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Tegoroczne wakacje ponownie spędziłem w Afryce. Dla mnie był 
to już jedenasty wyjazd z młodzieżą naszego liceum na misje. Po rocznych 
przygotowaniach tym razem dotarliśmy do jednego z najuboższych 
krajów świata – do Liberii. Choć wielu mówiło: „Po co ciągniesz tam 
młodzież?”, „Czy nie lepiej po roku szkolnej, dyrektorskiej pracy odpocząć?”, 
głos serca podpowiadał zupełnie inaczej. Pojechaliśmy mimo wszystko. 
Zresztą dzisiaj, po tak wielu misyjnych doświadczeniach, nie potrafię już 
sobie wyobrazić życia bez kontaktu, obecności i solidarności z dziećmi 
i młodzieżą krajów ubogich. Chyba się uzależniłem. Więcej, jestem 
w 100% przekonany, że  taką podstawą należy zarażać, szczególnie 
młodych. Stąd z głębokim ukłonem i szacunkiem dziękuję tej młodzieży, 
która już „przestroiła swoje serce”, aby być dla najuboższych świata, ale  
i z tęsknotą myślę o tych, którzy wolą jednak płynąć na fali obecnej 
kultury, żyć wyłącznie dla siebie i swoich bliskich. Czy można tak siebie 
ograniczyć? Jeśli tak, to czy takie życie przynosi pełne szczęście? 

Kiedyś w Ghanie podbiegła  do mnie i natychmiast odbiegła mała dziewczynka. Powiedziała  
z uśmiechem tylko jedno zdanie:  „I'm happy!”. Jakie to cudne! Przypomniało mi to słowa Jezusa: „Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Takim warto być! Dlatego w Salezie obecna jest 
idea pomagania ubogim, która przybiera konkretne 
kształty. Rok temu wspólnie zebraliśmy pieniądze na 
wybudowanie placu zabaw w RCA i wybudowaliśmy go. 
W tym roku możemy odnowić internat w Salezjańskiej 
Szkole w Kamerunie i już zaczęliśmy gromadzić na to 
środki, a młodzież liceum przygotowuje się do wyjazdu na 
misję do Gambii. Są także tacy, którzy w Salezie angażują 
się w pracę szkolnego wolontariatu: oddają honorowo 
krew, wspierają ośrodek w Jaszkotlu, pomagają osobom 
starszym.

Takie postawy idealnie wpisują się w tegoroczny, 
wyjątkowy jubileusz 100-lecia Niepodległości naszej 
Ojczyzny. Tacy Polacy są piękni, autentyczni, bo zakorzenieni  
w najgłębszych wartościach naszego kraju, w miłość, która 
jest fundamentem chrześcijaństwa. 

Na te dni chciałbym życzyć całej społeczności Salezu 
oraz czytelnikom „Salez Times”, abyście byli szczęśliwi. Szczęśliwi szczęściem innych, zwłaszcza ubogich 
ludzi. Szczęśliwa Polska to jej szczęśliwi obywatele i takiej Polski nam potrzeba na następne 100 lat. 

ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

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
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SZCZĘŚCIE W NIEPODLEGŁOŚCI
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Jaśko
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Blisko rok temu odszedł do Nieba nasz drogi kolega i nauczyciel - śp. Janusz Kaczorowski. Ciepły, 
życzliwy, mądry, a przede wszystkim dobry człowiek. Zawsze w pełni oddany naszemu liceum, a także 
naszym Wieczorom Poezji. Ich wykonawca, a także autor niezastąpionych scenariuszy. Tegoroczny 
Wieczór Poezji Śpiewanej chcemy zaśpiewać dla Ciebie, Jasiu. Nie może być inaczej. Zapraszamy!

Pozostało sporo wspomnień, kilka nieoddanych 
książek, niedokończonych rozmów, trochę zdjęć  
z przeszłości i niewypita wódka, czekająca na nasze 
spotkanie. Notes, w którym przez lata gromadziłem 
adresy i numery telefonów znajomych, kolegów  
i przyjaciół, coraz bardziej przypomina Tybetańską 
Księgę Umarłych lub egipską księgę Amduat  
– w jakimś szaleńczym tempie znikają w przestworzach 
właściciele telefonów i maili, a kiedy – bo jestem 
starym uparciuchem – dzwonię lub piszę do nich, 
bezczelnie milczą. Tłumaczę sobie, że pewnie chcą 
na chwilę odetchnąć od rozmów ze mną, bom ich 
przez lata wystarczająco zamęczał.

Jakiś czas temu zamilkł kolejny numer – Jaśka, 
przyjaciela od blisko czterdziestu lat. Poznaliśmy się 
w XIII liceum we Wrocławiu. Od razu go polubiłem. 
Zaimponował mi chęcią podróżowania, umiłowaniem 
gór, znajomością poezji Stachury, ukochaniem 
romantyzmu i Młodej Polski. Potem Janusz poszedł 

na polonistykę i – po pewnym czasie – namówił mnie, 
miłośnika historii i archeologii, bym podążył jego 
śladem. Zostałem więc, czort wie po co, studentem 
filologii polskiej. Jasiu, Jaśko lub Janko (tak o Nim 
mówiliśmy, choć nie było to zdrobnienie imienia 
Janusz) zaimponował mi ponownie, gdy pod koniec 

studiów kupił mocno sfatygowanego rumuńskiego 
muscela i wziął roczny urlop dziekański, by z tego 
pordzewiałego rumpla zrobić piękne auto terenowe. 
A kiedy to uczynił, na brezentowej plandece gazika 
napisał czarną farbą „Dźp”, co zapewne miało być 
odpowiedzią na amerykańskiego Jeepa, o którym 
zawsze marzył. Jakiś czas potem tym dźpem zawiózł 
mnie i Hanię do cywilnego ślubu. Z fasonem i na pełnym 
gazie, bo przecież był naszym świadkiem.

A później? Trudno w tak krótkim tekście 
poukładać całą historię naszej przyjaźni – to trochę jak 
sklejanie starej, porwanej taśmy filmowej. Pojawiają się 
pojedyncze obrazy: wspólne motocyklowe wakacje, 
składanie rowerów, dłubanie przy moim motorze,  
a potem Jego pomoc, gdy – jako młody nauczyciel  
– nie umiałem pisać szkolnych konspektów. Wreszcie 
nasze częste odwiedziny w Jaśkowym ogrodzie przy 

ulicy Ostrowskiego. No i to dzięki Januszowi i Jego 
wujowi, ogród Knachów-Kaczorowskich zaczął się 
zmieniać – jak u Kinga – w „Smętarz dla zwierzaków”. 
Tu ostatni spoczynek znalazły moje najukochańsze 
psy.

Cudowna rodzina, cudowny człowiek. 
Belfer przez duże „B”, uwielbiany przez pokolenia 
uczniów. Gentleman obdarzony wielką klasą i wysoką 
osobistą kulturą. Żył cicho i cicho umarł. Na zewnątrz  
– uśmiechnięty i radosny, w środku – podejrzewam 
– smutny i samotny. Ostatnio mieliśmy mało czasu 
dla siebie. Nie pooddawaliśmy sobie pożyczonych 
książek i płyt, nie dokończyliśmy rozmów.

Coś Ci, Przyjacielu, powiem na koniec: nie 
uciekniesz ode mnie, o Stasiuku to jeszcze kiedyś 
pogadamy. I o paru innych autorach. A kiedy czas 
się dopełni, pojedziemy razem do Babadag i jeszcze 
dalej. Obiecuję z całego serca. 

Marcin Bradke
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Nasi AbsolwenciSalez gotuje

Od niedawna uczniowie naszej szkoły uczestniczą w lekcjach gotowania. Zajęcia prowadzi grupa 
charyzmatycznych kucharzy ze Studia Culinary Solutions na Bielanach Wrocławskich. We wspólnym gotowaniu 
wzięli (lub dopiero wezmą) udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjaliści czy licealiści. 
Każda klasa może wybrać dwa dania, które najpierw przygotuje (pod czujnym okiem profesjonalistów),  
a potem skonsumuje. Zajęcia są urozmaicone wykładem i cennymi radami dotyczącymi sztuki gotowania.

Nasza klasa, pierwsza liceum, wybrała zupę japońską i ratatouille. Znajdą się jednak i propozycje dla 
sympatyków mniej orientalnych przysmaków – klasa IV przygotowywała krem pomidorowy i hamburgery! 

Obieranie, siekanie, krojenie, smażenie, gotowanie, sprzątanie i wszystkie inne niezbędne czynności 
nie zajęły nam szczególnie dużo czasu. W tak licznej grupie praca przebiega niezwykle sprawnie.

Następnie zasiedliśmy do posiłku. Trzeba przyznać, że danie wyszło nam całkiem dobre (choć 
niektórzy twierdzili, że zupa japońska miała specyficzny smak, który trzeba lubić). Myślę, że tego typu 
zajęcia to świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu poza szkolnymi murami. Warsztaty bardzo nam 
się spodobały i czekamy… na dokładkę. 

Dominika Szwabowicz, kl. I LO

Pan Gabriel Skitaniak – nauczyciel języka angielskiego, tegoroczny 
zwycięzca Oscara Salezu w kategorii: nauczyciel z pasją. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że pan Gabriel to również absolwent 
naszej szkoły. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym 
zdradza nam tajemnice swojej drogi od Salezu… do Salezu.

Czy mógłby Pan uchylić nam rąbka tajemnicy i zdradzić, 
co budzi w Panu najlepsze wspomnienia z czasów liceum?

Otóż najmilej wspominam sam budynek, placówkę szkolną. 

O proszę, a mógłby Pan zdradzić coś więcej?

Sama droga na lekcje była interesująca – raczej niespotykana powszechnie w innych punktach oświatowych, 
gdyż aby dostać się na daną lekcję, należało najpierw przejść przez zakrystię. Zaznaczyć trzeba, że szkoła 
mieściła się wtedy przy ul. Młodych Techników. Piękne czasy…

Jak doszło do tego, że ze szkolnej ławki przeniósł się Pan do szkolnego, już nauczycielskiego biurka 
i to biurka w szkole, której to Pan sam jest zaszczytnym absolwentem?

To nie tak, że od razu po 10-ciu latach studiów trafiłem do Salezu. Oczywiście przed Salezem pracowałem 
już w tej profesji gdzieś indziej. Salezjanie jednak od zawsze bliscy byli mojemu sercu. Moja decyzja 
przyjścia tutaj była w dużym stopniu tym umotywowana.

Na wielu fotografiach porozwieszanych w szkole można dostrzec Pana jako ucznia. Na jednym ze 
zdjęć jest Pan ubrany tak, jak obecnie, czyli na czarno. Uczniowie dywagują, czy już wtedy Pana 
ulubionym strojem był czarny garnitur.

Ach, tak… Nawet wiem, o które zdjęcie chodzi! Otóż rozwieję wszelkie wątpliwości – to salezjański czarny 
mundurek. Wtedy jeszcze miały w sobie  „to coś”. Tak, tak, mundurki! W szkole przy ul. Prusa widnieję 
zresztą na niejednej fotografii właśnie w nim, z genialnym logo Salezu.

Czy było Panu ciężko na początku z „zadomowieniem się” w de facto nowym środowisku? Jak odnalazł 
się Pan w sytuacji, kiedy to osoby, które jeszcze niedawno Pana uczyły, stały się nagle Pańskimi 
kolegami i koleżankami z pracy, a co za tym idzie - z „dzień dobry” musiał Pan przejść na „cześć”?

Hm, bardzo dobre pytanie. Osobą, która była mi najbliższa był zdecydowanie śp. Janek Kaczorowski. 
To człowiek, z którym przejście do relacji na „ty” nastąpiło z automatu. Ciężej natomiast było z Panią 
Gombrowską, która to była moją wychowawczynią, to przejście na relację bardziej koleżeńską wymagało 
czasu i nastąpiło później. 

W ogólnym ujęciu ma Pan sentyment do naszej szkoły…

Zdecydowanie tak. A propos wspomnień z czasów licealnych na myśl przychodzi mi puszczanie muzyki 
ze Słonecznego Patrolu na boomboxie… 

Joanna Kutrowska, kl. I LO
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Wymiana francuska – Brive 
la Gaillarde

W dniach 6-14 października grupa 25 uczniów 
naszej szkoły wraz z panią Joanną Wróbel oraz 
panią Patrycją Chmiel odwiedziła naszą szkołę 
partnerską w Brive we Francji. Poniżej krótka 
relacja z tego emocjonującego wyjazdu.

Sobota, 6 października
Byłam lekko spóźniona. Gdy już pozbierałam 

myśli, okazało się, że czekamy jeszcze na 
błogosławieństwo, więc nie wyjedziemy wcześniej 
niż za dziesięć minut. Po chwili wsiedliśmy do autobusu 
i w ciągu kilku godzin dojechaliśmy do czeskiego 
miasta Hradec Králové. Spędziliśmy tam miły czas, 
zwiedzając okolice. O piętnastej rozsiedliśmy się  
w dużym autokarze. Do północy szukaliśmy wygodnych 
pozycji, aby zasnąć, ale ostatecznie podłoga okazała 
się być najdogodniejsza.

Niedziela, 7 października
Zbudziły mnie jaskrawe światła przejeżdżających 

samochodów. Zorientowałam się, że to postój, więc 
szturchnęłam moją towarzyszkę podróży, by poszła ze 
mną do przerażającej, przydrożnej toalety. Wyrwana 
ze snu, nie była do końca przytomna. W jej głowie 
kołatała tylko jedna myśl. „Kontrolujesz język?” – spytała 
mnie. Powtórzyła to kilkukrotnie jak mantrę, po czym 
wyszła z autokaru. Nie byłam zdziwiona jej pytaniem, 
bo znam poziom inteligencji mojej towarzyszki, więc 
po chwili zapadłam w głęboki sen.

Brive przywitało nas deszczem. Może to Bóg 
płakał przez nadmiar cebuli we Francji. Aby osuszyć 
jego łzy, udaliśmy się na Eucharystię, a potem wraz 
z rodzinami naszych korespondentów pojechaliśmy 
do przygotowanych dla nas 
pokoi. Ciepły prysznic i pyszna 
kolacja wynagrodziły nam 
dobę spędzoną w autokarze.

Poniedziałek, 8 października
Dzisiaj czekała 

nas wczesna pobudka. 
Korespondenci rozpoczynali 
lekcje o ósmej, a my w tym 
czasie zostaliśmy zapoznani 
z planem wyjazdu. Następnie 
poszliśmy do Ratusza, by 

SZKOŁASZKOŁA

dowiedzieć się kilku informacji o Brive la Gaillarde. 
Zostaliśmy też zaproszeni na symboliczny, francuski 
poczęstunek. Kolejnym wydarzeniem tego dnia była 
degustacja specjałów Nowej Akwitanii – regionu,  
w którym przebywaliśmy. Po południu uczestniczyliśmy 
w grze miejskiej, a na koniec dnia zostaliśmy powitani 
przez dyrektora szkoły.

Wtorek, 9 października
Kolejna wczesna pobudka. W ciągu kilku godzin 

dojechaliśmy do Montignacu. Nowoczesne wnętrze 
i kuszące kanapy zachęcały do wejścia. Może to nie 
będzie jednak grota jak wszystkie inne, z tysiącem 
stalagmitów i stalaktytów? Wsiedliśmy do windy. Wbrew 
naszym oczekiwaniom ruszyła ona w górę. Po chwili 
grota Lascaux stała przed nami otworem. Wyglądała 
tak ciekawie, że nawet ogromny pająk na ścianie nie 
zniechęcił nas do jej zwiedzenia. Jaskinia nie była 
zimna i wilgotna. Znajdowaliśmy się w realistycznie 
wyglądającej replice domu naszych przodków. 
Oryginał jest najstarszą zachowaną dotychczas grotą, 
pełną kolorowych malunków pradawnych ludzi. Po 
przejściu wąskiej jaskini dotarliśmy do nowoczesnej, 
interaktywnej wystawy. Mogliśmy tam dokładnie 
przyjrzeć się pierwszym obrazom i poznać ich historie. 
Badając dzieje groty poczuliśmy się jak prawdziwi 
naukowcy. Resztę dnia spędziliśmy w sympatycznym 
miasteczku Sarlat-la-cànéda, swobodnie włócząc się 
po uliczkach. Wieczorem wymiana została oficjalnie 
otwarta.

Środa, 10 października
Koło południa dotarliśmy do Bordeaux. 

Wstąpiliśmy do katedry, po czym zjedliśmy lunch. 
Przez następną godzinę zachwycaliśmy się piękną 
architekturą i nietypowymi sklepami. Następnie 
udaliśmy się do Centre du vin – nowoczesnego muzeum 

wina. Oglądając edukacyjne filmy i rozwiązując quizy, 
wiele dowiedzieliśmy się o tym szlachetnym napoju. 
Na koniec wizyty udaliśmy się na szczyt budynku, by 
spróbować pysznego soku z winogron, podziwiając 
panoramę miasta.

Tę noc spędziliśmy w zakonie sióstr otoczonym 
winnicami. Była to bardzo miła wizyta, pomijając 
fakt, że w łazience został użyty dość specyficzny 
odświeżacz powietrza – o zapachu brukselki (mój 
ręcznik wciąż nim pachnie).

Czwartek, 11 października
Po smacznym śniadaniu udaliśmy się do 

przyklasztornej winnicy. Zobaczyliśmy, jak odbywa się 
produkcja wina, zarówno białego jak i czerwonego. 
Popołudnie spędziliśmy w uroczym miasteczku Saint 
Emilion, wraz z naszymi francuskimi korespondentami. 
Na początku poznaliśmy historię tego miejsca i jego 
patrona, świętego Emila, który przybył tam w VIII 
wieku. Zwiedziliśmy jaskinię, w której przebywał oraz 
dwa kościoły. Jeden z nich znajdował się pod ziemią! 
Na koniec dnia spacerowaliśmy wśród pobliskich 
winnic.

Piątek, 12 października
Ostatni dzień pobytu we Francji spędziliśmy  

w Aubazine. Najpierw powędrowaliśmy do 
ogromnego jeziora i spędziliśmy tam przyjemny czas. 
Po odpoczynku udaliśmy się do byłego klasztoru 

cystersów. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie 
mnichów oraz mieszkańców tamtejszego sierocińca. To 
właśnie tam Coco Channel spędziła swoje dzieciństwo. 
Znajdowało się tam wiele elementów, które inspirowały 
przyszłą projektantkę, co widać w jej kolekcjach. 

Sobota, 13 października
Leniwy, ostatni ranek spędziliśmy z naszymi 

francuskimi rodzinami, ciesząc się ostatnimi chwilami 
w Brive. Przed autokarem nie było końca pożegnań 

i uścisków. Każdy 
chciał być jak najdłużej  
z  przyjaciółmi. Gdy już 
udało się wszystkim zająć 
miejsca, pojechaliśmy 
zrobić zakupy, by 
potem w Polsce móc 
czasem poczuć Francję. 
Resztę dnia oglądaliśmy 
piękne, jesienne widoki 
za oknami busa. Tej nocy 
nawet podłoga nie była 
wygodna.

Niedziela, 
14 października

Przed szkołą 
byliśmy w południe. 
Stęsknieni rodzice 
przytulali swoje dzieci, 
a po chwili wszyscy 
pojechali do domów. 

Wydawało się, że świat nic nie wiedział o tej niezwykłej 
przygodzie, z której dopiero co wróciliśmy, ale w naszych 
myślach i snach długo będziemy wspominać historie, 
które tam się wydarzyły. Tego dnia moje kuchenne 
krzesło po raz pierwszy było niewygodne. 

Maja Rudomino, Basia Suwalska, kl. VIII B
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Wizyta w Moguncji

Dzień Edukacji Narodowej

W dniach 24-28.09 troje nauczycieli z naszej 
szkoły – Agnieszka Stanclik, Agata Kopańska i Krzysztof 
Sobczuk wzięło udział w spotkaniu nauczycieli  
w ramach projektu Erasmus+ European Flow. 
Gościliśmy w uroczym mieście Moguncja (Mainz), gdzie 
znajduje się szkoła 
Bischöfliches Willigis-
Gymnasium, która 
zaprosiła nas do udziału  
w projekcie. Oprócz nas 
w spotkaniu brali udział 
przedstawiciele szkół  
z Węgier, Czech, Francji 
i oczywiście Niemiec.

W czasie naszej 
wizyty uczestniczyliśmy 
w szkoleniu  
z „Peer learning 
and sustainability”, 
w czasie którego 
zaznajomiliśmy się  
z nowym podejściem 
do nauczania, w którym 
uczniowie uczą się komunikując się między sobą, 
wymieniając spostrzeżenia i doświadczenia. Mogliśmy 
również uczestniczyć w pokazowej lekcji plastyki  
w języku angielskim, w czasie której uczniowie tworzyli 
logo naszego projektu. Ważnym elementem spotkań 
było ustalenie priorytetów, terminów oraz zadań na 

12 października wszyscy nauczyciele  
i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej 
Mszy Świętej, a następnie akademii z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

Nauczyciele zapewne już od dłuższego czasu 
zastanawiali się, co w tym roku wymyślą uczniowie, 
aby umilić im ten szczególny dzień.

Samorząd szkolny, IV klasa szkoły podstawowej 
oraz I klasa liceum połączyli siły i przez kilka tygodni 
czynili niezbędne przygotowania. Trzeba przyznać, 
że wstępne rozmowy dotyczące naszych planów 
były niezwykle burzliwe. Wstępnie przyjęliśmy  
(i odrzuciliśmy) naprawdę sporo pomysłów. Gdy wreszcie 

najbliższy czas. Nasi partnerzy z Francji przedstawili 
plan na styczniowy zjazd we Francji, który zapowiada 
się naprawdę interesująco! 

Nie mogło oczywiście zabraknąć zwiedzania 
Moguncji. Podziwialiśmy między innymi 

oryginalne witraże 
w Stephenskirche, 
będące ostatnim 
dziełem Marca Chagalla. 
Ukoronowaniem całości 
był rejs po Renie 
wzdłuż malowniczych 
miasteczek i zamków, 
w czasie którego 
dowiedzieliśmy jak 
ważną historycznie  
i ekonomicznie rolę pełni 
ta rzeka dla regionu. 
Widok na cudowne klify 
Loreley na długo zostaną 
w naszej pamięci! Już 
teraz z niecierpliwością 
w y c z e k u j e m y 

styczniowego wyjazdu do Francji, w którym weźmie 
udział czworo uczniów z naszej szkoły. 

Krzysztof Sobczuk

udało nam się ustalić w miarę spójną koncepcję, należało 
natychmiast zacząć działać. Wszyscy chcieliśmy, aby 
nasz plan wyszedł jak najlepiej.

Wiele emocji wzbudziła krótka inscenizacja, 
w której samorząd ukazał pokój nauczycielski  
z uczniowskiej perspektywy. Zanim przystąpiliśmy 
do prób naszego „Zgadnij Kto To?”, musieliśmy 
najpierw wybrać najbardziej charakterystycznych 
nauczycieli. Spotykaliśmy się co tydzień. Tygodnie 
spisywania powiedzonek poszczególnych belfrów, 
ćwiczenie ról, wymienianie się informacjami, wnikliwe 
analizowanie stylu i ubioru naszego drogiego ciała 
pedagogicznego nie poszły na marne. Naturalnie 

czasami odrobinę przerysowaliśmy wizerunki naszych 
profesorów (mam nadzieję, że w granicach dobrego 
smaku). Szybkie odgadnięcie tożsamości zapewniły, 
sławne już chyba na cały Salez, teksty pracowników 
naszej szkoły, np. „Robaczki wy moje!”, „Fifty-fifty” czy 
„Jesteś zakręcony jak ruski termos” (trzeba jednak 
przyznać, że czasem wystarczyło i wymowne milczenie 
połączone z odpowiednim spojrzeniem). Aktorzy 

weszli na salę lekko zestresowani, jednakże wszystko 
poszło zgodnie z planem.

Na drugą część akademii złożyły się Oscary 
Salezu. Chociaż raz to uczniowie mogli ocenić 
nauczycieli! Nagrody przyznano w 6 kategoriach: 
najprzystojniejszy nauczyciel (zwycięzcą został  
p. Marcin Pluta), nauczycielka o najpiękniejszym 
uśmiechu (jeszcze raz gratulujemy p. Olivii Romanowicz), 
najbardziej kreatywny nauczyciel (królową kreatywności 
okazała się p. Magdalena Dwojak-Rogus), najbardziej 
wymagający nauczyciel (pozdrawiamy p. Beatę Mikos-
Złocką) oraz nauczyciel z pasją (Oscar znalazł się  
w rękach p. Gabriela Skitaniaka). 

Trzeba również wspomnieć o przepięknej 
oprawie muzycznej apelu, licznych podziękowaniach, 
a także o drobnych upominkach! Mamy nadzieję, 
że wielu nauczycieli uśmiechnęło się, widząc swoje 
podobizny na plakatach filmowych i bajkowych, 
zdjęciach autorytetów ze świata nauki czy okładkach 
książek. Wszystkie punkty programu przebiegły 
pomyślnie, a my byliśmy dumni, że w taki sposób 
mogliśmy powiedzieć: dziękujemy. 

Marcin Hofbauer, kl. 3C GIM
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Cytaty naszych pedagogów

Drodzy Nauczyciele!

Serdecznie dziękuję w imieniu moim, ale też każdego ucznia, za Waszą pracę i poświęcenie. Za 
wielokrotnie zdzierane gardło i niewyspane oczy. Za cierpliwość i wytrwałość w tłumaczeniu nam zadań, 
których nie mogliśmy zrozumieć, a także w sprawdzaniu naszych ciągłych błędów w wypracowaniach 
i testach. Dziękujemy za godziny pozalekcyjne, na których mogliśmy poprawiać sprawdziany  
i te, na których do znudzenia wykładaliście nam zaległe materiały. Za wszystkie cudowne kółka 
 i możliwości rozwoju. Przepraszamy Was za każdą naszą chwilę nieuwagi, za niedocenienie pracy, 
którą wykonujecie. Jesteście najlepszymi nauczycielami, których moglibyśmy mieć! Dziękujemy!

Uczniowie

Zapewne niejednokrotnie zdarzyło się Wam usłyszeć z ust nauczyciela zdanie, które Was niezmiernie 
rozbawiło. W ciągu zeszłego i obecnego roku szkolnego udało mi się wyłonić wiele takich perełek. Nauczyciel 
też człowiek i można się czasem pośmiać z jego przejęzyczeń czy zaplanowanych żartów, zwłaszcza, że  
i oni zapewne śmieją się dość często przy czytaniu naszych sprawdzianów.

„Kamil, nie molestuj fletu” – p. Ewelina Dąbrowska

„Jedna Joanna już spłonęła na stosie. Chcesz być następną?” – p. Sławomir Mierzwa

„Jeśli zadanie nie było zadane, to nie znaczy, że go nie ma” – p. Małgorzata Oczkowska

„W każdym szanującym się kraju były rewolucje; na przykład w Rosji nie było” – p. Jolanta Popińska

„Aaaa, gwiazdka! Że Wielkanoc?” – p. Olivia  Romanowicz

„Depresyjny jak mój stan na waszych lekcjach” – p. Krzysztof Stadniczuk 

Luisa Di Feliciantonio, kl. VIII B

Co piszczy w „dwudziestce”?

Nauczyciel. Osoba powszechnie szanowana, autorytet ucznia, kaganek oświaty. Mimo to nadal człowiek. 
Jako jednej z nielicznych osób udało mi się wkraść do pokoju nauczycielskiego (świętokrzyskiej 
„dwudziestki”) i podpytać o kilka rzeczy. W tym numerze główny temat to nauczycielskie wakacje.

Najwięcej nauczycieli spędziło wakacje za granicą (31%), nad morzem (29%), a najmniejszą popularnością 
cieszyły się góry (17%). Jeżeli sądzicie, że nauczyciele mają nudne życie (i wakacje), to naprawdę grubo się 
mylicie! Pani, która została rekordzistką, odwiedziła aż 7 krajów w ciągu dwóch miesięcy! Były to Włochy, 
Węgry, Słowacja, Francja, Niemcy, San Marino i Turcja. Najczęściej odwiedzanym krajem przez naszych 
pedagogów było właśnie państwo pizzy. W „topce” znalazły się również Hiszpania i Niemcy, a jeżeli mówimy 
o niecodziennych miejscach to odwiedzono również Mongolię, RPA, Liberię, Maltę i… Castoramę.

Następne pytanie dotyczyło wymarzonego miejsca na wakacje. W tym wypadku nie było jednoznacznych 
odpowiedzi. Najwięcej osób sądzi, że najlepiej będzie… „tam gdzie ciepło” albo „z dala od zgiełku”. Na 
to pytanie padały też „egzotyczne” odpowiedzi – Fidżi, Dominikana, Wietnam, Nowa Zelandia, Borneo, 
Islandia. Z drugiej zaś strony znalazła się osoba, która wybrała Grenlandię. Ale sądzę, że nic nie pobije 
odpowiedzi: „dom”.

Aż 76% nauczycieli odpowiedziało, że woli wakacje na wsi niż w mieście. Znacie ten moment na 
sprawdzianie, kiedy żadna z podanych odpowiedzi wam nie pasuje i dopisujecie swoją? Teraz wiem, że 
nauczyciele też to praktykują. Pewna nauczycielka uparcie omijała podane odpowiedzi i przy tym pytaniu 
dopisała, że: „w łóżku i w bibliotece”.

 Kolejne pytanie dotyczy sposobu spędzania czasu w trakcie urlopu. 59% nauczycieli spędza 
wakacje aktywnie, 49% - trochę aktywnie, trochę leniwie. Nikt zaś nie zaznaczył odpowiedzi: „Wakacje 
są po to, żeby wypocząć”. Znowu nasza ukochana belferka pomijająca odpowiedzi wkroczyła do akcji. 
Przy odpowiedzi: „Nie można leżeć dwóch miesięcy!” dopisała: „można!!!”, a przy „na wszystko znajdzie się 
czas”: „na wszystko zabraknie czasu jak zawsze”. Jak widać mamy do czynienia z bardzo lubiącą wakacje 
osobą. 

 Ostatnie pytanie. „Gdzie był/a Pan/i na najlepszych wakacjach?”. Kilka osób podało odpowiedź: 
„jeżdżąc od miasta do miasta”. Jeden z nauczycieli zaś wpisał tu Rumunię; co ciekawe wpisał to samo 
w rubryce „wymarzone miejsce”. Tak właśnie słowo stało się ciałem. Jedna z nauczycielek za to spędziła 
najlepszy czas na swoim miesiącu miodowym. Słodko. Wśród innych odpowiedzi padały także: Bornholm, 
Wrocław, Gdańsk, Bieszczady, Hiszpania, Wilno, „nieważne gdzie, ważne że z młodzieżą z oratoriów”. Lecz 
jedna nauczycielka odpowiedziała: „są jeszcze przede mną”. Tego również wam życzymy.

Ps. Jako pewną ciekawostkę dodam, że jeśli chcielibyście wiedzieć, kiedy urodził się pan od angielskiego, 
to już spieszę z odpowiedzią. Było to „pięknego lata, pewnego roku w XX wieku.” 

Luisa Di Feliciantonio, kl. VIII B
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Nadodrzański thriller ortograficzny

21 września 2018 odbyło 
się II Dyktando Wrocławskie  
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki. Ortograficzne potyczki były 
prowadzone przez prof. Jana 
Miodka, znanego i cenionego 
językoznawcę z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Konkurs rozpoczął 
się o godzinie 11.00 w przestronnej 
sali wykładowej, zdolnej pomieścić 
kilkadziesiąt uczestników z 
naszego miasta. Znaleźli się wśród 

nich zarówno gimnazjaliści, jak  
i uczniowie liceum czy nawet 
studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku liczący sobie kilkadziesiąt 
lat. W dyktandzie mogli bowiem 
wziąć udział wszyscy, niezależnie 
od wieku. Konkurs okazał się być 
wymagający - w tekście ukryto 
wiele trudnych słów, dlatego 
uczestnicy musieli uważać na 
każdym kroku. Zaskoczyła mnie 
zarówno oryginalna i ciekawa 

treść dyktanda, jak i mnóstwo 
ortograficznych pułapek, którym 
musieliśmy stawić czoła. Nie byłem 
pewien pisowni wielu słów, więc 
tym bardziej zaskoczył mnie wynik 
konkursu – otrzymałem wyróżnienie 
dla najlepszego ucznia (Pani Marta 
ogromnie ucieszyła się z mojego 
sukcesu).

Tydzień później, podczas 
zakończenia wrocławskiej edycji 
Festiwalu Nauki, odbyła się gala 
wręczenia nagród laureatom 
dyktanda. Gościem specjalnym 
wydarzenia był znany polski 
fizyk, prof. Tomasz Rożek, który 
poprowadził ciekawy wykład na 
temat budowy otaczającego nas 
świata.

Udział w konkursie to 
dla mnie cenne doświadczenie  
i wspaniała okazja na spróbowanie 
swoich sił w ortograficznych 
zmaganiach z ojczystą mową. 
Dzięki niemu odkryłem, że definicja 
dyktanda, jaką wszyscy znamy, może 
się okazać czystą fikcją. 

Michał Selwesiuk, kl. 3C GIM

Wymiana z Kolonią

Zapewne wielu z Was wie, 
że nasza szkoła uczestniczyła  
w tym roku w wymianie ze szkolą 
partnerską w Kolonii. Wzięło  
w niej udział kilkunastu uczniów  
z gimnazjum, liceum oraz siódmej 
i ósmej klasy. W kwietniu grupa  
z Niemiec zawitała do nas, a część 
wymiany z naszego kraju wyjechała 
we wrześniu.

W sobotę, uczniowie 
chcący poznać nieco historię  
i kulturę Niemiec, wyruszyli spod 

budynku przy ulicy Świętokrzyskiej. 
O godzinie dziewiątej byliśmy 
już na lotnisku w Katowicach. Po 
odprawie wylecieliśmy w około 
półtoragodzinną powietrzną 
podróż.

Po przylocie do Kolonii 
poszliśmy po nasze bagaże. 
Okazało się, że to duże wyzwanie 
rozpoznać swoją czarną walizkę 
wśród stu pięćdziesięciu takich 
samych czarnych walizek. Gdy 
wszystkim udało się odnaleźć 

swoje rzeczy, osoby, które gościły 
nas przez ten tydzień, odebrały nas 
z lotniska.

Po południu gospodarze 
mieli czas, aby zaprezentować 
trochę tamtejszej kultury. Była to 
wspaniała szansa, by poćwiczyć 
porozumiewanie się w języku 
niemieckim czy angielskim (a 
czasami nawet migowym…).

Pierwszego dnia zwiedzania 
pojechaliśmy do Bonn, które  
w czasach podziału Niemiec było 

stolicą RFN i popłynęliśmy Renem 
do Düsseldorfu, gdzie udaliśmy 
się na punkt widokowy. Ujrzeliśmy 
impresjonistyczną panoramę 
tego pięknego miasta (wspaniała 
mgła). Cały dzień padało, więc gdy 
przyszedł czas wolny, duża część 
wymiany poszła do kawiarni. Był 
to strzał w dziesiątkę! Wszyscy 
świetnie się bawiliśmy.

Kolejnego dnia mieliśmy 
okazję zobaczyć szkołę do której 
uczęszczają nasi niemieccy 
koledzy. Niektórych rzeczy 
można im pozazdrościć: kilku sal 
gimnastycznych czy auli ze sceną. 
Mi podobał się dziedziniec, gdzie 
uczniowie spędzają przerwy. Później 
zwiedzaliśmy Kolonię oraz jedliśmy 
typowo lokalne jedzenie. Katedra 
kolońska jest drugim najwyższym 

kościołem w Europie, ma 157 
metrów wysokości, a widok z jej 
wieży jest przepiękny. Po poznaniu 
kilku zabytków tego cudownego 
miasta, mieliśmy okazję spróbować 
kolońskiego jedzenia. Ja zamówiłam 
sznycla, jest to coś podobnego do 
naszego schabowego. Był bardzo 
smaczny i z pewnością mogę go 
wszystkim polecić! 

We wtorek znów wybraliśmy 
się do Bonn. Ten dzień był 
zdecydowanie moim ulubionym. 
W sklepie Haribo zakupiliśmy 
mnóstwo żelków. Po udanych 
zakupach zebraliśmy się pod 
Domem Beethovena. Powiem 
Wam, że był wspaniały! Mieliśmy 
niepowtarzalną okazję zobaczyć 
autentyczne instrumenty na których 
grał sam kompozytor i posłuchać 

jego utworów. 
W środę wsiedliśmy do 

pociągu. Zwiedzaliśmy bunkier, 
w którym miały ukryć się władze 
Niemiec w razie III wojny światowej. 
Było to swego rodzaju podziemne 
miasto z fryzjerem, dentystą, 
wszystkim czego ludziom potrzeba. 
Później poszliśmy do winiarni, gdzie 
obserwowaliśmy proces robienia 
wina. Na koniec spożyliśmy ciepły 
posiłek.

Niestety w czwartek 
nadszedł czas wylotu do 
Katowic. 

Uważam, że była to 
wspaniała podróż. Jeżeli 
zastanawiacie się, czy wybrać 
się na wymianę w tym roku, to  
z pewnością mogę powiedzieć, 
że warto! 

Milena Wójcicka, kl. VIII B

Pomagajmy

Salez słynie ze swojej działalności dobroczynnej. Celem 
tegorocznych akcji jest zebranie 13 000 zł na odnowienie internatu 
uczniów Technikum Salezjańskiego w Kamerunie. W tym celu 
uczniowie ze szkoły podstawowej zajęli się prowadzeniem 
sklepiku misyjnego. W poszczególne dni tygodnia misyjnego 
można było tam zakupić gorącą czekoladę, pyszne ciasta, 
gorące tosty czy owoce w czekoladzie. Kolejki były długie, ale 
zdecydowanie warto było czekać. Młodzież licealna również 
zaangażowała się w działania, sprzedawali wyjątkowe przedmioty 
na kiermaszu misyjnym. Także ofiara z piątkowych Mszy została 
przeznaczona na ten cel. Każdy oddany grosz ma ogromne 
znaczenie i przyczynia się do zmian na lepsze. Razem możemy 
więcej, a wyznaczając sobie wspólny cel na pewno go osiągniemy. 
Razem z moją koleżanką, Moniką, opowiadałyśmy również 
młodszym koleżankom i kolegom o zeszłorocznej misji: Afryce, 
Ghanie i Liberii. Mogłyśmy podzielić się wrażeniami z naszej 
przygody, z niezwykłych półkolonii, przypomnieć o wspaniałym 
czasie, spędzonym z gromadką dzieci, które nie chciały nas 
odstępować nawet na krok, które potrzebowały naszej bliskości, 
pomocy i miłości. Mam nadzieję, że w ten sposób udało nam się 
zachęcić kilka dodatkowych osób do spędzania czasu dzieląc 
go z kimś, kto bardzo tego potrzebuje albo chociaż do wsparcia 
finansowego tej niezwykłej akcji.  

Olga Kocemba, kl. 3LO
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Czytanie Narodowe, to 
polska akcja społeczna reklamująca 
znajomość literatury ojczystej,  
w której obszernej fragmenty 
dzieł odczytywane są publicznie. 
Lekturą roku 2018, czyli w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, było „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego. Bohater tej 
powieści – Cezary Baryka – przeżywa 
wiele trudnych zdarzeń, które 
pozwalają mu zrozumieć, czym 
jest Polska, co to znaczy ojczyzna 
i dlaczego była tak ważna dla jego 
rodziców i przyjaciół.

W poniedziałek 10 września 
klasy przygotowały się do apelu 
na swoich piętrach. Akcja trwała 
rano od 7.45 do 8.45. Na naszym 
poziomie dwunastu wybranych 
uczniów z klas IV-VI otrzymało 
swoją kwestię do czytania. Każdy 
ze skupieniem odczytywał swój 
fragment. Zwłaszcza, że Żeromski 
używał tylu trudnych słów!

Ja również występowałam 
z tekstem przed nauczycielami, 
koleżankami i kolegami na apelu  
i bardzo mi się to podobało. Każdy 
włożył w to zadanie dużo pracy 
i odwagi. Nie wszyscy potrafią 
występować na scenie ot tak. 
Niektórych pożera trema i stres, 
niektórzy nie umieją czytać głośno, 
a jeszcze inni tracą kontrolę nad 
słowami i sami nie wiedzą, co 
czytają. Każdy jest inny…

Na początku czytania było 
cicho i sztywno, lecz wystarczyło 
kilka słów, by zmienić nastrój 
uczestników. U słuchaczy widać 
było wzrastającą sympatię. Dało 
się jeszcze odczuć ciepły, letni 
wietrzyk z otwartych okien. 
Jednak większość z nas lubi słuchać 
historii czytanych na głos. Aż nagle 

wszystko się zepsuło! Jak słuchający 
usłyszeli dzwonek – zwariowali. 
Zaczęli paplać i nauczyciele 
musieli wszystkich uspokajać, lecz 
przyjemnego klimatu nie udało 
się już odzyskać. Chciałabym, 
aby było więcej takich akcji 
czytelniczych.  

Hanna Hołowiak, kl. Va

Czytanie
Narodowe

Każdy mecz reprezentacji narodowej to duże 
wydarzenie – czy to w piłkę nożną czy w siatkówkę. 
Dyscyplina nie gra największej roli. Podczas kibicowania 
naszym zawodnikom wszyscy się jednoczymy. Nieważne 
co kto lubi, jakiej drużynie kibicuje czy na kogo głosuje. 
Wszyscy jesteśmy wtedy razem – przed telewizorem 
lub na stadionie, hali. Ten drugi przypadek zdarza 
się zdecydowanie rzadziej, gdyż w naszym mieście 
reprezentacja narodowa występuje średnio raz na rok, 
dwa. Ostatnią szansę na ujrzenie na żywo polskich 
piłkarzy we Wrocławiu mieliśmy 11 września, kiedy 
zagrali na Stadionie Miejskim przeciwko Irlandii. Ale 
od początku.

Wrześniowe zgrupowanie naszej kadry 
rozpoczęło się drugiego września w Warszawie. 
Tam przez kilka dni nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek 
przekazywał zawodnikom swoją koncepcję gry. 
Atmosfera, mimo niezbyt dobrego występu na 
Mistrzostwach Świata w Rosji, była wyśmienita. 
Siódmego września w Bolonii zmierzyliśmy się  
z Włochami w spotkaniu Ligi Narodów. Czym właściwie 
są te rozgrywki? Krótko mówiąc, zostały stworzone 
przez europejską federację piłkarską po to, aby  
w latach nieparzystych (czyli gdy nie ma Mistrzostw 
Świata lub Europy) nie rozgrywać bezsensownych 
meczów towarzyskich o przysłowiową kapustę.  
W Lidze Narodów powstało kilka dywizji. Polska, ze 
względu na wysoką pozycję w rankingu FIFA w czasie 
losowania, trafiła do rozgrywek z najlepszymi zespołami 
kontynentu. W małej grupie będziemy rywalizować  
z obecnymi mistrzami Europy – Portugalczykami 
oraz wspomnianymi wcześniej Włochami. Spotkanie  
w Bolonii zakończyło się remisem 1:1, ale nasi piłkarze 
pokazali się z bardzo dobrej strony. Trener Brzęczek 
mógł być zdecydowanie zadowolony z debiutu. Zaraz 
po zakończeniu meczu cała drużyna przyleciała do 

Wrocławia. Już w sobotę czekał ich kolejny trening 
na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Wytrwali łowcy 
autografów, którzy zawsze czekali pod hotelem 
naszej kadry, mogli być bardzo zadowoleni, gdyż 
zarówno trener jak i piłkarze chętnie zatrzymywali się  
i podpisywali koszulkę, piłkę czy zwykłą kartkę. Pierwsi 
kibice, ci najbardziej zdeterminowani, przyszli nawet 
przywitać piłkarzy we Wrocławiu o godzinie drugiej  
w nocy! Inni przesiadywali na barierkach nieopodal 
drzwi wejściowych, bo ze środka skrupulatnie wyganiała 
ich ochrona. Jednak po kilku godzinach oczekiwania 
większość fanów wracała do domów z uśmiechem 
na ustach i zdjęciem ze swoim idolem. 

Tak jak wspomniałam wcześniej, mecz 
reprezentacji to zawsze coś wyjątkowego. Razem  
z moją siostrą i tatą w kierunku stadionu wyjechaliśmy 
już o godzinie 17:40, mimo że otwarcie bram miało 
nastąpić dopiero o 18:45. Poprzednim razem jednak 
bardzo długo staliśmy w korkach, przez co prawie 
spóźniliśmy się na mecz, więc teraz postanowiliśmy 
wyjechać dużo wcześniej. Ku naszemu zaskoczeniu, na 
ulicach nie było prawie nikogo i na stadionie byliśmy 
już o 18:20… Musieliśmy czekać kolejne 25 minut, 
aby w ogóle wejść na trybuny. W środku w małym 
sklepiku moja siostra kupiła sobie koszulkę swojego 
idola – Karola Linettego, gracza Sampdorii. Przez 
kolejne półtorej godziny siedzieliśmy przy stoliku 
i rozmawialiśmy. Wtedy usłyszeliśmy o konkursie, 
w którym aby wygrać koszulkę reprezentacji  
z autografami wszystkich zawodników wystarczyło 
jedynie wrzucić swoją wizytówkę. „Wrzucę, czemu 
nie?” – pomyślał wtedy mój tata. O tym co stało się 
później za chwilę. Jeszcze przed meczem dojrzałyśmy 
słynny duet komentatorów – Tomasza Hajto i Mateusza 
Borka, którzy akurat prowadzili studio na murawie 
stadionu. Tuż obok swój program prowadził Dariusz 

Kiedy w końcu nadejdą lepsze czasy?

W ostatnim czasie  
w kinach pojawia się wiele filmów 
historycznych – Katyń - Ostatni 
świadek, Sobibór, Zimna Wojna, 
Kamerdyner  czy wreszcie 303. Bitwa 
o Anglię i Dywizjon 303. Historia 
Prawdziwa. Zaraz, zaraz… Dwa 
filmy o Dywizjonie 303 pojawiają się  
w jednym czasie? Jaki to ma sens? 
Czym się właściwie różnią?

Zasadnicza różnica polega 
na liczbie polskich aktorów.  
W Dywizjonie 303. Historii Prawdziwej 

większość artystów pochodziła 
 z Polski, byli to między innymi 
Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk  

i Antoni Królikowski. W drugim filmie 
zagrało ich tylko kilku, a najbardziej 
znanym z nich jest Marcin 
Dorociński. Fabuła była bardzo 
zbliżona, niektóre sceny właściwie 
się pokrywały. Głównym bohaterem 
obu produkcji został Jan Zumbach. 
Co ciekawe, scenarzyści Dywizjonu 
303. Historii Prawdziwej inspirowali 
się słynną książką Arkadego 

Fiedlera Dywizjon 303. Jednak  
w lekturze Zumbach nie jest główną 
postacią – pojawia się jedynie 
kilka razy, został wspomniany 
w trzech, czterech rozdziałach. 
Warto wspomnieć, że pod koniec 
twórcy filmu ukazali moment 
spisywania książki – rozmowy 
autora z lotnikami i jego pracę. 
303. Bitwa o Anglię jako produkcja 
bardziej brytyjska nie nawiązywała 
wprost do książki, lecz opierała się 
jedynie na faktach historycznych. 
Tutaj warto wytłumaczyć pewne 
nieporozumienie. Bardzo często 
słyszy się opinię, że Winston 
Churchill wypowiedział słowa  
„nigdy tak wielu nie zawdzięczało 
tak wiele tak nielicznym” do Polaków, 
w podziękowaniu za ich zasługi. 
Jednak prawda jest taka, że premier 
Wielkiej Brytanii powiedział to zanim 

Dwa 
dywizjony

nasi rodacy w ogóle rozpoczęli walkę w Bitwie o Anglię. 
Słowa padły 20 sierpnia 1940 roku, a nasi lotnicy 
oficjalnie wkroczyli do akcji dopiero 31 sierpnia tego 
roku.  W porównywaniu filmów warto wspomnieć, 
że wersja „bardziej polska” miała przepiękne zdjęcia. 
Ujęcia samolotów o zachodzie słońca zdecydowanie 
mogły spodobać się widzom. Za to wersja brytyjska 
kadrami aż tak nie zachwycała. Animacje i sceny walki 
były w obu filmach na podobnym poziomie.

Podsumowując, obie produkcje są warte 
polecenia. Mnie osobiście bardziej spodobał się  
Dywizjon 303. Historia Prawdziwa, ponieważ bardzo 
duże znaczenie ma dla mnie sposób wykonania filmu 
i kadry. Uważam, że warto je obejrzeć, bo bardzo dużo 
można się z nich dowiedzieć. Gorąco polecam! 

Zosia Di Feliciantonio, kl. 3C GIM



18 Salez Times Listopad 2018  Listopad 2018 Salez Times 19

KULTURASPORT

Szpakowski. Wtedy nagle zupełnie nieznana nam 
kobieta poprosiła nas,  abyśmy zrobiły kilka zdjęć jej 
synowi, który brał udział w eskorcie piłkarzy na boisko. 
Moja siostra genialnie wykonała to zadanie, udało 
jej się rozpoznać chłopca i zwrócić telefon dumnej 
mamie.  Inną ciekawą rzeczą, którą zauważyłyśmy 
przed meczem, była muzyka. Nie usłyszałyśmy 
żadnych typowych rozrywkowych piosenek, które 
cały czas są grane w radiu. Na stadionie przeważał 
rap, a zwłaszcza tacy artyści jak duet Taconafide czy 
O.S.T.R. Co dziwne, stadion niestety nie zapełnił się. 
Pozostało około siedmiu tysięcy wolnych miejsc.

W pierwszym składzie na to spotkanie 
wyszli: Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Reca, Tomasz 
Kędziora, Arkadiusz Milik, Karol Linetty, Grzegorz 
Krychowiak, Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski,  Marcin 
Kamiński, Rafał Kurzawa i Krzysztof Piątek. Tuż przed 
rozpoczęciem meczu były kapitan naszej drużyny 
– Jakub Błaszczykowski – otrzymał paterę, która 
upamiętniała jego setny występ w narodowych barwach, 
który miał miejsce na Mistrzostwach Świata w Rosji. 
Mecz z Irlandią był dla Kuby sto drugim spotkaniem, 
czym wyrównał (a 11.10.2018 pobił) rekord Michała 
Żewłakowa. Po tej miłej uroczystości odśpiewano 
hymny obu państw, rozpoczynając od irlandzkiego. 
Później tradycyjne zdjęcie i nareszcie zaczynamy mecz! 
Od początku było można zauważyć różnice między 
byłym trenerem Nawałką a obecnym Brzęczkiem. 
Nawałka zawsze opanowany i spokojny stał przy 
linii bocznej, czasem siadał na ławce rezerwowych. 
Rzadko krzyczał do swoich zawodników. Natomiast 
Brzęczek ani na chwilę nie usiadł. Przez cały mecz 
dawał wskazówki swoim graczom, angażując się w 
spotkanie niemal tak bardzo, jakby to on sam biegał 
po boisku. W pierwszej części meczu mieliśmy swoje 
okazje, nasi piłkarze mocno walczyli. Dla kibiców 
zdecydowanie najciekawszą rzeczą była meksykańska 
fala, która okrążyła stadion około pięciu razy. Krótko 
mówiąc w pierwszej połowie nie działo się nic 
szczególnego i nasi reprezentanci zeszli do szatni 
z remisowym wynikiem 0:0. A teraz wróćmy do 
konkursu na koszulkę z autografami. Siedzieliśmy 
sobie spokojnie przy stole, kiedy spiker ogłosił, że 
nagrodę otrzymuje… (tu na chwilę się zatrzymał, bo 
nie wiedział, jak przeczytać nazwisko) mój tata! Wtedy 
ja i moja siostra zaczęłyśmy się głośno śmiać, a nasz 
tata poszedł odebrać nagrodę. Włoch wygrał koszulkę 
reprezentacji Polski, a to ciekawy przypadek.

Wszyscy obecni na stadionie  mieli nadzieję na 
zmianę wyniku i że w końcu wydarzy się coś godnego 
uwagi. Na to „coś” nie musieliśmy długo czekać.  

W pięćdziesiątej czwartej minucie Aiden O’Brien 
otworzył wynik spotkania. Kibice zamarli. Porażka 
zerkała nam w oczy, ale wciąż pozostawało ponad 
pół godziny gry. W sześćdziesiątej minucie meczu na 
murawie pojawili się Mateusz Klich i Jan Bednarek. To 
ich Jerzy Brzęczek wytypował do ratowania wyniku 
(decyzja równie ciekawa, co w meczu z Włochami 
14.10). Nasi piłkarze w końcu zaczęli szybciej biegać. 
Nie stali już tak, jak na początku. Nie chcieli przegrać 
w debiucie nowego selekcjonera przed polską 
publicznością. Czas mijał. Na trybunach wybrzmiało 
niestety tradycyjne „nic się nie stało, Polacy, nic się 
nie stało”. Chwilę potem ponownie odśpiewano 
hymn narodowy, który miał zmobilizować piłkarzy 
do walki. Około osiemdziesiątej minuty niektórzy 
bardziej zdenerwowani kibice, zaczęli wychodzić. 
Siedem minut później jednak nastąpiło przełamanie. 
Kamiński zagrał długa piłkę do Klicha ustawionego 
około trzydziestego metra od bramki, ten odegrał 
do Linettego. Karol ponownie podał do Klicha,  
a ten popędził do przodu. Odegrał do Milika, a Arek 
wystawił mu dobrą piłkę w okolicy jedenastego metra 
i stamtąd Klich oddał strzał. Gol! Cały stadion w szale, 
tego meczu już nie przegramy! Kilka minut później 
spotkanie się zakończyło.  Najważniejsze, że nie 
przegraliśmy i zdobyliśmy bramkę. 

Następnego dnia zgrupowanie się zakończyło. 
Piłkarze powoli wracali do swoich klubów. Miesiąc 
później, po kolejnych spotkaniach reprezentacji, 
wiemy już, że w kolejnej edycji Ligi Narodów 
zagramy niestety w niższej dywizji. Dwa przegrane 
spotkania w październiku na pewno nie cieszą. Teraz 
pozostało nam tylko czekać na eliminacje Mistrzostw 
Europy, które zaczynają się już wiosną. Kibicować 
trzeba, gdy drużyna przegrywa i wygrywa. Czekamy  
z niecierpliwością na kolejne mecze! 

Zosia Di Feliciantonio, kl. 3C GIM

Twenty One Pilots - amerykański zespół  
z Columbus w stanie Ohio, w którego skład wchodzi 
duet Tyler Joseph (wokal, instrumenty klawiszowe, 
ukulele, gitara basowa, syntezatory, pianino, gitara 
elektryczna, keytar, steel pedal guitar) i Josh Dun 
(perkusja, trąbka,  instrumenty perkusyjne), znany  
z hitów radiowych Stressed Out, Ride oraz Heathens. 

Piątego października Pilotsi wydali nowy album, 
jest to więc dobry moment na podsumowanie ich 
dyskografii. 

1. No Phun Intended - 2008
Solowy projekt Tylera nagrany w ostatnim roku 

jego liceum. Istnieje bardzo niewiele kopii tego albumu 
na CD, które Tyler dał swojej rodzinie oraz osobom 
uczestniczącym w pierwszych występach Pilotsów. 
Dodatkowo wiele kopii miało tylko kilka piosenek 
z pełnego albumu. Jest on na tyle limitowany, że 
do dzisiaj kilka utworów jest niedostępnych.  

2. Twenty | One | Pilots (Self-Titled) - 2009
Pierwszy studyjny album Pilotsów. Zespół 

składał się wtedy z aż trzech osób - Tylera, Nicka 
Thomasa oraz Chrisa Saliha.

3. Regional at Best – 2011
Thomas i Salih decydują się opuścić zespół, 

na ich miejsce przychodzi jednak Josh Dun – który 
do dzisiaj jest perkusistą zespołu. Wydali oni razem 
drugi studyjny album –Regional at Best. Album ten 
zawiera pięć piosenek użytych w kolejnym albumie 
– Vessel (Guns For Hands, Ode To Sleep, Holding On 
To You, Car Radio oraz Trees). Potem zagrali koncert... 
przed dwunastoosobową publicznością, z którego 
nagranie można zobaczyć w teledysku do Ode To 
Sleep (Vessel). 

4. Vessel – 2013
W styczniu 2013 Pilotsi podpisali kontrakt  

z wytwórnią Fueled By Ramen i jeszcze w tym samym 
roku wydali trzeci album studyjny – „Vessel”. Obok 
„Regional at Best” uważany był on za najlepszy 
album tego zespołu. Opinia ta utrzymywała się, aż do 
wydania Trench, czyli najnowszego albumu zespołu. 
Podejmuje on tematy depresji, z którą przez długi 
czas zmagał się Tyler, wiary oraz przelotności życia. 
W momencie nagrywania albumu Twenty One Pilots 
nie byli jeszcze bardzo rozpoznawalnym zespołem, 

TWENTY ØNE PILØTS - 
dyskografia

czemu album zawdzięcza trudniejszą tematykę. Tyler 
przyznał, że gdyby byli wtedy bardziej popularni 
na pewno nie wyglądałby on tak jak dzisiaj. Ciężkie  
i trudne teksty kontrastujące z lekką melodią stały 
się już w pewnym sensie znakiem rozpoznawalnym 
Twenty One Pilots. 

5. BLURRYFΛCE – 2015
Czwarty album studyjny – to właśnie on album 

zapewnił Pilotsom popularność, którą mają dzisiaj. 
Na początku fani zespołu rozbili stronę TØP chcąc 
pre-orderować album. Dwa pierwsze single albumu, 
czyli Fairy Local i Tear In My Heart poradziły sobie nieźle 
(osiemdziesiąte miejsca na Billboard Hot 100), trzeci 
singiel Stressed Out zajął już drugie miejsce! Wydany 
w maju, w lipcu miał już 3 000 000 kopii sprzedanych 
w US. Następnie piąty i ostatni singiel albumu, Ride 
uplasował się na piątym miejscu w Hot 100, Worner 
Bros (do którego należy Fueled By Ramen) zleciło 
Pilotsom stworzenie singla do filmu Suicide Squad, 
tak powstało Heathens (drugie miejsce na Hot 100).  
W tym momencie  Stressed Out nadal utrzymywało 
się w top 5, co sprawiło, że Twenty One Pilots zostali 
trzecim zespołem, po The Beatels i Elvisie Presley’u,  
z dwoma utworami na top 5 w Hot 100! Blurryface to 
postać, z którą Tyler ściśle się identyfikuje, symbolizuje 
ona jego wewnętrzne niepokoje. Sam album muzycznie 
jest trochę mroczniejszy od Vessel (pod względem 
brzmieniowym, nie tekstowym).

6. Trench - 2018
Wreszcie, po niemal rocznej przerwie (w której 

Tyler nagrywał nowy album) Pilotsi wydali kolejną 
płytę. Dziewiątego lipca tego roku na social media 
Pilotsów pojawił się film, na którym widnieje wpół 
zamknięte oko sępa. Dwa dni później pojawił się 
pierwszy singiel nowego albumu – Jumpsuit, a chwilę 
potem Nico and the Niners. Obecnie oba te single 
(oraz My Blood) znajdują się w Hot 100. Album został 
bardzo dobrze przyjęty przez fanów, przez wielu 
uważany jest za ich najlepszy. I pomimo zmiany  
w brzmieniu to nadal ci sami Twenty One Pilots.

Bandito Tour
Z okazji wydania Trench, Pilotsi są teraz  

w trasie koncertowej zatytułowanej Bandito Tour. 
I – tak, będą w Polsce, piętnastego lutego na Atlas 
Arenie w Łodzi, jednak jeśli jeszcze nie masz biletów... 
No cóż, wyprzedały się w piętnaście minut…! 

Oskar Mulcan, kl. VIII A
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#Poznaj_Zakon

Nasze słowiańskie 
korzenie

Bogowie olimpijscy nie tylko zwyciężyli 
konkurentów do władzy nad światem greckim – 
tytanów i gigantów, ale zdobyli również główne 
miejsca w wierzeniach starożytnych ludów od Iberii 
po Mezopotamię. 

Polska kontynuuje kulturę śródziemnomorską 
już od 966r. Mity greckie opowiada się dzieciom 
od pierwszych lat edukacji. Uczniowie już w szkole 
podstawowej czytają ich opracowanie według Jana 
Parandowskiego. Powinno się o to zabiegać. Mitologia 
grecka znajduje mnóstwo odniesień w dziełach 
europejskich wszystkich epok, a także zawiera ona 
cały zbiór archetypów – uniwersalnych wzorców 
zachowań, których znajomość jest niezbędna do 
gruntownej refleksji humanistycznej. Nie można 
zanegować ponadczasowego znaczenia ani bogactwa 
dorobku starożytnej Grecji. 

Niestety zapomina się dzisiaj o tym, co miało 
miejsce przed chrztem Polski. Wyśmiewa się, że Rzym 
przyjął kulturę helleńską w niemal niezmienionym 
kształcie. Bogowie Olimpijscy nie mieli kłopotów 
ze zdobyciem starożytnej Italii. A z podbojem 
Słowiańszczyzny? My, Polacy, przyzwyczailiśmy się 
myśleć, że jesteśmy Europejczykami, więc mamy 
prawo do tej spuścizny. Nie widzę jednak powodu, 
by wypędzać naszych Perunów i Wołosów do lasu, 
skąd przybyli.

Istnieje wiele problemów, z którymi kontynuator 
kultury słowiańskiej musi się zmierzyć. Przede 
wszystkim nastawienie ludzi do tematu przeważnie 
razi nieracjonalnością. W wielu podręcznikach 
można wyczytać, że ten dorobek jest najbardziej 
wybrakowany w Europie i właściwie nie wiadomo  
o nim nic. Na forach internetowych natomiast podaje 
się niezwykłe opowieści o imperium Lechitów sprzed 
czterech tysięcy lat, co mówi wiele o rzetelności 
pozostałych faktów z tych źródeł. Wiele osób żywo 
zainteresowanych tematem zaspokaja się tym, 
czego może się dowiedzieć z cyklu „Wiedźmin”, 
najczęściej mówiąc nie o książkach, a o serii gier 
komputerowych. Także ludzi zgłębiających temat 
często niesłusznie postrzega się jako panslawistów, 
czy rodzimowierców.

Najwięcej racji mają sceptycy mówiący, że 
niewiele zostało po tej kulturze. To, co przetrwało, 
wystarczy jednak, żeby się wiele o niej dowiedzieć. 
Istnieją publikacje profesorów uniwersyteckich na 
ten temat, co niezaprzeczalnie dowodzi, że pewna 
rekonstrukcja jest możliwa. Samemu także można 
zgłębiać problem nawet bez znajomości łaciny, czy 
języków starosłowiańskich. Należy zapoznać się  
z legendami – głównie herbowymi, ale także z baśniami. 
Zawodowi badacze doszukują się bowiem w szczegółach 
w nich zawartych ogólnoindoeuropejskich symboli 
bóstw i przekształconych nieznacznie przedstawień 
związanych z pogańską jeszcze religią.

Wszystko przetrwało zachowane w bibliotekach, 
lasach i innych zaświatach. Gwarantuję, że dorobek 
słowiański – choć trzeba przyznać, że jego rekonstrukcja 
opiera się na domysłach – wcale nie mniej inspiruje 
niż grecki, a zawiera wiele interesujących, nieznanych 
wątków. 

Kacper Maksymiuk, kl. II LO

W dzisiejszym numerze poznacie świadectwo 
kleryka Michała Szumnego – klaretyna. Opowie 
wam jak wyglądała droga do jego kapłaństwa, 
dlaczego nie walczyć z Panem Bogiem i jak gruba 
książka zmieniła jego życie. W następnym numerze 
pojawi się druga część materiału o klaretynkach, 
lecz opowiedziana od innej strony. Wszystkiego 
dowiecie się za miesiąc. Miłej lektury!

Pierwsze powołanie jakie w swoim życiu 
odkryłem to ogólnie do życia z Panem Bogiem. 
Byłem w drugiej, może trzeciej klasie technikum, 
miałem osiemnaście lat. Wtedy nawróciłem się, 
doświadczyłem żywego Kościoła w trakcie pieszej 
pielgrzymki z Krakowa na Jasną Górę. Poznałem wielu 
młodych ludzi żywo działających w Kościele. Zmienił 
mi się wtedy jego obraz. Później zacząłem należeć 
do wspólnoty młodzieżowej – Ruchu Apostolstwa 
Młodzieży archidiecezji krakowskiej – i to był mój 
najważniejszy ruch. Pochodzę z rodziny katolickiej, 
gdzie moi rodzice od zawsze pokazywali Pana Boga, 
wiarę. Niestety, jak już wspomniałem, pogubiłem się 
później trochę w życiu, ale dzięki tamtej pielgrzymce 
na nowo poznałem Kościół i Pana Boga. Gdy miałem 
dziewiętnaście lat udałem się ze znajomymi na 
pielgrzymkę do Rzymu. Przechadzałem się z moim 
kuzynem i jego koleżanką (dzisiaj są małżeństwem) 
ulicami tego pięknego miasta. Z racji tego, że nasza 
znajoma była bardzo pobożna, cały czas jej dokuczałem 
mówiąc: „A Kamilka, Kamilka – ty to będziesz taką 
zakonnicą”, wskazując na przechodzącą obok nas 
siostrę. Bardzo cierpliwie to znosiła, aż w końcu tego 
nie wytrzymała i odcięła mi się, gdy przechodził jakiś 
ksiądz w sutannie mówiąc:  „O Michał, a może ty 
będziesz takim księdzem”. Mnie wtedy coś uderzyło, 
ścięło z nóg – oczywiście wszystko obróciłem w żart, 
nie dałem tego po sobie poznać. Nigdy nawet nie 
pomyślałem o tym, że mógłbym zostać księdzem, 
ale poczułem wtedy pragnienie życia z Bogiem. Od 
tego czasu – było to przed maturą – przez cały rok 
przychodziły mi takie myśli do głowy, żeby zostać 
księdzem, żeby pójść do seminarium. 

Przygotowywałem się w swojej wspólnocie do 
przyjęcia posługi animatora. Łączyło się to z wieloma 
wyjazdami, rekolekcjami. Za każdym razem, kiedy 
byłem na adoracji, pojawiały się we mnie pytania: „Czy 
chcę być księdzem?”, „Czy Pan Bóg tego ode mnie 
chce?”. Myślałem, że  może sam to wymyśliłem, więc 

zacząłem z tym walczyć. Na przykład za każdy razem, 
kiedy pojawiały się we mnie myśli, aby podjąć drogę 
kapłaństwa, automatycznie zaczynałem się modlić  
o dobrą żonę, dziewczynę. I tak droczyłem się z Panem 
Bogiem. Po roku czasu zdecydowałem się pójść na 
studia. Po takim samym etapie nauki miałem dostać 
błogosławieństwo posługi animatora. Tam dostałem 
od sióstr – misjonarek klaretynek – autobiografię św. 
Antoniego Marii Klareta. To jest megagruby book, 
wielka książka, która na pewno niczym nie zachęca 
do czytania. W końcu o jakimś świętym paręset 
stron. Miałem trochę wyrzuty sumienia, bo są siostry 
klaretynki, dużo się mówi Klaret to, Klaret tamto, ale 
nie wiedziałem, kim właściwie był ten Antoni Maria 

Klaret. Więc postanowiłem, że przeczytam tę książkę.  
Podchodziłem do tego ze straszną niechęcią – w końcu 
to było potwornie długie. A później, paradoksalnie, 
nie mogłem się oderwać! 

Klaret to osoba, która mnie bardzo 
zafascynowała. Był Hiszpanem, Katalończykiem żyjącym 
w XIX wieku, który wszędzie chodził pieszo i głosił 
Ewangelię. Miał taki skromny zawijasek, w którym 
nosił Pismo Święte, skarpetki na zmianę, brewiarz  
i koszulę – nic więcej. Bez pieniędzy chodził od wioski 

do wioski i głosił rekolekcje; tysiące ludzi się nawracało 
i spowiadało. Później pomyślał, że potrzeba więcej 
księży, którzy będą chodzić i ewangelizować. Założył 
zgromadzenie misjonarzy klaretynów. Święty Klaret 
został nominowany na biskupa, musiał wyjechać 
na Kubę. Tam jako arcybiskup dalej kontynuował 
swoją misję. Niedługo później został nominowany 
na spowiednika królowej Hiszpanii, Izabeli II, więc 
trafił do kompletnie innego środowiska. Nie mógł 
sobie z tym poradzić, ale wykorzystywał tę sytuację 
do dalszego głoszenia Słowa. 

Po przeczytaniu tej autobiografii chciałem 
dołączyć do misjonarzy. Po roku wcześniej 
wspomnianych studiów zacząłem czuć się jakbym 
robił coś wbrew sobie. Udałem się na pielgrzymkę do 
Santiago De Compostela. Ofiarowałem ją w intencji 
rozeznania powołania. Stwierdziłem, że wstąpię do 
zgromadzenia i zobaczę jak to wszystko wygląda.

Trzy lata temu zakończyłem roczny postulat  
w Kudowie Zdroju, w zeszłym roku zakończyłem 
nowicjat, złożyłem we wrześniu (2017 roku przyp. 
red.) swoje pierwsze śluby – ubóstwa, posłuszeństwa 
i czystości. Dzisiaj jestem na drugim roku studiów 
w seminarium we Wrocławiu. To była dobra 
decyzja. 

Luisa Di Feliciantonio, kl. VIII B
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COWEWRO?

„Czarodziej” magiczny spektakl familijny  
Data: 24 listopada, godzina 17.00

Miejsce: Hala Stulecia

Niezwykły spektakl opowiadający o Julii  
i Czarodzieju, który pewnego dnia pojawia się w jej 
pokoju i zmienia zwykłą noc w niesamowitą, magiczną 
przygodę. Przedstawienie pokaże na czym polega 
świat iluzji, nauczy kilku sztuczek i odkryje tajemnice 
sztukmistrzów!  Wspaniała oprawa muzyczna, kostiumy 
a przede wszystkim wiele niezwykłych wrażeń. 

„Karnawał zwierząt”   
Data: 27 listopada, godzina 11.00

Miejsce: Opera Wrocławska

Spektakl dla młodych widzów, który z jednej 
strony muzycznie przedstawia zwierzęta znane  
z codziennego życia i dalekich podróży, a z drugiej  
– w płaszczyźnie choreograficznej – przybliża dzieciom 
tajniki sztuki baletowej. Zarówno dla miłośników 
fauny jak i amatorów tańca. 

Widowisko multimedialne „Imiona Wolności”
Data: 19 listopada, godzina 19.00
Miejsce: Hala Stulecia

Widowisko multimedialne poświęcone setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Opowieść o najważniejszych wartościach stworzonych 
i bronionych przez człowieka. 

Eufolia Ambulo
Data: 17 listopada, godzina 19.00
Miejsce: Opera Wrocławska

Jak tańczyć do muzyki bez rytmu, z rytmem 
połamanym, zmiennym lub spiętrzonym? Jak wiąże się 
ze sobą nowoczesna elektronika Prasquala, staropolskie 
stylizacje Góreckiego, jazzująca energia Andrissena 
i mistyczne zwolnienie Kilara? Wyjątkowy spektakl 
taneczny „Eufolia Ambulo” odpowie na te wszystkie 
pytania. Muzyka zmieniająca się na przestrzeni lat 
połączona w jedno niesamowite widowisko.

Poniżej publikujemy trzecią 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).

Pomimo niepokojącego przywitania Tesla okazał 
się być niebywale sympatyczny. Nikola opowiedział  
o swojej machinie, która napędza statki. Wytłumaczył 
Gedowi, jak działają żarówki. Tesla pomagał ludziom. 
Sprawiał, że życie ludzi stawało się łatwiejsze. 
Wspólnie stworzyli nową mapę świata. Po środku 
mapy widniał wielki napis Morze Atlansiko-Otwarte. 
Unises okazał się być wielkim lądem. Tak wielkim jak 
cały Archipelag.

Ged z Teslą mocno się zaprzyjaźnili. Przy pracy 
nad mapą opowiadali o przeżytych przez siebie 
przygodach. Ged przyjrzał się medalionowi Tesli.

– Oznacza akt przywiązania oraz obietnicę 
ponownego spotkania. Dostałem go od ojca przed 
tym, jak wypłynął w morze.

Ged zasnął nad mapą. Nagle obudził go głośny 
krzyk Tesli, który nerwowo chodził po pokoju. Obok stołu 
siedział Westinghouse, który zmartwiony wpatrywał 
się w machinę stojącą w kącie pomieszczenia.

– Na wszystkie księżyce Sundaru! - krzyknął, 
zaciskając pięści. - Muszę coś zrobić! Muszę tam 
popłynąć!

– Co się stało? - zapytał zaniepokojony 
Ged.

–  W stronę Archipelagu płynie Mistrz Żarówek! 
Przekształcił on moją machinę w niszczycielską broń. Ta 
broń jest potężniejsza od naszych mocy. Otrzymałem 
przed chwilą telegram. Ged! – krzyknął łapiąc go za 
ramiona – Musicie natychmiast płynąć ze mną do 
Archipelagu i ostrzec jego mieszkańców! Muszę go 
powstrzymać! – odparł Tesla, chwytając swoją laskę. 
Ged skinął głową.

– Niechaj wiatry wam sprzyjają – odparł 
Westinghouse zatrzymując Teslę. – Synu, wróć cały  
i zdrowy z powrotem do domu. Niech księżyce 
Sundaru będą z wami.

Udali się do portu, gdzie stały statki bez żagli  
i wioseł. Kupili w porcie parę ryb i dzbanków z wodą na 
podróż. Tesla wskoczył na jeden ze statków. Weszli do 
środka łodzi i zamknęli za sobą małe okrągłe drzwi. Po 
środku pomieszczenia stał ogromny ster. Na podłodze 
leżały zapalone żarówki. Tesla prostym zaklęciem 
wprawił koło na sterze w ruch. Usiadł, kładąc laskę 
na kolanach. Wziął głęboki wdech. Zamknął oczy 
i zmarszczył brwi. Statek gwałtownie ruszył. Ged 
opadł na siedzenie koło Tesli. Brakowało mu jego 
laski, czuł się znią pewniej. Spojrzał na laskę Nikoli. 
Była cienka i krótka. Ged wielokrotnie widział jak 
Tesla się na niej podpiera, ale nie wyobrażał jej sobie  
w boju. Wszystko na Unises było takie odmienne: 
statki, żarówki, machiny, mieszkańcy. Ged spodziewał 
się, że po drugiej stronie żyją potwory groźniejsze od 
smoków albo przepiękne nimfy. Zamiast tego spotkał 
ludzi. Różniących się od tych, których znał, ale jednak 
ludzi. Nagłe trzaski. Żarówki zaczęły migotać. Ze steru 
posypały się iskry. Zerwali się na równe nogi.

– Zamknijcie oczy. Przypomnijcie sobie jakiegoś 
przyjaciela z Archipelagu. Myślcie o wspomnieniach 
z nim związanymi i wprawcie koło na sterze  
w ruch.

– Co się stało?
– Statek płynie do osoby, którą się wspomina. 

Gdy wspomnienia są negatywne machina się 
niszczy.

Wspomniał Vetcha. Ster obrócił się w lewo 
przechylając statek. Kurs się wyrównał, po czym 
statek ruszył, wbijając ich w siedzenia. Uradowany 
Tesla przyznał Gedowi, że nie wiedział, iż jego statek 
potrafi płynąć tak szybko.

Statek gwałtownie stanął, zwalając 
czarnoksiężników z nóg. Osiedli na mieliźnie Iffish. 
Ich podróż trwała tylko pięć dni. Gdy otworzyli górne 
okrągłe drzwi poczuli zapach dymu. Coś się paliło. Gdy 
wyszli na pokład zobaczyli miasto w płomieniach. Ged 
puścił się biegiem w stronę domu Vetcha. Mijał palące 
się chaty. Odwracał wzrok od martwych ludzi. Gnał 
ile sił. Jednak dom Vetcha był pusty. Niespodziewanie 
zerwał się silny wiatr, który ugasił ogień trawiący 
szczątki dachu. Po drugiej stronie wyspy rozpętała 
się potężna burza. 

Maja Fogt, kl. II LO

Opowiadanie na 
(d)okładkę

Koncerty

Coś dla wielbicieli muzyki współczesnej! Wielu znanych wokalistów zawita na scenie w Hali Stulecia. 
Wystąpią między innymi:

– Sylwia Grzeszczak (25.11, godz. 18:30)
– Garou (06.11, godz. 19:00)

– Beata i Bajm (19.11, godz. 20:00) 
Wspaniała atmosfera przy wspaniałej muzyce! 

Basia Suwalska, kl. VIII B
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