SZKOŁA

Drodzy Czytelnicy Salez Times!
Nasza najmłodsza noblistka, Olga Tokarczuk, w jednym z wywiadów powiedziała: „Pisanie buduje
życie”. Pewnie dlatego Komitet Noblowski nie miał wątpliwości w przyznaniu jej nagrody. W uzasadnieniu
słyszeliśmy: „za przekraczanie granic jako formę życia”. Takie jest pisanie Tokarczuk. O życiu i dla życia,
które nie może być stagnacją, schematem, złem. Zatem najpierw bierzemy przykład, potem cieszymy się
i w końcu z dumą gratulujemy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer szkolnej gazetki i nie
ukrywamy, że napisanymi tekstami chcemy chociaż odrobinę zbudować
życie. Życie Salezu, Wrocławia, Polski i życie świata. Przygotowane relacje,
refleksje oraz świadectwa są po to, aby pokazać kim i jacy jesteśmy, aby
zainteresować, ale także zaintrygować i sprowokować do zachwytu,
radości, do życia.
Mamy nadzieję, że Salez Times to dobra i wartościowa lektura,
teksty, po które sięga się wielokrotnie. Jednocześnie informujemy, że
począwszy od wydania tego numeru każde kolejne będzie dostępne
online na naszych stronach internetowych oraz na fanpage’u. Tak
chcemy wpisać się w tegoroczny, tak ważny dla nas wszystkich projekt:
Eko-Salez 
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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Bohaterowie kosmosu
Szorstki wiatr przerzucał drobiny kurzu po spękanej powierzchni nieregularnych rowów. Surowy i
nieprzystępny krajobraz wbijał się w oczy plątaniną chaotycznych muld wydeptanej, wyjeżdżonej i rozrytej
ziemi; zlewał się z kurzem na wizjerze, zamglonym pomimo obietnic producenta. Jeszcze dwa spiętrzenia
tej przeklętej gleby i będzie bezpieczny. Bezpieczny od bezlitosnego ognia na swoich plecach. Skok. Pęd.
Potknięcie. Smak pyłu w ustach. Na nogi. Sprint pod górkę i... siła ciążenia ściąga w dół wyczerpane ciało
nieprzyzwyczajone do tak gwałtownych zmian kątów podłoża.
Tymon prawie bezwładnie sturlał się do sporego rowu przypominającego lej po bombie, zostawiając
gdzieś po drodze karabin. Na dole czekało na niego dwoje towarzyszy z klasy i twarde hamowanie na
butach Marysi.
– Aaa... – zawył drętwo. – Dlaczego to się dzieje? Ja tego nie rozumiem! – wyjęczał z frustracją,
odpinając hełm. Dziewczyna nie raczyła cofnąć czarnych glanów wbijających się w Tymonowe żebra. Była
tępo zapatrzona w jarzący się wyświetlacz companiona.
– Nie ma zasięgu. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby companiony nie miały zasięgu? Gdzie my
właściwie jesteśmy?
– Gdzieś na obrzeżach Wrocławia, na starym, zapomnianym przez Boga poligonie przerobionym
na miejsce kaźni dla obłąkanych. Tutaj nic nie ma! – wycharczał dyszący chłopak.
–Jest Staroch – odezwał się milczący dotąd Felterbauer – i ma M4A1.
***
– Jesteś pewien, że nie dajemy dla kuratorium pretekstu do kontroli? – zapytała nauczycielka
języka polskiego oparta o ścianę okopu i wzięła kolejny kęs bułki z pasztetem. Staroch spokojnie zszedł ze
spiętrzenia, nie spuszczając oczu z pola bitwy. Miał na sobie porządny, wojskowy kombinezon z oryginalną
kamizelką taktyczną naszpikowaną przeróżnymi cudami techniki militarnej. Podniósł przezroczystą osłonę
twarzy i siadając obok, kluczykiem odbezpieczył puszkę taniego energetyka.
– Kuratorium do kontroli nie potrzebuje ani pretekstów, ani powodów, ani uzasadnień. Prawo
konsumenta przede wszystkim. Usługi edukacyjne muszą mieć swoją jakość i basta. – Wziął głęboki łyk,
a jego kompanka pomyślała, że świetnie nadałby się do reklamy tych chemikaliów.
– Ale wiesz co, tak się patrzę na te karabiny i sobie myślę, że to chyba jednak dość mocno boli. Nie
ukrywam, że po tegorocznych wizytacjach nawet pretekstu do potencjalnych skarg unikam jak barszczu.
– Białego, czerwonego, czy ukraińskiego?
– Oj, Leszek! Nie czepiaj się zwrotów frazeologicznych. To może powiesz mi, jakie uzasadnienie
napiszesz w raporcie z zajęć terenowych w kwestii strzelania do dzieci – zaproponowała nauczycielka,
na co belfer cierpliwie pokręcił głową.
– Nie, nie, Asia. Jeszcze raz – Staroch wszedł na ministerialny ton i ładując magazynek rozpoczął
jeden ze swoich wywodów. – Ćwiczenia aktywizujące integrujące inteligencję przestrzenną, kinestetyczną,
absorbcyjną...
Polonistka wtrąciła się poprawiając za duży hełm:
– Dzieciaki się ciebie w tym momencie boją – zasugerowała, podczas gdy Staroch, nie przeszkadzając
sobie, ciągnął tyradę.
– … wspierające zdolności samozachowawczo-przystosowawcze z inteligencją intra i extra emocjonalną
adaptującą oraz rozwijające…
– Zebrałeś na poligonie 8d i strzelasz do nich z broni szkoleniowej.
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– … sprawność integracji grupowej wraz z umiejętnościami miękkimi… – w tym momencie
z jakiegoś okopu rozległ się tragiczny uczniowski krzyk: „Jezu! Ja już nie chcę tutaj być!”. Belfer odczekał
aż echo wybrzmi na poligonie, po czym spokojnie dokończył:
– ...w szerszym kontekście uruchamiającą również ośrodki inteligencji duchowej i intrapersonalnej
– wpiął magazynek w karabin, stawiając tym samym kropkę na końcu zdania i stanął w lekkim rozkroku na
szczycie okopu. – Przeładowałem! Koniec przerwy, leszcze! – krzyknął sięgając po coś do kamizelki.
„Dobre te jego kanapki” – pomyślała polonistka.
***
– Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz! – nagle uaktywnił się Felterbauer. – Ja mam zwolnienie z zajęć fizycznych
o natężonym wysiłku. Oni to wszystko sobie obmyślili. Koleś wyprowadził nas gdzieś na wygwizdowie bez
kontaktu ze światem – tutaj jęknęła Marysia, kolejny raz resetując companiona – poubierał w te łachy,
żebyśmy się pocili i obcierali; kazał się połączyć i współpracować z tymi lebiegami z klasy; a potem, jak
już nas tak odarł z resztek godności, zaczął do nas ładować z broni szturmowej. A tak w ogóle, to skąd
on tak umie?! – mówiąc ostatnie zdanie, rozdarł się już na cały głos i kopnął leżący obok karabin.
– Damian mi mówił, że gościu należy do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej. Udaje jakąś polską jednostkę
specjalną z lat 90.
– To nie mógł rekonstruować jakiś polan albo wikingów ?! Byśmy przynajmniej... – chłopak nie zdołał
dokończyć, bo coś koło nich zaszurało, świsnęło i w mgnieniu oka lej po bombie wypełnił się cuchnącym
odorem. Młodzież, nie czekając na dalszą zachętę, natychmiast wyskoczyła na spękany wał ziemi. Tymon już
wiedział, co powinien zrobić, bo trzeci raz tego dnia przechodził ten sam schemat. Jakimś przypadkowym
ludzkim odruchem szarpnął koleżankę za rękaw i dał nogę w kierunku najbliższej kępy drzew. Trzeci
towarzysz nie był jeszcze na tyle doświadczony. Jęcząc nosowo, międlił w ustach złowieszcze klątwy,
kiedy nagle, spoza unoszącego się dymu, złapał wzrok Starocha. Spokojny wzrok. Straszny wzrok. Poczuł,
jak skóra na plecach zaczyna mu cierpnąć, chociaż nie uzmysławiał sobie, czemu. Belfer stał dokładnie
naprzeciw niego w odległości nie dalszej niż 10 metrów. Na odsłoniętym czole powiewała mu czerwona
przepaska, a w rękach pewnie spoczywała replika amerykańskiego karabinu automatycznego. Spomiędzy
nieruchomych warg wycedził tylko jedno słowo:
– Biegnij.
„Czemu? Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz. Jak to jest możliwe, że to się dzieje? Czy jemu w ogóle
wolno tak robić? Mam orzeczenie o specyficznych trudnościach motoryki wielkiej i mniejszej, podejrzenie
dyskalkulii, dysortografii i dysgrafię, opinię o wyjątkowym zapotrzebowaniu na wsparcie emocjonalne
i zalecenie utrzymywania przyjaznej atmosfery z ograniczeniem sytuacji mogących wprowadzać niepokój.
Nie muszę wykonywać męczących ćwiczeń fizycznych ani umysłowych, nie wolno mnie krytykować,
poprawiać ani dawać odczuć negatywnych emocji. Dlaczego ja tego doświadczam?”.
– Już nie mogę! Jestem zmęczony!– wydarł się chłopak machając pokracznie rękoma podczas
nieudolnego sprintu. Już miał paść na ziemię, ale jakiś atawistyczny impuls, wsparty serią pocisków na
pośladku, zabronił mu stawać. Czuł skurcz w lewej nodze. W prawej też. „Przecież ze skurczem nie da się
biegać” – myślał nie ogarniając reakcji swojego organizmu. „Dlaczego on tak robi! Przecież to nauczyciel.
Powinien nas uczyć, a nie krzywdzić.” Kontynuował w myślach pół świadomą mantrę, a atawizmy biegły
dalej i dalej i dalej... 
Gabriel Skitaniak
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Gambia Summer Bosco Camp
W najmłodszej salezjańskiej placówce w dniach 15-28 lipca zorganizowano pierwszy, historyczny Summer
Bosco Camp. Kunkujang Mariama leży w otoczeniu muzułmańskich wiosek i zamieszkują ją uchodźcy z Gwinea
Bissau. Plemię Mandiago od zawsze pozostaje bliskie Chrystusowi i Kościołowi Katolickiemu.
Salezjanie, którzy przed 9 miesiącami od Ojców Białych przejęli placówkę we współpracy z Salezjańskim
Wolontariatem Misyjnym Młodzi Światu działającym przy Liceum Salezjańskim we Wrocławiu (Polska),
przygotowali i poprowadzili letni wypoczynek dla blisko 260 dzieci. W grupie znalazły się przede wszystkim
dzieci z parafii a także jej licznych filii, a także dzieci muzułmańskie. Codzienne modlitwy, lekcje języka
angielskiego, matematyki, zajęcia sportowe czy tańce przyczyniały się do radosnego i pożytecznego spędzania
czasu. Ksiądz Piotr Wojnarowski sdb, dyrektor wspólnoty podsumowuje: „Program był bardzo udany. Myślę,
że podnieśliśmy wysoko poprzeczkę, dlatego w przyszłym ręku będziemy mocno się starać, aby zrobić jeszcze
lepszy obóz. Dzieci były bardzo zadowolone”. Jedna z animatorek Monika Kuźmicka zauważa: „To co było
niesamowite to ogromna radość dzieci i bardzo duże zainteresowanie. Dzieci były bardzo chętne do pomocy,
ale i do udziału. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to zaangażowanie tutejszych animatorów, z którymi szybko
staliśmy się jednością”. Wolontariusze każdego dnia pisali dziennik misyjny, w którym umieszczali relacje
i zdjęcia (www.misje.salez-wroc.pl).

szybko zostaliśmy zaakceptowani przez mieszkańców
wioski. Każdego poranka budziłam się z myślą - co
niezwykłego spotka nas w ciągu dnia”.

ADRIANNA ORŁOWSKA (uczestniczka projektu
Ghana 2017, Liberia 2018, Gambia 2019)
„Wolontariat w Gambii był dla mnie niezwykłą
przygodą, która zmieniła moje patrzenie na otaczający
mnie świat. Życie w afrykańskiej wiosce otworzyło
mnie na ludzi dookoła, na dostrzeganie potrzeb
nie tylko moich, ale przede wszystkim drugiego
człowieka. Wracając myślami do tego miejsca
przypominam sobie uśmiechnięte osoby, pełne
pasji i zaangażowania, z którymi współpracowaliśmy
podczas tworzenia obozu wakacyjnego dla dzieci.
Poczułam się tam jak w rodzinie, jakbym znalazła
swoje kolejne miejsce na ziemi. To niezwykłe jak
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AGATA LECH (uczestniczka projektu Gambia

„Wyjazd na misje to niesamowite doświadczenie.
Zaczyna się doceniać to, co ma się u siebie w kraju
oraz zaczyna się zauważać czego brak. Na pewno po
wyjeździe doceniam to, że mam w Polsce wszystko,
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czego mi potrzeba. Jest tu woda i prąd pod dostatkiem.
Sklepy są na każdym rogu i nie trzeba organizować
wyprawy do dużego miasta na zakupy jedzeniowe.
Niby wszystkiego mam tu pod dostatkiem, ale
jednak zauważam braki. Najbardziej brakuje mi tej
bezinteresownej uprzejmości ludzi. W Gambii każdy się
do każdego uśmiechał, normą było się zapytanie: „co
tam?”, tu na ulicy raczej widać ludzi zapatrzonych we
własny telefon, unikających kontaktu wzorokowego,
a jak się do kogoś uśmiechniesz praktycznie od razu
osoba odwraca wzrok. Choć na wyjeździe ciężko
pracowałyśmy, to przy dzieciach cały ból i zmęczenie
znikały. Od dzieci biła pozytywna energia, aż nie dało
się nie uśmiechać. Był to dla mnie bardzo miło spędzony
czas. Nie tylko dzieciaki były uprzejme i radosne, ale
również animatorzy, którzy byli gotowi pomóc nam
w każdej chwili. Była to dla mnie niezapomniana
przygoda, w którą dalej ciężko mi uwierzyć. Mam
nadzieję, że to nie była moja ostatnia przygoda na
misji i ostatnia podróż do Gambii”.

tylko ,,patrz, ile masz i dziękuj za to". Nauczyłam się
doceniać drobne rzeczy, na które wcześniej nie
zwracałam uwagi. Dziękuję Bogu za to, że mogłam
być w takim miejscu jak Gambia. Ludzie, których
tam poznałam, na pewno zostaną w mojej pamięci
na długo. Wspaniały czas, nie zawsze łatwy, ale na
pewno bezcenny”.

ANNA MRÓWKA (uczestniczka projektu
Gambia 2019)
„Misja, czyli obowiązek, przeznaczenie, które
chcemy wykonać. W tym roku również nam zostało
przydzielone takie zadanie, był to wyjazd do Gambii.
Jako wolontariuszki spędziłyśmy dokładnie miesiąc
w Kunkujang Mariama. Moim zdaniem misja jest to
czas, który poświęcamy innym, aby pomóc im jak
tylko możemy. Jednak z tej misji, uważam, że udało
nam się również coś wynieść, i była to zmiana, jaka

2019)

MARTA SOSNA (uczestniczka projektu Gambia

„Wyprawa do Afryki to była jedna, wielka
niewiadoma. To miejsce znałam jedynie z filmów,
opowieści i zdjęć. Obraz Afryki, który jest najczęściej
przedstawiany to bieda. Faktycznie, może ludzie nie
mają takiego dostatku jak my, ale na pewno nie można
powiedzieć, że są z tego powodu nieszczęśliwi. To,
czego nauczyłam się w Afryce, to umiejętność patrzenia
na świat nie przez pryzmat tego ,,czego mi brakuje",
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w nas zaszła. Może jednak nie zmiana, a ulepszenie.
Poznanie kultury, ludzi, zawieranie z nimi przyjaźni,
spowodowało, że nasze myślenie przeszło metamorfozę.
Dzięki takiemu wyjazdowi, gdzie nie mieszkałyśmy
w klimatyzowanym hotelu i za murami oddzielającymi
nas od innych, miałyśmy możliwość, aby zacząć
odkrywać Afrykę od środka. Myślę, że każda z nas
jest wdzięczna, za to, że ma możliwość kształtowania
obrazu Afryki z własnych doświadczeń. Bosco Summer
Camp, w którym byłyśmy animatorkami, pozwolił
nam na wiele zajęć z dziećmi, poznanie ich myślenia,
przekonań, zachowań czy osobowości. Wspólne
zabawy, zajęcia czy prowadzone lekcje dały nam
oraz dzieciom wiele satysfakcji, szczególnie wtedy,
kiedy widzieliśmy u nich uśmiech na twarzach.
Zmęczenie, które było nieuniknione przy tak
intensywnych planach było jeszcze piękniejsze
w momencie, kiedy widzieliśmy to, jakie efekty może
dać dzieciom takie zaangażowanie z naszej strony.
Pierwsza edycja takiego obozu dla dzieci podniosła
bardzo wysoko poprzeczkę tego, aby kolejne jego
edycje były jeszcze bardziej interesujące i ciekawe.
Kadra animatorów będzie miała nie lada wyzwanie,
aby odnosić coraz to większe sukcesy. Wierzę, że
kiedyś będę miała okazję jeszcze raz być animatorem
w Campie, a przynajmniej, że będzie mi dane odwiedzić
przyjaciół, których tam zostawiłam”.

było to doświadczenie. Od pierwszego momentu
zakochałam sie w tym miejscu i poczułam naprawdę
jak w domu. Wspaniałe przyjęcie nas przez księży
salezjanów, urocza wioska, pełna przyjaznych ludzi.
Podczas miesięcznego pobytu tam doświadczyłam
ogromnej serdeczności ludzi, nieograniczonej radości
od dzieci, zwłaszcza podczas półkoloni. Oddałam się
całkowicie tej misji i chyba właśnie dlatego tak ciężko
było mi wrócić do Polski. Nigdy nie zapomnę tych
pięknych chwil i tego jak wiele sie tam nauczyłam,
zwłaszcza pokonywania swoich słabości. Tak naprawdę,
żeby w pełni zrozumieć o czym mówię, trzeba tam
pojechać, bo nie wszystko da sie opowiedzieć, trzeba
to przeżyć. Tylko ostrzegam, Afryka uzależnia tak
bardzo, ze nie da się nie wrócić”.

MONIKA KUŹMICKA (uczestniczka projektu
Ghana 2017, Gambia 2019)
„Miesiąc wolontariatu w Gambii był
niesamowitym czasem, którego nigdy nie zapomnę.
Każdego dnia budziłam się coraz bardziej zmęczona,

OLGA KOCEMBA (uczestniczka projektu Ghana
2017, Liberia 2018, Gambia 2019)
„Wyjazd na misje do Gambii był po prostu
niesamowity, aż brakuje słów, żeby oddać jak wspaniałe
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a równocześnie coraz bardziej zmotywowana do pracy.
Gdy tylko się rozbudziłam - uśmiech towarzyszył mi całe
dnie. Śmiech i radość dzieci oraz animatorów dawały
energię do tego, by codzienne dawać z siebie 200%.
Każdą rozmowę wspominam bardzo miło, zarówno
z dzieckiem, które przyszło się o cos dopytać czy się
przytulić, jak i z każdym animatorem. Bardzo cenne
były także wszystkie dyskusje z salezjanami, którzy
często sami poruszali interesujące tematy i nigdy nie
odmawiali odpowiedzi na przeróżne pytania, które
wpadały nam do głów. Kunkujang Mariama to mała
wioska, ale ludzie mają tam wielkie serca. Przyjęli nas
z otwartymi ramionami i od samego początku czułam
się tam jak w domu. Ludzie, z którymi tam żyliśmy
wykazali się niezwykłą życzliwością, szczerością,
chęcią bliższego poznania. Jestem niesamowicie
wdzięczna Bogu za to, że mogłam przeżyć tak cudowną
przygodę i poznać tyle wspaniałych osób. Wróciłam
juz do domu, ale cząstka mojego serca pozostała
w Gambii, w Kunkujang Mariama i zostanie tam już
na zawsze”.

Uczestniczy w nim bardzo dużo dzieci. Spodobało
mi się, że dzieci są tu bardzo zaradne. Wiele z nich
opiekuje się młodszym rodzeństwem. Często pomagają
rodzicom w pracy na polu, a kiedy nie mają nic do
roboty, po prostu chodzą i bawią się razem, cały
dzień spędzając na dworze. Dzieci zawsze były chętne
do pomocy nam, nawet w nudnych i monotonnych
pracach. Mają bardzo wiele talentów których nie mogą
tu rozwijać i dlatego właśnie salezjanie zorganizowali
summer camp i planują otworzyć oratorium. Podczas
miesiąca w Gambii mieliśmy okazję nie tylko poznać
tutejszą kulturę, pomóc w organizacji Summer Campu
i bawić się z dziećmi, ale zaprzyjaźniliśmy się też
z miejscowymi animatorami i salezjanami. Mogliśmy

czuć się jak u siebie w domu. Jedliśmy z nimi z jednej
miski podczas półkolonii, uczestniczyliśmy razem w
porannej Eucharystii i zawsze czuliśmy się bezpiecznie
idąc po wiosce. Przed wyjazdem marzyłam, żeby
zobaczyć Afrykę, dotknąć krokodyla w rezerwacie,
ale teraz wiem że najbardziej będzie mi brakować
wszystkich wspaniałych ludzi, których tu spotkałam.
To był cudownie spędzony czas, który na zawsze
pozostanie w mojej pamięci”. 

DOMINIKA SZWABOWICZ (uczestniczka
projektu Gambia 2019)
„Gambia zupełnie mnie zaskoczyła. Wcześniej
dużo słyszałam o misjach w Afryce, ale być tutaj
osobiście jest czymś zupełnie innym. W Kunkujang
Mariama zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Jest to jedna
z nielicznych chrześcijańskich wiosek w Gambii, a mimo
to mają bardzo silną wiarę. Wiele ludzi chodzi każdego
ranka na Mszę świętą. Codziennie odmawiany jest też
różaniec, którym ludzie modlą się idąc ulicami wioski.

Październik 2019 Salez Times 9

SZKOŁA

Salez czyta
„Czytanie to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów” Jarosław Iwaszkiewicz
Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas tegorocznej
odsłony akcji Pan Prezydent Andrzej Duda z Małżonką
zaproponowali do czytania Nowele polskie. Para
Prezydencka dokonała wyboru ośmiu lektur spośród
przesłanych propozycji i w sobotę 7 września 2019
roku, zgodnie z tradycją, osobiście rozpoczęli czytanie
wybranych dzieł.
Nasza Szkoła również włączyła się
w ogólnopolską akcję 10 września 2019 roku, punktualnie
o godzinie 8.00, zaraz po apelu. Do odczytania wybrano
fragmenty dwóch nowel. Moja klasa VIa rozpoczęła
jako pierwsza „Katarynką” Bolesława Prusa. Zaraz
po nas klasa Va zaprezentowała „Dobrą panią” Elizy
Orzeszkowej. Wszyscy lektorzy czytali starannie
i z przejęciem.
Cieszę się, że nasza szkoła pod opieką
polonistów kolejny raz włączyła się w Narodowe
Czytanie. Oderwaliśmy się na chwilę od ekranów
smartfonów i przypomnieliśmy sobie, że czasem warto sięgnąć po prawdziwą książkę. Nawet jeśli nie
będzie to polska klasyka, to warto czytać i szukać dobrej literatury. Podobno książki dzielimy na te które
się czyta, które się pochłania i te które pochłaniają czytającego i wszystkim życzę, żeby trafiali tylko na te
ostatnie. 
Tosia Staroniewicz, kl. 6a

Obóz integracyjny klas I
Poniedziałek, 26 sierpnia
Poniedziałkowy poranek nie cieszy się dobrą
sławą, jednak w ten poniedziałek o godzinie 7 rozpoczął
się obóz integracyjny dla pierwszych klas licealnych,
co oznaczało, że pomimo lekkiego stresu, humor
wszystkim dopisywał. Czekały na nas dwa autokary,
w których nasza trzyletnia przygoda z liceum miała
swój początek. Po około trzech godzinach jazdy,
dojechaliśmy do punktu docelowego, a mianowicie
do Bystrzycy Kłodzkiej. To naprawdę urocze miejsce
otoczone ze wszystkich stron przyrodą. Oficjalna
integracja zaczęła się podczas przydzielania do
pokojów, aczkolwiek nowe przyjaźnie nawiązały
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się już podczas naszego krótkiego postoju na stacji
benzynowej, bo w końcu gdzie poznaje się najwięcej
ludzi, jak nie w kolejce do toalety! Po rozpakowaniu
i zakwaterowaniu, wszyscy udaliśmy się na spotkanie
z dyrektorem, księdzem Jerzym Babiakiem. Podczas
tego spotkania dowiedzieliśmy się, którzy nauczyciele
zostaną wychowawcami danych klas. Naszym został
wuefista, pan Paweł Parszewski. Co zabawne, był
moim wychowawcą przez ostatnie 3 lata gimnazjum,
dlatego bardzo ucieszyłam się na tę wiadomość.
Później mieliśmy czas na zapoznanie się z naszymi
nowymi (albo i nie) wychowawcami. Po obiedzie
nadszedł czas na rekreację i spędziliśmy go na boisku
grając w piłkę nożną, siatkówkę lub po prostu siedząc
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na trawie i rozmawiając. Wieczorem o godzinie 20
zebraliśmy się w sali na parterze, aby obejrzeć film
o świętym Janie Bosko. Dla jednych film był nowością,
dla absolwentów gimnazjum i podstawówki
salezjańskiej wydawał się raczej znajomy, zaś ksiądz
Jerzy Babiak wyznał nam, że to już ponad setny raz,
kiedy ogląda ten film. Ja oglądałam go po raz trzeci.
Po filmie naszykowaliśmy się do spania i tak zakończył
się dzień pierwszy.
Wtorek, 27 sierpnia
Drugi dzień zaczęliśmy aktywnie, a mianowicie
wycieczką na Górę Igliczną, na której szczycie odbyła
się msza w Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny
Naszej Radości. Pogoda nam dopisywała, a jeszcze
bardziej humory, kiedy otrzymaliśmy darmowe lody
(z możliwością dokładki)! Na tle pięknej panoramy
zostały wykonane nasze pierwsze zdjęcia klasowe,
które można znaleźć na fanpage’u szkoły. Po zejściu
z powrotem do naszego ośrodka zjedliśmy sycący
obiad, aby mieć dużo energii na następną atrakcję,
a była nią… belgijka. Najpierw tańczyliśmy osobno,
klasami, zaś potem przeszliśmy na boisko i zrobiliśmy
jedno wielkie koło - wspólnie wykonaliśmy układ. Po
tańcowaniu była możliwość uzupełnienia zapasów
w sklepie, który znajdował się kawałek drogi od
ośrodka. No właśnie, kawałek. Okazało się, że droga była
odrobinę dłuższa, niż się tego spodziewaliśmy, dlatego
wyprawa ta zdobyła nazwę „pielgrzymki sklepowej”.
Podczas samej drogi było bardzo wesoło, a zrobiło się
jeszcze weselej, gdy dowiedzieliśmy się, że szkolna

orkiestra przygotowała dla nas występ. Rozsiedliśmy
się wygodnie na trawie i wsłuchaliśmy w muzykę.
Orkiestra zagrała hymn Polski, piosenkę o Janku
Bosko, a także utwór pt. „Tequila”. Następnie zagrali
dla nas pan Grzegorz Pastuszka, Robert Kamalski oraz
Tomasz Szwecki. A zaśpiewali również pani Ewelina
Dąbrowska z panem Maciejem Kornalskim. Wszyscy
zostali uhonorowani gromkimi brawami.
Po sklepowej pielgrzymce taka chwila relaksu
była bezcenna. Gdy wróciliśmy do ośrodka, obejrzeliśmy
drugą część filmu o św. Janie Bosko, zaś o 22 wszyscy
poszliśmy do łóżek. No prawie wszyscy.
Środa, 28 sierpnia
Wczesnym rankiem, podczas oczekiwania na
śniadanie, wspólnie prowadziliśmy dochodzenie na
temat tego, kto „przyozdobił” w nocy moją twarz
pastą do zębów. Ostatecznie sprawca nie przyznał się
do swoich czynów, ale mimo wszystko, było bardzo
wesoło. Był to ostatni dzień obozu integracyjnego
i miałam wrażenie, że minął najszybciej ze wszystkich
trzech. Ostatnie chwile spędziliśmy na boisku, gdzie
odbyły się rozgrywki międzyklasowe z siatkówki,
a następnie spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę
powrotną do Wrocławia. Był to już koniec obozu
integracyjnego, ale dopiero początek naszej przygody
w liceum salezjańskim! 
Anna Kuczabińska, kl. 1dLO
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Belfer w telewizorze?
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym
oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Święto to upamiętnia powstanie
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja
ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku. Od lat
święto to jest tradycyjnie obchodzone w szkołach w całej Polsce. Wydarzenia takie jak te są zawsze okazją
do zorganizowania radosnych i angażujących obchodów. W naszej szkole obchody te nie ograniczają się
jedynie do wręczenia małego kwiatka i krótkiego apelu.
Po codziennym apelu uczniowie zbierali się razem
z wychowawcami, by później udać się na uroczystą
akademię, która odbyła się na sali gimnastycznej
w budynku szkoły podstawowej. W tym roku akademia
przyjęła zaskakującą formę - miała przypominać to,
co możemy zobaczyć w telewzji, a to dało klasom pole
do popisu. Trzeba przyznać, że uczniowie wykazali się
pomysłowością. Ich występy były bardzo kreatywne
i każdy był wyjątkowy, ale kilka zasłużyło na szczególną
uwagę. Widownia miała na przykład okazję zapoznać się
z pokazem mody nauczycielskiej. Modele z wdziękiem
oraz elegancją zaprezentowali style ubioru wybranych
nauczycieli. Nie zabrakło więc szykownego ubioru
profesora Stadniczuka z tak rozpoznawalnymi zegarkami czy sportowego stylu pana Parszewskiego. Nie
zabrakło też bloku reklamowego, w którym zareklamowano wspomniane powyżej zegarki czy zestaw
pielęgnacyjny do wąsów, dzięki kóremu można zadbać o wąsy, by były tak majestatyczne, jak zarost należący
do profesora Sławomira Mierzwy. Nauczyciele także dostali możliwość zaprezentowania swoich możliwości
stając w konkury w “Tańcu z nauczycielem” czy “Nauczycieliadzie”. W pierwszym wybrani nauczyciele zatańczyli
w parach z uczniami z klasy, która przygotowała ten
blok akademii. W drugim zaś naprzeciw siebie, jak w
“Familiadzie”, stanęły dwie drużyny - uczniowie klasy 5
i grono pedagogiczne na czele z ks. Jerzym Babiakiem.
Turniej, niczym sam Karol Strasburger, poprowadził uczeń
klasy 5 - Mikołaj Suwalski. Nieodłącznym elementem
obchodów, którego nie mogło zabraknąć I tym razem,
była gala na “najlepszego belfra” - Oscary Salezu, w
której nauczyciele otrzymali wyróżnienia miedzy innymi
w następujących kategoriach: nauczyciel z pasją (pani
Marta Kamraj), najzabawniejszy nauczyciel (pan Piotr
Szukiel, który swoją drogą zebrał chyba najwięcej
statuetek) czy nauczycielka o najpiękniejszym uśmiechu
(pani Natalia Koryto) .
Dzień ten był nie tylko okazją do wspólnego świętowania i zabawy uczniów z nauczycielami, ale
przede wszystkim okazją do podziękowania kadrze pedagogicznej. I tu w imieniu wszystkich uczniów
chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za czas, za cierpliwość I zaangażowanie. Niech Wam, drodzy
Nauczyciele, Pan Bóg błogosławi, byście realizowali misję księdza Bosco i zawsze pamiętali, że “wychowanie
jest sprawą serca”. 
Piotr Olszewski, kl. IILO
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O Erasmusie na żywo
Najlepiej zaczyna się od początku – wcale nie
jest to tautologiczne sformułowanie, gdy spojrzy się
na chaotyczność wypowiedzi co niektórych osób
publicznych albo wsłucha w moje stękanie. Dwukrotnie
odwiedziłem Portugalię: w lutym oraz w kwietniu.
Na pierwszym wyjeździe wraz z panią profesor Agatą
Kopańską, naszą anglistką oraz przedstawicielami
pozostałych krajów zaangażowanych w projekt
Never stop starting ustalaliśmy plan i wszelkie
szczegóły właściwej jego części. W kwietniu nasza
sześcioosobowa reprezentacja na czele z panią profesor
brała udział w tym wspaniałym wydarzeniu wraz
z Węgrami, Włochami, Portugalczy-kami, Bułgarami
i Turkami. Tyle słowem wstępu. Co Polacy wiedzą
o Portugalii? Nie odpowiem na to ogólne pytanie, ja
nie wie-działem nic. Gdy pojechałem, postanowiłem
„zbadać” portugalskość. Miałem wy-znaczony czas
na wykonanie zadań związanych z projektem, więc
resztę czasu mo-głem ze spokojnym sumieniem
poświęcić na mój własny projekt„badawczy”. Całe życie
dotąd spędziłem w Polsce albo w krajach względnie
podobnych kultu-rowo; najbardziej egzotyczna była
Anglia. Nagle znalazłem się w Portugalii, gdzie nawet
las nieporównywalnie się różni! Zdaje się on mówić
innym językiem, a rze-czywistość zarówno kultury jak
i natury operuje zupełnie obcymi pojęciami. „Patrzę
na te kamieniczki i… nie wiem, nie rozumiem!” – tak
pisałem moim kolegom w pierwszych dniach pobytu.
Stąd wzięły się moje badania; postanowiłem„zrozumieć”
Portugalię. W tym zadaniu niezawodnie pomogły mi
moje nowe koleżanki, dwie miłe (i jakże śliczne) Beatriz,
które mieszkają w tamtejszym miasteczku – To-marze.
Tomar to urokliwa mieścina na północ od Lizbony
wielkości Milicza. Jedyne, w czym wspomniany przeze
mnie Milicz mu ustępuje, to dwa gotyckie kościoły
z trzy-nastego wieku, równie stary, kamienny most
i zamek Templariuszy na wzgórzu za miastem. Muszę
natomiast stwierdzić, że było to idealne środowisko
do moich ba-dań. Uliczki małe, nierówne; domy niskie,
dwupiętrowe, wapienne ściany, otwory na drzwi
i okna z piaskowca; wapienna kostka brukowa, zielone
i brązowe drzwi; zwisające, czarne kable; chabrowobiałe płytki; za dnia szelest języka portugalskie-go,
w nocy głuchy odgłos moich kroków bijący echem,

jakbym był na basenie; krzyże Templariuszy, wąskie
balkony, kawiarnie, czyli źródła życia Portugalczyków,
a w nich panowie w kapeluszach, dźwięki fado,
panienki w strojnych spódnicach, lata dwudzieste
dwudziestego czy szesnastego wieku – widzisz
wszystko na raz… Poezję portugalską dostałem do
rąk niemal natychmiast. Niejaki Fernando Pessoa pisał
po portugalsku, angielsku i hiszpańsku. Zależało to od
tego, która z wymyślo-nych przez niego osobowości
przemawiała w danym wierszu. Gdy zbada się
sprzeczne ze sobą idee, które zebrał w ten sposób
w Mensagem, powstaje unikalny, subtelny dyskurs
o życiu. Następnie dopytywałem się Beatriz o historię
kraju. Por-tugalczycy dalej czekają na powrót króla
Sebastiana, który kiedyś zniknął w bitwie. Gdy to
nastanie, Portugalia znów będzie potężna. Tęsknią
za erą odkryć geograficz-nych, są one dla nich nie
tylko dokonaniami – powiedzmy – naukowymi,
ale naro-dowymi. Dla ich tożsamości to równie
ważna rzecz, co dla nas bitwa pod Grunwal-dem
czy obrona Jasnej Góry. Morze to ich ojczyzna. Gleba
zupełnie inna – żyzna, co widać po różnorodności
roślin, mocno wapniowa, gdzieniegdzie aż biała
i krucha. Krajobraz wszędzie wyżynny, nawet ziemia
przypomina morze. Wiatr inny – morski i wyżynny
naraz, bardzo żywy, ciepły, tulący. Ich mowa szeleści:
„presisasz di szikara-di-sza?”. Grobowce rodzinne,
często w kształcie małych mauzoleów albo golgoty
z krzyżem. Cmentarze ciasne, grób przy grobie,
a mimo tego w doskonałym porządku. Siedzisz –
cisza, a właściwie szum: język portugalski, morze
i wiatr wyżynny. Całe moje badanie zakończyło się
sukcesem. Zrozumiałem ten mały świat. Żad-nych
konsekwencji mojego zadania nie spodziewałem
się, a jednak nastąpiły. Pierwszą jest to, że poczułem
się związany z tym krajem. Drugą, że poczułem się
jeszcze bardziej obywatelem Europy. Trzecią, że
jeszcze nigdy nie czułem się tak bardzo Polakiem.
Znając „obce”, dopiero znając „obce”, widzę, jakie jest
„swoje”, a „swoje” jest piękne, niezastąpione, inne,
intuicyjne; „swoje” jest moje. 
Kacper MIchał Maksymiuk II LO
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Samorząd Uczniowski w naszej
szkole
Nazywam się Dawid
Jankowski, chodzę do klasy 8a
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
Don Bosco we Wrocławiu. Zostałem
wybrany przez uczniów na
przewodniczącego samorządu
uczniowskiego na rok szkolny
2019/2020 i chciałbym opowiedzieć
o tym, jak wygląda nasza praca na
rzecz szkoły, czyli Was. Chcielibyśmy
jako Wasi przedstawiciele zapewnić
Wam jak najlepszy rok szkolny
poprzez wprowadzanie różnych
pomysłów, które wraz z opiekunem,
panem Gabrielem Skitaniakiem
omawiamy na spotkaniach
otwartych samorządu w każdy
piątek. Razem z przedstawicielami
trójek klasowych omawiamy
zbliżające się akcje. By trafić w Wasze
oczekiwania, często sondujemy
wśród Was zainteresowanie
danym tematem. Na naszych
spotkaniach panuje zawsze bardzo

miła atmosfera. Padają przeróżne
pomysły, tj. dzień kocyka i herbatki,
dzień piżamy… i wiele innych. Jako
samorząd prowadzimy również
swoją gazetkę, która znajduje się na
trzecim piętrze na przeciwko sali 24,
gdzie umieszczamy najważniejsze
informacje. Mamy również swoją
stronę internetową, która zawiera
wszystkie informacje o nas i o naszej
działalności. Tam także znajdziecie
nasz plan pracy na bieżący rok
szkolny. Oprócz tego możecie tam
sprawdzić skład trójek klasowych,
najważniejsze ogłoszenia, ankiety
i ich wyniki, skrzynkę pytań
i odpowiedzi na Wasze pytania oraz
kontakt z samorządem. Obecnie
jesteśmy w trakcie przerabiania
kwestii takich jak nowe produkty
do sklepiku szkolnego, koleżeńskie
koło wyrównawcze i inne pomysły,
które chcemy zrealizować. Jesteśmy
otwarci na Wasze propozycje,

które możecie wysyłać na maila
przewodniczacyszkoly.salez@gmail.
com oraz pisać w anonimowej
skrzynce pytań na stronie
internetowej samorządu. Jeżeli
macie jakieś problemy, zostaliście
niesłusznie oskarżeni, bądź jesteście
z kimś w konflikcie i potrzebujecie
pomocy, to zawsze możecie zgłosić
to do swoich przewodniczących klas,
którzy przekażą sprawę do mnie,
gdyż jestem także rzecznikiem praw
ucznia w naszej szkole. 
Dawid Jankowski, kl. 8a

Cytaty naszych pedagogów
„Pisane po polsku, bez polskich znaków” – Jerzy Babiak
„Jedna Joanna już zginęła na stosie, chcesz być następna?” – Sławomir Mierzwa
„Jesteśmy wolniejsi niż połączenie żółwia i ślimaka” – Małgorzata Oczkowska
„Co ty tu robisz? Nie masz domu?” – Krzysztof Sobczuk
„Jedyne zwierzę, które może być blisko mnie to pieczony
kurczak” – Krzysztof Stadniczuk
„Jeszcze raz zobaczę telefony, to je wyrzucę przez okno. Najpierw
telefony, później was – żeby bardziej bolało” – Maria Narkiewicz
„Promil to nie tylko poziom krwi w alkoholu” – Krzysztof Stadniczuk 
Luiza Di Feliciantonio, kl. I LO
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Co piszczy w nauczycielskim?
Pisząc ten tytuł miałam dwa spostrzeżenia. Pierwsze – czasy „co piszczy w 20?” skończyły się z moim
transferem na ulicę Prusa; drugie – tytuł powinien brzmieć „co gra w nauczycielskim?”. Tak, zgadza się
moi drodzy – w tym numerze nauczyciele zdradzili mi, co leci u nich w słuchawkach. Podejrzewam,
że większość z was nigdy się nad tym nie zastanawiała, a to naprawdę fascynująca rzecz!

Na początku mojej pracy podzieliłam pedagogów na dwie grupy wiekowe – urodzeni przed 1980r.
(7 osób oddało mi ankiety) i po 80’ (tylko 5 osób. Podejrzewam, że gdybym wysłała link mailowo proporcje
by się zmieniły).
Pierwsze pytanie dotyczyło ulubionego zespołu muzycznego. Część „starsza” mało mnie zaskoczyła,
gdyż były to głównie zespoły pokroju The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Guns & Roses, Depeche
Mode… Nie mogło jednak zabraknąć orkiestr i innych ugrupowań znanych z tworzenia i odgrywania muzyki
klasycznej, np. Hesperion XXI czy London Symphony Orchiestra. Część „młodsza” wybierała za to Linkin
Park, Spatornę, ABBĘ lub Trzeci Wymiar (jest jeden nauczyciel dresiarz, który słucha rapu wychowanego
na ulicach i klatkach, co niezmiernie szanuje).
Jeśli był zespół, to teraz czas na wykonawcę solowego. Gusta tu były naprawdę różne – od Władimira
Wysockiego, Franka Sinatry i Juana Diego Floreza począwszy, na Pawle Domagale, Michealu Buble, Stingu
i Tau kończąc. Młodzież miała ciekawe podejście. Jeden nauczyciel zapisał wręcz tyle osób, że uzupełnił
mi luki za tych, którzy zostawili to pole puste. Cytując naszego geografa: „Britney Spears, Katy Perry, TEKA,
Eros Ramazotti, Jessie Vare”. Inne odpowiedzi to Brad Sacks i Dawid Podsiadło. Jedna odpowiedź brzmiała
„mój mąż”. Czekam na płytę.
Nie zdziwię was, jeśli powiem, że nauczyciele wcześniej urodzeni za swój ulubiony gatunek najczęściej
podają muzykę klasyczną i poważną (chyba się to niczym nie różni; Pani Ewelino, proszę nie bić). Dalej
plasuje się rock, a po nim jazz. W drugiej kategorii wiekowej dominował pop, ale znalazły się takie szalone
pozycje jak country i „acid jazz”.
Pomimo tego, że radio wyszło już trochę z mody, to jest najczęściej używanym odtwarzaczem
muzyki. Później są płyty CD (ktoś jeszcze o nich pamięta!), Youtube, „w aucie” i serwisy streamingowe.
Jeśli muzyka, to oczywiście koncerty. Wśród artystów, których usłyszeli na żywo nasi nauczyciele
znaleźli się m.in. Micheal Jackson, Madonna (co pewnie wszyscy wiemy z lekcji EDB), Metallica, Krzysztof
Zalewski, Voya con Dios, Niemagotu, Philippe Jarouskyy, Leszek Możdżer, Berliner Philharmoniker, Pit
Bull i Dawid Podsiadło. Na koncercie tego ostatniego sama miałam okazję być (był to koncert wspólny
z Taco Hemingwayem) i stwierdzam, że to najlepszy, na jakim byłam. Mój kochany wychowawca nie
chciał być skromny pisząc, iż sam często prowadzi i organizuje koncerty. Klasa 1BLO – na następnym się
gromadzimy!
Jako anegdotkę na koniec opowiem wam, jak w grudniu zeszłego roku poszłam na koncert Pawła
Domagały, którego jestem wielką fanką. Usiadłam na swoim miejscu i nagle w moją stronę zmierza….
Pani Marga Czyż. Żeby było śmieszniej, okazało się, że ma miejsce obok mnie. Wyobraźcie sobie smutek,
kiedy Pani chciała odpocząć od szkoły i uczniów, a tu taka niespodzianka… 
Luiza Di Feliciantonio, kl. I LO
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Orkiestra szkolna
Jak wiadomo w naszej szkole funkcjonują
różne koła zainteresowań. Ja jednak uczestniczę
w zajęciach szkolnej orkiestry dętej. Gram w niej od
dwóch lat. Jest to bardzo ciekawy sposób rozwijania
swoich talentów muzycznych.
Orkiestra szkolna działa w naszej placówce
właściwie to od początku tej szkoły Nasza orkiestra
to nie tylko granie w sali. Są organizowane różne
wyjazdy. Równie często gramy na koncertach. Ja
gram na klarnecie. Nigdy wcześniej nie grałem na
klarnecie, a teraz jestem coraz lepszy. Gramy tam
nie tylko utwory ludowe i patriotyczne - ostatnio
graliśmy np. ,,Mission impossible”.
Do naszej orkiestry może dołączyć każdy, nie
trzeba mieć specjalnych zdolności muzycznych. Mogą
do niej dołączyć ci, którzy dopiero zaczynają, jak
i ci którzy mieli już kontakt z instrumentami dętymi.
W naszej orkiestrze można grać m.in. na: trąbce,
klarnecie, saksofonie i wielu innych instrumentach.
Zachęcam wszystkich do dołączenia do nas. 

Mikołaj Suwalski, kl.5a
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„Piłsudski”, czyli jak
nie kręcić filmów
historycznych
Na początku września do polskich kin wszedł film
biograficzno-historyczny o marszałku Józefie
Piłsudskim. Zapowiadany jako jedna z najlepszych
produkcji ostatnich lat, rozczarował wielu widzów.
Gdzie twórcy popełnili błąd?

„Piłsudskiego” wyreżyserował Michał Rosa
– autor m.in. serialu „Czas honoru”. W tytułową
rolę naczelnika państwa wcielił się Borys Szyc,
w filmie wystąpili też Magdalena Boczarska oraz Józef
Pawłowski, czyli jedni z popularniejszych aktorów
ostatnich lat.
Akcja rozpoczyna się w 1901 roku
w petersburskim szpitalu psychiatrycznym, gdzie
Piłsudski przebywał jako więzień polityczny. Na ratunek
przybywa mu jeden z lekarzy, wtajemniczony w działania
niepodległościowe. Z jego pomocą przyszły marszałek
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wydostaje się z niewoli i po krótkiej rekonwalescencji
rozpoczyna działalność konspiracyjną. Dalsza część filmu
przedstawia głównie wydarzenia, które rozegrały się
niedługo przed i w trakcie pierwszej wojny światowej.
Fabuła jest jednak bardzo zagmatwana i niespójna,
pojawiają się momenty, w których widz nie wie,
o co chodzi – np. nagle zjawia się nowa postać, której
nikt nie przedstawia. Scenariusz nie został do końca
przemyślany. Osoba, która nie interesuje się historią
i nie zna życiorysu marszałka, na pewno miałaby
problem z wyniesieniem z filmu czegokolwiek. Akcja
jest na tyle porywająca, że w czasie seansu jeden
z widzów zasnął. Zdjęcia wykonano niezbyt precyzyjnie.
Jedyne ujęcie, o którym warto wspomnieć, pochodzi
ze sceny napadu na pociąg. Tam w nocnej scenerii
użyto wielu lampionów i innych rodzajów światła,
które nadały wydarzeniu niezwykły klimat. Autorom
filmu źle wyszły także napisy, które pojawiały się w
nieoczekiwanych miejscach, więc nieuważny widz
mógł zupełnie je przeoczyć. Sama animacja informacji
wyświetlanych na ekranie była na bardzo wysokim
poziomie, jednak styl czcionki zupełnie nie pasował
do charakteru produkcji – zdecydowanie lepiej takie
napisy przyjęłyby się w filmie, którego akcja dzieje
się w czasach współczesnych.
We wszystkim jednak można znaleźć
pozytywy. Borys Szyc za rolę Piłsudskiego zebrał wiele
pozytywnych opinii. Aktor idealnie wcielił się w swoją
postać. Świetnie udało mu się zwłaszcza pokazać trudny
charakter naczelnika. Czasami wydawało się, jakby
z ekranu przemawiał do widzów sam marszałek. To
także zasługa świetnej charakteryzacji, która sprawiła,
że każda postać wyglądała niezwykle. Inną rzeczą, co
do której nie można mieć uwag, jest muzyka. Zawsze
pasowała do sytuacji i trzymała w napięciu.
Film „Piłsudski” można nazwać idealnym
przykładem tego, jak nie powinno się tworzyć
produkcji biograficznych. Niezrozumiała fabuła
zdecydowanie nie zachęca do dalszego oglądania.
Uważam jednak, że realizację można polecić wszystkim
młodym adeptom sztuki filmowej, aby zobaczyli,
jakie skutki może mieć złe opracowanie scenariusza.
Wszystkim innym zdecydowanie odradzam wizytę
w kinie. 
Zosia Di Feliciantonio, kl. I LO

Jak się udał powrót
Łyssego?
Na początku tego roku wrocławski filolog, autor
kilkunastu wciągających kryminalnych bestsellerów,
Marek Krajewski, ogłosił na fejsbukowym profilu
powstawanie kolejnej książki. Wydanie postanowił
otoczyć mgiełką tajemnicy - nie wiedzieliśmy,
w jakie realia przeniesie czytelnika kolejna książka,
a przede wszystkim, który z jego detektywów tym
razem zostanie protagonistą.
Jak sprawdziła się pierwsza powieść
szpiegowska, którą zgodnie z opisem autor chciał
napisać całe życie? Akcja najnowszego dzieła
wrocławskiego filologa zabiera czytelnika do wciąż
budującej się Polski pod koniec 1922 roku. Po raz ósmy
śledzimy zmagania lwowskiego detektywa, Edwarda
Popielskiego, który w wyniku niespodziewanych
okoliczności rozpoczyna niebezpieczną misję
w tajnych służbach Rzeczpospolitej na tropie sowieckich
agentów. Akcja zgrabnie oprowadza nas po politycznym
świecie dwudziestolecia międzywojennego. Stali
czytelnicy doskonale wiedzą, że autor uwielbia
wykorzystywać w swoich książkach nawiązania do
antycznego świata, motywy morderstw opartych
na matematyce, a przede wszystkim przemierzanie
brudnego, podziemnego świata. Tym razem autor
wprowadza nas w brudny świat polityki i służb
wywiadowczych, a niespodziewanym MacGuffinem*
stają się szachy, które służą nie tylko za zgrabnie
splecioną metaforę do wydarzeń, ale stają się także
podstawą do rozgrywki tajnych służb. Wyjątkowo
ciekawe okazało się też splecenie wielu różnych
“światów”, w których obraca się główny bohater. Z jednej
strony Popielski jest zwykłym policjantem ze Lwowa,
z drugiej zostaje agentem służb specjalnych. W jednym
momencie wnika w świat biedoty, przechodząc przez
zapuszczone uliczki rządzone przez grupy opryszków,
a w innym momencie zagląda w świat elit. Świat
przedstawiony w książce doskonale łączy w sobie
postaci fikcyjne i bohaterów historycznych, takich
jak sam Józef Piłsudski czy Eligiusz Niewiadomski.
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Historia stworzona na potrzeby książki doskonale
wplata wydarzenia historyczne, które stają się nie tylko
tłem wydarzeń, ale elementem popychającym fabułę
do przodu. Jest ona zgrabnie prowadzona, przez cały
czas wodzi czytelnika za nos, pozwala mu poczuć
wyjątkowy klimat i dreszczyk emocji przebiegający
po plecach. Jeżeli miałbym wskazać jakąś znaczącą
wadę książki, to byłyby to raczej przytyki oddanego
wielbiciela, który w ostatnim czasie zatonął w świecie
stworzonym przez Marka Krajewskiego i nie są one
raczej w stanie uwierać czytelnika początkującego
lub takiego, który nie angażuje się w to niezwykle
pochłaniające uniwersum. Osobiście bardzo mocno
odczułem brak przestępczego półświatka Lwowa
posługującego się charakterystyczną gwarą, dziwnej
relacji detektywa z przestępcami i paniami lekkich
obyczajów, która tak bardzo kojarzy mi się z postacią
Popielskiego. Poza tym w książce brakowało dawnej
wielowątkowości podszytej tajemnicą, które często
na pierwszy rzut oka nie były bezpośrednio związane
z uwielbianymi protagonistami. Z sentymentem
wiąże się też delikatne porzucenie kwestii rodziny
Edwarda Popielskiego. Choć brakowało mi trochę
dawnego klimatu rodem z biedniejszych uliczek Lwowa
i Wrocławia, w których uczucie dreszczu wzmagała
obecność marginesu społecznego wszelkiego
rodzaju nieraz czyhającego na życie detektywa,
to książka nie traci wyjątkowego klimatu, a fabuła
wciąż ciągnie czytelnika w niebezpieczny świat
wykreowany serii.
Dzieło powinno przypaść do gustu osobom
gustującym w klimacie noir, nieoczywistej fabule,
a przede wszystkim wielbicielom historii, ze
szczególnym naciskiem na okres dwudziestolecia
międzywojennego
*McGuffin funkcjonuje w kulturze popularnej
jako
jedyny
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Piotr Olszewski, kl. II LO
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Małomiasteczkowa
pocztówka z WWA,
wrzesień 2019
Dwudziestego ósmego września na Stadionie
Narodowym w Warszawie odbył się największy
koncert w historii polskiej muzyki. Taco Hemingway
i Dawid Podsiadło zagrali dla prawie sześćdziesięciu
tysięcy fanów. Jak zapowiadali, było to jedno
wydarzenie, ale dwa koncerty – pierwszy i ostatni.
Wszystkie bilety wyprzedano już w maju. Tak
wyglądało to z mojej perspektywy.

Podróż na tę długo oczekiwaną imprezę
rozpoczęłam w słoneczny sobotni poranek. Po
czterech godzinach drogi wraz z moją siostrą i tatą
dojechaliśmy do stolicy. Szybko zameldowaliśmy
się w hotelu i poszliśmy do restauracji – oczywiście
włoskiej. W tym czasie na Krakowskim Przedmieściu
już można było usłyszeć rozmowy typu: „myślisz,
że Taco zaśpiewa <Kabriolety>?” albo „czy Dawid
zagra <Trójkąty i kwadraty>?”. Już mieliśmy wyruszać
w stronę stadionu, kiedy okazało się, że najszybszym
środkiem transportu w stolicy są hulajnogi elektryczne.
Nigdy wcześniej nimi nie jechałam. W czasie około
piętnastominutowej przejażdżki pędziliśmy nawet
dwadzieścia sześć kilometrów na godzinę. Jeśli ktoś
jeszcze tego nie próbował, to zdecydowanie polecam.
Bramy stadionu miały otworzyć się o siedemnastej.
My przed naszym wejściem pojawiliśmy się jednak
przed godziną szesnastą, aby zająć dobre miejsce
w kolejce i szybko wejść na trybuny. Po długim
oczekiwaniu nareszcie nastał ten moment i w końcu
weszliśmy na teren stadionu. Przed i po koncercie
istniała możliwość zakupienia pamiątkowych bluz,
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koszulek, czapek i skarpetek. Mniej więcej godzinę
przed rozpoczęciem widowiska pojawił się DJ, który
sam bawił się do popularnej muzyki. Impreza miała
rozpocząć się o dziewiętnastej, jednak jak często
bywa, pojawiły się opóźnienia.
Nagle zgasły wszystkie światła. Na telebimach
zobaczyliśmy biało-czarne zdjęcia budynków
i usłyszeliśmy głos: „Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich
i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch
głównych ulic stolicy Polski postawiono słup
drogowskaz. Drogowskaz informuje gdzie leżą Helsinki,
Kopenhaga, Oslo, a gdzie leży Warszawa?”. Wtedy
windą spod sceny wyjechał Taco Hemingway i swój
występ rozpoczął pierwszą piosenką z najnowszej
płyty, czyli „Człowiekiem z dziurą zamiast krtani”.
Później pojawiały się utwory z kolejnych albumów,
zaczynając od ostatniej. Usłyszeliśmy „Café Belga”,
„Nostalgię”, „Szlugi i kalafiory”. Największe show
Taco zrobił przy „Chodź”, gdzie przy każdym refrenie
wystrzelano fajerwerki. W piosence „Antysmogowa
Maska w Moim Carry-On Baggage” na scenie pojawił
się pierwszy gość – legenda rapu, Pezet. Później
razem z Taco zarapowali jeszcze Otsochodzi (do
niego wrócimy jeszcze pod koniec) i Ras. Razem z
moją siostrą najbardziej czekałyśmy na piosenkę
„Leci Nowy Future” i oczywiście nie zawiodłyśmy
się. Jedyna rzecz, która mnie rozczarowała, to brak
zwrotki Podsiadły w „Sanatorium”. Usłyszałam także
moją ulubioną piosenkę, czyli „ZTM”. Później byliśmy
świadkami krótkiej reaktywacji duetu Taconafide – na
scenie w utworze„8 kobiet”wystąpił także Quebonafide,
a kolejnym gościem okazał się Bedoes. Swoją część
koncertu Taco zakończył ostatnią piosenką z najnowszej
płyty, czyli„Kabrioletami”. Raper rozruszał publiczność,
a ten najbardziej oczekiwany przeze mnie moment
widowiska miał nadejść już za kilka chwil.
Po kilkunastominutowej przerwie i szybkiej
przebudowie sceny ponownie zgasły światła.
Usłyszeliśmy muzyków, którzy zaczęli grać dziwne
melodie, które nie pasowały nam do żadnego utworu.
Po kilku minutach jednak rytm wydawał się coraz
bardziej zrozumiały i wtedy na scenę wybiegł Dawid
Podsiadło, który zaśpiewał jeden z największych hitów,
czyli„Nie ma fal”. Po krótkim powitaniu z publicznością
i reklamie filmu„(Nie)znajomi” usłyszeliśmy„Najnowszy
klip” i „Trofea”. Muszę przyznać, że głos Dawida na
żywo jest jeszcze lepszy niż na nagraniach. Nagle
znów zrobiło się ciemno, a na telebimach pojawił się
krótki filmik, w którym Podsiadło mówił o problemie
ocieplania klimatu. Był to także czas, w którym cały
zespół przeniósł się na przód sceny, aby po kilku

chwilach zagrać „Trójkąty i kwadraty” oraz „Matyldę”
w wersji akustycznej. W ten sposób zapowiedziano
wiosenną trasę koncertową, na której usłyszymy znane
nam utwory w nowej aranżacji. Po kilku żartach Dawida
pojawił się„Dżins”, czyli moja ulubiona piosenka. Wtem
na scenę wyjechał fortepian, a Podsiadło zaśpiewał
kilka utworów, grając na nim. Tuż po tym zdarzyła
się najmniej oczekiwana przez wszystkich rzecz – na
scenę spod sceny wyjechali Kortez i Krzysztof Zalewski,
a my usłyszeliśmy „Początek”. Szczerze mówiąc,
to wykonanie było o wiele lepsze od oryginału.
Zupełnie się tego nie spodziewałam. Publiczność
najlepiej bawiła się jednak do hitów „W Dobrą Stronę”
i„Małomiasteczkowy”. Właśnie po tej drugiej piosence
Dawid podziękował wszystkim obecnym i zbiegł ze
sceny. Spodziewaliśmy się jednak, że to jeszcze nie
koniec. Po kilku minutach na platformie na środku
sceny pojawili się Taco i Podsiadło, którzy jak gdyby
nigdy nic rozgrywali partyjkę tenisa stołowego.
Po chwili na publiczność znajdującą się na płycie
rzucono ogromne kule, które mieniły się różnymi
kolorami. Po sportowych zawodach usłyszeliśmy „W
Piątki Leżę w Wannie” oraz „Tamagotchi”, w którym
wystąpił także Quebonafide. Po świetnym występie
zakończono koncert.
Gdy wyszliśmy ze stadionu okazało się,
że jedynym sposobem na powrót do hotelu jest
czterokilometrowy marsz, ponieważ wszystkie drogi
do centrum zostały zamknięte. Po długiej przeprawie
przez niekończący się Most Poniatowskiego wpadliśmy
na pomysł, aby po raz drugi tego dnia wynająć
elektryczne hulajnogi. Po znalezieniu trzech stojących
blisko siebie przejechaliśmy kilkanaście metrów, kiedy
tuż przy końcu Nowego Świata zobaczyłam rapera
Otsochodzi. Tak, tego samego, który kilka godzin
wcześniej występował z Taco. Od razu zawróciliśmy
hulajnogi i ruszyliśmy w jego stronę. Udało nam się
zrobić z nim piękne zdjęcie, które niestety zniszczył
palec w rogu ekranu. Następnego dnia wróciliśmy
do Wrocławia.
Prawdopodobnie pierwszy i ostatni wspólny
koncert Podsiadły i Taco jest zdecydowanie najlepszym
widowiskiem, jakie widziałam. Bardzo się cieszę,
że mogłam na żywo usłyszeć moich ulubionych
wykonawców i to jeszcze w tak wyjątkowym miejscu
jak PGE Narodowy. To wydarzenie na pewno na długo
pozostanie w mojej pamięci. 
Zosia Di Feliciantonio, kl. I LO
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COWEWRO?
JAPETY – kto to widział?
Data: 29.11.2019 godz. 19.00
Miejsce: Wrocławski Teatr Lalek

Bohaterami spektaklu są lalki typu muppet –
tytułowe japety – stworzone do przedstawienia,
które nigdy nie powstało, i porzucone w
magazynie. Po latach spędzonych w ciemności
na marzeniach o scenie postanawiają działać.
Wspólnymi siłami otwierają drzwi i wydostają się
na wolność. Zabawna i wzruszająca opowieść dla
całej rodziny, którą na pewno warto zobaczyć.

Oblicza wojny – przegląd filmowy w muzeum
Data: do 14.12.2019
Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza
W cyklu„Oblicza wojny”zobaczmy znakomitych
aktorów i monumentalne realizacje wydarzeń
historycznych w oscarowych filmach. Od samotnych
zmagań Anglików po upadku Polski i Francji, poprzez
włączenie się Amerykanów do wojny, oblężenie
Stalingradu, aż po walki na Pacyfiku – przed każdą
projekcją nakreślimy tło historyczne i opowiemy, na
ile film jest zgodny z historycznymi realiami. 
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Podróż, pierwiastek wolności – Slam poetycki
Data: 22.11.2019 godz. 20.00
Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza wszystkich
chętnych do wystąpienia interpretującego w sposób
dowolny motyw wyjazdów, powrotów i zarządzania
karierą. Zachęcamy do inspiracji utworami Krasińskiego,
Zapolskiej czy Gombrowicza. Formuła slamu w muzeum
jest swobodna, otwarta, a teksty niezwiązane z losem
bohaterów festiwalu również są dopuszczalne.

SPORT

Czeska rewolucja i bramki licealistów
Środek lipca to z reguły dopiero początek wakacji,
ale nie dla wszystkich. Na zagranicznych piłkarzy
czekał jeszcze minimum miesiąc przerwy, a polscy
ligowcy właśnie wtedy rozpoczęli zmagania w
Ekstraklasie. Zawodnicy byli przygotowani do
gry, w kilku klubach odbyły się małe (lub większe)
rewolucje, a już niedługo piłkarze mieli ponownie
zawalczyć o powołanie do reprezentacji. Ale od
początku:)
Pierwszy gwizdek sezonu 2019/2020 zabrzmiał
punktualnie o godzinie osiemnastej na stadionie
w Gdyni. To tam w premierowym spotkaniu Arka
podejmowała Jagiellonię Białystok. W pierwszej kolejce
nie mogliśmy narzekać na nudę, ponieważ w ośmiu
meczach nie wygrał ani jeden gospodarz – punkty
albo zdobywali goście, albo padał remis. Słabo nowe
rozgrywki rozpoczął mistrz kraju – Piast Gliwice. Po
niezbyt ciekawym spotkaniu jedynie zremisowali z
Lechem Poznań. Z kolei Śląsk Wrocław po bramce
nowego bocznego obrońcy – Dino Štigleca – mógł
świętować zwycięstwo nad Wisłą Kraków, nad
którą nadal stoi widmo problemów finansowych z
poprzedniego sezonu.
W drugiej kolejce na swoim stadionie Śląsk
Wrocław sensacyjnie pokonał Piasta Gliwice. Był to
bardzo dobry mecz, a bramki dla naszego lokalnego
klubu zdobyli wtedy obrońca Łukasz Broź i nowy
napastnik Erik Exposito. W czwartej serii gier Wojskowi,
po remisie z Legią przy Łazienkowskiej, ponownie
dokonali niemożliwego – wygrali wyjazdowe spotkanie
z Lechem Poznań. Piłkarze trenera Lavički na zniszczenie
defensywy rywali potrzebowali jedynie dwudziestu
siedmiu minut, po których wynik ustalono na 1:3.
Tydzień później pokonali u siebie Cracovię. Śląsk aż do
ósmej kolejki zajmował pozycję lidera Ekstraklasy. Co
spowodowało świetny początek? Można powiedzieć,
że czeski szkoleniowiec wrocławian przeprowadził w
klubie małą rewolucję – wielu zawodników odeszło
(m.in. kapitan Marcin Robak), a na przedsezonowym
zgrupowaniu w słoweńskiej Rogli wszyscy pracowali
idealnie. Do zespołu dołączyło też kilku klasowych
graczy takich jak Matúš Putnocký czy młody talent
Przemysław Płacheta. Taktyka Vítězslava Lavički
przyniosła efekty w postaci niedużej ilości traconych
bramek i braku porażki w lidze aż do dziesiątej kolejki.

Efektowny remis 4:4 w derbach przeciwko Zagłębiu
Lubin na pewno zapadnie w pamięć na długo każdemu
kibicowi, który był wtedy na wrocławskim stadionie.
Wszystko co dobre, jednak szybko się kończy. Po
kilku remisach z rzędu, w jednym tygodniu Śląsk
najpierw przegrał mecz Pucharu Polski z trzecioligowym
Widzewem, a później nie zdobył punktów z Koroną
w Ekstraklasie. Czy wrocławianie powrócą na fotel
lidera ligi? Przekonamy się już wkrótce.
Po burzliwej wiośnie w Wiśle Kraków coraz
więcej szans otrzymują młodzi zawodnicy. W czasie
kłopotów kadrowych w seniorskiej piłce zadebiutowali
Aleksander Buksa i Daniel Hoyo-Kowalski. 24 sierpnia
w meczu z Jagiellonią ten pierwszy został najmłodszym
strzelcem Ekstraklasy w XXI wieku. Miał wtedy jedynie
16 lat i 220 dni – urodził się 15 stycznia 2003 roku.
Aleksander jest bratem napastnika Pogoni Szczecin,
Adama Buksy, więc futbol jest jego rodzinnym sportem.
Jednak swoją życiową pasję musi łączyć ze szkołą,
ponieważ we wrześniu rozpoczął naukę w pierwszej
klasie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Krakowie.
Jestem pełna podziwu dla tego młodego piłkarza,
gdyż będąc zaledwie sześć dni starszym ode mnie,
już zapisał się w historii polskiej ligi. Gdy Aleksander
strzela bramki, ja odrabiam zadania z matematyki.
Drugim młodym piłkarzem, który niedawno wpisał
się na listę strzelców, jest Michał Rakoczy z Cracovii.
Siedemnastolatek przyczynił się do wygranej nad
mistrzem Polski. Na co dzień Michał chodzi do drugiej
klasy liceum w krakowskiej Szkole Mistrzostwa
Sportowego.
Po dziesięciu kolejkach Ekstraklasy na szczycie
znajduje się Pogoń Szczecin. Tuż za nią plasują się
Lechia Gdańsk, Cracovia i Śląsk. Nadzieję kibiców
są wielkie, ale nie można jeszcze przesądzać
o końcowej porażce lub wygranej danej drużyny.
Sympatycy wrocławskiego klubu mogą jednak
pozostać optymistami – tak dobrze ostatni raz zespół
wystartował w sezonie 2011/12, czyli gdy zdobywał
mistrzostwo. Do maja pozostało wciąż wiele czasu
i wszystko może się wydarzyć. Nam pozostało jedynie
trzymać kciuki za Śląsk i przychodzić na mecze, bo
tak jak pokazało spotkanie derbowe, emocje zawsze
będą do ostatnich sekund. 
Zosia Di Feliciantonio, kl. I LO
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KULTURA

Gra o Złote Pióro
Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkoły podstawowej i szkół średnich do udziału w jubileuszowej,
XV już edycji konkursu literackiego „My Polacy - my Dolnoślązacy” o Laur Złotego Pióra.
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu oraz redakcja
wrocławska „Gościa Niedzielnego”.
W tym roku uczestnicy mają zmierzyć się z jednym z poniższych tematów:
1. „Łyżka dziegciu popsuje beczkę miodu”. Rozważ aktualność tego przysłowia.
2.„ (…) dobrze być tam, gdzie człowiek ma swoje miejsce (…) dobrze mieć swoją bezpieczną przystań,
do której zawsze można wrócić” (Stephen King). O moim intymnym miejscu na ziemi dolnośląskiej.
Następnie prace w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) o objętości do dwóch stron formatu
A4 (format doc. lub docx.) należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 12
listopada drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl.
Warto przypomnieć, że jury wyłoni aż 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody
książkowe. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziano również cenne nagrody (m.in. laptop,
tablet, aparat fotograficzny).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia roku o 12.00. podczas uroczystej gali w Auli Papieskiego
Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1.
Regulamin konkursu i więcej szczegółów na www.zlote-pioro.pl.
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