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ILE STRON, TYLE ŚWIATA
Jeden z największych doktorów Kościoła Katolickiego – święty Augusty – napisał: „Świat jest książką
i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”. Rozpoczynamy wakacje. Niewątpliwe zmęczenie
i obecny wir zajęć i obowiązków zachęcają do biernego odpoczynku, do rekreacji.
Palmy, słońce, woda i obowiązkowe nicnierobienie. Ale czy na pewno ?
Miał przy sobie tylko wysłużony, siedmioletni rower, kilkanaście złotych, pióro, aparat fotograficzny
i – jak sam pisał – sporą ilość silnej woli. Kazik Nowak, a było to w 1931 roku wyruszył w podróż życia
przemierzając z północy na południe Afryki blisko 40 tysięcy kilometrów. W trakcie pisał relacje i niezastąpionym
aparatem firmy Contax robił tysiące zdjęć. W tym jeszcze bardziej odkrywał siebie i ludzi innego kontynentu,
języka i kultury. Tak wiele się nauczył.
Jedno z polskich powiedzeń mówi: „Nie ten dużo umie, kto długo żyje, ale ten, kto wiele podróżuje”.
Zatem warto pomyśleć i zaplanować wakacje – nie leniuchowanie, ale celowe i dlatego sensowne
przemieszczanie się w najbardziej tajemnicze i ciekawe zakątki świata.
W wieku zaledwie 16 lat wyruszył ze znanym podróżnikiem, Markiem
Kamińskim, aby zdobyć oba bieguny Ziemi – biegun północny i biegun
południowy. Janek Mela dwa lata wcześniej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku stracił nogę i rękę, ale i tak wyruszył w podróż.
Na czas wakacji zwłaszcza podróży i podróżowania chcę życzyć
moim Drogim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom. To wszystkim nam
dobrze zrobi. Odpręży, ułoży i nauczy. I nie szukajmy nie wiadomo
jakich wyjątkowych miejsc, nie usprawiedliwiajmy brakiem pieniędzy,
bo jak pisał Leopold Staff: „Większą mi rozkoszą podróż niż przybycie!”
I przeczytajmy tego lata jak najwięcej stron książki tego świata! Powróćmy
mądrzejsi. Niech dobry Bóg prowadzi! 
ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły
Dyrektor Szkoły Ksiądz Jerzy Babiak ogłasza wakacyjne konkursy:
KONKURS DLA KLAS
na największą ilość nadesłanych z życzeniami wakacyjnych kartek pocztowych
KONKURS DLA UCZNIÓW
na najciekawszy rymowany czterowiersz dotyczący naszej szkoły (nadesłany na karcie pocztowej)
KONKURS FOTOGRAFICZNY
na najciekawsze i oryginalne wakacyjne zdjęcie (przesyłamy w formacie jpg na email: sekretariat@salezwroc.pl z dopiskiem „Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”)
Dla wszystkich uczestników przewidziano ciekawe nagrody!
Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
www.salez-wroc.pl
fb.me/salez2017
zespol@salez-wroc.pl
ul. Bolesława Prusa 78, 50-318 Wrocław
ul. Świętokrzyska 45-55, 50-237, Wrocław
Czerwiec 2018 Salez Times 3

SZKOŁA

A.D. 2037
Ponad Śląskiem tylko niebo. Staroch niepamiętny już raz wpatrywał się w mural zdobiący tuż pod
linią dachu szary tynk Zespołu Szkół Salezjańskich. „Jak oni to tam zrobili?” - niekoniecznie potrzebne
pytanie za każdym razem odwracało uwagę od przytłaczającej, majowej rzeczywistości. Belfer upchnął
w ustach resztę kanapki z pasztetem i zmiękczył ją ostatnim łykiem napoju energetycznego, po czym
wyrzucił puszkę do stojącego obok kontenera. Odkąd szkoła wprowadziła restrykcyjny program promocji
świadomego żywienia, był zmuszony praktykować swoje niezdrowe śniadania przy śmietnikach, z dala
od wzroku usługobiorców oświaty.
Niemal w tym samym momencie coś zaświstało w lewej kieszeni spodni. Szósta pięćdziesiąt.
Companion jak co rano przypominał o obowiązkach służbowych. Staroch niechętnie wyjął urządzenie
i uruchomił komunikator. Badania wykazały, że osobiste zaproszenie na zajęcia i chwytliwa zajawka tematu
lekcji wzmacniają w uczniach poczucie bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości, a do tego potęgują
pozytywną antycypację. Mężczyzna ogarnął się nieco, wydusił na twarz fachową porcję entuzjazmu
i kierując na siebie szklane oko kamery nacisnął guzik. Po południu jeszcze tylko podziękowanie za lekcje,
wieczorem ciekawostka naukowa i będzie po wszystkim na dziś.
***
– Felterbauer zasnął mi na ławce – oznajmiła zatrzaskując drzwi nauczycielka polskiego.
– Może go zmęczyły zadania? – zaproponował męski głos z głębi pokoju nauczycielskiego. – Stosowałaś
zmienne typy aktywności wedle zaleceń ministerstwa?
– Z nudów zasnął! Tak mi powiedział, jak go obudziłam. A ja mu na to: „Jasiu, jak ci się nudzi, to
może jakieś zadanie zrobisz, bo jak dotąd było osiem” – polonistka westchnęła głęboko i naśladując
młodopolskie pozy, opadła bez sił na krzesło.
– Asia, musisz trochę zluzować z tymi zajęciami w parku. Jak Kowalewska pojechała z licealistami
na survival arytmetyczny, to w czwartek była tak zblazowana, że nie mogła się dostać do nauczycielskiego.
Identyfikacja twarzy jej nie rozpoznawała.
– Ja mam w poniedziałki na trzeciej lekcji strzelnicę leksykalną – odezwała się anglistka – potem
hala jest wolna. Może byś chciała ich tam wtedy brać?
– Wiesz co, robiłam to rok temu, ale były skargi, że strzelanie do tarcz jest powtarzalne i dzieci
wpadają w monotonię. Próbowałam potem strzelania do rzutków, ale to było trochę za trudne manualnie
i w sumie z samej treści lekcji niewiele zostawało, bo motywacja im szybko spadała.
Nauczycielka chciała coś jeszcze dopowiedzieć, ale w jednym momencie pokój zmienił się
w ptaszarnię. Grono pedagogiczne zaczęło wyjmować companiony z teczek, torebek i kieszeni i już
po chwili wszyscy skupieni byli na przedpołudniowym orędziu księdza dyrektora. Przypominał w nim
uprzejmie o popołudniowym szkoleniu z obsługi rzutników holograficznych i wieczornej integracji
w Aquaparku. Na koniec napomniał jeszcze, jak co dzień, o stawianiu na motywację wychowanków, po
czym okna komunikatorów zgrabnie wygasły. Jakby na ten znak do pokoju śmiało wkroczył Staroch,
doenergetyzowany drugą sesją przy śmietnikach.
– O! Niech nam pan profesor powie słowo komentarza na temat wdrażania rzutników holograficznych
– zaproponował wuefista okupujący automat z sałatkami proteinowymi.
– Powiem Ci Jureczku tak, – zaczął historyk – że jakbyś się bardziej przykładał do historii, tobyś z tym
problemów nie miał. W 2018 jak cyfryzowali podręczniki, to były wątpliwości. W 2026 jak wymienili ławki
na interaktywne, to się nie wszystkim podobało. Dzisiaj jak będziemy w terenie korzystać z holograficznego
oprogramowania, to też wszystko się będzie opierało na kilku prostych czynnikach.
– Czyli według ciebie jakich? – zainteresowała się pani od angielskiego.
– Może innym razem – odpowiedział Staroch, zdejmując z półki bioport. – Drony znowu coś trafiło
i trzeba iść na asystencję in personam.
***
Staroch przemierzał korytarze ZSS bawiąc się bioportem. Przelatywał wzrokiem obszerną galerię
absolwentów szkoły, aż doszedł do ostatniego rocznika. Kiedyś ten budynek nosił imię Włodzimierza
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Komarowa – bohatera kosmosu. Dziś natomiast, historyk nie miał co do tego wątpliwości, w końcu opuścił
orbitę. Nie był tylko pewien, w stronę których gwiazd się kieruje.
Wychodząc na boisko Staroch mimowolnie spojrzał na podniebny mural. Nagle zmarszczył czoło.
– Maks, podaj mi na chwilę te gogle – krzyknął do przelatującego ucznia, a gdy ten użyczył mu
sprzętu, skierował swój wzrok na małą plamkę widniejącą nad kibicowskim manifestem. „Górnik Bełchatów.
Hearts of iron!” głosiła treść niedużej, czarnej wlepki. Belfer przypomniał sobie, że tydzień temu szkoła
gościła salezjanów z Łódzkiego.
– Jak oni to tam zrobili, psia kość? 
Gabriel Skitaniak

Dzień (nie tylko) dziecka
3 czerwca rozpoczął się mszą świętą odprawioną
w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła oraz
gwarnym zebraniem na boisku naszej szkoły. Nie
zabrakło wielu atrakcji, zarówno dla tych starszych jak
i najmłodszych uczestników. Na festynie dominowała
rodzinna, pogodna i zabawna atmosfera. Kolorowe
jarmarki ciągnęły się w rytm muzyki dobiegającej
ze sceny. Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiła fala
prawdziwej zabawy! Balony, malowanie twarzy,
śmiech i radość oraz kilogramy waty cukrowej
i dmuchanych zamków – to czekało nas od rana.
Oprócz występów muzycznych czy teatralnych

nie obeszło się też bez pokazów policji i straży
pożarnej. Główną atrakcją, cieszącą się największym
powodzeniem (oprócz waty cukrowej), był turniej
dziesięcioboju, któremu towarzyszył duch rywalizacji.
Na terenie festynu było pełno animatorów ubranych
w ciekawe kolorowe stroje. Osobiście zostałam
naciągnięta przez mojego siostrzeńca na każdą
z trzech możliwych loterii fantowych, w których
Antoś wygrał różnorakie zabawki i gry planszowe.
Kresu zabawy nie było końca, czekała nas jeszcze
rywalizacja bokserska na dmuchanym ringu – w tym

momencie zrozumiałam zmartwienia wynikające
z niebezpiecznych aktywności, które nigdy nie były
postrzegane przeze mnie z perspektywy moich rodziców
czy dziadków. Serce mi niejednokrotnie stanęło, dlatego
też odstawiłam„moje dziecko”na stanowisko plastyczne,
które było o wiele bezpieczniejsze od fizycznych starć

z rówieśnikami (kask i rękawice nie uspakajały
mnie – a więc o to chodziło zawsze mojej
mamie, kiedy się martwiła!). Dziecko było
niezwykle zadowolone, a czas spędzony na
obserwowaniu jego zmagań w tworzeniu rakiety
i malowaniu planet układu słonecznego, o których
mógł się co nieco dowiedzieć, wspominam najmilej
(najspokojniej!). Po kilku godzinach Antoś wyszedł
szczęśliwy i pełen wielu historii, które opowiadał
mojej siostrze, a swojej mamie. Ja natomiast cieszę
się z salezjańskiej inicjatywy, która umożliwiła wielu
spędzenie naprawdę miłego dnia w gronie znajomych
i niezwykle rodzinnej i bezpiecznej atmosfery –
– zapamiętam ją na długo. 
Joanna Zdybel, kl. 2LO
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Wywiad z Ignacym Jaszczukiem, zdobywcą
pierwszego miejsca na XI Wrocławskiej Olimpiadzie
Młodzieży w kategorii Akrobatyka Sportowa.
Miło mi Cię poznać. Czy mógłbyś powiedzieć mi, ile lat trenujesz już akrobatykę?
Mnie także miło Cię poznać. Cóż, zacząłem mając niespełna pięć lat, a zważywszy na to, że niedługo będę
mieć już osiem, to trochę ponad 2 lata.
Co zainspirowało Cię do rozpoczęcia trenowania takiego sportu?
Kiedy byłem jeszcze młodszy, cały czas rozpierała mnie energia. Uwalniałem ją, skacząc po całym domu,
robiąc fikołki lub wykonując przeróżne sztuczki na trampolinie. Moja rodzina postanowiła zapewnić mi
zajęcia dodatkowe, które idealnie wpasowałyby się w moje potrzeby.
Czy kiedykolwiek wcześniej brałeś udział w zawodach?
Tak, w zeszłym roku, na X Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży. Udało mi się tam zdobyć brązowy medal!
A w tym roku, jakie były Twoje odczucia podczas
konkurencji?
I: Wszyscy myśleli, że będę się bardzo stresować, ale w
rzeczywistości byłem bardzo podekscytowany samą
możliwością brania udziału w zawodach.
Sądziłeś, że zajmiesz tak wysokie miejsce?
I: Szczerze mówiąc tak. Przypuszczałem, gdyż w ostatnim
czasie bardzo dużo czasu poświęcałem na treningi, ćwiczyłem
trzy razy tygodniowo po półtorej godziny. Podczas samych
zawodów włożyłem w występ całe moje serce i skupiłem
się tylko na układach, przez co stres i nerwy nie zakłóciły
niczego.
Twoje pierwsze myśli po usłyszeniu wyników?
I: Zaskoczenie. Wiem, wcześniej mówiłem, że spodziewałem
się dobrego wyniku, ale jednak, gdy usłyszałem o pierwszym
miejscu, zamurowało mnie. Potem była duma. Byłem dumny,
że godziny treningów nie poszły na marne i że naprawdę
dobrze się przygotowałem. Moja rodzina cieszyła się razem
ze mną. Wszyscy byli zachwyceni moim sukcesem.
Mógłbyś opowiedzieć mi, jak wyglądał przebieg zawodów?
I: Miały one miejsce przy wrocławskim Stadionie Narodowym. Wszystko zaczęło się dnia 20 maja około
godziny dziewiątej rano i trwało aż do południa. Uczestnicy prezentowali się od najmłodszych (sześć lat)
do najstarszych (dwanaście lat).
Czy myśląc o przyszłości, uwzględniasz w niej akrobatykę?
I: Oczywiście! Jeśli tylko mi się uda, chciałbym zostać profesjonalnym akrobatą sportowym.
Cóż, mam wielkie nadzieje, że Twoje marzenie się spełni. Gratuluję Ci sukcesów i życzę kolejnych!
Dziękuję za wywiad.
I: Bardzo dziękuję za życzenia i także za możliwość udzielenia wywiadu. 
Beata Klejner, kl. VIIA
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Ankieta szkolna
Poniżej publikujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły. Stanowi ciekawe
podsumowanie kończącego się już roku szkolnego. Zachęcamy do zapoznania się. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku jeszcze więcej rzeczy nas pozytywnie zaskoczy! 

5+55+40

Jak najbardziej lubisz spędzać przerwę?
Na boisku, grając w gry
Grając w ping-ponga/piłkarzyki
Jedząc smakołyki ze sklepiku

Najbardziej podobały mi się lekcje, na których:
Słuchamy wykładu nauczyciela i sami zapisujemy najważniejsze rzeczy
Rozwiązujemy ciekawe quizy i łamigłówki
Uczymy się poprzez zabawę
Skrupulatnie czytamy podręcznik, a później sporządzamy dokładną
notatkę (0%)

35+11+486

20+18+62

W tym roku przed sprawdzianem najczęściej uczyłem się poprzez:
Tworzenie własnej notatki na podstawie zagadnień podanych przez nauczyciela
Nie uczyłem się - wszystko zapamiętywałem z lekcji
Przeczytanie informacji w podręczniku i zaznaczanie najważniejszych rzeczy
Przeglądanie tylko zeszytu

W tym roku w sklepiku szkolnym
najczęściej kupowałem:
Słone przekąski
Słodkie przekąski
Kanapki, zapiekanki, pierogi
Lody

Jaka nietypowa rzecz w naszej szkole
podoba Ci się najbardziej?
Wygodne pufy
Piłkarzyki/ping-pong
Patriotyczne dzwonki

11+11+1761 47+33+20

Basia Suwalska, kl. VII B
Kasia Leibmann, kl. VII A
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Misja podwórze, czyli
w skrócie o projekcie
aktywnego wypoczynku na
przerwach

SZKOŁA
za ogromną pracę włożoną w to, by„nasz drogocenny
sejf” był zawsze otwarty na czas przerw.
Moim zdaniem ten projekt to bardzo dobry
pomysł, ponieważ równoważy on stratę możliwości
grania na telefonach, przez co uczniowie nie
chodzą smutni. W imieniu nas wszystkich dziękuję
pomysłodawcom za udostępnienie boiska dla
spragnionych ruchu, tlenu i słońca. 
Antoni Zagajewski, kl. VII A

Ogrody w naszej klasie
Klasa 4a szkoły podstawowej na lekcji języka
polskiego z panią Anną Pytlewską omawiała lekturę
pod tytułem „Tajemniczy Ogród’’.
Książkę tę polecam, ponieważ opowiada
o niezwykłej mocy przyjaźni. Akcja powieści toczy
Ach... Podwórko... Wspomnienia z beztroskiego
dzieciństwa i błogiego nieróbstwa... Komu nie
brak tych chwil? I tu z pomocą przybiega pomysł
na aktywny wypoczynek, gdzie świeże powietrze
orzeźwia umysł, by przygotować go na następną
lekcję, nie wywiewając wiedzy: „Głowy zostają
przewietrzone i zanoszą wiedzę dalej”. Jednak czy
to naprawdę pomysł roku?
Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Bo
jakże mogłyby się ostać plusy bez minusów?
Zdania wśród uczniów są podzielone.
Nauczyciele natomiast zapewne zdecydowanie
wolą dźwięki krzyków tłumionych przez wiatr niż
niosące się echo (z pozdrowieniami dla udręczonych
nauczycieli).
Natomiast warto poruszyć temat trudny
i niewygodny, jakim jest niechęć niektórych osób
do wychodzenia na zewnątrz. Może i niektórzy nie
chcą, bo nie mają ochoty, ale część nie robi tego
z powodu drwin innych uczniów. Są to najczęściej
prześmiewki z powodu nieumiejętności sportowych
lub z innego niż przyjęty sposobu spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Przez takie zachowania traci
się chęci do integrowania się z innymi i do zabaw na
dworze. Z innej strony niektórzy są wręcz zmuszani do
wychodzenia. O ile nauczyciele zapraszają i zachęcają,
by to robić, nadgorliwi koledzy oddają niedźwiedzie
przysługi w tym zakresie. Mimo tych niesnasek projekt
ten przyjmuje się dość dobrze.
Pochwały i ukłony należą się wszystkim
nauczycielom za ogarnianie uczniów biegających
po boisku, a szczególnie Paniom Patrycji, Alinie i Kasi
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się we wspaniałym ogrodzie, który
odmienia życie bohaterów. I to
właśnie ten ogród stał się tematem
zadania. Uczniowie mieli techniką
dowolną zrobić makietę tego
niezwykłego miejsca. Po ciężkiej
pracy wszyscy przynosili gotowe
ogrody. Nie było dwóch takich
samych prac. Uczniowie wykazali
się dużą kreatywnością!
W jednym znalazły się

prawdziwe rośliny, leśny mech –
Ola Rzepa i Maja Gajlusz musiały
swój ogród naprawdę podlewać!
Tosia Staroniewicz, Ania Teplicka
i ja zrobiłyśmy jezioro z plasteliny
oraz malutką ławeczkę. Amelia
Jaszczuk z Hanią Hołowiak zrobiły
wielki ogród ze zdejmowanym
parkanem, żeby można było
łatwiej zajrzeć do środka. Ogródek
Wojtka Stembalskiego był dziko

zarośnięty trawą i kwiatami
– miał także otwieraną furtkę
porośniętą bluszczem z bibuły.
Ten Weroniki Uryzaj był wycięty
z papieru i surowy – jeszcze nie
zakwitł. Hania Buczyńska wypełniła
swój stworzeniami z KinderNiespodzianek, co wyglądało
bardzo wesoło. Stanisław Wójcik
z Mikołajem Drabem umieścili
wysokie drzewa z wykałaczkowymi
pniami, a Filip Dzwończyk
wykorzystał dużo kolorowych filców
i stworzył ludowy, kolorowy ogród
swojej wyobraźni.
Jak widać, dodatkowo praca
w grupach (na ogół makieta była
wykonywana przez 2-3 osoby)
dała okazje do spotkań po szkole
i wspaniałej zabawy. Niektóre
prace można oglądać w sali numer
17. 
Marysia Wojciechowska, kl. IV A

Trzy żywioły
W roku szkolnym 2017/ 2018 uczniowie z klasy VII A i B brali udział w całorocznym projekcie " Trzy
żywioły " zorganizowanym przez Dolnośląski Klub Ekologiczny. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Były to
wykłady połączone z warsztatami. Uczestnicy projektu poznali trzy żywioły: smog, zmiany klimatu, gatunki
inwazyjne roślin i zwierząt. Uczniowie zapoznali się z tymi zagadnieniami i wspólnie z prowadzącymi
poszukiwali sposobów rozwiązania problemów, jakie się z nimi wiążą. 
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Pamiętne słówka

Trudne sprawy

Sukces wolontariatu

Po raz kolejny pragnę dziś przedstawić jedno
z naszych szkolnym słówek. Usłyszeliśmy je nieco
ponad tydzień przed wydaniem poprzedniego
numeru naszej gazetki, ale mimo tego, że minęło
już trochę czasu, to słówko jest nadal bardzo aktualne
i uważam, że odnosi się do każdego z nas. Drugi
raz chciałabym przytoczyć wypowiedź pani Justyny
Kostrubies, naszej nauczycielki języka niemieckiego,
która po raz kolejny nas zaskoczyła.
Pani Justyna opowiadała nam o tym, jak
powinniśmy zachowywać się w kościele. Temat wydaje
się oczywisty, a jednak wiele osób nadal popełnia
zabawne błędy. Na przykład bardzo często podczas
święcenia pokarmów przed Wielkanocą możemy
zauważyć następującą sytuację: ksiądz błogosławi
chleb i wtedy połowa obecnym podczas nabożeństwa
wykonuje znak krzyża. Jest to oczywiście błąd, gdyż
kapłan błogosławi wtedy jedzenie, a nie człowieka.
Wykonanie znaku krzyża w tym momencie jest
równoznaczne z tym, że ktoś „jest chlebem”. Drugim
gestem, o którym mówiła pani Justyna, jest skłonienie
głowy podczas Mszy Świętej. Należy je wykonywać
jedynie w czasie aktu pokuty. Niektórzy także błędnie
opuszczają głowę podczas podniesienia Hostii i kielicha
przez kapłana. Wtedy powinno się patrzeć na Ciało
i Krew Chrystusa i przez to je adorować. Później
usłyszeliśmy także o naszym szkolnym problemie,
czyli zbyt szybkim przyklękaniu na środku kościoła
w celu przemieszczenia się na drugą stronę. Wiele osób,
jak to ujęła pani Justyna, zamiast powoli przyklęknąć
i oddać tym cześć Bogu, „kica”, czyli właściwie tylko
szybko kuca i idzie dalej.
Pani Justyna swoją wypowiedzią zachęciła
nas do zwracania większej uwagi na to, co i jak
wykonujemy w kościele. Pamiętajmy o prawidłowych
gestach w czasie liturgii, gdyż są one bardzo ważne.
Mam nadzieję, że po raz kolejny udowodniłam, że
na apele nie opłaca się spóźniać. 

Audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy
jest emitowana w Katolickim Radiu Rodzina już od
2005 roku. W I, III i V poniedziałki miesiąca, o 20:00,
uczniowie liceum wraz z księdzem dyrektorem na czele
dotykają najtrudniejszych problemów dzisiejszego
świata. „Wyjątkową odwagą, bystrością i wiedzą jest
młodzież współrealizująca audycje. Bez młodzieży nie
byłoby tego programu”- mówi ksiądz dyrektor Jerzy
Babiak. Dzięki kołu radiowemu w Salezie uczniowie
nabierają doświadczenia pracy w radiu, a w poniedziałki
mają stale zarezerwowany czas, aby przygotować
się i poprowadzić program. Tematy audycji zawsze
rozpoczynają się partykułą czy: „Czy media niszczą
Kościół?”, „Czy jesteśmy otwarci na imigrantów?” ,
„Czy RODO jest nam potrzebne?” Zabieg ten ma na
celu uzyskanie odpowiedzi „tak” lub „nie”, zarówno od
prowadzących, jak i słuchaczy. „Chodzi nam o jasne
i świadome opowiedzenie się po jednej ze stron,
ale przede wszystkim o inspirowanie i zachęcanie
ludzi do bardziej świadomego życia i wiary”- mówi
ksiądz dyrektor. Z racji, że program emitowany
jest na żywo, a jego charakter jest interaktywny,
słuchacze mają możliwość bezpośredniego udziału
w audycji poprzez kontakt SMS-owy, telefoniczny
lub internetowy (Facebook). Program urozmaicają
również przeprowadzane przez uczniów sondy uliczne.
Dzięki nim poznajemy opinie wrocławian. Podczas
każdej audycji możemy usłyszeć również 5 starannie
dobranych polskich utworów muzycznych, z tekstem
adekwatnym do tematu. Poza tym za każdym razem
uczniowie wraz z księdzem dyrektorem kontaktują
się z ekspertami w danej dziedzinie. Do dyskusji
zapraszają najlepszych, np. ojca Leona Knabita, prof.
Jana Miodka, Szymona Hołownię, wielu wykładowców
KUL-u, przedstawicieli różnych stowarzyszeń, radców
prawnych. Wszystkich ekspertów łączy jedno: wnoszą
głos, swoje profesjonalne spojrzenie.
Salez ma na swoim koncie już ponad 240
audycji! Od samego początku wszystkie z nich są
archiwizowane i dostępne na stronie www.liceum-wroc.
salezjanie.pl. Gdybyśmy chcieli je wszystkie odsłuchać
potrzebowalibyśmy przeszło 240 godzin! 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Zosia Di Feliciantonio, kl. 2C GIM

Monika Kużmicka, kl. II LO
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Szkolny Wolontariat Misyjny jest kołem
zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej. Działa
na na rzecz krajów Afryki, Ameryki Południowej,
Azji i Europy Wschodniej.
Celem Szkolnego Wolontariatu Misyjnego
jest niesienie pomocy najuboższym i najbardziej
potrzebującym w krajach rozwijających się. Chcemy
również kształtować wrażliwość uczniów naszej szkoły
na potrzeby innych w myśl przykazania: kochaj bliźniego
swego jak siebie samego oraz przybliżyć realia pracy
misyjnej Kościoła, którą zainicjował patron naszej
szkoły, święty Jan Bosko. Stąd idea wybudowania
placu zabaw w salezjańskiej szkole w RCA.
Szkolny Wolontariat Misyjny przybliża kraje
misyjne poprzez organizowane wystawy (Edukacja
Globalna, Adopcja Miłości), sklepik misyjny oraz
zróżnicowane kiermasze.
Cotygodniowa ofiara z mszy świętej została
przekazana na budowę placu zabaw. Dziękujemy
każdemu z Was, kto włączył się w ten projekt. 
Agata Kopańska

Nie ma to jak wycieczki
szkolne!
Ciało decyzyjne naszej klasy zawiodło. Wybór
celu wycieczki okazał się zbyt dużym wyzwaniem dla
przemiłej zbieraniny istot humanoidalnych (czytaj
ILO), a nasza wychowawczyni, hołdując chyba
uświęconym zasadom demokracji szlacheckiej
ogłosiła, że pojechać muszą wszyscy. „Kto zgodził się
na wszystkie wycieczki, niech pierwszy rzuci kamień”
(Dobrze. Już milknę. Któż nie miał swego liberum
veto?) Skończyło się na obwieszczeniu, że„w rękach, w
głowach cichosza”, a wycieczki nie będzie. Z pomocą
przyszło szlachetne mocarstwo zaprzyjaźnione – tj.
Ks. Grzegorz Oleś. Wycieczka będzie. „Wielka mapa
imperium” wskazuje na Galowice oraz Nysę – Mekkę
mocarstwa zaprzyjaźnionego.
W dniu wcześniej wyznaczonym mój budzik
odmówił posłuszeństwa. Dosiadłszy roweru (lawendowe
Wigry) podjęłam desperacką próbę dotarcia do szkoły
na czas. Dojechałam w ostatniej chwili. Gromki okrzyk:
„A niech to front wschodni! Karolina zdążyła!”utwierdził
mnie w przekonaniu, że znalazłam się we właściwym
miejscu. Na wpół przytomna i prawdę mówiąc mocno
spocona, podążyłam za moją ukochaną klasą.
W Galowicach było... ciepło (Pamiętaj Karolino,
jesteś Meteorem. Wytrzymasz!). Więc tak... muzeum
powozów. Gdyby tak uciec takim w Bieszczady...
Ale cóż. Matematyka wzywa. Z Galowic najlepiej
zapamiętamy pierogi. Powitaliśmy je niemal jak Polska
Piłsudskiego. Wśród rozmaitych farszów pojawiła
się terra incognita. Owo „coś” otrzymało kryptonim
„pierogi z bigosem”. Nie pytajcie…
O powrót musicie spytać kogoś innego. Ja
postąpiłam rozsądnie i po prostu zasnęłam.
Następny poranek mógłby stanowić
potwierdzenie teorii Marksa o powtarzalności historii.
Budzik, rower, front wschodni. Jak dobrze mieć
w życiu coś pewnego! O słodka rutyno! „Ty jesteś
jak zdrowie...”.
Zwiedzanie Nysy otworzyła wizyta w zakonie
kontemplacyjnym. Doświadczenie niewątpliwie
trudne dla bardziej żywotnych osobników. Rodzinne
miasto mocarstwa zaprzyjaźnionego zrobiło na nas
wspaniałe wrażenie. Ex-biskupstwo nyskie – jak to
dumnie brzmi! Jednak bardziej niż nyskiej świątyni
„odkrywcy” czekali kolebki mocarstwa. Doczekali się.
Oddawszy słuszność piramidzie potrzeb Masłowa
wróciliśmy do Wrocławia.
Nie ma to jak wycieczki szkolne! 
Karolina Babczuk, I LO
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Poznaj ucznia - wywiad z Alicją Lis, uczennicą
klasy IV A

W świecie jeździectwa - czyli każdy może
siedzieć w siodle

Uczniowie naszej szkoły mają bardzo wiele różnych zainteresowań. Niektórzy są specjalistami
w muzyce, inni w sztukach plastycznych, a część preferuje rozmaite sporty. Dzisiaj poznamy Alicję Lis.
Dziewczynka ma bardzo ciekawe i nietypowe hobby – przekonajcie się sami!
Cześć Alicjo! Opowiedziałabyś nam o Twoim niezwykłym zainteresowaniu?
Jasne! W wieku 5 lat zaczęłam trenować golfa. Po pewnym czasie miałam roczną przerwę, ale niedługo
później ponownie zaczęłam ćwiczyć i robię to do dziś. Golf jest jedną z moich pasji, sportem, który uprawiam
na co dzień.
Na czym polega ta gra?
Gracz ma po prostu patyk i piłeczkę (śmiech). Jest 9 lub 18 dołków, do których trzeba wbić piłeczki
za pomocą kijów golfowych. Mniej zaawansowane osoby trenują z tą mniejszą liczbą dołków. Do gry
używa się maksymalnie 14 kijów, a za użycie większej ilości jest się zdyskwalifikowanym. Zadaniem gracza
jest odpowiednie wycelowanie i wymierzenie siły włożonej w uderzenie. Trzeba wyczuć kij, piłeczkę
i odległość.
Trudne początki – jeździectwo

A co Tobie najbardziej podoba się w tym sporcie?
Uwielbiam, jak zrobię dalekie uderzenie, wtedy piłeczka
wydaje dźwięk, który bardzo lubię.
Dlaczego zaczęłaś grać w golfa?
Moi rodzice uprawiają ten sport, mocno się w niego wciągnęli.
Zostałam więc w pewnym sensie "przymuszona" do golfa, bo
to oni zdecydowali o tym, żebym zaczęła grać. Na początku tak
jak większość dzieci uważałam, że to nudny sport, w którym
nie dzieje się nic ciekawego. Z tego powodu byłam niechętnie
do niego nastawiona, ale szybko zmieniłam zdanie.
Aa, czyli to rodzinne! Trenujesz we Wrocławiu?
Tak, właściwe niedaleko Wrocławia.
Masz już swoje osiągnięcia?
Właśnie niedawno zdobyłam medal na zawodach
juniorów, a wcześniej razem z moim tatą pierwsze miejsce
w turnieju.
Jeździsz regularnie na zawody?
Tak, biorę udział w różnych mistrzostwach, zwłaszcza
młodzieżowych. Niestety prawie żadne nie odbywają się
we Wrocławiu, więc często muszę jeździć w odleglejsze zakątki.
Pozwiedzasz Polskę przy okazji! Łączysz swoją przyszłość z tym sportem?
Jeszcze nie wiem, rodzice mówią mi, że zapiszą mnie po liceum do szkoły golfowej w Ameryce. Chcą,
żebym została golfistką, bo widzą we mnie potencjał, ale nie jestem na razie pewna, czy będę chciała.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, powodzenia i dalszych sukcesów! 
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Maja Rudomino, kl. VII B

Gdy chce się zacząć swoją historię
z jeździectwem, wydaje się to bardzo proste.
W praktyce u większości tak nie bywa. Początkowo
trzeba załatwić sobie wizytę w stajni. Uważam,
że jest to bardzo ważne, aby rozpocząć naukę
w stajni z dobrymi instruktorami, gdyż w przeciwnym
wypadku w późniejszym czasie mogą się pojawić
niepożądane nawyki, które spowolnią rozwój nowej
pasji. Na co więc należy zwracać uwagę? Bez koni
nie ma jazdy konnej (chyba, że ktoś jest taki ekstra,
że potrafi). Po przyjeździe do stadniny koni, w której
chce się rozpocząć edukację związaną z tematami
hippicznymi, należy zwrócić uwagę na to, czy boksy
(takie mieszkanka) są czyste. Jeżeli widać, że higiena
nie jest utrzymywana, to oznacza nieodpowiednią
stajnię zarówno dla początkujących, jak i dla jeźdźców
na każdym poziomie. Dodatkowo, jeżeli zauważycie
u koni dosyć małe, białe odbarwienia (nie mówię
o dużych„skarpetkach” na nogach i o części twarzowej
konia), to znaczy, że koń był w tym miejscu obtarty.
Jeżeli takie ślady występują u większej ilości koni,
powinno to wzbudzić niepokój. Gdy konie są
w stanie bardzo dobrym, najlepiej udać się na plac
w celu poobserwowania jazdy innych osób.
Najważniejsze jest to, czy instruktor zwraca na jeźdźców
wystarczającą uwagę, czy po prostu jest wpatrzony
w telefon (co się często zdarza). Po jeździe grupy,
która była obserwowana, najlepiej jest podejść do
instruktora i zapytać, czy ma papiery instruktorskie.

Macie przecież prawo do tego, by wiedzieć, czy ucząca
was osoba ma uprawnienia. W POLSCE CZĘSTO SIĘ
ZDARZA, ŻE INSTRUKTORZY NIE MAJĄ PRAWA DO
PROWADZENIA JAZD, gdyż kurs instruktorski jest
bardzo drogi. Gdy stajnia spełnia powyższe kryteria,
można udać się na pierwszą lekcję.
Sprzęt i osprzęt
Co należy na siebie założyć? Nie jest to długi
temat. Należy ubrać buty typu adidasy. Nie polecam
z białą podeszwą, bo w stajni przeważnie jest błoto
i tym podobne rzeczy, którymi nasze buty mogą
się pobrudzić. Spodnie – przylegające, nie mogą
mieć szwów po wewnętrznej stronie, bo to bardzo
niewygodne. Bluzka, zależnie od pogody: kurtka bądź
bluza, aby było wygodnie. Kaski powinna posiadać
stajnia, ale gdyby jakimś cudem nie posiadała, to
na tym poziomie wystarczy kask rowerowy.
Wspaniałe zwierzęta
Konie to zwierzęta nie tylko służące do celów
rekreacyjnych i sportowych, ale też do hipoterapii, czyli
rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami takimi jak zespół
Downa. Zostało udowodnione, że konie uspokajają.
Ponadto są doskonałym sprawdzeniem umiejętności
radzenia sobie ze stresem oraz cierpliwości. Jest to
sport dla wszystkich w prawie każdym wieku, a jeźdźcy
dużo wolniej się starzeją. W najwyższych konkursach
często startują wspaniale jeżdżący 50-latkowie. Poza
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tym rywalizacja na końskim grzbiecie to coś, do czego
bardzo chce się wrócić.
Konie – zwycięzcy
Konie biorą udział nie tylko w dziedzinie
zawodów skokowych, ale i w wielu innych – jest
ich ponad dziewięć. Jednymi z najpopularniejszych
dziedzin są ujeżdżenie (jeździec wraz z koniem
wykonują tzw. figury, np. kłus wyciągnięty, lotna czy
pasaż), skoki przez przeszkody, WKKW (wszechstronny
konkurs konia wierzchowego), powożenie (startujący
siedzi w powozie zaprzęgowym i steruje paroma
końmi zaprzęgniętymi do powozu) czy wyścigi. Te
podstawowe dziedziny możemy oglądać w stajniach
tuż pod Wrocławiem, np. w Strzegomiu, Bogusławicach
czy na Partynicach. Oprócz tego istnieją też takie
dyscypliny jak Polo, Western Riding, woltyżerka czy
rajdy długodystansowe.
Wakacje w siodle
Coraz częściej wyjeżdża się na obozy czy
półkolonie jeździeckie, ale co jeśli chcemy się na
nie udać, nie potrafiąc jeździć na zaawansowanym
poziomie? Nic prostszego, wystarczy znaleźć stajnie dla
początkujących lub średnio zaawansowanych. Jeśli nie
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wiemy jednak, czy poradzimy sobie przy pracy z koniem,
wystarczy udać się na jednorazową jazdę i spytać
instruktora o nasz poziom zaawansowania.
Końscy rekordziści
Najdłużej żyjący koń – Old Billy / 62 lata (konie
żyją zazwyczaj ok. 30 lat)
Najszybszy koń – Big Racket / 69,9 km/h
Najwyższy koński skok – Huaso / 2,47 m
Najdłuższy koński skok – Something / 8,25 m
Najdłuższy koński ogon – Summer Breeze 3,81 m
Najdłuższy dystans pokonany na dwóch nogach –
Doc / 29,03 m
Największa liczba zrobionych salt na grzbiecie
konia – James Robinson / 23 salta
Najwyższa piramida z ludzi na biegnącym koniu –
3 cyrkowców z Rosji
Najmniejszy koń – Little Pumpkin / 35,5 cm / 9 kg
Najwyższy koń – Samson / 215 cm / 1524 kg m

Wspomnienie majówki
Maj to miesiąc, którym
zaczynamy wychodzić z domów.
Ruszamy na kolorowe majówki.
Mnie i moich rodziców wciągnęła
wystawa „Polskiej ilustracji dla
dzieci” w galerii BWA przy ul.
Świdnickiej, zatytułowana PEEKA-BOO.
Książki konkurują z innymi
atrakcyjnymi mediami, dlatego
ich poziom artystyczny ciągle się
podnosi. Muszą one przyciągać
i wciągać tak, aby czytelnik nie mógł
się oderwać. Służą temu właśnie
ilustracje. To im poświęcona została
owa wystawa.

Najbardziej nietypową
książką, którą mogłam zobaczyć,
była„Lokomotywa” Juliana Tuwima.
Jest to jej graficzna interpretacja,
bez tekstu. Czarno-białe ilustracje
przedstawiają wnętrza wagonów
z zagadkowymi kompozycjami
różnych elementów, zwierząt
i postaci. Inna książka pod tytułem
„Architekturka”
przedstawia
znane budowle. Ich uproszczone
przestrzenne modele rozkładają się
przy otwieraniu kolejnych stron,
co daje wyobrażenie ich wyglądu.
Ich tekturowy charakter wiąże
się z wyglądem książki. Widać,

W jej opisie przeczytałam:
„Bardzo ważne jest, by książki, które
proponujemy naszym dzieciom,
były rzeczywiście wytworami
sztuki, nie zaś przymilającymi się
i infantylizującymi temat. Bowiem
to właśnie książki kształtują zmysł
estetyczny i wrażliwość dziecka
na piękno”. Przeczytałam też,
że polskie ilustracje mają już
prawie dwustuletnią tradycję, zaś
obecnie nastąpił ponowny rozkwit
wydawnictw dla dzieci.

że nie tylko pomysł na ilustracje,
ale pomysł na rozwiązanie całej
książki ma dziś duże znaczenie.
Okazuje się, że są książki z dziurami
w kartkach, które na jednaj stronie
mogą mieć zupełnie inne znaczenie
niż na drugiej. Taką książką okazały
się „Oczy” Iwony Chmielewskiej.
Otrzymała ona nagrodę, którą
można porównać do ilustratorskiego
Oscara.
Wiele publikacji zaskoczyło
mnie swoimi rozwiązaniami, ale

Iga Rawiak, kl. 7B
Milena Wójcicka, kl. 7B

dwie najbardziej ze względu na
swą treść. Ich tematyka jest raczej
wstydliwa, a jednak obszerny tekst
z ilustracjami odkrywa przed
czytelnikiem bogatą i długą
historię... nocnika i majtek. Na jej
tle można śledzić zmiany w kulturze
i obyczajach w różnych częściach
świata. Przeglądając ją tylko przez
chwilę, poznałam wiele śmiesznych
ciekawostek. Oto jedna z nich: „W
dawnych czasach ludzie wyrzucali
zawartość nocników przez okno na
ulice. Przechodnie musieli uważać,
aby nie spadło im coś na głowę.
Z czasem wyznaczono specjalne
godziny na te porządki, aby można
było uniknąć niespodziewanych
nieprzyjemności”.
Ilustracje do publikacji są
ciekawe i szczegółowe. Pokazują
zmiany w modzie. Szczególną
uwagę zwróciłam na obwoluty,
po ich wewnętrznej stronie
odkryłam obrazki, na których za
pomocą drzewa genealogicznego
przedstawiono w skrócie historie
przedmiotów. Są to lektury dla
nieco starszych – miałam kłopot
ze zrozumieniem niektórych
wyrażeń. Pomocne są przypisy,
które dokładnie objaśniają
dziwne, nieznane słowa. Polecam
„Metrykę nocnika” i „Wstydliwą
historię majtek” Iwony Wierzby.
Można się pośmiać, ale też dużo
dowiedzieć.
Wystawa
ta
była
prezentowana na Expo 2017
w Kazachstanie, w pawilonie
polskim w Astanie. Cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
W marcu tego roku zawitała też
do Wrocławia, a ja obejrzałam ją
w ostatnim dniu jej trwania, 6 maja.
Tę majówkę zaliczam do bardzo
udanych. 
Amelia Jaszczuk, kl. IV A
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(Brescia Calcio) czy Paulinie Dudek, która również
niedawno dołączyła do PSG.
W światowej piłce kobiecej prym wiodą
Amerykanki, które Puchar Świata wznosiły już trzy
razy, z czego po raz ostatni na mistrzostwach w 2015
roku. Kolejny mundial będziemy mogli obserwować
już w 2019 roku. Również kobietom jest przyznawana
Złota Piłka, czyli nagroda dla najlepszej piłkarki świata.
Ostatnio wyróżnienie to otrzymała Holenderka Lieke
Martens, która obecnie występuje w barwach FC

Barcelony. Popularne piłkarki z całego świata to
między innymi Marta Vieira da Silva (Brazylia) czy
Alex Morgan (USA).
Mam nadzieję, że nieco przybliżyłam ideę
kobiecej piłki nożnej. Od teraz, gdy na szkolnej lekcji
w-fu pojawi się futbol, nie krzyczcie, że dziewczyny
nic nie potrafią. Bo grubo się mylicie. 
Zosia Di Feliciantionio, kl. IIc GIM

#Poznaj_Zakon
Franciszkanie – jeden z najbardziej rozpoznawalnych zakonów. Nie mogło więc go zabraknąć
w naszej gazetce. W rozmowie z o. Marianem Michasiów – wikariuszem parafii pw. św. Karola
Boromeusza – przybliżymy Wam ten szczególny zakon.
Po czym możemy rozpoznać franciszkanina?
Dla wszystkich zakonów franciszkańskich charakterystyczny jest biały sznur z trzema węzełkami. Nie
jest to przypomnienie o śniadaniu, obiedzie i kolacji. Oznaczają one śluby trzech rad ewangelicznych
– posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Jest kilka zakonów franciszkańskich, które różnią się od siebie
kolorem habitu. Jednak wszystkie mają habit z kapturem. To tak zewnętrznie… A trochę głębiej? Nasz
zakon oficjalnie nazywa się Zakonem Braci Mniejszych. Zatem charakterystyczne powinny być braterstwo
i mniejszość. Franciszkanin to ktoś, kto nie powinien budować dystansu.

Co dziewczyny wiedzą o piłce nożnej?
Typowa lekcja wychowania fizycznego
w młodszych klasach. Nauczyciel oznajmia, że dziś
zagrają w piłkę nożną. Słychać jęki chłopców: „Co?
Z dziewczynami?”. Ale czy piłka nożna to rzeczywiście
sport tylko i wyłącznie dla mężczyzn? Otóż nie. Kobiety
również są bardzo utalentowane w tej dyscyplinie.
Nawet polska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo
Europy! Kiedy powstała kobieca piłka nożna? Kto
jest najlepszy?
W Polsce po raz pierwszy usłyszano o niej
już na początku XX wieku. We wrześniu 1921 roku
w Poznaniu utworzono pierwszy profesjonalny
zespół kobiecy. Jednak przez długi czas polskie
piłkarki mierzyły się ze sobą jedynie na towarzyskich
turniejach czy meczach pokazowych. W 1975 roku
odbyły się pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Polski.
Triumfował zespół Checz Gdynia. Cztery lata później
utworzono profesjonalną ligę polską. Sezon 1979/1980
zdominowały zawodniczki Czarnych Sosnowiec, które
do dziś pozostają najbardziej utytułowanym polskim
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zespołem. Zdobyły aż dwanaście razy Mistrzostwo
Polski, a jedenaście razy podnosiły w górę puchar
kraju. Co ciekawe, w pierwszych latach istnienia ligi,
triumfy święciła także wrocławska drużyna Pafawag.
Warto wspomnieć o tym, że w latach 2000-2008
dominował nasz inny miejscowy zespół – AZS. Drużyna
ta również kilkakrotnie występowała w europejskich
pucharach. W 1981 roku Polki po raz pierwszy zagrały
mecz reprezentacyjny. Przeciwniczkami były Włoszki,
a nasze piłkarki uległy im aż 3:0. Zdecydowanie
największym sukcesem w historii polskiej reprezentacji
kobiecej jest Mistrzostwo Europy do lat siedemnastu,
które nasze zawodniczki wywalczyły na turnieju
w Szwajcarii w 2013 roku. Seniorska kadra jeszcze
nigdy nie zakwalifikowała się na kontynentalny ani
światowy turniej. Jeśli chodzi o popularne polskie
zawodniczki, to wiele osób mogło słyszeć o bramkarce
Katarzynie Kiedrzynek (obecnie broni w barwach Paris
Saint-Germain), napastniczce Ewie Pajor (obecnie
Vfl Wolfsburg), pomocniczce Aleksandrze Sikorze

Czemu wybrał Ojciec franciszkanów?
Nie wiem. W pewnym momencie odkryłem, że Bóg mnie właśnie w to miejsce zaprasza. On znał moją
nieufność. Dlatego wcześniej dał mi doświadczenie wspólnoty braci w moim rodzinnym miasteczku. Tam
również znajduje się klasztor franciszkański i to z nim były związane moje pierwsze kroki w odkrywaniu
piękna wiary i Kościoła. Potem przyszło pragnienie podjęcia takiego sposobu życia i to pragnienie znalazło
swoje potwierdzenie ze strony Boga, a potem zakonu w czasie formacji, przygotowującej mnie do tej drogi.
Założycielem zakonu jest św. Franciszek. Proszę powiedzieć o nim parę słów.
Franciszek urodził się w średniowieczu, pod koniec XII w. Był synem bogatego kupca. Co ciekawe, na
chrzcie otrzymał imię Jan. Franciszek (Francuzik) to była ksywa, jaką nadał mu ojciec, gdy po pomyślnej
podróży handlowej do Francji dowiedział się o narodzinach syna. Przez lata Franciszek podzielał ambicje
swego ojca – chciał się wzbogacić, zdobyć znaczenie i wejść do stanu szlacheckiego, zostając rycerzem.
Uczestniczył w wojnie Asyżu z sąsiednią Perugią, wyruszył na wyprawę krzyżową przeciw heretykom…
i tam, doświadczając porażek, odkrył Boga. Zobaczył, że to, o co zabiegał dotąd, nie może dać mu szczęścia.
Szczęście odnalazł natomiast w bardzo prostym życiu Ewangelią – w służbie najuboższym, pracy fizycznej,
głoszeniu pokuty, obcowaniu z przyrodą… To doświadczenie było dla młodego Franciszka wyzwalające.
Co jest charakterystyczną cechą zakonu?
Zakon franciszkański nie powstał w Kościele dla wypełnienia konkretnej misji, jak to miało miejsce
w przypadku wielu innych zakonów czy zgromadzeń. W naszym przypadku wszystko zaczęło się od
osobistego doświadczenia Franciszka i od podziwu, jaki jego życie wywołało wobec otoczenia. Przed
podjęciem drogi nawrócenia Franciszek był człowiekiem bardzo towarzyskim. Po zmianie, jaka w nim
się dokonała, dawni towarzysze zabaw zaczęli zachwycać się wolnością, jakiej doświadcza. Zapragnęli
żyć tak samo i dlatego przyłączyli się do niego. Tak powstała pierwsza wspólnota braterska. Dlatego
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Kilka słów o Teatrze Lalek

główną cechą naszego zakonu, zawartą już w pierwszych zdaniach reguły, jest życie według Ewangelii –
w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Nie chodzi zatem o jakąś konkretną działalność. Franciszkanie
mają być otwarci na potrzeby wspólnoty Kościoła. Ważne jednak, by tę misję, jaką powierza nam Kościół,
wypełniać w duchu franciszkańskim, tzn. pozostając bratem mniejszym, w pokorze i radości.
Franciszkanin ma żyć w ubóstwie – co to oznacza?
Niektórzy się śmieją, że jest to jedna z rzeczy, której nie wie nawet papież! Generalnie życie zakonne,
a szczególnie franciszkańskie jest naśladowaniem Jezusa. To naśladowanie obejmuje również dystans
wobec wartości materialnych, opanowanie swoich pragnień w tym względzie. To jest też droga, którą
przechodził Franciszek. W praktyce ślub tej rady ewangelicznej sprowadza się do życia bez własności.
Podejmując rozmaite zadania, bracia często stają przed koniecznością używania różnych rzeczy (również
samochodów, sprzętu RTV), ale nie mogą dysponować tym, jak swoją własnością.

Powoli na scenie zapala się światło. Jasne
odbicia reflektorów delikatnie odsłaniają poważne
twarze kilkunastu młodych ludzi ustawionych na
samym środku sceny.„Kim jesteś?”– pada z tła pierwsze
pytanie. „Kogo kochasz..?” – drugie.
Mniej więcej tymi słowami zaczyna się spektakl
„Chłodno o miłości”, młodzieżowej grupy teatralnej
ROBIMY, działającej przy Wrocławskim Teatrze Lalek,
pod opieką reżyserów, muzyków, artystów teatralnych.
Projekt, który miał swoją premierę pod koniec listopada
ubiegłego roku, to pokaz poruszający ważne dla świata
młodych ludzi tematy. Miłość, nienawiść, grupa czy
też własne doświadczenia stały się inspiracją do
stworzenia kilku etiud, połączonych w jedną całość
spektaklu.
Dość specyficzną formą jest tzw. „zabawa
brokatem”. Każdy w aktorów ma na sobie brokatowy
makijaż, który jest pewnym symbolem grupy. Jego
znaczenie będzie można odkryć podczas nowego
projektu #brokatowedzieci, który już tej jesieni ujrzy
swoje światło na dużej scenie we Wrocławskim Teatrze
Lalek. Warto również zwrócić uwagę na sposoby
wyrażania ekspresji. Oglądając spektakl, nie zdziwcie
się, kiedy usłyszycie krzyki nienawiści, piski rozpaczy,
drżące głosy, które zaraz prawdopodobnie dojdą
do stanu łez, czy też oburzające rechoty. Powinnam
też dodać, że nie jest to typowo dramatyczny teatr

typu szekspirowskiego, jest to sztuka współczesna,
dlatego też ma swoją specyfikę w samej budowie,
a także w tekstach.
Projekt już podczas swojej premiery został
publicznie doceniony przez dyrektora artystycznego
Wrocławskiego Teatru Lalek. Zaproponował,
by grupa zagrała jeszcze raz w czerwcu, na
5. Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
we Wrocławiu! To niesamowicie ogromne wyróżnienie.
Myślę, że warto przyjść na festiwal. Będą tam przeróżne
warsztaty oraz aż 62 spektakle. Celem tego eventu jest
przede wszystkim zapoznanie tej młodszej widowni
z teatrem dramaturgicznym, jak i współczesnym.
Serdecznie zapraszam i polecam spędzić te kilka
niesamowitych dni w parku przy ulicy Teatralnej.
Będzie tam można spotkać aktorków i zabawić się
na warsztatach.
To, co opisałam, jest zaledwie namiastką,
jaką jestem w stanie przekazać. Świat teatralny to
bardziej pokręcona forma nas samych. Może jest
moją formą aberracji... Myślę, że ten festiwal dla
niektórych może okazać się inspiracją do nowych
działań twórczych. 
TesiekB

I już ostatnie dwa pytania – jaki jest Ojca ulubiony święty i jaki jest Ojca ulubiony cytat z Pisma
Świętego?
Wśród świętych na pewno niekwestionowaną pozycję lidera zajmuje u mnie św. Franciszek. Mocno
odnajduję się w jego doświadczeniu duchowym. Ale inspirujące są dla mnie również postaci innych
świętych franciszkańskich, jak np. św. Maksymilian Kolbe czy bł. Męczennicy z Pariacoto – Zbigniew
i Michał, ale też święci spoza naszego zakonu – jezuiccy, karmelitańscy czy wreszcie biblijni. Chyba ci
ostatni szczególnie. W naszym kościele przy Kruczej, w kaplicy Matki Bożej Łaskawej jest wystawionych
wiele relikwii świętych. Przypominają one o żywej obecności wśród nas tych, którzy przed nami zmagali
się o to, by przeżyć swoje życie z Bogiem.
A cytat? Chyba ten, który 7 lat temu umieściłem na swoim obrazku prymicyjnym. O tym, że „Bóg mocą
działającą w nas może zdziałać nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3, 20). Ciągle mi on
przypomina, że Bóg z innej perspektywy patrzy na moje życie i widzi w nim więcej. I choć czasami nie
rozumiem Jego działania, On zawsze jest po mojej stronie.
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie! 

18 Salez Times Czerwiec 2018

Luiza Di Feliciantonio, kl. VII B
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Jak zacząć czytać komiksy? cz. 2
Czytanie po polsku
Z czytaniem po polsku nie ma większych
problemów. Obecnie w Polsce komiksy Marvela
i DC wydaje Egmont. Pierwszym plusem czytania
w naszym języku jest brak zeszytów. Ale dlaczego
właściwie jest to plus? Fakt, niektórzy lubią zeszyty, ja
również wolę czytać w takiej formie. Otóż w wydaniach
zbiorczych łatwiej się połapać. Na grzbietach mają
one dość widoczne numerki. Są praktyczniejsze,
wyglądają ładniej i mają mniejszą cenę (przeciętny
zeszyt kosztuje 3.99$, ewentualnie 5.99$, paperbacki,
zawierające ok. 6 zeszytów, kosztują natomiast ok.
20$, czyli wychodzi ok. 3.33$ na zeszyt. W Polsce
wydania zbiorcze są jeszcze tańsze: 40 zł za komiks
w dużo lepszej jakości wydania). Pozwala to również
na wydawanie większej ilości komiksów: w Polsce
wydawane są trzy tomy z Marvel NOW i do czterech
tomów DC: Rebirth.
Ale czym właściwie jest Marvel NOW? Jest
to imprint Marvela zapoczątkowany w 2012 roku,
mający na celu ułatwienie wejścia w świat komiksów
dla nowych czytelników. Zatem to świetne miejsce
na start. O DC: Rebirth i innych imprintach Marvela
i DC Comics można by napisać osobny artykuł, bo
to dość obszerny temat.
W Polsce wydawane są również tak zwane
kolekcje komiksów, m.in. Wielka Kolekcja Komiksów
Marvela (WKKM), Wielka Kolekcja Komiksów DC
Comics (WKKDC) oraz Superbohaterowie Marvela.
Sam kiedyś zbierałem WKKDC i muszę przyznać – nie
byłem zawiedziony. Dlaczego jednak kolekcje to
niezbyt dobry pomysł? Ponieważ tomy w niej zawarte
to zazwyczaj wyrwane z jakiegoś większego runu
historie. Czytanie ich bez kontekstu nie ma większego
sensu, gdy obok są wydawane całe serie. Jeszcze
pięć lat temu, gdy nikt nie wydawał ciągłych serii,
kolekcje miały jeszcze jakiś sens, lecz teraz są po prostu
niepotrzebne. Ponadto, są to zazwyczaj polskie wersje
zagranicznych wersji kolekcji, więc komiksy z nich
nie są przystosowywane do polskiego rynku, stąd
w WKKM od 120 tomu wydawane są komiksy z Marvel
NOW, pojedyncze tomy z różnych serii kompletnie
pozbawione jakiegokolwiek kontekstu. Wydania
kolekcji również nie należą do najlepszych, a ich
tłumaczenie (zwłaszcza Superbohaterów Marvela)
pozostawia wiele do życzenia.
Dość oczywistym minusem czytania po polsku
jest oczywiście ograniczony wybór, choć z drugiej
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strony, kiedy zaczynamy czytać, może być to równie
dobrze plus.
Czytanie w oryginale
Czytanie po angielsku to jednak zupełnie inna
sprawa. To właśnie to sprawia największe problemy.
Najtrudniej jest jednak po prostu zacząć.
Gdzie w ogóle można kupić „oryginały”?
W niektórych dużych miastach są sklepy
z anglojęzycznymi komiksami, we Wrocławiu jednak nic
takiego nie występuje, w każdym razie ja żadnego nie
znalazłem. Zostają więc sklepy internetowe. Jednym
z popularniejszych jest atomcomics.pl, który osobiście
mogę polecić, głównie za czas wysyłki i przysyłanie
komiksów od razu w polybagach.
Co więc wybrać na początek? Odpowiedź
jest prosta – cokolwiek. Po prostu wejdź na jakiś
sklep z komiksami, przejrzyj ofertę, wybierz jakiś
tom z bohaterem, którego lubisz lub po prostu
z fajną okładką, zamów, przeczytaj. Upewnij się jednak,
że nie zaczynasz czytać jakiejś serii od środka. Nie
martw się, jeśli czegoś nie zrozumiesz, zawsze możesz
sprawdzić to w Internecie.
Na początek możesz zacząć również czytać
tylko o konkretnej postaci. To wyjście jest o tyle
dobre, że czytając o niej, siłą rzeczy poznajesz całe
jej otoczenie. W serii wybranego bohatera może
pojawić się kolejny, który cię zainteresuje, wtedy
wystarczy sięgnąć po jego serię i stopniowo poznawać
całe uniwersum.
Od maja tego roku Marvel zapoczątkował
nowy imprint o nazwie Fresh Start. Podobnie jak
Marvel NOW jest on stworzony, aby dać nowym
czytelnikom punkt zaczepienia, od którego można
zacząć na bieżąco czytać nowe zeszyty. Do tej pory
wyszły w nim takie pozycje jak: Avengers, Venom,
Black Panther, Doctor Strange, Deadpool, Ant-Man
& The Wasp, The Immortal Hulk czy Sentry. Czytałem
Avengers i Venoma, obie serie wydają się OK do
rozpoczęcia czytania (Avengers trochę bardziej…).
Jeśli w najbliższym czasie zamierzasz zacząć czytać,
to jest to chyba najlepsze rozwiązanie.
Marvel Unlimited
Jednym z plusów wydań papierowych Marvela
jest to, że w większości z nich znajduje się kod do wersji
elektronicznej. Aczkolwiek o wydaniach cyfrowych nie
wiem praktycznie nic. Nigdy nie czytałem komiksów

w tej formie, wolę je na papierze. Jest jednak pewna
usługa Marvela, o której muszę tu wspomnieć,
a mianowicie Marvel Unlimited. To aplikacja, która
za 9.99 $ miesięcznie daje dostęp do prawie całej
biblioteki Marvela, bez nowych tomów. Komiksy na
Marvel Unlimited pojawiają się mniej więcej pół roku
po premierze. Jeśli nie musisz czytać komiksów na
bieżąco, to prawdopodobnie najbardziej opłacalna
opcja. Raczej oczywistym faktem jest, że opcja ta
występuje tylko po angielsku. DC nie ma niestety
nic podobnego... 
Oskar Mulcan, kl. VIIA

Opowieść o magu,
który podarował
ludziom gwiazdy (cz. 2)
Poniżej publikujemy drugą część opowiadania
Mai Fogt. Przypominamy — tekst powstał
w ramach konkursu literackiego W kręgu fantasy,
organizowanego przez Dolnośląską Bibliotekę
Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego oraz Gimnazjum
nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu.
W tegorocznej edycji opowiadanie miało nawiązywać
do powieści Ursuli Le Guin Czarnoksiężnik
z Archipelagu (jednej z gimnazjalnych lektur).
– Żarówki – mój drogi Krogulcze. – Żarówki
to źródło światła. To gwiazdy Unises, gdy zapada
noc – powiedziała żona rybaka, kładąc rękę na kuli,
która rozbłysła światłem.
– Nie wiedziałem, że jest pani magiem – przyznał
Ged.
– Bo nie jestem. To nie jest magia, tylko nauka.
Mistrz Żarówek nie mógł znieść tego, że mój Tesla
wynalazł żarówkę, którą będą mogli władać także
zwyczajni ludzie tacy jak ja – powiedziała z dumą, gdy
Ged przyglądał się świecącej kuli, która przypomniała
mu błędny płomyk, tylko była o wiele jaśniejsza. – Tesla
po ukończeniu szkoły skonstruował machinę, dzięki
której statki mogą pływać bez użycia wioseł. Kochany
chłopak, dzięki jego wynalazkowi Westi łowi w jeden
dzień tyle ryb, ile zwykle łowi w tydzień.
– Krogulcze, gdy powrócisz do swoich dawnych
sił, będziecie mogli pójść ze mną do Tesli.
Ged spędził w domu rybaka cztery noce.
O świcie piątego dnia wyruszyli do miasta, do którego

dotarli przed zmierzchem. Gdy Ged je ujrzał, stanął,
jak gdyby ujrzał smoka. Domy przypominały wysokie
kamienne kominy, koło których stały wysokie maszty.
Z każdego słupa zwieszały się cienkie liny, na których
wisiały żarówki. Niebo nad miastem przywodziło na
myśl sieć pajęczą. Mieszczanie nosili dziwne odzienie.
Mężczyźni ubrani byli w obcisłe ciemne koszule, pod
którymi były inne, białe. Szyje mieli przewiązane
wstęgami. Natomiast kobiety ubrane były w luźne
jasne suknie. Gdy się ściemniło, wszystkie żarówki
rozbłysły światłem. Weszli do jednego z domów. Kiedy
Ged przekroczył próg domu, poczuł dziwne mrowienie.
Zaklęcie ochronne. Wszędzie leżały porozrzucane
księgi, notatki i żarówki. W kącie pomieszczenia
stała dziwna machina w kształcie arbuza, z którego
wystawały cienkie sznury. Na półkach siedziały
białe ptaki, bacznie przyglądające się Gedowi. Przy
dużym stole siedział mężczyzna. Bez opamiętania
pisał coś na kartce. Praca tak go pochłonęła, że nie
zauważył, gdy wchodzili. Westinghouse podszedł
do niego i powiedział coś w nieznanym dla Geda
języku. Tesla wstał i podszedł do Geda. Nie wyglądał
jak czarnoksiężnik. Ubrany był jak mieszczanin. Miał
jasne oblicze i dziwnie ułożone włosy. W ręku trzymał
ciemną laskę, która sięgała mu do pasa. Nad jego
ustami kłębiły się czarne wąsy.
– Jesteście Czarnoksiężnikiem z drugiej strony
Atlansikego Morza? - zapytał Tesla
spoglądając na Geda badawczo. Jeden z białych
ptaków usiadł na jego ramieniu, przekrzywiając
głowę.
– W moich stronach nazywamy to morze Morzem
Otwartym. Zwą mnie Krogulec, ale moje prawdziwe
imię to Ged... - zamilkł. Dlaczego wypowiedział swoje
imię? Dlaczego zdradził je obcej osobie?!
– Pewnie zastanawiacie się, dlaczego
wypowiedzieliście swoje prawdziwe imię. To przyczyna
zaklęcia. Nie musicie się obawiać, jeżeli przychodzicie
w pokoju. - Mężczyzna położył laskę na ramieniu
Geda - nazywam się Nikola Tesla. Zaklęcie prawdy
zostało zdjęte. Opowiadajcie, jak jest po drugiej
stronie? 
Maja Fogt, kl. I LO
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KULTURA

ROZRYWKA

COWEWRO?

Konkurs z okazji Dnia Dziecka

#INSTYTUCJE /ORGANIZACJE
Slot Art Festival
Data: 10-14/07
Cena: 170 - 250 zł
Miejsce: Lubiąż, dawny Klasztor
Już po raz trzynasty, przedstawiciele
różnorodnych kultur z całego świata przyjadą do
Wrocławia, aby podzielić się swoją tradycją w celu
ocalenia jej od zapomnienia. Brave to festiwal ludzi
odważnych, zarówno performatorów, jak i tych którzy
nie boją się poznawać innej perspektywy spojrzenia
na świat i przychodzą zobaczyć poruszające występy
ze wszystkich zakątków świata. Tegoroczna edycja pod
hasłem „Widzialni/Niewidzialni” będzie orbitowała
pomiędzy tematami marginalizacji i wykluczenia
społecznego, czyli problemów współczesnego
świata. Nie wyobrażam sobie, aby mieszkaniec tego
miasta nie uczestniczył choć raz w tym cudownym
przedsięwzięciu, serdecznie zapraszam.

Brave Festival
Data: 13-22/07
Cena: bravefestival.pl/pl/pages/tickets
Miejsce: Cały Wrocław

Laureatką konkursu, który polegał na
rozpoznaniu poszczególnych nauczycieli na
podstawie zdjęć z dzieciństwa, została Tosia
Staroniewicz z klasy IVa. Tosi gratulujemy
i publikujemy rozwiązanie zagadki.

Kolejna propozycja na tegoroczne lato to
największe błogosławieństwo kinematograficzne
dla tego miasta. Już od wielu lat Stowarzyszenie

Gdyby chciano w jednym zdaniu opisać to
wydarzenie, zapewne brzmiałoby - miejsce, które już
po dwóch dniach staje się twoim drugim domem,
a po zakończeniu festiwalu nie możesz doczekać się
jego następnej edycji. Czym to jest spowodowane?
Naukowcy wciąż są w rozterce, mimo że biorą pod
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p. Czyż

p. Wróbel

p. Popińska
p. Możejko
p. Skitaniak
Nowe Horyzonty pokazuje nam najlepsze filmy
z całego świata w cudownej festiwalowej atmosferze.
Ilość produkcji nie pozwala żadnemu z uczestników
festiwalu obejrzeć ich wszystkich, a bywają tacy, którzy
dzień w dzień przesiadują w Nowych Horyzontach.
To jeden z tych festiwali, który pomimo braku całości
opublikowanego programu poleca się w ciemno, bo
zawsze można znaleźć coś dla siebie, a przy okazji
odkryć coś nowego.

uwagę wszystkie czynniki, od spokojnej i radosnej aury
uczestników, aż po niesamowity zakres aktywności
związanej z wszelkimi formami sztuki. Natłok
warsztatów wszelkiej maści, włączając w to sztuki
cyrkowe, DIY oraz warsztaty muzyczne i teatralne,
zdaje się wcale nie męczyć, nawet jeśli jest się na
nogach przez cały festiwal. Serdecznie zapraszam
wszystkich, bez wyjątku. Każdy na pewno znajdzie
coś dla siebie, warsztaty, film czy panel dyskusyjny.
Najważniejsze rzeczy do zabrania to namiot, śpiwór
i otwarcie na dobrą energię.
J.C.

ks. Babiak
p. Pytlewska

p. Kowalewska
p. Biskupska

p. Szewczyk

#OFF
Slot Art Festival
Data: 10-14/07
Cena: 170 - 250 zł
Miejsce: Lubiąż, dawny Klasztor

p. Dąbrowska

p. Kopańska

p. Chmiel

p. Romanowicz

p. Oczkowska

p. Sobczuk

p. Stadniczuk
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