - zapytał Rozsądek.
- Nie mów po prostu „miłość”! - oburzył się Werter. - Kocham ją całym sobą. Popełniłbym nawet
samobójstwo, gdyby to trochę jej miało pomóc. - Zdrowy Rozsądek na dźwięk nazwy tego czynu
się skrzywił, ale słuchał dalej. - Jest piękna, mądra, wspaniała, cudowna. Chcę z nią spędzić życie
i umrzeć z nią. To nie jest po prostu miłość, ale coś więcej. Coś, co wymyka się zwykłym opisom.
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- Stąd ten wiersz? - wtrącił Grzegorz.
- Oj tam! - John machnął ręką. - On też tego nie oddaje...
- Mów dalej. - zachęcił Rozsądek.
- „Nie będę tobie robiła nadziei”, „nic dla mnie nie znaczysz” i najlepsza część: „dlaczego mam
ciebie kochać”. Wiesz, jak te słowa się na mnie odbiły? Nawet nie wiedziałem, co odpowiedzieć.
Bo się na to zwyczajnie nie da! Tak, jak mówiłem, jestem w stanie zrobić dla niej wszystko, łącznie z najbardziej dramatycznymi aktami i nagle słyszę: „dlaczego mam ciebie kochać?”. Po prostu
krew się we mnie gotuje! Jak w ogóle można być pozbawionym uczuć i tak uderzyć z całą mocą
drugą osobę?!
- Wiesz, może w swojej ocenie jesteś trochę niesprawiedliwy. - zauważył Grzegorz.
- Oczywiście, że jestem niesprawiedliwy. Nie wiem do końca, co ona czuje. Może nikogo nigdy
tak mocno nie kochała. Najlepsze jest zdanie: „czy nie możesz przestać?”. Oczywiście, że nie mogę! Czy rodziców można przestać kochać z dnia na dzień? Czy swoje dzieci można przestać kochać? Czy można przestać kochać Boga z dnia na dzień? Nie, nie można! Pamiętam kawał, z którego się śmiałem, a brzmi on tak: „Rozmawiają dwaj przyjaciele. Wiesz, nigdy się nie zajmowałem miłością. Uznałem, że jak spotkam tą właściwą osobę, to będę o tym po prostu wiedział. Pewnego dnia olśniło mnie piękno jednej kobiety i wiedziałem, że to ta jedyna. Wtedy kolega się pyta
– Dlaczego z nią nie jesteś, co się nie udało. Po prostu nie byłem jej wybrankiem ani człowiekiem,
o którym marzyła”. Teraz się już z tego żartu się nie śmieję, a wręcz sprawia mi ból.
- A może można zapomnieć? Może musisz po prostu spróbować. - zasugerował Grzegorz.
- Wiesz, dlaczego rzuciłem studia? - zapytał Werter.
- Domyślam się, ale mów. - rzekł Grzegorz.
- Bo tam ją poznałem i nie byłem w stanie się dłużej uczyć. Zawsze, jak siadałem nad książkami,
to zaczynały mnie oplatać wspomnienia z
uczelni. Po prostu nie mogłem się uczyć.
Nie, nie da się tak kogoś tak bez niczego
przestać kochać. - mówił John. - Co jest ze
mną nie tak, że mnie nienawidzi?
- Może nie z tobą, ale po prostu ona na
ciebie nie zasługuje? - postanowił w ten
sposób ugryźć sprawę Grzegorz.
- Nawet tak nie mów! - odparł stanowczo
Werter. - Ona jest doskonała, to ze mną
musi coś być nie tak. Jest za mądra, za dobra, za ładna.
- Wiesz, jak to się skończy? - Grzegorz
uznał, że musi wreszcie przemówić do głowy swojemu właścicielowi. - Popełnisz samobójstwo, bo będziesz uważał, że to
wszystko twoja wina. Aczkolwiek to i tak
nie jest najgorsza wersja wydarzeń. Gorsze, widzisz, jest to, że przeżyjesz całe życie samotny,
wiecznie o niej myśląc i widząc jej twarz. Zostaniesz nikim, myśląc jedynie o przeszłości i o swoich domniemanych błędach, przez które nie była ciebie w stanie pokochać.
- Jeszcze nie wszystko stracone! - zaprotestował John.
- Wiesz dobrze, że tak nie jest. - rzekł spokojnie Grzegorz.
- Ale ja ją kocham! Rozumiesz?! - Werter stawał się coraz bardziej nerwowy.
- A twoim dramatem jest to, że ona ma ciebie za kogoś zwykłego i nie zwraca na ciebie uwagi.
Po prostu jesteś dla niej nikim. - Rozsądek mówił dalej.
- Może i tak jest. Ale ja ją kocham, kocham, kocham... - Werter załamany schował twarz w dłoniach. - I zrobię dla niej wszystko. Proszę tylko o sposobność.
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- Cierpisz, ale nie martw się, mam dla ciebie lekarstwo. - Grzegorz pstryknął palcami i na środku
pokoju pojawił się mały drewniany stolik, a na nim pistolet.
- I to jest to twoje wyjście z tej sytuacji?! - krzyknął Werter.
- Tylko w sensie metaforycznym. - uspokoił go Rozsądek. - Jeżeli masz przetrwać w tym świecie, musisz się zmienić. Tylko, że tu jest problem. Nie możesz przestać jej kochać ot tak, bo to jest
niemożliwe, jeżeli uczucie jest szczere. Musisz zabić człowieka, którego wykształciłeś, odkąd zyskałeś świadomość. Od dziecinnych lat tworzyłeś swój charakter i system wartości. Teraz musisz
z tym skończyć w najbardziej brutalny sposób. - Grzegorz wstał, wziął pistolet i podał go Werterowi.
- A jeżeli ja chcę ją dalej kochać? - zapytał John.
- Oj, daj już spokój. Teraz wybierasz drogę swojego dalszego życia. Jeżeli o niej nie zapomnisz,
to wszyscy wiemy, jak to się skończy. Samobójstwem, a czyściec będzie twoją najlepszą opcją.
- To jedyne rozwiązanie? - pytał dalej Werter.
- Ona jest tą jedyną, tylko nie widzi w tobie tego jedynego i nie zobaczy, skoro do teraz nie mogła. Nie, nie ma innego rozwiązania. - wzruszył ramionami Rozsądek.
John popatrzył przez moment na okno i ciemny krajobraz, który teraz przybrał formę nieskończonego pustkowia, z jeziorami, które czuł instynktownie, że składają się z jego łez. Po minucie zamknął oczy, wycelował broń w kierunku swojej głowy i pociągnął za spust. W pomieszczeniu rozległ się huk i zapadła cisza. Werter otworzył oczy i zobaczył stojącego przed nim uśmiechniętego
Grzegorza. Mrugnął parę razy i spojrzał na ziemię, na której leżał on sam, tylko z wyraźnie zaznaczoną raną postrzałową.
- I to jest ten człowiek, którego stworzyłem? - rzekł Werter.
- Był, jeżeli chodzi o precyzję. - poprawił rozsądek.
- I to tyle? Nie czuję jakiejś różnicy. - powiedział lekko zawiedziony John.
- To tyle? Nie, to dopiero początek. Kiedy wrócisz do prawdziwego świata, będziesz tylko cieniem samego siebie. Nigdy już nie wrócisz do poprzedniego stanu. Budowa charakteru wymaga
wielu lat i doświadczeń. Niestety to cena, którą
każdy musi zapłacić. Ale poczujesz różnicę, nie
martw się. Tym bardziej, że jest to lepsze od losu,
który by cię spotkał, gdybyś tego nie zrobił.
- Czyli już nigdy się nie zobaczymy? - zapytał
John.
- Raczej już mnie nie będziesz potrzebował, ale
kto wie? - odparł rozsądek. - Może sobie o mnie
przypomnisz. Kiedy przejdziesz przez te drzwi i
wrócisz do swojego pokoju.
- W takim razie dziękuję za pomoc. Może się
przydała. - John po raz ostatni wyjrzał przez tutejsze okno. Tym razem ujrzał piękną pogodę oraz zielone pola z lekko falującymi drzewami na horyzoncie. Kiedyś by się na taki ładny widok uśmiechnął, ale teraz nie czuł takiej potrzeby. Wziął
głęboki oddech, po czym wyszedł przez wskazane drzwi. Grzegorz zaś usiadł w fotelu, którego
wygląd zdecydowanie się poprawił i uśmiechnął się sam do siebie. Był szczęśliwy, bo w końcu
pomógł swojemu właścicielowi, ale czy na pewno?
Nie zrozumiano ostatniej sceny w „Cierpieniach młodego Wertera” autorstwa Johanna Wolfganga von Goethego, w której tytułowy bohater popełnia samobójstwo. Ów zamach na własne
życie to tylko metafora. Werter wie, że musi przestać kochać Lotę, bo inaczej nigdy nie skończy z
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cierpieniem. Jak znamienna jest scena, w której wykrwawia się kilka godzin, po strzale z przyłożenia w głowę. Tu nie chodzi o pechowy strzał, tylko o resztę życia, które spędził potem jako cień
człowieka. Opis ostatnich jego chwil, kiedy blady i zmizerniały leżał w łóżku, pokazuje, że to nie
był ten sam człowiek. Jeżeli miłość jest prawdziwa i nie może się spełnić, to musimy od niej
uciec, ale co po nas pozostanie, kiedy z nią skończymy? Nigdy nie będziemy już tacy sami, a rana
w naszym sercu nigdy się nie zagoi i zostaniemy ludźmi podobnymi do tego, co zostało z Wertera.
Prawdziwą miłość poznaje się po tym, że boli, ale dlaczego tak bardzo, że ludzie przez nią popełniają samobójstwa albo zmieniają się na resztę życia?
Cały mój świat zastałem zburzony,
Latające dookoła kawałki szkła tworzą obraz zamglony:
Widzę w nich swój portret zamarły,
Jeszcze wczoraj lustrzane ściany całe stały,
Jednak w chwilę jedną wszystko pękło.
Kto by pomyślał, że jedno słowo tak mnie zlękło;
„Nie” wypowiedziane przez nią w tamtym momencie,
Kiedy gotowy byłem, żeby się poświęcić tej anielskiej kobiecie,
Spowodowało, że na mej drodze życia mury się pojawiły,
A ramy świata, niczym kruche szkło, w dół runęły,
Ale tylko dla mnie, gdyż czas nieruchomym pozostać wcale nie pragnął;
A może mnie jednak pominął?
A może to ja na wieki chciałem pozostać w tamtej scenie?
Teraz to już bez znaczenia, gdyż jej słów nie zmienię;
Próbować będę, ale kawałki szkła mnie zatrzymały,
Gdyż mą duszę na wylot przeszyły.
Padłem na wznak, niczym zabity,
W bólu i ciemności krzyczę rozbity,
Czy przyjść mi na pomoc ona by zechciała?
Nie przyjdzie, bo znać mnie już przestała,
Jako cień człowieka chorego po ziemi frunę,
O uzdrowienie prosząc, które nie będzie mi dane.

Michał Karaś, kl. 3
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