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Pierwszy był od urodzenia niewidomy. Drugi w wyniku wypadku stracił nogi i odtąd nie mógł już 
samodzielnie się przemieszczać. Jednak pewnego dnia w ich życiu wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego. 
Niewidomy wyczuł niebezpieczeństwo, lecz kiedy zaczął uciekać natrafił na ścianę ognia. Przeraził się. 
Wtem usłyszał mocny głos: „Nie bój się! Wskażę ci drogę ratunku. Weź mnie tylko na swoje plecy, a obaj 
unikniemy niebezpieczeństwa”. I tak się stało. Solidarność niewidomego 
i chromego, ich współpraca, ocaliły obydwóch.   

Olga Tokarczuk w czasie swojego noblowskiego wykładu zwróciła 
naszą uwagę na to, że „coś jest ze światem nie tak”,  że „świat powoli 
umiera” i tłumaczyła: „Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak 
wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności 
sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, 
używać i niszczyć”.

Salez nie chce iść drogą chciwości i egoizmu, dlatego od samego 
początku jest solidarny. Jest to dla nas wszystkich, zarówno przedszkolaków, 
uczniów szkoły podstawowej, liceum czy technikum,  jak i nauczycieli 
wraz z rodzicami pierwszoplanowe zadanie. Jesteśmy solidarni z ludźmi z Afryki i Azji, jak i z żyjącymi we 
Wrocławiu. Solidarni z tymi, którym brakowało wody w Republice Centralnej Afryki, z młodymi, którzy 
nie mogli zamieszkać w zniszczonym internacie w Kamerunie, a także z dziećmi, których placem zabaw 
jest piaszczysty plac w Gambii. Nasza solidarność nie ogranicza się wyłącznie do współczucia, ale jest 
konkretna i skuteczna. Copiątkowa zbiórka w czasie Mszy,  jarmarki świąteczne i przygotowywane na nie 
przedmioty; regularne oddawanie krwi przez maturzystów, a także dwa razy w roku zbiórki potrzebnych 
rzeczy dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Jana Pawła II w Jaszkotlu  to nasza misja. Oprócz 
tego wchodzimy w bezpośredni kontakt z potrzebującymi. Nasz licealny Wolontariat Misyjny już od 13 
lat, rok w rok,  wyjeżdża do ubogich  krajów Afryki i  Azji, aby tam uczyć i organizować wypoczynek (www.
misje.salez-wroc.pl). Ponadto uczniowie systematycznie docierają do chorych dzieci z Jaszkotla, aby je 
przytulić, pobawić się z nimi, aby dać im chwile radości.

W czasie jednego z przemówień papież Franciszek powiedział: „Wiara, która nie staje się solidarnością, 
jest wiarą martwą. Wiara bez solidarności, to wiara bez Jezusa”. Czy można mieć wątpliwości, czy można 
pozostawać biernym w naszym katolickim, szkolnym  środowisku? Jest to dla nas jedna z wielu, najważniejszych 
dróg, którą w czasie zdobywania wiedzy, rozwoju talentów i umiejętności idziemy. Takimi chcemy być, 
bo tak uczy nas Jezus. I nie ma lepszego Bożego Narodzenia jak świadomość, że jako Salez nie skupiamy 
się w naszej codzienności wyłącznie na sobie, ale chcemy być  i jesteśmy stale solidarni z innymi. Jest 
Boże Narodzenie w Salezie!  Tak jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się 
do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”. Obyśmy nigdy nie zrezygnowali z tej 
postawy i aby nigdy żaden człowiek nie musiał, tak jak Maryja i Józef szukający miejsca na narodzenie 
Jezusa, doświadczać braku solidarności.  

Z serca dziękuje wszystkim, którzy tworzą piękno solidarnego Salezu. I nie zniechęcajmy się, ale bierzmy 
jedni drugich na swoje ramiona i wspierajmy, pomagajmy, aby życie było radosne i szczęśliwsze. 

   ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły 

SZKOŁA

SALEZ TO BYĆ SOLIDARNYM
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Posypka

Prosta sprawa. Wystarczy kilka paczuszek z magicznymi proszkami i zmienisz rzeczywistość na 
smaczniejszą. Wszystko jedno, czy czujesz się kucharzem, alchemikiem czy totalnym dyletantem. 
Przeczytaj ten artykuł i czaruj!

Stanowcza większość rodziców (z ministerstwem na czele) preferuje zdrowe przekąski. Tak się 
niestety składa, że słowo „zdrowe” nie kojarzy mi się w prostej linii ze „smaczne”. Nawet jeśli kampanie 
reklamowe starają się mnie do tego przekonać. Nic nie poradzę – mocno doprawione nachos smakują 
mi znacznie bardziej niż paczuszka wafli ryżowych z komosą i nutą soli morskiej. Jeśli masz tak samo, to 
spróbujmy znaleźć dobre rozwiązanie - czyli posypkę.

Baza
Krążą opowieści o tajemniczych proszkach dodawanych do przypraw, które mają zniewolić dzieci 

od ich smaku. Nie kwestionuję tego, bo nie jestem na tyle kompetentny. Ale na początek może zacznijmy 
od soli i cukru. 

Miarka soli i miarka cukru wsypana do moździerza lub miseczki to będzie nasza baza. Miarką może 
być łyżeczka, naparstek, szklanka… chodzi tylko o proporcje. Ale czemu sól i cukier? Czy to się nie gryzie? 
Jeśli wymiękasz, to nikt nie każe ci kontynuować.

Party Mix
Gordon Ramsey mówi, że w kuchni bardzo ważna jest pewność siebie. Dla tego zrobimy razem 

posypkę imprezową. Jest prosta i smaczna. Pokaże ci, że czary gastronomiczne są w zasięgu ręki.
Do bazy dosyp miarkę słodkiej papryki, pół miarki mielonego kminku i pół miarki wędzonej papryki 

(jeśli nie masz, to nie zmuszaj rodziców do kupowania, ale warto jej spróbować). Dodaj od siebie odrobinkę 
ostrej papryki jeśli masz chęć. ODROBINĘ, bo jak uznasz, że jesteś kozak i przesadzisz, to potem będziesz 
rozpowiadać, że Pan Gabriel podaje lipne przepisy.

Zapodanie
Posypka gotowa. Tylko do czego? Do smaku naturalnie. Posyp nią zwykłe chrupki kukurydziane albo 

wafle ryżowe. Żeby lepiej się trzymała, możesz lekko skropić je olejem. Nie musi być oliwa z oliwek. Olej 
rzepakowy też jest bardzo zdrowy. Jeśli jednak użyjesz oliwy, to będziesz mógł przykleić sobie naklejkę 
z zielonym listkiem i trochę bardziej się lansować.

Jeśli dodasz posypki do rozpuszczonego masła i polejesz nim popcorn, to zdobędziesz serce 
swojej wybranki/wybranka i zyskasz grono wiernych przyjaciół. Ale nie spoczywaj na laurach. To dopiero 
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Zanim zaczął się Wrocław  —  najkrótsza historia 
Ołbina

początek.

Co dalej?
Dalsza droga należy do ciebie. Każdy ma w domu jakąś szufladę z przyprawami. Eksperymentuj, 

szukaj informacji w książkach kucharskich, w internecie. To, jak będzie smakowała posypka i co nią doprawisz 
jest otwartą historią, którą możesz pisać samemu. Na drogę dorzucę ci jednak kilka porad i pomysłów. 
Powodzenia!

• Suche przekąski takie jak chrupki kukurydziane dobrze jest skropić olejem. Rozpylisz go idealnie, 
jeśli użyjesz specjalnego psikacza do oliwy (zwykły atomizer nie zadziała).

• Cukier i sól używane do bazy powinny być drobne. Jeśli masz tylko gruboziarniste, rozetrzyj je 
nieco w moździerzu. Ale nie na proszek!

• Aromat przede wszystkim! Aby wydobyć go z przypraw korzennych, ziaren i papryki, podgrzej 
je nieco na suchej patelni. Przyprawy ziołowe rozetrzyj w dłoniach.

• Nie bój się gotowych mieszanek przypraw. Wiele z nich to po prostu wymieszane ze sobą przyprawy. 
Pieprz ziołowy w młynku generalnie poprawia smak potraw. Zioła prowansalskie są powszechnie znane 
w Polsce. A czemu nie spróbować ziół transylwańskich? Odrobina orientu? Garam masala załatwi sprawę. 
A może bliskowschodni zaatar?

• Masz chęć na podróż do piekła i z powrotem? Pieprz to świetny punkt wyjścia. Czarny, świeżo 
zmielony pieprz dużo daje. Pieprz biały doskonale łączy się z gałką muszkatołową, a także z granulowanym 
czosnkiem. Ostra papryka i pieprz cayene poza ostrością są naprawdę smaczne, a jeśli się nie boisz, to 
spróbuj pieprzu syczuańskiego. Nadaje on wschodniego aromatu i daje mocnego kopa. Na zatkane zatoki 
polecam sproszkowany chrzan wasabi. A jeśli chcesz wyruszyć w prawdziwą podróż do piekła, to zamów 
na internecie carolina reaper. Spróbuj też naga jolokia, jeśli nie chcesz z tej podróży wrócić. 

• W przypadku wypróbowania poprzedniego punktu może się przydać coś na żołądek. Mieszanka 
majeranku i kminku łagodzi problemy trawienne nie gorzej niż niejeden specyfik z apteki. 

Gabriel Skitaniak

Obecne osiedle Ołbin (potocznie nazywane dzielnicą) stanowiło niegdyś część Przedmieścia 
Odrzańskiego, czyli rozległego obszaru znajdującego się na prawym brzegu Odry (północna część dzisiejszego 
Śródmieścia). Świadectwa archeologiczne potwierdzające osadnictwo na terenie Ołbina (niem. Elbing, 
Vincenzelbing; łac. Olbinum, Olbina, Olbino, Albingum, Olbingum, Olbingo) pochodzą już z II poł. VII 
wieku. Z tego okresu odkryto przy ob. ul. S. kard. Wyszyńskiego pozostałości budynków mieszkalnych 
i zagród dla zwierząt. Osadnictwo w tym rejonie kontynuowane było także i poźniej, o czym świadczą 
pochodzące z początku XII w. relikty funkcjonującej tu osady wraz z kościołem św. Michała – romańskim 
poprzednikiem, obecnego kościoła parafialnego, noszącym to samo wezwanie.

Historyczny Ołbin był rozległą połacią terenu na prawym brzegu Odry i od X w. stanowił przedmieście, 
lewobrzeżnej osady przedkolacyjnej Wrocławia, a potem samego lokowanego w I poł. XIII w. miasta. Jego 
granice wyznaczały obecne ulice J. Kilińskiego, B. Prusa, Jedności Narodowej (na odcinku Kilińskiego-
Nowiejska). Od wschodu i południa Ołbin ograniczały rozlewiska Odry i bagniste tereny jej starorzeczy. 
Jednym z nich jest staw w Parku Stanisława Tołpy. 

Ołbin od średniowiecza do początku XIX w. dzielił się na trzy części, należące do różnych właścicieli. Już 
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w XII w. znaczna część terenu Ołbina należała do rodziny palatyna (to funkcja zarządcy dworu królewskiego 
lub możnowładczego w tamtym czasie) Piotra Włostowica (zwanego także Włostem), tu także znajdowało 
się jego palatium (wczesnośredniowieczna siedziba możnowładcy i jego rodziny). W jej pobliżu ufundował 
on na pocz. XII w. klasztor pw. NMP i św. Wincentego diakona, i sprowadził do niego benedyktynów  
z Tyńca pod Krakowem. Od benedyktynów, w nieznanych okolicznościach i czasie (prawdopodobnie jeszcze 
w XII w.), klasztor przejęli norbertanie, zwani także od miejsca założenia swojego pierwszego klasztoru 
(Premonte) premonstratensami. Kompleks klasztorny stał się dominantą obrazu Ołbina. Do kompleksu 
klasztornego prowadziła jedna droga, obecna ulica B. Prusa, zwana wówczas „Glinianą groblą”. Usypanie jej 
na podmokłym terenie było konieczne, by swobodnie „suchą nogą” dostać się do klasztoru. Przy opactwie 
znajdował się targ założony znacznie wcześniej niż wrocławski rynek. Wspomniane opactwo zlokalizowane 
było w rejonie dzisiejszych ulic Wyszyńskiego, Nowowiejskiej i Prusa. Moment fundacji klasztoru uznać 
można symbolicznie za początek znanej nam historii Ołbina, zwanego także z tej przyczyny – Ołbinem 
klasztornym. 

Ilustracja: Kompleks klasztorny premonstratensów na Ołbinie. 
Rycina z: Friedrich Bernhard Wernher [Werner], Topographia Seu Compendium Silesiae. Pars II. 
Begreift in sich nach der neuen Eintheilung Mittel Schlesien Darinnen die Furstenthumer Breslau, 
Samt Münsterberg, Oels, Mit Ihren Weichbildern od. Creissen Item der Neuen Standes Herrschafft 
Goschitz [...] Breslau ok. 1765, s. 259.

Drugi fragment Ołbina, obecnie okolice pl. Św. Macieja, nazywany był Polem Maciejowym (niem. 
Mathias feld), gdyż należał do klasztoru św. Macieja, czyli Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą (w ich dawnym 
klasztorze obecnie znajduje się Ossolineum). Była to do XIX w. wielka połać otwartych pól służących 



 Grudzień 2019 Salez Times 7

SZKOŁA

jako pastwiska do wypasu bydła. Nie tylko lokalnego, ale także spędzanego na Śląsk bardzo licznie  
z Wielkopolski. Nim handlowano w rejonie dzisiejszej ul. Św. Wincentego. Lokalna tradycja targu bydła 
była bardzo silna, wywarła nawet swoje znamię w lokalnej toponomastyce nazw ulic (z gr. topos – miejsce, 
onoma – nazwa). Długo, bo aż do II poł. XIX w. ul. Św. Wincentego nosiła nazwę „An Viehmarkt”, czyli „Przy 
targu bydła”, zmienioną poźniej na Vinzentstrasse.

Pole Maciejowe i Ołbin klasztorny rozdzielał ważny trakt handlowy wiodący ku Wielkopolsce, to 
obecna ul. Jedności Narodowej. Szlak ten posiadał także odgałęzienie prowadzące na Psie Pole i dalej do 
Oleśnicy (obecna ul. Oleśnicka). 

Ilustracja: Plan Wrocławia z 1806 r. przedstawiający północne przedmieścia miasta i Pole Maciejowe.

Trzeci fragment Ołbina należał do samorządu miejskiego Wrocławia, stąd nazwa „Ołbin miejski”. 
Stanowił go obszar wokół założonego w 1362 r. leprozorium (szpital trędowatych) dla kobiet pod wezwaniem 
św. Hieronima z kaplicą. 7 stycznia 1400 na polecenie biskupa Wacława utworzono przy szpitalu parafię 
św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic, w miejscu tym obecnie znajduje się kościół p.w. Opieki św. Józefa 
należący do karmelitów bosych. Charakteryzując obszar Ołbina klasztornego i Ołbina miejskiego od 
średniowiecza aż do XIX w. wskazać można, że jego topografia i administracyjna przynależność jego 
trzech części, była zdeterminowana głównie przez liczne rozlewiska meandrów starorzecza Odry, których 
najbardziej widoczną współcześnie pozostałością jest staw w obecnym parku Stanisława Tołpy, oraz nisko 
położony w stosunku do otoczenia, Skwer Skaczącej Gwiazdy, założony na terenie fosy będącej elementem 
nowożytnych, ziemno-bastionowych umocnień Wrocławia. 

Piotr Szukiel
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Kacper Maksymiuk, uczeń klasy 3LO, otrzymał 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę 
tę otrzymuje uczeń. który otrzymał promocję z 
wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w 
danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia.

Kacprze, zostałeś ostatnio wyróżniony, zostałeś 
stypendystą. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś 
więcej?

Trudno mi zrozumieć, dlaczego właściwie 
zostałem wyróżniony  —  wielu moich kolegów 
pracuje równie ciężko, czasem nawet ciężej. Patrzę 
na ich zdeterminowanie i nieraz im zazdroszczę. Myślę 
sobie, że gdybym miał warunki i chęć oddania się tak 
tytanicznej pracy jak oni, osiągnąłbym naprawdę wiele. 
Dlatego też nie biorę na poważnie tego stypendium. 
Widzę w tym kolejną oznakę tego, jak zachodnia, 
germańska, obca nam mentalność zyskuje rozgłos 
w Polsce: ważne jest, żeby praca była wydajna, a nie 
uczciwa.

Jak wiemy, jesteś absolwentem salezjańskiego 
gimnazjum, za niedługo skończysz liceum. Jakbyś 
podsumował 6 lat w Salezie? Czegoś będzie Ci 
brakowało?

Niechybnie! Jako melancholik zawsze będę 
tęsknił do tych lat. Będąc jeszcze przewodniczącym 
samorządu uczniowskiego w roku 2016, na przemówieniu 
kończącym moją kadencję cytowałem tekst piosenki 
"In My Life" zespołu The Beatles: „All these places had 
their moment/ That lovers and friends still can recall./ 
Some are dead and some are living,/ In my life I've loved 
them all". Prawda natomiast jest taka, że dużo lepiej wspominam czas licealny. Pytasz o podsumowanie 
tych sześciu lat  —  odpowiem prosto, bo inaczej nie umiałbym, jak sądzę: Salez to ludzie. Ta społeczność 
jest żywa i przebogata. Entuzjaści najróżniejszych dziedzin, jacy się tu spotykają, sprawili, że nauczyłem 
się słuchać drugiego. Wielu nie widzi swojej wartości, a każdy ma w sobie takie światło!

Wkrótce napiszesz egzamin maturalny, pójdziesz na studia, wybierzesz ścieżkę zawodową. Sądzisz, 
że jesteś gotów na ten moment?

Tak sobie myślę, że skoro nie wiadomo, co człowieka czeka na jego drodze życia, nie sposób być 
przygotowanym na przyszłość. Ona wchodzi w teraźniejszość, konkretną rzeczywistość człowieka i spotyka 
się z nim jak tułacz. Jedyne, co może nam w tym wypadku pomóc, to pokora i niezłomna radość. Zatem 
patrzę przed siebie z dużym niepokojem, ale i z nadzieją.

Życzę więc powodzenia w spełnieniu tej wizji. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. 

Piotr Olszewski

Nasz stypendysta
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Pytanie

Gdyby tak spojrzeć na świat inaczej niż przez 
pryzmat nagromadzenia rzeczy w czasie i przestrzeni 
– gdyby oddzielić od siebie Teraźniejszość jako sferę 
czynu, Przeszłość jako zbiór zdarzeń dokonanych oraz 
Przyszłość – co by się zmieniło w naszym rozumieniu 
rzeczywistości? Z pewnością można by było zauważyć, 
że z biegiem czasu wszystkie wydarzenia muszą 
przejść przez Teraźniejszość, gdzie, będąc obiektywnie 
obecne przez chwilę, zostawiają po sobie pewne 
skutki. Dalej przechodzą one do Przeszłości, ludzkiej 
pamięci, skąd nie ma już dla nich wyjścia. Mogą jedynie 
być ożywione przez wspomnienia tych, którzy je 
wspomi-nają. Zatem skoro przyczyny tego, co jest 
w Teraźniejszości, zawarte są w Przeszłości, byłaby 
ona księgą odpowiedzi na jedno z najpiękniejszych 
ludzkich pytań: „skąd?”. Gorliwie brnąc nim w to, co 
minęło, człowiek doszedłby do początku: „skąd się 
wziął świat?”.

Umysł Talesa, jednego z ośmiu mędrców 
Hellady, był absolutnie nieprzeciętny. Do-tychczas 
na wszelkie pytania odpowiadały mity, one jednak nie 
mogły go zadowolić. Myślał długo nad tym, co było 
na początku istnienia świata. Zauważył, że wszystko, 
co żyje jest mokre i potrzebuje wody, a gdy umiera, 
schnie. Ponadto wszystko zmienia się jak fale na morzu. 
Woda ma też różne postaci: lód, ciecz, para. Zatem 
niewątpliwie na początku była woda i wszystko jest 
z niej. Żyjący w okresie erystyki i sofistów Sokrates 
zastanawiał się, jak dojść do prawdy. Jego metoda 
majeutyczna polegająca na zadawaniu pytań obrosła 
w legendę i wprowadziła nowy, humanistyczny styl 
myślenia. Zapowiedzią średniowiecznej filozofii był 
nurt myślicieli chrześcijańskich, zastanawiających 
się, jak pogodzić Objawienie z grecką metafizyką i 
ścisłym dowodzeniem. Kartezjusz zasłynął swoimi 
pracami nt. poszukiwania wiedzy pewnej, faktów 
niezaprzeczalnych. Jego sformułowanie cogito 
ergo sum było takim właśnie stwierdzeniem: jeśli 
wykonuję działanie (myślę), nie mogę nie istnieć. W 
ten sposób idąc przez siedem wieków historii filozofii 
można dojść do wniosku, że u progu każdej epoki 
stoi pytanie, z którego wyrasta nowa świadomość. 
Paradoksalnie zatem dużo ważniejsze od teorii  
i tłumaczeń są pytania.

Każdy z nas ma swoją historię i swoją 
umysłowość. Na ten sam świat patrzymy odmiennie. 
Są wprawdzie ludzie, którzy skrupulatnie stronią od 
filozofii, lecz oni także uprawiają ją na swój sposób. 
Doświadczenia życiowe i refleksje nad życiem tworzą 
u każdego unikatowy zbiór przemyśleń. Czasem 

człowiek chciałby się zmienić, pojawiają się jednak 
pewne przeszkody na tej drodze. Czy zatem nie jest 
to najwłaściwsza chwila na zastanowienie się nad 
sytuacją? – i w tym wypadku odpowiednia doza 
rozumu, wrażliwości i czasu powinna pozwolić na 
postawienie sobie nowego, nieoczywistego pytania. 
Od niego weźmie się nowa świadomość i początek 
czegoś nowego w życiu. 

Przekładając zaś moją teorię na podłoże 
chrześcijańskie, w Kościele człowiek ma największe 
szanse na poprawę. Wejść w myślenie katolickie nie 
jest łatwo, na początku drogi napotyka się wiele 
wątpliwości i trudności, jednak po pewnym czasie 
do-chodzi się do zrozumienia, zmiany świadomości. 
Nasi pasterze nawołują, żebyśmy nieustannie nawracali 
się – a czyż nawrócenie nie wymaga także zmiany 
świadomości? Osoba wrażliwa, tęskna za prawdą, 
badając Objawienie i Tradycję, mo-że natknąć się 
na twierdzenia niezrozumiałe. Zgłębiając właśnie te 
słowa i dochodząc do ich rozumienia, pytania rodzą 
się same. Matka-Kościół czuwa nad tym, żebyśmy nie 
zgubili się w poszukiwaniach, a zarazem podpowiada 
nam trudne pytania, to tutaj mamy realną szansę 
na zmianę siebie. 

Kacper Michał Maksymiuk

Leksyka i etymologia bardzo ciekawie obrazują 
rozumienie początku.

Począć, zacząć, wszcząć, nacząć; co oznacza to 
"-cząć"? A. Brückner zwraca uwagę na pochodzenie 
rdzenia "-cząť" od prasłowiańskiego słowa *kon. Doszło 
w nim do palatalizacji (zmiękczenia) k -> cz oraz do 
nasalizacji on -> ą. W ten sposób *kon(ť) ->  -czą(ť). 
Samo *kon oznacza skraj, początek, koniec, granicę. 
Stąd też bierze się słowo koniec i dlatego po serbsku 
од кона до кона oznacza właśnie "od początku do 
końca".

Niemieckie Anfang to forma rzeczownikowa 
utworzona od czasownika anfangen, an (na) + fangen 
(chwytać).

Angielskie start pochodzi od st.-germ. stert 
(spadać, gnać, pędzić). Koło XII w. zmieniło znaczenie 
na "gwałtownie się rozpocząć", po czym uprościło się 
do "zaczynać się".

Łacińskie origo jest pokrewne czasownikowi 
orior (pochodzić, wstawać, rosnąć, pojawiać się) i od 
niego bierze się oriens (wschód, Wschód). Initium zaś 
pochodzi od init, in (w, do środka) + it (idzie), czyli 
"wchodzi". Principio natomiast wzięło się od princeps 
(pierwszy).
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W Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym w Jaszkotlu mieszka 
ok. 60 dzieci. Są w ciężkim stanie 
zdrowia, często z upośledzeniem 
fizycznym lub intelektualnym. Dzieci 
nie mają rodziców lub zostały 
przez nich oddane z różnych 
względów. Mieszkają tam, uczą 
się i jest im zapewniana niezbędna 
rehabilitacja.

Placówka jest prowadzona 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Maryi Niepokalanej. W zakładzie 
pracuje także kilkadziesiąt osób 
świeckich – lekarzy, fizjoterapeutów, 
pielęgniarek i opiekunów 
medycznych, którzy dbają o 
kondycję fizyczną dzieci. Placówka 
wciąż poszukuje wolontariuszy, 
którzy mają otwarte serca i chcieliby 
spędzić z dziećmi trochę czasu po 
prostu na zabawie.

Chętni uczniowie z naszej 
szkoły odwiedzają ośrodek raz 
w miesiącu, towarzyszy nam 
profesor Ewelina Kozioł. Jest to czas,  
w którym możemy spędzić kilka 

Wolontariat w Jaszkotlu

godzin z najwspanialszymi 
dzieciakami! Pobyt w tym 
miejscu to jak przeniesienie 
się do innej krainy. 
Przekraczając próg sali 
zabaw, zapominamy 
o wszystkich swoich 
problemach, bo właśnie 
w tym momencie biegnie 
prosto w nasze objęcia 
gromadka roześmianych 
urwisów. Każdy jest inny, 
każdy ma swoją historię  
i każdy inaczej okazuję 
swoją radość. Taka wizyta 
to dla nich ogromne 
wydarzenie. Trzymając 
na rękach małą istotkę, 
której uśmiech nie znika 
z twarzy, można poczuć, 
że Twoja obecność znaczy 
tak wiele dla drugiej osoby. 

Nic nie trzeba 
robić, wystarczy być. Ty 
też możesz.  

Marta Sosna
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Salez kolęduje

Ćwicz swój angielski!

10 grudnia, we wtorek po 
południu miało odbyć się wspólne 
kolędowanie, w różnych językach, 
na szkolnych korytarzach. Każdy 
z ciekawością wyczekiwał tego 
zdarzenia. Padało wiele pytań: „Jak 
nam wyjdzie?”, „Która grupa będzie 
najgłośniejsza?”, „Czy zdążymy 
zaśpiewać przed dzwonkiem?”.

   O godzinie 12:30 wszyscy 
zgromadzili się na pierwszym, 
drugim i trzecim piętrze, niektórzy 
nieco podenerwowani, innych 
rozpierała energia. Rozpoczęliśmy 
kolędą „Cicha noc” we wszystkich 
pięciu nauczanych w naszej szkole 
językach: angielskim, niemieckim, 
francuskim, rosyjskim oraz w naszym 
ojczystym. Następnie każda grupa 
językowa zaprezentowała swoją, 
przygotowaną wcześniej kolędę.

   Moim zdaniem najlepiej 
wyszła grupa języka niemieckiego, 
do której należałam. Zaśpiewaliśmy 
skoczną i energiczną piosenkę świąteczną „Kling, Glöckchen, klingelingeling”, a pani Oczkowska powiadomiła 
nas dnia następnego, iż zebrała wiele gratulacji w pokoju nauczycielskim. 

   Grupa francuska zaśpiewała „Il Est Ne Le Divin Enfant”, a grupa pani Ratajczyk zaprezentowała 
rosyjską wersję „Przybieżeli do Betlejem”. Kiedy kolędowanie zakończono, klasa 1C zaintonowała „Barkę”, 
co było wielkim finałem całego wydarzenia, ponieważ zaraz po tym do śpiewania przyłączyła się cała 
szkoła, a korytarze uczniów zaczęły się kołysać w rytmie piosenki. Wszyscy powrócili do klas z uśmiechem 
na twarzy. 

Anna Kuczabińska

Christmas Guinness records

It is said that without the elves of Santa Claus there wouldn’t be any Christmas, because they are 
responsible for creating and wrapping presents. In 2014 in Thailand (Bangkok) a new Guinness record 
was set in the number of children dressed up as elves. The requirements were that children had to have 
elf ears, Santa’s hats and they had to be between 9 and 15 years old. In the year mentioned above there 
were 1762 children dressed up as elves and last year that record was beaten – the number of children 
amounted to 2414! 

On 17 December 2016, in the Silesia City Center mall the Polish Guinness Record was set in the 
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longest Christmas paper chain. Everyone could join the chain making, and the participants had only  
4 hours to achieve the goal! After that time the chain had to exceed the length of about 250 meters, but we 
exceeded all expectations, and the chain was 1024 meters long! Congratulations to all the participants!

The last Guinness record for today, is the longest letter to Santa Claus. The jury set a limit of 71,500 
wishes which should be on the list. About 25,000 people from 30 countries worked on the record, and 
the result, after checking the correctness of each wish of course, was up to 75 954!

Congratulations to all those who were supposed to check the wishes! Your patience and persistence 
are admirable! 

Anna Kuczabińska

Kochane dzieci i młodzieży!

O Erasmusie na żywo

Życzę Wam radosnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia.
Pamiętajcie, że magia świąteczna to nie tylko prezenty, ale przede wszystkim czas bycia razem  

i tworzenie pięknych wspomnień... Apeluję także o nie przejadanie się w święta, nie katowanie własnych 
żołądków i nie dojadanie na siłę tego pysznego sernika. W same święta nie zalegnijcie przed telewizorem, 
laptopami, komórkami, konsolami! Weźcie za rękę rodzeństwo, rodziców i idźcie na świąteczny spacer 
Tyle rzeczy można dostrzec wokół, kiedy czas świątecznie zwalnia. Nie zapomnijcie także w tych pięknych 
chwilach o wdzięczności za wszystko, co mamy. 

Pani Pielęgniarka, Victoria Haaßengier

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 brała udział w tym 
wspaniałym wydarzeniu wraz z reprezentantami 
Węgier, Włoch, Portugalii, Bułgarii i Turcji.

Co Polacy wiedzą o Portugalii? Ja nie 
wiedziałem nic. Gdy pojechałem, postanowiłem 
„zbadać” portugalskość. Miałem wyznaczony czas 
na wykonanie zadań związanych z projektem, więc 
resztę czasu mogłem ze spokojnym sumieniem 
po-święcić na mój własny projekt badawczy.

Całe życie dotąd spędziłem w Polsce albo w 
krajach względnie podobnych kulturowo; najbardziej 
egzotyczna była Anglia. Tym razem znalazłem się  
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w Portugalii, gdzie nawet lasy wydają się odmienne 
od naszych! Zdają się one mówić innym językiem,  
a rzeczywistość 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 piękne) Beatriz, które 
mieszkają w tamtejszym miasteczku, Tomarze.

Tomar to urokliwa mieścina na północ od 
Lizbony. Wielkością porównywalna jest z Miliczem, 
który ustępuje jej jedynie tym, że nie ma on dwóch 
gotyckich kościołów z trzynastego wieku, równie 
starego, kamiennego mostu, ani zamku Templariuszy na 
wzgórzu. Muszę przyznać, że było to idealne środowisko 
dla moich badań. 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, chabrowo-
-białe płytki, za dnia szelest języka portugalskiego, 
w nocy głuchy odgłos moich kroków bijący echem 
basenowej akustyki, wszędzie krzyże Templariuszy, 
wąskie balkony, kawiarnie, czyli źródła życia Portugal-
czyków, a w nich panowie w kapeluszach, dźwięki 
fado, damy w strojnych spódnicach, lata dwudzieste 
dwudziestego czy szesnastego wieku – widać wszystko 
na raz na jednym obrazku… 

Poezję portugalską dostałem do rąk niemal 
natychmiast. Niejaki Fernando Pessoa pisał po angielsku, 
hiszpańsku i właśnie portugalsku. Zależało to od 
tego, która z wymyślonych 
przez niego osobowości 
przemawiała w danym 
wierszu. Sprzeczne ze 
sobą idee, które Pessoa 
zebrał w ten sposób 
w Mensagem, tworzą 
unikalny, subtelny dyskurs 
o życiu. Dopytywałem się 
Beatriz także o historię 
kraju. Portugalczycy dalej 
czekają na powrót króla 
Sebastiana, który kiedyś 
zniknął w niewyjaśnionych 
okolicznościach podczas 
bitwy. Gdy to nastanie, 
Portugalia znów będzie 
potężna. Tęsknią oni za erą 
odkryć geograficznych, 
to dla nich nie tylko 

dokonania – powiedzmy – naukowe, ale narodowe! 
Dla ich tożsamości to równie ważna rzecz, co dla 
nas bitwa pod Grunwaldem 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: „pres’sasz d’szaw’na d’sza?”. 
Grobowce rodzinne, często w kształcie małych 
mauzoleów albo golgoty z krzyżem. Cmentarze 
ciasne, grób przy grobie, a mimo tego w doskonałym 
porządku. Siedzę – cisza, a właściwie szum: język 
portugalski, morze i wiatr wyżynny.

Całe moje badanie zakończyło się sukcesem. 
Zrozumiałem ten mały świat. Żadnych konsekwencji 
mojego zadania nie spodziewałem się, a jednak 
nastąpiły. Pierwszą jest to, że poczułem się jakoś 
związany z tym krajem. Drugą to, że poczu-łem się 
jeszcze bardziej obywatelem Europy. Trzecią, że 
jeszcze nigdy nie czułem się tak bardzo Polakiem. 
Znając „obce”, widzę, jakie jest „swoje”, a ono jest 
piękne, niezastąpione, inne, intuicyjne; „swoje” jest 
moje. 

Kacper Michał Maksymiuk, III LO
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Brive la Gaillarde

Około godziny dziewiątej rano dojechaliśmy 
do Brive la Gaillarde – miasta mającego zastąpić 
nam rodzinny Wrocław przez najbliższy tydzień. 
Wszyscy ochoczo wybiegli z autobusu próbując jak 
najszybciej wymazać z pamięci duchotę i niewygodę 
towarzyszące nam przez ostatnie kilkanaście godzin. 
Po odnalezieniu swoich bagaży, zaspani udaliśmy 
się w stronę niewielkiej kapliczki, rozglądając się 
ciekawsko w poszukiwaniu naszych francuskich 
przyjaciół. 

Nasz tydzień rozpoczęliśmy dość nietypową – bo 
czytaną w trzech językach – powitalną mszą świętą. 
Po jej zakończeniu nadszedł czas na przydzielenie 
nas do rodzin. Pani Corine – nauczycielka religii w 
szkole Edmond Michelet – po kolei wyczytywała 
nazwiska polskich uczniów oaz ich francuskich 
korespondentów. Po długich oczekiwaniach nadszedł 
czas na mnie. Moją współlokatorką okazała się przemiła 
Eléonore. Od pierwszego wejrzenia wiedziałam, że 
będziemy się dobrze ze sobą dogadywać, pomimo 
odmiennych kultur i języków.  Po wspólnym zdjęciu 
wraz z nowopoznanymi przyjaciółmi udaliśmy się 
do domów. Tam resztę rodziny, czyli mamę, tatę 
i młodszego brata Louisa. Po pysznym obiedzie 
i szybkim prysznicu udaliśmy się na zwiedzanie 
okolicy. Souillac – miasteczko, w którym mieszkała 
moja rodzina okazało się bardzo urokliwe. 

Następny dzień był przeznaczony na zapoznanie 
się bliżej z korespondentami oraz poznanie kultury 
francuskiej oraz samego Brive. Przed szkołą czekaliśmy 
już od 7.30. pierwszym punktem było zwiedzanie szkoły 
oraz jej krótka prezentacja. Później przyszedł czas na 
lunch. W tym celu udaliśmy się do centrum miasta w 
poszukiwaniu jakiejś kawiarenki, gdzie moglibyśmy 
usiąść i skosztować francuskich przysmaków. Około 
południa rozpoczęła się gra miejska polegająca na 
odnalezieniu jak największej liczby informacji na 
temat briviańskich zabytków oraz ciekawostek.

Dwa kolejne dni były zaplanowane nieco inaczej. 
Najpierw zwiedziliśmy Cahors, gdzie znajdowała się 
naprawdę niesamowita katedra. Dzięki wspaniałej pani 
przewodniczce zasypującej nas wieloma ciekawostkami 
dowiedzieliśmy się mnóstwa interesujących rzeczy  
o tym na pozór skromnym i zwyczajnym miasteczku.  
Po obiedzie udaliśmy się do domu pielgrzyma w 
Conques – miejsca naszego dzisiejszego noclegu. 
Zanim jednak poszliśmy spać udaliśmy się na wieczorny 
spacer po miasteczku. Muszę przyznać, że zrobiło 

ono na nas piorunujące wrażenie. Znajdowało się na 
szczycie góry, więc widok zapierał dech w piersiach. 
Dodatkowo budynki, drogi i uliczki wyglądały jak 
żywcem wyjęte z szesnastego wieku. Cały ten niezwykły 
dzień podsumował koncert pianistyczny jednego  
z lokalnych muzyków w tamtejszej katedrze. 

W przedostatni dzień wycieczki pojechaliśmy do 
Figeac. Tam spotkaliśmy się z naszymi korespondentami  
i wspólnie odkrywaliśmy to miasto. Po zjedzeniu 
drugiego śniadania wybraliśmy się do bardzo 
nowoczesnego i interesującego muzeum, w którym 
poznaliśmy historię pisma od najdawniejszych 
czasów. Do domów wróciliśmy około osiemnastej 
i na nieszczęście moje i Eléonore było to o 15 minut 
za późno, by mogłybyśmy zdążyć na pociąg do 
Souillac. Jednak czas, który spędziłyśmy na dworcu 
poświęciłyśmy na wspólną rozmowę oraz różne 
anegdotki z naszego życia. Do domu przyjechałyśmy 
w samą porę na kolację, po której od razu poszłyśmy 
spać zmęczone po całym dniu pełnym wrażeń. 

Na pożegnanie z Francją udaliśmy się w bardzo 
niezwykłe miejsce. Do miejscowości Aubazine, czyli 
tam, gdzie dorastała słynna projektantka Coco Chanel. 
Zwiedziliśmy sierociniec, w którym się wychowała 
oraz, z którego czerpała wiele inspiracji. Jedna z sióstr 
zakonnych oprowadzała nas po domie zakonnym 
opowiadając przy tym wiele na temat życia braci 
zakonnych w dawnych czasach, ale także o dzieciństwie 
Coco. 

W sobotę rano przyszedł czas powrotu do 
Polski. Wszyscy czule żegnali się w głowie wspominając 
wszystkie te niesamowite miejsca, które zwiedziliśmy 
oraz wszystkich wspaniałych ludzi, których tu 
poznaliśmy. Wyjechaliśmy jednak z uśmiechami na 
twarzach. Przecież spotkamy się w tym składzie w 
kwietniu, tym razem we Wrocławiu! Mam nadzieję, że 
przyjaźnie, które zawarliśmy przez ten jeden tydzień 
rozwiną się jeszcze bardziej, może nawet na całe 
życie. Z niecierpliwością czekamy na przyjazd naszych 
gości do Polski. Mam nadzieję, że będzie on równie 
udany jak pobyt we Francji. 

Basia Suwalska  
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Niezwykli ludzie, niezwykły świat

Emilka Adamczewska, uczennica klasy V, zajęła I miejsce w konkursie Niezwykli ludzie, niezwykły 
świat. A oto jej niezwykłe wspomnienia.

Wspomnienia z moich wakacji
Moi rodzice wymyślili, abym wzięła udział w konkursie dotyczącym wspomnień z wakacji. Prosili 

mnie, żebym się zastanowiła nad udziałem w nim. Nie chciałam tego robić, bo przecież są jeszcze wakacje. 
Ale skoro tak bardzo mnie prosili, zdecydowałam się i postanowiłam wziąć w nim udział. Myślę, że może 
to być dla nowe doświadczenie. 

Mały żółwik z grobowca
 Na początku wakacji poleciałam z rodzicami samolotem do Turcji. Pojechaliśmy na wycieczkę 

do miasta Efez, które powstało wiele lat przed naszą erą. Jechałam bardzo niechętnie, ponieważ nie lubię 
zwiedzać zabytków. Wolałam pływać w basenie. Moim zdaniem taki wyjazd to strata czasu. Mimo tego 
pojechałam (nie mogłam przecież zostać sama w hotelu). 

Kiedy dotarliśmy na miejsce, pani przewodnik powiedziała, że są tu grobowce. Pomyślałam, może 
będzie fajnie, mimo że był straszny upał i myślałam tylko o basenie. Gdy wszyscy podeszli do pierwszego 
grobowca, pani przewodnik zaczęła gadać (rodzice powiedzieliby „mówić”), ale ja jej nie słuchałam. Nagle 
wszystkie dzieci zaczęły patrzeć się w stronę grobowca. Podeszłam bliżej, aby zobaczyć co się tam dzieje. 
Okazało się, że z grobowca wyszedł mały, dziki żółwik. Dzieci przestały interesować się grobowcami,  
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w centrum ich uwagi był tylko żółwik. Nigdy wcześniej nie widziałam żółwia na wolności. Żółwie widziałam 
tylko w ogrodzie zoologicznym i w telewizji. A, i jeszcze w sklepie zoologicznym. Ale to nic w porównaniu 
do dzikiego żółwia w jego środowisku. Udało mi się zrobić jedno zdjęcie. Dzieci piszczały z radości i żółwik 
się przestraszył. Spłoszony uciekł w zarośla, jeśli żółw może uciekać. 

Podczas dalszej wędrówki starałam się znaleźć inne żółwie lub węże, które bardziej mnie interesowały 
niż zabytki. Niestety moje poszukiwania się nie powiodły. Nie znalazłam już żadnych gadów ani płazów. 
Mimo to uważam, że wycieczka była udana. Może następnym razem uda mi się zobaczyć równie interesujący 
„eksponat”. Może zorganizują kiedyś poszukiwania małego, dzikiego żółwika. Chętnie pojadę. 

Tydzień u wujka
 Mój wujek, a w zasadzie wujek mojego taty, mieszka w Świerzawie. Kim jest dla mnie? Wujkiem, 

a może dziadkiem, sama nie wiem. Kiedy pojechaliśmy do niego, ucieszyłam się, ponieważ ma kury, psa 
oraz ogródek. Jest tam zupełnie inaczej niż we Wrocławiu: spokojnie, cicho, „liściasto”, fajnie, czyli miło  
i przyjemnie. A i jeszcze ciekawie. 

 Jechaliśmy dość długo jak dla mnie. Ale kiedy dotarliśmy pomyślałam: pewnie będzie ciasto. I tak 
było. Bardzo lubię, kiedy ciocia piecze ciasto z jabłek ze swojego ogrodu. Rodzice pojechali, a ja zostałam. 
Rankiem karmiliśmy kury, a wieczorami oglądaliśmy TV. Popołudniami zaś chodziliśmy na spacery z psem. 
Ja wtedy jeździłam na deskorolce. 

 Zanim pojechałam do Świerzawy, wiedziałam już, że trzeba będzie wstawać bardzo wcześnie. 
Wujek nie musiał mnie budzić, ponieważ wstawałam sama, aby móc razem z nim karmić kury. Wujek 
karmił koguta, który jadł mu z ręki. Mnie się jeszcze bał. Ja się go nie bałam. Bałam się jedynie kur, ale nie 
podczas karmienia, tylko gdy zbieraliśmy jajka. Przestraszyłam się, dlatego że jedna z nich chciała mnie 
dziobnąć. Mimo to udawało mi się zbieranie jajek, ponieważ wujek odganiał kury. 

 Miałam okazję również pracować w ogródku. Zbieraliśmy pyszne ogórki. Nie wiedziałam, że to 
takie ciekawe zajęcie. Grabiłam także suche liście oraz zepsute jabłka, które spadły z drzew. Próbowałam 
posadzić arbuza. Wyciągnęłam pestki, zrobiłam w ziemi dziurkę i włożyłam je, po czym zakopałam. Na 
końcu podlałam. Ciekawe czy urośnie?

 Przyjemnie było też spacerować z psem, który wabi się Rudka. Jej imię wzięło się z koloru jej 
sierści. Pierwszej nocy Rudka wskoczyła mi na łóżko, więc chyba mnie polubiła. Ja ją też. 

 Zawsze, kiedy chodziliśmy na spacery brałam ze sobą deskorolkę. W Świerzawie jest dużo górek, 
po których mogłam zjeżdżać. Wujek na to się zgadzał, ale ciocia mówiła, że to niebezpieczne i że nie jestem 
jego dzieckiem. Mimo to udawało mi się zjeżdżać.

 W przyszłości chciałabym mieć farmę, więc pobyt u wujka był dla mnie ważny. Dom wujka trochę 
przypominał mi farmę. Ciekawe, że kiedyś mój tato także zostawał pod opieką wujka. Myślę, że w przyszłe 
wakacje też tam pojadę. A może znacznie wcześniej, ponieważ wujek zadzwonił do mnie i powiedział, że 
wyklują się pisklaki. Prawdopodobnie niedługo. 

 Nie wiem, czy zostanę reporterką. Raczej nie, ale dzielenie się moimi doświadczeniami i wspomnieniami 
z wakacji jest ciekawe. Zobaczymy, czy spełnią się moje marzenia o farmie i poszukiwaniach żółwika.  

Emilia Adamczewska, kl. Va
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Praca samorządu szkolnego w Salezie

W Zespole Szkół Salezjańskich samorząd jest bardzo aktywny. Od początku roku zorganizowaliśmy 
dużo ciekawych akcji i dni tematycznych. Na początku była dyskoteka adwentowa, super zabawa 
i muzyka. Jako następny urządziliśmy Dzień Życzliwości, wtedy wszyscy mieliśmy ubrać się na 
żółto. Wyszło to bardzo dobrze i większość z nas tak właśnie była ubrana. W końcu nastąpił 6 
grudnia, czyli mikołajki i postanowiliśmy zorganizować je także w naszej szkole. Mikołaj wraz ze 
swoimi aniołkami chodził po klasach i grzecznym uczniom rozdawał słodkie upominki. W tym dniu 
obowiązywał szczęśliwy numerek dla osób mających czerwoną czapkę Mikołaja. Zorganizowaliśmy 
również konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy, były piękne, kolorowe i długieeeeee!

 Jako samorząd staramy się ulepszać naszą szkołę i organizować ciekawe akcje, to tylko 
część z nich. Następne postaramy się zrealizować w przyszłym semestrze. Potrzebujemy tylko 
Waszego zaangażowania! 

Samorząd szkolny
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Przepis na złote pióro

W tym roku odbyła się już piętnasta edycja 
Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego 
Pióra. Tak się składa, że moja praca została wybrana 
jako ta najciekawsza. Jak to jest wygrać tak prestiżowy 
konkurs?

Rok temu po raz pierwszy spróbowałam 
zawalczyć o złote pióro. Mój „debiut” zakończył 
się sukcesem, ponieważ otrzymałam wyróżnienie. 
Informacja o rozpoczęciu kolejnego konkursu dotarła 
do mnie we wrześniu tego roku. Po przeczytaniu 
tematów od razu wiedziałam, że chcę coś napisać i, że na 
pewno będzie to praca 
na drugie z podanych 
zagadnień. Brzmiało 
ono następująco: »„ 
(…) 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 «. 
Długo myślałam, jak 
należy poruszyć ten 
temat, aby moja praca 
została zauważona w 
gąszczu innych. Może 
opisać dom rodzinny? 
Nie, to zbyt oczywiste. 
Może szkołę? To za mało spektakularne. Ostatecznie 
doszłam do wniosku, że opiszę wrocławski stadion 
lub kościół św. Michała Archanioła. Arena sportowa 
wydawała mi się bardzo dobrym pomysłem, jednak 
czegoś mi w niej brakowało. Tak właśnie wybrałam 
salezjańską świątynię na Ołbinie. Samo pisanie pracy 
zajęło mi kilka godzin, ale rozłożonych na parę dni. 
Zaczęłam od rozwinięcia – zupełnie nie miałam 
pomysłu na wstęp. Niedługo potem wybrałam się 
na Mszę Świętą, a pierwsze zdania opowiadania same 
wpadły mi do głowy. Nadal jednak fabuła nie była 
dopracowana – musiałam dokładnie ułożyć wszystkie 
wydarzenia tak, aby cała praca miała ręce i nogi (lub 
obrożę i ogonek). Natchnienie zawsze przychodziło 
po krótkiej modlitwie. W czasie pisania zawędrowałam 
nawet na stronę o wrocławskich tramwajach, bo 
chciałam sprawdzić, czy w 1910 roku w naszym 

mieście można już było wpaść pod koła tramwaju. W 
końcu udało się – tekst został ukończony. Pierwszymi 
krytykami były moja mama i babcia – praca bardzo 
im się podobała.. Z kolei moja kochana siostra po 
przeczytaniu tekstu powiedziała: „no, może być, ale 
żadna rewelacja”. Dziękuję, Luisko. Miałam nadzieję, 
że szanowni jurorzy zareagują jednak pozytywnie. 
W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować za 
pomoc i wsparcie również pani Marcie Kamraj, która 
do ostatniej chwili nie chciała wyjawić mi wyników 
konkursu.

Po wysłaniu pracy czekałam na rozstrzygnięcie. 
Nie powiem, że cierpliwie, bo to byłaby nieprawda. 
Gdy zaproszono mnie na uroczystą galę, w głębi serca 
miałam nadzieję, że jednak w tym roku otrzymam 
coś więcej niż wyróżnienie. Ceremonia wręczenia 
nagród rozpoczęła się piątego grudnia w samo 
południe. Pojawiłam się na niej wraz z rodziną,  
a moja babcia praktycznie od razu, gdy zobaczyła 
książkę z wyróżnionymi pracami ze wszystkich 
piętnastu lat, zaczęła szukać tegorocznego konkursu. 
Oczywiście znalazła tam moje opowiadanie i tym 
samym wiedzieliśmy już, że coś jest na rzeczy. Po 
czterdziestominutowym koncercie zespołu „U Studni” 
oraz przemowach księdza Inspektora, sponsorów 
konkursu i organizatorów, w końcu nadszedł długo 
oczekiwany moment ogłoszenia wyników. Najpierw 
podano listę osób, które otrzymały wyróżnienie. Nie 
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Tokarczuk – co każdy 
Polak powinien o niej 
wiedzieć?

wywołano mnie na scenę, więc byłam już pewna, że 
znalazłam się pierwszej trójce. Usłyszeliśmy kolejną 
piosenkę. Poznaliśmy laureatkę trzeciego miejsca. 
Napięcie na sali wzrosło. Gdy usłyszałam fragment 
pracy, która zajęła drugie miejsce, już wiedziałam, że 
wygrałam. Po wyczytaniu mojego trudnego nazwiska 
(o dziwo poprawnie, gratuluję Paweł) weszłam na 
scenę, gdzie zostałam wręcz obsypana nagrodami. 
Dzień przed mikołajkami otrzymałam laptopa, złote 
pióro (które w rzeczywistości prawie w całości jest 
czarne) oraz wiele innych nagród, o których nie będę 
się rozpisywać. Po gratulacjach księdza Dyrektora oraz 
wielu innych osób związanych z konkursem, zeszłam 
ze sceny i od razu poproszono mnie o udzielenie 
wywiadu do telewizji wrocławskiej, a później także 
szkolnej. Po zakończeniu gali razem z moją rodziną 
uczciliśmy sukces wyjściem na rynek. 

Bardzo się cieszę, że udało mi się triumfować 
w tym konkursie. Jeszcze kilka lat temu nigdy bym  
w to nie uwierzyła. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
wielu bardzo kochanych osób, o których wspominałam 
już wcześniej. Wyrazy szacunku za docenienie mojego 
trudu włożonego w napisanie tej pracy kieruję także 
do komisji. Jednak największe podziękowania należą 
się Jemu. Bo gdyby nie On, to opowiadanie nigdy 
by nie powstało. Serdecznie zapraszam do lektury 
i mam nadzieję, że również Tobie, drogi czytelniku, 
moja praca się spodoba. 

Zofia di Feliciantonio

Link do pracy Zosi

Olga Tokarczuk – cóż, tej postaci raczej nie 
muszę Wam przedstawiać. Znacie ją jako sztywną 
noblistkę czy zawsze uśmiechniętą kobietę w kwiecie 
wieku? Może myślicie, że niczym kameleon zawsze 
umie dostosować się do sytuacji? Chyba każde 
stwierdzenie ma w sobie trochę prawdy. Mam 
nadzieję, że doczytacie ten artykuł i dowiecie się  
o polskiej noblistce tego, co każdy Polak powinien 
o niej wiedzieć.

         Pisarka urodziła się w 1962 roku. Już 
od najmłodszych lat układała rymowanki. Gdy była 
nastolatką, pisała wiersze i opowiadania. To już wtedy 
pojawiały się pierwsze pomysły na powieści. Olga 
Tokarczuk ukończyła studia psychologiczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. Była wtedy tak wrażliwa, 
że uważała swoje hobby za wstydliwe. Jako Natasza 
Borodin zadebiutowała w 1979 roku w piśmie „Na 
przełaj”. Pierwszą powieść wydała w 1993 roku. Była to 
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książka pod tytułem „Podróż ludzi księgi”. Kilka miesięcy później za tę właśnie książkę została jej przyznana 
Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Od początku twórczości była bardzo doceniana. 
Pracowała jako psychoterapeutka w Wałbrzychu. Pomagała również zakładać kluby AA. 

        Noblistka pisze dla ludzi w każdym wieku, jednak wszystkim grupom wiekowym stara się 
pokazać, co dzieje się w duszy człowieka. Jej książki charakteryzują się niepowtarzalną symboliką oraz 
ukrytym znaczeniem. Czytając Tokarczuk warto kilka razy przemyśleć sens tekstu, gdyż często na pierwszy 
rzut oka jest on niewidoczny.

       Olga Tokarczuk nie zawsze ciepło wypowiadała się o Polsce. Sądzę, że i tak jako naród powinniśmy 
być z niej dumni. Oczywiście nikt zapewne nie popiera jej zachowania, jednak Nobla otrzymała za swoją 
twórczość, a nie za stosunek do własnego kraju. Nie warto zgadzać się z pisarką pod tym względem, lecz 
nie może to mieć wpływu na ocenę jej dorobku literackiego. Nie zapominajmy, że to właśnie za dorobek 
literacki, oprócz nagrody Nobla, otrzymała między innymi i Nagrodę „Nike” (dwukrotnie), medal „Zasłużonej 
Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Fundacji im. Kościelskich oraz The Man Booker Internetional Prize 2018.

       Myślę, że jeszcze usłyszymy o  Oldze Tokarczuk jako o laureatce kolejnych nagród w dziedzinie 
literatury. 

Michalina Rudzińska, kl. 7b

O upadku człowieka i walce o człowieczeństwo.  
Recenzja książki “Mock Golem”

Kończący się rok 2019 był łaskawy dla wielbicieli 
bohaterów Marka Krajewskiego. Pod halą stulecia 
w końcu stanął krasnoludek “Ebi” poświęcony 
autorowi, we wrocławskim teatrze “Capitol” zawitał 
Eberhard Mock w spektaklu “Mock  -  czarna bruleska”,  
a czytelnicy dostali nie jedną, a dwie premierowe 
książki. Pierwszą z nich miałem już zaszczyt zrecenzować 
do poprzedniego wydania “Salez Times”. Jak jednak 
wypadła najnowsza książka “pana od łaciny”?

“Mock Golem” zabiera czytelnika do 
niemieckiego Wrocławia z 1920 roku. W mieście pojawia 
się zyskująca w całych Niemczech ogromną popularność, 
wędrująca po kraju i przyciągająca młodych sekta 
“tańczącego mesjasza”, która wciąga w swoje sidła 
bratanicę jednego z najważniejszych ludzi w kraju. 
Władze nie radzą sobie z masową migracją Żydów 
ze wschodu, a antysemicka atmosfera przybiera na 
sile. Zabobonna Żydówka umiera, jak stwierdzają 
lekarze, ze zgryzoty, co postanawiają wykorzystać 
zwolennicy wyższości “niemieckiej rasy”. Nie to jednak 
stanowi główny problem Eberharda Mocka, który 
musi zmierzyć się ze swoim największym wrogiem, 
demonem alkoholizmu. Detektyw będzie musiał 
rozeznać, kto jest jego przyjacielem, kto wrogiem, 
a przy tym zrobić wszystko, by nie wpaść głębiej  
w piekielną otchłań nałogu, z której już nigdy może 
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Skandal we Wrocławiu, upadek Wisły i Złota 
Piłka

się nie wydostać. Tak w skrócie można przedstawić 
fabułę najnowszej książki, która zerka na czytelników 
z witryn wszystkich księgarni i empików. 

Przez całą historię towarzyszy nam ciągłe 
poczucie niepokoju, podejrzliwość, trudno nie 
współodczuwać z bohaterem jego cierpień, nie 
kibicować mu i nie czuć przyspieszającego pulsu 
w najbardziej emocjonujących momentach fabuły. 
Szczególną przyjemnością są także nierzadkie 
odniesienia do poprzednich książek z Eberhardem 
Mockiem, przede wszystkim do ostatniej, w której 
wrocławski detektyw prowadził nas przez najciemniejsze 
elementy życia uniwersyteckiego cesarskich Niemiec. To 
właśnie jeden z najważniejszych bohaterów bestsellera 
“Mock Pojedynek” staje się niespodziewanie ważny 
dla fabuły. Książka w szczególny sposób skupia się na 
problemie alkoholizmu. Choroba głównego bohatera 
zostaje opisana z doskonałą wręcz starannością. Historia 
upadku spowodowanego nałogiem wychodzi na 
pierwszy plan i staje się głównym motywem fabularnym. 
Towarzyszymy intelektualiście, który przez osobiste 
problemy nie mógł pozostać na uniwersytecie, gdzie, 
jak sam w pewnym momencie wspomina, mógłby 
wykładać łacinę, który znalazł zgubę w alkoholu, 
przez który w oczach wielu stał się zwykłym pijaczyną. 
Jednak tylko pozornie może to zabrać przyjemność 
z czytania kryminału. Krajewski w doskonały sposób 
połączył śledztwo “szewczyka z Wałbrzycha” oraz starcie 
z “największą zgubą ludzkości”. Od początku do końca 
chcemy towarzyszyć Mockowi w jego działaniach, 

do samego końca pozwalamy się wodzić za nos  
i przeżywamy najbardziej emocjonalne momenty  
z całej historii. U Krajewskiego do samego końca nic 
nie jest oczywiste, każdy bohater ma swoją głębię, 
a sieć osobistych powiązań między postaciami jest 
napisana naprawdę misternie.

Niewątpliwie jest to jedna z najlepiej napisanych 
książek z serii tworzonej już dwadzieścia lat przez Marka 
Krajewskiego. Każdy jej element wciąga. Książka nie 
zawsze zachwyca, bo opowiada o sprawach trudnych 
i o brudnym świecie, który nie może zachwycać. 
Jest to jednak dowód na to wysoki poziom kunsztu 
pisarskiego. Autor w momencie, gdy opisuje zło i skazy 
świata, powoduje, że czytelnik czuje przerażenie lub 
wstręt, gdy opisuje piękno ulic, zachwyt bohatera, to 
czujemy zachwyt. To nie tylko kryminał, a świetnie 
napisana historia walki z samym sobą, starań o to 
by nie popaść do końca w łaskę i niełaskę nałogu. 
To opowieść o niebezpiecznym świecie, o słabości 
ludzkiego charakteru, a wszystko napisane na tyle 
dobrze, że chcemy poznawać historie bohaterów. 
Książka powinna zadowolić każdego czytelnika, 
którego satysfakcjonują klimaty noir, dwudziestolecie 
międzywojenne czy dreszczyk emocji. Zdecydowanie 
dużo satysfakcji da czytelnikom, którzy już zatopili 
się w poprzednich powieściach Marka Krajewskiego, 
bo z klimatu najlepszych książek autora niczego jej 
nie brakuje. 

Piotr Olszewski, II Liceum

Sezon piłkarski trwa w pełni. Każdy tydzień dostarcza kibicom wielu wrażeń na arenie międzynarodowej 
i krajowej. Grudzień to także miesiąc podsumowań, więc po raz kolejny przyznano Złotą Piłkę. Co 
dokładnie działo się w ostatnich tygodniach?

Końcówka roku okazała się bardzo dobra dla kibiców. Fanom polskiej reprezentacji w listopadzie 
drużyna narodowa dostarczyła wielu pozytywnych emocji. Zwycięstwami z Izraelem i Słowenią piłkarze 
przypieczętowali awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, które odbędą się w kilku krajach – od Irlandii 
przez Włochy do Azerbejdżanu. Nasza drużyna mimo wygranych była jednak bardzo często krytykowana. 
Styl gry reprezentantów Polski w pierwszym spotkaniu pozostawił wiele do życzenia, ale drugi mecz 
przyniósł już zdecydowaną poprawę w tym względzie. 30 listopada poznaliśmy grupę, w której zagramy 
na turnieju. Tym razem nie mieliśmy jednak tyle szczęścia co przy losowaniu przeciwników eliminacyjnych. 
Pierwsze spotkanie na Euro zagramy ze zwycięzcą grupy barażowej, w której znajdują się Irlandia Północna, 
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Bośnia i Hercegowina, Słowacja i Republika Irlandii. Przeciwnika naszej drużyny poznamy 31 marca. Drugie 
spotkanie na turnieju zagramy z Hiszpanią, a trzecie (miejmy nadzieję, że nie ostatnie) ze Szwecją. Są to 
dwa klasowe zespoły, więc przed naszymi zawodnikami bardzo duże wyzwanie. Z tymi drużynami zawsze 
grało nam się trudno – ostatni mecz z Hiszpanią przegraliśmy 0:6. Jedno ze spotkań przygotowujących 
do turnieju Polacy rozegrają we Wrocławiu, więc zainteresowanych zachęcam do śledzenia informacji 
dotyczących sprzedaży biletów. 

Po piłce reprezentacyjnej czas na rozgrywki krajowe. Przed dwiema ostatnimi kolejkami w roku na 
czele tabeli znajduje się Pogoń Szczecin, która od początku sezonu utrzymuje wysoką formę. Dwukrotny 
wicemistrz Polski ma w tym roku realne szanse na pierwszy w historii klubu triumf w lidze. Czołowe 
zespoły mają jednak bardzo podobną liczbę punktów. Czwartą drużynę od lidera dzielą jedynie dwa 
oczka. Tuż za podium znajduje się obecnie Śląsk Wrocław, który dalej imponuje swoją grą. W ostatnim 
czasie efektownie pokonał na własnym stadionie Wisłę Kraków, w barwach której zagrał wtedy także 
wracający po kontuzji Jakub Błaszczykowski. Później Śląsk na wyjeździe ograł Mistrza Polski – Piast uległ 
wrocławskiemu zespołowi aż 0:3. Nasz lokalny zespół po świetnej serii skapitulował dopiero w spotkaniu 
z Legią Warszawa – przedostatnim w tym roku na Stadionie Wrocław, ale ostatnim dla kibiców. W czasie 
meczu kibice z sektora tych najbardziej zagorzałych użyli pirotechniki, której nie wolno wnosić na trybuny. 
Ponad dziesięciominutowy pokaz fajerwerków i rac, podczas którego sędzia przerwał spotkanie i zaprosił 
piłkarzy do szatni, spowodował zamknięcie stadionu na kolejny mecz. Wojewoda dolnośląski podjął taką 
decyzję ze względów bezpieczeństwa. Uważam, że jest to bardzo surowa kara nie tylko dla kibiców, ale 
także dla klubu, który poniesie ogromne straty związane ze zwrotem pieniędzy za bilety. Grzeczni fani 
Śląska nie powinni jednak cierpieć z powodu złego zachowania fanatyków – moim zdaniem wojewoda 
powinien zamknąć jedynie sektor, w którym miał miejsce skandal. Jako że bilety na mecze są imienne  
i przypisane do miejsc, to władze klubu wiedzą, kto uczestniczył w zdarzeniu i przez to nie powinny wpuścić 
tych osób na stadion. Miejmy nadzieję, że wrocławscy kibice wyciągną wnioski ze swojego postępowania 
z meczu z Legią i w przyszłości nie popełnią już podobnego błędu. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do 
Wisły Kraków. Utytułowany klub notuje niepokojącą serię porażek i obecnie zajmuje ostatnie miejsce 
w lidze.  Zespół jest bliski rekordu – nie wygrał od 31 sierpnia, a 14 września zanotował ostatni remis. 
Zwolniono już trenera, ale to także nie przyniosło poprawy. Jeśli po przerwie zimowej forma krakowskiej 
drużyny się nie poprawi, to w kolejnym sezonie na stadionie przy Reymonta będziemy oglądać spotkania 
pierwszej ligi. Z ważniejszych spotkań zagranicznych rozgrywek warto wspomnieć derby Manchesteru, 
w których triumfował zespół United.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni w światowym futbolu byłą jednak gala Złotej Piłki. 
To trofeum, które obecnie nie ma już aż tak ogromnej rangi jak kiedyś, gazeta France Football przyznała 
po raz sześćdziesiąty trzeci. Tegorocznym triumfatorem plebiscytu został Lionel Messi, który otrzymał to 
wyróżnienie po raz szósty i tym samym wyprzedził w klasyfikacji Cristiano Ronaldo. Moim zdaniem to 
jednak Virgil van Dijk najbardziej zasłużył na to trofeum – wygrał Ligę Mistrzów, był podporą defensywy 
Liverpoolu, świetnie prezentował się także w meczach reprezentacyjnych. Messi zdobywał jedynie trofea 
krajowe, co przy historii FC Barcelony nie jest jakimś wielkim osiągnięciem. Na zwycięzcę plebiscytu 
głosowali dziennikarze z całego świata, więc popularność na pewno odegrała tutaj dużą rolę.

Rok kalendarzowy powoli się kończy, ale w piłce nożnej sezon zakończy się dopiero na przełomie 
kwietnia i maja. Rozgrywki nabierają tempa, a piłkarze będą musieli zaprezentować świetną formę, aby zostać 
powołanym na Mistrzostwa Europy, które bez wątpienia są najważniejszym wydarzeniem przyszłego roku. 
Wszystkim fanom piłki nożnej przypominam, że w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia grają wszystkie 
zespoły ligi angielskiej, które na pewno przyniosą nam wiele emocji. 

Zofia di Feliciantonio
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COWEWRO?

Gala Noworoczna 2020 
Data: 05.01.2020 

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki

Program:
W.A. Mozart
Uwertura do opery Wesele Figara KV 492; Hai già 
vinta la causa i Vedrò mentr'io sospiro – recytatyw i 
aria oraz Porgi amor – aria z opery Wesele Figara KV 
492; Fin ch’han dal vino – aria z opery Don Giovanni 
KV 527; Solitudini amiche i Zeffiretti lusinghieri – 
recytatyw i aria z opery Idomeneo KV 366
J.M. Poniatowski
Uwertura do opery Don Desiderio; Doux reve de ma 
vie – aria z opery Pierre de Médicis; Ella morte un 
ombra oscura – aria oraz Dite da ver – duet z opery 
Don Desiderio
[45']

G. Rossini Uwertura do opery Cyrulik sewilski; Come 
un’ape – cavatina z opery Kopciuszek
V. Bellini Qui la voce i Vien, diletto – aria i cabaletta 
z opery Purytanie
G. Donizetti Marsz oraz Come Paride vezzoso – cavatina 
z opery Napój miłosny
G. Verdi Tacea la notte – aria z opery Trubadur
G. Donizetti Bella siccome un angelo – aria oraz Pronta 
io son! – duet z opery Don Pasquale
[45']

Noworoczny koncert Piwnicy pod Baranami. 
Kolędy i Pastorałki
Data: 08.01.2020
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki

Na widzów czekają najpiękniejsze kolędy i 
pastorałki. Artyści wyśpiewają kompozycje, które 
już tradycyjnie goszczą od lat podczas piwniczego 
świątecznego opłatka, jak i również zupełnie nowe 
piosenki, które Piwnica chce wręczyć uczestnikom 
wydarzenia w formie najlepszego z prezentów.

Widowisko: Głośna noc!
Data: 11.01.2020
Miejsce: Hala Orbita

Jak co roku: grają i pomagają! Dochód z 
koncertu zostanie przeznaczony na pomoc osobom 
potrzebującym. W widowisku usłyszymy i zobaczymy 
m.in. Arkę Noego, Skubasa, Kasię Wilk, Mietka 
Szcześniaka, Natalię Niemen, Marka Piekarczyka.
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FERIE ZIM   WE  
W SALEZIE 

KIEDY:  10-15.02.2020 r. 
7.00 – 16.00 

GDZIE:  Zespół Szkół Salezjańskich don BOSCO 

KOSZT:  300 zł 
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PAKIET ŻYWIENIOWY ALL INCLUSIVE 

• ŚNIADANIA 
• OBIADY 
• PODWIECZOREK  
• PYSZNA NIESPODZIANKA !!! 
ZAPISY + 100 zł zaliczki + pobranie kart zgłoszenia  
od 16.02.2019 -  13.01.2020 r. u p. Anny Mateckiej 
 

ZAPRASZAMY ! 

MODLITWA 
MSZA ŚWIĘTA 

RADOŚĆ 
MIŁOŚĆ 
DOBROĆ 

ZABAWA 
przy muzyce 
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