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I chociaż prognozy na tego-
roczne wakacje są upalne, to jednak
może być różnie. Zresztą w ostatnich
latach w prognozach nie ma żadnej
pewności. Czasem nawet śmiech
ogrania. Bo jak wytłumaczyć „scho-
dzące w Tatrach śnieżne lawiny”, gdy
zapewniano nas publicznie, że czer-
wiec będzie upalnym miesiącem. Ale
tak to już jest i tak raczej zostanie.
Na anomalie pogodowe nie ma rady.

Jednak, myśląc o udanych i
szczęśliwych wakacjach, niekoniecznie
musimy uzależniać je od  słońca. Prze-
cież prawdziwa radość to nie sprawa
otoczenia, tylko usposobienia nasze-
go serca. I może być tak, że będzie
„lać i lać”, a nam będzie radośnie.
Boże, oby tak jednak  nie było! Prze-
cież wiesz.

Dlatego ważnym wydaje się stwo-
rzenie jakiegoś dobrego i mądrego
wakacyjnego planu. I tak, z racji, że
prawdziwa radość leży w małych rze-
czach, nie warto nastawiać się na ja-
kieś jedyne, wyjątkowe, wielkie przeży-
cia. Może lepiej „nastroić się” na  po-
szukiwanie zachwytu w tym co małe,
proste, ale i jednocześnie cudowne. A
pogoda? Niekoniecznie ona musi okre-
ślać nasze duchowe stany. Zachwyca-
jący w tym względzie, ale i uczący nas
obraz wygląda tak: młodzi ludzie na pie-
szej pielgrzymce, „przemoczeni do su-
chej nitki”, jednak szczerze radośni i
uśmiechnięci, więcej - tańczący. Moż-
na również  i tak dobrze przeżyć waka-
cje. „Starałem się wtedy zajmować lek-
turą i pisaniem (…) Zabijałem więc czas
zajęciami technicznymi, stawałem przy
tokarce, brałem się za hebel i młot to-
karski, kroiłem i szyłem odzież, robiłem
buty. Poza tym z sierpem w ręce sze-
dłem kosić trawę i zboże. W piwnicy
przygotowywałem beczki, wytłaczałem
winorośl i ściągałem młode wino”.
(Wspomnienia Oratorium, św. Jan Bo-
sko) A może właśnie by tak jak młody
kleryk Bosko? Nie narzekać, lecz na „na
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własnym podwórku” znaleźć pożytecz-
ne dla siebie i innych zajęcia, a i może
wtedy jakiś grosz do kieszeni by wpadł.

Nie tak dawno, bo jeszcze 20 lat
temu jadące na kolonię dzieci bardzo
często były zaopatrywane przez swo-
ich rodziców w karteczkę skierowaną
do wychowawców o treści: „Proszę o
zgodę na udział mojego dziecka w nie-
dzielnej Mszy św.” Dzisiaj już takie za-
biegi są niepotrzebne. Po pierwsze dla-
tego, że zmienił się system polityczny,
a po drugie dlatego, że wiek jak naj-
bardziej pozwala na dojrzałe, osobiste
decyzje w tym względzie. Stąd oby
wakacje nie stały się czasem „wakacji
od  Boga.” Przecież On był, jest i bę-
dzie Miłością z nami przez wszystkie
dni. Dlatego my bądźmy z Nim i wy-
bierajmy Go w modlitwie, Eucharystii i
dobrych uczynkach.

Jan Paweł II, nasz ukochany Pa-
pież, napisał niegdyś bardzo długi list,
kierując go specjalnie do młodych. Jak-
że zachęcający jest jego fragment, o
tym aby uciec z miasta, oderwać się
od komputera i od cywilizacji: „Tymcza-
sem przyroda jest dana człowiekowi
również jako przedmiot
podziwu i kontemplacji,
jako wielkie zwierciadło
świata (…) I dlatego też
życzę Wam, Młodym, aby
Wasze „wzrastanie w la-
tach i w mądrości” doko-
nywało się przez obcowa-
nie z przyrodą. Miejcie na
to czas! Nie żałujcie go!
Podejmujcie również trud
i wysiłek, jaki to obcowa-
nie niesie czasem z sobą,

zwłaszcza gdy pragniemy docierać do
rejonów szczególnie eksponowanych.
Ten trud jest twórczy, stanowi on zara-
zem element zdrowego odpoczynku,
który jest Wam potrzebny, na równi ze
studiami i z pracą”. (List Apostolski
Ojca Świętego Jana Pawła do Młodych,
rok 1985)

Na koniec ogromne podziękowa-
nia. Najpierw rodzicom za pełną szcze-
rości i otwartości współpracę, potem
nauczycielom, za tytaniczną, mozolną
i pełną dobroci pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą, i wszystkim „superowym”
uczniom, za to, że jesteście i chcecie
być mądrymi i wspaniałymi dla siebie i
innych ludźmi. I jeszcze, na sam ko-
niec pozostaje nam wszystkim:
uczniom, nauczycielom, rodzicom i
wszystkim sympatykom naszej szkoły
życzyć tego, aby moc i blask słońca
napełniał serca niegasnącą, nawet w
deszczu, radością. Po kolejnym roku
pracy i trudu należą nam się udane
wakacje.

z modlitwą

ks. Dyrektor Jerzy Babiak
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Znajomość języka sama w
sobie przestaje wystarczać. Teraz
trzeba swoją wiedzę potwierdzić
certyfikatem.

Wymagają tego różnego typu
szkoły, uczelnie, rynek pracy, praco-
dawcy w Polsce i za granicą. Zdoby-
cie międzynarodowego certyfikatu
TELC może nam w tym pomóc. The
European Language Certificates -
TELC jest uznawany we  wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Egzamin ten
sprawdza przede wszystkim prak-
tyczną znajomość danego języka z na-
ciskiem położonym na komunikację.
W taki sam sposób przeprowadza się
go w całej Europie, co pozwala  do-
brze ocenić poziom znajomości języ-
ka danej osoby w przypadku starania
się np. o przyjęcie na zagraniczną
uczelnię, praktykę czy  pracę za gra-
nicą. Od przyszłego roku postanowili-
śmy umożliwić uczniom naszej szkoły
przygotowanie do egzaminu TELC, jak
również przystąpienie do niego. Kurs
przygotowawczy, jak również egzamin
będzie odbywał się w budynku naszej
szkoły, pod okiem M. Ciupryka, który
posiada uprawnienia egzaminatora
TELC. Co się tyczy struktury samego
egzaminu, to składa się on z dwóch

Egzaminy   TELC  w SLO
części: pisemnej i ustnej. Pierwsza
sprowadza się głównie do czytania i
słuchania ze zrozumieniem, druga na-
tomiast obejmuje rozmowę z innym
kandydatem, w trakcie której zdający
rozwiązuje trzy zadania. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest ukoń-
czenie 16 roku życia.

Popularność TELC stale rośnie.
Jest to związane z tym, że kraje wspól-
noty europejskiej, również Polska,
uznają ten certyfikat za dokument
świadczący o znajomości języka. War-
to dodać, iż niektóre z certyfikatów
TELC zwalniają z egzaminów języko-
wych obowiązujących przy ubieganiu
się o stypendia zagraniczne i staże na-
ukowe.  W związku z tym pragnę za-
chęcić uczniów naszej szkoły do wzię-
cia udziału w kursie i przystąpienia do
egzaminu TELC w roku szkolnym
2005/ 2006. Zainteresowani proszeni
są o kontakt z M.Ciuprykiem.
„NON SCHOLAE, SED VITAE DI-
SCIMUS”

Maciej Ciupryk

Niedawno na Studniówce śpie-
waliśmy „Już za rok matura, za pół
roku...”. Czas od naszej zabawy
minął nam szybciej, niż się spodzie-
waliśmy.

Od 18.05 zaczęły się matury ust-
ne: niemiecki, angielski i polski. Trzę-
sące się ręce, łzy, uśmiechy, ulga - to
jest to, co czuliśmy po wyjściu z sali.
Emocje opadły, chwila spokoju, rozmo-

Z punktu widzenia maturzysty
wy na temat pytań komisji i naszych
odpowiedzi... Jednak najgorszy był
moment, kiedy trzeba było wrócić do
„wyroczni” po „werdykt”. Niektórzy byli
zawiedzeni ilością punktów przyzna-
nych przez komisję, inni zadowoleni i
dumni z siebie. Tak czy owak wszyscy
zdali. 25.04 ostatni egzamin ustny z ję-
zyka polskiego i WOLNOŚĆ, jednak nie
na długo, bo już 5.05 kolejna matura,

tym razem pisemna z... j. pol-
skiego, potem angielski, ma-
tematyka, historia, biologia,
geografia, niemiecki, fizyka,
WOS i chemia... „To jest już ko-
niec...”. Miejmy nadzieję, że pi-
semne egzaminy maturalne
poszły równie dobrze jak ust-
ne i że wszyscy będą usatys-
fakcjonowani wynikami. Obec-
nie odpoczywamy i cieszymy
się najdłuższymi wakacjami w
życiu, ale też niecierpliwie cze-
kamy na wyniki, bo przecież

Obyś zrozumiał

Nie oglądaj się za siebie,
Nigdy nie mów: nie mam czasu,
Kiedy ktoś potrzebuje Ciebie,

Nie zostawiaj go samego w środku "lasu".
Rękę mu podaj,
Przeprowadź przez rwącą rzekę,
Gdy się boi, otuchy dodaj,
Wiesz, co znaczy przeżywać serca udrękę.

Bo jemu się nie poszczęściło,
Bo brakuje mu kogoś bliskiego,
Bo jego marzenie się nie ziściło,
Pomóż mu w budowaniu świata nowego.

Sam możesz kiedyś potrzebować pomocy
I dobrego słowa.
Czas leci jakbyś strzelił z procy,
Niech Twoje serce urazy nie chowa...

Ola Pawłowicz

******
Popiół, pod którym jest
Strach. Zmieść jednym
ruchem dłoni. Niedbałym
gestem o człowieka przyszłości
Rozbiwszy metalową kratę
szepnąć: Jestem wolnym
Nie usłyszy wielkie ucho
Tak oczywistej nieprawdy
Modląc się w pustym
kościele  naucz Boga
niemiłości, bez której przecież
nie sposób Otwórz oczy
ślepcowi, że nigdy nie
Będzie widział
Nie wierz w wytwory
Potrzeby - mentalne
Wynalazki są dla głupców
Obradujących przy trójkątnym
stole Pouczywszy ostatnią
ropuchę jak skakać z piątego
piętra I czy mógłbyś
zapłacić za lekcję, bo
inaczej nie wyjasnię, a
poza tym już wychodzę
Do przedsionka intelektu
Kiedy dostanę swoją
zapłatę pożegnam się
mówiąc: Do zobaczenia
Czy możesz na jutro przynieść
inne słowa?
Ropuchy nie skaczą z okien
wieżowców po śmierć
Latają i są szczęśliwe.

Dominika Milczarek

Poezja

od nich zależy, czy dostaniemy się na
wymarzone uczelnie, kierunki... Teraz
już nic nie zmienimy, tak więc nie ma
czego żałować i co rozpaczać, pozo-
staje nam tylko czekanie. (No, ewen-
tualnie poprawka w styczniu, ale ten
pomysł nie zachwyca p. prof. Sicińskie-
go).

Dominika Milczarek
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16 października 1978 roku jest
to bardzo ważna data - jest to mo-
ment zwrotny w historii Polski, gdyż
tego dnia kardynał Karol Wojtyła
został wybrany na Stolicę Piotrową.
Przez to wydarzenie w Polsce roz-
poczęła się nowa epoka: „Pokolenie
JP II”.

Pokolenie JP II istnieje już od 27
lat, ale dopiero teraz, a raczej na
początku kwietnia dotarło do nas
to, że wielu z nas do niego należy.

Można zapytać, co to jest JP
II,  czy w ogóle istnieje. Ale tak na-
prawdę nikt nie znajdzie dobrej
odpowiedzi na to pytanie.

Oficjalnie przyjęło się, że „to
tzw. JP II” to jest tylko wymysł me-
diów i tak naprawdę nigdy nie mia-
ło miejsca. Tak przynajmniej
twierdzą niektórzy socjologowie. Ta
teoria ma swoje racje - można się o
tym przekonać, odwiedzając jakie-
kolwiek forum internetowe, gdzie
wielu ludzi bojkotuje pozytywne wypo-
wiedzi katolików dotyczące Jana Pawła
Wielkiego. Gdy czyta się te posty, trud-
no uwierzyć, że pisze to młodzież poko-
lenia JP II.

Pokolenie JP2
Kolejna teoria (a raczej prawo)

głosi, że Pokolenie JP II to jest to po
prostu młodzież, która urodziła się w
czasie pontyfikatu Wielkiego Polaka. To
twierdzenie też ma konkretne podłoże
- dla socjologów (tych, którzy mówią,
że JP II istnieje) muszą być jakieś okre-
ślone daty, wydarzenia ograniczające
to zjawisko.

Jest jeszcze jedno - moje autor-
skie twierdzenie, że JP II istnieje napraw-
dę i należą do niego nie tylko ludzie,
którzy urodzili się po tym pamiętnym
dniu w 1978 roku, ale wszyscy, który

Dzień Matki w SLO
Mamusiu!
Całuję Twoje rączki, które delikatnie gładzą
moje włosy w burzową noc.
Całuję Twoje usta, które tak czule, jak spadają-
ca na płatki róży rosa, wypowiadają moje imię.
Całuję Twoje oczy, których blask dodaje mi sił i
jest najlepszym drogowskazem.
Całuję Twoje włosy, których zapach przypomi-
na cudne kwiaty Edenu.
Całuję Twój głos, którego brzmienie jest pięk-
niejsze od muzyki Mozarta czy Chopina.
Całuję Twoje stopy, których ślad na śniegu jest
zawsze tuż obok mojego.
Całuję Twoje serce, w którym przygotowałaś mi
najlepsze miejsce.
Całuję Całą Ciebie, bo tylko Ty jesteś moim
Aniołem, Przyjaciółką i Światem!

We wtorek 24.05.2005r Liceum
Salezjańskie obchodziło święto Dnia
Matki. Uroczystość i oprawę Mszy św.
przygotowała klasa II A. Każda z mam
otrzymała piękne zaproszenia, na któ-
rych widniał program imprezy.
        Ten wyjątkowy Dzień uczciliśmy na
początku Mszą św. Następnie przy mu-
zycznym akompaniamencie młodzież re-
cytowała wiersze. Każda z mam mogła w

nich odczytać jakieś przesłanie dla siebie i
podziękowania za  niezmierzony trud oraz
bezgraniczną miłość do swoich dzieci..
Wielką niespodzianką dla mam był solo-
wy występ wokalny Michała Lorczyka. Ujął
on swym śpiewem nie tylko mamy i

uczniów, lecz także wszystkie samotne
mamy obecne w kościele. Łzy wzruszenia
spływały po policzkach i ściskały serca.

Ale na tym nie koniec niespodzia-
nek. Dziewczęta z katolickiego gimnazjum
w Bonn, które gościły w tym czasie w na-
szej szkole na wymianie, wzięły również

czynny udział w imprezie. Wykonały krót-
ki, ale jakże przejmujący utwór na klarne-
tach, czym wywołały aplauz publiczno-
ści. Swoje pięć minut miał również absol-
went naszego liceum Jacek Szwaj, który
głosem podobnym do Rynkowskiego (
jak wiele osób to zaważyło) wykonał pio-
senkę pt. „Cudownych rodziców mam”.
        Na koniec wszyscy złożyliśmymło-
dzież składała swoim mamom osobiste
podziękowania, wyrazy miłości i ofiarowa-
liśmy róże, których piękno miało symboli-
zować blask, jaki bije od wszystkich mam.
        Tym wzruszającym akcentem za-
kończyliśmy Dzień Matki. Przez te krót-
kie 24 godziny, swoje święto obchodzi-
ły najważniejsze osoby w życiu każde-
go człowieka - nasze mamy!

I chociaż powinny one święto-
wać przez cały rok, to niech przynaj-
mniej w tym dniu ta malutka kropelka
radości zagości w morzu codziennych
trosk i problemów.

Paulina Piosik

korzystają z życia z nauk i przykładu
Jana Pawła II. Aby się o tym przeko-
nać, wystarczy pojechać na Pola Led-
nickie, gdzie co roku gromadzi się mło-
dzież, aby słuchać słów Jezusa prze-
platanych (jak było do 2004 roku) orę-
dziem Papieża do młodzieży lub pójść
na pielgrzymkę, gdzie niezależnie czy
się ma 8 miesięcy, czy 80 lat jest się dla

siebie bratem i siostrą, gdzie wszy-
scy gromadzą się na codziennej
Eucharystii i dążą do ideału, który
„promował” Ojciec Święty. Wystar-
czy przejść się po wielu młodzie-
żowych pokojach, gdzie obok
podręcznika do fizyki czy historii
znaleźć można „Tryptyk rzymski”
czy „Pamięć i tożsamość”.

Wszystkie te drobiazgi
świadczą o tym, że mimo śmier-
ci ciała naszego kochanego Lol-
ka Wojtyły, Jego duch żyje po-
śród nas. Czy w tym wypadku
można mieć wątpliwość, że Po-

kolenie JP II istnieje naprawdę i nie
jest fikcją ani fantazją dziennikarzy
czy dewotów?

Żaneta Kowalczyk
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Es ist schon der 5-te Versuch,
die Einleitung zum entstehenden
Artikel  über dem Schüleraustausch
mit  Nörynberg zu schreiben.

Heute ist es nicht der beste Tag
dafür und deswegen verzichte ich dar-
auf  und beginne  mit dem Finalsatz -
diese Reise war unvergesslich!!!!

57 Fotos, 3 Paar Ohrringen (ich
sollte mich endlich aus einer Ohrringen-
einkäüfemanie ausheilen.) Ein schmük-
kendes  Tuch, das wie ein Teppich aus-
sieht und  zwei (selbst bemalte) Bilder. Ist
das aber alles, was in unseren Köpfen
erhalten geblieben ist? Nein. Noch ein
Fingernagel, den ich gebrochen habe,
indem ich  verzweifelt den Zaun übertrat
und ..... jetzt wird es sentimental  und auch
banal, es kommt  herrliche Erinnerung,
Aber was können wir mit dieser Sentimen-
talität machen, wenn es Wahrheit ist.
Während des ersten Austauschs, habe
ich einen Eindruck  gehabt, dass sich die
polnische Gruppe zwar miteinander be-
freundet hat, aber mehr miteinander als
mit deutschen Schülern. Jetzt war  es an-
ders.  Eine Hälfte von uns fährt  in den
Sommerferien  nach Nörynberg. Es  ist
zwar zu einigen „Betriebsunfällen” gekom-
men, wie z.B. das Hungerleiden  von un-

serer Freundin (keine Panik, sie hat den
Kuchen aus Polen mitgebracht. Auch mei-
ne spektakuläre Verspätung ins Museum.

Diese Reise war   sehr märchen-
haft. Du besichtigst wunderschöne Plät-
ze (Nörynberg ist wirklich eine wunder-
bare Stadt mit einer spezifischen Atmo-
sphäre). Eine Woche gehst du nicht in
die Schule, sondern du triffst die  herrli-
chen Leute. Die Familie, bei der du
wohnst, spricht polnisch (ja, ich hatte
ein unerhörtes Glück), du gibst   Geld
toll schnell aus ( für tolle Dinge selbst-
verständlich) und du fühlst dich dabei
prima. Wunderbar versuchst du dich mit
einer Bewohnerin auf deutsch zu ver-
ständigen (mit Hilfe von Freundin), end-
lich fragst du  verzweifelt : „do you speak
Englisch?” und hörst  „Was!”

Aber vielleicht  einmal im Leben
schreibe ich etwas Seriöses (der Früh-
ling  hinter dem Fenster, wie soll ich jetzt
ernst schreiben ). Ich kann nicht. Ich
möchte euch alle sagen, dass das eine
sehr schöne Zeit war. Jeder Tag hat
neue Erfahrungen gebracht. Das ist ein
bisschen „andere Welt” aber wie inter-
essant. Was wurde in meinem Gedächt-
nis am besten  erhalten?  Ich kann nicht
eindeutig sagen (oder ich weiß nicht,

Der Schüleraustausch  mit  Nörynberg - der 14. März 2005
was ich sagen soll). Alles. Sowohl  alle
Sehenswürdigkeiten  von Nörynberg,
ihre Gastfreundschaft, malerischer Bam-
berg (es wäre  schön,  wenn noch die
Reiseführerin interessanter erzählen
würde). Die Läden, die Marktbuden,
Arbeit an dem CPH- Projekt  war  auch
toll. Na und eine perfekte deutsche
Sprache von meiner  besten Freundin
(ich bin stolz auf dich). Jetzt kann ich
noch sagen, dass ich anfangs keine
Lust  gehabt habe, nach  Nörynberg zu
fahren. Aber jetzt  bin ich zufrieden, dass
ich meine innere Stimme nicht hörte.
Solche Ausflüge vergisst man nie!!!

Katarzyna Szwaczkiewicz

Wypełniamy podanie i zazna-
czamy tam wstępnie, na jakie zaję-
cia chcemy chodzić. Nic w tym nad-
zwyczajnego, a jednak pojawiają się
tam zajęcia plastyczne. Lecz w żad-
nej prezentacji o szkole ta informa-
cja nie pojawia się.

Dlaczego? Nie
wiem. I tak było przez całe
półtora roku, aż do teraz.
W sumie wszyscy widzieli
czasami parę osób prze-
mykających po szkole z
teczkami o nie najzwyklej-
szych wymiarach. Ale
jeszcze rok temu nikt o
Ognisku Plastycznym nie
mówił; więcej, nawet nie
było o nim informacji w
ulotce o szkole. I stąd mój
bunt - teraz chcę wam
przybliżyć życie owego
Ogniska. Chodzimy sobie

Zajęcia, których tak naprawdę nie ma
tam co czwartek (przeważnie) maluje-
my tam, rzeźbimy, rysujemy, graniczy-
my- robimy to, co po prostu kochamy.
Kształcą nas przeważnie sami panowie
i oczywiście jedna pani. Są to ludzie o
niepospolitych charakterach i zaintere-

sowaniach, co nie pozwa-
la się nam tam nudzić. W
prawie ostatnim moim
zdaniu chciałabym was
zachęcić do uczestnicze-
nia w tych spotkaniach,
bo naprawdę warto! I po-
dziękować za to, że w tym
roku nie zapomniano o
nas w ulotce szkolnej oraz
wyrazić życzenie, aby
strona internetowa ujaw-
niła nasze istnienie wśród
rozlicznych kółek tej szko-
ły.

Anna Turalska

Dnia 25.05.05r. w Gimnazjum
Salezjańskim im. św. Edyty Stein
odbyły się zawody w wyciskaniu na
ławce poziomej.

Zasady były proste. Zawodnik
musiał podnieść 50% masy swojego
ciała, leżąc na ławeczce poziomej. Za-
wody zaczęły się o godzinie 17:15 po
wcześniejszej rozgrzewce zawodników
palących się do rywalizacji. Po zacię-
tej walce zanotowano następujące
wyniki: miejsce trzecie zajął Krzysztof
Śliwa, podnosząc 33,5 kg dwadzieścia
siedem razy.  Drugie miejsce zajął Mi-
chał Łukasik, który zdołał podnieść
54kg 28 razy, ale powyższe rezultaty
nie mogły się równać z wynikiem zdo-
bywcy pierwszego miejsca na zawo-
dach Liceum Salezjańskiego. Z wyni-
kiem 47 powtórzeń (!) zwyciężył Ma-
ciej Łukasik, który  podnosząc 31,5kg
pokonał resztę startujących uczniów.
Gratulacje dla Macieja i reszty zawod-
ników za podjęcie rywalizacji. A tym
razem chętnych zapraszamy na na-
stępne zawody, które odbędą się już
za rok w Gimnazjum Salezjańskim.
Zainteresowanych prosimy o zgłasza-
nie się do profesora Omelaniuka.

Michał Łukasik

Pakerzy z SLO
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Kończy się już rok szkolny, a
wraz nim nadeszła najwyższa pora
na podsumowanie naszych wystę-
pów na arenie sportowej  w sezonie
2004/2005.

I tak pierwszymi zawodami, w
jakich wzięliśmy udział,  był bieg szta-
fetowy  10 x 1000 m, który odbył  się na
Wzgórzu Partyzantów  przy  bardzo nie-
korzystnych warunkach. Jednak pomi-
mo ulewnego deszczu nasi reprezen-
tanci się nie poddali. Poświęcenie dało
efekty: na inaugurację sezonu nasza
reprezentacja zajęła bardzo dobre  szó-
ste miejsce. A oto skład naszej druży-
ny: Juliusz Walaszczyk, Wojciech Dą-
browski, Mateusz Oranowski, Michał
Lorczyk, Konrad Kochel, Michał Szkla-
rzewicz, Mateusz Jarząbek, Marcin Ba-
tóg, Błażej Hnatio i Maciej Łukasik.

Naszym następnym  występem
był udział  w rundzie jesiennej  Dolno-
śląskiej Ligi Lekkoatletycznej w dniu
12.10.2004 na Stadionie Olimpijskim. I
tym razem pogoda nie była najlepsza
.Ale ani to, ani przekładanie nie osłabi-
ło naszego ducha walki, a nawet wręcz
przeciwnie. I tak dzięki poświęceniu
całej naszej kadry lekkoatletycznej
zajęliśmy 20. miejsce. Podczas tych
zawodów reprezentowali nas na
dyst.100 m: Konrad Kochel, Paweł Naj-
mowicz, na 400 m Błażej Hnatio, Ma-
ciej Łukasik, Michał Szklarzewicz, na
1500 m Wojciech Dąbrowski i Juliusz
Walaszczyk, w skoku w dal Tomasz
Piecha, Jan Kapusta  i w rzucie kulą
Robert Cieślik i Radek Niedzielski.

Po pół roku, a dokładnie dnia
28.04.2005 nasza kadra powróciła na

Stadion Olimpijski, żeby wziąć udział
w rundzie wiosennej  Dolnośląskiej Ligi
Lekkoatletycznej. Tym razem nasz tre-
ner, pan Omelaniuk  wprowadził nastę-
pujące zmiany w składzie naszej repre-

zentacji: na 100 m
za Pawła Najmowi-
cza pobiegł Maciej
Szymański, na 400
m biegli tylko dwaj
zawodnicy, Krzysz-
tof Śliwa (za kontu-
zjowanego Błażeja
Hnatio), do skocz-
ków w dal doszedł
Artur Tarabuła  i
całkowicie zmieni-
ła się  ekipa kulo-
miotów, w której
skład weszli: Miro-
sław Sikorski, Mi-
chał Łukasik i Piotr
Kula (poza tym
polepszyła nam

się forma). Runda wiosenna odbyła się
w o wiele lepszych warunkach. Było
ciepło i bezwietrznie, a zawody zosta-
ły o wiele lepiej zorganizowane. Więk-
szość naszych reprezentantów popra-
wiła swoje dotychczasowe wyniki, a
zmiany wprowadzone przez naszego
trenera też dały dobre efekty. Ostatecz-
nie zajęliśmy znakomite  piętnaste miej-
sce, wyprzedzając wiele wielkich szkół.
Jest to naprawdę duży sukces naszej
szkoły, byliśmy lepsi między innymi  od
„dziewiątki”.

Naszym ostatni występem w tym
roku był start w indywidualnych mi-
strzostwach Dolnego Śląska w lekkiej
atletyce. Zawody odbyły się 7.06.2005
i znów na Stadionie Olimpijskim. Wy-
stąpiliśmy w składzie: Ilona Niemczyk,
Barbara Wysocka, Paulina Posobiec,
Katarzyna Chrapek, Artur Tarabuła, Jan
Kapusta, Konrad Kochel, Paweł Najmo-
wicz,  Krzysztof  Śliwa. Jak widać, tym
razem po raz pierwszy wystawiliśmy re-
prezentację  żeńską, co dało wspania-
łe wyniki. Ilona Niemczyk ze świetnym
czasem 15,21s dostała się do najlep-
szej ósemki  na Dolnym Śląsku. Był to
nasz największy sukces w tym sezo-
nie. Trzeba tu przypomnieć, że Ilona
wystartowała w zawodach z kontuzją.
I tym sukcesem zakończyliśmy  ten rok,
ale ja już czekam na sukcesy przyszło-
roczne.

Konrad Kochel

Sport w SLO 2004/2005 Żużlowe emocje
W sobotni wieczór, 30 kwietnia

br. Ponad 30 tysięcy, nie tylko pol-
skich fanów żużla, zasiadło na try-
bunach Wrocławskiego Stadionu
Olimpijskiego by być świadkami
pierwszej, w tym roku eliminacji Mi-
strzostw Świata na Żużlu w cyklu tur-
niejów Grand Prix Indywidualnych.

Imprezę, poprzedzała specjalna
Konferencja dla przedstawicieli gazetek
szkolnych, organizowaną przez redak-
cję Gazety Wyborczej i Polskiego Ra-
dia Wrocław. Pierwotnie miała to być
Prezentacja żużlowców wrocławskiego
Atlasa , ale z powodu wydarzeń z pierw-
szego weekendu kwietnia została ona
odwołana i przeniesiona na ostatnią
sobotę kwietnia  już w innej formie.

Nasza szkoła miała tam swojego
wysłannika. W spotkaniu z młodymi
dziennikarzami uczestniczyła, trójka
czołowych żużlowców naszego globu.
Dwóch Polaków: Tomasz Gollob - naj-
lepszy polski żużlowiec wciąż z nadzie-
jami na złoto Mistrzostw Świata, Jaro-
sław Hampel - młody wilk ze szkółki
multimedalisty, Duńczyka Hansa Nielse-
na, kapitan WTS Atlas Wrocław, Mistrz
Świata Juniorów 2003, nadzieja polskie-
go speedway'a, jeden z następców To-
masza Golloba, oraz obrońca tytułu
mistrzowskiego z sezonu 2004 - Jason
Crump, Australijczyk, syn świetnego
niegdyś Phila Crumpa, wnuk menadże-
ra reprezentacji Australii Neila Streeta,
Mistrz Świata Juniorów, jeden z poten-
cjalnych kandydatów do Korony Króla
Grand Prix także w tym roku.

Ten wieczór należał jednak do
Szweda Tony Rickardssona, który w
wyścigu finałowym pokonał dwójkę
Australijczyków, Jasona Crumpa oraz
Leight'a Adamsa, a także swojego ro-
daka, Antonio Lindback'a. Rickards-
son swoim rywalom na torze odjeżdżał
na ponad 40 metrów, wygrywał star-
ty, był bezkonkurencyjny i miał swój
wielki wieczór na Stadionie Olimpij-
skim. Szwed rozpoczął swój kolejny
marsz po kolejną, a dokładniej szóstą,
koronę Mistrza Świata na żużlu.

Mateusz Matkowski
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Odi et amo podły świecie, bo
cóż innego powiedzieć można w
obliczu tego wszystkiego, czego tak
bardzo nie rozumiem. Est quaedam
flere voluptas, ale moje oczy są su-
che i tylko chęć pocieszenia siebie
samej rzuciła te łacińskie słowa na
papier.

Nie każdy dzisiaj zna łacinę, a
jeśli już zna, to musi świadczyć o jego
jakiejś, choćby minimalnej, inteligencji.
Nie szkodzi, że z minuty na minutę
coraz bardziej nie rozumiem - nie je-
stem głupia, umiem przecież... język
łaciński? Nie. To tylko kilka wkutych na
pamięć zdań. Przydają się w takich sy-
tuacjach. Przydaje się też szampan.
Podnoszę ten kieliszek do ust i jestem
Sokratesem. Wiem tyle co i on: po dzi-
siejszym dniu już nic. Szampana należy
długo smakować, pijąc wyglądać przez
okno i uśmiechać się do posępnego
drzewa. Jest noc. Godzina bliżej nieo-
kreślona. Jest też zimno. Ale to nie sz-
kodzi. Z odtwarzacza CD dopływają
jakieś psychodeliczne dźwięki: „When
you're talking to yourself and nobody's
home you can fool yourself. You came
in this world alone.” Co za bzdury. Drze-
wo zlewa się z oknem. I to niepojęte
zdanie też tu jest. Zaledwie kilkanaś-
cie godzin temu...

Ulica. Idę. Nie pal marihuany, nie
pij wódki, nie jedz za dużo czekolady.
Godzina wychowawcza. Kordian to nie
postać z bajki! Polski. Jednak posta-
wię ci tę piątkę, może na nią
zasługujesz. Matma. Wszystko ułożyło
się inaczej niż ułożyć się miało - nawet
wysoka ocena końcowa z przedmiotu
ścisłego dla, bądź co bądź, humanisty
nie była w stanie mnie pocieszyć.
Ruchome obrazki przesuwały się przed
oczami. Ludzie są beznadziejni- to była
konkluzja. Nie, nikt nie zginął.

O jeden dzień później
Właściwie to nie zginął prze przypadek,
gdyby to zależało od ludzi, z pewnoś-
cią dawno by już nie żył. Takiego tchór-
zostwa nie umiem wybaczyć. Przyda
się drugi kieliszek. Procenty miło bus-
zują w głowie. Zaledwie kilkanaście
godzin temu...

Niczego już się nie nauczę.
Znowu ulica. Wagary. Nie mam przy
sobie discmana ze swoim ulubionym
Black Sabbath. Zmuszona jestem
słuchać radosnego (?) śpiewu ptaków.
Bulwar spacerowy nad Odrą. Wrocław
- prawie 700 tysięcy mieszkańców i
pewnie każdy z nich uciekłby wczoraj
z miejsca niedokonanej tragedii. Ta
sama ławka co zwykle- ale dzisiaj je-
stem sama, więc mogę rozmyślać nad
marnością świata tego. Wszystko jest
statyczne. Statek nie płynie naprawdę.
Wielkie puzzle życia ułożyły się same.
Czytam napis, który utworzyły: pulvis
et umbra sumus. To prawda. Wszyscy
jesteśmy mało warci. Dowiadujemy się
o tym w godzinach próby. Już wiem,
nie trzeba mnie już niczego uczyć, bo
wiem z jakiego materiału zbudowany
jest człowiek.

Wiedząc tak siedziałam na ławce
w samo prawie południe. Może przed
napisaniem co wydarzyło się niewiele
później, dokończę drugi kieliszek. Nie
omieszkam również wlać sobie trzecie-
go. Może wtedy zrozumiem choć tro-
chę.

Upał. Wyciągam z plecaka bu-
telkę z wodą mineralną. Niesmaczna.
Ciekawe, czy po przeżyciach trauma-
tycznych można normalnie dalej funk-
cjonować? Pewnie tak, ale czy można
funkcjonować normalnie po zawiedze-
niu się na całej ludzkości? Chyba nie...
Bardzo chce mi się spać. I bardzo mam
wszystkiego dosyć. Muszę wyglądać
strasznie, bo zatrzymuje się koło mo-

jej ławki kulawy chłopak. Ma może z
25 lat. Spoglądam na niego z niechę-
cią. Zupełnie bez sensu uśmiecha się.
„Czego on tu chce? Niech już sobie
pójdzie.” myślę. I wtedy słyszę, już
mniej bez sensu, jakby skądś wiedział,
chociaż to niemożliwe: „Ale nie bądź
smutna.” To zdanie i nic więcej. Nie
wiem, czy też się do niego uśmiecham
czy nie, ale jakoś mi dziwnie. Nie mówię
nic. Może nie jesteśmy aż tacy beznad-
ziejni? Nie otrzymawszy odpowiedzi,
odchodzi. Czuję się podle.
Chciałabym... nie wiem co. Siedzę na
tej ławce jeszcze około pół godziny i
przestaję rozumieć. Cokolwiek.

Nie ma już szampana. Nie mam
pojęcia jak to się stało. Coś się
zmieniło. Jesteście ludźmi i za to
was... nieważne. Nigdy nie lubiłam
wzniosłych wyznań. Po co się nad tym
teraz rozwodzić? Nie ma sensu. Czu-
ję, że tu mogłaby być niezła pointa,
ale mi się chce pisać jeszcze. Chociaż
już wolniej wykonuję ruchy ręką...
zmęczenie. To, że człowiek się męc-
zy, w pewnym sensie daje mu satys-
fakcję. Jestem nienormalne dziecko?
Wiem, jak każdy z nas przecież.
Wczoraj topiłam się i nikt nie pomógł,
zrobił to ktoś o jeden dzień później,
ale nie za późno. Nawet mi się wiers-
za teraz pisać nie chce, tylko machać
tą ręką, machać stawiając niezgrab-
ne litery, aż zabraknie siły i tchu. Ależ
nie, to nie są zapędy samobójcze.
Życie jest przecież takie piękne. Wid-
zicie, widzisz... wystarczy tylko trochę
wypić, żeby takie bzdury pisać: jest
piękne. Wiesz co? Jesteśmy wszyscy
żałosni, bez wyjątku. I to w nas
kocham. Żałośni i wspaniali jednoc-
ześnie. I już nie jestem smutna.

Ola Pawłowicz

Krótka notka o szpiegu,
czas się przyznać, kto jest odpo-
wiedzialny za wyłapywanie słow-
nych pomyłek.

Prawda? Oto ona. Teraz, gdy jest
już po maturach, myślę, że tajny szpieg
może, a nawet powinien się ujawnić.
Niektórzy nauczyciele „celnie strzela-
li”. Przepraszam Was, drodzy nauczy-
ciele za dosłowne wyłapywanie wa-

szych słownych pomyłek. Jednak mu-
szę dodać, że sam szpieg z klasy III
nic by nie zdziałał bez pomocników, a
było ich trochę, ale tym, który zawsze
mi pomagał przez calutkie 3 lata był
Grzegorz Gliński, natomiast samym
szpiegiem byłam ja, Dominika Milcza-
rek...

Tajny szpieg z klasy III

Tajny współpracownik w SLO
Gazetka uczniów

Prywatnego Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego
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Chciałoby się rzec razem z
Mickiewiczem:

„Litwo! […]ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

B y l i -
śmy tam tylko
pięć krótkich
dni, ale i tak
pewnie nikt z
nas, kto od-
wiedził to
piękne miej-
sce podczas
ostatniej ma-
jówki, nie za-
pomni go ni-
gdy. Ostra
Brama, liczne
kościoły (lecz, niestety, w większości
bardzo zniszczone), wielkie centrum
handlowe z jeszcze większym i po pro-

Majowy krajobraz górski, za-
bytki sztuki gotyckiej to uczta dla
oczu. Odprawiona dla nas Msza św.
w kościele przyklasztornym czy
wspólnie spędzone chwile nauczy-
cieli i rodziców to uczta dla duszy.
Tak w dużym skrócie można opisać
wyjazd do czeskiego miasteczka
Brumowa.

Jest to moje subiektywne odczu-
cie, które skonfrontowałam z wcześniej-
szymi doświadczeniami. Kilka lat temu
byłam w tym mieście. Wtedy nie zwie-
dziłam klasztoru Benedyktynów, nie by-

Podróże kształcą

Lietuva
stu wspaniałym lodowiskiem, to tylko
niektóre miejsca które poznaliśmy. Każ-
dy zapamięta je pewnie inaczej, ale nie-
dzielnej jajecznicy zrobionej przez ks.
Dyrektora, no i pierogów (o wszystkich
smakach) nie zapomni nikt nigdy. Ser-
decznych ludzi, którzy nam pomogli nie

zgubić się w
drodze po-
wrotnej z wie-
ży widokowej,
kiedy ks. Dy-
rektor odpra-
wiał mszę, a i
oczyw iśc ie
mody litew-
skiej -
wszechobec-
nej czerwieni i
różu w każ-
dym odcie-

niu. Co mi jeszcze pozostaje? Tylko to
- ten kto nie pojechał z nami, ma na-
prawdę czego żałować… Anna Turalska

łam w Opatówce, nie wędrowałam po
malowniczej okolicy.

Ten sobotni wyjazd był wyjątkowy i
ważny również z innych powodów. Na-
uczyciele i rodzice mogli się bliżej poznać,
zrozumieć, porozmawiać o szkolnych suk-
cesach i porażkach. Mogliśmy dużo wię-
cej niż podczas wywiadówki dowiedzieć
się o swoich pociechach czy podzielić się
doświadczeniami wychowawczymi. Te kil-
ka godzin spędzonych wspólnie minęło
bardzo szybko. W pamięci mojej zapisał
się ten czas jak miła przygoda spędzona
w gronie ciekawych i wspaniałych ludzi.

Damiana Sumisławska
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Mimo, iż nasza szkoła jest zupeł-
nie niewielka, to musze przyznać, że
chodzą tu też wielkie osoby -  nie tylko
wzrostem,  jak w tym przypadku, ale i
poziomem wiedzy, jaki prezentują.

Konrada poznałam bliżej na jed-
nej z imprez młodzieżowych. Zapropo-
nowano mi, abym przeprowadziła z
NIM wywiad... Muszę dodać, że mój
rozmówca bardzo wzbraniał się i przyj-
mował różne strategie, aby uniknąć wy-
wiadu. Po długich namowach, mara-
tonach, pogoni za Konradem udało się
porozmawiać...

Jagna: Co tam Konrad słychać u cie-
bie?
Konrad: (śmiech) A dziękuję, wszyst-
ko dobrze...
J: Słyszałam, że ty dobrze się uczysz,
to prawda?
K: No, dobrze... no niech będzie  - bar-
dzo dobrze... (śmiech)
J: Jesteś najlepszy w klasie?
K:  Na dzień dzisiejszy tak.
J: A jak oceniasz swoją klasę?
K: Są osoby z możliwościami, mogłyby
mieć lepsze wyniki w nauce, jednak nie
wykorzystują tych możliwości.
J: A ty?
K:  Ja staram się wykorzystywać.
J:  Jak ci się podoba nasza szkoła?
K: Z każdym dniem jestem coraz bar-
dziej szczęśliwy, że mogę do niej
uczęszczać (śmiech).
J: Dlaczego wybrałeś akurat tę szkołę?
K: Dowiedziałem się, ze jest tu dużo
wycieczek, lekcje łaciny, taki fajny roz-
kład zajęć, konsultacje, kółka zainte-
resowań. W moim gimnazjum w Strze-
linie tego nie było.
J:  Uważasz, że jest to szkoła z wyso-
kim poziomem nauczania?
K: Tak, wydaje mi się że tak, nie mam
porównania z innymi liceami, ale w po-
równaniu do poziomu w moim gimna-
zjum jest tu on o wiele wyższy.
J: Dużo się uczysz?
K:  No, wydaje mi się, że dosyć dużo.
J: Jak wygląda Twój taki szkolny dzień?
K: Jak przychodzę ze szkoły do domu,
to oglądam sobie trochę bajek
(śmiech), coś zjem, uczę się, wałęsam
po mieszkaniu, wyskoczę czasem do
sklepu, jak mam mniej zadane, to gram
w piłę, trochę oglądam telewizor, gram
na kompie - ale tylko w jakieś marne
gierki, żeby się nie wciągnąć, bo jak
się wciągnę, to...

ZWYCZAJNIE NIEPRZECIĘTNI...
Tym razem o Konradzie X  z klasy 1a

J: Jakiego przedmiotu najchętniej
się uczysz?
K: Najbardziej lubię historię, może tro-
chę jeszcze WOS.
J: A do jakiegoś przedmiotu ciężko
Ci jest się przyłożyć?
K: Hm... nie ma jakiegoś takiego przed-
miotu, który by mi nie pasował, czasa-
mi może do matmy, ale tylko wtedy,
jak nie mogę zrobić jakiegoś zadania -
myślę sobie: ale jestem głupek!
J: Co sadzisz o kadrze nauczyciel-
skiej?
K: No, wydaje mi się bardzo dobra. W
porównaniu do tych nauczycieli, któ-
rych miałem w gimnazjum. Podoba mi
się, że jest taka możliwość rozmawia-
nia z nauczycielami. Według mnie
dobrze uczą.

J: Wcześniej myślałam, że w ogóle
nie rozstajesz się z książkami, gdyż
nie tak dawno widziałam cię na jed-
nym z koncertów rockowych, na któ-
rym ty pod sceną skakałeś z pleca-
kiem na plecach, do tego jeszcze
otwartym, prawie ci te książki powy-
padały... (śmiech)
K:  (śmiech) A nie, nie, to przez przy-
padek, bo nie miałem czym wracać do
domu. Nie polecam nikomu chodze-
nia z plecakiem na koncerty. (śmiech)
J: Czy mi się zdaje czy one potem
wypadły? (śmiech)
K: Był taki moment krytyczny ale nie,
na szczęście nie wypadły, w dodatku
nie były to moje książki...
J: Lubisz pomagać innym w odra-
bianiu zadań domowych lub tłuma-
czeniu jakiegoś materiału?
K: Wiesz, niespecjalnie, nie uważam
się za dobrego nauczyciela. Sam so-

bie na swój rozum umiem coś wytłuma-
czyć, ale żeby tak komuś...ale jak ktoś
poprosi, to nie odmawiam, chyba że jest
sytuacja, że nie potrafię pomóc.
J: Jakiej średniej się spodziewasz?
K: Nawet nie liczyłem. Ale na pewno
będę miał czerwony pasek na świadec-
twie.
J: Lubisz rywalizować z kimś?
K: O tak, rywalizacje lubię. Pomaga się
rozwijać, pozytywnie napędza człowieka.
J: Masz już plany na przyszłość?
Wiesz co chciałbyś robić?
K: Nie, przyszłość to jeszcze wielka czar-
na dziura... (śmiech), brak planów, jesz-
cze mam trochę czasu, pewnie to bę-
dzie związane z historią. Hm... chciał-
bym mieć dużo kasy (śmiech). Na pew-
no chciałbym, żeby moja praca mnie nie
nudziła, nie będzie wtedy mecząca. Tak
uważam na dzień dzisiejszy.
J: Masz idola? Kierujesz się jakimś
mottem?
K: Nie, nie mam idola, nie znam takiej
osoby, w której wszystko podobałoby
mi się. Są ludzie, którzy są dla mnie
autorytetem. Motta też nie mam. Brak
idola, brak motta - ja jestem tylko zwy-
kłym człowiekiem... (śmiech)
J: Masz plany na wakacje?
K: Nie, uważam, że najlepszym sposo-
bem na spędzenie wakacji będzie total-
na dezorganizacja, brak planów - wte-
dy zawsze coś się napatoczy. Jak ni-
gdzie nie wyjadę, to będę miał dużo
możliwości  spędzenia czasu tak, jak
tego chce. Najlepsze jest to, co przy-
niesie chwila. Czasem jakieś zawody się
znajdą , to coś innego.
J: Zdarza Ci się uczyć w wakacje?
K: Do tej pory nie zdarzało mi się uczyć
materiału z zakresu szkolnego... ale na
tych wakacjach chyba będę musiał... no
na przykład WOS-u, historii, ale to tak
sam z siebie. Na pewno nie będę czytał
podręcznika, ale literaturę, która posze-
rzyłaby moje horyzonty i niekoniecznie
kojarzyłaby się ze szkołą.
J: Chciałbyś coś przekazać czytelni-
kom „Kontaktu”?
K: O wiele lepiej rozmawiałoby mi się
bez twojego dyktafonu. (śmiech) Nie,
nie chciałbym się wyróżniać i unosić nad
innych, więc nic nie powiem.
J: Dziękuję za rozmowę i cieszę się,
że udało mi się Ciebie dogonić!
K:  (śmiech) To fajnie, że już koniec...

Anna Turalska


