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„Jezus, rodząc się w ubóstwie Betlejem, 
chce stać się towarzyszem drogi każdego z nas”. 

(Benedykt XVI) 
 

 
Drodzy Rodzice i Uczniowie,  
Profesorowie i Pracownicy,  

Byli Wychowankowie i Sympatycy  
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu  

 
 

Potęga Miłość sprawiła to,  
że wielki i wszechmocny Bóg stał się 

„podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu”. 
 

Niech święte dni Bożego Narodzenia  
jak i cały Nowy 2013 Rok 

 wypełni Wam Miłość Jezusa,  
której owocami są: 
pokój, radość i siła.  

 
 

z pamięcią w modlitwie  
 

ks. Jerzy Babiak  
Dyrektor szkoły  

 
 

Boże Narodzenie 2012  
 
 
 
 

 
 
 

"Kościół katolicki za mało chwali się tym, co 
udało mu się osiągnąć". Słowa te wypowie-
dział w listopadzie tego roku w  Watykanie Bo-
no, lider irlandzkiego zespołu rockowego U2. I 
choć chwalenie się społecznie jest zwykle  ne-
gatywnie postrzegane, a w Kościele ma swoje 
rzadkie zastosowanie, to jednak warto mówić  
o dobru. Przecież współczesny człowiek bar-
dziej skory  jest do nagłaśniania  zła, skandalu 
i sensacji,  stąd  bardziej wyjątkowo brzmią 
wszelkiego rodzaju  pochwały. 

"Chwała na wysokości Bogu". To Anio-
łowie w Betlejem wobec pasterzy  wypowie-
dzieli te słowa. Pochwalili Boga! Zrobili to, po-
nieważ  dobrze wiedzieli, jak ogromne dobro 
kryje się w wydarzeniu  "wcielenia Syna Boże-
go". "Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek 
mógł stać się Bogiem" – napisze św. Augu-
styn. I to jest największa i najmocniejsza sen-
sacja tych dni. Dlatego nie wolno nam milczeć, 
lecz pochwały dobrego i mądrego Boga należy 
wzmocnić i zwielokrotnić. Przecież jak wiele z 
tego wynika - dzięki Jezusowi życie nasze ma 
nową, bardziej doskonałą, niebieską jakość. 
Chwalmy Boga za to w modlitwach, w śpiewie, 
ale przede wszystkim życiem, które innym po-
wie, że Bóg jest godzien chwały. Chyba, że 
dalej siebie i tylko siebie, ku nicości, a nie no-
wej jakości  będziesz wychwalać ? 

 
ks. Jerzy Babiak, Dyrektor szkoły 
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My świętujemy, a gospodarka? 

 

Lada dzień zaczniemy w domach świętowanie 
narodzin Chrystusa i prawdopodobnie mało kto 
zawraca sobie w tym okresie głowę sytuacją go-
spodarczą. Ale ile tak naprawdę kosztują gospo-
darkę święta? A może raczej mają na nią pozy-
tywny wpływ? Postaram się rozwiać Wasze, 
drodzy czytelnicy, wątpliwości w tym zakresie. 
 
Powszechnie wiadomo, że każdy dzień wolny 
od pracy, poza weekendem, przynosi straty dla 
gospodarki. Wbrew powszechnej opinii nie tylko 
dla niej. Szkodliwe jest także dla wszystkich pra-
cowników, a konkretnie dla ich portfeli. Wynika 
to z prostego faktu, że gdy nie zarabia firma, nie 
zarabiają także pracownicy. Dotyczy to jednak 
głównie osób pracujących na  stawkach godzi-
nowych, którzy zwyczajnie tych godzin nie prze-
pracują. Gdy założymy, że PKB rośnie równo-
miernie w ciągu roku, to, na przykładzie roku 
ubiegłego, można stwierdzić, że jeden dzień 
wolny między poniedziałkiem a piątkiem kosztu-
je 0,4% PKB. 

Na szczęście nie jest tak źle, jak by się 
mogło wydawać. Na pomoc przychodzi wzmo-
żona konsumpcja. Ta w okresie przedświątecz-
nym wzrasta o ok. 20-25 % w stosunku do okre-
su zwykłego. Ona nas ratuje, bowiem dzięki niej 
PKB w ubiegłym roku wzrosło o ok. 5 mld zło-
tych netto, co spowodowało jego ostateczny 
wzrost. Myślę więc, że nie mamy powodu, by 
bać się lenistwa w Święta. Odpocznijmy trochę, 
gospodarka zarobi na naszych prezentach i ob-
żarstwie. 

 
                                                                                               

Paweł Kolbusz, kl. 3A 
 

Świąteczny decoupage 

Oglądając nowy kalendarz na rok 2013, roz-
rzewniłem się. Przypomniałem sobie czasy, 
kiedy zamieszczaliśmy w „Kontakcie” piękne 
wiersze Oli Pawłowicz. Dziś w kąciku poezji 

też będzie nieco sentymentalnie: publikujemy 
nowe wiersze Zuzi Gilewicz, studentki pierw-
szego roku filologii polskiej na Uniwersytecie 

Wrocławskim.      
                                                                                                             

J. Kaczorowski 

Kilka tygodni przed świętami Bożego Naro-
dzenia grupka młodzieży z wolontariatu mi-
syjnego oraz grupka chętnych wraz z p. 
prof. Ciesielską i prof. Jaroszczuk przygoto-
wywała bombki świąteczne. Pieniądze z licy-
tacji tych bombek zostaną przekazane na 
cele wolontariatu misyjnego. 
 
Bombki te wykonywaliśmy dwoma metodami, 
karczocha i decoupage. Robiliśmy je przez dwa 
tygodnie, w piątki po lekcjach, przez kilka go-
dzin. Pierwszy sposób, którego nauczyła nas p. 
prof. Ciesielska, to metoda karczocha. Polega 
ona na odpowiednim składaniu kolorowych 
wstążek i przykładaniu ich do styropianowej 
bombki oraz przyczepianiu szpilkami. Aby 
upiększyć bombkę jeszcze bardziej, po ukoń-
czeniu można doczepić różnego rodzaju ceki-
ny: gwiazdki, księżyce itp. Drugi sposób, które-
go nauczyła nas p. prof. Jaroszczuk, to metoda 
decoupage. Polega ona na wyrywaniu z serwe-
tek wzorów, które nam  się podobają. Następ-
nie z  danego wycinka należy oderwać warstwy 
tej serwetki, żeby została jedna, cienka. Potem 
naszą styropianową bombkę należy pomalo-
wać na kolor, który będzie pasował : biały, kre-
mowy itp.; po skończeniu malowania, żeby było 
szybciej, należy wysuszyć bombkę, np. suszar-
ką. Wzór, który wybraliśmy, przykładamy w 
miejscu, w którym naszym zdaniem powinien 
się znajdować, i przyklejamy, klejąc z zewnątrz, 
suszymy i kleimy dalej, żeby przykryć w miarę 
całą bombkę. Po ukończeniu możemy ją jesz-
cze upiększyć brokatami różnego koloru. Na 
koniec, dla trwałości naszego dzieła, należy po-
kryć je lakierem, może być z efektem starości. 
  Atmosfera, która panowała przy robieniu 
bombek, była bardzo fajna i świąteczna. Zachę-
cam wszystkich, którzy jeszcze nie próbowali 
swoich umiejętności przy takiej pracy, żeby 
sprawdzili się. Jest to bardzo dobry pomysł na 
świąteczny prezent. 
                                                                         
Kasia  
Łuczak, kl.1 

Poezja w KONTAKCIE 



Strona 3 

Bono w Watykanie: Kościół katolicki za mało chwali 

się tym, co udało mu się osiągnąć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Zmniejszenie zadłużenia pozwoliło krajom ubogim więcej inwestować w eduka-
cję, to zaś pozwoliło dalszym 52 mln dzieci pójść do szkoły. Jest to konkretne 
osiągnięcie, o którym trzeba ludziom mówić, aby wiedzieli, ile dobra mogą zrobić" 
Kościół katolicki za mało chwali się tym, co udało mu się osiągnąć przy okazji Wielkiego 
Jubileuszu – uważa Bono, lider irlandzkiego zespołu rockowego U2. Podczas pobytu w 
Watykanie 16 listopada spotkał się m.in. z kard. Peterem Turksonem, przewodniczącym 
Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, z którym rozmawiał o wielkim sukcesie kampanii na 
rzecz redukcji zadłużenia zagranicznego najuboższych krajów, podjętej przed rokiem 
2000. 
Muzyk przytoczył dane Banku Światowego, z których wynika, że zmniejszenie za-
dłużenia pozwoliło krajom ubogim więcej inwestować w edukację, to zaś pozwoli-
ło dalszym 52 mln dzieci pójść do szkoły. Jest to konkretne osiągnięcie, o którym 
trzeba ludziom mówić, aby wiedzieli, ile dobra mogą zrobić – uważa Bono. 
Kościół prowadził tę kampanię i zasługuje na wielkie uznanie za to, że znalazł się w 
awangardzie tego ruchu 
– stwierdził irlandzki muzyk. Jednocześnie przypomniał, że była to kampania międzywy-
znaniowa i w pewnym sensie interdyscyplinarna. Uczestniczyli w niej księża i zakonni-
ce, ale również punkowi muzycy, sportowcy, gospodynie domowe... 
Była to naprawdę wielka mozaika różnych grup społecznych. I jest to wielką zasługą 
Kościoła. Kościół nie zrobił jeszcze wszystkiego, co mógł. Nie powiedział jeszcze lu-
dziom, jak wiele udało się osiągnąć 
- podkreślił Bono. 
W rozmowie z Radiem Watykańskim przypomniał też swe spotkanie z Janem 
Pawłem II w 1999 r. Zapewnił, że wciąż nosi na piersi srebrny krzyż, który otrzy-
mał wówczas od papieża. 
Bono to pseudonim artystyczny Paula Davida Hewsona, urodzonego 10 maja 1960 w 
Dublinie. W 1976 wraz z trzema przyjaciółmi założył zespół, który pierwotnie nazywał 
się Feedback, później The Hype, a od 1978 nosi obecną nazwę. Początkowo próbował 
swych sił jako gitarzysta, ale szybko zorientował się, że głównym jego atutem jest śpiew 
oraz pisanie słów do piosenek wykonywanych przez zespół. Od 1979 Bono i jego kole-
dzy angażują się w działalność charytatywną na całym świecie i w 2005 byli nawet zgło-
szeni do Pokojowej Nagrody Nobla. Sam artysta ma na koncie szereg różnych odzna-
czeń i wyróżnień międzynarodowych.  

 
 KAI, kim 
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Wieczór Poezji Śpiewanej. Impresja 

„ Będziemy szli bez wytchnienia   
   Upadający ze zmęczenia  
   Bez gromkich fanfar i okrzy-
ków  
   Bez pozy dumnych wojowni-
ków„ – PO CO ? 

 
Czy wygrana w kolejnym wyści-
gu szczurów nie jest bardziej 
ekscytująca? Fałszywy aplauz  
kupionej „publiczności”, zalicza-
ne kolejne szczyty kariery i zo-
stawione  z tyłu nikomu niepo-
trzebne dzisiaj uczucia – wy-
zwanie XXI wieku czy nasz wy-
bór ? Mam nadzieję, że ta sala 
pełna uczniów i ich bliskich, któ-
rzy zasiedli w Sali Teatralnej 
naszej szkoły, i którzy oklaski-
wali 22 listopada wykonawców 
Wieczoru Poezji Śpiewanej, wie 
już, jak odpowiedzieć na te py-
tania.  

Trudno właściwie opo-
wiedzieć o tym wydarzeniu. 
Wielu z nas po raz pierwszy 
uczestniczyło w takim koncer-
cie. Niektórzy przyszli z czystej 
ciekawości , inni aby podtrzy-
mać na duchu swoich kolegów, 
którzy występowali na scenie, 
ale wszyscy zostaliśmy „ nazna-
czeni” przez „ducha” tego wie-
czoru, czy tego chcieliśmy, czy 
nie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zostaliśmy obsypani „ gwiezd-
nym pyłem” poezji, a potem to 

już tylko się działo… 
Poezja to taka ulotna, metafi-
zyczna,  a jednocześnie potęż-
na siła, która potrafi zatrzymać 
wskazówki zegara, przewarto-
ściować nasze spojrzenie na 
wiele rzeczy, „zresetować” na-
sze osądy, standardy, prioryte-
ty. 

Emocje, jakie  „unosiły” się po-
nad głowami publiczności w ten 
wieczór, miały prawie fizyczny 
ciężar. Tylko wydarzenia wywo-
łujące w nas duże emocje zo-
stają w pamięci, odciskają ślad 
w sercu.  

Wykonawcy zaprezento-
wali nam fantastyczne teksty, 
cudowną muzykę, subtelną, mi-
nimalistyczną, ale wymowną  
scenografię. Profesorowie, pra-
cownicy, uczniowie szkoły 
zmierzyli się z tematem, który 
dzisiaj bardziej kojarzy się z cie-
płymi kapciami, herbatką z kon-
fiturami i tomikiem poezji w noc-
nej szafce naszych babć. A jed-
nak słuchaliśmy ich jak głosu 
własnego serca, odnajdując w 
tych piosenkach cząstkę siebie 
– każdy z nas inną. Profesjonal-
ne, jakby szkolone wokalnie 
głosy połączone z amatorskimi 
(w dobrym znaczeniu) wykona-
niami, zawładnęły publiczno-
ścią. Ekspresja, momentami 
„wybuchające” na scenie wulka-

ny energii, a potem nagle 
szmer, aksamit, delikatność gło-
su następnego wykonawcy, któ-
ry jakby „przyczajony” w zaułku 
ciemnej uliczki zamienia się w 
światełko  latarni. Ten koncert 
był w całości niejako takim 
światełkiem, takim punktem od-
niesienia i pierwszą literą odpo-
wiedzi na pytania, które często 
kołaczą w naszych głowach. 
Jakie będą następne litery, jakie 
będą wyrazy składające się na 
te odpowiedzi, zależy tylko od 
nas. Być może życie, które jest 
taką różą, jaką  dostała w po-

dziękowaniu prof. Julia Janczu-
ra, pokaleczy nas boleśnie swo-
imi kolcami, a może będziemy 
tylko czuli pod stopami jej deli-
katne płatki - tego nie wiem, 
ale: 

„Będziemy szli bez wytchnienia 
Upadający ze zmęczenia 
Bez gromkich fanfar i okrzyków  
Bez pozy dumnych wojowni-
ków” – BO WARTO ! 
 
Justyna Jankowska, kl. I 
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Szlachetność samolubów? 

W powszechnej świadomości 
Święta Bożego Narodzenia są 
obecne jako „czas dawania” 
– prezentów, uśmiechu, ży-
czeń, przebaczenia. W te 
szczególne dni wyzbywamy 
się na chwilę egoizmu i obda-
rzamy drugiego człowieka 
zwykłą, prostą życzliwością. 
Jest to być może niepowta-
rzalna okazja, by przyjrzeć się 
zjawisku altruizmu i zastano-
wić nad jego rzeczywistym 
znaczeniem dla życia ludzkie-
go.  
Białe nie takie białe  
 Badania dowodzą, że ge-
sty poświęcenia i bezinteresow-
nej pomocy nie są wcale takie 
rzadkie, jak zwykliśmy sądzić. 
W istocie codziennie wspieramy 
innych, ponosząc przy tym czę-
stokroć niemałe koszty. Dlacze-
go?  Uważa się, że jest to po-
dyktowane naszym wartościa-
mi, wypracowanym przez lata 
kodeksem moralności i zasada-
mi życia społecznego. Ale czy 
tylko tym?  Ostatnio wśród na-
ukowców zajmujących się ba-
daniem ewolucyjnego przysto-
sowania człowieka do życia w 
zbiorowości szerzy się pogląd, 
jakoby altruizm wynikał z natu-
ralnych uwarunkowań. Bez sen-
su, powiedzą niektórzy. Prze-
cież ewolucja mówi, że prze-
trwają najsilniejsi, po co zatem 
mieliby dbać o potrzeby innych, 
zamiast powoli i systematycznie 
iść po trupach do celu?  
Przysługa za przysługę 
 Choć zdolność do niesie-

nia pomocy wydaje się nie mieć 

uzasadnienia, podświadomie 

doskonale rozumiemy zasadę 

wzajemności. Człowiek nie jest 

istotą szczególnie silną. Gdyby 

nasi przodkowie nie współpra-

cowali i nie wspierali siebie na-

wzajem, nie przetrwalibyśmy do 

dziś. Szczególnie w trudnych 

czasach prehistorycznych, ludzie 

zyskiwali więcej, polując razem 

lub opiekując się chorymi, niż 

gdy zajmowali się swoimi jed-

nostkowymi potrzebami. Nie byli-

by wówczas w stanie zdobyć po-

żywienia czy obronić się przed 

drapieżnikami. Stąd prosta kal-

kulacja, zrozumiała już dla pierw-

szych przedstawicieli naszego 

gatunku: inwestując nasz czas, 

energię i część zasobów, jedno-

cześnie zyskujemy pewność, że 

nie zostaniemy sami w sytuacji 

kryzysowej. To był (i jest wciąż) 

integralny element funkcjonowa-

nia w grupie. Altruiści w prze-

szłości okazywali się silniejsi, 

skuteczniejsi w walce o prze-

trwanie, ergo – to oni, nie ego-

iści, zdołali przekazać nam ma-

teriał genetyczny. 

Współczesne łowy 

Tak jak nasi przodkowie, tak i my 

realizujemy swoje interesy na 

zasadzie wzajemności. Według 

eksperymentu, jaki został prze-

prowadzony przez prof. Dennisa 

Regana w Cornell University, 

osoby, którym udzielimy przysłu-

gi, o którą nie prosiły, chętniej 

przychylą się do naszych propo-

zycji, a nawet będą gotowe dzie-

lić się z nami swoimi dobrami. O 

altruizmie możemy mówić jednak 

tylko wówczas, kiedy mechanizm 

ten działa poza naszą wolą i nie 

jest powodowany określonymi 

intencjami, inaczej mielibyśmy 

do czynienia z pospolitym wyra-

chowaniem. Co ciekawe, choć 

nietrudne do przewidzenia, lu-

dzie, którzy pomagają innym i są 

zdolni do współpracy, są oce-

niani jako atrakcyjniejsi i cieszą 

się większym powodzeniem u 

płci przeciwnej, jak dowodzą 

badacze z Newcastle Universi-

ty. To naturalne, szukając bo-

wiem potencjalnego partnera, 

nie chcemy, by był narcyzem i 

egoistą. Każdy związek to rela-

cja symbiotyczna, w której żad-

na ze stron nie powinna czuć 

się zaniedbywana. Ponadto al-

truiści są znacznie bardziej za-

radni życiowo niż egoiści, co 

może na pierwszy rzut oka wy-

dawać się nieco zaskakujące. 

Nie tylko chłodny bilans 
 Mimo iż zasada wzajem-

ności jest wpisana w naszą na-

turę i stanowi opłacalny mecha-

nizm, nie moglibyśmy jej prze-

strzegać, gdyby nie inne czynni-

ki. I to one właśnie  pozwalają 

nam definiować, kiedy postępu-

jemy altruistycznie, a kiedy nie. 

Emocje. Szczególnie w dzisiej-

szych czasach, gdy nasze prze-

trwanie nie jest już tak silnie 

uzależnione od pomocy innych, 

a powszechny indywidualizm i 

niezależność skłania nas raczej 

do życia obok ludzi, niekoniecz-

nie z ludźmi, ewolucyjnie wy-

pracowany system zwyczajnie 

by się załamał. Pokusa ego-

izmu byłaby zbyt silna, gdyby 

nie nasza zdolność do odczu-

wania różnorakich emocji: em-

patii, współczucia wobec po-

krzywdzonych, uczucia wstydu 

w sytuacji, gdy odmawiamy ko-

muś pomocy oraz aprobaty i 

podziwu wobec ludzi, przeja-

wiających postawę altruistycz-

ną. Instynkty te wynikają z roli 

człowieka jako istoty społecz-

nej. Podobnie jak intuicyjny 
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Szlachetność samolubów? 

Ciąg dalszy 

sprzeciw wobec zachowań ego-

centrycznych, które budzę nie-

smak, gniew, a nawet pogardę, 

gdy dana osoba zostaje uznana 

za manipulanta, niewdzięcznika 

lub po prostu zwykłego drania. 

Żyjemy we wspólnocie, odczu-

wamy wzajemną więź i nie po-

doba nam się, kiedy ktoś nad-

używa czyjegoś zaufania lub 

dobroci, cenimy natomiast tych, 

którzy potrafią przysłużyć się 

innemu członkowi grupy, a więc 

po części nam samym. Nie my-

lili się być może filozofowie, 

twierdząc, że człowiek jest do-

bry z natury – jak na razie 

wszystkie badania dowodzą, że 

„popęd pomocy” jest w nas bar-

dzo głęboko zakorzeniony. 

Nie wszystko złoto… 
 No dobrze, wszystko pięk-
nie, ale czy mamy przez to ro-
zumieć, że altruizm wynika z 
egoizmu? Niezupełnie. To mija-
łoby się z samą definicją tego 
słowa, według której jest to: 
„postawa bezinteresownej troski 
o dobro innych, w myśl której w 
przypadku kolizji dobra własne-

go z cudzym należy dążyć do 
realizacji dobra drugiego czło-
wieka”, jak głosi nam interneto-
wa encyklopedia. 
 Jeśliby altruizm wraz z ca-
łym szeregiem swoich znaczeń 
pochodził  z ewolucji, nie mieli-
byśmy dziś wojen, sporów i wy-
zysku. Nie dochodziliby do wła-
dzy despoci, którzy kierują się 
dobrem własnym, a nie wspól-
nym. Nie tyle sam altruizm jest 
w nas obecny od dnia narodzin, 
ile skłonność do pewnych kon-
kretnych działań z nim związa-
nych. Fundamenty naszej cnoty 
kształtowały się na przestrzeni 
wieków i bez względu na ich 
pochodzenie, to tu i teraz doko-
nujemy na bieżąco realnych wy-
borów. Wciąż widzimy przykła-
dy osób, które poświęcając ży-
cie innym, zaniedbują siebie. 
Ewenement ten tłumaczyć już 
może wyłącznie całkowite od-
danie idei, któremu nie towarzy-
szą  żadne osobiste pobudki. 
Krótka historia dobroci 
 Każdy z nas ma w sobie 

zalążek altruizmu, nielicznym 
jednak osobom udaje się go na-
prawdę rozwinąć. Zamiast więc 
według zasady „jak Kuba Bogu, 
tak Bóg Kubie”  kupić rodzicom 
prezent w nadziei, że oni kupią 
nam droższy, zastanówmy się, 
czy nie chcemy po prostu spra-
wić im przyjemności.  Święta to 
czas dawania. Nie tylko w wy-
miarze materialnym. To także 
czas dzielenia się swoim czło-
wieczeństwem.  Nasi przodko-
wie na sawannie całkiem nieźle 
sobie z tym radzili, a dla nas 
miałoby to być problemem? Je-
śli już jesteś altruistą, przysłu-
żysz się nie tylko drugiemu 
człowiekowi, ale i ewolucji. Jeśli 
zaś tkwisz w okowach ego-
izmu… Cóż, nie broni Cię to 
przed pomocą innym. Pogódź 
się z tym. I zastanów, czy jeśli 
już i tak coś robisz, nie warto by 
było robić tego z potrzeby ser-
ca, nie tylko dla własnej korzy-
ści.    
                                                                                          
Joanna Gorczyca , kl. 2A 

Po dobrej i złej stronie życia  
W czwartek 6 grudnia gościli-
śmy w naszej szkole postać o  
bardzo bogatej biografii mimo 
młodego wieku – Anię Golędzi-
nowską. To ktoś, komu życie 
rzucało nie lada wyzwania, a 
jednak udało jej się wrócić na 
drogę szczęścia. Mówiąc po-
tocznie, musiała „zaliczyć dno”, 
aby się od niego odbić. Ania 
jest osobą bardzo otwartą, w 
przeciwieństwie do wielu ludzi 
nie boi się mówić o życiu, o 
tym, przez  co przeszła; o nar-
kotykach czy gwałcie.  Spotka-
nie z nią i wysłuchanie tego, co 
ma do powiedzenia, było czystą 

przyjemnością i wstrząsającym 
doświadczeniem. Warto zwra-
cać uwagę na takich ludzi, albo-
wiem  mają oni trzeźwe spojrze-
nie na samych siebie i świat, 
ponieważ byli po „dobrej i złej” 
stronie życia. Nasza szkoła po-
winna organizować więcej ta-
kich spotkań, to one otwierają 
nam oczy i pozwalają dostrzec, 
że różne okropne, jak i cudow-
ne rzeczy dzieją się na tym 
świecie, a wyboru nie da się 
uniknąć. 
                                                                                     
Sara Bozser, kl. 2B 



Strona 7 

PARDĄSIK W WARSZAWCE 
CZYLI Z WIZYTĄ  

U PREZYDENTA FRANCJI 

 

Dnia 15 listopada, w okolicach 
godziny 22 grupą liczącą oko-
ło 25 osób, wraz z opiekunami: 
prof. Anną Bukiewicz-Szul i 
ks. Krzysztofem Rzepeckim 
oczekiwaliśmy przyjazdu po-
ciągu. Stacja docelowa – War-
szawa Główna.  Podróż zajęła 
nam całą noc, aż do godziny 7 
nad ranem.  
 
Następnie udaliśmy się do 
Schroniska Młodzieżowego nr 2 
przy ulicy Smolnej w centrum 

Warszawy, by tam pozostawić 
bagaże i odświeżyć się. Czasu 
na to było niewiele, bowiem plan 
wyjazdu był bardzo napięty. 

Zaraz po śniadaniu wyru-
szyliśmy do Muzeum Chopina, 
mieszczącego się w Pałacu 
Ostrogskich.  Muzeum poświę-
cone wybitnemu kompozytorowi 
zaskoczyło nas różnorodnością 
wystaw, na które składały się za-
równo te poświęcone życiu pry-
watnemu Chopina, jak i jego 
twórczości warszawskiej czy pa-
ryskiej. Każdy ze zwiedzających 

wyposażony był w specjalną kar-
tę zbliżeniową przeznaczoną do 
odtwarzania multimediów: audio 
z utworami czy krótkich filmów. 
Wystawy w muzeum Chopina 
mieszczą się aż na czterech pię-
trach, urozmaicone efektami au-
diowizualnymi potrafią zacieka-
wić osoby w każdym wieku.  Z 
ciekawszych eksponatów z mu-
zeum mogę wspomnieć pukiel 
włosów artysty, zebranych tuż po 
jego śmierci, prywatne listy do 
przyjaciół i rodziny czy zeszyty 
Chopina, w których uczył się ka-
ligrafii.  

Po zwiedzeniu Muzeum 
Chopina i posileniu się w barze 

mlecznym, wybraliśmy się do 
Parafii Świętego Stanisława 
Kostki przy ulicy Hozjusza 2, 
przy której mieści się grób błogo-
sławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki. Część kościoła została 
przekształcona w muzeum po-
świecone tej ważnej postaci, w 
którym znajdują się pamiątki, 
rzeczy prywatne czy drastyczne 
zdjęcia z obdukcji zmarłego 
śmiercią męczeńską kapłana. Po 
muzeum oprowadzała nas pani, 
która osobiście znała księdza 
Jerzego, co czyniło jej opowieść 

jeszcze bardziej wyjątkową i 
autentyczną. Choć zwiedza-
nia muzeum ks. Popiełuszki 
początkowo nie mieliśmy w 
planie wyjazdu, wywarło ono 
na nas ogromne wrażenie.  

Następnie mieliśmy 
chwilę wolnego czasu, póź-
niej udaliśmy się do Planeta-
rium należącego do obiektu 
Centrum Kopernika, gdzie 
za pomocą specjalnego 
ekranu, leżąc na odchyla-
nych do tyłu fotelach, oglą-
daliśmy niebo nad Warsza-
wą oraz wzięliśmy udział w 
projekcji filmu pt. „Czarne 
dziury – podróż w niezna-
ne”. 

Po wizycie w Planeta-
rium, dniu pełnym wrażeń i 
nieodespanej podróży wróci-
liśmy do schroniska, podzi-
wiając przy okazji Warszawę 
„by night”. W drodze do 
schroniska zahaczyliśmy o 
Krakowskie Przedmieście, a 
także podeszliśmy pod Pa-
łac Prezydencki. Ku nasze-
mu zdziwieniu, już drugi raz 
tego samego dnia zobaczyli-
śmy samochód prezydenta 
Francji goszczącego w tych 
dniach w stolicy. Ks. Rze-
pecki nie krył radości z tego 
powodu, i choć pracownik 
ochrony patrzył na naszą 
grupę podejrzliwie, udało się 
zrobić zdjęcie. 

Kolację w schronisku 
przygotowywaliśmy wspól-
nie (a właściwie zostaliśmy 
podzieleni na małe podgru-
py do przygotowywania po-
siłków). Zjedliśmy tosty w 
trzech postaciach, a następ-
nie spotkaliśmy się w Sali 
służącej za rekreacyjną na 
wieczornych modlitwach i 
zabawach. 

 Następnego dnia 
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z samego rana udaliśmy się do 

Centrum Kopernik, gdzie mieli-

śmy przeznaczone cztery go-

dziny na zwiedzanie całego 

obiektu, ponadto udało nam się 

otrzymać bilety, które wyjątko-

wo trudno zdobyć, na udział w 

warsztatach robotycznych  i fi-

zycznych. Podzieliliśmy się na 

dwie grupy pod względem zain-

teresowań i zaczęliśmy zaba-

wę. W grupie fizycznej, w której 

zajęciach uczestniczyłem całe 

dwie godziny eksperymentowa-

liśmy z ciekłym azotem, zaś 

druga grupa wraz z ks. Rzepec-

kim programowała roboty. Po 

warsztatach mieliśmy czas, aby 

zwiedzić resztę Centrum. Na 

terenie całego obiektu jest z ty-

siąc stanowisk, na których moż-

na wykonywać różne proste do-

świadczenia jak i dowiadywać 

się o różnych rzeczach. Po paru 

godzinach zabawy i zwiedzania 

wyszliśmy z Centrum Koperni-

ka, później mieliśmy dwie go-

dziny czasu wolnego na prze-

chadzanie się po Warszawie.  

O 19 mieliśmy kolację, która 

przygotowaliśmy wraz z moim 

kolegą, jednak nie było popytu 

na nasze parówki i tosty. Tak 

więc, całe jedzenie zabrał jeden 

z uczniów, niestety nie mogę 

powiedzieć który. W niedziele 

rano udaliśmy się na dworzec 

PKP, z którego wróciliśmy pro-

sto do Wrocławia. 

Podczas pobytu w stolicy 

oczywiście nie obeszło się bez 

sucharów księdza Rzepeckie-

go, np. krzyczenia do nas tak, 

aby jak najwięcej obcych ludzi 

usłyszało „poprawczak idzie-

my”,  sucharów o ślepej klaczy, 

niedźwiedziu w dziurze czy zna-

nego wszystkim „pardąsika”, co 

p o  f r a n c u s k u  z n a c z y 

„przepraszą”. Wyjazd do War-

szawy uważamy za bardzo uda-

ny. 
Kamila Sawicka i Michał Gołębiewski, 

kl. 2b   

Zrozumieć Wschód 

21 listopada uczestniczyliśmy 

w kolejnym spotkaniu w ra-

mach Ligi Nauki, tym razem 

pt. „Problemy i wartości 

Wschodu”. Gościem naszego 

liceum był Jerzy Bahr – polski 

dyplomata, ambasador. Ukoń-

czył on studia w zakresie so-

cjologii na Uniwersytecie Ja-

giellońskim. Od 2006 do 2010 

roku pełnił urząd ambasadora 

Rzeczpospolitej Polskiej w Ro-

sji. Pracował również w Kijo-

wie i Wilnie. Odznaczono go 

Krzyżem Komandorskim Orde-

ru Odrodzenia Polski i Krzy-

żem Komandorskim Orderu 

„Za Zasługi dla Litwy”. Bez cie-

nia wątpliwości możemy 

stwierdzić, że mieliśmy okazję 

wysłuchać osoby o niezwy-

kłym doświadczeniu. 

 Na wykład przybyli 

uczniowie i nauczyciele z za-

proszonych pobliskich szkół. 

Pan Jerzy Bahr poruszył m.in. 

kwestię istnienia krzywdzą-

cych stereotypów wśród Pola-

ków i Rosjan.  Wzajemna wro-

gość i niechęć wynika w dużej 

mierze z trudnej historii obu 

narodów. Pamięć o tragediach 

takich jak II Wojna Światowa 
czy w szczególności Katyń, mu-
si być podtrzymywana. To wła-
śnie historia jest nieodzownym 
elementem budującym świado-
mość jednostki i narodu. Nie-
mniej jednak ponad 70 lat po 
wojnie my, młodzi ludzie żyjący 
w krajach Europy, mamy obo-
wiązek podejmować działania 
dążące do pokoju. Jak to osią-
gnąć? Z czego biorą się stereo-
typy? Krzywdzące wyobrażenia 
są wynikiem nieznajomości na-
szych kultur, historii i proble-
mów dnia codziennego. Jedno 
jest pewne – utrwalanie takich 
przekonań nie prowadzi do ni-
czego dobrego. 

Kolejnym punktem wy-

kładu był problem wolności. 

Musimy zaakceptować to, że 

się różnimy. Nie wszyscy rozu-

mieją słowo „wolność” w ten 

sam sposób. Nie każdy  przej-

muje się sprawami całego pań-

stwa lub wyraża chęć przyna-

leżności do lokalnych samorzą-

dów. Możemy się oburzyć i 

spytać: co jest ważniejsze – za-

chodnia „świadomość”,  idea 

walki o upragnioną wolność, 

czy spokój i zadowalające pro-

sperowanie własnego domo-

stwa niezależnie od ustroju po-

litycznego? Każdy z nas w za-

leżności od poglądów, osobi-

stych przemyśleń, czasem rów-

nież i wieku, odpowie inaczej. 

Musimy to uszanować. 
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W kontaktach między-

ludzkich, podczas spotkań biz-
nesowych  nikomu nie wolno  
wywyższać się, nakazywać. 
Należy, jak mówił Pan Amba-
sador, przedstawić własne sta-
nowisko czy propozycję roz-
wiązania problemu,  przyjąć 
odpowiedź – uszanować decy-
zję równorzędnego partnera w 
negocjacjach. 

Po wykładzie nadszedł 
czas na pytania zadawane 
przez zgromadzonych na sali 
uczniów. Najbardziej trafnym 
było „Jak Pan sądzi, czy wpro-
wadzenie demokracji w Rosji 
jest w ogóle możliwe?”. Do-
chodzimy w tym momencie do  
tego, czym dla nas – każdego 
z osobna jest demokracja. Po-
jawia się, jak zauważył nasz 
gość, ten sam problem co z 
wolnością – znaczenie ma 
świadomość, znajomość przy-
kładów, osobiste przekonanie i 
chęć działania. Nazwanie 
pewnego ustroju politycznego 
demokracją nie czyni go  jesz-
cze porządkiem, który jest, 
mam nadzieję, tak bliski na-
szym sercom jak idea 
„demokracji ateńskiej” – to nie 
tylko ustrój,  lecz wartość, 
przekonanie  wywodzące się z 
naszego wnętrza, wymagające 
przekazywania dalej i poszuki-
wania wzorców. 

Kontynuując wykład, 
Jerzy Bahr po raz kolejny pod-
kreślił, że Rosja to kraj wielki i 
pełny kontrastów – kraj ludzi 
bogatych i biednych, mental-
ności zachodnioeuropejskiej i 
niewyobrażalnej prostoty. Ci 
wszyscy ludzie tworzą swoją 
ojczyznę. Dla niej gotowi byli 
walczyć, poświęcić życie, a  
bolesne wspomnienia przeka-
zywali dzieciom. W niej i dla 
niej dzisiaj następne pokolenia 
uczą się, pracują, zakładają 

rodziny.  Mimo pewnych po-
działów wszyscy jesteśmy ta-
kimi samymi ludźmi. To wła-
śnie powinno być naszą siłą i 
zachętą do budowania, a nie 
tworzenia kolejnych barier. 
Obyśmy nigdy nie zapomnieli 
o tym, że każdego dnia razem 
– bez względu na naszą naro-
dowość – tworzymy historię 
własnego kraju i wspólnej Eu-
ropy. Każdy dzień jest niepo-
wtarzalną szansą i tylko od 
naszego podejścia, świadomo-
ści zależy, jak ją wykorzysta-
my. Przed każdym pokoleniem 
los stawia nowe wyzwania. 
Dziś nie giniemy za ojczyznę, 
nie bronimy jej granic. Dziś 
kultywujemy pamięć, wyciąga-
my wnioski, chronimy tożsa-
mość narodową. Przez wza-
jemny szacunek dążymy do 
życia w pokoju i zgodzie. Jak 
podsumował Pan Ambasador 
–  każde państwo rozwija się 
w swoim tempie. Rosja nie jest 
taka jak inne kraje. Jej specyfi-
kę trudno tak naprawdę zrozu-
mieć i wytłumaczyć. Brak jej 
wciąż przykładów, „naszego” 
rozumienia demokracji i wol-
ności, dlatego nie możemy po-
sądzać jej mieszkańców o 
brak zaangażowania  i mierzyć 
i ch  w ł a sn ą  l u b  t zw . 
„zachodnioeuropejską” miarą. 
Jak powiedział nasz gość, na-
leży cierpliwie czekać i zrozu-
mieć złożoność problemów 
tego wielkiego obszaru, za-
miast bez zastanowienia kryty-
kować. 

Było to bardzo warto-
ściowe spotkanie o interesują-
cej i niezmiernie ważnej tema-
tyce dotykającej każdego z 
nas, naszej postawy i wzajem-
nych relacji.  Dostarczyło ono 
nam kolejnego bodźca do 
przemyśleń i wewnętrznego, 
intelektualnego rozwoju bez 

On the 17
th
 of November we visited the 

Copernicus Science Center in War-
saw. The Center is located near the 
river Wisla. The building contains sev-
eral interactive exhibits which are de-
signed for different age groups:  chil-
dren, youth and adults. Some of the 
exhibits are temporary, for example:  
“Good Vibrations”. It is located near 
the entrance of the building. In this 
exhibit we could explore how sounds 
are made, and we were able to play a 
tune on a string by simply balancing 
our body. In groups we could play 
tunes on common items, such as bot-
tles, pieces of wood, etc. This exhibit 
let us explore the world of music and 
sound. 
Another interesting exhibit was one 
which let us explore the world of light 
and see an illusion. We went di-
rectly to a crime scene and helped a 
detective solve a mystery. Another 
exhibit showed us the beginning of the 
history of mankind up to present day 
technology where we could use robots 
or build a construction in a pool of wa-
ter. 
On the second floor we could lay down 
on a fakir’s bed, hear how our voices 
could be distorted and see how much 
water could be squeezed out of our 
body. Another exciting place in the 
Centre is the Planetarium - our group 
watched a terrific show in the Heavens 
of Copernicus. There was also an ex-
hibit which allowed us to survive an 
earthquake, watch a tornado take form 
and take a ride on a flying carpet. 
One of the funniest exhibits was a 
training bicycle, which when you ped-
aled, illuminated a skeleton on the wall 
behind. Throughout the center we 
could actively try and explore things, 
like in the “Re: Generation” exhibit. 
Here we could make a speech and 
see how our eyes reacted to commer-
cials. This exhibit was prohibited for 
children under 14. 
One of the events that we enjoyed dur-
ing our visit was a show in the Robotic 
Theater. The title was “Prince Ferrix 
and Princess Crystala” and the story 
was based on one of the ”Tales of the 
Robots” by Stanislaw Lem by the 
same title. Although our visit in the 
center was short we experienced a lot 
and had great fun. I can guarantee 
one thing - boredom is impossible dur-
ing your stay at the center. 
                                                                                                          

Sophia Bałdysz, kl. 2B                    

A short visit to the Copernicus Sci-

ence Center 
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CZEGO NIE WIESZ O MISTRZYNI BRYDŻA… 

W szkole, gdzie uczy się niewiele ponad 110 
osób, wszyscy znamy się przynajmniej z wi-
dzenia. Każdy kryje w sobie unikatową ta-
jemnicę, własny pogląd na życie, plany na 
przyszłość. Czy jednak mijając tą samą oso-
bę po raz czwarty na korytarzu w poniedział-
kowy poranek zastanawiamy się, co dzieje 
się w jej głowie – o czym myśli, czego chce, 
co ją cieszy, a co interesuje? Czy zechcemy 
się tego dowiedzieć i rozpocząć rozmowę? 
W tym świątecznym numerze gazetki mamy 
okazję przeprowadzić wywiad z niezwykle 
utalentowaną, skromną i gotową do pomocy 
uczennicą, stypendystką Prezesa Rady Mi-
nistrów – Sophią Bałdysz. Chodząc na więk-
szość zajęć razem, jak i również przyjaźniąc 
się, jesteśmy pewne, że nie są to puste sło-
wa. Nasza Zofia to nie tylko rewelacyjne wy-
niki w nauce, turnieje brydżowe, nieocenio-
ne wsparcie czy cudowny śpiew. Mamy na-
dzieję, że tych kilka pytań pozwoli wam do-
wiedzieć się o niej więcej: 
 
- Co motywuje cię do sumiennej nauki 
każdego dnia? 

 
W ciągu pierwszych lat edukacji w szkole do na-
uki motywowali mnie rodzice. Z czasem to się sta-
ło pewnego rodzaju przyzwyczajeniem, nawy-
kiem, że wracam do domu , siadam i po prostu 
się uczę. Z sumiennością różnie bywa, ale staram 
się w czasie wypełniać swoje obowiązki szkolne. 
Wiem, że to, czego nauczę się dzisiaj, może mieć 
duży wpływ na to, co będę robić w przyszłości. 
 
- Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 
- Szczerze mówiąc, trudno jest mi wprost odpo-
wiedzieć na to pytanie. Lubię biologię i geografię, 
które mam nadzieję zdać na maturze. Istnieje nie-
wiele przedmiotów szkolnych, których nauka nie 
sprawia mi przyjemności. 
- Jakie masz plany na studia? 
 
- Od czasu przyjścia do liceum moje plany zmie-
niały się niejednokrotnie. Jednak zawsze punktem 
wyjściowym była biologia bądź geografia. Chcia-
łabym studiować oceanografię. Najlepszym do 
tego miejscem byłaby Australia. Czy uda mi się to 
zrealizować? Zobaczymy. 
 
-Czy jest jeszcze coś (oprócz brydża), w  co 
chciałabyś się zaangażować? 
 
- Brydż pochłania ogromną ilość mojego czasu. 
Turnieje, zjazdy ligowe, olimpiady oraz przygoto-
wania do nich potrafią być naprawdę wyczerpują-
ce. Chciałabym w przyszłości powiązać brydż z 
życiem zawodowym, ale nie wiem, czy mi się uda, 
gdyż brydż jest bardzo czasochłonnym i kosztow-
nym sportem. 
 
- Jakie są twoje inne pasje oprócz brydża?  
- W wolnych chwilach poza brydżem lubię podró-
żować z rodziną bądź znajomymi i czytać książki, 
najchętniej kryminały. 
 
 
Pragniemy podkreślić, że wydobycie tych informa-
cji od bohaterki naszego wywiadu nie było łatwe. 
Początkowo Zofia nie chciała się na niego zgo-
dzić. Po dłuższej chwili namysłu i pod lekkim 
przymusem wreszcie zaakceptowała propozycję 
„ K o n t a k t u ” .  
Dziękując za poświęcenie nam swojego cennego 
czasu, życzymy Sophi dalszych sukcesów! 
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Suchary Księdza Rzepy 

Włóczykij uczestniczy w spotkaniu. Pod koniec przewodniczący 
pyta: 
-Czy ma ktoś coś do powiedzenia? 
Włóczykij się zgłasza 
- Piętnaście plus siedem, dziękuję. 
 
 
Mężczyzna jedzie windą, do której wsiada blondynka. Pyta ją: 
- Na drugie? 
- Elżbieta. 
 
 
Muminek do Mogotki: 
- Gdybyś miała  problemy albo trudności w życiu, masz do mnie 
numer? 
Migotka odpowiada 
- Tak. 
- To wykasuj. 

Kącik poetycki 
Kochając listy 

Kochając listy 

Czekam na list, który nadejść nie chce 
Na dwie luźno złączone strony  
Przez które w nocy nie śpię 
 

Będą pachnieć atramentem i twoją ręką 
Zatęchłą otoczką papierosowej ręki 
Wcale nie masz ochoty, a jednak piszesz  
To przez cholerną pełnię księżyca 
Psy wyją, a ty zapełniasz pustkę, której nie 
było 
 

Przecież to nie ty 
Przecież na co dzień jesteś szczęśliwy  
 

Myślę czasem, że może wziąć  
Książkę pełną adresów i wysłać 
Jeden, drugi, piętnasty  
Kiedyś trafię na ciebie  
Ciebie, który zmęczony życiem  odpiszesz, 
choć nie chcesz. 
 
12.07.2012 

Mówisz do mnie jakbyś była nad rzeką 

Mówisz do mnie jakbyś była nad rzeką 
Wszędzie są rzeczy ciekawsze, piękniejsze 
Rzucasz na wiatr słowa bezszelestne. 
Przecież nie będziesz marnowała powietrza 
Jesteś tam ciągle, gdy ja rażona już wiem. 
Wiem, co wiedzieć rankiem powinnam. 
Rankiem, gdy zamiast budzika obudził mnie szum 
zepsutego prysznica. 
Przecież ty nigdy moja nie będziesz. 
Między zwojami wciąż plączą się męskie ręce. 
Pełzają na kolanach pierścionki z sercem. 
Pytanie tylko czy ja tam jestem?  
Wzorem spłoszonej sarny tętno przyśpiesza.  
 
6 wrzesień 2012 
 

Poli M., najciekawszej osobie, jaką spotkałam oraz 

inspiracji powyższego przez jedno dziwne zdanie. 

Zuzanna Gilewicz: Wiersze 
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Od Redakcji 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim dziennikarzom za cały wysiłek włożony w pracę na 
rzecz gazetki szkolnej, a szczególnie za poświęcony czas, on bowiem był w tym trudnym okresie eg-
zaminów semestralnych i nieustępliwie zbliżającej się klasyfikacji na wagę złota. Specjalne podzięko-
wania należą się profesorowi Kaczorowskiemu, dzięki któremu „Kontakt” trafia w tej właśnie chwili w 
Wasze ręce. 
 W ten wyjątkowy, świąteczny czas, chciałabym w imieniu całej redakcji życzyć wszystkim 
Uczniom i Rodzicom, a także Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu PSLO spokojnych, radosnych Świąt 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie dajmy się zwariować wszechobecnemu blaskowi 
komercji i umiejmy, idąc tropem Ericha Fromma, „raczej być niż mieć”. 
 

                                                                                    Joanna Gorczyca 
                                                                               Redaktor gazetki „Kontakt”  

OGŁASZAMY ŚWIĄTECZNY 
KONKURS: 

 
 

„KTO CZYTA KONTAKT?” 
 

 
Zadaniem uczestników konkursu będzie zgadnąć, kogo 
przedstawia poniższe zdjęcie. Dla ułatwienia podpowiada-
my, że jest to dziecko kogoś z naszych profesorów. Odpo-
wiedzi konkursowe prosimy zgłaszać w piątek 21 grudnia 
do Zuzi Oszust. Ksiądz Dyrektor zapowiedział ufundowanie 
nagrody dla zwycięzcy. 
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