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„Chrystus zmartwychwstał! 
Chrystus z yje pos ro d nas!” 

(bł. Jan Paweł II) 

 

 
 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,  
Profesorowie i Pracownicy  

Wychowankowie i Sympatycy  
Liceum Salezjańskiego  

we Wrocławiu !  
 

Niech rzeczywista obecnos c   
Chrystusa Zmartwychwstałego 

„pośród nas” 
w kaz dym dniu  

i w kaz dej okolicznos ci z ycia  
umacnia Was   

potrzebnymi łaskami  
w męz nym i radosnym podąz aniu  

ku zmartwychwstaniu.   
 

z modlitwą  
 

ks. Jerzy Babiak  

Dyrektor szkoły  
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Od Redaktor Naczelnej 

Jak zawsze, bardzo serdecznie chciałam podziękować moim dziennikarzom, za to, że po raz kolejny wykazali się zdolnościami 

organizacyjnymi i że znów udało nam się złożyć gazetkę w weekend! Dziękuję, jesteście wspaniali, cieszę się, że mogę na Was 

liczyć. Szczególne podziękowania należą się również profesorowi Kaczorowskiemu za redakcję i cierpliwość, jak i dla profesora 

Bulica - który po raz enty stanął na wysokości zadania i złożył nam gazetkę w rekordowym czasie! 

 
Kochani uczniowie PSLO, pragnę życzyć Wam jednego - nie zapominajcie nigdy o tym, co jest dla Was ważne. Ustalmy sobie 

priorytety i cele, uzgodnijmy jasno i klarownie, kto i co niesie jakąś wartość w naszym życiu i zacznijmy to respektować! Życie 

życiem innych ludzi nie ma większego sensu, bo gdy opuścimy te mury, pozostanie jedynie wspomnienie cudzego życia. Za-

cznijcie pisać własne scenariusze, a staniecie się dużo silniejsi emocjonalnie. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej  Nocy chciałabym życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze. 

 

Nina Śpiewak, redaktor naczelna 

Głos w sercu 
 

To nowość w gazetce „Kontakt”: planujemy serię wywiadów z nauczycielami i pracownikami na-

szej szkoły. Oczywiście rozpoczynamy od rozmowy z ks. Dyrektorem Jerzym Babiakiem.  

Rozmawiają Eliza Kempa i Joanna Tymciów z klasy 2A 

 

 

U: Witamy Księdza bardzo serdecznie.  

D: Witam. 

U: Może na początek powie nam ksiądz, co lubi robić w czasie wolnym od obowiązków? 

D: Spać…(haha). Może nie, że lubię, ale potrzebuję, to po pierwsze, a po drugie, lubię spędzać czynnie czas, pływać, jeździć na 

nartach, na rolkach, ważnym elementem jest też rozwijanie moich pasji.  Robię zdjęcia, czytam dużo książek. 

U: Jakich? 

D: To głównie książki podróżnicze, ale też biografie, wywiady, książki z zakresu  filozofii i   teologii. 

U: A może nam ksiądz opowiedzieć najzabawniejszą historię ze swojego życia? 

D: Przypominam sobie teraz taką sytuację, z której się teraz oczywiście śmieje: Mając lat może... 8, w czasie kiedy ksiądz cho-

dził po kolędzie, kiedy wszyscy czekali na jego przyjście, w momencie, gdy ministranci weszli do domu i zaczęli śpiewać, to 

pamiętam jak dziś, że bardzo się ich bałem i uciekałem po całym domu, żeby się schować przed nimi i tak uciekałem, że … zbi-

łem szybę w drzwiach. 

U: A co chciałby ksiądz zmienić w swoim otoczeniu ? 

D: W swoim otoczeniu chciałbym mieć samych życzliwych ludzi, którzy przeżywają życie z pasją, są pełni entuzjazmu, ciepła, 

życzliwości, którzy są ludźmi pozytywnie duchowo usposobieni. Także chciałbym mieć ludzi takich w otoczeniu, którzy są po 

prostu „git”. 

U:  Co ksiądz uważa za swój największy życiowy sukces ? 

D: Moje życie jest moim największym  sukcesem. To, że jestem, że żyję, że mam do spełnienia jakąś misję. Moje powołanie 

jest też pewnym sukcesem, to, że idę taką, a nie inną drogą. 

U: A jakie jest księdza marzenie ? 

D: Moje marzenia podzieliłbym na dwie części. Po pierwsze, marzy mi się wyruszyć w podróż dookoła świata, mając w kiesze-

ni 100$. A po drugie, chciałbym żeby nasza szkoła miała boisko do golfa, basen i …przynajmniej jedno piętro. No i żebym miał 

nieco większy gabinet dyrektora. 
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Głos w sercu c.d. 
 

U: Jakie są księdza słabe i mocne strony? 

D: Moją mocną stroną jest to, że nie mam słabych stron. Nie, no oczywiście każdy człowiek ma słabe strony, ale to, co powie-

działem na początku, ma głęboki sens. Moją mocną stroną jest poprawny optymizm, otwartość, zaufanie wobec ludzi i to , że 

jestem człowiekiem, który nie potrafi być spokojny, czyli mam wiele takiego niepokoju twórczego w sobie. A moją słabą stroną 

jest to, że mocne strony nie mogą się w pełni rozwijać, ponieważ nie mam na to czasu. 

U: Skąd pojawił się pomysł corocznych Misji z młodzieżą? 

D: To było jakieś takie moje natchnienie. Sen może.. Pomysł zrodził się z potrzebą pomocy, szczególnie osobom, które tej po-

mocy faktycznie potrzebują. 

U: Ulubiony przedmiot  księdza? 

D: Nie powiem, że lubiłem WF, bo lubiłem, ale najbardziej lubiłem biologię, to był dla mnie taki odkrywczy przedmiot, który 

zdawałem zresztą na maturze. 

U: A zdradzi nam ksiądz czy miał kiedyś dziewczynę? 

D: Niejedną… kandydatkę oczywiście, było wiele, ale takiego związku, gdzie chodzilibyśmy pod rękę, nie miałem, ale nie trak-

tuje tego jako jakiejś porażki, jako czegoś, co straciłem.  

U: Co chciałby ksiądz zmienić w szkole? 

D: Dyrektora. On się musi zmieniać. Ja ciągle szukam nowych inspiracji i dbam o to, żeby zmiany w naszej szkole były widocz-

nie, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. 

U: A kiedy poczuł ksiądz powołanie? 

D: Uważam, że „powołanie” a  ”poczucie powołania” to dwie różne rzeczy. Ja nigdy nie poczułem powołania, od drugiej  klasy 

szkoły podstawowej miałem takie przekonanie wewnętrzne, że powinienem być tym, kim jestem. Nie wiem, skąd to przyszło, 

dlaczego się zjawiło, ale w liceum miałem taki okres, że zupełnie myślałem o czymś innym, długo poszukiwałem sprecyzowane-

go zawodu, ale w sercu słyszałem głos, że powinienem być właśnie tym, kim jestem. 

U: I  tak chyba zakończymy nasz wywiad. Dziękujemy za rozmowę. 

D: Dziękuję bardzo. 

Warsztaty klasy 1B  
 

 

W piątek 17 lutego br. klasa I b uczest-

niczyła w warsztatach w domu spotkań 

im. Angelusa Silesiusa. Mieści się on w 

salkach należących do parafii pod we-

zwaniem św. Ignacego Loyoli przy uli-

cy Stysia. Zajmuje się tematami naj-

bardziej dotykającymi współczesnych, 

zabieganych ludzi 

 

 

     Warsztaty pod tytułem "Gender" doty-

czyły różnicy płci. Towarzyszyły im 

oczywiście aktywizujące gry i dyskusje w 

kręgu. Zajęcia odbywały się od 9.00 do 

14.00 z dwoma zaplanowanymi przerwa-

mi.   

CO ROBILŚMY?      

Pierwszą częścią było ogólne wprowa-
dzenie do tematu. W ramach ćwiczenia 

pracowaliśmy metodą aktywizującą 

"podróż oczami wyobraźni":  mieliśmy 

zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że bu-

dzimy się rano i okazało się, że zmienili-

śmy płeć... Prześledzenie swojego dnia 

w ramach " nowego życia", poglądów 

i odczuć wywołało wielkie poruszenie. 

Kilka osób podzieliło się swoim 

"doświadczeniem". Dziewczyny były 

beztroskie, bardziej zdecydowane. Miały 

więcej czasu na rozwój swoich pasji, jeź-
dziły na deskorolkach. Chłopcy raczej  

w ogóle nie dopuszczali takiej myśli, bo 

to przecież "jest niemożliwe".  Przerażała 

ich wizja wstawania dużo wcześniej, by 

zrobić poranny makijaż, a ciągły problem 

w co się ubrać zniechęcał do myślenia. 

Przyznam, że to pozornie banalne zadanie 

rzuciło zupełnie inne spojrzenie na moje 

życie.  

WOBRAŹ SOBIE, ŻE...      

Następnie rozmawialiśmy o ogólnie przy-
jętych i powielanych stereotypach na 

temat kobiet i mężczyzn. W grupie naszej 

klasy w tej dyskusji szczególnie aktyw-

nych było kilka osób.  Wszyscy zaanga-

żowali się w prace w grupach. Dwie pa-

nie prowadzące rozdały nam duże arku-

sze papieru i markery. Naszym zadaniem 

było stworzenie wizerunku kobiety, 

dziewczynki, mężczyzny i chłopca XXI 

wieku oraz komunikaty, które te postacie 

słyszą najczęściej. Aktywność jednej 

grupy przerosła wymagania organizato-
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Czy to jeszcze święta,  

czy już tylko szał zakupów? 
 

Święta, nieważne czy te wielkanocne, czy bożonarodzenio-

we, wiążą się w polskiej kulturze z czasem spędzonym 

w gronie rodziny, w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze. My-

śląc o świętach wyobrażamy sobie zastawiony po brzegi 

stół, odświętnie ubrania, całą rodzinę i wspólną modlitwę, 

rozmowy. Niestety, coraz częściej zauważam, że dawne ide-

ały odeszły, a wyjątkowe, niepowtarzalne chwile, zastąpił 

pośpiech, hipokryzja i szał zakupów. 

 

Ostatnio, robiąc wraz ze mną zakupy w jednej z wrocławskich 

galerii handlowych, mój przyjaciel uświadomił mi jedną rzecz. 

Był wówczas zaledwie koniec lutego, a już na wystawach bie-

gały świąteczne, nie oszukujmy  się, tandetne zajączki, a białe 

baranki patrzyły na klientów tępym wzrokiem. Święta idą - 

powiedział z ironią w głosie, indeed - przytaknąłem makaroni-

zmem.  

Święta z roku na rok znaczą coraz mniej. Zauważy-

łem, że nie tylko duchowo – giną nawet w kulturze. Ktoś zara-
bia na tym majątek, a my ślepo biegniemy z zawiązanymi ocza-

mi, bo już późno, "Wielki Tydzień za pasem, a ja nie mam zro-

bionych zakupów". Zapominamy o ideach, o których wspo-

mniałem na wstępie. Z bólem stwierdzam, że teraz ważniejsze 

są zakupy, szukanie okazji, bo przecież szynka, która tak pięk-

nie wygląda w reklamie, jest tak niezbędna, aby wszystko się 

udało.... Śmieszy mnie też pozerstwo... kupię więcej niż sąsiad, 

przez całą sobotę będę dekorować koszyczek, będę miał wtedy 

lepsze święta.... albo idą święta, umyję okna! Tak, to niezbęd-

ne .... albo co gorsza, po co w ogóle te święta? 

Dzisiejsze czasy burzą nasze wartości i tradycję, sta-

wiając na konsumpcjonizm. To od nas zależy które święta wy-
bierzemy. Te rodzinne, czy te poświęcone zakupom. A Ty któ-

re wybierzesz? 

 

 

Kuba Socha, kl. 2A 

rów, więc mieliśmy dodatkowo drugi 

wizerunek małej dziewczynki. W końcu 

nastąpiła prezentacja. Plakaty i listy slo-

ganów trafiły na ścianę. Każdy został 

omówiony przez leadera. Wizerunki były 
różne i wzbudzały kontrowersje.  

     STEREOTYPY – SZKODLIWE 

CZY NIE? WPŁYW NA DZIECI 

     Po pierwsze w polskim społeczeństwie 
dziewczynki i chłopcy traktowani są róż-

nie.  Jest to naturalne i do pewnego stop-

nia oczywiste, lecz mamy utrwalone pew-

ne schematy. Dziewczynka musi zacho-

wywać się w określony sposób, spełniać 

wyżej wymienione kryteria. Można nawet 

zaryzykować stwierdzenie, że nie ma 

w jej zachowaniu miejsca na własne zda-

nie, asertywność, cechy "niedziewczęce" 

i odbiegające od "normy". Dziewczyn-

kom często wręcz wpaja się od najmłod-

szych lat pokojowe usposobienie i brak 
własnego zdania.  Są uczone bycia 

"perfekcyjnymi", usłużnymi żonami. Nie-

stety założenia mijają się z celem 

i w większości przypadków ten zestaw 

cech wcale kobietom nie pomaga. Mówi-

my tutaj o sytuacjach takich jak przemoc 

w rodzinie, gwałty. Brak asertywności 

oraz umiejętności egzekwowania ustalo-

nych zasad sprawia, że takie posłuszne 

dziewczynki nie są w stanie zapanować 

nad własnym życiem. Wolą gdy ktoś po-

dejmuje za nie decyzje. Udają, że nic się 

nie dzieje, zamiast bronić własnej godno-
ści i  praw, biorąc życie w swoje ręce. 

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak 

poważnych zagadnień dotykamy. Dlatego 

tak ważne jest świadome wychowanie 

dzieci. Nie wolno tłamsić w nich ich po-

czucia tożsamości, posiadania własnego 

zdania, wrodzonych predyspozycji, tylko 

odpowiednio je rozwijać i kierunkować. 

Nie można robić z dzieci swoich wyma-

rzonych lalek o idealnym zbiorze cech, 

próbując  w ten sposób leczyć własne 

kompleksy i braki, motywując przy tym,   
że tak będzie lepiej dla wszystkich, 

a w szczególności dla naszego kochanego 

dziecka. Prawda jest taka, że tym zacho-

waniem przyczynimy się tylko do licz-

nych nieszczęść i niepowodzeń.  

CZY GROZI NAM DESTRUKCJA?  

       Zjawisko konkurencji jest niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania nasze-

go rynku. Przerażające jest to, że w kon-

sumpcyjnym biegu nie widzimy tego, że 

zmierzamy "w ślepą uliczkę". Godzimy 

w siebie. Społeczeństwo niszczy się od 

wewnątrz, promując określone negatyw-

ne zachowania jako pożądane i lansując  

tak zwane "ideały konsumpcyjne". Jest 

zaślepione i zamknięte na indywidual-

ność, dąży niemalże do podporządkowa-
nia  modelów życia modelom medialnych 

reklam. Warto zwrócić uwagę na sposób, 

w jakim dotyka to nas. Złe w konsekwen-

cjach, lecz z pozoru niegroźne poglądy 

z czasem stają się czymś pożądanym, aż 

w końcu stają się "normą". Czyż ta de-

strukcyjna wizja nie budzi trwogi?  

      Po prezentacji plakatów skupiliśmy 

się jeszcze przez chwilę na cechach fi-

zycznym i psychicznych różniących obie 

płcie. Około godziny 14.00 zakończyli-

śmy zajęcia.  
      Uważam, że wyjście było udane. Bar-

dzo podobało mi się jasne, pełne treści 

przesłanie płynące z urywków filmów. 

Myślę, że takie warsztaty maja sens tylko 

wtedy, gdy są poparte konkretnymi licz-

bami, wykresami. Osobiście wolę formę 

wykładu niż gier aktywizujących, ale to 

co najważniejsze, zostało w końcu powie-

dziane. Gdyby ktoś był zainteresowany 

utopijną wizją destrukcyjnego społeczeń-

stwa,  polecam książkę pt. " Dawca" au-
torstwa Lois Lowry.    

                                                                                                 

Zuzanna Oszust, kl. 1B    

Warsztaty klasy 1B c.d. 
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SALEZ W TELEWIZJI,  

CZYLI LEKCJA HISTORII W TORUNIU 
 

5 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji 

historii nagrywanej w Toruniu w studio Telewizji Trwam. 

Tematem zajęć, przygotowanych i przeprowadzonych 

przez Profesor Reutt, były represje stalinowskie 

  

Na początku Kasia odczytała list swojego dziadka, napisany 
przed śmiercią z więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Zadaliśmy 

sobie pytanie, dlaczego Kasia nie poznała dziadka – było to 

ciekawe wprowadzenie do dalszej części zajęć. Biorący 

udział w lekcji uczniowie, należący do różnych klas (głównie 

humanistycznych), już przed wyjazdem zostali podzieleni 

przez Profesor Reutt na cztery grupy, które miały się zająć 

opracowaniem poszczególnych zagadnień. Jedna z grup wy-

powiadała się na temat represji gospodarczych w Rosji Ra-

dzieckiej. Mówiła między innymi o komunizmie wojennym, 

NEP-ie, kolektywizacji, a także przedstawiała przygotowany 

przez Panią pokaz slajdów na temat wielkiego głodu na Ukra-

inie w latach 1932-1933. Następna grupa poruszyła problem 
zsyłek na Sybir, gromadząc informacje o gułagach, sposobie 

traktowania więźniów i losie ich rodzin. Odtworzony też zo-

stał fragment filmu z projektu „Sybir-Katyń-Smoleńsk”. Ucz-

niowie należący do kolejnego zespołu zebrali informacje do-

tyczące terroru i represji politycznych, koncentrując się na 

czystkach  NKWD i sprawie katyńskiej. Pani profesor odtwo-

rzyła także fragment filmu z wizyty w lesie katyńskim. Ostat-

nia już, czwarta grupa miała zastanowić się nad tym, dlaczego 

w latach 1945-1953 ginęli działacze niepodległościowi i dla-

czego ich ciała nie były godnie chowane. Na koniec przedsta-

wiła pokaz slajdów pokazujący wizytę uczniów naszej szkoły 
na Cmentarzu Osobowickim w dzień pogrzebu znalezionych 

tam szczątków ofiar. Lekcja zakończyła się wypowiedzią 

Kasi, która oświadczyła, że jest dumna ze swojego dziadka. 

 

 Studio telewizji opuściliśmy około 15:30 szczęśliwi, 

że wszystko się udało i mamy to już za sobą:). Po drodze za-

trzymaliśmy się na chwilę w McDonaldzie i późnym wieczo-

rem dotarliśmy do Wrocławia. 

 

                                                                                                 

Beata Zielińska, kl. 2A 

Salez na małym ekranie 
 

6 stycznia 2012 roku część uczniów PSLO pod opieką 

księdza Dyrektora, pani profesor Anny Reutt i pana Dar-

ka wyjechała do Torunia na nagranie programu telewizyj-

nego w Telewizji Trwam. Nagrywaliśmy tam lekcję histo-

rii, której tematem były represje stalinowskie.  
 

Był to kolejny odcinek cyklu „Z ławki szkolnej” nadawany 

raz w miesiącu przez telewizję Trwam. Droga do Torunia 

zajęła nam ponad cztery godziny. Kiedy przyjechaliśmy na 

miejsce okazało się, że studio nagraniowe nie jest jeszcze 

gotowe, więc musieliśmy chwilę zaczekać. W tym czasie 

każdy musiał zostać przygotowany przez panie kosmetyczki, 

co dla dziewczyn nie było problemem, jednak chłopcy czuli 

się niekomfortowo z dużą ilością pudru na twarzy (Nie wszy-

scy. Jeden z kolegów stwierdził, że „puder nie stanowi dla 

niego problemu”, a „czerwony sweter pomoże mu lepiej wy-

paść na ekranie). Po ucharakteryzowaniu udaliśmy się na 
plan, gdzie zostaliśmy usadzeni na krzesłach w dwóch rzę-

dach, które miały przedstawiać szkolną salę. Przed rozpoczę-

ciem nagrania musiały zostać ustawione odpowiednio światła, 

a także kamery, których było aż pięć! Na koniec każdemu 

z nas został przyczepiony do koszuli niewielki mikrofon, 

dzięki któremu byliśmy doskonale słyszani. Samo nagranie 

trwało godzinę, jednak duża ilość przygotowań i ponownych 

ujęć sprawiły, że spędziliśmy w tym miejscu dużo więcej 

czasu. Po zakończeniu mieliśmy nadzieję zwiedzić Toruń 

i kupić pierniczki, jednak ksiądz Dyrektor  (czas!) nie pozwo-

lił nam na chwilę przyjemności. 
 

Emisja programu z naszym udziałem odbyła się 17 stycznia. 

Była ona połączona z krótką promocją naszej szkoły, a także 

debatą z udziałem pana profesora Piotra Sicińskiego, Karoli-

ny Okurowskiej i Adriana Kowalczyka. Obecnie program ten 

można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. 

 

Kasia Krzykwa i Paweł Rogaczewski, kl. 2A 
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Wielkanoc tradycjami malowana 

 

Jak ogólnie wiadomo, Polska słynie z mnogości tradycji 

związanych z Wielkanocą. W tym artykule postaram się 

opisać kilka z nich oraz przedmioty powiązanie z nimi 

 

 Niedziela Palmowa—(zwana też Kwietną lub Wierzbną) 

jest swoistym preludium Wielkiego Tygodnia. Ma na 

celu wprowadzenie atmosfery zadumy, poprzedzając 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W koście-

le katolickim wierzba uznawana jest za symbol zmar-

twychwstania i nieśmiertelności duszy, dlatego też pal-

my wytwarzano z jej gałęzi oraz dołączano inne rośliny: 

bukszpan, barwinek, borówkę, cis i widłak. Dawniej 

witki te ścinano już w Środę Popielcową i wkładano do 

naczynia z wodą, aby zazieleniły się na kwietną niedzie-
lę. Palma wielkanocna miała za zadanie chronić ludzi, 

zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem oraz 

wszelakim złem tego i tamtego świata. Po powrocie 

z nabożeństwa chłostano się poświęconą palmą, wołając 

przy tym: 

Nie ja biję – palma bije. 

Wierzba bije, nie zabije. 

Za tydzień Wielki Dzień. 

Za sześć noc Wielkanoc. 

 

 Palmy góralskie – to kilka związanych witek wierzbo-

wych, wiklinowych albo leszczynowych, zwieńczonych 

czubem z bazi, jedliny, wielobarwnych kwiatów z bibu-
ły i długich wstążek. Majestatyczne, bajecznie kolorowe 

palmy, furkoczące wstążkami na wietrze można zoba-

czyć podczas procesji w Tokarni, Rabce czy Lipnicy 

Murowanej. Sztuka ich robienia przekazywana jest 

z pokolenia na pokolenie. 

 

 Palmy krupiowskie – przypominają strzeliste, kwiatowe 

„kolumny niebios”: pień ściętego drzewka (jodły albo 

świerka), któremu pozostawiono zielony czub, oplata się 

na całej długości widłakiem, rozchodnikiem, wrzosem, 

borówką i zdobi się bibułkowymi kwiatkami oraz kolo-

rowymi, długimi wstęgami. Krupie wierzą, że dzięki 

strzelistym i smukłym „słupom” ich dzieci będą równie 
wysokie („urośnij duże, jak to drzewko”).. Podczas mszy 

w drewnianym kościółku we wsi Łyse, leżącej na skrzy-

żowaniu dróg z Myszańca do Łomży i z Kadzidła do 

Kolna, można podziwiać nie tylko najpiękniejsze palmy 

krupiowskie, ale również Krupianki w strojach ludo-

wych. Te odświętne ubrania na co dzień ukryte są w 
skrzyniach. 

 

 Święcenie zielonych gałązek – zwyczaj ten wprowadzo-

no do liturgii kościelnej w XI w. na pamiątkę triumfal-

nego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w niedzielę poprze-

dzającą Jego męczeńską śmierć na krzyżu. 

 

 Pucheroki – poprzebierani chłopcy pojawiają się w pod-

krakowskich wsiach rankiem w Wierzbną Niedzielę. 

Stukają do drzwi i okien, prosząc o datki: „Jak mi nie 

docie jajek pięć, to będę wasz zięć” – grozi kilkuletni 

pucheroczek. Zwyczaj ten, potwierdzony w XVII- 

wiecznych źródłach, wywodzi się z kwest żaków, którzy 

za swoje zabawne oracje dostawali jedzenie (głównie 

jajka) albo parę groszy. 
 

 Jezusek Palmowy – procesja z Jezuskiem Palmowym, 

zwanym też Lipowym lub Dębowym, to przykład prze-

niesienia wydarzenia biblijnego w realia polskiej kultury 

ludowej. Drewnianą figurę Chrystusa na osiołku, 

umieszczoną na podstawie (wózku), wożono po kościele 

i przykościelnym cmentarzu, a w Krakowie (gdzie był to 

zwyczaj bardzo popularny w XVII i XVIII w.), z kościo-

ła do kościoła. Kiedy jednak podniosła uroczystość za-

mieniła się w hałaśliwą zabawę – zakazano jej. Obecnie 

jedynie w Tokarni koło Myślenic można zobaczyć 

w Niedzielę Palmową barwną procesję, podczas której 

wożona jest figura Jezusa na osiołku, w otoczeniu góral-
skich palm. 

 

 Wielki tydzień—Był (i jest) czasem porządkowania do-

mów oraz własnego wnętrza oraz czasem oczekiwania 

na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pod-

czas niego święcono wodę i ogień czy przygotowywano 

jaja wielkanocne. Z okazji kończoncego się wielkiego 

postu, młodzież, „wieszała” uprzykrzony już żur i śle-

dzia (najczęściej był drewniany lub tekturowy). 

 

 Świąteczne potrawy – w Wielki Czwartek i Wielki Pią-

tek gospodynie przygotowywały świąteczne potrawy. 

Zapowiedź nadchodzącej wielkiej uczty stanowiły roz-

noszące się po domach zapachy pieczonego chleba, 
ciast, rozmaitych mięs, wędzonych kiełbas, gotowanych 

szynek i bigosu. Punktem honoru każdej gospodyni były 

drobne baby drożdżowe, gotowe „opaść” w każdej 

chwili z powodu przeciągu, trzaskania drzwiami lub 

głośniejszej rozmowy. Na Podhalu od wielkopiątkowe-

go świtu gaździny ubijały masło do „święconego”. Zwy-

kłą łyżka potrafiły wyrzeźbić z niego baranka na stół 

wielkanocny. Przez cały następny rok poświęcone masło 

służyło jako lek dla ludzi i zwierząt. 

 

 Wieszanie Judasza – tradycja ta przetrwała do dziś 

w Pruchniku i okolicznych wsiach (Ziemia Sanocka). 

Obrzęd ten rozpoczynał się nocą z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek i trwał do Wielkopiątkowego popołu-

dnia. Monstrualnych rozmiarów kukłę, wysoką nawet na 
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trzy metry, po procesie sądowym wieszano jak najwy-

żej: na słupie, kominie drzewie lub wieży kościelnej. 

Następnego dnia Judasza zrzucano, bito, szarpano i włó-

czono po okolicy, by na koniec podpalić i utopić. 

 

 Triduum Paschalne- podczas Wielkiego Tygodnia ko-

ściół staje się domem żałoby. Panuje w nim ciemność 
oraz wszechogarniająca cisza. W Wielką Środę gasi się 

świece na ołtarzu, a w Wielki Czwartek klekotanie koła-

tek zastępuje głos dzwonów. Wyczuwa się nadchodzący 

dzień Męki Pańskiej. Jednym ze zwyczajów towarzyszą-

cych w tych dniach było odsłonienie grobu Chrystusa. 

Tradycja ta wzięła się najprawdopodobniej ze średno-

wiecznych misteriów drogi krzyżowej.  

 

 Święcenie potraw – odbywało się w Wielką Sobotę; 

początkowo w domach, ponieważ ksiądz święcił wszyst-

ko, co zostało przygotowane przez gospodynię. Potraw 

było bardzo dużo: chleb, jaja, pisanki, wędliny, mięso, 

baby wielkanocne, placki, baranek z ciasta, masła lub 
cukru, chrzan, sól i pieprz. Później wierni zaczęli przy-

chodzić ze „święconkami” do kościoła i tak pozostało 

do dzisiaj. Wracając starali się wypędzić „zło” z gospo-

darstwa, obchodząc dom trzy razy, zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

 

 Mit o końcu świata – na terenach Polski, Ukrainy, Biało-

rusi i Bułgarii krążą różne opowieści o Bogu i Diable, 

którzy razem stworzyli świat. Kiedy jednak zazdrosny 

Diabeł przeciwstawił się Bogu, Pan strącił go pod zie-

mię i przykuł łańcuchem. Wiosną każdego roku łańcuch 

staje się tak cienki, że grozi zerwaniem. Połączenie na 

nowo jego ogniw dokonywało się, jak wierzono, 
w chwili zmartwychwstania Jezusa lub uderzenia pierw-

szego wiosennego pioruna. Ale łańcuch i tak staje się 

coraz cieńszy, aż któregoś roku Diabeł uwolni się i na-

stąpi koniec świata. 

 

 Wielkanoc- jest to najradośniejsze święto, nie tylko 

w kalendarzu liturgicznym, ale również w obrzędowym 

kalendarzu wsi polskiej. W niedzielę wielkanocną dzwo-

ny kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiając 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak wierzono na 

Podhalu, mogły one obudzić śpiących w Tatrach ryce-

rzy, by szli walczyć o wolność Polski. Doniosłego głosu 

wielkanocnych dzwonów bały się złe moce, a ludzie 
słysząc ich dźwięk, wyrzucali nienawiść ze swoich serc. 

 

 Jajko wielkanocne – pisanki, kraszanki, rysowanki, ole-

janki miały sens symboliczny. Uważano, że malowanie 

jaj jest jednym z warunków istnienia świata. Ich zdobie-

niem we wzory geometryczne lub roślinne zajmowały 

się dawniej tylko kobiety, które wypędzały z izby każde-

go przybysza płci męskiej i odczyniały urok, jaki mógł 

on rzucić na pisanki i jeszcze nieozdobione jaja. 

 

 Dlaczego zając nosi wielkanocne jaja? – w wielu kultu-

rach zając był symbolem odradzającej się przyrody, wio-

sny i płodności. Czczony i otaczany kultem z racji swo-

jej witalności, bywał także uznawany za symbol zmysło-
wości i tchórzostwa. Wierzono również, że pod postacią 

zająca ukazują się wiedźmy na rozstajach dróg. W XVII 

w. skojarzono go z jajkiem wielkanocnym. Do Polski 

przywędrował najprawdopodobniej z Niemiec na po-

czątku XX w. Współcześnie jest uznawany za ważny 

świąteczny rekwizyt.  

 

 Cenne podarki – jajo wykonane ze złota i kamieni szla-

chetnych było kosztownym prezentem. Panna mogła 

dostać również słodkie jajko z marcepanu i czekolady, 

czasem znajdowała w nim pierścionek zaręczynowy. 

 

 Zabawa „na wybitki” – nazywana inaczej „wybitką” lub 

„walatką”, polegała na toczeniu po stole pisanek lub 
stukaniu nimi o siebie. Stłuczone stawały się własnością 

zwycięzcy. 
  

 Lany poniedziałek- o świcie w poniedziałek wielkanoc-

ny  gospodarze kropili swoje pola wodą święconą, że-

gnali się znakiem krzyża i, modląc się, wbijali w ziemię 

krzyże z palm, aby zapewnić urodzaj oraz pomyślność 

w pracy. 

 

 Śmigus-dyngus – „dzień świętego Lejka”, jak żartobli-

wie nazywano Lany Poniedziałek, nikomu nie mógł ujść 
na sucho. Wśród pisków, krzyków, szamotaniny i śmie-

chu najchętniej oblewano młode, ładne i lubiane panny. 

Ta z dziewcząt, która nie została zmoczona, czuła się 

obrażona. 

 

 Kurek – chodzenie z kurkiem po dyngusie miało zapew-

nić odwiedzanym rodzinom zdrowie i pomyślność. 

Dawniej kurkiem był żywy kogut nakarmiony ziarnem 

namoczonym w spirytusie (dzięki temu był spokojny).  

Z czasem zastąpiono go ptakiem wypchanym, glinianym 

zrobionym z ciasta lub drewna. Kogut w wielu kulturach 

jest symbolem Słońca, męskości oraz sił witalnych. Łą-

czono go także z bóstwem urodzaju. 
 

Opisane wyżej tradycje są najbardziej znanymi i powszechny-

mi obrzędami wielkanocnymi w Polsce. 

Mam nadzieje, że dzięki przeczytaniu tego artykułu wasze te-

goroczne święta będą wyjątkowe oraz pełne polskich zwycza-

jów. Wesołego Alleluja!  

                                                                                                 

Sergiusz Bareła, kl. 1B 
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„O nas i naszym Salezie” 

 

20 marca br. wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz 

pracownicy szkoły wzięli udział w pierwszym ogólnoszkol-

nym dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii 

 

„Młody człowiek powinien znać ojczysty język. Wbrew utar-

tym opiniom jest to bardzo potrzebne we współczesnym świe-

cie. Ważne, aby - przygotowując się do wejścia na rynek pracy 

- młodzież pamiętała także o konieczności sprawnego posługi-

wania się zasadami polskiej ortografii” – przypomniał uczniom 

w czasie porannego słówka     ks. Jerzy Babiak, dyrektor szko-

ły. 

Tekst tegorocznego dyktanda opracowała prof. Elżbie-

ta Warulik, nauczyciel języka polskiego. Tematem dyktanda 

była nasza szkoła. Pani Profesor poruszyła sprawy bliskie ucz-

niom, takie jak praca wolontariatu, działalność kółek zaintere-

sowań, prowadzenie audycji w Radiu Rodzina. 
Jednym z utrudnień okazało się jednak  szybkie dykto-

wanie tekstu przez Panią Profesor. Mało kto nadążał z zapisy-

waniem tekstu, przez co na sali panowało lekkie napięcie. 

Wielu uczniów spodziewało się wielu bardzo trudnych 

wyrazów zawartych w tekście, lecz po zakończeniu dyktanda 

odetchnęli z ulgą, gdyż dyktando okazało się stosunkowo ła-

twe. 

Po zakończeniu dyktanda Ola Dziedzic, uczennica klasy 2b, 

powiedziała: 

„Cieszę się, że w naszej szkole zostało zorganizowane takie 

przedsięwzięcie. Umożliwia nam to poznanie pisowni popular-

nych, używanych na co dzień wyrazów. 
Uważam, że w szkołach powinno się jak najczęściej przepro-

wadzać dyktanda, aby nam, Polakom, poprawna polszczyzna 

weszła w nawyk, abyśmy zawsze wiedzieli, że „ból” piszemy 

przez „ó” ;). 

Mam nadzieję, że ta interesująca inicjatywa Ogólnosz-

kolnego Dyktanda będzie w następnych latach kontynuowana 

i serdecznie zachęcam do poznawania tajników naszej polskiej 

mowy. 

 

 

 Kasia Dudek, kl. 2B 

 

 
WROCŁAW: W COMENIUSIE LO SALEZJAŃSKIE DO CORREGGIO 

 

28 marca br. w ramach projektu UE Comenius   grupa uczniów i opiekunów Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu odle-

ciała samolotem SAS w stronę Kopenhagi. Celem podróży była słoneczna Italia, trzecie z kolei miejsce spotkania w związ-

ku z wymianą. Po dotarciu do Kopenhagi czekaliśmy 4 godziny na kolejny lot, tym razem już bezpośredni, do Bolonii 
 

Gdy przybyliśmy wieczorem do stolicy regionu Emilia-Romania, wsiedliśmy w pociąg do Reggio Emilia, a stamtąd mieliśmy 

już tylko 20 minut do Correggio autobusem, którym odebrał nas kierownik wymiany we Włoszech, Giuliano Spaggiari. Noc 

spędziliśmy w hotelu. Rano czekała na nas piękna pogoda. Po uroczystym powitaniu w szkole uczniowie udali się do klasy na 

zajęcia z włoskimi uczniami, a nauczyciele pracowali nad projektem. Po południu mieliśmy zwiedzanie Correggio z przewodni-

kiem. Drugiego dnia wyjechaliśmy o 9:00, aby zwiedzić Park Narodowy Tosca Emiliana, znajdujący się w północnej części wło-

skich Apeninów. Przed wyprawą w góry wysłuchaliśmy wykładu na temat prac i projektów przeprowadzanych na terenie parku. 
Wspinaczka, która zajęła nam jedną godzinę, była niesamowicie wyczerpująca. Po powrocie do Correggio czekała na nas kolacja 

w szkolnej stołówce. W sobotę były przedstawiane prezentacje poszczególnych krajów na temat parków narodowych, będących 

podstawą projektu. Wieczorem nastąpiło uroczyste zamknięcie wyjazdu w pizzerii. W niedzielę, po opuszczeniu miasteczka, 

nasza grupa po raz kolejny pojechała pociągiem do Bolonii, z której już bezpośrednio mieliśmy lot do Wrocławia. Samolot wylą-

dował o 18:05, w ten sposób zamykając trzecią część projektu  Comenius. 

Zosia Bałdysz, kl. 1B 
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2A W ANGELUSIE 
 

Dnia 2 marca 2012 roku klasa 2a wzię-

ła udział w warsztatach organizowa-

nych w Domu Spotkań im. Angelusa 

Silesiusa przy kościele pw. św. Ignacego 

Loyoli. W naszym liceum jest zwyczaj, 

że każda klasa przynajmniej raz w cią-

gu roku bierze udział w takich zaję-

ciach. Tym razem zaproponowano nam 

temat dotyczący planowania naszej 

przyszłej kariery zawodowej 

Spotkaliśmy się o godzinie 9:00 i rozpo-
częliśmy warsztaty, które trwały do go-

dziny 13:30. Na początku mieliśmy zło-

żyć kartkę na trzy części i sporządzić wi-

zytówki z naszymi imionami. Na jednej 

części wypisywaliśmy pięć cech, które 

najlepiej nas opisują, na drugiej rysowali-

śmy to, co dla nas najważniejsze, a na 

trzeciej nasz ostatni największy sukces. 
Następnie wymienialiśmy się kartkami 

z jedną osobą i próbowaliśmy zgadnąć, co 

tamta chciała przedstawić. Po tej 

„zapoznawczej” zabawie rozpoczęliśmy 

już właściwą część warsztatów. Dyskuto-

waliśmy na temat znaczenia słowa 

„kariera” i oglądaliśmy dwudziestominu-

towy filmik, przedstawiający projekt 

„Młodzież w działaniu”. Oprócz tego 

rozwiązywaliśmy test, który miał nam 

pomóc w wyborze dalszej drogi kształce-

nia i zawodu. Na końcu mieliśmy, korzy-
stając z dostępnych gazet, wykonać plakat 

pokazujący, jak wyobrażamy sobie swoje 

życie w przyszłości. 

 Myślę, że warsztaty te można 

uznać za udane, gdyż zaproponowano 

nam wiele różnych form pracy, takich 
jak: dyskusja, film, czy robienie plakatu. 

W trakcie półgodzinnej przerwy zeszli-

śmy do kawiarenki, gdzie poczęstowano 

nas drożdżówkami i gorącymi napojami. 

Około godziny 13:30 (czyli dużo wcze-

śniej niż według planu lekcji) opuściliśmy 

„Dom Spotkań” i rozpoczęliśmy week-

end:). 

 

                                                                                                 

Beata Zielińska, kl. 2A 

 
 

Feminizm 

 

Napisałam ten artykuł, gdyż mam już 

dość fałszywego obrazowania i ciągłe-

go obrażania feministek. Mój tekst 

skierowany jest do wszystkich, którzy 

bezpodstawnie krytykują i obrażają 

działaczki tego nurtu. Nie wiem, skąd 

wynikają te powierzchniowe opinie, 

dlaczego usilnie ludzie próbują z nim 

walczyć, czy to wynika z braku wiary 

we własnej możliwości, poczucia za-

grożenia? Mam nadzieję, że ten arty-

kuł upewni was w przekonaniu, że fe-

minizm nie próbuje was zniszczyć, 

odebrać wam waszej „męskiej dumy”, 

a jedynie walczy o swoje naturalne 

prawa. 

Feminizm to ideologia, kierunek poli-

tyczny i ruch społeczny dążący do rów-

nouprawnienia, emancypacji kobiet 

i uwzględniania roli kobiet w historii. 

Ruch ten został zapoczątkowany w XIX 

w. Współcześnie w krajach zachodnich 

pod pojęciem feminizmu ujmuje się no-
wy ruch feministyczny, którego począt-

kiem określa się pierwsze wydanie książ-

ki Betty Friedan pt. „Mistyka kobieco-

ści”. 

Mężczyźni z niewiadomych 

sobie powodów objęli główne stanowi-

ska zawodowe, polityczne i społeczne. 

Kobiety pomimo ich naturalnych zdolno-

ści dyplomatycznych, empatycznych 

i  nadzwyczaj rozwiniętej zdolności krea-

tywnego i klarownego myślenia nigdy 

nie były traktowane na równi z mężczy-
znami. Jak zapewne wiecie, współczesne 

feministki walczą o równe traktowanie, 

równouprawnienie w polityce, pracy, 

społeczeństwie itp. oraz zmianę wizerun-

ku matki w społeczeństwie. Feministki 

walczą również o dopuszczalność abor-

cji, walczą z męską dominacją językową, 

stają w obronie homoseksualizmu, rów-

nież dyskutują na temat przedstawiania 
wizerunku kobiet w filmach pornogra-

ficznych. 

Feminizm dzieli się na wiele 

nurtów. Działaczki sprzeczają się w nie-

których kwestiach, przez co stał się nur-

tem podzielonym. Do głównych sporów 

dochodzi m.in. w sprawie metod działa-

nia, kwestii nierówności,  kwestii kobie-

cości i seksualności kobiet. Kobieta pod-

pisująca się pod hasłem feminizmu może 

mieć poglądy różne od innych działa-

czek, dlatego, drodzy panowie, nie nale-

ży bezwzględnie oceniać jej wartości.   
Reasumując, mężczyźni, proszę. 

Nie zasłaniajcie się równouprawnieniem, 

gdy nie otwieracie drzwi kobietom. Płeć 

piękna (mam tu na myśli kobiety, nie 

tylko te „z twarzą”) od dawien dawna 
były rozpieszczane i otaczane ogromnym 

szacunkiem przez mężczyzn. Pamiętaj-

cie, że proszenie kobiet o przysługi, mam 

tu na myśli m.in. zakup napojów alkoho-

lowych, nie przystoi gentelmanom. Mo-

im zdaniem, większość z was (mam tu na 

myśli konkretnie uczniów PSLO, gdyż 

jest wiele grup społecznych i wiele przy-

jętych zachowań…) wciąż wie, jak się 

zachować, aby zachować wizerunek do-

minującego mężczyzny, jednocześnie 

pozostając kulturalnym i wrażliwym 
w stosunku do kobiet. Druga część, nie-

stety, musi nad tym popracować, w prze-

ciwnym wypadku albo pozostanie samot-

na, albo znajdziecie kogoś, kto nie ma 

szacunku do siebie.  

 

 

Nina Śpiewak, kl. 2A 

Dlaczego nie lubię  

feminizmu? 
 

Ponieważ byłem przeciwny zamiesz-

czeniu artykułu pt. „Feminizm”, czuję 

się zobowiązany do kilku słów komen-

tarza. Dlaczego przeciwny? Bowiem 

czytając ten tekst, czuję się obiektem 

manipulacji. Na początku czytam, że 
feministki są niesłusznie i brutalnie 

atakowane. Jest mi przykro. Za chwilę 

dowiaduję się, że jako mężczyzna znaj-

duję się w uprzywilejowanej, choć zara-

zem zupełnie niezasłużonej sytuacji. 

Teraz czuję się już winny. To poważna 

sprawa. Chciałbym to naprawić. Jak? 

W zakończeniu pada podpowiedź: mo-

gę być dla kobiet grzeczny i uprzejmy. 

Odetchnąłem. To przecież takie proste. 

Niezupełnie. Feminizm, jak trafnie zau-
waża Autorka, jest ideologią. Czyżby 

stworzono ją, aby przepuszczać 

w drzwiach panie przodem? Nie, bo 

zgodnie z zasadą konsekwentnego wy-

boru sformułowaną przez R. Cialdinie-

go prawdopodobnie zaakceptuję w tej 

sytuacji, jaką mi skonstruowano, rów-

nież inne elementy feministycznego 

świata – aborcję, propagandę związków 

homoseksualnych itd. Odbieram to jako 

manipulację właśnie. Tyle mojego ko-

mentarza.  A swoją drogą, panowie: 
przepuszczajcie panie przodem.  

Zawsze. 

 

                                                                                         

Janusz Kaczorowski 

                                                                                      

opiekun gazetki „Kontakt” 
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Międzynarodowy Konkurs Taneczny 

 

"Możesz mieć wszystko, czego chcesz, jeśli tylko chcesz tego 

dostatecznie mocno. Musisz chcieć tego z intensywnością, która 

przenika skórę i łączy się z siłą, która stworzyła świat." 

 

Shelia Graham 

 

W weekend 10-11 marca brałam udział w  Krajowych Eli-

minacjach do Międzynarodowego Konkursu Tanecznego 

dla dzieci i młodzieży niepublicznych szkół baletowych oraz 

grup i zespołów tanecznych – Dance World Cup 2012 

 

Konkurs odbył się 10 marca w Nowohuckim Centrum Kultury 
w Krakowie. Ten dzień rozpoczął się próbą o godzinie 8, na 

której każda osoba mogła tylko raz przetańczyć swoją choreo-

grafię, gdyż czas na próbę był ograniczony przez organizato-

rów. Następnie mieliśmy trochę czasu na rozgrzewkę, przebra-

nie się w kostiumy i zrobienie odpowiedniej fryzury. Każdy 

musiał być uczesany w kok i mieć niewyobrażalną ilość lakieru 

i pianki utrwalającej na głowie tak, żeby żaden włos nie odsta-

wał. O 12 rozpoczął się konkurs. Był on podzielony na katego-

rie wiekowe: mini, kids, junior i open, a także na style tańca, na 

przykład show dance, classical dance, modern dance oraz jazz 

dance. Ja występowałam w kategorii open. Tańczyłam dopiero 
około godziny 17, co potęgowało stres i napięcie. Zaprezento-

wałam taniec klasyczny w siedmioosobowej grupie. Nasze wy-

stąpienie spodobało się jury i zostałyśmy zakwalifikowane do 

finału Mistrzostw Świata, który odbędzie się w czerwcu w Au-

strii.  

11 marca wybraliśmy się na galę tego konkursu, pod-

czas której najlepsi uczestnicy  (te osoby, które uzyskały naj-

wyższą liczbę punktów) mieli okazję się zaprezentować. Wtedy 

też zostały wręczone główne nagrody i dyplomy. Grand Prix 

konkursu otrzymał Łukasz Zięba, finalista IV edycji You Can 
Dance, a cztery inne, wyróżnione osoby otrzymały zaproszenie 

na warsztaty w Kieleckim Teatrze Tańca.  

 

Droga moja i moich koleżanek do finału była długa 

i męcząca. Na początku lutego rozpoczęłyśmy przygotowania. 

Próby odbywały się codziennie, nawet w weekendy. Kosztowa-

ło nas to dużo pracy, hektolitry wylanego potu, często  łzy, 

spowodowane ogromnym zmęczeniem. Zdarzały się także kon-

tuzje. Dzięki temu sukcesowi można zobaczyć, że w tańcu 

można dużo osiągnąć i nie jest to tylko „machanie nogami”. 

 

Kasia Krzykwa, kl. 2A 
 

 

Pójść za 
 
„(…) miłość której nie widać / nie zasłania sobą” (J. Twardowski) 

 

Jakże ułomne potrafią być słowa. W Ogrodzie Staromiejskim 

biało rozkwitła mirabelka, stałam pod nią, wpatrzona w obfitość płat-

ków, wtulona w zapach, którego słodyczy nie zdołam opisać. Wiatr 

niósł go daleko niewidzialną wstążeczką, a ja myślałam o tobie, że 

może mógłbyś być obok, przynajmniej zechcieć być obok. Bo przecież 

wszystko można zacząć od nowa – szczególnie to, co się jeszcze nigdy 

wcześniej nie rozpoczęło. 

Gałązki uginały się pod miękkim ciężarem kwiatów, w pu-

stym parku kołysały jak huśtawki. Usiadłam na ławce, wyjęłam długo-

pis i kartkę, zaczęłam pisać, jak ułomne są słowa. Zapewne nie zdawa-
łeś sobie sprawy, że odeszłam, byś – mógł mnie zatrzymać. Pójść za 

mną. Ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Zbliżają się święta i na-

wet Bóg właśnie odchodzi, skazany, wyklęty, praktycznie samotny, bo 

tak niewielu ma tyle odwagi, by – pójść za Nim. Doprawdy, ileż Bóg 

ma pokory, a ile dumy jest w człowieku. 

A może właśnie w te święta na moment zatrzymamy się obo-

je, by uświadomić sobie, co tak naprawdę jest ważne. Jezus zmar-

twychwstaje. I uginają się gałązki pod miękkim ciężarem kwiatów. 

Znów patrzymy na siebie – z oddali. 

Ile widzą twoje oczy, a ile pozwalasz im widzieć? 

 
Aleksandra Dołęga, kl.3B 

Zuzanna Gilewicz: (Książki niezapisane) 
 

 

Papierowe ptaki mają puste pióra 

Słowa szepty zawieszone poza horyzontem 

Dwie belki rozparte w tęsknym morzu 

Uszy nietknięte szumem muszle 

Oni czekają. 

Jeden świat zabity deskami  

 

Nie czeka. On umarł 

A tylko ostatnie strzępy woli trzymają 
Chwytają drobnych końcówek ciągnąc 

Zadając pragnienie, pragnąc na czarno 

 

I one puszczą 

Nic już nie będzie czekać 

 

                                               11.10.2011 
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Dzień Kobiet 

Czyli o kobiecości, kwiatach, wyborach 

miss i koniach w galopie słów kilka 

  

Kobiety - żony, matki, córki i kochanki. 

Istoty wyjątkowe, wieczna fascynacja 

i  źródło frustracji mężczyzn - bo "baby 

są jakieś inne". Ich logika nie zawsze jest 

żelazna, a nastroje podlegają zmianom 

szybciej niż zawartość ich garderoby, ale 

jak dotąd tylko one posiadły umiejętność 

łączenia sukcesu zawodowego z gotowa-

niem zupy. Rodziły nas w bólach, wycho-

wywały, nauczały w naszych szkołach. 

Kobiety ukształtowały nas jako ludzi. 

Między innymi za to należy im się szacu-

nek i specjalne względy 

 
8 marca jest dniem szczególnego uczczenia 
kobiecości. Jego tradycja sięga jeszcze 
czasów starożytnego Rzymu, kiedy to 
w  pierwszym tygodniu trzeciego miesiąca 
obchodzono tzw. Matronalia, święto macie-
rzyństwa i płodności. W ciągu tych kilku 
dni mężowie obdarowywali swoje żony 

prezentami, dbali o ich potrzeby i spełniali 
każde ich życzenie. (Osobiście uważam, że 
takie obchody powinny trwać cały rok!)
  

Międzynarodowy Dzień Kobiet w 
formie, w jakiej go znamy, został ustano-
wiony dopiero w 1910 roku dla uhonorowa-
nia ofiar walki o równouprawnienie. Jest 
popierany przez wiele organizacji, fundacji, 

a nawet uniwersytetów na całym świecie. 
W Polsce wciąż kojarzy się go, niestety, 
z zamierzchłymi czasami socjalizmu. Dla 
naszych mam i babć 8 marca to przede 
wszystkim nieodzowne goździki i rajstopy, 
ewentualnie kilka ładnych haseł propagan-
dowych. Współcześnie powinniśmy zabie-
gać o nowe spojrzenie na Dzień Kobiet, 

wolne od szowinizmu, protekcjonalnego 
traktowania i powiązań politycznych. Nale-
żałoby święto to potraktować jako jedyną 
w roku okazję, by dać wyraz swojej 
wdzięczności i poszanowania płci pięknej. 
Zwłaszcza teraz, gdy modne w Internecie 
hasło "kobiety do kuchni" przybiera coraz 
to nowsze i wymyślniejsze formy, nie mo-

żemy zapominać o wielkiej sile tych kru-
chych istot, które wydały nas wszystkich na 
świat.  
 W naszym liceum naturalnie nie 
mogło zabraknąć miejsca na należytą cele-
brację Dnia Kobiet. Na długiej przerwie 
uczniowie zgromadzili się w mrokach Sali 
Teatralnej, aby wziąć udział w akademii 

przygotowanej przez chłopców z klasy 1a. 
Zaczęło się subtelnie: od króciutkiej mowy 
powitalnej. Później uraczono nas kilkumi-
nutowym pokazem wybranych scen z fil-
mów uznanych za "najbardziej romantycz-
ne" według ogólnopolskiego rankingu. Był 
to krok w stronę najwrażliwszych obszarów 
kobiecych serc, które, jak wiadomo, drżą na 

myśl o pięknej, wiecznej miłości. Z pewno-
ścią panie doceniły ten mały seans, a pano-
wie... Cóż, co Was nie zabije, to Was cze-
goś nauczy.  
 Walory edukacyjne niosła też ze 

sobą krótka recytacja fraszki Jana Kocha-
nowskiego "Raki", odnoszącej się do prze-
wrotności damskiej natury:  
 

Folgujmy paniom nie sobie, ma rada; 
Miłujmy wiernie, nie jest w nich przysada. 
Godności trzeba, nie za nic tu cnota, 
Miłości pragną, nie pragną tu złota. 
Miłują z serca, nie patrzają zdrady, 
Pilnują prawdy, nie kłamają rady. 
Wiarę uprzejmą, nie dar sobie ważą, 
W miarę, nie nazbyt ciągnąć rzemień każą. 

Wiecznie wam służę, nie służę na chwilę, 
Bezpiecznie wierzcie, nierad ja omylę. 
 
Raki, jak powszechnie wiadomo, są to 
stworzonka poruszające się tyłem. Spróbuj-
cie zatem przeczytać ten tekst jeszcze raz, 
tym razem od końca i sami zdecydujcie, 
jaka wersja jest wam bliższa. 

 Kluczowym punktem programu 
było ogłoszenie wyników plebiscytu, 
w  którym głos zabrali mężczyźni, a nagro-
dę stanowił tytuł miss w konkretnej katego-
rii. I tak na przykład Miss Samarytanką 
została okrzyknięta pani Gienia, Miss Inte-
ligencji Beata Zielińska, za Najbardziej 
Zjawiskową uznano Paulę Kituli, natomiast 

Najzabawniejsza okazała się Kasia Jaku-
bowska.  
 Obchody Dnia Kobiet przypieczęto-
wał fenomenalny występ chłopaków z kla-
sy 2a. Przedstawili oni znaną i lubianą pio-
senkę zespołu Wilki pod tytułem "Baśka" w 
zupełnie nowej aranżacji, którą dosłownie i 
w przenośni rozgrzali atmosferę. Można by 
rzec, że na własnej skórze doświadczyliśmy 

piękna koni w galopie, opisywanego przez 
autora tekstu.  
 Były kwiaty, życzenia, pojawiła się 
nutka poezji, romantyzmu, a nawet śpiew 
połączony z tańcem. Czegóż więcej mogą 
pragnąć damy? Myślę, że w tym dniu nawet 
internetowe memy, nakazujące im wracać 
do garów, nie były w stanie zepsuć nastroju 

idylli.  
 Na koniec, jako przedstawicielka 
swojej płci, dodam od siebie, że ten, kto 
uznaje kobiety za słabe, nigdy najwyraźniej 
nie był w Liceum Salezjańskim. Ponadto 
statystycznie dziewczyny są bardziej oczy-
tane i odnoszą lepsze wyniki w nauce. Po-
siadamy też jedną, niepodważalną przewa-

gę: z rozzłoszczoną kobietą nawet najbar-
dziej brawurowy pan nie ma najmniejszych 
szans. Dlatego, chłopcy, lepiej bądźcie mili 
- nie tylko od święta!  
 

Asia Gorczyca, kl. 1A 

Martyna Borowiec: wiersze 
 

############### 
 

Dwadzieścia osób trzyma mnie 
Za ręce, oplata  krtań niewidzialną 

Szarą wstęgą, gryzącą mnie w czerwone 

Spojówki, nie ma na to żadnego 
Lekarstwa, mogę to tylko 

Wytrzymać, albo trwać i czuć 
Jak wbijają mi paznokcie 

W skurczone płuca 
 

Nie dają mi nigdy dojść do 
Głosu, chcę powiedzieć odejdźcie 

Czyhają na moje smutki przygnębienia 
Chcą wspominać ze mną 

Pory roku, tyle chciałabym opowiedzieć nie 
pozwalają mi 

Mogę czasem wychrypieć cicho 
Masz zapalniczkę 

 
############### 

 

spojrzeliśmy na siebie 
pod kątem dziewięćdziesięciu stopni 

idealnie równo 
idealnie geometrycznie 

 
 

mijamy się na korytarzu 
co czterdzieści pięć minut 

o czternastej dwadzieścia 
wychodzę 

 
 

dlaczego Twój wzrok 
tak mnie przenika 

rogówka siatkówka tęczówka 
wszystko w moją stronę 

 
 

wieczorami oddaleni  
o iks kilometrów 

gdzieś w głąb miasta 
na nieobliczonej powierzchni 

 
 

kiedyś może się spotkamy 
zmniejszy się odległość o parę 

metrów centymetrów między nami 
 
 

jak smakują słowa 
z Twoich bladych ust 

mówię do Ciebie co dzień 
w moich irracjonalnych snach 

 
 

mijają godziny dni miesiące 
a ja nadal 

widzę Cię częściej niż spotykam 
 
 

21 lutego 2012 

20:23 
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Lans Salezu 

Wiadomość o prezentacji spotu reklamowego PSLO obiegła 

natychmiast zglobalizowany świat. Ponieważ nie można już 

nikogo zaskoczyć tą informacją, postanowiliśmy skupić 

uwagę naszych Czytelników na opiniach na jego temat, ja-

kie udało nam się zgromadzić: 

 

Spot Salezu bardzo mi się podobał ;)  

Zwróciłam uwagę na świetnie dobraną i klimatyczną muzykę 

oraz profesjonalnie zrobione zdjęcia. Najbardziej podobała mi 

się ostatnia scena, w której aktorzy zamieniają się w uczniów 

naszej szkoły, a potem zamiast mundurków pojawiają się służ-

bowe stroje różnych zawodów. Uważam cały spot za wyjątko-

wo pomysłowy, fajnie zmontowany i świetnie uwydatniający 

walory naszego salezowego życia. ;) 
        

 Karolina Okurowska 

 

Spot został złożony ze świeżo nagranych zdjęć, które posłużyły 

do otwarcia i zamknięcia całości fabuły. W samym sercu pro-

jektu zostały umieszczone archiwalne materiały szkoły, których 

było dość sporo. Podczas pracy nad połączeniem wszystkich 

wątków kierowałem się wcześniej ustalonym wspólnie pomy-

słem, choć kilka rzeczy w trakcie realizacji zostało odrobinę 

zmienionych (część rzeczy doszła, z części zrezygnowaliśmy). 

Do dyspozycji, jak już wspominałem, miałem dość dużo mate-

riałów, choć już część z nich została wcześniej wyselekcjono-
wana. Praca nad montażem, łącznie z poprawkami i wyborem 

ostatecznej wersji trwała około 4-5 dni, wedle wolnego na to 

czasu. 

Jeśli mogę mówić o jakichkolwiek obawach podczas realizacji 

- to jedynie nie byłem pewien, czy obrazy nagrane różnymi 

kamerami (aż trzema) będą w końcowym produkcie wyglądały 

spójnie. Jak się okazało ostatecznie - niepotrzebnie. W filmie 

trudno się dopatrzyć różnicy w tych materiałach. 

          

Kamil Łohunko, montażysta 

 
Spot reklamowy naszej szkoły według mnie nie był zachwyca-

jący, ale nie można zapomnieć, kto go wykonywał i kto w nim 

grał. Warto to zauważyć i docenić. Najbardziej z całego kilku-

minutowego filmiku spodobała mi sie scena końcowa –  gdy 

moi koledzy wychodzą ze szkoły jako uczniowie, a po kilku 

krokach zmieniają sie w osoby dobrze przygotowane do wypeł-

niania wybranych przez siebie zawodów. I tu niestety zachwy-

tów koniec, bo poza muzyką (która trzymała ładnie w napięciu 

i nadziei na cos wyjątkowego) nie było nic wyjątkowego. 

        

 Hanna Stoppel 

Interesujący był zamysł pokazania bohaterów w drodze do suk-

cesu, który w końcu udaje im się osiągnąć 

        

 Joanna Gorczyca 

 
Spot bardzo dobrze przedstawia realia życia szkoły. Pomysł na 

stworzenie tak ekspresyjnej i dynamicznej reklamy z pewno-

ścią przemawia na korzyść naszego Liceum. Moim zdaniem 

twórcy tej reklamy wykazali się oryginalnością, pomysłowo-

ścią oraz dużym talentem. Całość przedstawia się imponująco, 

barwnie i ciekawie.  

          

Agata Ambicka 

 

W naszym pierwszym szkolnym spocie najbardziej podobał mi 

się pomysł jego wykonania oraz szczególna atmosfera podczas 

kręcenia filmiku. Ekscytowało mnie, że swoją obecnością mo-
gę przyczynić się do jego powstania. Podczas realizacji rekla-

my naszej szkoły wszyscy byliśmy w doskonałych humorach 

i  cały czas żartowaliśmy, co z pewnością na długo pozostanie 

w mojej pamięci. Najbardziej podobało mi się to, że każdą sce-

nę kręciliśmy po kilka razy, gdyż nieraz po prostu zapominali-

śmy, że gramy i wybuchaliśmy śmiechem. Ten czas pozwolił 

mi lepiej poznać moich znajomych i bardziej się z nimi zinte-

grować. Filmik, który wspólnie nakręciliśmy, na pewno stanie 

się ciekawą pamiątką, gdy już za miesiąc opuszczę szkolne 

mury. 

 
Martyna Borowiec 

 

Opinie zebrał i opracował Kuba Zioło z kl. 2A 


