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Jeśli nasza nowo powstała szkoła ma być od razu szkołą doskonałą, to warto pomyśleć, choć przez
krótką chwilę, o wielkich dziełach architektury, sztuki czy też przemysłu, które powstawały i budowały
swoją jakość długimi latami. Mija dziewiąty miesiąc nowego Salezu we Wrocławiu. Jest to krótki czas,
jednakże czas bardzo dynamiczny i błogosławiony. Ponad 40 kół zainteresowań rozwijających pasje i talenty,
codzienne apele i co piątkowe msze wpływające na rozwój duchowy, projekty, takie jak profilaktyczny
„Saper” czy też „Salez w ruchu” , a także liczne sukcesy (również te ogólnopolskie) to obraz naszej szkoły.
Nie można zapomnieć o codziennej pracy nauczycieli i uczniów oraz o ich wielu wspaniałych sukcesach.
Patrząc na potencjał jednych i drugich warto podkreślić, że jest on niezmiernie duży i na szczęście
w wypadku większości wynika z solidnej, codziennej pracy. Tworzenie modelu szkoły kreatywnej, szkoły
XXI wieku, mocno osadzonej na fundamencie wartości ewangelicznych, to w dużym stopniu zadanie całej
społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców, a także partnerów zewnętrznych.
Światowej sławy skrzypek rzekł po swoim sukcesie, który odniósł
grając koncert skrzypcowy Beethovena: „Mam cudowną muzykę, wspaniałe
skrzypce i wspaniały smyczek. To, co muszę zrobić, to połączyć je razem
i zejść im z drogi”.
W Salezie mamy tak wiele cudownych rzeczy, miejsc i osób.
Łączmy je pokornie i systematycznie. Dzień po dniu budujmy z serca
nasze teraz i jeszcze lepsze jutro, tak aby dla siebie i innych „być dobrym
chrześcijaninem i uczciwym obywatelem” (Don Bosco).
Z radością informuję, że od dnia 1 września 2018 roku do naszego
Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu dołączą dwie nowe
szkoły: Technikum Salezjańskie (kształcące dla przemysłu lotniczego
w kierunkach mechanik i elektronik) oraz Salezjańska Szkoła Branżowa
I stopnia (kształcąca w kierunkach: mechanik samochodowy, kucharz,
piekarz, fryzjer). Więcej informacji na www.technikum.salez-wroc.pl. 

ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

Podpisanie porozumień. Od prawej: wicedyrektor Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (Dorota Giżewska), prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej (Zbigniew
Ładziński), dyrektor Becker Avionics Polska Sp. z o.o. (Grzegorz Lis), inspektor Inspektorii
Wrocławskiej Księży Salezjanów (ks. Jarosław Pizoń).

Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, ks. Jerzy Babiak,
składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom oraz przyjaciołom
szkoły za imieninową pamięć, życzliwość i życzenia.
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Wywiad imieninowy z Księdzem Dyrektorem

Legenda świętego Jerzego
,,Ksiądz Babiak Jerzy – wzór dzieci i młodzieży!”.
Jeszcze kilka dni temu dało się słyszeć skandujący
tłum naszych szkolnych dzieci, świętujących wraz
z gronem pedagogicznym imieniny Księdza Dyrektora.
Była to piękna okazja do wyrażenia swojej wdzięczności
za ogrom pracy i serca, jaki nasz Dyrektor wkłada
w troskę o Zespół Szkół Salezjańskich. Otrzymaliśmy
zarazem powód do przybliżenia sobie postaci
patrona naszego Dyrektora – św. Jerzego. Niestety
większość z nas zatrzymała się na etapie jakiegoś
smoka, którego prawdopodobnie święty pokonał.
Jednakże, kiedy staliśmy się starsi i dotarło do nas,
że to nie święty Mikołaj przynosi prezenty, a smoki
nie istnieją – cały dziecinny świat zawalił się… Czyli,
jak – nie było świętego Jerzego? Czyli nasz Ksiądz
Dyrektor nie ma patrona… O nie! To nie może być
prawda. Dlatego niektórzy z nas – bardziej dociekliwi
– poszukali informacji o św. Jerzym u źródeł – ale
tych historycznych, a nie legendarnych.

Jurek – pochodził z rodziny perskiej i żył na
przełomie III i IV wieku. Był wymodlonym dzieckiem
i długo oczekiwanym przez swoich rodziców.
Odznaczał się wielką odwagą, męstwem i sprawnością
fizyczną – dzięki czemu jego podanie do wojska
zostało szybko rozpatrzone i przyjęte. Wstąpił do
legionów rzymskich. Czekała go świetlana przyszłość
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i niesamowita kariera. Był jednak mały haczyk. Raz
w roku trzeba było oddawać cześć jakiemuś cesarzowi.
Nie byłoby w tym może nic trudnego – poza takim
szczegółem, że uważał on siebie za boga. Jurkowi się
to kłóciło z wiarą w Chrystusa – co prawda przyjmował
Boga w trzech Osobach, ale o cezarze zdecydowanie
nie było tam mowy. Kiedy odmówił uczestniczenia
w kulcie pogańskich bożków, rozwścieczony władca
nakazał torturować Jerzego tak długo, aż się złamie.
Jego katusze trwały prawdopodobnie 7 lat. Przeżywał
okropne cierpienia i męki, ale wiedział, że Ten, dla
którego przez to przechodzi, wynagrodzi mu to
w postaci życia wiecznego.
Jerzy oddał życie na początku IV wieku.
Posiadamy bardzo okrojoną biografię tej postaci,
jednakże znajdujemy liczne świadectwa o jego kulcie
rozpoczętym bezpośrednio po śmierci świętego
i rozwijającym się w niesamowitym tempie. Otrzymał,
jako jeden z nielicznych, przydomek Wielkiego
Męczennika. Stał się tak popularnym świętym, że na
Wschodzie czczono go bezpośrednio po Najświętszej
Maryi Pannie. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono
ku jego czci 60 kościołów. Ponadto nie znalazł się
żaden kościół, w którym nie byłoby jego wizerunku.
Gruzja otrzymała swoją nazwę właśnie od jego imienia
(Georgia – Gruzja). Jest on patronem Anglii, Holandii,
Niemiec, Szwecji i Litwy.
W ikonografii jest często przedstawiany jako
walczący ze smokiem (symbolizującym szatana).
Legenda o starożytnym gadzie powstała dopiero
w średniowieczu (około XIII wieku). Jest niezwykle
podobna do naszej polskiej legendy o smoku wawelskim.
Święty Jerzy jest wybitną postacią, można go nazwać
figurą pierwszych męczenników chrześcijańskich,
nie ugiął się pod naporem cierpień, katuszy i tortur.
Myślę, że może on stać się patronem nie tylko tych,
którzy noszą to samo imię, ale każdego chrześcijanina,
który pragnie wytrwać
w wierności Chrystusowi
do końca. Spróbuj się
z nim zaprzyjaźnić i prosić
go o pomoc szczególnie
w chwilach trudnych. Na
pewno przyjdzie z pomocą.
Naszemu Księdzu Dyrektorowi
pomaga w szkolnych bojach.


Ks. Mariusz Pupka

Szczęść Boże, przyszłam do księdza,
ponieważ jakiś czas temu obchodził
Ksiądz imieniny i cała szkoła żyła
przygotowaniami
do
tej
uroczystości.
Każdy włożył wiele pracy w urządzenie tego
święta. Stąd ciekawość wszystkich uczniów
o reakcję Księdza na tę niespodziankę.
Przygotowania do imienin trwały kilka
tygodni. Czy w tym czasie zaczął Ksiądz coś
podejrzewać?

Bardzo mądry wybór! Czy kiedykolwiek
wyobrażał sobie Ksiądz świętowanie swoich
imienin w szkole? Jeśli tak, to jak one
wyglądały?

Nic. Szczerze, nic a nic, w mnogości moich spraw
niczego nie zauważyłem.

Nigdy nawet nie śmiałem sobie wyobrazić tego,
jak moi wspaniali uczniowie mogliby przygotować
ten dzień. O ile snułem małe wyobrażenia, to
wiązały się one z wiarą, że będą to kreatywne
i twórcze życzenia, za które chcę bardzo serdecznie
podziękować! Na pewno nie były sztampowe!
Głębokie ukłony dla afrokakao waszych
przedstawicieli.

To znaczy, że niespodzianka się udała! Na
uroczystości było kilka atrakcji. Która z nich
spodobała się Księdzu najbardziej?

Wszystkim z uczniów jest bardzo dobrze znany
Księdza patron – św. Jerzy. Za co najbardziej
ceni ksiądz to imię?

Wszystkie z nich były bardzo ciekawe, podniosłe,
miłe i zaskakujące, jednak najfajniejsze było
poskromnienie smoka pełnego niespodzianek.
Wypadające cukierki nie tylko na mnie zrobiły
wrażenie. Ponadto niesamowitym przeżyciem
stał sie film z życzeniami nagrany przez uczniów
i pracowników szkoły.

Najbardziej cenię św. Jerzego za postawę walki ze
złem. Zawsze był, jest i będzie w tym wzorem.

Które z imieninowych życzeń chciałby Ksiądz,
aby spełniło się jako pierwsze?
Wszystkie z nich można by było postawić na
równi, ale cieszyłbym się, gdyby ktoś z uczniów
stworzył wspomniany w filmie majonez w formie
bezkalorycznej.

Czy mógłby skomentować Ksiądz wykonany
przez uczniów fletowy „imieninowy utwór”?
Szaleństwo dźwięków przeplecione ogromną
ilością serdeczności.
I ostatnie pytanie: co najdłużej zostanie
w Księdza pamięci po tej, mam nadzieję, że
wyjątkowej imprezie?
Spontaniczni i uśmiechnięci uczniowie.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. 
Barbara Suwalska, kl. VII B

Wszystkiego najlepszego!
To był niezwykły dzień. Imieniny naszego
Dyrektora ks. Jerzego Babiaka, dzień w którym to
my mogliśmy zrobić coś dla niego.
W przygotowania tej uroczystości wzięło
udział wiele osób, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Ja zostałem zaangażowany do roli kolegi z Afryki.
Ktoś mógłby zapytać, jaką rolę mają czarnoskóre
dzieci w obchodach imienin dyrektora szkoły.

Jednak w naszej salezjańskiej społeczności
nikogo to nie dziwi. Wszyscy bowiem wiemy
o ogromnym zaangażowaniu misyjnym naszego
Dyrektora.
Cała uroczystość odbyła się na ostatnim
piętrze naszej szkoły. Było dużo osób, mnóstwo życzeń
i podziękowań. A przede wszystkim piniata w kształcie
smoka. Niestety, pierwszą część znam tylko z opowiadań,
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ponieważ przygotowywanie się do mojej roli okazało
się trudne i czasochłonne. Pozwolę wam więc zajrzeć
za kulisy (czyli za drzwi męskiej toalety), gdzie
z Małym Krzysiem, pod czujnym okiem Luizy i pana
Skitaniaka staraliśmy się zostać murzynkami. Zmiana
koloru skóry, szczególnie w kwietniu, kiedy wszyscy
jesteśmy bladzi jak ściana, jest nie lada wyzwaniem.
A wyzwanie jest tym większe, jeżeli do tego celu
użyjemy kakao. Kiedy ksiądz Babiak przyjmował
życzenia od zgromadzonych gości, my próbowaliśmy
wklepać w siebie brązowy proszek. Kakao było więc
wszędzie, tylko nie tam, gdzie być powinno. Kiedy
dotarło do najgłębszych zakamarków naszej duszy...
w sensie płuc, okazało się, że to nasz czas na występ.
Wybiegliśmy. Rozejrzałem się, lecz zobaczyłem tylko
nieznane, uśmiechnięte twarze. No, ale że biegłem
pierwszy, to ruszyłem. Od razu szybko, w połowie
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drogi rundak (taka jakby gwiazda) i potem do księdza.
Odczytałem z pięknego, brązowego od kakao serduszka
życzenia i podziękowania za plac zabaw, a potem
wraz z drugim Bambo odtańczyliśmy swish, swish
bish... czyli taniec plemienia.
Następnie wniesiono piniatę w kształcie smoka.
Ksiądz dostał kij i niczym św. Jerzy pokonał smoka.
A z tego niegodziwego stwora wyleciały cukierki.
Głowę ze słodką zawartością dyrektor dał nam,
żebyśmy mogli poczęstować wszystkich uczniów.
Zbiegliśmy więc piętro niżej, rozrzucając cukierki
na prawo i lewo.
Mamy nadzieję, że ks. Babiakowi się podobało
i głęboko wierzymy, że wszystkie życzenia się
spełnią. 
Tadeusz Paplaczyk, kl. VII A

Raport z egzaminu gimnazjalnego
18.04.2018 Dzień I
Od 18 do 19 kwietnia 2018 w naszej szkole
odbywały się egzaminy gimnazjalne. Były one tematem
rozmów i powodem stresu trzecioklasistów, a także
ich rodziców, nauczycieli i wychowawców już od
początku roku, a dla niektórych już od początku
pierwszej klasy, więc kiedy nadszedł ów ważny dzień,
w którym uczniowie klas trzecich mieli pisać pierwsze
dwa z sześciu testów, atmosfera była napięta. Do
godziny ósmej w budynku gimnazjum zgromadzili się
trzecioklasiści, a także osoby należące do zespołów
nadzorujących przebieg pracy zestresowanych
gimnazjalistów. Kiedy punktualnie o 8:00 wszyscy
przybyli zgromadzili się na apelu i modlitwie,
spodziewali się pokrzepiających słów. Nie zawiedli
się. Głos zabrał sam ksiądz dyrektor Jerzy Babiak,
który nie tylko pocieszył strapionych uczniów swą
mową, ale i udzielił im błogosławieństwa.
Po apelu gimnazjaliści otrzymali jeszcze chwilę
na uspokojenie się przed rozwiązywaniem zadań
z arkusza sprawdzającego ich wiedzę z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie zgromadzili
się w wyznaczonych salach i po okazaniu ważnej
legitymacji oraz wylosowaniu numeru stanowiska
zajmowali wyznaczone miejsca i rozgrzewali palce
przed trwającym pełną godzinę (a w przypadku
dyslektyków 80 minut) rozwiązywaniem zadań.
Zespół nadzorujący zapoznał piszących z instrukcjami
dotyczącymi pracy z arkuszem i kiedy wykonano
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wszystkie konieczne procedury, m.in. rozdano uczniom
testy, jeden z członków zespołu zapisał czytelnie godzinę
rozpoczęcia oraz zakończenia pierwszego tego dnia
egzaminu. O godzinie 9:00, kiedy tylko gimnazjaliści
usłyszeli sygnał oficjalnie rozpoczynający początek
pracy, po całej sali rozległo się szuranie długopisów,
które w większości pomieszczeń umilkło całkowicie
dopiero o godzinie 10:00, natomiast ostatni długopis
dyslektyka spoczął na stole dopiero o 10:20.
Podczas przerwy uczniowie, niezwykle przejęci,
dywagowali na temat poprawnych odpowiedzi.
Niektórzy zajadali stres pożywnymi kanapkami,
inni żarłocznie pałaszowali kolejne kostki czekolady,
jeszcze inni, najbardziej strudzeni, pili bez opamiętania,
nie przejmując się pojemnością własnego pęcherza.
Jedni, słysząc, jakie odpowiedzi zaznaczyli ich koledzy
i koleżanki, rwali sobie włosy z głowy, drudzy, po
konsultacjach z nauczycielem historii, szaleli z euforii.
Jednak napięcie wciąż rosło z powodu egzaminu
z języka polskiego. Chyba najczęstszym tematem
rozmyślań przed testem polonistycznym była praca
pisemna. Niemalże wszyscy co chwila zadawali sobie
pytanie: Rozprawka czy charakterystyka? Może opis
obrazu? Albo, o zgrozo, opowiadanie!
O godzinie 11:00, kiedy rozdano już arkusze,
odczytano zasady pracy i zapisano ramy czasowe
egzaminu w widocznym miejscu, w jednej chwili
dało się słyszeć szelest błyskawicznie przewracanych
kartek spowodowany przez trzecioklasistów, którzy jak
najszybciej chcieli znać temat ostatniego, otwartego

zadania. W tym jednym momencie na twarzach
uczniów można było zauważyć skrajne emocje: u
jednych euforię, u innych załamanie, a jeszcze u
innych ulgę. Kiedy uczniowie kończyli pracę, od razu
zabierali swoje rzeczy z sal na parterze i z uśmiechem
bądź grymasem smutku opuszczali szkołę i wracali
do domów. Większość sal opustoszała do godziny
11:30, jednak nie sala gimnastyczna, zarezerwowana
dla dyslektyków, którzy mogli pracować do 13:15.

19.04.2018 Dzień II
Kolejny dzień egzaminów dostarczył nam jeszcze
większej dawki wrażeń i emocji, ponieważ tego dnia
trzecioklasiści rozwiązywali zadania ściśle powiązane
z przedmiotami ścisłymi. Poranek przyniósł kolejne
pocieszenia z ust członków grona pedagogicznego.
O 8:00 odbył się apel, po którym uczniowie otrzymali
trochę cennego czasu na uporządkowanie myśli
i uspokojenie skołatanego serca.
O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin
przyrodniczy, a więc pytania dotyczyły biologii,
chemii, fizyki i geografii, lecz część zadań można
było rozwiązać, korzystając ze zdolności czytania
ze zrozumieniem. Większość uczniów miała czas na
rozwiązanie wszystkich zadań i naniesienie odpowiedzi
na specjalną kartę do 10:00, zatem nie mogli okupować

swojego miejsca w sali dłużej niż 60 minut.
W czasie przerwy gimnazjaliści zachowywali się
jeszcze bardziej nieprzewidywalnie niż dzień wcześniej.
Jedni bezcelowo biegali po boisku, inni krzyczeli
wniebogłosy z rozpaczy, słysząc, jakie odpowiedzi
zaznaczyli ich towarzysze. Test z dziedzin przyrodniczych
bynajmniej nie dostarczył mniej emocji niż egzamin
polonistyczny.
Wraz z nastaniem godziny 11:00 rozpoczął się

drugi, ostatni tego dnia test, którego zagadnienia
bezpośrednio dotyczyły arytmetyki, planimetrii,
algebry, stereometrii, a także zdarzeń losowych. Jako że
matematyka nie jest nauką uwielbianą przez wszystkich,
odczucia ogółu były dość ambiwalentne. Egzamin
z części matematycznej zakończył się o godzinie
12:30.

20.04.2018 Dzień III
Ostatni dzień, mimo że również ekscytujący,
nie był dla uczniów już tak zatrważający jak dwa
poprzednie. Gimnazjaliści po raz trzeci zgromadzili się
o godzinie 8:00 na apelu. Towarzyszące uczniom
napięcie nie było już tak odczuwalne, jednak jedynie
nieliczni postanowili przedwcześnie spocząć na laurach.
Kiedy schola zakończyła swe śpiewy, ksiądz wicedyrektor
Grzegorz Oleś pobłogosławił wszystkich tych, którzy
o godzinie 9:00 mieli rozpocząć przedostatni test
tego tygodnia.
Około godziny po apelu uczniowie
rozpoczęli
rozwiązywanie
zadań
z podstawowego zakresu języka angielskiego
bądź niemieckiego. Kiedy wybiła 10:00, testy
zostały odniesione do sekretariatu. Arkusze osób
z wydłużonym czasem pracy dotarły do gabinetu pani
Moniki Sicińskiej dwadzieścia minut później.
W trakcie przerwy uczniowie
wyraźnie znacznie się odprężyli. Napięcie
było już niemal niezauważalne, a mało
kto odczuwał silny stres przed ostatnim
egzaminem. Wszyscy wiedzieli bowiem,
że nie będzie on brany pod uwagę przy
obliczaniu punktów rekrutacyjnych. Jednak
w świadomości uczniów test zawsze
pozostaje testem, wobec tego ci,
którzy starali się o dobrą ocenę
z każdego sprawdzianu czy kartkówki,
odczuwali lekką niepewność, natomiast ci,
którzy za nic mieli dobre rady dotyczące
systematycznej nauki i bagatelizowali swoje
oceny, nie martwili się wcale. 
Krzysztof Banaś, kl. IIIA
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Nasze pamiętne słówka
Każde słówko jest na swój sposób wyjątkowe.
Wszystkie tematy poruszane na codziennych apelach
są ciekawe i ważne. Dzisiaj chciałabym przypomnieć
wypowiedź pani Justyny Kostrubies, naszej nauczycielki
niemieckiego.
W pierwszy dzień po powrocie do szkoły po
Świętach Wielkiej Nocy, pani Justyna przypomniała
nam kilka ciekawych faktów o Święcie Miłosierdzia
Bożego, które obchodzone jest w drugą Niedzielę
Wielkanocną. O ustanowienie tej uroczystości Jezus
prosił świętą siostrę Faustynę. Święto jest obchodzone
od 2000 roku, a ustanowił je papież Jan Paweł II,
zwany apostołem Bożego Miłosierdzia. Warto dodać,
że papież zmarł właśnie w tę uroczystość. Usłyszeliśmy
także o nowennie do Miłosierdzia Bożego, która
poprzedza to święto. Rozpoczyna się ją w Wielki
Piątek, a kończy w następną sobotę. W nowennie
tej każdego dnia modlimy się za różne dusze oraz
odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Sama
modlitwa nie trwa długo (około 15 minut), a można nią
wyprosić wiele łask. Dzięki wypowiedzi pani Justyny
wiele się dowiedzieliśmy.
Tradycyjne słówka poruszają wiele tematów
i przez to każdego zainteresują. Przy okazji można
poznać wiele ciekawych faktów i ciekawostek. Dlatego
nie spóźniaj się na apel, bo kto wie, czy akurat tego
dnia nie dowiesz się czegoś, co bardzo ci pomoże
w twojej sytuacji? 
Zosia Di Feliciantonio, kl.IIC

Świat bez granic - goście
z Francji
27 kwietnia, wraz z odjazdem autokaru do Brive,
zakończyliśmy pewien etap wspaniałej współpracy,
którą na pewno można uznać za niezapomnianą.
W październiku ubiegłego roku wymiana rozpoczęła
się naszym wyjazdem do Brive la Gaillarde. Po
tygodniu wypełnionym licznymi wycieczkami
krajoznawczymi, warsztatami poszerzającymi naszą
świadomość kulturową, kulinarną oraz regionalną
Nowej Akwitanii, na terenie której przebywaliśmy,
zdobyliśmy nowe znajomości i przyjaźnie, które
dotrwały do kolejnego wyjazdu, tym razem naszych
korespondentów do nas. Przywitała ich niewielka
8 Salez Times Kwiecień-Maj 2018

ulewa, która jednak nie pokrzyżowała nam planów.
Wraz z francuską grupą braliśmy czynny udział
w warsztatach przygotowanych przez naszą szkołę,
dzięki którym francuscy przyjaciele poszerzyli wiedzę
na temat naszego kraju oraz regionu. Oprócz wiedzy
teoretycznej nie zabrakło słodkiego poczęstunku,
który został niezwykle miło odebrany przez naszych
korespondentów. Potem nadszedł czas na oficjalne
powitanie gości. Pan Francois David – dyrektor
szkoły – został ogłoszony honorowym obywatelem
naszego miasta. Ten dzień zakończyliśmy uroczystym
bankietem z udziałem dyrekcji, nauczycieli, uczniów
i rodziców, którzy ciepło powitali naszych gości. Tego
wieczoru należał nam się odpoczynek, bo kolejny dzień
rozpoczynaliśmy wyjazdem już o 4:30. Nie był to łatwy
poranek... Celem wyjazdu był Auschwitz Birkenau.
Niestety przez opóźnienie związane z problemami
technicznymi nie udało nam się zwiedzić Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie miał się odbyć piknik. Udaliśmy
się natomiast do Wadowic, wspaniałe kremówki
okazały się hitem dnia. Wieczorem dojechaliśmy
do salezjańskiego seminarium mieszczącego się
w Krakowie, w którym mogliśmy podziwiać archiwalne
zdjęcia (w tym naszego dyrektora, księdza Babiaka).
Następny dzień rozpoczęliśmy również wcześnie,
od podziwiania dawnej stolicy naszego kraju.
Zarówno grupa polska, jak i francuska, miały szansę
poznać Kraków w kontekście wielokulturowym
i wieloetnicznym. Dzień czwarty zakończyliśmy mszą
na Jasnej Górze, w której uczestniczyły dyrekcje obu
szkół. W piątek nasi goście mieli okazję wybrać się
z nami na pieszą wędrówkę po torfowiskach oraz
spróbować wód mineralnych, którymi poił się sam
Chopin (jego muzyka towarzyszyła nam przez cały
dzień). Część soboty spędziliśmy na grze terenowej,
którą zaczęliśmy przy samej katedrze, a zakończyliśmy
lemoniadą na pergoli. Wieczór mogliśmy spędzić
wedle indywidualnych planów. Jestem pewna,
że ten dzień przysporzył nam wielu ciekawych
wspomnień. Wymiana zakończyła się w niedzielę
rano. Na pewno był to czas, który zapamiętamy na
lata. Au revoir! 
Asia Zdybel, kl. 2 LO

Moja przygoda z Francją
Brive la Gaillarde to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie
Corrèze. Według danych z roku 1990 gminę zamieszkiwało 49 765 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła
1024 osoby/km² (wśród 747 gmin Limousin Brive-la-Gaillarde plausuje się na 2. miejscu pod względem
liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 35). Odległość z Wrocławia do Brive
wynosi 1700km, 27h jazdy autobusem.
Tyle informacji znalazłam w Internecie w dniu, w którym dowiedziałam się o możliwości wyjazdu na
dwa miesiące do francuskiej szkoły. Cieszyłam się z tego powodu, ale jednocześnie byłam pełna obaw, jak
sobie poradzę. Miała to być dla mnie pierwsza tak długa, samodzielna, zagraniczna podróż (i w dodatku
ten język francuski)…
Początkowo miała to być podróż samolotem, ale okazało się to zbyt skomplikowane i wylądowałam…
w autobusie. Po długiej podróży, kilku przesiadkach ujrzałam ten wymarzony napis : Bienvenue à Brive la
Gaillarde - Witamy w Brive. Był piękny, ciepły wieczór. Poznałam swoją „nową rodzinę”, zostali nimi państwo
Fisher z córką Jeanne i synami Eloi i Amoury. Zostałam serdecznie przywitana przez nich na dworcu
i wspólnie pojechaliśmy do ich pięknego, położonego pod miastem i wśród zieleni domu. Dostałam
swój pokój (na piętrze i z widokiem na las), a następnie miał miejsce krótki odpoczynek i francuska
kolacja. Wszystko było dla mnie nowe – język, pora posiłków. Rozpoczynała się ona około 21:00 i była
bardzo obfita). Kolacja zaczynała się od przystawki w formie bagietki z dojrzewającą szynką, następnie
było danie główne – spaghetti z warzywami i oczywiście cała gama serów. Na zakończenie posiłku był
obowiązkowy deser. Cały czas opowiadałam o Polsce, mojej rodzinie, zwyczajach. Przede mną była krótka noc,
następnie pobudka i szybkie śniadanie na słodko. Mój pierwszy dzień w szkole rozpoczął się tak, że Jeanne
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przedstawiła mnie całej klasie i nauczycielom. Wszyscy bardzo ciepło mnie przyjęli i rozpoczęły się lekcje. Na
początku uczestniczyłam w nich tylko ciałem, ponieważ niewiele rozumiałam, jak dla mnie mówili za szybko
i niewyraźnie. Na szczęście jednak ten etap szybko minął i powoli byłam w stanie nadążać i w pełni
uczestniczyć w zajęciach. Lekcje w tej szkole zaczynały się o 8 :00, a kończyły o 17:00. W ciągu dnia jest
ponadgodzinna przerwa na obiad w szkolnej stołówce. Lekcja trwa aż 55 minut, a czas przebywania
w szkole jest podzielony na bloki tematyczne i okienka, w czasie których odrabia się prace domowe
w sali nauki. Szkoła wymaga od uczniów bycia zdyscyplinowanym i punktualnym. Pierwszy dzień wiązał
się z emocjami i poznaniem nowych ludzi. Kolejne dni szkoły były do siebie bardzo podobne, czułam
się coraz swobodniej, nawiązałam nowe znajomości. Nadszedł pierwszy weekend. Okazało się, że moja
nowa rodzina jest miłośnicy koni, a co więcej, posiadają trzy takie zwierzęta. Jeanne wprowadziła mnie
we wszelkie tajniki związane z utrzymaniem koni, dbałością o czystość, karmieniem ich i siodłaniem,
a także poinstruowała jak zachowywać zasady bezpieczeństwa i nie spaść z konia.
Czas mojego pobytu obejmował Święta Wielkanocne. Dzięki temu miałam okazję poznać zwyczaje
wielkanocne, jakie panują we Francji i ze zdziwieniem zauważyłam, że są one inne, nie ma koszyka ze
święconką ani grobu Pańskiego. Nie jada się też śniadania wielkanocnego, tylko obiad. Liturgia z kolei jest
podobna do polskiej. Uroczysta, pełna śpiewów i przepełniona wychwalaniem Boga. W czasie świąt przyjechała
pozostała część rodziny. Było dużo rozmów, pytań o Polskę, o nasze zwyczaje świąteczne, dużo radości
i zabawy. Na stole znalazła się pyszna jagnięcina, potrawka z królika, na przystawkę pojawił się mój ulubiony
pasztet z gęsi oraz…przepyszne żabie udka. Pozostałe dni spędziliśmy na zwiedzaniu okolicznych atrakcji
turystycznych. Szczególnie w pamięci zapadła mi wycieczka do Bordo. Przepiękne miasto nad oceanem,
słoneczny wiatr, orzeźwiająca bryza i spacer wzdłuż plaży były niezapomniane, tak jak liczne zabytki,
a także przejście niekończącą się ulicą świętej Katarzyny, stanowiącą centrum handlu dla mieszkańców
i turystów. Miałam również okazję zwiedzić Tuluzę oraz wiele innych okolicznych miejscowości.
Wyjazd ten był pełen niesamowitych przeżyć i chwil. Pozwolił mi na poznanie nowej kultury, języka,
sposobu bycia tamtejszych ludzi. Wyjeżdżając do Francji byłam pełna obaw, ale i zdeterminowana, aby podjąć
to wyzwanie. Moje obawy szybko ustąpiły... Ludzie, których spotkałam, okazali się bardzo sympatyczni,
otwarci, sporo się od nich nauczyłam. Dzięki nim byłam w wielu nowych miejscach, nawiązałam dużo
nowych znajomości i mam nadzieję, że one przetrwają bardzo długo. Tak naprawdę, to myślami jeszcze
nie wróciłam z Francji... 
Olga Kocemba, kl. 2 LO

Wywiad z Dyrektorem

dostarcza, sensem naszego życia jest wzajemne
wspieranie, zwłaszcza tych, którzy czekają na tę
pomoc i odpłacają się niezwykłą wdzięcznością.
Jest to coś, co buduje zarówno mnie, jak i ludzi
wkoło.
W legendzie o świętym Jerzym toczy on
walkę ze smokiem. Jak często w Księdza życiu
zdarzały się takie potyczki?
To zależy, o jakich potyczkach mówimy. Było
ich bardzo wiele. Myślę, że można mówić
o milionach przypadków. Zarówno za czasów
dzieciństwa, jak i obecnie ich nie ubywa.
Posiadanie takiego patrona umacnia mnie w tych
trudnościach i sprawia, że tak jak on wychodzę
z nich zwycięską ręką. Raczej nie bez przyczyny
zostałem obdarowany takim imieniem przez
rodziców.
Czy fakt, że święty Jerzy był męczennikiem,
daje Księdzu siły w codziennych zmaganiach ze
szkolnymi problemami?
Daje to dużo siły w prowadzeniu szkoły i relacjach
z innymi ludźmi. W ciągu dnia przychodzą takie
refleksje, że warto (niczym święty Jerzy) męczyć
się, gdyż jest to tylko pozorne męczeństwo
wiodące do zwycięstwa.
Jaki jest dla Księdza tzw. etos kapłańskiego
powołania (ideał kapłana)?
Myślę, iż jednym z największych był ksiądz Jerzy
Popiełuszko. Jego biografia, niekonwencjonalne
zachowanie, nie przekreślające jego relacji
z Chrystusem, a jednocześnie jego gotowość do
poświęcenia sprawiła, że to jest właśnie taki mój
etos, który często przywołuję. Przypomina mi on
o tym, że być kapłanem, to być blisko ludzi.

Witam serdecznie, szczęść Boże! Będę miał
do Księdza kilka pytań, zarówno o wymiarze
aksjologicznym,
światopoglądowym,
jak
i tym szkolnym, przyziemnym. Ksiądz Tischner
mówił: najpierw jestem człowiekiem, potem
chrześcijaninem, a na końcu księdzem. Kim jest
ksiądz Jerzy Babiak?

gdzie jedna bez drugiej nie może funkcjonować.
Bycie dobrym kapłanem i chrześcijaninem to
wynik dojrzałego człowieczeństwa, a zarazem
kierowanie się postawą chrześcijańską i zgłębianie
jej było punktem zapalnym w myśleniu o życiu
kapłańskim. Podsumowując, wszystko zaczyna się
od człowieczeństwa.

Myślę, że bardzo identyfikuję się z tymi słowami,
gdyż dzisiaj to, kim jesteśmy, bazuje na naszej
osobowości i człowieczeństwie. Ludzi poznaje
się po ich wartościach, przywiązaniu do nich
i identyfikacji z nimi. Na początku trzeba
być człowiekiem, by na tym fundamencie
zbudować inne postawy czy też powołania.
Bycie człowiekiem, chrześcijaninem i księdzem
to postawy ściśle połączone, komplementarne,

Co jest największą wartością w życiu Księdza?

Uważa Ksiądz siebie bardziej za świadka czy
za nauczyciela? W jakiej roli Ksiądz się lepiej
czuje?

Największa wartość to szczęście drugiego
człowieka. Znaczną część swojej energii staram
się w to wkładać. Uczestnictwo w Salezjańskim
Wolontariacie Misyjnym jest moją formą
i sposobem życia. Z tego też czerpię energię do
swojej pracy, obowiązków czy też powołania.
Pomijając ogromną satysfakcję, jaką mi to

Osobiście nigdy tego nie rozróżniałem, nie
rozgraniczałem. Jedno jest ważne, a drugie
konieczne. Aby nauczać, trzeba się identyfikować
z tym, co mówimy. Bez świadczącej postawy nasze
słowa są tylko zlepkiem pustych wyrazów. Za tym,
co mówimy, powinien iść czyn.
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Pluralizm jako różność form wyrażania wiary
w Kościele to jego zaleta czy wada?
Oczywiście zaleta. Świat nie jest czarno-biały,
choć pewne normy i zasady powinniśmy strzec.
Oczywiście pojawiają się też pewne głosy
w Kościele walczące z różnorodnością. Aczkolwiek
powinniśmy cieszyć się z tej różnorodności
w Kościele co do formy działania. Natomiast
należy pamiętać, aby być blisko Boga i aby w tej
różnorodności się nie zatracić.
Jak się Ksiądz odnosi do wolności, czym ona
jest i czym powinna być dla młodych ludzi?
Wolność jest wielkim darem wpisanym w szczęście
człowieka. Natomiast należy rozróżniać wolność
od samowoli, gdyż wolność jest wtedy, gdy żyjemy
zgodnie z nauką Boga. Owa Boża wolność strzeże
nas przed zniewoleniem. Dla przykładu „nie
zabijaj” czy nie używaj środków psychoaktywnych.
Możemy być wolni wtedy, gdy przestrzegamy
Bożych przykazań, stracimy coś, ale to będzie
dobra strata. Prawdziwa wolność nas porządkuje.
Czy przebywanie na co dzień z młodymi ludźmi
wywiera na Księdzu presję kształtowania ich
w dobrym kierunku?
Oczywiście, że tak. Młodzi ludzie są fantastyczni.
Jest to niesamowite doświadczenie obserwować,
jak wchodzą w świat, szukają siebie w tym
świecie, pokazują swoją dojrzałą postawę wiary,
momentami często też potrzebując pomocy
i zrozumienia.
Chciałbym zadać ostatnie pytanie. Kiedy
zaczęła się Księdza droga? Kiedy odkrył Ksiądz
powołanie i jak Księdza poprowadziło?
W moim przypadku powołanie odkrywałem
od samego początku. Powoli Pan Bóg odsłaniał
przede mną, kim mam zostać. Z początku poprzez
bycie ministrantem. Oczywiście miałem też liczne
kryzysy i zwątpienia na tej drodze. Powołanie
dojrzewało w moim sercu, trzeba było tylko
słuchać, obserwować, odkryć i podjąć osobistą
decyzję, aby móc służyć Bogu. 
Miłosz Rajczakowski, kl. IIILO
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20 lat Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
„Młodzi Światu”

20 lat temu powstało
wspaniałe dzieło, w
które
włączają się tysiące Polaków, ludzi
chętnych pomagać drugiemu
człowiekowi – budować szkoły,
przedszkola,
place
zabaw,
uczyć dzieci, pracować na rzecz
najbardziej potrzebujących. Robią
to zupełnie bezinteresownie, jedyną
i bezcenną nagrodą stają się
czyjeś uśmiechy i wdzięczność.
Właśnie tym zajmuje się Salezjański
Wolontariat Misyjny „Młodzi
Światu”. Należę do osób, które
zaangażowały się w tę wyjątkową
inicjatywę.
Od dziecka marzyłam
o wyjeździe do USA. Chciałam
zwiedzić wszystkie stany, zobaczyć
najpopularniejsze zakątki tego kraju,
opalać się na Malibu czy Venice
Beach. Ale Afryka? Nigdy nawet
nie przyszło mi to do głowy! Gdy
zostałam uczennicą naszej szkoły,
zaczęłam uczęszczać na spotkania
koła misyjnego. Przez cały rok
przygotowywałam się na wyjazd
do Ghany. W końcu nadszedł ten
dzień! Po 21 godzinach podróży
dotarliśmy na miejsce. Zostaliśmy

przyjęci bardzo ciepło i serdecznie.
Wszyscy byli otwarci i pozytywnie
nastawieni. Głównym celem
naszego przyjazdu była organizacja
wakacyjnych półkolonii dla dzieci
w wieku od 3 do 15 lat. Ponadto
pomalowaliśmy też pawilon,
w którym mieści się szkoła
niedzielna.
Mimo
natłoku
obowiązków udało nam się
również zwiedzić Ghanę. Należy
wspomnieć, że przez cały
miesiąc towarzyszyli nam też
Ghańczycy również zaangażowani
w organizację owych półkolonii. Stali
się naszą rodziną, to oni zapoznawali
nas ze swoją kulturą, opiekowali
się nami, pomagali rozwiązywać
problemy.
W
półkoloniach
uczestniczyły dzieci w różnym wieku
(od maluchów po nastolatków),
pochodzące z różnych rodzin.
Łączyła ich jednak chęć wspólnej
pracy czy zabawy oraz otwartość
na drugiego człowieka
Jak
wyglądał
dzień
w Afryce? Rano dzielono nas na klasy
i mieliśmy kilka godzin lekcji. Po
południu jedliśmy wspólnie lunch,
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często jedyny ciepły posiłek naszych
podopiecznych. Później był czas na
gry i zabawę, trening piłki nożnej,
tańce, śpiewy itd. W ogóle się nie
wysypiałam! Jednocześnie każdego
dnia dzieciaki dodawały mi tyle
energii, ile żadna ilość snu czy kawy
nie mogłaby mi dostarczyć. Gdy
widziałam uśmiechy na buźkach
dzieci i na mojej malował się
on sam. Gdy widziałam radość
dzieci, czułam to samo. Byłam
tam chyba najszczęśliwszą istotą
we wszechświecie.
Myślę,
że
działanie
w wolontariacie jest pracą
wyjątkową, wspaniałą i potrzebną
inicjatywą. Dziś wiem, że gdybym
miała wybrać pomiędzy wyjazdem
do USA a ponowną podróżą do
Ghany bez zawahania wybrałabym
to drugie! Każdemu, kto stoi przed
podobną decyzją, doradziłabym
to samo. Ale uwaga, praca
wolontariusza bardzo szybko
uzależnia! 

Skok w dojrzałość
3 lata wyzwań, prób i błędów dobiegają końca wraz z przyznaniem świadectw i rozpoczynającymi się
maturami. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 17 uczniów naszej szkoły. Pierwsze relacje zdają
się być niezwykle optymistyczne. Nasze starsze koleżanki i nasi starsi koledzy wydają się być zadowoleni
i nieszczególnie zestresowani maturalnymi zmaganiami. Do egzaminu podchodzą uśmiechnięci i całkiem,
przynajmniej pozornie, spokojni. Z ich wypowiedzi wynika, że ani egzamin z matematyki, ani z języka
polskiego czy angielskiego raczej niczym ich nie zaskoczyły. Nawet matura z wiedzy o społeczeństwie, która
ze względu na niską zdawalność może trochę przerażać, została przez nich określona mianem zaskakująco
prostej. Pozostaje nam jedynie życzyć równie pozytywnych nastrojów na maturach ustnych. Ostatnie
egzaminy czekają ich dopiero 22 maja, zatem zostało im jeszcze trochę czasu na ewentualne powtórki,
a nam na trzymanie kciuków!
Jak będą wspominać pobyt w naszej szkole? Niektórzy twierdzą, że Salez stał się dla nich niczym
drugi dom i z perspektywy czasu z rozrzewnieniem będą wspominać nawet owe niekomfortowe pytania
o sposoby rozwiązania zadań z matematyki czy przebieg wydarzeń w lekturach, których akurat nie przeczytali.
Czy boją się świata poza murami Salezu? Raczej nie! Śmiało patrzą w przyszłość i snują plany dotyczące
studiów czy przyszłej drogi zawodowej.
Słowo dojrzałość nabrało nagle nowych perspektyw, bardziej realnych niż kiedykolwiek. Przyszłość jest
teraźniejszością. Przed nimi początek drogi, do której byli przygotowywani od kiedy zaczęli stawiać pierwsze
kroki. Niech nie poddają się presji i pochopnym decyzjom, które mogą sprowadzić ich na manowce.
Niech będą wytrwali i odważni, pełni zapału i ciekawości; niech zostaną przy tym sobą i wzbogacają
świat swoimi zaletami i talentami.
Wasza droga właśnie się zaczyna, więc włóżcie wygodne buty. Zapamiętajcie ten czas,
nie zmarnujcie historii, którą możecie stworzyć, zapamiętać i opowiedzieć. Odwagi! Powodzenia
i błogosławieństwa! 
Asia Zdybel, kl. 2 LO

Monika Kuźmicka, kl. 2 LO
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Poznaj zakon
W tym numerze rozpoczynamy nowy cykl wywiadów. Chodzimy do salezjańskiej szkoły – zastanów
się, proszę, jak dużo wiesz o tym zgromadzeniu. Dzisiaj wraz z księdzem Tomaszem Hawrylewiczem
postaramy się poszerzyć Twoją wiedzę.
w takim samym duchu w jakim chciał ksiądz Bosko,
chociaż sam inspirował się św. Filipem. Świadczy
o tym fakt, że gdy chodził do seminarium w Chieri
to kościół (przylegający do seminarium) był właśnie
pod wezwaniem św. Filipa Nereusza. Oratorium dla
księdza Bosko, to przede wszystkim środowisko,
które przyjmuje wszystkich, środowisko, które
wychowuje, które jest przepełnione radością
i miłością względem drugiego człowieka
i względem Pana Boga. Można powiedzieć, że
na oratorium składają się cztery podstawowe
elementy: boisko, szkoła, dom i kościół. Każda ta
rzeczywistość przenika się.
Dlaczego wybrał Ksiądz salezjanów?

Co wyróżnia salezjanów na tle innych zakonów
i towarzystw?
Ks. TH: Salezjanów na tle innych zakonów
i towarzystw wyróżnia przede wszystkim radość
i optymizm. Tego uczył ksiądz Bosko w oratorium.
Często mawiał, że „diabeł boi się ludzi radosnych”
i ukazywał świętość nie jako coś bardzo ponurego,
smutnego, ale coś niesamowicie radosnego.
Dobre wypełnianie obowiązków wpływa na to, że
serce jest pełne pokoju i radości. Sam Pan Jezus
ukazuje, że jeżeli coś zabiera naszą wewnętrzną
radość, to jest to grzech. Aby ta radość powróciła,
zachęca do szczerej i częstej spowiedzi. Wyróżnia
nas jeszcze sposób bycia, otwartość, umiłowanie
– szczególnie młodych, troska o nich – troska
o ich przeszłość, o to czym żyją, co przeżywają. Tak
jak ksiądz Bosko wszystkie swoje siły przeznaczył,
by troszczyć się o młodych, tak samo chcą to
czynić jego duchowi synowie, czyli właśnie my
– salezjanie księdza Bosko.
Wspomniał Ksiądz o oratorium. Czym ono jest?
Oratorium wywodzi się jeszcze z czasów św. Filipa
Nereusza (kapłan, który pracował w Rzymie) – on
założył oratorium. Miało ono jednak inną formułę
– śpiew, modlitwa, spotkania, ale niedokładnie
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A dlaczego nie? (śmiech). Ciekawe jest to, że nie
znałem salezjanów i to przez bardzo, bardzo
długo. Najbliższy dom salezjański jest oddalony
od mojego rodzinnego domu o około 100
kilometrów. Pochodzę z Lubania Śląskiego, więc
najbliższa obecność salezjańska będzie w Środzie
Śląskiej i Lubinie. Kiedy przygotowywałem się do
matury, wziąłem udział w dwóch turach rekolekcji,
zastanawiając się nad wyborem swojego życia.
Pierwsze były u księży diecezjalnych w Legnicy
i pomimo tego, że było ładnie (wyremontowane
koszary po armii radzieckiej – tam powstało
seminarium), dobre jedzenie, to jednak brakowało
mi jakiegoś ducha, klimatu. Później, zimą byłem
niedaleko Częstochowy – w Kopcu odbywało się
FSM (Formacyjne Spotkanie Młodych). Było prawie
stu uczestników, jedzenie słabe, dosyć zimno, ale
panował duch rodzinny. Nie miałem wątpliwości,
że moje miejsce jest w rodzinie salezjańskiej.
Jak w takim razie wygląda droga do kapłaństwa
u salezjanów?
Na początku jest czas rozeznania zwany
prenowicjatem.
Wtedy
są
organizowane
comiesięczne wyjazdy weekendowe. W lipcu
i sierpniu trwa prenowicjat stacjonarny, a później
rozpoczyna się nowicjat, który trwa cały rok. Po
tym czasie przez dwa lata studiuje się filozofię

w Lądzie nad Wartą. Następnie dwa lata praktyki
pedagogicznej w różnych ośrodkach salezjańskich.
Po dwóch latach asystencji, cztery lata teologii,
które kończą się święceniami. Czyli cała formacja
trwa dziewięć lat.
To teraz może łatwiejsze pytanie –jaki jest
Księdza ulubiony cytat z Pisma Świętego?
Jest ich wiele… Na pewno fragment psalmu
„chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Psalm 23 – przyp.
red.). A drugi to już z Nowego Testamentu – „Ja
jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6 – przyp.
red.).
Już ostatnie pytanie – jaki jest Księdza ulubiony
święty i dlaczego to Jan Bosko?
Hm… (śmiech). Właśnie, że mam więcej
ulubionych świętych i nie jest to tylko ksiądz
Bosko. Oczywiście, fascynuje mnie jego miłość do
Pana Boga i drugiego człowieka oraz to, że każdy
kto go spotkał, czuł się jedyny, niepowtarzalny,
bardzo kochany. Innymi świętymi, którzy mnie
fascynują są św. Franciszek Salezy, św. Tereska
z Lisieux, siostra Faustyna Kowalska, Ojciec Pio,
błogosławiona Laura Vicuña… Tych świętych jest
wielu i to jest klucz, to tajemnica sukcesu, aby
prosić ich o wstawiennictwo, powierzać im różne
troski i tym samym doświadczać ich pomocy. To
jest niesamowita przygoda!
Bardzo Księdzu dziękuję. Szczęść Boże.
Nie ma za co. Pozdrawiam serdecznie i szczęść
Boże! 
Luiza Di Feliciantonio, kl.IIB

Ach, te suchary!
Stare powiedzenie głosi: „śmiech to zdrowie”.
Często także słyszy się, że: „lepiej żartować, niż
chorować”. Niewątpliwie humor pomaga w życiu, ale
trzeba także pamiętać, iż żartować trzeba umieć.
Myśląc o żartach, zastanawiamy się w pierwszej
kolejności o roli żartów i dowcipów podczas spotkań
towarzyskich. Bo czy możliwe jest udane spotkanie bez
humoru i żartowania? Nawet w smutnych momentach
śmiech jest potrzebny. Łagodzi on atmosferę i godzi
ludzi. Żart jest rodzajem integracji. Osoba opowiadająca
dowcipy przekazuje śmiech i energię innym. Każdy
żart powinien jednak pełnić swoją rolę, trzeba go
stosować umiejętnie i z wyczuciem. Można go porównać
do odpowiedniej przyprawy w konkretnej potrawie.
Możemy przygotować coś wspaniałego, z najlepszych
składników, ale też możemy użyć nieodpowiedniego,
taniego proszku, który zepsuje nam całą potrawę.
W żartowaniu jest podobnie. Jest ten dobry żart i ten
słabszy, tzw. „suchar”. Ten drugi liczy zaledwie kilka
słów, przez chwilę może wydawać się nawet śmieszny,
ale po zastanowieniu się dochodzi się do wniosku, że
jest raczej słaby, bez większej treści. Przykładowe tzw.
„suchary”: „Dlaczego łąka jest mokra? Bo polana”, „Jak
się nazywają spodnie spełniające życzenia? Jeansy”,
„Kto najbardziej lubi pić lemoniadę? Helena”, „Jaka
jest najbardziej mokra część ciała? Staw”, „Co robi
siatkarz na urodziny? Przyjęcie”…
Nie możemy zapomnieć, że żarty, kawały czy
wreszcie tzw. „suchary” stają się częścią zbiorowej
świadomości, odzwierciedlają nasze stereotypowe
myślenie, np. na temat innych ludzi, społeczeństw,
państw, mniejszości narodowych, religii, kultur
itp. Dlatego najważniejszy jest umiar i wyczucie
w żartowaniu, tak by nikogo nie urazić. Żarty medyczne,
kościelne, wojenne czy o blondynkach każdy ocenia
według własnych zasad i poglądów. Jednych mogą
bawić i śmieszyć, innych urazić, a nawet zrazić. Unikajmy
zatem tych wątpliwych i ryzykownych, słabych żartów.
Czasami lepiej opowiedzieć jeden inteligentny żart,
który rozśmieszy i zapadnie w pamięci słuchaczy, niż
sypać z rękawa słabymi dowcipami.
Na koniec warto także podkreślić, że prawdziwe
poczucie humoru to przede wszystkim umiejętność
śmiania się z samego siebie, to dystans do siebie
samego. 
Jakub Olczyk, kl. IIC
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Ping-pong w naszej szkole
W naszej szkole mamy
drugie życie. W plecakach, oprócz książek
i zeszytów, nosimy paletki i piłeczki. Na przerwach
i po lekcjach, w każdej wolnej od nauki chwili, biegniemy
do stołu tenisowego. Tam możemy odpocząć i pograć
w ping-ponga. Większość graczy w szkole to chłopcy. Kiedy zbierze
się nas kilku (a z tym raczej nie ma problemu), gramy w biegańca, czyli w
grę polegającą na bieganiu wokół stołu i odbijaniu piłeczki. Ustawiamy się w
dwóch kolejkach, po obu stronach stołu. Kolejno odbijamy piłeczkę.
Prowadzimy eliminacje, w których po całej serii rozgrywek zostaje
dwóch graczy. Mierzą się oni ze sobą w finale. Zawodnik, który wygra finał,
dostaje wirtualną gwiazdkę. Gwiazdka służy jako tarcza w następnych
rundach gry. Gracz może się nią zasłonić, jeżeli nie odbije piłki i mógłby
odpaść z kolejki.
We wszystkich klasach szkoły podstawowej od trzeciej do
siódmej są zawodnicy tenisa stołowego. Lubimy spędzać razem
czas i rywalizować o tytuł najlepszego zawodnika. Jestem bardzo
zadowolony, że w naszej szkole jest stół do ping-ponga,
z którego możemy korzystać i uprawiać sport
podczas przerw lekcyjnych. 
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Reprezentacja Polski okiem Zosi
Po niepokojących wynikach listopadowych
meczów towarzyskich reprezentacji Polski, naszych
kadrowiczów na marcowym zgrupowaniu czekały
spotkania z Nigerią i Koreą Południową. To pierwsze
spotkanie odbyło się na wrocławskim stadionie, który
nie za dobrze kojarzy się kibicom ze względu na
małą ilość wygranych. Pobyt kadrowiczów w naszym
mieście rozpoczął się w poniedziałek 19 marca i trwał
aż do niedzieli, kiedy udali się do Katowic, aby kilka
dni później zagrać po raz pierwszy po przebudowie
na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Ale od początku!
Dzień przed przyjazdem piłkarzy selekcjoner
,Adam Nawałka, wziął udział w pierwszej tegorocznej
konferencji prasowej. Tego dnia we Wrocławiu odbywał
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się także mecz Śląska z Wisłą Płock. Tam pojawił się
właśnie selekcjoner naszej kadry, z którym udało nam
się zrobić zdjęcie. Następnego dnia wszyscy powołani
zawodnicy mieli dotrzeć do hotelu, który znajdował
się tuż przy operze. Wśród powołanych znaleźli się
najpopularniejsi piłkarze, jednak wielkim nieobecnym
był Jakub Błaszczykowski, który dopiero wracał do
treningów po kontuzji pleców. Przed hotelem stały
tłumy kibiców, którzy dzielnie czekali na swoich idoli,
mimo chłodu panującego na dworze. We wtorek
odbyła się konferencja prasowa, a następnie trening
na stadionie przy ulicy Oporowskiej. W tych zajęciach
nie brali udziału Robert Lewandowski i Łukasz
Piszczek, którzy uczestniczyli w sesjach zdjęciowych
dla sponsorów drużyny. Przed treningiem niewielu

łowców autografów mogło liczyć na powiększenie
swojej kolekcji, gdyż piłkarze od razu weszli do autokaru
i odjechali. Za to po dwóch godzinach treningu, gdy
zawodnicy wrócili do hotelu, każdy oczekujący tam
kibic mógł być zadowolony. Tego dnia szczęśliwcy
mogli też spotkać Piotra Zielińskiego i Łukasza Piszczka
w centrum handlowym Magnolia, gdzie zaskoczonym
kibicom rozdawali nowe koszulki kadry.
Tutaj na chwilę przeniesiemy się do obozu
naszych rywali z Nigerii. W szeregach tamtejszej
reprezentacji występują m. in. znani dobrze z angielskiej
ligi Victor Moses (Chelsea) oraz Kelechi Iheanacho
(Leicester City). Ten zespół również trenował przy
Oporowskiej. Warto dodać, że podczas przyjazdu
afrykańskich piłkarzy na zajęcia nie było wielkiej
ilości ochroniarzy. Na nigeryjskim treningu spokojnie
można było podejść do piłkarzy przed autokar,
poprosić o zdjęcie, autograf. Polska reprezentacja
nie pozwoliła nawet na wejście kibiców na teren
ośrodka treningowego…
W czwartek odbyły się kolejne sesje zdjęciowe,
między innymi dla Vistuli, która sponsoruje garnitury
dla naszych piłkarzy. Wieczorem na stadionie miejskim
zobaczyliśmy ostatnią konferencję prasową przed
meczem oraz oficjalny trening. Już następnego dnia
właśnie na tym boisku mieliśmy powalczyć z Nigerią.
Trener przyznał, że jest to mecz „testowy”, który ma
na celu sprawdzenie nowych rozwiązań taktycznych.
Po raz kolejny zagramy trójką obrońców z tyłu.
Razem z siostrą już nie mogłyśmy doczekać
się piątkowego wieczoru. Wspomnę, że na tę okazję
przygotowałam spory plakat dla selekcjonera Nawałki
i miałam nadzieję, że uda mi się zdobyć jego podpis.
Na stadionie pojawiłyśmy się ok. godziny 20:00.
Piłkarze obu drużyn wybiegli na rozgrzewkę, a kibice
już zaczęli ich dopingować. Warto dodać, że tego
dnia na trybunach miało się pojawić wiele znanych
osobistości, więc postanowiłyśmy, że będziemy
dużo się rozglądać. W pierwszej jedenastce naszej
kadry na murawę wyszli: Łukasz Fabiański, Łukasz
Piszczek, Kamil Glik, Marcin Kamiński, Przemysław
Frankowski, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak,
Rafał Kurzawa, Piotr Zieliński, Dawid Kownacki oraz
Robert Lewandowski. Równo o 20:45 zobaczyliśmy
ich na boisku i nastąpiło odśpiewanie hymnów.
Gdy usłyszeliśmy Mazurek Dąbrowskiego, wszyscy
ludzie podnieśli białe i czerwone płachty, które
znajdowały się pod krzesełkami. Ogromna flaga na
trybunach wyglądała imponująco. Pierwszy gwizdek
i rozpoczynamy piłkarskie święto. Nasza reprezentacja
od początku zaczęła atakować i grała ogólnie dobrze.

Nigeryjczycy również mieli kilka swoich akcji.
W osiemnastej minucie Karol Linetty musiał zejść
z boiska z powodu kontuzji. Wtedy zobaczyliśmy
Jacka Góralskiego, który do końca meczu grał bardzo
dobrze. Trzeba również pochwalić Rafała Kurzawę,
który świetnie dośrodkowywał. W czterdziestej trzeciej
minucie piłka po strzale Krychowiaka przekroczyła
linię bramkową. Niestety, sędzia tego nie zauważył
i bramka nie została uznana. Pierwszy ważny błąd
arbitra w tym meczu. Szkoda, że nie było systemu
wideoweryfikacji, czyli tak zwanego VAR-u. Do
przerwy wynik meczu utrzymywał się remisowy. Na
trybunach udało nam się dostrzec kilku zawodników
wrocławskiego Śląska, kilku piłkarzy Lecha Poznań,
paru znanych dziennikarzy sportowych oraz Piotra
Świerczewskiego, który może być znany niektórym
jedynie z występu w telewizyjnym programie Agent.
W drugiej połowie w naszej kadrze zadebiutował
bramkarz Bartosz Białkowski. W sześćdziesiątej minucie
arbiter odgwizdał rzut karny dla Nigerii po „faulu” na
Mosesie. Problem w tym, że zawodnik przeciwników
w ogóle nie dotknął polskiego obrońcy. Drugi ważny
błąd sędziego w tym meczu. Po chwili było 0:1 dla
Nigeryjczyków. Do końca wynik się nie zmienił.
Podsumowując, nasz zespół grał dobrze, ale niestety
zaliczył kolejną porażkę. Po meczu podeszłyśmy
w okolicę środka boiska. Trener raczej nie widział
mojego plakatu. Nagle siostra krzyczy:„patrz, to Quebo!”.

I ruszyła w stronę znanego rapera. Udało jej się zrobić
zdjęcie i do końca dnia była bardzo zadowolona. Po
powrocie do domu, przeglądając internet, natrafiłam
na zdjęcie Kuby Błaszczykowskiego, który siedział na
trybunach. Co za niefart! Byłam tak blisko spełnienia
mojego marzenia, jakim jest zrobienie sobie zdjęcia
z moim ulubionym piłkarzem.
W sobotę nasi reprezentanci analizowali
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piątkowe spotkanie oraz odpoczywali przed meczem
z Koreą Południową. W niedzielny poranek udałam
się z moim plakatem przed hotel reprezentacji
z nadzieją, że trener mi go podpisze. O 11:30 piłkarze
mieli wylecieć do Katowic. Tym razem kibiców nie było
wielu. Można wręcz powiedzieć, że nie przyszedł prawie
nikt. W pewnym momencie jeden z pracowników
hotelu wyszedł i powiedział, że jeżeli ktoś chce, to
może wejść do środka i wziąć autograf… trenera
Nawałki. Bez namysłu udałam się do hotelowego holu.
Tam selekcjoner zobaczył mój plakat i go podpisał.
Powiedział, że bardzo dziękuję i że bardzo mu się
podoba. Później zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Dalej
czekałam na piłkarzy przed hotelem. Nagle wyszedł

Jak zacząć czytać
komiksy?
Warto zauważyć, że kiedy chcesz
zacząć czytać książki, nie zadajesz raczej
pytania, jak zacząć je czytać lub, jeśli chcesz
zacząć oglądać filmy, raczej nie pytasz,
od czego zacząć oglądać. Z komiksami
jest jednak trochę inaczej. Najprościej
porównać je do seriali, gdzie każdy zeszyt
to kolejny odcinek. Są one pisane tak,
jakby miały nie mieć końca.
Komiksy, a zwłaszcza te
amerykańskie, to dość wąska nisza,
w którą wejście wydaje się praktycznie
niemożliwe. Dekady historii, tysiące
postaci, kryzysy, częste zmiany w status
quo... Te wszystkie czynniki bynajmniej
nie ułatwiają sprawy. W tym artykule
skupię się na amerykańskich komiksach
superhero, ponieważ to właśnie one
sprawiają problem, będąc paradoksalnie
najpopularniejszymi. Będę odnosił się
bardziej do komiksów wydawanych przez
Marvel Comics, ponieważ o nich wiem
najwięcej.
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Karol Linetty, który przez kontuzję musiał opuścić
zgrupowanie. Później zaczęli pojawiać się inni piłkarze,
którzy wchodzili do autokaru. Udało mi się zrobić
kilka zdjęć, w tym z Robertem Lewandowskim.
We wtorek nasza reprezentacja wygrała 3:2
z Koreą Południową w Chorzowie. Podsumowując
całe zgrupowanie, przebiegło ono dobrze i uważam,
że piłkarze dobrze poradzą sobie na mistrzostwach
świata i przyniosą kibicom wiele radości. Kolejne
spotkanie na wrocławskim stadionie odbędzie się
już we wrześniu. Miejmy nadzieję, że w końcu uda się
przełamać pasmo porażek na tym obiekcie. 
Zosia Di Feliciantonio, kl.II C

Terminologia
Komiksy superhero to medium jedyne
w swoim rodzaju, które często rządzi się swoimi
własnymi prawami. Aby jednak zacząć mówić
o czymś więcej, wypadałoby wpierw wspomnieć
o terminologii. Komiksy w stanach wydawane są
w formie magazynów, w około trzydziestostronnych
zeszytach, zazwyczaj jako miesięczniki lub dwutygodniki.
Po pojawieniu się kilku zeszytów z danej serii często
wydawane są tzw. wydania zbiorcze – paperbacki
(TPB) i hardcovery (HC). Różnią się one jedynie tym, że
hardcovery – jak sama nazwa wskazuje, są w twardej
oprawie. Volumy to nazwy tomów, których używa się
do odróżniania poszczególnych serii o tym samym
tytule. Dla przykładu: istnieje co najmniej dziesięć

serii The Amazing Spider-man i dość ciężko byłoby
rozróżnić która jest która. Terminu tego używa się
jednak tylko na forach i wśród fanów, a na komiksach
oznacza się jedynie numer tomu. Annual to przy
niektórych seriach specjalny zeszyt, wychodzący
zazwyczaj corocznie. Annuale są przeważnie grubsze
od zwykłych zeszytów i zazwyczaj są one one-shotami
- pojedynczymi, nie powiązanymi z niczym, zamkniętymi
historiami. Powieść graficzna to w pewnym sensie
książka w formie komiksu. Liczy ona całkiem sporo
stron i prezentuje trochę dojrzalsze treści. Eventy to
spore, ważne wydarzenie w uniwersum, za którym
zazwyczaj ciągnie się kilka serii. Crossover to historia
dziejąca się równocześnie w kilku różnych seriach.
Miniseria to seria składająca się z kilku zeszytów,
zazwyczaj czterech czy sześciu. Omnibus to zbiór
większej ilości komiksów wydany w twardej oprawie.
Zazwyczaj zawiera on całe eventy
z tie-inami (zeszytami wydawanymi
poza eventami, zazwyczaj w seriach
poszczególnych bohaterów lub
jako one-shoty, uzupełniające je)
bądź runy - fragmenty serii pisane
przez jeden zespół kreatywny.
Są one jednak przedmiotami bardziej
kolekcjonerskimi.
Zanim jednak sięgnie się po
cokolwiek, warto jest ustalić najpierw to,
w jaki w ogóle sposób chce się czytać.
Trzeba zadać sobie kilka pytań: Chce
się czytać po polsku, czy w oryginale,
wydania zbiorcze, czy zeszyty, na
papierze, czy wydania cyfrowe,
o jednej postaci, czy o całym uniwersum.
W kolejnych odsłonach mojego
komiksowego projektu postaram się
omówić wady i zalety każdego z tych
rozwiązań. 
Oskar Mulcan, kl. VII A
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Opowieść o magu, który podarował ludziom
gwiazdy
Maja Fogt, uczennica klasy I naszego liceum, wzięła udział w konkursie literackim organizowanym
przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego oraz Gimnazjum nr 29 im.
Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu. Temat główny konkursu to W kręgu fantasy, jednak co roku
organizatorzy formułują bardziej szczegółowy temat. W tej edycji zadaniem uczestników było
napisanie opowiadania w nawiązaniu do jednego z wątków powieści Ursuli Le Guin Czarnoksiężnik
z Archipelagu – która jest lekturą obowiązkową na języku polskim w gimnazjum. Zapraszamy
do lektury fragmentu niezwykłego opowiadania Mai (jego druga część ukaże się w kolejnym
numerze).
Od zarania dziejów krążyły legendy o Otwartym
Morzu. Historie o morskich potworach i nieodkrytych
lądach pobudzały wyobraźnię wszystkich żeglarzy
Archipelagu. Mając w sercach morskie opowieści,
wypływali oni na nieznane wody w poszukiwaniu
przygód. Jednak z biegiem czasu, gdy żeglarze nie
wracali, zapał podróżników osłabł. Coraz mniej ludzi
pamiętało morskie legendy. Wreszcie nie miał ich
już kto opowiadać. Rodzice tłumaczyli dzieciom,
że Otwarte Morze jest krańcem świata, za którym
znajduje się tylko nicość.
Czy istnieje ląd za Morzem Otwartym? To
pytanie nurtowało Geda od miesięcy. Nadal miał
w pamięci ciemny piach, po którym stąpał, krocząc na
ostateczne spotkanie z cieniem. To nie była ziemia, lecz
iluzja, jednak zachowanie ludu Astowell nie dawało
Gedowi spokoju. Czuł, że skrywają jakiś sekret. Często
żeglował. Nieraz w towarzystwie Vetcha, jednakże wolał
sam zmagać się ze wzburzonymi falami, poszukując
nowych lądów.
Podczas jednej ze swoich samotnych wypraw
Ged dostrzegł na horyzoncie coś niezwykłego. Zobaczył
ogromną łódź, bez żagli i wioseł. Statek ten płynął
pod wiatr, nie używając przy tym zaklęć. Ged spędził
już na morzu ponad tydzień. Czyżby jego wyobraźnia
zaczęła płatać mu figle? Wzmocnił wiatr, by podpłynąć
bliżej do niecodziennego zjawiska. Na pokładzie nie
było załogi! Zdziwiony Ged przymocował zaklęciem
związującym jeden koniec liny do swojej łodzi,
a drugi do ogromnego statku. Miał nadzieję, że dowie
się, skąd pochodzi owa łódź, płynąc za nią.
Dwa dni od spotkania nadciągnął potężny
sztorm. Być może ten statek był widmem. Widmem,
które ukazuje się śmiałym żeglarzom i zaciąga ich
na niebezpieczne wody. Czy dlatego podróżnicy
nigdy nie wracają? Z biegiem czasu zaklęcia Geda
słabły. Ged nie był już w stanie podtrzymać zaklęcia
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związującego. Lina wpadła do morza. Mgła zgęstniała.
Wściekłe fale biły w kadłub statku. Łódź porwana
przez monumentalną falę wzniosła się wysoko.
Statek się przechylił. Lewa burta zanurzyła się
w wodzie. Wycieńczony Ged trzymał się rufy ostatkami
sił. Nagle jeden z bałwanów morskich wdarł się na
pokład. Porwał Geda i wrócił z nim do głębin morza.
Przeraźliwe zimno. Zimno, które powoli docierało do
jego wnętrza i mroziło mu serce. Ged rozpaczliwie
próbował utrzymać się na powierzchni. Jednak nikt
jeszcze nie wygrał z potęgą morza w pojedynkę.
Ged gwałtownie się poruszył. Impulsywnie
nabierał powietrze, gdy nagłe spazmy kaszlu wydobyły
resztki wody z jego płuc. Kiedy złapał oddech, opadł
na miękki, ciepły piach. Udało mu się przeżyć sztorm.
Wziął głęboki wdech. Zmarszczył brwi. Coś rzucało
na niego cień. Gdy spojrzał w górę, zauważył, że
stoi nad nim staruszek, któremu prawdopodobnie
zawdzięcza życie. Gdy spytał, na jakiej są wyspie,
staruszek się zaśmiał.
– Coście wypili? Jak to, na jakiej wyspie? Na
Unises. Co wam się stało? – odpowiedział z osobliwym
akcentem. Staruszek zwracał się do paru osób, ale
oprócz niego i Geda nikogo innego nie było na
plaży.
Ged z trudem wstał. Kręciło mu się w głowie.
Jednak pomimo bólu był szczęśliwy. Przybył na nową
wyspę! Wyspę po drugiej stronie Morza Otwartego!
Był ciekaw, jakie stworzenia na niej żyją. Kim są jej
mieszkańcy? Czy mają swojego czarnoksiężnika?
Nagle błysnął białkami, osuwając się na kolana.
Upadł. Stracił przytomność z wycieńczenia.
Ged ocknął się w domu staruszka o imieniu
Westinghouse. Starzec był rybakiem, mieszkającym
nad morzem wraz z żoną zielarką, która opatrzyła
mu rany. Nie chcieli niczego w zamian za ocalenie

życia. Byli jedynie ciekawi, skąd pochodzi. Słuchali go
z zainteresowaniem, gdy opowiadał o Archipelagu
i swoich przygodach. Rybak opowiedział Gedowi
o czarnoksiężniku, którego sam wychowywał po
śmierci rodziców.
– Słuchajcie Krogulcze, byłem bliskim
przyjacielem rodziny Czarnoksiężnika Elektryczności.
Jego ojciec Yakky pochodził z... nie pamiętam... Jak się
ona nazywała? Mieszkał na małej wyspie położonej
kilkadziesiąt mil na północ albo zachód od Unises.
Gdy Yakky przypłynął na wyspę spotkał Julite,
przemiłą dziewczynę. Pasowali do siebie jak mag
do swej laski. Niespełna dwa lata po poznaniu się
przyrzekli sobie wierność i spłodzili syna, któremu
nadali imię Tesla. Chłopiec okazał się być magiem, jak
jego ojciec. Niestety, gdy Tesla skończył jedenaście
wiosen, jego matka zginęła pod kołami dorożki.
Yakky po śmierci Julite postradał zmysły. Bredził coś
o smokach. Ha, ha, ha! Smoki! Wyobrażacie to sobie,
Krogulcze? Nie mógł się pogodzić, ze śmiercią żony,
powiadał wszystkim, że Julite nie zginęła w wypadku.
Pewnego dnia poprosił mnie, abym roztoczył opiekę
nad jego synem. Powiedział, że nie spocznie, dopóki
nie odnajdzie mordercy Julite. Moja żona widziała go
ostatni raz, gdy wypływał w morze. Od tamtego czasu
słuch po nim zaginął. Tesla ukończył szkołę w Unises
rok później od swoich kolegów z powodu Mistrza
Żarówek, który zwie się Direct. Wiecie, dlaczego musiał
powtarzać rok? Direct uczy zapalania żarówek.
– Czym są żarówki? – wtrącił Ged, na co
Westinghouse uśmiechnął się. Staruszek podniósł
ze stolika przeźroczystą kulę. 
Maja Fogt, kl. I LO

Z dedykacją dla wszystkich
użytkowników języka polskiego
W języku angielskim jest sporo wyrazów, które
bardzo przypominają polskie słowa i wydaje nam
się przez to, że można ich używać w tych samych
przypadkach, co naszych odpowiedników. Jednak
nie jest to poprawne, ponieważ tylko z pozoru
oznaczają to samo; ich podstawowe tłumaczenie
jest identyczne, ale gdy przechodzimy do następnych,
bardziej wyszukanych, wtedy rozmijają się znaczeniowo
z polskimi wyrazami. Taka całkowita kalka z angielskiego
prowadzi często do niepotrzebnych nieporozumień,
zatracania się pierwotnego znaczenia polskich
słów i popełniania błędów językowych. Tak jest
np. w przypadku czasownika dedykować. Jest on
jednoznacznie kojarzony z angielskim dedicate, które
faktycznie znaczy dedykować, ale również przeznaczyć,
o czym wiele osób zapomina i zamiast użyć tego
drugiego słowa, wybiera wymyślniejsze tłumaczenie.
Przez to mamy okazję podziwiać takie kwiatki jak:
Specjalistyczne słuchawki dedykowane graczom czy
Szczotka dedykowana kotom o długim włosiu. A jak
powinno być? Słuchawki przeznaczone dla graczy,
Szczotka przeznaczona do czesania długowłosych
kotów. Po polsku dedykować ma znacznie podnioślejszy
wydźwięk, tak samo jak znaczenie. Zadedykować
można komuś książkę, piosenkę, wiersz, a nie menu
pasażerom w pociągu kolejowym. Wydaje mi się, że
oprócz kalki językowej za niewłaściwym użyciem tego
słowa stoi chęć zaimponowania rozmówcy swoim
wyszukanym doborem słow.
Podobnie jest ze słowem posiadać.
Sprzedawczyni w sklepie nie zapyta nas, czy mamy kartę
stałego klienta, tylko czy ją posiadamy, jakby była ona
co najmniej tyle warta, ile pokaźna nieruchomość lub
willa z ogrodem i basenem. Nie ma nic złego w używaniu
pięknej polszczyzny i urozmaiconego słownictwa,
ba, jest to wręcz niezwykle cenne. Warto też znać
najpopularniejsze zapożyczenia i umieć umiejętnie
się nimi posługiwać od czasu do czasu. Trzeba jednak
wiedzieć, jak to robić dobrze, by nie wyszedł efekt
odwrotny od zamierzonego. Najważniejsze jest być
kimś, kto naprawdę używa języka z głową, a nie chce
tylko za takiego uchodzić. 
Julia Górna, 3a
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ROZRYWKA

COWEWRO?

PS. PC

Wiosna przyszła, ptaszek kwili, może byśmy się ukulturalnili i odprężyli przed wystawianiem
ocen? Przed Wami kolejny subiektywny zestaw propozycji na majowe i czerwcowe wieczory.

Komputery stały się nieodzownym elementem wspomagającym człowieka. Jeśli jednak wasza
maszyna ma służyć do czegoś więcej niż tylko do oglądania filmów, słuchania muzyki czy odrabiania lekcji, to warto, żebyście zwrócili uwagę na kilka istotnych aspektów.

#OFF
„Rut… za zasłoną” by Anna Zubrzycki Studio

„Hamlet- Komentarz’’ by Teatr Pieśni Kozła

Data: 6-8/06
Cena: 20 zł
Miejsce: Instytut Grotowskiego, Scena Teatru
Laboratorium

Data: 9-10/06
Cena: 45/70 zł
Miejsce: Scena Teatru Pieśni Kozła ul.
Purkyniego 1 Wrocław

W teatrze często możemy nie tyle co znaleźć
odpowiedzi na pewne pytania, ale uczestniczyć
w rozważaniach nad nurtującymi twórców
zagadnieniami.
Przestrzeń
do
rozmyślań
o miłości, przynależności i identyfikacji człowieka
w grupie czeka nas właśnie podczas tego spektaklu,
opowiedzianego poruszającym śpiewem i słowem.
Po Studiu możemy się spodziewać wszystkiego,
co najlepsze, zarówno od strony technicznej, jak
i merytorycznej. Zespół w niezwykle krótkim
czasie (działalność rozpoczął w 2014 roku) stał się
rozpoznawalny i szanowany na polskiej scenie offowej.
Serdecznie zapraszam, szczególnie tych, którzy nie
mieli jeszcze szczęścia doświadczyć teatru po Wielkiej
Reformie.

Zaproponuję kilka możliwych wariantów
w najkorzystniejszych cenach w stosunku do
funkcjonalności.
Zestaw numer 1 (do biura):

Teatr Pieśni Kozła jest według wielu najlepszym
działającym teatrem w Polsce. Przygotowanie
techniczne aktorów pod kątem śpiewu i ruchu jest
w stanie wywrócić dotychczasowy sposób myślenia
o teatrze każdego, kto wcześniej bywał tylko w teatrach
narodowych lub mainstreamowych, którym wiele
brakuje pod względem wykonu i samego przemyślenia
spektaklu, aby zbliżyć się do poziomu zespołu Pieśni
Kozła.
Mówiąc już o samym „Komentarzu”, jest to
historia, która rozgrywa się na dwa miesiące przed
rozpoczęciem właściwego, szekspirowskiego dramatu,
czyli w noc zabicia starego króla Danii. Aktorzy
poprzez polifoniczne pieśni eksplorują wnętrza
postaci oryginalnej sztuki i szukają przyczyny całej
tragedii. Połączenie tego genialnego zespołu wraz
z owym ponadczasowym dziełem może nieść za
sobą tylko najlepsze przeżycia.

#INSTYTUCJE /ORGANIZACJE
Noc Muzeów 2018
Data: 19/05
Cena: FREE
Miejsce: Muzea i Galerie Sztuki we Wrocławiu
Myślę, że tego wydarzenia nie trzeba nikomu
przedstawiać, każdy mieszkaniec większego miasta
w krajach europejskich słyszał o tym przedsięwzięciu,
którego ideą jest zachęcenie ludzi do aktywnego
życia kulturalnego, poprzez brak opłaty za wstęp do
instytucji i prywatnych galerii. W tym roku otwartych
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Zestaw numer 3 (do grania/streamowania):

koszt ok.: 2150 zł
Powyższy zestaw jest przeznaczony do pracy
w biurze oraz do grania w mało wymagające gry.

PROCESOR: Intel Core i7-8700
CHŁODZENIE PROCESORA: CoolerMaster MasterLiquid Lite 120L ( wodne )
KARTA GRAFICZNA: MSI GeForce GTX 1050 2GB
GAMING X
PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z370 AORUS Gaming
K3
PAMIĘĆ RAM: HyperX Fury Black 8GB [1x8GB
2400MHz DDR4 CL15 DIMM]
DYSK TWARDY: WD Blue 500GB
OBUDOWA: SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black
ZASILACZ: Antec VP-PC 500W
NAPĘD OPTYCZNY: Lg SuperMulti DVD+/-RW
GP57ES40 Srebrna

Zestaw numer 2 (do grania):

koszt ok.: 3700 zł

PROCESOR: Intel Core i5-7500
CHŁODZENIE PROCESORA: CoolerMaster Hyper
H411R LED
KARTA GRAFICZNA: MSI GeForce GTX 1050 2GB
GAMING X
PŁYTA GŁÓWNA: MSI B250M BAZOOKA
PAMIĘĆ RAM: GOODRAM IRDM 8GB czarny
[1x8GB 2400MHz DDR4 CL 17-17-17 DIMM]
DYSK TWARDY: WD Blue 500GB
OBUDOWA: iBox Orcus X19
ZASILACZ: Antec VP-PC 500W

Jaki monitor?

PROCESOR: Intel Pentium G4600
CHŁODZENIE PROCESORA: Arctic Freezer 7 Pro
KARTA GRAFICZNA: MSI GeForce GT 730 2GB
PŁYTA GŁÓWNA: MSI H110M PRO-VD
PAMIĘĆ RAM: GOODRAM IRDM 8GB czarny
[1x8GB 2400MHz DDR4 CL 17-17-17 DIMM]
DYSK TWARDY: DYSK TWARDY: WD Blue 500GB
OBUDOWA: Akyga AK13BK
ZASILACZ: Antec VP-PC 500W

koszt ok.: 2800 zł

w sobotnią noc będzie ponad 80 placówek, pełna
lista znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

renderowanie długich filmów również nie będzie
stanowić najmniejszego problemu.

Na tej konfiguracji bez problemu będzie można
grać np. w: CSGO, H1ZH, PUBG, Sea of Thieves czy
GTA V. Zestaw ten nie jest jednak stworzony do
nowszych gier, oczywiście można spróbować grać
na nim w najświeższe tytuły, lecz odradzałbym,
ponieważ mogą występować lagi. Jeśli zależy Ci
na możliwości grania we wszystkie gry dostępne
na rynku, zerknij na kolejny zestaw. Streamowanie,

Do grania najlepiej wybrać monitor
o częstotliwości odświeżania 144Hz. Warto również
zadbać o to, aby monitor posiadał funkcje ochrony oczu
(np. redukcja migotania lub filtr światła niebieskiego).
Takimi monitorami są m.in.:
BenQ ZOWIE XL2411 [1ms, 144Hz] - 1095zł
Acer Predator XB240HB [1ms, 144Hz] - 1199zł
Natomiast do słabych komputerów można
wybrać monitory o częstotliwości odświeżania 60Hz
lub 75Hz. Do owych zalicza się m.in.:
SAMSUNG LS24F356FHUXEN - 660zł
LG 22MP58VQ-P - 499zł 
Jan Derda, kl. II LO
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