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Miasto – wakacje – wieś 

  
 Miasto. Beton, asfalt, szkło, metal – wokół czło-

wieka z każdej strony. Radio, telewizja, Internet – 

dźwięki i informacje dominujące w jego myślach i 

emocjach. Gdzie jest  tajemniczy i radosny szmer rze-

ki, śpiew ptaków i szum wiatru? Gdzie przepięknie 

kolorowe drzewa, kwiaty i pola? Gdzie w pełni wi-

dziane i odczuwalne zachody i wschody słońca? Nie 

ma. Nie ma tego, co wpisane w naturę ludzkiego ży-

cia. Nie ma tego, co powinno w nim być: pokoju i har-

monii ducha, otwarcia na Boga, radości i miłości. A 

jeśli nawet są, to pozbawione pełni. Dlatego wakacji 

tak bardzo potrzeba! Potrzeba zwłaszcza nam, miesz-

czuchom.  

 Największy fizyk XX wieku, laureat Nagrody No-

bla, Albert Einstein, mówił: „Wpatrz się głęboko, głę-

boko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”,  

po czym dodawał: „Nie próbuję wyobrazić sobie Bo-

ga; wystarcza mi odczucie potęgi i majestatu przyrody, 

o tyle, o ile możemy ją poznać za pośrednictwem na-

szych niedoskonałych zmysłów.”  

 A wielki król Izraela, Salomon, napisze w księdze 

Mądrości: „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje 

się przez podobieństwo ich Stwórcę.” Dlatego, by od-

kryć na nowo wielkość i potęgę Boga,  potrzeba nam 

przyrody. Potrzeba wakacji.  Potrzeba słuchania od-

głosów natury i kojenia oczu  głębią czerwieni zacho-

dzącego słońca. Potrzeba biegania boso po rosie i błą-

kania się po lesie. Potrzeba wstawania wraz ze wscho-

dem słońca i zasypiania z jego zasypianiem. Potrzebna 

jest nam na te dni wieś. 

 Życząc bezpiecznych, radosnych i owocnych w 

wypoczynek wakacji wszystkim Profesorom, Rodzi-

com oraz Uczniom 
ks. Jerzy Babiak 

PO WAKACJACH SPOTYKAMY SIĘ 

W INTERNECIE 

 

Nic w tym dziwnego, że w dobie powszechności Inter-

netu znalazł się w nim w końcu także przedmiot pożądań nie-

jednego z Was – dziennik lekcyjny. Nie powinna Was zatem 

zdziwić wiadomość, że od września i my przeniesiemy tam 

nasze dzienniki. Słyszeliście już o tym od pewnego czasu, 

usłyszeli to także Wasi rodzice. Znaczna część z Was zdołała 

już zapewne obejrzeć osiągnięcia przykładowego ucznia, do 

których odnośnik umieściliśmy w szkolnej witrynie (zakładka 

Dziennik). Tak to będzie wyglądać już niebawem z Waszej 

perspektywy, w odniesieniu do każdego z Was. Warto więc 

zapoznać się już teraz z tym, co i jak będziecie mogli w nim 

znaleźć, a także co i kiedy o Waszych dokonaniach będą wie-

dzieć Wasi rodzice oraz zastanowić się,  jak to wpłynie na na-

szą szkolną codzienność oraz wzajemne relacje. 

Do tej pory dzienniki są wyłącznie w posiadaniu na-

uczycieli, a o ich zawartości dowiadujecie się pośrednio – przy 

okazji oceniania czy okresowych konsultacji lub wywiadówek 

dla rodziców. Jedynie czasami udaje się Wam namówić które-

goś z nauczycieli na pokazanie większych ich fragmentów.  

Internetowy (elektroniczny) dziennik zmieni ten stan diame-

tralnie, nie tylko będziecie mogli zobaczyć poszczególne swoje 

oceny, ale także procentowe osiągnięcia z każdego przedmiotu, 

które będą aktualizowane na bieżąco. Każda ocena będzie przy 

tym oznaczona datą wystawienia oraz powiązana z określoną 

kategorią Waszej szkolnej aktywności (kartkówka, odpowiedź 

itd.), konkretnym zakresem zdobywanej wiedzy, a nierzadko 

także wsparta komentarzem nauczyciela (np. uzasadnieniem 

uzyskania określonej liczby punktów). Dzięki temu będziecie 

mogli bez trudu śledzić swoje dokonania i natychmiast, a nie 

dopiero pod koniec semestru, reagować na ewentualne braki.  

Zobaczycie też coś, co dotychczas zapisywaliście je-

dynie bardziej lub mniej skrupulatnie w swoich zeszytach – 
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2. Strona 

tematy poszczególnych lekcji. Ułatwi Wam to orientację w 

przyswajanym materiale, zwłaszcza wtedy, gdy zdarzy Wam 

się opuścić jakieś zajęcia. Nie przegapicie też terminów czeka-

jących Was powtórek, kartkówek, sprawdzianów, wierszy do 

nauczenia na pamięć, lektur do przeczytania itd., bo nauczycie-

le będą je wpisywać do dzienników.  

Nie ma co ukrywać, Wasze szkolne życie stanie się 

bardziej przejrzyste nie tylko dla nas, nauczycieli, ale także dla 

Was i – czego się zapewne niektórzy z Was obawiają – dla 

Waszych rodziców. Wszelkie spóźnienia czy nieobecności 

będzie odtąd widać gołym okiem. Do rodziców dotrze także 

znacznie szybciej to, co w tej chwili o Waszym zachowaniu i 

postawach nauczyciele notują w zeszytach uwag, a wycho-

wawcy przekazują na wywiadówkach.  

Niektórym spodoba się pewnie jeszcze jedno udogod-

nienie – możliwość komunikacji z wybranym nauczycielem za 

pośrednictwem witryny szkolnego dziennika. Nie liczcie jed-

nak za bardzo na to, że będzie to kolejne narzędzie do czato-

wania, korzystajcie z niego z umiarem i jedynie w sprawach 

istotnych. 

Nie powinniście się obawiać, że informacje o Was 

trafią do niepowołanych osób. Dostęp do danych każdego z 

Was jest chroniony za pomocą identyfikatora (tzw. loginu) i 

wybranego przez Was hasła. Jako identyfikator służyć Wam 

będzie adres Waszej skrzynki e-mail. Hasło wybierzecie sobie 

sami przy pierwszym logowaniu do witryny dziennika (trzeba 

wtedy kliknąć odnośnik Nie pamiętam lub nie mam jeszcze 

PO WAKACJACH SPOTYKAMY SIĘ W INTERNECIE C.D. 

hasła – dalsze postępowanie wskaże Wam list, jaki zostanie do 

Was wysłany przez witrynę dziennika). Pamiętajcie, że hasło 

musi mieć co najmniej 8 znaków, z których jeden musi być 

dużą literą, jeden cyfrą i jeden znakiem, który nie jest literą ani 

cyfrą. Wasi rodzice mogą mieć oddzielne identyfikatory 

(swoje adresy e-mail) lub wszyscy w domu możecie używać 

jednego. Aby jednak mogło się Wam udać zalogowanie do 

dziennika, musicie swojemu wychowawcy dostarczyć adresy 

własnych skrzynek e-mail oraz adresy skrzynek swoich rodzi-

ców. Adresy te muszą być najpierw wpisane do bazy danych 

przez administratora dziennika.  

Nie musicie pamiętać internetowego adresu witryny 

dziennika – dostaniecie się tam tak samo, jak do danych przy-

kładowego ucznia (powtórzę: zakładka Dziennik w szkolnej 

witrynie), ale z użyciem własnego identyfikatora i hasła. 

Kiedy już przebrniecie przez etap pierwszego logowa-

nia, zajrzyjcie na wszelki wypadek do pliku pomocy 

(potrzebny Wam będzie program czytający pliki formatu 

PDF), do którego odnośnik zobaczycie u dołu strony startowej 

dziennika. Myślę, że Wy sobie z tym wszystkim poradzicie bez 

trudu, nie zapomnijcie jednak pomóc rodzicom, a już na pewno 

nie starajcie się przed nimi niczego ukrywać.  

Życzę Wam miłych i mądrze przeżytych wakacji! Nie 

zapominajcie jednak całkiem o nauce, nauczcie się choćby 

tylko korzystania z internetowego dziennika! 

profesor Lesław Otręba 

Wakacje. Raj dla każdego ucznia. Wytęskniona 

oaza wolności, beztroski, nowych wyzwań i – co nie bez 

znaczenia – brak uporczywego dzwonka, który każe zry-

wać się bladym świtem. Dni pełne słońca, śmiechu i za-

bawy. Mówiąc ogólnie – pełen luz… 

Powstaje pytanie, które – jak śmiem przypuszczać – 
nurtuje nie tylko mnie. Czy na pewno wyczekiwana waka-

cyjna przerwa pomiędzy szkolnymi trudami jest czasem 

spędzonym w wartościowy, przemyślany sposób? Czy na 
pewno to, co wydaje nam się tylko chwilą szaleństwa, jest 

w pełni odpowiedzialne i bezpieczne? Czy może, będąc w 
pełni świadomi, balansujemy na granicy prawa? Czy po-

winniśmy być bardziej ostrożni, zawierając  nowe znajomo-

ści, czy wręcz przeciwnie? Pytania same wylatują jak z rę-
kawa i pytam jeszcze raz: czy wakacje to pełen luz czy istna 

nerwówka?! 

W każde wakacje zastanawiamy się, kogo tym ra-

zem poznamy na obozie czy kolonii? Czy będzie sympa-

tyczny, miły, czy może stanie się naszym wrogiem numer 
jeden? Z jednej strony jest w nas ogromna ciekawość, bo 

przecież każdy lubi mieć dookoła siebie grono uśmiechnię-

tych i życzliwych ludzi i bardzo chętnie przyjmuje do grupy 
nowe twarze. Z drugiej strony delikatnie przeszywa nas 

niepewność, bo przecież nigdy nie możemy ręczyć, że trafi-
my na właściwą osobę. Wychodzić poza granice zdrowego 

rozsądku nie jest dobrze, ale nie zamykajmy się całkowicie, 

bo a nuż nowa znajomość nie skończy się na pierwszym, 

WAKACYJNA SWOBODA. PEŁEN LUZ CZY NERWÓWKA? 

przypadkowym spotkaniu, a jej kontynuacja będzie począt-

kiem podróży w głąb drugiego człowieka. 

Samodzielne wyjazdy? Pewnie! Wiadomo wszyst-
kim wszem i wobec, że wyjazd z paczką najlepszych przy-

jaciół, to nie to samo, co wyjazd z rodzicami, ale… No tak. 

Zawsze jest jakieś „ale”. Nie zapominajmy, że będąc z dala 
od czujnego oka rodziców, jesteśmy zdani już tylko na sie-

bie, na własną odpowiedzialność. Musimy być bardziej 

czujni, dbać o nasze „skarby” i pilnować się nawzajem. 
Kiedy już wszystkie „środki bezpieczeństwa” zostaną za-

chowane, możemy zacząć zabawę i odpoczynek. Wylegi-
wać się na plaży, spacerować po lesie, moczyć nogi w mo-

rzu bądź jeziorku, wdychać świeże powietrze i przede 

wszystkim zapomnieć o smutkach i troskach. Poznajemy 
świat, a poznając świat poznajemy siebie. Wzbogacamy 

zasób życiowych doświadczeń i odnajdujemy się w nowych 
sytuacjach. Krótko mówiąc – podróże kształcą. Wakacyjna 

beztroska to niepowtarzalna okazja, by zdobyć nowe do-

świadczenia i poszerzyć grono znajomych. Oczywiście nie 
zapominamy, że nie mają na to monopolu. Wzbogacamy się 

przez całe życie. Z dnia na dzień jesteśmy coraz bardziej 

otwarci na świat i jego problemy poznając je, smakując i 
lepiej pojmując. Wakacje z ich cudownym luzem, pozwala-

ją na spojrzenia pod innym kątem, a więc dają nam większą 

głębię w spojrzeniu na świat, innych i siebie. 

 

Patryk Paprocki, kl. Ia 
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Słuchając różnych teorii o rozwoju informa-

tyki, można zauważyć, że głównie technologiczna 

rewolucja doprowadza do powstania produktów 

„nowej generacji”. Obecny 

sposób funkcjonowania 

komputerów polega na two-

rzeniu układu bramek lo-

gicznych umieszczonych na 

coraz mniejszej powierzch-

ni, które niejako administru-

ją poruszaniem się strumieni 

elektronów - przepływają-

cym przez nie prądem elek-

trycznym. Jednak taki sys-

tem ma swoje granice technicznych możliwości. W 

chwili dotarcia do nich trzeba będzie skończyć z 

systemem binarnym (popularnie zwanym 

„zerojedynkowym”) i wprowadzić coś nowego. A 

kolejnym krokiem ludzkości będzie coś, czego nie 

spotyka się powszechnie na co dzień, czyli system 

oparty o mechanikę kwantową. Aby w uproszczeniu 

wyjaśnić, na czym to polega, posłużę się przykła-

dem grosza. Każdy grosz ma dwie strony. I gdy się 

go położy, widać jedną z nich, czyli orła albo resz-

kę. Tak funkcjonują binarne procesory. W jednej 

chwili wykonuje się jeden z dwóch rodzajów obli-

czeń. Wracając jednak do przykładu grosza, gdy go 

zakręcimy przez ułamek sekundy możemy zobaczyć 

i orła i reszkę. Po chwili jednak grosz przestaje wi-

rować i upada. Zanim upadnie, będzie w stanie su-

perpozycji. Procesory następnej generacji będą dzia-

łać tak, jakby potrafiły utrzymać grosz w stanie wi-

rowania. Dzięki temu superpozycja zostanie zacho-

wana, a podczas niej można wykonywać oba rodzaje 

obliczeń naraz. Jednak w rzeczywistości wydaje się 

to abstrakcją. Jest tak, gdyż zazwyczaj pojmujemy 

PROCESORY NASTĘPNEJ GENERACJI 

świat na zasadzie „coś jest lub czegoś nie ma”. 

Uczeń przyniósł zadanie domowe lub nie przyniósł. 

Zaliczył semestr lub nie zaliczył i musi go poprawić. 

Trudno  przeciętnemu na-

uczycielowi wyobrazić so-

bie, że uczeń ma i nie ma 

wypracowania jednocześnie. 

To jakby zaakceptować tłu-

maczenie się „mam pracę 

domową, ale w domu”. Nikt, 

jednak nie powiedział, że to 

łatwo zrozumieć. Pozostaje 

pytanie, kiedy w wejdzie w 

życie coś takiego? Opraco-

wano już pierwszy komputer kwantowy i to w XX 

wieku (powstał w 1996). Najdoskonalszym obecnie 

osiągnięciem w tej dziedzinie jest zaprezentowany 

w 2007 roku przez firmę D-Wave Systems kompu-

ter kwantowy Orion zbudowany z 16 kubitów. Pro-

blemem produkcyjnym komputerów kwantowych 

jest utrzymanie stanu superpozycji. Robi się to lase-

rem. Niedoskonałości techniczne powodują często 

utratę stanu superpozycji przez kubity przed zakoń-

czeniem obliczeń. Skuteczność lasera jest na pozio-

mie około 75%. Eksperci szacują, że usatysfakcjo-

nuje ich wynik na poziomie 95%. A na to trzeba po-

czekać. Optymistycznie nastawieni eksperci twier-

dzą, że pierwsze prawdziwie wydajne komputery 

kwantowe powstaną za kilkadziesiąt lat, a co bar-

dziej sceptyczni badacze wręcz nie chcą podawać 

nawet szacunkowej daty. Miejmy nadzieję, że przy 

obecnym tempie rozwoju nauki uda się znaleźć spo-

sób na uzyskanie dobrego wyniku. 
Arnold Stadnik, kl. Ia 

Całkiem niedawno w naszej szkole odbył się 

konkurs fizyczny. Zadaniem osób biorących w nim 

udział było uchwycenie zjawisk związanych z fizyką 

w życiu codziennym. Osoby, które podjęły się zada-

nia, przedstawiły organizatorowi – pani profesor An-

nie Bukiewicz – oryginalne filmiki wideo, z których 

każdy przedstawiał inne, wybrane zagadnienie. Tema-

tyką zwycięskiego filmu, nakręconego przez uczniów 

klasy Ib, Maćka Strzyżewskiego i Polę Miłoszewską, 

za który otrzymali maksymalną ocenę (50/50), było 

„puszczanie kaczek”. Na drugim miejscu uplasował  

FIZYKA WOKÓŁ NAS 

się także  zespół  z klasy Ib w  składzie  Miriam Hipp-

ner i Marta Małolepszy, z wynikiem 47/50 punktów. 

Czołówkę zamyka zespół Rafała Woltera i Corinne 

Matras (także z klasy Ib) z 45 punktami. Gratulujemy 

także zespołom, które otrzymały wyróżnienie: zespół 

drugi – Arnold Stadnik (Ia), zespół siódmy – Liwia 

Palus i Kamil Szurkowski (IIa) oraz zespół dziewiąty 

– Anna Kluczyńska (IIa). Jeszcze raz gratulujemy 

wszystkim i życzymy osiągnięć w następnym roku 

szkolnym. 

Bartek Lisek, kl. Ib 
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29 kwietnia na stadionie olimpijskim we 

Wrocławiu odbył się finał dolnośląski Szkolnej Ligii 

Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych – run-

dy wiosennej 2010, w której udział wzięli także 

uczniowie naszej szkoły. Wśród dziewcząt  Liceum 

Salezjańskie reprezentowały: Magda Madalińska i 

Paula Kuziomko w biegu na 100 m oraz Małgorzata 

Piekarska w biegu na 800m. Natomiast wśród chłop-

ców: Patryk Dykas w biegu na 100 m, Bartek Maj-

kut i Michał Gołka w biegu na 400 m, Filip Drahan i 

Dominik Gołębiowski w biegu na 1500m, Paweł 

Czerechowski i Rafał Łabik w skoku w dal, Filip 

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 

Gilarski i Piotr Lipian w pchnięciu kulą 6kg. Nieste-

ty żadnemu z naszych reprezentantów nie udało się 

zdobyć miejsca w pierwszej trójce, ale osiągnięte 

rezultaty pozwoliły zająć reprezentacji dziewcząt 22 

miejsce na 31 szkół, a reprezentacji chłopców 20 

miejsce na 30 szkół. Należy także wspomnieć, że w 

trakcie zawodów Paweł Czerechowski wynikiem 

5.39m ustanowił nowy rekord szkoły w skoku w dal. 

Wszystkim sportowcom gratuluję i mam nadzieję, 

że w przyszłym roku nasza szkoła zaprezentuje się 

jeszcze lepiej. 
Rafał Łabik, kl. IIb 

Jedziemy na Syberię. To już 3 lipca. Wszystko  

gotowe. Paszporty, wizy, plecaki. Chociaż przygotowa-

nie do wyprawy kosztowało 

nas dużo poświęcenia i wy-

siłku, nikt chyba nie wątpi 

w to, że było warto. Myślę, 

że każdy dzień spędzony na 

kwestowaniu niesie ze sobą 

miłe wspomnienie. Tyle 

serdecznych gestów , takie 

pozytywne reakcje na naszą 

działalność. Mieliśmy  oka-

zję zintegrować się, pobyć 

razem i odkryć, że praca nie 

zawsze może być nudna. 

Wspólnie przeżyjemy wiel-

ką przygodę. Będziemy żyć 

w innych realiach, oderwie-

my się od naszego kawałka świata. Warunki będą trud-

ne , ale mamy nadzieję, że to czegoś nas nauczy.  Może 

nabierzemy trochę pokory, może będziemy wytrzymalsi, 

może bardziej radośni, a może bardziej odpowiedzialni. 

Zobaczymy. Na pewno przeżyjemy coś niesamowitego.  

Może uda nam się wzbudzić uśmiech na kilku twarzach, 

może dowiemy się czegoś, co zapamiętamy na całe ży-

cie, może na własne oczy zobaczymy coś niesamowite-

DLACZEGO SYBERIA 

go. Odkryjemy, że pomimo niecodziennych posiłków w 

postaci konserw i zupek chińskich, oryginalnej leśnej 

toalety, wczesnego wstawa-

nia i ciężkiej pracy można 

być niesamowicie szczęśli-

wym i spełnionym. Myślę, 

że każdy z nas ma również 

obawy dotyczące wyprawy. 

Mogą być związane z przy-

stosowaniem się do nowych 

warunków, długim rozsta-

niem  z bliskimi, tęsknotą za 

domem. Ale mimo to warto. 

Warto podjąć to wyzwanie. 

Przede wszystkim dla in-

nych. Bo będzie okazja po-

móc przy budowie Kościoła, 

zająć się dziećmi, posprzą-

tać groby Polaków pochowanych na Syberii, pomodlić za 

ofiary Katynia i Smoleńska. Wyjazd ma posłużyć także 

naszemu samorozwojowi. Przetestujemy swój charakter, 

zobaczymy wiele ciekawych miejsc, poznamy interesują-

cych ludzi, przeżyjemy ogromną przygodę. Mam nadzie-

ję, że ten wyjazd uczyni nasze życie jeszcze bardziej peł-

nym.  

Karolina Okurowska, kl. Ia 

Miły, jak mam ci to wszystko opowiedzieć? Do-

prawdy, czy będziesz w stanie poczuć atmosferę tego 

starego, przedwojennego dworu, w którym ociężale słod-

ki zapach lawendy osiadł na meblach leniwie jak kurz? 

Spróbuj. 

Wsłuchaj się w ciszę przerwaną gwałtownym 

stukotem obcasów po stopniach próchniejących scho-

dów. Wejrzyj w oczy zeszklone w niemej skardze, rozja-

rzone w ciemności bezbronną, stęsknioną zielenią. Do-

ANTYREPORTAŻ 

strzeż dłoń kryjącą się w śnieżnobiałym mankiecie, która 

chwyta długie, dziewczęce palce i nagle wszystko się 

uspokaja. I tylko dwa oddechy splatają się na wieki w 

jednym tchnieniu. 

Miły, jak mam ci to… 

- O-lu-o-lu-o-lu-ja-mam-dla-cie-bie-ta-kie-za-da-

nie! – Z socjalizującą brutalnością z zamyślenia wyrywa 

mnie dobiegający z oddali melodyjny głos Pani Osar-

czuk. Powrót do specyficznego świata szkolnego koryta-



Strona 5. 

rza zajmuje mi krótką chwilę, w trakcie której pani profe-

sor podbiega do mnie sprintem, w tempie tup-tup-tup 

razy pierwiastek z szesnastu na jedną milisekundę. 

- Ha! Mam cię! – mówi triumfalnie i tak rozkosz-

nie elegancko. Jednak rozmowa się na tym nie kończy. 

- Słucham pani. 

- Olala, ty byłaś wtedy, jak ten kasztanowiec sa-

dzili, to znaczy dąb. – Zadrżałam. Zaczęłam się lekko 

niepokoić, do czego zmierza ta niebezpieczna rozmowa. 

– Może napiszesz nam o tym jakiś ambitny, pełen patosu 

artykuł do gazetki? 

Propozycje nie do odrzucenia mają to do siebie, 

że się ich nie odrzuca, toteż przystałam na ten pomysł 

energicznie, powstrzymując łzy szczęścia. Ale to dopiero 

pięć godzin później dotarło do mnie, wciąż jeszcze dosyć 

przyziemnie, że mam napisać artykuł o drzewie i dwu-

dziestu przemówieniach. 

A więc usiadłam wygodnie przed komputerem i 

jęłam przemyśliwać, przypominając sobie miriady homo 

sapiens, stłoczonych przy kościele górującym nad naszą 

szkołą. W głównej mierze ciekawscy gapie. Ilu z nich 

właściwie przeżyło ten moment? Poczuło żal, wdzięcz-

ność, współczucie? Oni i my – odstaliśmy swoje i ode-

ANTYREPORTAŻ C.D. 

szliśmy, zapominając w dzisiejszych czasach, że to nie 

było czterdziestu, osiemdziesięciu czy dwustu zabitych, 

nieindywidualistów bez tożsamości, jak to dziś bezna-

miętnie media faszerują pierogi naszych umysłów, zobo-

jętniając nas, stępiając wrażliwość.  

Dlaczego? 

Zapomnij o tych długich, drżących palcach, o 

białych mankietach koszuli, o wiecznych objęciach odde-

chów. Zamień je na oliwkowy, wytworny mundur, włosy 

pachnące kminkiem i ostatnie, jak się okazało, pożegnal-

ne ucałowanie powiek strapionych i gorzkich jak ziarna 

kolendry. Odurzająco słodki aromat lawendy wywietrzał, 

zawaliły się spróchniałe schody. Za buchającą smolistym 

dymem lokomotywą ciężkie koła wagonów wtoczyły się 

na peron odległy o tysiące kilometrów, wyschły na wiór 

oczy, którym zabrakło łez. 

I my, którzy słusznie tłumaczymy sobie, że ta 

pamięć to nie krzewienie w młodych pokoleniach niena-

wiści do oprawców. A jednak tak niewielu potrafi po-

dziękować. Posadzić drzewo. 

Miły, jak mam ci to wszystko opowiedzieć?… 

 
Aleksandra Dołęga, kl. Ia 

 Czym jest wolontariat? Dla każdego jest czymś 
innym, lecz jeśli chcielibyśmy go zdefiniować, określimy 

go jako dobrowolną, świadomą, a przede wszystkim bez-
płatną pracę na rzecz innych jednostek lub całego społe-

czeństwa. Kolejną charakterystyczną dla wolontariatu cechą 

jest fakt, iż jest to praca, która wykracza poza związki  ro-
dzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, oznacza to ni mniej, ni 

więcej jak to, że wolontariatem nie można nazwać pomocy 

w domu, czy np. pomagania własnej babci. O wolontariacie 
mówimy, gdy bezinteresownie pomagamy ludziom, z który-

mi nie jesteśmy związani więzami rodzinnymi, koleżeński-
mi czy przyjacielskimi. 

 Zastanawiać może, skąd w naszych czasach, które 

są nastawione na konsumpcję, na zdobywanie i na ciągłe 
gromadzenie dóbr, w czasach, gdy większość młodych ludzi 

jest nastawionych na „mieć”, a nie na „być”,  tak duża rola 
instytucji wolontariatu? Uważam, lecz jest to moja bardzo 

subiektywna opinia, że ludzie na pracę w wolontariacie de-

cydują się z pobudek egoistycznych. Dla wolontariusza naj-
ważniejsza jest motywacja, potrzebuje jej, żeby dobrze i 

sumiennie pracować.  Najczęstszą motywację dla wolonta-

riuszy stanowi: 
- chęć zrobienia czegoś dla innych; 

-chęć zrobienia  czegoś dobrego, pożytecznego; 
-chęć bycia potrzebnym; 

-chęć nawiązania nowych znajomości; 

-chęć spłacenia dobra, które się kiedyś otrzymało; 
-chęć zdobycia nowych umiejętności lub życiowych do-

świadczeń. 
Wszystko, co motywuje wolontariuszy, wypływa z  ich chę-

ci lub nawet potrzeby. Chęci zdobycia nowych doświad-

WOLONTARIAT 

czeń, chęci nawiązania znajomości. Ludzie trudzą się pracą 
w wolontariacie, bo czegoś chcą, tak naprawdę oczekują 

czegoś w zamian, np. że spłacą swój dług wdzięczności, 
który mają wobec kogoś. Wydaję mi się, że dziś bardzo 

niewielu wolontariuszy pracuje bezinteresownie, nie ocze-

kując nic w zamian, wiążą oni jakąś nadzieję ze swoją pra-
cą, chcą czegoś w zamian, lecz jak napisałem już na wstę-

pie, to moja subiektywna opinia. 

 Chociaż według mnie praca w wolontariacie jest 
przejawem egoizmu i próbą zaspokojenia własnych potrzeb, 

to tak naprawdę jest bardzo pożyteczna. W tym przypadku 
mówimy o altruizmie, który uchodzi za postawę przeciw-

stawną do egoizmu, jednak ja uważam, że altruizm jest taką 

formą egoizmu, która ma pozytywne zabarwienie, która nie 
jest destruktywna dla ludzi i społeczeństwa, tylko budująca, 

jednak jest specyficzną formą egoizmu. 
 Jedyne, co mi zostaje, to życzyć sobie i nam 

wszystkim, aby na tym świecie było więcej takich 

„egoistów”. Może wtedy udałoby nam się utworzyć z naszej 
planety  lepsze miejsce dla nas wszystkich. My jako społe-

czeństwo potrzebujemy ludzi, którzy pomagają innym, ale 

jednocześnie czynią też dobrze dla siebie, rozwijają się. 
Ludzi, którzy poszerzają swoje horyzonty, ludzi, którzy są 

otwarci na innych, ludzi, którzy potrafią połączyć przyjem-
ne z pożytecznym. Praca w wolontariacie nie musi być bar-

dzo czasochłonna i nie zawsze wymaga od nas dużego za-

angażowania i wysiłku, czasem wystarczy tylko chcieć 
nieść pomoc i robić rzeczy małe, by mieć swój wkład w 

tworzenie lepszego świata. 

Adrian Kowalczyk, kl.Ia 
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Blond słabości 
 

Ambrozją jest 
delikatny dotyk aksamitu, 
kolejny na ramieniu. 
Podmuch w płatku ucha,  
małe trzęsienie słońca, 
twojego światła. 
Zmysłowa całość, 
z dwóch ciał złączonych  
wstąpieniem. 
I szybujące nadgłowie,  
oderwane od zmysłów. 
Poniżej dachów dźwięki  
świtu. 
Karmazynowa noc 
w odcieniach błękitu. 
Dla Daniela 

KĄCIK POETYCKI — ZUZANNA GILEWICZ 

*** 
 

Pozorne azyle 
stojących na brzegu 

ciemnej tajemnic rzeki. 
Robią wszystko, co w ich mocy,  

by zdusić jęk cierpienia. 
Tajfuny śmieci wynoszone  

każdego dnia 
ze szpitali 

Przez pierwsze wschody – aniołki, 
po pełni skaczące do gardeł wydry. 

Rodziciele zamykają je w szufladzie na 
dnie morza. 
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