SZKOŁA

TERAŹNIEJSZOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ
„Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, gdy wszystko ofiarujesz teraźniejszości” mówił Albert Camus. Przyszłość
a teraźniejszość- oto ważna i trudna, a zarazem wymagająca, relacja. Jej natura jest jednoznaczna, choć dla
wielu niewygodna. Przyszłość zależy od teraźniejszości. Jednak jeśli chcemy, aby była ona szczodra, to to co
dzisiaj robimy powinno być ofiarą.„Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie tracąc ani minuty
na rzeczy, które nie podobają się Bogu” często powtarzał najmłodszy błogosławiony Kościoła Katolickiego
- Carlo Acutis. Ten, który zakończył swoje życie zaledwie
w wieku 15 lat, doskonale wiedział, gdzie leży sekret udanej
przyszłości. Robić to, co podoba się Bogu! Teraz, dzisiaj,
zawsze żyć wolą Boga. Oto ofiara, oto niełatwe zadanie.
Dlatego warto już dzisiaj projektować swoją przyszłość.
Zarówno tę zawodową, jak i życiową. O byciu dobrym
człowiekiem, pełnym pasji i radości specjalistą, decyduje się
już dzisiaj, o zbawieniu decyduje się dzisiaj. Trzeba powiedzieć
wprost, przyszła mądrość i ofiarność zależą od wcześniejszego
zaangażowania; w naukę, w koła zainteresowań, w modlitwę
czy też sakramenty.
Dlatego nieodzownym jest to, aby całym sercem tak,
jak chce Bóg angażować się w zadania i obowiązki, które
są teraz. A co z tym co przeszkadza, niepokoi?
„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” mawiał Apostoł Narodów św. Paweł. To właśnie łaska
Boga pomaga mądrze przejść najgorsze trudności, nawet te związane z COVID-19. Tylko pamiętajmy,
że „Strzeżonego, Pan Bóg strzeże”. Nie wymądrzajmy się, ale pokornie szanujmy siebie, innych, uniemożliwiając
rozprzestrzenianie się złego i zła.
Był już zmierzch, kiedy Abba Serafin wezwał do siebie mieszkającego w odległej pustelni młodego adepta
samotnego życia. Kiedy Izydor dowiedział się o zaproszeniu, najpierw ucieszył się, a potem zaczął się
zastanawiać. Mówił sam do siebie: „Jest coraz ciemniej, a droga do Serafina wiedzie wąską ścieżką, wzdłuż
wysokiej góry”. Miał w sercu wiele wątpliwości, jednak wyruszył. Kiedy tak szedł, walczył z wiatrem, który
gasił mu co chwilę niesioną latarnię. Tłumił on w sobie lęk, że spadnie z wysokiej skarpy, prosił Boga
o wsparcie i odwagę. Kiedy po kilku godzinach bardzo zmęczony, ale szczęśliwy Izydor dotarł do Abba
Serafina, od razu zadał mu pytanie: „Bracie, co się stało, że wezwałeś mnie jeszcze dzisiaj, tej nocy?”W odpowiedzi
usłyszał: „Ponieważ chciałem zobaczyć, czy twoje jutro jest dzisiaj. Teraz widzę, że będziesz dobrym i szczęśliwym
pustelnikiem”. 
ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły
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Nareszcie w Salezie!
Po niemal sześciomiesięcznej przerwie w końcu wróciliśmy do szkoły. Uroczystość rozpoczynająca
kolejny rok naszej nauki była jednak inna niż zwykle, z resztą tak jak wszystko w trakcie trwającej
pandemii.

Przez część wakacji zapewne większość z nas zastanawiała się czy wrócimy do normalnych zajęć, czy
może ponownie zasiądziemy przed komputerami na lekcjach zdalnych. Jednak w sierpniu nareszcie
dowiedzieliśmy się, że już niedługo ponownie zawitamy w szkolne progi. Tak też się stało. Pierwszego
września nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy w Kościele pw. św. Michała Archanioła. Tym razem
zebraliśmy się w mniejszych grupach – osobno we Mszy Świętej uczestniczyli uczniowie poszczególnych
klas szkoły podstawowej, liceum i technikum. Wszystko odbyło się oczywiście z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Każdy z nas miał więc na twarzy maseczkę. Liturgii dla najstarszych wychowanków Salezu
przewodniczył ks. Jakub Bartczak, a kazanie wygłosił dyrektor – ks. Jerzy Babiak.
Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na krótkie spotkania z wychowawcami. Był to także czas na
nierzadko pierwsze rozmowy od naprawdę długiego czasu. Wszyscy z radością opowiadali sobie nawzajem
swoje przygody z czasów kwarantanny i wspominali wakacyjne wyjazdy. Większość osób bardzo cieszyła
się na długo oczekiwany powrót „normalnego” życia. Po poznaniu zasad funkcjonowania w nowym roku
udaliśmy się do domów.
Uroczystość rozpoczęła zapewne jeden z najdziwniejszych, a przez to na pewno także najciekawszych,
okresów w naszym szkolnym życiu. Mimo że wszyscy musimy przestrzegać reżimu sanitarnego, to i tak
cieszymy się, że w końcu możemy wspólnie zdobywać wiedzę w budynkach przy Świętokrzyskiej i Prusa.
Wróciliśmy. Nareszcie. 
Zofia de Feliciantoni - kl. IId LO
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Dzień intergracyjny
Pierwszego września wszyscy uczniowie wracają do szkół, by wypoczęci po wakacjach rozpocząć
kolejny rok nauki. Jesteśmy przyzwyczajeni, że zaraz następnego dnia po inauguracji ruszamy z kopyta
z nauką. Jednak w naszym Zespole Szkół Salezjańskich drugi dzień roku szkolnego jest czasem integracji
dla uczniów i nauczycieli.
W naszej szkole kierujemy się ideałami charakterystycznymi dla naszego patrona- ks. Jana Bosko. Wartościami,
które szczególnie cenimy, są dobre relacje z innymi ludźmi, dlatego też przykładamy dużą wagę do dbania
o dobre stosunki i pozytywną atmosferę w naszym środowisku. W tym celu powstał dzień integracji
klasowych, który spędzamy wspólnie na wycieczkach lub zabawach integracyjnych na terenie szkoły.
W tym roku szczególnie trudno było obchodzić ten dzień z powodu obowiązujących nas obostrzeń związanych
z puncującą pandemią. Wyjście do kina, teatru czy na kręgle, które jeszcze rok temu wydawały się świetnym
pomysłem, w tym roku były trudne lub niemożliwe do zrealizowania. Mimo to każda klasa spędziła miło
czas we własnym, okrojonym towarzystwie i miała możliwość polepszania swoich stosunków. Ten dzień
część klas spędziła na świeżym powietrzu lub w klasach. Wszyscy bawili się znakomicie. Mamy nadzieję,
że atmosfera panująca w tamtym czasie, będzie towarzyszyła nam przez cały rok szkolny. 
Iga Rawiak - kl. Ia LO

Wrzesień 2020 Salez Times 5

SZKOŁA

Słowacki wielkim poetą był,
czyli dzień Narodowego Czytania
Narodowe Czytanie to kampania społeczna mająca na celu promowanie znajomości polskiej literatury,
zapoczątkowana w 2012 roku akcja polega na czytaniu w miejscach publicznych, czy przy pomocy środków
masowego przekazu fragmentów dzieł wybitnych polskich autorów. Tradycja ta zapoczątkowana została
w związku z obchodami 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego
miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Pierwsze publiczne
czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012 w dziesiątkach miejscowości z udziałem licznych
grup słuchaczy, organizatorem akcji był Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą Agnieszka Celeda.

W tym roku miała miejsce dziewiąta już
edycja Narodowego Czytania, a w jej
dniu mieliśmy możliwość, przypomnienia
sobie jednego z najwybitniejszych dzieł
polskiego romantyzmu - "Balladyny" Juliusza
Słowackiego. Z tej okazji siódmego września
w naszym liceum, na porannym apelu
klasa 1A odczytała fragment oraz odegrała
krótkie scenki z dramatu Słowackiego. Nie
było to proste zdanie, bo uczniowie na
przygotowanie przedsięwzięcia mieli niecały
tydzień. Mimo to wykazali się kreatywnością
i zaradnością godną Skierki i jego wybitnego
pomysłu na malinowe zawody. Cała uroczystość pozwoliła nam na nowo przeżyć przygodę Balladyny
i przypomnieć sobie, że ,,Słowacki wielkim poetą był”. 
Iga Rawiak - kl. Ia LO
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Języki (nie)obce w Salezie!
Języki na ustach Europy
26 września - przeciętna data? Nic bardziej mylnego! To właśnie tego dnia w całej Europie corocznie
obchodzony jest Europejski Dzień Języków, czyli międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady
Europy. Jego głównym celem jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Starego Kontynentu
jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.
W obchody tego święta angażują się tysiące ludzi z całej Europy, a obejmuje ono m.in. panele dyskusyjne,
ogromne konferencje czy spotkania tematyczne w skali lokalnej. A jak to wyglądało w naszej szkole?
Przedstawienie musi trwać!
Obchodzenie Europejskiego Dnia
Języków to w Salezie wieloletnia
tradycja, więc mimo obowiązujących
obostrzeń
zdecydowano
się
przeprowadzić wydarzenie, jedynie
z tą różnicą, że po raz pierwszy odbyło
się ono na świeżym powietrzu.
Na dzień obchodów wybrano 24
wrzesień, a tegorocznym tematem
stały się stereotypy.
Mieliśmy okazję obejrzeć cztery różne
interpretacje tematu. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z grupy języka niemieckiego, którzy w treściwej
i zabawnej postaci ukazali typowe przekonania na temat naszych zachodnich sąsiadów i ich języka.
Miłym gestem z ich strony było przygotowanie słodkiego poczęstunku dla naszych Szanownych Profesorów.
Następni w kolejności byli nasi salezowi frankofoni. Ich przedstawienie, obrazowo ukazujące stereotypy
z przymrużeniem oka, spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami publiczności.
Potem wystąpili reprezentanci uczących się języka rosyjskiego. W swoim przedstawieniu ukazali,
jak postrzegani są rosjanie i rosjanki w różnych krajach.
Jako ostatni występowali uczniowie z odczytem fragmentów ikonicznego dzieła "How to be an alien",
ukazującego Anglię w nieco ironicznym świetle, widzianą przez obcokrajowca. Odśpiewali także
z publicznością popularny utwór "Y.M.C.A." zespołu Village People.
Na zakończenie wszystkich uczestników czekała przyjemna niespodzianka. Była to możliwość uczestnictwa
w krótkim quizie internetowym, związanym tematycznie z ideą całego spotkania. Zawierał w sobie
kilkanaście krótkich pytań, a na zwycięzców czekały plusy z aktywności.
Przyjemne z pożytecznym
Istotą całej akcji było propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią,
w trakcie pracy zawodowej czy też w ramach pasji. Znajomość języków obcych otwiera przecież przed
nami zupełnie nowe możliwości, a sama nauka może stanowić fascynujące zajęcie, łączące przyjemne
z pożytecznym. 
Justyna Osarczuk - kl. IId LO
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O Erasmusie na żywo
Chacun de nous, surtout maintenant - à l'ère du
coronavirus - rêve certainement de vacances
insouciantes et joyeuses dépourvues de tous les
soucis du monde d'aujourd'hui. Cependant, en
raison de la pandémie, la possibilité de vacances est
définitivement limitée. Rappelons-nous l'aventure
extraordinaire et exotique en Guadeloupe, que
les élèves et professeurs de notre lycée ont eu la
chance de vivre. Commençons!
le samedi 18 janvier 2020
Notre voyage a commencé à l’aéroport de Wrocław.
À 5h40 nous avons pris l'avion pour l’aéroport de
Roissy à Paris (par Varsovie). Là-bas nous avons pris
un bus pour un autre aéroport parisien, situé au sud
de Paris, l’aéroport Orly. Nous avons eu un peu de
temps pour manger et nous reposer. Vers 15h nous
sommes montés à bord de l’avion pour Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe. Notre vol a duré 8 heures. Nous sommes
arrivés sur place à 21 heures. Les familles d’acccueil
et nos amis français, Audrey, Anaïs et Didier, nous
attendaient déjà avec impatience. Moi et Agata, nous
avons été invitées à l'aniversaire d’Anaïs sur la plage.
La fête a duré jusqu’à minuit. C’était génial! Et en plus
nous avons passé la première nuit en Guadeloupe
dans une maison près de la plage!
le dimanche 19 janvier 2020
Le dimanche matin nous sommés allés tous ensemble,
les élèves et les professeurs de Salez, à la messe dans
une église paroissiale à Pointe-Noire. La messe en
Guadeloupe ne ressemble pas à celle en Pologne.
Les gens chantent beacoup, en français mais aussi
en créole. À midi nous sommes allés dans un petit
village qui s'appelle Deshaies pour déjeuner. Agata,
Michał et moi, nous avons pris des poissons avec des
épices locales et nos professeurs ont pris des plats
avec des fruits de mer de la région. L’après-midi a été
magnifique! Nous sommes allés à la plage la Grande
Anse, la plus belle plage de Guadeloupe. Nous y avons
baigné dans la mer Caraïbes, pas trop parce que la
mer était très agitée. Et le soir c’était une cerise sur la
gâteau! Nous sommes allés à Sainte-Rose pour voir le
carnaval. Les participants portaient des habits très colorés.
La musique et la danse nous ont tous émerveillés!
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le lundi 20 janvier 2020
Le matin, les professeurs et les élèves de notre école,
nous sommes allés tous ensemble dans une grande
ville de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Nous y avons
découvert un marché local traditionnel avec ses
produits: fruits, légumes, épices tels que vanille et
curcuma, produits artisanaux, par exemple bijoux,
bracelets, colliers, pendentifs. L’après-midi, nous
l'avons passé à la plage saint Félix. C’etait fabuleux! La
mer était tourquoise, le sable fin et les palmiers tout
proches de l’eau. Nous avons nagé dans l’océan.
le mardi 21 janvier 2020
Le mardi matin nous nous sommes redus au lycée
de Pointe-Noire mais l’école était fermée à cause de
la grève. Toutes les écoles en Guadeloupe ont été
fermées pour la grève des professeurs. Alors nous
sommes allés à une petite plage sauvage avec nos
amis français pour jouer, parler et nous reposer.
L’après-midi nous avons participé dans un jeu de
piste dans l’écomusée l’habitation Côte-Sous-le-Vent
et le soir les parents des élèves français ont préparé
et apporté des plats traditionnels pour dégustation.
Nous avons aussi admiré les danses traditionelles:
Ka et quadrille. Le soir nous sommes allés chez Lilou
pour passer ensemble le temps, nager dans la piscine
et jouer aux cartes.

SZKOŁA

le mercredi 22 janvier 2020

le vendredi 24 janvier 2020

C’était un jour inoubliable! Le matin nous sommes
partis en bus pour attaquer le volcan la Soufrière.
Malheureusement il y avait la pluie qui nous a
accueillis au pied de la montagne. L’après-midi
moi et ma correspondante, nous sommes rentrées
à la maison et après notre repos, à 18 heures nous
avons participé àl'anniversaire d’Ana- notre amie
espagnole. C’était un fête très sympathique.

Nous avons commencé la journée avec la présentation
des géoparcs dans les différents pays. Toutes les
présentations se sont révélées très intéressantes et
créatives. Après une courte pause, nous avons été
invités à participer à un atelier de tissage de bananes.
Vers midi, je suis rentrée à la maison d' Anaïs avec mes
colocataires, nous avons déjeuné et joué aux cartes.
L'après-midi nous sommes allés à la plage et le soir,
il y a eu une fête d'adieu. Nous avons passé un bon
moment à danser, chanter et prendre des photos
ensemble. À la fin de la rencontre, des prix pour les
concours et des t-shirts commémoratifs ont été remis.
Moi aussi, j'ai été recompensée pour ma photo de
La Soufrière ! C'était une super journée! 

le jeudi 23 janvier 2020
Cette journée était très riche. Le matin nous avons vu
la faille de Malendure, un phénomène géologique
extraordinaire. Ensuite nous avons visité des forts,
symbole de la lutte contre les Anglais. Nous nous
sommes baignés dans dans les eaux chaudes de
l'Anse à Bouillante. Dans une ancienne indigoterie
nous avons vu comment on exploitait des esclaves
pour produire de l’indigo, une belle couleur bleue
marine. L’après-midi nous avons fait de la plongée
sous-marine et du kayak dans la réserve Cousteau.
C’etait un peu difficile mais très intéressant!

Basia Suwalska - kl. IIb LO
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Jak zrobić z piłką... wszystko?
Piłka nożna to polski sport narodowy. Mało jednak
osób wie o tym, że we freestyle footballu mamy
reprezentantów na o wiele wyższym poziomie.
Wśród naszych rodaków znajdziemy mistrzów
i mistrzynie świata czy Europy. Dzisiaj przedstawiam
Wam rozmowę z panem Pawłem Skórą – mistrzem
świata z 2011 roku, a w poniedziałkowe popołudnia
trenerem salezowej ekipy freestylowej. Zapraszam
do lektury!
Jak zaczęła się Pana przygoda z freestyle
footballem?
Moja przygoda zaczęła się w 2004 roku. Wtedy
kolega pokazał mi filmiki w Internecie, na których
zobaczyłem triki z piłką. Widziałem wówczas kilka
filmów z piłkarzami w rolach głównych m.in.
z Ronaldinho czy Egdarem Davidsem. Oglądałem też
football freestylera ze Szwecji o pseudonimie Palle.
Po obejrzeniu tych wszystkich filmów nie mogłem
nadziwić się, że można tak panować nad piłką.
Postanowiłem, że też nauczę się takich rzeczy.
Jakie to uczucie gdy gracze z całego świata próbują
powtórzyć Pana autorskie triki?
Cieszę się, że moja ciężka praca na treningach
zaowocowała tym, że stworzyłem kilka trików, które
na stałe zapisały się w historii. Jest mi bardzo miło,
gdy jestem gdzieś na spotkaniu z innymi graczami
i słyszę podczas ich rozmowy jak wymieniają
nazwę „satw” (pierwszy trik, który wymyśliłem).
W szczególności jestem dumny z satwa, ponieważ
trik ten wymyśliłem ponad 10 lat temu, a społeczność
dalej go wykonuje.
W czym freestyle football jest lepszy od klasycznej
piłki nożnej?
Piłkę nożną uwielbiam równie mocno jak freestyle.
Uważam jednak, że freestyle jest lepszy, ponieważ jest
on sportem bardziej indywidualnym niż drużynowym,
a co za tym idzie na sukces na turniejach pracuje
wyłącznie sam zawodnik. Jeżeli osiągnie on sukces,
to wszystkie zasługi przypisuje sobie. Inny czynnik
to możliwość robienia z piłką tego, co mi się podoba.
We freestylu można grać całym ciałem, co w piłce nożnej
jest zabronione (np. nie wolno używać rąk).
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Czego uczy freestyle?
Mnie nauczył, że nie wolno się poddawać, trzeba być
wytrwałym i systematycznym w działaniu. Gdy próbuję
wykonać jakiś nowy trik/kombinacje to wiem, że jeżeli
będę wytrwale próbował i próbował, to w końcu
uda mi się zrobić to, co sobie zamierzyłem. Obecnie
za cel dałem sobie opanowanie żonglerki na dwie
piłki. Trenuję to od marca 2020. Mój dotychczasowy
rekord to 20 podbić. Poza tym pracuję nad nowym
filmem „Skóra - Air Combos 4”, który planuję wydać
w grudniu 2020.
Skąd bierze Pan motywację?
Staram się sam dla siebie być największą
motywacją. Jak każdy mam czasem problem
z zebraniem się na trening. Wówczas mówię sobie,
że jeżeli chcę być coraz lepszy to muszę trenować,
bo to jedyny sposób by dalej się rozwijać. Zawsze
najtrudniej jest się zebrać. Jeżeli uda mi się ubrać, to
reszta już idzie z górki. Czasami oglądam też filmiki
z akcjami innych football freestylerów.
Jak pracuje się Panu w Salezie? Są duże zmiany
przez pandemię?
Cieszę się, że trafiłem do Salezu. Bardzo miło mi się
tu pracuję i zawsze chętnie przychodzę na kolejne

SPORT
zajęcia. Obecnie muszę stosować się do zaleceń,
a więc muszę nosić maskę oraz dezynfekować
ręce. To jedyne co się zmieniło, bo jeżeli chodzi
o uczniów to niezmiennie mają chęci do treningów.
Frekwencja jest bardzo dobra.
Czego mógłby Pan życzyć uczniom Salezu?
Uczniom Salezu życzę zdrowia oraz odnalezienia/
posiadania pasji w życiu, która podobnie jak mi pozwoli
im spełniać się i realizować swoje marzenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę! 
Luiza Di Feliciantonio
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Kim jest młodsza siostra Sherlocka Holmesa? recenzja filmu ,,Enola Holmes''
Niedawno na platformie Netflix pojawił się film „Enola Holmes”. Produkcja szybko stała się wielkim
hitem i momentalnie znalazła się na najwyższej lokacie najczęściej oglądanych ekranizacji w naszym
kraju. Czy naprawdę warto obejrzeć ten film?

„Enola Holmes” powstała na podstawie książki napisanej przez Nancy Springer, a nie Arthura Conana
Doyle’a jak zapewne niektórzy mogliby się spodziewać. Pierwowzorem filmu nie są więc znane opowieści
o prywatnym detektywie, ale seria historii stworzonych przez współczesną amerykańską autorkę, która
zapewne jest fanką Sherlocka Holmesa. „Enolę Holmes” wyreżyserował Harry Bradbeer. W tej kryminalnej
produkcji tytułową rolę odegrała Millie Bobby Brown.
Film opowiada o rzekomej młodszej siostrze znanego nam dobrze detektywa. Akcja rozgrywa się
w dziewiętnastowiecznym Londynie i okolicznych miejscowościach. Główna bohaterka na samym
początku przedstawia nam swoją historię i opowiada o dzieciństwie. Szesnastoletnia dziewczyna przyznaje,
że wychowywała i uczyła ją ukochana matka, która między innymi kazała jej przeczytać wszystkie książki
z domowej biblioteki. Nagle jednak jej rodzicielka znika, pozostawiając jedynie prezent w postaci pudełka
z przyborami do rysowania. Zaniepokojona Enola wzywa swoich starszych braci, którzy powracając do
rodzinnego domu, nie rozpoznają młodszej siostry. Później mimo zakazu bezwzględnego Mycrofta
(najstarszego z Holmesów) dziewczyna ucieka, aby na własną rękę rozpocząć poszukiwania zaginionej
matki. Zainspirowana działalnością Sherlocka zaczyna zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły i próbuje
rozwiązać zagadkę, którą odnalazła w pudełku z przyborami. W międzyczasie poznaje także ukrywającego
się młodego lorda Tewksbury’ego, który walczy o stanowisko w angielskim parlamencie. Enola wraz z hrabią
przeżywają wiele przygód, a dziewczyna dzięki swojej działalności w końcu zyskuje uznanie Sherlocka.
Film został wykonany bardzo dobrze. Piękne ujęcia przyrody zapierają dech w piersiach. Widać,
że dużo pracy włożono także w montaż, który wykonano bez zarzutów. Aby lepiej odwzorować Londyn
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z czasów rewolucji przemysłowej, skorzystano także z komputerowych wizualizacji, które dla mniej wprawnego
oka wyglądają jak sceny kręcone w prawdziwym mieście. Aktorzy dobrze wcielili się w swoje postacie,
a scenografia i kostiumy świetnie odwzorowały dziewiętnastowieczne realia. Jedyną rzeczą, którą według
mnie należałoby poprawić, były sceny, w których główna bohaterka zwracała się bezpośrednio do widza.
Takie wypowiedzi Enoli czasami pojawiały się w samym środku rozmowy i zapewne miały obrazować jej
myśli, jednak moim zdaniem często zaburzały tempo filmu.
Obejrzenie produkcji Netflixa jest bardzo dobrym pomysłem na spędzenie jesiennego wieczoru z rodziną.
Ta ekranizacja powinna się spodobać zwłaszcza nastolatkom, ale na pewno będzie ciekawa także dla
starszych odbiorców. Przedstawiona historia prawie cały czas trzyma w napięciu, a rozwiązywane
zagadki zapewne przypadną do gustu wszystkim fanom Sherlocka Holmesa i kryminalnych opowieści.
Enola swoją postawą udowodniła, że przyszłość każdego zależy od jego własnych działań. Uważam,
że film warto obejrzeć, ponieważ zakończenie motywuje do dążenia do własnych celów i spełniania
marzeń. A jakie ono jest? Przekonajcie się sami! 
MOJA OCENA: 8/10, Zofia de Feliciantonio - kl. IId LO

Recenzja: ,,Kwadrans” Emilii Kiereś
„Podobno każdy człowiek ma swój zegar, który
odmierza jego czas. Nikt nie może na niego
wpłynąć; nikt nie przedłuży sobie swojego czasu
ani go nie skróci – każdy ma go tyle, ile mu dano.
Zegarmistrz Zegarmistrzów sprawuje pieczę nad
wszystkimi zegarami i dba o to, żeby działały jak
należy. Dlatego trzeba zaufać. Ktoś czuwa nad
naszym czasem. Nie możemy zrobić więcej, niż
jest nam pisane”
Trwa epidemia koronawirusa. Niby czas się
zatrzymał, a jednak biegnie całkiem zwyczajnie.
Wybór lektury dodatkowej w tych okolicznościach
wydał mi się prosty. Na półce z książkami leżała
„odłożona na później” powieść, którą dostałem
w prezencie od taty podczas ostatnich wakacji. Wtedy
inne rzeczy wydawały mi się ciekawsze i wygrały
z niepozornym tomikiem. Dziś tytuł„Kwadrans” bardzo
mnie zainteresował. Gdy zacząłem czytać, okazało
się, że to książka wyjątkowa.
To opowieść o czasie i poza czasem. Historia
dwunastoletniego Filipa, którego poznajemy
w trudnym dla niego momencie przeprowadzki do
nowego mieszkania. Pierwsza noc jest dla chłopca
trudnym doświadczeniem, gdyż w obcym jeszcze
pokoju nie czuje się bezpiecznie. Dopiero poranek
zmienia nastawienie bohatera, który znajduje
w dawnej wyczystce dziwny przedmiot podobny
do klucza. Jest podekscytowany.

W następnym rozdziale akcja powieści cofa się o 100
lat. W tym samym pokoju mieszka kochające się
rodzeństwo - chora na serce Ludwika i jej starszy
brat Jeremi. Jeremi jest pomocnikiem zegarmistrza,
a Ludwika, z uwagi na stan zdrowia, najczęściej zajmuje się
obserwowaniem tego co dzieje się za oknem. Codziennie
patrzy jak jej brat idzie do pracy, gdyż pracownia
zegarmistrzowska znajduje się na parterze kamienicy
naprzeciwko. W witrynie zakładu stoi przepiękny zegar,
którym Ludwika jest zafascynowana. Jeremi natomiast
marzy, by uzdrowić siostrę i przedłużyć jej życie. Gdy
pewnego dnia Jeremi słyszy od mistrza Konstantego
historię o Zegarmistrzu Zegarmistrzów, postanawia
go odnaleźć.
I w ten sposób splatają się losy obu chłopców, których
połączy pewien wyjątkowy zegar i spotkanie ze
staruszkiem sprawującym pieczę nad wszystkimi zegarami
świata. Dalsze przygody chłopców wydarzają się w ciągu
kwadransa. Jak długo może trwać kwadrans? To zależy
od wyobraźni. W tym krótkim czasie Filip z przyszłości
ratuje życie Ludwice z przeszłości i nieświadomie pomaga
Jeremiemu. Czytelnik zaś odkrywa coraz więcej nici
łączących bohaterów i traci poczucie czasu.
A kim jest Zegarmistrz Zegarmistrzów? Myślę, że dla
każdego kimś innym. Dla mnie – bohaterem literackim,
tajemniczym i fantastycznym, dla mojej mamy,
którą namówiłem do przeczytania tej lektury,nawet
odzwierciedleniem Boga.
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„Kwadrans” to opowieść nieco baśniowa, pełna
przygód i zwrotów akcji. Jest to książka bardzo
nieprzewidywalna i zaskakująca, a jednocześnie
uroczo „staroświecka” (o miejscach i przedmiotach
z duszą). Przede wszystkim opowiada jednak
o uczuciach i ponadczasowych wartościach.

Jako książka wielowymiarowa, jest godna polecenia
dla wszystkich pokoleń czytelników. Zapraszam do
lektury. Naprawdę warto. 
		

Wojciech Stembalski - kl. 8a SP

Salez-Fiction
Prezentujemy kolejne opowiadania z cyklu
Salez-Fiction. W tym wydaniu opowiadanie
z przymrużeniem oka naszej stałej redaktorki
Tosi Staroniewicz oraz opowiadanie inspirowane
wrocławską legendą Huberta Okólskiego.
Antoniusz Wścibinos był naukowcem, który jak
nikt inny zasłużył sobie na tytuł profesora, gdyż
jego wynalazki i odkrycia były rewolucyjne. Jednak
dopiero jego ostatnie urządzenie przyniosło mu
sławę na cały świat. Zwierzofon - bardziej dziwny,
niż przełomowy, stanowił połączenie trąby, dyktafonu
i paru innych rzeczy, które ciężko było nawet rozpoznać.
Jeśli wierzyć plotkom, to częścią Zwierzofonu była
nawet skarpetka Wścibinosa. Był to pierwszy przyrząd,
który potrafił tłumaczyć mowę zwierząt i nagrywać
ich wypowiedzi już w ludzkim języku.
Niestety, pan Wścibinos był zawsze bardzo roztargniony,
a i pamięć miał dość słabą. Dlatego, kiedy jeszcze
prowadził badania i testował Zwierzofon, chodząc
z nim do parku i zoo, zgubił go. Cudem było, że
Antoniusz znalazł swój wynalazek w nienaruszonym
stanie (pewnie zasługę miał w tym dziwaczny wygląd
Zwierzofonu i odstraszający zapach skarpetki…),
a do tego ze zdumieniem odkrył, że pamięć przyrządu
była zapełniona. Zwierzęta ponagrywały tam bowiem
swoje zwierzenia! Profesor niezwłocznie zaczął
przesłuchiwać i spisywać całą zawartość pamięci
Zwierzofonu. Przy jednych nagraniach płakał, inne
go dziwiły, a jeszcze inne rozśmieszały. Najbardziej
jednak zapadło mu w pamięć to nagranie:
– Uwaga! Nadlatuję ja, czyli wielki, dostojny
i drapieżny ptak! – Wścibinos niezwykle się ucieszył,
ponieważ póki co, nagrania pochodziły od zwierząt,
które spotykamy na co dzień podczas zwykłego spaceru.
Był nadzwyczaj ciekawy co myśli „wielki, dostojny
i drapieżny ptak”– Wszystkie stworzenia patrzą na
mnie z podziwem. Mój dziób i ostre szpony budzą strach
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wśród innych ptaków – kontynuował, a profesor zaczął
się zastanawiać jaki może to być gatunek – a pióra
mają wszystkie możliwe kolory – uczonemu do głowy
przyszedł wtedy pomysł, że może dziwnym trafem
Zwierzofon trafił do zoo i słucha opowieści jakiegoś
egzotycznego ptaka, chociażby papugi? – Co dzień
szybuję wysoko, a teraz zażywam kąpieli w ogromnym
jeziorze. Krople wody spływają po moim szlachetnym
upierzeniu… – Antoniusza naprawdę to zdziwiło,
ponieważ w okolicy nie było nawet najmniejszego
zbiornika wody. To była prawdziwa zagadka. Nie
dość, że ciężko było rozpoznać gatunek, to i miejsce
nagrania pozostawało tajemnicą!
– Ej, ty, Jack Sparrow! – na nagraniu słychać było
głos innego zwierzęcia – Tak, do ciebie mówię o
„wielki, dostojny i drapieżny ptaku”! – zabrzmiało
to dość drwiąco, a w tle słychać było chichot, co
zaskoczyło profesora... – Leć stąd, my też chcemy się
nagrać! – „Czemu oni nie boją się tego drapieżnego
ptaka?!” – rozmyślał tymczasem Wścibinos.
- Ech… No cóż… muszę… już kończyć… za mną…
ustawiła się… kolejka… - jąkał się drapieżny ptak
i o dziwo, wydawał się wystraszony.
Na nagraniu słychać było trzepot skrzydeł, ale nie
brzmiały jak skrzydła drapieżnika, raczej…
- No! Nareszcie się dostałem – profesor usłyszał głos
drugiego zwoerzęcia – już myślałem, że ten mały
wróbel taplający się w kałuży nigdy nie skończy!
Wścibinos wytrzeszczył oczy.
- No, to teraz wiem jaki to był gatunek i wiem gdzie
w pobliżu leży „ogromne jezioro”! – powiedział do
siebie, po czym zaczął się śmiać… 
Antonina Staroniewicz - kl. 7a SP
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Legenda o sumie odrzańskim
Wysoko w czeskich górach w gęstym, sosnowym
lesie, pośrodku małej polany, od niepamiętnych
czasów wybija z kamiennej studni źródełko jednej
z największych rzek Europy i drugiej co do wielkości
rzek w Polsce. Po przekroczeniu granicy czesko-polskiej,
z górskiego strumienia powstaje wielka i groźna
rzeka, która przez miliony lat wyżłobiła w górach
i dolinach malownicze przełomy i meandry.

Obfite połowy spowodowały, że rodzina Ignacego
szybko się wzbogacała mimo oddawania części
połowów ubogim. Niestety, macocha Ignacego była
zachłanna i domagała się coraz większych dochodów.
Zabroniła mężowi oddawania ryb ubogim. Kiedy
Ignacy zorientował się, że złowione przez nich
ryby wszystkie trafiają na targ, wykradał kilka sztuk
i potajemnie zanosił Rozalii.

Od tysiącleci nad brzegami tej rzeki osiedlali się
ludzie. Bogata w ryby rzeka była źródłem pożywienia
i sprzyjała rozwojowi rolnictwa, a potem przemysłu.
Ludzie nazwali tę rzekę Odrą ponieważ była dla nich
wielką, groźną ale i życiodajną rzeką. Jednym z wielu
miejsc nad Odrą, w którym osiedlali się ludzie był
stary Wrocław. W głębokich, czystych i chłodnych
wodach Odry żyło bogactwo ryb. Rybacy każdego dnia
rozciągali sieci, aby złowić ryby, w które zaopatrywali
mieszkańców pobliskich wsi i miast.

Pewnego dnia, jak co dzień, Ignacy z braćmi i ojcem
wypłynęli na połów. Tego dnia na szerokiej Odrze
była bardzo wysoka fala. Ich łódź przewróciła się
i rybaków porwał nurt rzeki. Rybacy próbowali
dopłynąć do brzegu, ale zaplątali się we własne
sieci. Wszyscy z wyjątkiem Ignacego utonęli. Chłopca
spotkałby podobny los gdyby nie sum, który wyplątał
go z sieci i zaholował do brzegu. Ignacy leżał tam
nieprzytomny aż do chwili, gdy odnalazła go Rozalia
zaniepokojona długą nieobecnością Ignacego
w przytułku. Gdy oboje wypatrywali braci i ojca
Ignacego z nadzieją, że również zostali ocaleni,
z wody wynurzył się sum, który powiedział dwójce
przyjaciół, że pozostali rybacy utonęli, ponosząc karę
za niedotrzymanie umowy.

Dwunastoletni Ignacy razem ze swoimi starszymi
braćmi, Jakubem i Jankiem oraz z ojcem Stanisławem,
jak każdego ranka wypłynęli drewnianą łodzią na
połów w szerokim zakolu Odry. Bracia z ojcem
zarzucili sieci i czekali cierpliwie, aż ryby wpadną
w ich pułapkę. Po kilku godzinach oczekiwania
rybacy wyciągnęli sieci. Niestety, tego dnia złowili
tylko jednego, wielkiego suma z długimi wąsami. Ten
zaczął błagać ich o ocalenie życia i wypuszczenie z sieci.
W zamian za dobroduszność obiecał spowodować,
że ich sieci będą zawsze pełne ryb, lecz pod warunkiem,
że połowę połowu będą oddawać ubogim. Rybacy
uwolnili suma przyjmując warunki umowy.
Przez wiele kolejnych dni ich połowy były bardzo
obfite. Zgodnie z obietnicą daną sumowi połowę
złowionych ryb oddawali do wrocławskiego
przytułku dla ubogich. To właśnie tam Ignacy spotkał
rówieśniczkę o imieniu Rozalia. Dziewczynka była
biedną sierotą, ale oczarowała Ignacego swoją
uczciwością i serdecznością. Była przy tym urocza.
Miała długie, kręcone włosy, które mieniły się
w promieniach słońca oraz duże, niebieskie oczy,
w których odbijała się szczerość i dobroć. Ignacy
i Rozalia bardzo się polubili i zaprzyjaźnili. Po ciężkim
dniu pracy Ignacy zabierał często Rozalię nad Odrę,
gdzie opowiadał jej różne ciekawe historie zasłyszane
pośród rybaków. Opowiedział jej również historię
o sumie, która przytrafiła się jego rodzinie.

Ignacy zbudował własną łódź i dzielił się złowionymi
rybami z ubogimi w przytułku, w którym zamieszkał
wraz z Rozalią. Po latach wspólnej pracy Ignacy miał
już wiele łodzi rybackich jak i wielu pomocników
z pośród przyjaciół z przytułku. Ożenił się z Rozalią,
z którą wiódł długie i dostatnie życie.
Do dziś między wrocławskimi rybakami krąży legenda,
że złowionego suma należy wypuścić, bo może
przynieść dobrobyt. Dlatego dzisiaj w głębokich
meandrach Odry spotkać można stada olbrzymich,
starych sumów. 
Hubert Okólski - kl. 8b SP
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Kącik literacki Salezu
W tym wydaniu prezentujemy dwa wiersze naszej koleżanki z klasy 8a.

O pewnym Słońcu i Księżycu
Od nadmiernego spoglądania w Słońce
Bolą nas oczy.
Jego blask może doprowadzić
Do głębokich ran.
Światło Księżyca jest niegroźne.
Nie raz, nie dwa umila rodzinne ognisko.
To dlatego, że jest odbiciem Słońca,
Jego przeciwieństwem.
Słońce potrafi upozorować piękny dzień,
Podczas gdy naprawdę jest nieprzyjemne.
Potrafi również zniknąć w krótkiej chwili
I nie wracać przez długi czas.
Księżyc zawsze jest,
Nawet jeżeli nie wygląda zawsze tak samo.
Bowiem zmienia się, jak każda dusza.
Raz mu coś przybywa, innym razem ubywa.
Słońcu nie można ufać,
Gdyż jego jasność bywa oślepiająca.
Od czasu do czasu, jego widok omamia nas
Swoją fałszywą obietnicą spędzania dobrego dnia.
Księżyc natomiast,
Wraz z milionami sobie podobnych dusz,
Rozświetla każdy najmroczniejszych koszmar nieba.
To on jest twoim prawdziwym przyjacielem.
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Zapomnieć o uczuciach
Wiatr szumiący w gałęziach prastarych dębów
Delikatnie porusza moimi włosami,
Które muskają w efekcie moją twarz
I nagie, chłodne ramiona.
Z pobliskich sosen spadają szyszki,
Nadając wietrznej melodii rytmu.
Niecierpliwie czekam
Na kolejny instrument cudownej, leśnej orkiestry.
Tym razem, pojawiają się wokaliści.
Najróżniejsze stworzenia starają się,
Aby utwór nabrał intensywności.
Ptaki obejmują pierwszy głos,
a żaby wtórują im basami drugiego.
I tak spędzam długie godziny.
Napawając zmysły cudownością chwili.
Błądząc po bezmiarze spokoju,
Gaszącym największe pożary mojej duszy.

Księżyc natomiast,
Wraz z milionami sobie podobnych dusz,
Rozświetla każdy najmroczniejszych koszmar nieba.
To on jest twoim prawdziwym przyjacielem.
Martyna Grzegorzek - kl. 8a SP
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ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT,
„POCHWAŁA MASKI”
Znany frankofoński pisarz, Éric-Emmanuel Schmitt, autor powieści„Oskar
i pani Róża”, zaproszony we wrześniu 2020 do studia francuskiej stacji
radiowej Europe 1, podjął w wieczornym felietonie kontrowersyjny
dla niektórych temat noszenia masek w czasie pandemii Covid-19.
Wypowiedź utrzymana w osobistym tonie, wykorzystująca elementy
ironii i humoru oraz lekką poetycką formę, wyraża punkt widzenia
znanego autora, mianowicie zdecydowaną krytykę tych, którzy biorą
udział w tym niepokojącym trendzie życia codziennego. Zwracając
się do słuchaczy, Schmitt wypowiada się prześmiewczo na temat
„maskarady tych, którzy nie noszą masek”.
O czym dokładniej mówi Éric-Emmanuel Schmitt w swoim felietonie? O tym, że z powodu pandemii
koronowirusa nasze twarze są zamknięte w papierowym więzieniu, że na naszej twarzy pojawiła się nowa
niebieska warstwa skóry, zniknęły za to nasza mimika, ekspresja, grymasy i uśmiechy. Kiedy dotychczas
zakładaliśmy maskę, była to maska balowa, karnawałowa, dzięki której zyskiwaliśmy nową, odmienną
od codziennej tożsamość.
Prawdą jest, że maska higieniczna atakuje naszą tożsamość, deformuje twarz, a mimo to nasze twarze
wyrażają coś bardzo ważnego. Nasza twarz w masce mówi: „Szanuję Cię! Szanuję i troszczę się o Ciebie!”.
Maska stała się już częścią naszej twarzy. Zakryła niektóre anatomiczne, zwierzęce, zmysłowe części twarzy:
usta, język i zęby. Teraz widoczne są oczy. Oczy, które błyszczą, które się szukają, które są światłem naszej
duszy i naszego wnętrza. Nasze oczy wołają: „Ja chronię Ciebie! Ty chronisz mnie!”.
Być może maska deformuje moją wyjątkowość, estetykę, pięknie zaplanowaną architekturę mojej twarzy,
ale z drugiej strony czyni mnie i każdego z osobna bardziej ludzkim. Sprawia, że pełniej staję się człowiekiem
i obywatelem.
Tyle Éric-Emmanuel Schmitt. Dorzucę do tej pięknej i mądrej wypowiedzi jeszcze jedną refleksję. Maska
wytrąca nas z naszego komfortu, nie jest wygodna, ale przez to paradoksalnie kieruje naszą uwagę
w stronę innych, wszystkich przypadkowych i nieprzypadkowych osób z naszego otoczenia: przechodniów
na ulicy, osób, które mijamy w autobusie i tramwaju, w stronę rodziny, sąsiadów, koleżanek i kolegów,
nauczycieli i wszystkich pracowników Salezu. Wymusza, a może przede wszystkim pozwala ćwiczyć się
w pięknych i trudnych cnotach: pokorze, cierpliwości i miłosierdziu. 
Joanna Wróbel,
nauczyciel języka francuskiego
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KULTURA

Dolnośląski Konkurs Literacki
o Laur Złotego Pióra
„My Polacy, My Dolnoślązacy”

ZAPRASZAMY
młodzież szkół średnich
oraz uczniów klas VIII
do udziału w

XVI EDYCJI

Z

autorzy najlepszych prac
otrzymają nagrody
ORGANIZATOR

MECENAT
prof. Jan Miodek
WSPÓŁORGANIZATOR

„Projekt jest współﬁnansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego"

Prace konkursowe prosimy składać do 16 listopada 2020 r.
Finał nastąpi w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego
podczas Uroczystej Gali 3 grudnia 2020 r.
Wszelkie szczegółowe informacje uzyskać można u nauczycieli j. polskiego oraz na:

www.zlote-pioro.pl

PATRONAT MEDIALNY

SPONSOR

PATRONAT HONOROWY
Jacek Sutryk
Prezydent Miasta Wrocławia

ks. Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

ks. Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski

ks. Jarosław Pizoń
Inspektor Inspektorii
św. Jana Bosko we Wrocławiu

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Zbigniew Ładziński
prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
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