SZKOŁA
„Boska Gazetka” nawiązała skuteczny „Kontakt”, kiedy to redakcje szkolnych gazetek Prywatnego
Gimnazjum Salezjańskiego oraz Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, przy współudziale młodych redaktorów
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu, zapowiedzieli, że Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO
we Wrocławiu stworzy teraz „Salez Times”.
Piękne to wydarzenie, ponieważ porozumienie i jedność stały się fundamentem nowej szkolnej
gazetki. Wypada życzyć, aby tak jak jej zacna poprzedniczka, londyńska „The Times”, powstała w 1785 roku,
również długowiecznie informowała obecne i kolejne pokolenia o życiu, talentach, języku i wierze Salezu.
Za bardzo trafny należy uznać wybór tytułu. Polsko-angielski zlepek słów oznacza, że ludzie odpowiedzialni
za jej powstawanie, to ludzie jak najbardziej ambitni, otwarci na świat, a dalecy od skupiania się jedynie
i wyłącznie na tym, co moje czy nasze.
Gratuluję opiekunom gazetki, polonistom pani Annie Pytlewskiej
oraz pani Marcie Kamraj, Izabeli Wąsik-Sytej, i jednocześnie dziękuję za
poderwanie młodzieży do literackiego wzniesienia się ponad niemożność
i milczenie. Wszystkim, to jest całej Redakcji, życzę, aby wszystko, co
będzie w „Salez Times” zawsze poruszało umysły i serca czytelników,
tak aby świat i ludzie stawali się mądrzejsi i radośniejsi.
Osobiście, pisząc teraz te słowa, wspominam śp. profesora Janusza
Kaczorowskiego, gdy po napisaniu słowa wstępnego do wcześniejszych
siedemdziesięciu numerów licealnej gazetki, odsyłałem tekst, prosząc
o korektę. Powracasz w sercu i myślach, i jesteś oraz będziesz tu zawsze
z nami, cudowny człowieku.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie nadzieją, życiem
i pokojem, abyśmy innym i sobie dawali dobroć, miłość i szczęście.
ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
www.salez-wroc.pl

Do zobaczenia, Panie Profesorze!
Obóz integracyjny 2016. Wysoki, szczupły
mężczyzna w średnim wieku wszedł do drewnianej
chatki uczniów rozpoczynających dopiero liceum. Został
nam przedstawiony jako nasz polonista. Z delikatnych
rysów jego twarzy można było odczytać pokłady dobroci
i pobłażliwości. Patrzył na nas nieśmiało, lecz z wielkim
uśmiechem, jakby skrępowany uwagą poświęconą jego
osobie przez tak liczna grupę w jednym czasie.
Był bardzo skromny. Zbyt skromny. Tak jakby
nigdy nie zdał sobie w pełni sprawy z tego, jak wspaniałym
był nauczycielem i człowiekiem. To moje pierwsze
wspomnienia o śp. Panu Januszu Kaczorowskim. Każda
lekcja rozpoczynała się z pięciominutowym opóźnieniem
i serią przeprosin z Jego strony. Wiecznie zabiegany.
Podróżował na swoim rowerze, przemierzając kilometry
codzienności, nowych doświadczeń i problemów.
Podczas lekcji z naszą klasą nigdy nie dał się

wyprowadzić z równowagi, choć wiecznie ciągnące
się debaty i przemyślenia, po których atmosfera
stawała się naprawdę gorąca, nie ułatwiały Mu
sprawy. Niejednokrotnie nie dokańczał przez to lekcji,
pozostawając jednocześnie wiecznie taki sam - pełen
pokory, zrównoważenia, spokoju. Przerabiając utwory,
zawsze starał się na nowo odkryć ich sens. Mówił, że co
roku wynosi z nich rzeczy, które pozostawały dotychczas
poza jego uwagą. Już na początku nauki w Prywatnym
(jeszcze) Liceum Salezjańskim kładł szczególny nacisk na
dobierane podczas wypowiedzi słowa uczniów, często
zwracał nam uwagę słynną kwestią: „Ależ proszę was,
język literacki!”. Opanowaliśmy to do tego stopnia, że
często, słuchając wypowiedzi kolegów i koleżanek,
wyręczaliśmy Pana Profesora.
Miałam to szczęście, że należałam do grupy
osób będących na rozszerzeniu z języka polskiego.

ul. Bolesława Prusa 78, 50-318 Wrocław
ul. Świętokrzyska 45-55, 50-237, Wrocław
Często poruszanym na lekcjach tematem była śmierć.
Kiedy podczas interpretacji wierszy mój lęk przed
stanięciem ze śmiercią twarzą w twarz dawał się we
znaki, Pan Profesor zwykł uspokajać mnie, mówiąc
o niej jako o czymś, z czym był niezwykle pogodzony.
Z czymś, co nie jest równoznaczne z końcem, a raczej
przejściem do czegoś, w co bardzo głęboko wierzył
- lepszego świata, któremu ufał. Ufał też Bogu, że Go
tam doprowadzi.
Zawsze zmęczony i obarczony grubymi plikami
prac uczniów przechadzał się szybkim krokiem po
korytarzu, trzymając w drugiej ręce dzwoniące donośnie
klucze to do sali, to do pokoju nauczycielskiego. Pił
zawsze zimną kawę i najczęściej widywany był w
luźnych swetrach. Sam mówił, że to przypadek, że
został nauczycielem i nie wie, czemu tak do końca się
to stało. W tym momencie mogę właśnie powiedzieć,

że przypadki nie istnieją. Był to Profesor, który wierzył
w uczniów i wierzył w to, co robi. Wierzył w nas, nawet
jeśli my nie potrafiliśmy nakierować samych siebie. On
nam w tym pomagał. Obdarzał nas swoją życzliwością
i pogodą ducha każdego dnia. Jego słynne rysunki
zapisały się na kartach naszych„salezjańskich wspomnień”.
Mówił, że kiedyś wszyscy spotkamy się po drugiej
stronie. W dniu pogrzebu, podczas mszy, do kaplicy
wkradło się słońce. Tak promienne jak jego wielki
uśmiech. Do zobaczenia, Panie Profesorze! 
Joanna Michalina Zdybel
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Szkolny Wolontariat Misyjny

Alleluja Jezus Żyje!
Dni Świętego Triduum Paschalnego wprowadzą
nas już niedługo w Misterium Odkupienia świata,
w Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Te święte dni ogłoszą nam radosną wieść,
że Chrystus Pan wziął na siebie grzechy ludzi i całe
zło, jakie jest skutkiem odejścia od Boga.

Zbawiciel cierpiał, umarł i zmartwychwstał, by
przezwyciężyć nasz grzech i by ludzkie cierpienia i
śmierć stały się uczestnictwem w Jego cierpieniach i
śmierci, a przez to prowadziły do zjednoczenia z Jego
zwycięskim Zmartwychwstaniem.
Święta Wielkanocne to
najważniejsze
święta w Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże
Narodzenie - przyjście na ziemię Syna Bożego, ma
większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero
swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził,
że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Nawet
kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać
się na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud
zmartwychwstania przekonuje wszystkich, którzy mają
dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc
jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich
tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na
ziemi Jezusa Chrystusa.
Drodzy nauczyciele, pracownicy, rodzice
i uczniowie naszej szkoły, szeroko otwórzmy serca
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na Misterium Wielkanocy, bo trzeba nam ożywić
wiarę i pogłębić zjednoczenie z Chrystusem
Zmartwychwstałym - jedynym Zbawicielem
człowieka.
Serdecznie życzę, by Święta Paschalne
umocniły w każdym z nas wierność Bogu, Kościołowi
i naszej tysiącletniej ojczystej
chrześcijańskiej
kulturze,
wyrosłej na fundamencie
Bożych przykazań. Trwajmy
mocno przy Chrystusie i Jego
Ewangelii! Niech prawda
o zwycięstwie Zbawiciela
będzie światłem w mrokach
duszy i niech budzi nadzieję
na ostateczne zwycięstwo
dobra nad złem i życia nad
śmiercią. Zmartwychwstały
Zbawiciel zawsze pomaga
ludziom
przezwyciężyć
zniechęcenie i daje odwagę
do przeciwstawiania się złu,
jakie wciska się w serca ludzkie,
w życie rodzinne i społeczne.
Tylko z Chrystusem możemy
zbudować lepszy świat oparty
na prawdzie i szacunku do
każdego człowieka. Wielkanoc, a także każda niedziela,
to dzień Zmartwychwstania Chrystusa i wezwanie
do naszego duchowego zmartwychwstania. Biorąc
udział w ten dzień w Eucharystii, spotykamy się ze
zwycięskim Zbawicielem, otrzymujemy moc Ducha
Chrystusowego i napełniamy się nadzieją, która
zawieść nie może.
Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego
Pana będzie z nami na drogach niełatwego dzisiejszego
życia. 
Ks. Grzegorz Oleś, wicedyrektor

„Niektórzy stracili głos, ale my
jesteśmy tu po to, by krzyczeć za nich”
Czym jest kółko misyjne?
Kółko misyjne to wyjątkowe
koło
zainteresowań,
które
ma na celu niesienie pomocy
i rozpowszechnianie idei pomagania
innym. Wolontariusze działają
na rzecz krajów Afryki, Ameryki
Południowej, Azji oraz Europy
Wschodniej. Celami szkolnego
kółka misyjnego jest nie tylko
pomoc najuboższym, ale także
kształtowanie wrażliwości uczniów
na potrzeby innych.
„Prawdziwą miarą człowieka jest
to, jak traktuje kogoś, kto nie
może mu się w żaden sposób
odwdzięczyć”
Zaczynaliśmy od zera
- chcieliśmy się dzielić, ale nie
mieliśmy czym…

Na szczęście dzisiaj już
mamy. Dzięki Waszej pomocy
udało nam się zebrać naprawdę
sporą sumę pieniędzy, która na
dzień dzisiejszy wynosi ponad
6353 zł
A skąd tak piękna ofiara się
wzięła?
Ofiary z mszy: 2198.50 zł
Kiermasz/sklepik: 2734.82 zł
Kiermasz/przedszkole: 643 zł
Wieczór Poezji Śpiewanej: 777 zł
Zaadoptuj trochę miłości!
Dzięki programowi o nazwie
„Adopcja Miłości” każdy z nas
ma szansę pomóc dzieciom z
najuboższych części świata,
takich jak Kenia, Bangladesz,
Malawia czy Indie. Jeśli chcesz
wesprzeć akcję, to wystarczy, że
zadeklarujesz się w szkole lub na
stronie internetowej. Miesięczny
koszt adopcji dziecka wynosi 100

zł. Dzięki pieniądzom z programu
dzieci otrzymają: wyżywienie,
czesne w szkole, buty, mundurki,
wyprawki oraz wiele innych rzeczy
umożliwiających ich rozwój
duchowy, fizyczny i intelektualny.
Pamiętaj, że jeśli zgodzisz się na
adopcję, wspomagasz wsparcie
dziecka nie tylko fizyczne, ale
i duchowe.
Co już było, a co będzie?
W ciągu tego roku miały już
miejsce następujące inicjatywy:
sklepik misyjny, kiermasz ciast
oraz kiermasz z okazji Dnia Kobiet.
Obecnie trwa kiermasz wielkanocny,
a już niedługo odbędzie się wieczór
filmowy dla klas 4-6 i „Adopcja
Miłości”. 
Iga Rawiak, kl. VII B
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Podaruj komuś cząstkę siebie

Pomagajmy! - sklepik misyjny

„Nie możemy pomóc każdemu,
ale każdy może pomóc komuś”
Dziś, w czasach, w których można mówić o
modzie na„bezinteresowną” pomoc, wszelakie media
zalewają nas chwytliwymi, często poruszającymi
sloganami: „Ty też możesz pomóc”, „podaruj dzieciom
słońce”,„oddaj mi swój jeden procent”. Myślę, że nawet
największego twardziela powyższe słowa chwytają za
serce. Zdaję sobie jednak sprawę (i myślę, że część naszej
szkolnej populacji również), iż za kreowaniem owych
emocji stoją wykwalifikowani „spece” od marketingu,
a nierzadko bezbronne i chore dzieci występują w
roli „produktu na sprzedaż”. Zanim każdy z Was uzna,
że posunąłem się za daleko z tym pretensjonalnym
stwierdzeniem i na następnej przerwie zaleje mnie falą
swoich sprzeciwów i obelg, pozwólcie mi doprowadzić
mój wywód do końca.
Mniej więcej rok temu przydarzyła mi się
niebywała okazja rozmowy z przełożoną fundacji
„Mam marzenie” oddziałów Krakowa i Katowic, z panią
Moniką Pałką. Otworzyła mi oczy, gdy oznajmiła,
że niektóre dzieci szybciej znajdują sponsora, który
umożliwi im spełnienie marzenia, tylko dlatego że
ich fizjonomia budzi w ludziach większe współczucie.
Uzmysłowiłem sobie wówczas, że ten magiczny
przelew pomoże tylko „wierzchołkowi góry lodowej”
chorych i potrzebujących, dlatego czasem warto
wziąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście nie miałem
na celu krytyki żadnej fundacji, tym bardziej dobrze
mi znanej „Mam marzenie”. Robią oni naprawdę
kawał dobrej roboty i zapewniam, że gdyby tylko
mieli wystarczające fundusze, pomogliby każdemu
dziecku, aczkolwiek rzeczywistość weryfikuje owe
chęci nie zawsze sprawiedliwie. Stąd mój apel do Was.
Zaangażujmy w pomoc siebie samych, ponieważ nic
nie zastąpi podarowania swojego wolnego czasu
i swojego uśmiechu dzieciom, którym tak naprawdę
więcej do szczęścia nie potrzeba niż kilku godzin
dobrej zabawy. Każda z tych pociech ma zupełnie
inną historię i osobowość, dlatego naprawdę warto
poznać bliżej kogoś, komu pomagamy, gdyż samo
„kliknięcie pajacyka” czy też przelanie pieniędzy na
jedną z tysiąca fundacji po przeczytaniu krótkiego,
powierzchownego opisu chorego dziecka w żaden
sposób nam tego nie zastąpi.
Każdego, kto ma otwarte serce i chciałby
6 Salez Times Marzec 2018

Sklepik misyjny to miejsce, którego nie da
się skopiować. To sklepik z duszą! Zawsze jest tam
ktoś, kto obsłuży klientów z życzliwością i dobrocią.
Uczniowie sprzedający na stoisku przynoszą wyroby
własne lub zakupione. Wszystkie artykuły spożywcze
są świeże i dobrej jakości.
Pieniądze zebrane ze sprzedaży przeznaczone
są na cele misyjne, każda złotówka czy nawet grosik
potrzebny jest biednym i potrzebującym. Wielu
z nas nie wie, co to znaczy nie mieć jedzenia,
picia czy miejsca do zabawy. W tym roku zebrany
fundusz przeznaczony będzie na plac zabaw dla
dzieci z Afryki.
Gdy stoisz za blatem i obsługujesz klientów,
czujesz jak rozprzestrzenia się dobro. Często zdarza
się, że osoby kupujące w naszym sklepiku dają więcej
pieniędzy niż powinny, nie oczekując reszty. Są to
ludzie z wielkim sercem, unikalni i powinniśmy
brać z nich przykład. 

Hania Hołowiak, kl. IVa

Co jest grane?!
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej
szkole o rozpoczęciu i zakończeniu lekcji informuje nie standardowy dzwonek, lecz wyjątkowe kompozycje
Szopena czy Moniuszki.
Większość uczniów cieszy się z nowego rozwiązania - powyższą innowację dźwiękową oceniają
jako bardziej przyjemną i pozytywnie wpływającą na atmosferę szkoły. Bez wątpienia należy również
docenić aspekt edukacyjny owego przedsięwzięcia. Myślę, że pod koniec roku szkolnego nikt z nas nie
będzie miał większych problemów z odróżnieniem „Etiudy rewolucyjnej” od „Prząśniczki”. Niezmiernie
cieszą nas takie inicjatywy! 
pomagać innym zapraszam do szkolnego wolontariatu.
Wspieramy dzieci z Niepublicznego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu.
Zgłoszenia przyjmuje p. Ewelina Kozioł. Pamiętajcie - uśmiechem warto zarażać! 
Miłosz Rajczakowski, klasa 3LO
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Dla każdego coś miłego, czyli o kółkach w naszej szkole

Pamiętne poranne słówka

Każdy z nas ma jakąś pasję, zamiłowanie
do konkretnej dziedziny. W szkole, podczas lekcji,
bardzo trudno jest zaspokoić potrzeby każdego
ucznia (gdyby szkoła starała się tego dokonać, lista
przedmiotów ciągnęłaby się w nieskończoność).
Każdy interesuje się czymś innym i każdy z nas na
pewno chciałby rozwijać się w umiłowanej przez
siebie dziedzinie. W tym „rozwijaniu” pomagają nam
różnego rodzaju kółka. W bieżącym roku szkolnym
nasza szkoła proponuje bardzo szeroki wybór zajęć
dodatkowych.
Dla osób twórczych, utalentowanych
artystycznie, świetnie nadaje się np. kółko fotograficzne
czy warsztaty ceramiczne, a od marca – koło plastyczne.
Dobrym pomysłem jest też zapisanie się na zajęcia
teatralne, na których można rozwijać swoją pasję do
gry i aktorstwa. Kółko filmowe również wydaje się
świetnym rozwiązaniem dla zapalonych filmowców
oraz uczniów chcących dowiedzieć się więcej na
temat kręcenia materiałów, nie tylko w teorii.
Osoby utalentowane muzycznie bardzo
dobrze nadają się za to do chóru. Mają one wtedy
możliwość wzbogacenia apeli i cotygodniowych
mszy grą i śpiewem oraz rozwijania swojego talentu
czy też dopiero odkrywania go. Chór nie jest jedyną
opcją. Do wyboru mamy jeszcze zespół instrumentów
dętych oraz kółko gitarowe. Można więc rozwijać swój
muzyczny talent w wielu możliwych kierunkach.
Lingwistów serdecznie zachęcam do dołączenia
do koła z języka francuskiego bądź niemieckiego.
Bardzo ciekawą opcją jest też uczniowski dubbing
oraz zajęcia, na których będzie można uczyć się
języka angielskiego w praktyce, rozmawiając (na
żywo) z mieszkańcem Ameryki.
Uczniów interesujących się mechaniką,
informatyką itd. na pewno zainteresuje robotyka. Na tych
zajęciach uczniowie zajmują się głównie konstrukcją
robotów, a następnie ich programowaniem.
Możemy także poszerzać swoją wiedzę
w zakresie każdego przedmiotu szkolnego, chodząc
na kółko biologiczne, chemiczne, historyczne czy
matematyczne. Na takie zajęcia na pewno powinny
uczęszczać osoby interesujące się danym przedmiotem
i chcące wzbogacić wiedzę w danym zakresie.
Jak widać, nasza szkoła oferuje nam w tym
roku bardzo obszerny wachlarz zajęć dodatkowych.
Kółka stwarzają świetną szansę na rozwijanie oraz
pogłębianie swoich zainteresowań. Na pewno każdy

Poranne apele w naszej
szkole są bardzo piękne i ciekawe.
Najpierw wspólny śpiew, później
krótkie rozważanie do Ewangelii, a
na koniec słówko któregoś z naszych
nauczycieli. To właśnie o tych
słówkach chciałabym napisać. O
tych, które najbardziej utkwiły w
mojej pamięci.
Zaczynając od września,
pierwszym słówkiem, o którym
chciałabym wspomnieć, jest
refleksja Pani Izy Wąsik-Syty.
Z racji tego, że Pani Iza uczy języka
polskiego, mówiła o tym, co tak
naprawdę oznacza sformułowanie
„magia świąt” i dlaczego, jako
chrześcijanie, nie powinniśmy go
używać. Na początku poznaliśmy
słownikową definicję słowa„magia”.
Wtedy pewnie każdemu uczniowi
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z nas znajdzie w ich ofercie coś dla siebie. 
Weronika Konopka, kl.IIIa

Nasza twórczość
LOVE
LOVE* to akronim
ukrycie radości
radości czerpanej
z przerwanej miłości
zamiana wniwecz
całego uczucia
pomocy ciepła
w bolesne ukłucia
a zamiast tego
w niej występuje
poziom przemocy
nad ludzkim duchem
duszą co dotąd
czysta nieskalana
nie może się wyrwać
spod zła opętania
nie może się przebić
i uciec w tył
i odbudować przyjaźni
obróconej w pył
Antoni Zagajewski,
kl. VII B
*LOVE

– ang. miłość lub akronim wyrażenia Level
of violence – poziom przemocy. Pochodzi ono z
gry Undertale. Zdobywa się go poprzez zabijanie
podziemnych stworzeń. Określa zdolność do zadawania
bólu. Im więcej zabijasz, tym łatwiej jest ci się do tego
zdystansować, łatwiej zadawać cierpienie. Zasady
gry nie pozwalają na wycofanie się z raz rozpoczętej
zabójczej akcji. Natomiast wszystko, co zrobisz, zostanie
zapamiętane przez tworzące ją postaci.

stojącemu na korytarzu przez
głowę przeszła myśl: „rzeczywiście
coś tu nie gra” i bardzo możliwe,
że wiele osób przestało używać
omawianego zwrotu. Magia jest
przecież ogółem wierzeń i praktyk
opartych na przekonaniu o istnieniu
mocy nadprzyrodzonych, które
można opanować i wywoływać za
pomocą zaklęć, obrzędów i czarów.
Krótko mówiąc - nie pasuje ona do
określania świąt katolickich.
Drugie słówko, które
chciałabym przytoczyć, zostało
wygłoszone stosunkowo niedawno,
bo 8 marca. Wtedy pan Krzysztof
Stadniczuk, nasz nauczyciel
geografii, przywołał kilka ciekawych
statystyk na temat tego, czym różnią
się kobiety od mężczyzn. Wspomniał
o tym, że kobiety żyją dłużej, ale

że aż 16 minut dziennie spędzają
przed otwartą szafą, zastanawiając
się, w co się ubrać. Dowiedzieliśmy
się także, że to mężczyźni powodują
więcej wypadków na drogach. Nie
mogło też zabraknąć informacji,
że kobiety widzą kolory, takie jak
akwamaryna, turkusowy czy indygo,
a płeć przeciwna widzi po prostu
niebieski.
Podsumowując, słówka
naszych nauczycieli są bardzo
ciekawe i warto ich słuchać, bo
bardzo często przekazują nam
wiele rzeczy, które później mogą
nam się przydać w życiu. Apeli nie
opłaca się omijać. 
Zosia di Feliciantonio, kl. IIC GIM

Przed bierzmowaniem
Dla większości uczniów
klas trzecich 6 kwietnia 2018
roku będzie bardzo ważną datą.
Będzie dla nas dniem przyjęcia
sakramentu
bierzmowania,
zostaniemy wzięci pod specjalną
opiekę Ducha Świętego. Nasza
szkoła przygotowuje nas to
tego sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej. Pan Bartosz Steuer
przyjął nas pod swoje skrzydła,
a my razem z naszym katechetą
dogłębnie poznawaliśmy prawdy
wiary i inne nieprzemierzone
tajemnice małego katechizmu.
Jednak dla większości z nas (tak
powinno być) poznanie ich nie było
żadną tajemnicą, bo już od wielu
lat w większości z naszych rodzin
odmawiamy te modlitwy i żyjemy
tymi prawami.
Inną częścią naszego

przygotowania jest też wybranie
lektury duchowej (nie duchownej
- duchowna jest osoba. I jest nią
kapłan, ojciec albo zakonnik).
Dla niektórych z nas mogło to
być trudne zadanie. Wielu z nas
prawdopodobnie miało problem
z wybraniem patrona, który od dnia
przyjęcia sakramentu bierzmowania
będzie miał nad nami szczególną
pieczę. Świętych jest dużo. A każdy
kierował się przy wyborze patrona
czymś innym. Dla niektórych
jest to święty wskazany im przez
rodziców, rodzinę. Dla innych - święty, wybrany na patrona przez
przyszłych Bierzmowanych, taki,
który ukazuje piękną drogę życia,
którą chcą naśladować.
Ja
sama
długo
zastanawiałam się nad patronem,
który od bierzmowania będzie mi

szczególnie bliski. I w końcu wybór
padł na błogosławioną Chiarę Luce
Badano. Błogosławiona Chiara
urodziła się w 1971 roku w Savonie
we Włoszech. To rodzice przekazali
jej wiarę. Była niezwykle dobra,
pomocna, promienna i zawsze
uśmiechnięta. W sposób poruszający
dawała świadectwo wiary tym,
którzy się pogubili. W wieku 17 lat
zachorowała na nowotwór złośliwy
kości. Jednak nadal, pomimo bólu,
swoją radością i świadectwem życia
nawracała. Była niezwykła. Ludzie,
którzy odwiedzali ją w szpitalu, aby
ją pocieszyć, w rezultacie wychodzili
pokrzepieni przez nią. Chiara nie
traktowała choroby jako kary.
Śmierć nazywała zaślubinami
z Jezusem. W jej świadectwie życia
najbardziej porusza to, jak bardzo,
pomimo wielkiego cierpienia,
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poświęciła się innym do samego
końca. I jak w nienachalny sposób
nawracała.
Wielu jest patronów, którzy
swoim życiem mogą zachęcić nas do
działania. A nasz patron będzie nam
pomagał przez resztę życia.
Kolejnym etapem naszego
przygotowania do bierzmowania
był wybór lektury duchowej. Jeśli
ktoś miał jakieś wątpliwości, mógł
skorzystać z kilku rad pana Steuera.
Niektórzy chcieli przeczytać

SZKOŁA
jakąś książkę związaną z naszym
patronem albo też szukali czegoś
teologicznego. Ale tak naprawdę
chodzi o to, żeby młody człowiek
po lekturze zachwycił się pięknem
Boga i był pewny Jego obecności,
aby nasza książka była pogłębieniem
relacji z Bogiem. Chodzi też o to,
aby lektura była otwarciem się na
prawdę, jaką jest Bóg.
Ten czas, który nam
pozostał, powinniśmy jak najlepiej
wykorzystać, abyśmy sakrament

bierzmowania przyjęli w całkowitej
świadomości i z wdzięcznością za
łaskę jego przyjęcia. I aby nasz
święty patron, dobrze wybrany,
towarzyszył nam na całe życie
i obdarzał łaskami. 
Marta Koronczok, kl.3a

Co w Salezie piszczy? - czyli pogawędka
z panią Eweliną Dąbrowską, Zofią Choińską,
Krzysztofem Adachem i Stanisławem Wójcikiem
Wsiadłem do tramwaju.
Ścisk jak zawsze. Rozglądałem się
za miejscem, lecz o każde już bili
się inni, więc założyłem słuchawki
i pogłośniłem muzykę. Telefon
ostrzegał, że zepsuję sobie słuch,
no ale cóż… Ktoś chyba próbował
dobrać się do mojego (pustego)
portfela, byłem świadkiem trzech
kłótni i jakaś kobieta prawie na mnie
usiadła. Potem kilka razy zostałem
popchnięty, aż wreszcie usłyszałem
(oprócz Johna Coltrane’a) nagłe
Arkady Capitol. I w tym momencie
mnie olśniło. Powinienem zrobić
reportaż o orkiestrze! Na szczęście
miałem tak zwany (przez księdza
Grzegorza) kajecik.
Sam pomysł orkiestry
powstał podczas fundowania
szkoły, został stworzony przez
Dolnośląskie
Towarzystwo
Muzyczne, a dofinansowany
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz
gminę Wrocław, która zajęła się
dofinansowaniem instruktorów.
Instrumenty są wypożyczone,
do oddania. Organizacja wygląda
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następująco: raz w tygodniu
uczestniczymy w lekcji instrumentu
i raz w ćwiczeniach orkiestry.
Oczywiście trzeba też ćwiczyć w
domu. Swoje kazoo można zostawić
w szkole na portierni i w razie czego
stamtąd odebrać.
Zbieranie ochotników do

chce spróbować, a następnie,
czy osoba ta nie chciałaby grać
w orkiestrze. Potem już tylko
papierologia i inne tego typu
sprawy, i siup, jesteś w orkiestrze.
Działało to trochę jak efekt domina
- grasz, podoba ci się, mówisz, że
spytasz rodziców, zgoda rodziców,

orkiestry, przynajmniej u nas w
klasie, wyglądało następująco:
pani Ewelina nagle wyjęła sakshorn,
zagrała dwa dźwięki i spytała, kto

wydanie instrumentu, pierwsze
lekcje i wejście do orkiestry
szkolnej.

Jak wyglądała pierwsza
próba? Na początku ustawiono
krzesła, przed nimi pulpity, a na
nich nuty. Muzycy zajęli miejsca.
Na końcu bębny, potem sakshorny
oraz saksofony, a na samym
przodzie - flety i klarnety. Zaczęli
grać. Na pierwszy ogień klasyk -„Sto
lat”.
W najbliższym czasie
pokażemy się na drzwiach
otwartych naszej szkoły. Zagramy
„Sto lat” oraz dwie nowe pieśni
patriotyczne - oznajmiła pani
Ewelina.
Kiedy siedzi się blisko, to
uszy bolą (jest głośno). Grają ładnie.
Po dokładniejszym przyjrzeniu się
orkiestrze można stwierdzić, że jest
monolitem.
Orkiestra jest bardzo zżyta,
osoby z liceum poznają osoby
z podstawówki, co bardzo mnie
cieszy - dodaje pani Ewelina.
Przychodzenie tu sprawia
mi przyjemność. Atmosfera jest
przyjazna, miła, czuć obecność pani

Eweliny, ciepło w orkiestrze. Przede
wszystkim nasza pani jest cierpliwa
- podsumowuje Zofia Choińska,
która gra na klarnecie.
Czuję się tu dobrze, lubię
tych ludzi, a pani jest jak przyjaciel.
Poza tym nie mam tu problemów
- mruczy Stanisław Wójcik, grający
na bębnie.
Podoba mi się, zacząłem
grać na flecie dzięki orkiestrze - mówi, śmiejąc się, Krzysztof Adach,
który gra na flecie.
Wielu z nich uczy się od
podstaw. O to też spytałem kilku
uczestników. Było tam też sporo
maluchów, ale pani Ewelina
jakimś cudem ich wszystkich
„ogarniała”.
Dzięki orkiestrze zacząłem
grać. Oczywiście stres jest, ale lubię
występować - mówi Stanisław
Wójcik.
Grałam na klarnecie od
kiedy skończyłam 3 lata, lecz
potem miałam 2 lata przerwy.
Gram teraz między innymi po

to, żeby nie zmarnować lat nauki
oraz talentu - przyznaje Zofia
Choińska.
Nie czuję się jakimś wielkim
dyrygentem, w sumie to uczę się
wraz z orkiestrą, lecz cieszę się, że
wielu z nas też zaczyna od podstaw
- uzupełnia pani Ewelina.
Dowiedziałem się też, że
pod koniec roku nasza orkiestra
zagra na Dniach Wrocławia wraz
z innymi dwoma szkołami z projektu
„Wszystko gra - szkolne orkiestry
dęte”.
Jakie są moje odczucia
co do ludzi, którzy zaangażowali
się w to wyzwanie? Na pewno są
mili, przyjaźnie nastawieni i starają
się być jak najlepsi. Muszą też
być wytrwali, mężnie znoszący
ewentuale porażki. Czułem się
wśród nich jak wśród swoich.
Wnioski:
im
więcej,
tym lepiej (bo przecież, żeby
stworzyć orkiestrę, potrzeba wielu
muzyków). 
Tadeusz Paplaczyk
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Salez przejmuje sejm
Nauczanie poprzez doświadczenie najlepiej
uzupełnia wiedzę młodego umysłu. W ten sposób lepiej
się zapamiętuje i kojarzy fakty. Dlatego uczniowie
młodszych klas, którzy skorzystali z zaproszenia posła
Czarneckiego na jednodniową wycieczkę po sejmie,
mogą pochwalić się znajomością polskiego procesu
ustawodawstwa od środka.
W przedostatni dzień
lutego dwudziestoczteroosobowa
grupa uczniów naszej szkoły
udała się w kierunku Warszawy,
aby wejść do serca polskiej
legislatywy. Taką możliwość
otrzymali uczniowie wchodzący
w skład samorządu uczniowskiego
oraz zwycięzcy organizowanego
wcześniej konkursu Bosco
Talent.
W
sejmie zapadają
najważniejsze decyzje dotyczące
naszego państwa, więc dobrze
byłoby, aby uczniowie poznali to
miejsce – mówi profesor Krzysztof
Sobczuk, opiekun wycieczki.
Sejm stanowi pierwszą izbę, tradycyjnie
nazywaną izbą niższą, polskiego parlamentu. W ramach
poszerzania wiedzy, sejmowi przewodnicy podczas
godzinnego zwiedzania oprowadzają po budynku
sejmu, przybliżają historię parlamentu, informują,
w jaki sposób funkcjonuje współczesny parlament
i jak powstaje ustawa. Ponadto zapoznają się z pracą,
obowiązkami i prawami parlamentarzystów, a na
końcu odpowiadają na pytania w sprawach, które
budzą szczególne zainteresowanie. Zaproszeniem
oraz przyjęciem salezjańskiej delegacji zajął się poseł
Przemysław Czarnecki, pochodzący z Wrocławia,
który również nie zdołał się uchronić od odważnych
pytań młodych zwiedzających. Między innymi jeden
z uczniów zapytał pana posła, ile zarabia – śmieje
się profesor.
Większość była zaskoczona tym, że na sali
znajdowało się tak mało osób. Dowiedzieliśmy się,
że duża liczba posłów uczestniczy w różnego rodzaju
komisjach, w związku z czym idą na te komisje i nie
mogą wtedy uczestniczyć w obradach. Przychodzą
jedynie na głosowania – dodaje.
Młodzież w dwudziestym pierwszym wieku
często nie jest świadoma, jak wygląda praca posła i co
12 Salez Times Marzec 2018

Sto dni do matury
tak naprawdę dzieje się na sali plenarnej. Budowanie
tej świadomości już u podstaw edukacji sprawi, że
uczniowie staną przy urnach jako pełnowartościowi,
mądrzy i rozumiejący powagę sytuacji obywatele.
Jak powszechnie wiadomo, wszystko zaczyna się
od edukacji.
Najbardziej atrakcyjną i efektywną formą pracy

pozalekcyjnej są właśnie wycieczki, które stanowią
źródło obserwacji i doświadczeń. Tego często nie jest
w stanie dostarczyć nawet najbardziej interesująca
lekcja w klasie. Poza tym uczniowie mają możność
nabywania informacji prosto ze źródła, co stanowi
dodatkowy bodziec do „wkręcenia się” w temat. Taki
zabieg poszerza horyzonty i pokazuje nowe możliwości
w obieraniu dalszej drogi, podejmowaniu decyzji
mających wpływ na całe dorosłe życie.
Etap nauczania podstawowego jest idealnym
etapem do rozpoczęcia pokazywania fundamentów
państwa, w którym wychowywane jest dziecko. Do
budowania własnej opinii, uczenia różnorodności
spojrzeń na jeden problem oraz przekazywania
wartości kulturalnych. O wszystkie wymienione aspekty
życia społecznego zatroszczyli się organizatorzy oraz
opiekunowie wycieczki do sejmu, pozostaje mieć
nadzieję, że przekazana wiedza nie przepadła, a wręcz
przeciwnie – zakiełkuje. 
Kinga Pajęcka, kl. 3LO

Zgodnie z tradycją uczniowie klasy trzeciej
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali ostatnie
sto dni przygotowań do egzaminu dojrzałości.
Uroczystość przypadła na trzeciego lutego i odbyła
się w Dobrzykowicach, niedaleko Wrocławia.
Godzinę wcześniej uczniowie przeprowadzali
ostatnie próby poloneza, dokonywali finalnych
poprawek, aby o godzinie dziewiętnastej zaprezentować
tradycyjny taniec. Od tego się zaczęło. Osiem ubranych
wieczorowo par wirujących na parkiecie. Zaraz po tym
pięknym otwarciu imprezy, głos zabrali uczniowie,
którzy przygotowali mowę podsumowującą ostatnie
trzy lata ich edukacji. W przemówieniu nie zabrakło
podziękowań dla profesorów, którzy przeprowadzili
tegorocznych maturzystów przez tę wyboistą drogę.
Nie obyło się również bez akcentu humorystycznego,
charakterystycznego dla klasy trzeciej. Następnie głos
zabrał ksiądz dyrektor Jerzy Babiak. Życzył obecnym
udanej zabawy, zdanej matury i powodzenia na dalszej
drodze życia.
Uroczystość była kameralna z uwagi na i tak
niedużą liczbę osób w klasie trzeciej. Absolutnie
nie przeszkodziło to w dobrej zabawie. DJ nie miał
problemu z graniem utworów na zamówienie, więc
każdy znalazł coś dla siebie. Na szczególną pochwałę

za przejęcie parkietu zasługuje ksiądz Mariusz Pupka,
który wraz z panią Patrycją Chmiel skradł całe show.
Reszta uczniów również świetnie radziła sobie na
parkiecie. Tańce trwały aż do drugiej w nocy, choć
zostali tylko najwytrwalsi.

Klasa trzecia może zaliczyć studniówkę do
udanej imprezy, wprowadzającej ich w nowy etap
życia. Bo przecież od tego dnia zostało symboliczne
sto dni do matury. Po wyszaleniu się na balu, można
zacząć przygotowania pełną parą. 
Kinga Pajęcka, kl. 3 LO

Nasz sukces! Srebrna Kreatywność!

Pomiędzy 11 a 13 marca miała miejsce XIII
Olimpiada Kreatywności „Destination Imagination”.
Drużyny z całej Polski, w składzie od 4 do 7 uczestników,
oraz ich trenerzy przybyli do Wrocławia, aby wziąć

udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Nie mogło też
zabraknąć gości z zagranicy. Gościliśmy m.in. drużyny
z Grecji, Turcji czy Chin. Każda z drużyn musiała wybrać
jedno wyzwanie: techniczne, naukowe, konstrukcyjne,
artystyczne, improwizacyjne albo społeczne. Drużyny
rywalizowały w podziale na kategorie wiekowe.
Pierwszą kategorię wiekową stanowiły młodsze klasy
podstawówki, drugą - starsze klasy podstawówki,
trzecią tworzyli gimnazjaliści i licealiści, natomiast
w czwartej kategorii wiekowej współzawodniczyli
studenci. Stworzono również odrębną kategorię,
tzw. „wschodzące gwiazdy” (w tej kategorii startują
przedszkolaki). Zwycięskie drużyny spotkają się na
Olimpiadzie Światowej w USA.
W tym wyjątkowym przedsięwzięciu nie mogło
zabraknąć uczniów Salezu. Nasza szkoła wzięła udział
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w rozgrywkach już po raz drugi. Reprezentowały
nas 3 drużyny: licealna (wyzwanie artystyczne),
podstawówki (wyzwanie techniczne) i maluchów.
Przedszkolaki prezentowały różnice pomiędzy życiem
dzieci różnych kultur (z Polski i z Indii).
Największy sukces zawdzięczamy jednakże
drużynie podstawówki. „Kreatywny Salez” zdobył 2.
miejsce! Gratulujemy! 
Patrycja Szwabowicz

Nasza twórczość
Na kobiety
Najlepszego
paniom życzę
mimo iż ja
się nie liczę
Byście wy nas
nie ganiły
Ale dla nas
miłe były
Może kiedyś
polubimy
i kobiety
docenimy
A na razie
hulaj dusza
wiwat każdej pannie
jej słusza
Antoni Zagajewski,
kl. VII B
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Wycieczka do Miśni
i Drezna
11.12.2017 roku o godzinie 7:00 rano spod
szkoły podstawowej grupa uczniów wyjechała do
Niemiec. Pośród wyjeżdżających byli siódmoklasiści,
gimnazjaliści i licealiści – przeważnie członkowie grup
niemieckojęzycznych – oraz kilku nauczycieli.
Podróż trwała kilka godzin, jednak niektórzy
znaleźli świetny sposób na nudę – sen. Po przekroczeniu
polsko-niemieckiej granicy mieliśmy również małą
przygodę z kontrolą graniczną, z której ostatecznie
wyszliśmy cało.
Gdy dojechaliśmy do Miśni, ruszyliśmy
do muzeum miśnieńskiej porcelany. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od bardzo ciekawej lekcji o wytwarzaniu
porcelany i procesach jej zdobienia. Później mogliśmy
zająć się samodzielnym zwiedzaniem. W kilkuosobowych
grupkach podziwialiśmy niezwykłe porcelanowe
rzeźby, figury, ozdoby i zastawę stołową. Szczególnie
zachwycaliśmy się ogromnymi zwierzętami – przy
niektórych były ceny sięgające 66 tysięcy euro!
Oczarowani pięknem chodziliśmy między cudnymi
gablotami umieszczonymi w ogromnych salach
z malowidłami na sufitach. Po tak niesamowitym
pobycie pośród porcelanowych arcydzieł, trudno
nam było wyjść z muzeum.
Chwilkę później znów wsiedliśmy do autokaru,
gotowi na następną niezapomnianą przygodę (na
którą zresztą nie czekaliśmy długo). Tym razem
wysiedliśmy w Dreźnie, uroczym niemieckim
mieście. Udaliśmy się na rynek miasta, gdzie był
jarmark świąteczny. Ponownie podzieliliśmy się
na grupki i poszliśmy na targ – równie magiczny
jak muzeum. Na rynku znajdowało się mnóstwo
stoisk. Każde z nich oferowało coś innego: typowo
niemieckie potrawy i napoje, piernikowe serduszka z
życzeniami, drewniane zabawki, ozdoby choinkowe,
oryginalne mydła i pięknie zdobione świece. Wybór
był ogromny, tak że każdy uczestnik wycieczki znalazł
coś dla siebie i mógł kupić wspaniałe prezenty dla
swojej rodziny.
Po kilku godzinach spędzonych na jarmarku
spotkaliśmy się w umówionym miejscu – zmęczeni,
ale szczęśliwi. Niedługo później przyjechał nasz bus
i zabrał z powrotem do Polski, a po wycieczce zostały
nam niezapomniane wrażenia i rzeczy kupione na
targu. 
Katarzyna Leibmann, kl. VII B

Wywiad z panią Magdą Szewczyk
Co najbardziej podoba się
Pani w naszej szkole?
Uczniowie,
szczególnie
wtedy, kiedy grają w ping- ponga, kiedy spędzają
aktywnie i radośnie czas.
Bardzo lubię atmosferę
pełną życzliwości w gronie
pedagogicznym. Wszyscy
w szkole się znają. Nikt
nie
jest
anonimowy.
Nasza szkoła to miejsce
z radycjami i wartościami. Praca tutaj jest moją pasją,
bo mogę też otwarcie przekazywać chrześcijańskie
wartości na co dzień. Cieszy mnie w naszej szkole to,
że mogę się rozwijać, realizować swoje pomysły, brać
udział w międzynarodowych szkoleniach.
A co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Lubię czytać książki, chodzić po górach i spacerować,
sadzić rośliny w ogródku. Uwielbiam podróżować z moją
rodziną i przyjaciółmi, bawić się z synami: Mikołajem,
Maksem i Michałem, a także szukać nowych pomysłów
do wykorzystania w naszej szkole.
Co sądzi Pani o obiadach w szkolnej stołówce?
Często jem w szkole obiady i bardzo mi smakują.
Uważam, że są różnorodne, lubię dwa rodzaje sałatek,
które są serwowane.
Jakiego przedmiotu uczy Pani w naszej szkole?
Uczę biologii od 18 lat w naszym Salezjańskim Liceum.
Przygotowuję uczniów do matury. Uczyłam też
wychowania do życia w rodzinie, ale teraz, z powodu
moich obowiązków, nie mam na to czasu.
Jak to się stało, że właśnie biologii?
Wszystko zaczęło się od mojego udziału w olimpiadach
biologicznych w szkole podstawowej, w 6 klasie.
Zostałam zainspirowana przed nauczyciela i mimo
że nie czułam się bardzo dobra z biologii, podjęłam
to wyzwanie. Kiedy zostałam laureatką olimpiady
na poziomie wojewódzkim, zdecydowałam się na
wybór kierunku biologiczno-chemicznego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Legnicy. Następne były studia na
Uniwersytecie Wrocławskim, potem studia doktoranckie.
Prowadziłam badania nad inwazją bakterii do tkanek
jelitowych. Podczas studiów byłam zaangażowana w
działalność Salezjańskiego Duszpasterstwa Horeb - pracę w Oratorium. Po tym czasie pracę dołączyłam
do w Prywatnego Liceum Salezjańskim i od tej pory
jest to część mojego życia. Także moja rodzina jest
zaangażowana w życie szkoły.

Jakie są Pani obowiązki?
Oprócz tego, że uczę biologii i jestem wychowawcą
klasy III w liceum, odpowiadam wraz z ks. dyrektorem
Jerzym Babiakiem i ks. Grzegorzem Olesiem za pracę
szkoły. Nie będę zanudzać szczegółami… Od 2004 roku
opracowuję i koordynuję projekty międzynarodowe.
W tym roku kończymy nasz projekt Erasmus+
o wulkanach i trzęsieniach ziemi, ale przygotowałam już
nowe projekty dla liceum i szkoły podstawowej. Jakie to
projekty, dowiecie się w czerwcu albo podczas wakacji,
jeżeli zostaną zaakceptowane przez Narodową Agencję
w Warszawie. Praca nad projektami to fantastyczna
przygoda, podczas której poznajemy nowe kraje
i ludzi, inne kultury. Podziwiamy piękny świat, ale też
się uczymy. Pisząc mój projekt o wulkanach, sama
musiałam wiele o nich poczytać.
Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole?
Od 18.
A jak to jest?
Na pewno jest to wyzwanie, za każdym razem coś
nowego i zaskakującego, nowi ludzie wnoszą wiele
radości i wartości w nasze życie. 18 lat minęło bardzo
szybko… Spotkałam wielu wspaniałych uczniów
i nauczycieli, wspólnie przeżyliśmy wiele dobrych chwil.
Skąd pani czerpie pomysły na międzynarodowe
projekty naukowe w szkole?
Szukam takich, które są związane z biologią, ekologią,
środowiskiem, nowymi technologiami, a także tych,
przy których uczniowie mogą się wykazać, realizować
różne ciekawe pomysły. Chciałabym, aby mogli
pojechać w interesujące miejsca na świecie. Jeśli będzie
zaakceptowany projekt o Geoparkach Europy, uczniowie
polecą na wyspę francuską – Guadalupę, położoną na
Małych Antylach, albo na Cypr, do Hiszpanii, Włoch.
Zawsze szukam szkół partnerskich, które są otwarte na
innych i znajdują się w ciekawych miejscach.
Co najbardziej lubi Pani w byciu nauczycielem?
Kontakt z uczniami, rozmowy… Radość bycia młodym!


Amelia Dudek, klasa VIIB
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COWEWRO?
Wrocław jeszcze przed otrzymaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 tętnił życiem
w każdej ze sfer współczesnych Muz. Zarówno wydarzenia teatralne, muzealne, poetyckie czy muzyczne
cieszyły się wysokim poziomem i popularnością, ale to właśnie okres ESK, dał wrocławianom ogromną
ilość wszelkiego rodzaju eventów na niemal każdy dzień roku i w ten sposób rozpuścił nieco ich żądne
kultury umysły.
Dziś, pozbawieni aż tak wielkich środków na działalność artystyczną, (chociaż w porównaniu z innymi
miastami Polski, Wrocław i tak wypada dość korzystnie) aby znaleźć coś wartego uwagi, należy się nieco
wysilić i przejrzeć ulotki z półek, półeczek wielu kawiarni, kin i oczywiście samej BarBary. Wizja elementu
poszukiwań w dzisiejszym, szybko biegnącym stylu życia może zniechęcić, stąd ten artykuł śpieszący
z pomocą i kilkoma skrajnie subiektywnymi propozycjami spędzenia kwietniowych i majowych wieczorów
zarówno na wydarzeniach ośrodków instytucjonalnych, jak i wśród alternatywnej (samowystarczalnej,
offowej, nieinstytucjonalnej) twórczości.

#OFF

#INSTYTUCJE /
ORGANIZACJE

I. Wystawa „Peekaboo – polska ilustracja dla
dzieci” by BWA Wrocław
Data: 23/03- 06/05
Cena: FREE
Miejsce: Galeria Dizajn

I. Spektakl „Makbet” by Agata Duda-Gracz
+ zespół Teatru Capitol
Data: 05-08/04
Cena: 25-70 zł
Miejsce: Teatr Muzyczny Capitol

Polska ilustracja w książkach dla dzieci
po długiej przerwie od swoich złotych czasów,
(1950-1980) przeżywa swoisty renesans, gdzie nowi
twórcy ku uciesze dzieci, rodziców i sympatyków
tego szczególnego rodzaju grafiki prezentują
nowatorskie, miłe dla oka i pomysłowe rozwiązania
na zaangażowanie najmłodszych w spotkaniu ze
sztuką.
Uwaga! Wszyscy, bez względu na wiek,
mile widziani!

Oryginalna adaptacja ponadczasowego
dramatu ukochanego i znienawidzonego zarazem
- Williama Shakespeare’a. Reżyserka, tworząc to
przedstawienie, skupiła swoją uwagę na brutalności
średniowiecza, przenikanie się kultury pogańskiej
i chrześcijańskiej, co najłatwiej usłyszeć w aranżacji
muzycznej stylizowanej na trzynastowieczne pieśni
chóralne, pogrzebowe i folkowe. Krew i pytanie,
czy zło jest negatywnym, a może jedynym efektem
posiadania władzy przeplata się przez cały spektakl.
Zdecydowanie warte zobaczenia, najlepiej po
lekturze dramatu.

II. Spektakl „Uśpieni” by PSYCHOTEATR
Data: 6-7/04
Cena: 15-20 zł
Miejsce: Teatr Polski
Autorskie przedstawienie teatralne,
zakorzenione w muzyce eksperymentalnej i metodzie
teatru fizycznego, w programach opatrzone
enigmatycznymi zdaniami o odbiciach i lustrach.
Młodzi, aktywni twórcy: Angelika Pytel, Sebastian
Zakrzewski i Paweł Rychter ,rozpoznawalni już
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II. Turniej „Babski Slam” by Strefa Kultury
Wrocław
Data: 13/04
Cena: 5 zł
Miejsce: Impart

na scenie OFF-u za swoją autentyczność i pełne
emocji wystąpienia, z pewnością nie zawiodą
i tym razem.
III. Spektakl „Wszyscy=bogowie we krwi” by
Układ Formalny
Data: 29/04
Cena: 20 zł
Miejsce: Instytut Grotowskiego, Sala Teatru
Laboratorium
Jaka jest prawdziwa natura człowieka?
W jaki sposób uwalniają się w nas najgorsze,
zdehumanizowane instynkty? Te pytanie zdaje
się zadawać William Golding w swojej wybitnej
powieści „Władca Much” o młodych chłopcach,
którzy po katastrofie lotniczej, znaleźli się na wyspie
bez dorosłych. Układ Formalny, inspirując się tym
ponadczasowym dziełem, eksploruje jego założenia,
tworząc niezapomniany, uderzający w każdego
widza, spektakl, zaskakujący formą i rozwiązaniami
scenicznymi. Zobaczyć tych wybitnych, świeżych
artystów tylko raz, to zdecydowanie za mało.
IV. Spektakl „Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm” by Fundacja Zarzewie
Data: 22-23/05
Cena: 20 zł
Miejsce: Instytut Grotowskiego, Sala Teatru
Laboratorium
Poszukiwania prowadzone przez aktorów
i reżysera skomplikowanej relacji między dwójką
głównych bohaterów powieści „Kobieta z wydm”
japońskiego pisarza Kōbō Abe, zaowocowały
wzruszającym przedstawieniem wśród piasku,
cieni, cudownej obecności i uważności na scenie,
odczuwalnej tak samo przez występujących, jak
i widzów. Ruch odgrywa tu kluczową rolę, wnosząc
wartość merytoryczną na poziomy, których nie
powstydziłby się sam Jerzy Grotowski.

profesjonalnych poetów, jak i amatorów słowa.
To pierwsze spotkanie Impartu ze Slamem, ale jak
zapewniają organizatorzy - nie ostatnie. W piątek
trzynastego, jak wskazuje nazwa konkursu, będą
występować tylko panie z własną twórczością, ale
wstęp na widownię (jak na razie) mają również
panowie. Tych, którzy uwielbiają oryginalną lirykę,
a nie słyszeli nigdy o tym rodzaju performance’u
zapraszam szczególnie, a tych którzy stronią
od poezji - tym bardziej. Slam jest najlepszym
początkiem podróży w świat poezji.
III. Wege Festiwal vol.2 Wrocław by Wege
Festiwal
Data: 14/04
Cena: FREE
Miejsce: Czasoprzestrzeń Wrocław
Wege Festiwal gości już drugi raz w mieście
stu mostów, zrzeszając wegan i wegetarian z całego
miasta. Na miejscu będzie można kupić wiele
niedostępnych globalnie wegańskich produktów
spożywczych, przypraw, a także spróbować ofert
wielu lokalnych i mobilnych restauracji roślinnych.
Poza pełnym brzuchem, będzie można znaleźć
tam naturalne, cruelty free produkty kosmetyczne
i autorskie ubrania młodych projektantów, wszystkie
utrzymane w idei niewykorzystywania zwierząt.
Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby spróbować
czegoś nowego i poznać vege stronę dbania o życie
swoje, innych, żywych istot i całej planety. 
J.C.

Slam jako forma poetycka rozwija się
w Polsce w zaskakującym tempie. Efektem
tego jest wiele wydarzeń skupiających zarówno
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Dla najmłodszych
Czym jeszcze ciekawym zaskoczy nas nasze
miasto w najbliższym czasie? Kulturalnych wydarzeń
jest we Wrocławiu pod dostatkiem, zarówno dla
najmłodszych, jak i rodziców. Zebrane propozycje
idealnie nadają się na rodzinne weekendowe wyjście
w ramach ciekawego spędzania czasu.
Wrocławski Teatr Lalek uwielbia tworzyć
dla dzieci. Na ich oficjalnej stronie czytamy: „Jako
placówka programowo skierowana do najmłodszych
odbiorców – dzieci i młodzieży, a także ich rodziców
i nauczycieli, teatr realizuje swoją wychowawczą misję,
łącząc działalność artystyczną z edukacyjną.” I ta
misja wychodzi im perfekcyjnie. Pod koniec marca
zobaczyć będzie można na ich deskach, między
innymi: „Czarodziejski flet” - spektakl stworzony na
podstawie jednej z najsłynniejszych oper Mozarta
i opowiadający o magicznej sile muzyki. Autorka była,
widziała i z czystym sumieniem poleca każdemu. Dzieje
się dużo, jest kolorowo – barokowe kostiumy i baśniowa
scenografia to przyjemność dla oka. Muzyka gra na
żywo, Mozart nosi conversy i w wielu wypowiedziach
odnosi się do współczesności. Nie da się nie lubić
muzyki klasycznej w tym wykonaniu.
Kolejną propozycją WTL jest „Odd i Luna”. Odd
ma siedem lat i głowę będącą jajkiem. Żyje w strachu,
aby przypadkiem jej nie stłuc. Boi się innych, boi się
krzywdy z ich strony. Luna jest ciemnoskóra, nie zna
i nie rozumie nikogo. Tak samo, jak nikt nie rozumie
jej. Bohaterów łączy poczucie samotności i bycie
nieakceptowanym przez społeczeństwo. Ich codziennym
rytuałem jest rozmowa z księżycem i nadzieja na
zmianę w życiu. Spektakl stworzony na podstawie
książek norweskiej autorki Lisy Aisato: „ODD ER ET
EGG” i „EN FISK TIL LUNA”. Połączone w jednej sztuce
książki nie łączą się ze sobą fabularnie, praktycznie
nie zawierają słów, bazują na baśniowym obrazie.
Opowiadają o inności i poszukiwaniu własnego
miejsca na świecie.
Wrocławski Teatr Lalek zainspirowało też
jedno z ostatnich i najbardziej tajemniczych dzieł
Shakespeare’a – „Burza”. Twórcy „Czarodziejskiego
fletu” - Elżbieta Chowaniec i Marek Zákostelecký - ponownie mierzą się z klasyką, chcąc udowodnić, że
młodzież też może odnaleźć się w tych klimatach. Akcję
utworu przenoszą w kosmos, a w swojej interpretacji
wydostają na pierwszy plan wątek miłosny. Szybkie
tempo, humor i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że
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spektakl od początku przykuwa uwagę najmłodszych
i do końca trzyma ich w napięciu niczym najlepsze
powieści Juliusza Verne’a – czytamy. I rzeczywiście
tak jest. Spektakl będzie grany od 11 kwietnia.
Wrocławska Opera przygotowała, nie tylko dla
młodzieży, „Kopciuszka”. Libretto opery „Kopciuszek”
wprowadza widzów w świat klarownych podziałów na
dobro i zło, a inscenizacja słynnej Iriny Brook przenosi
odwieczny konflikt wartości na grunt współczesnych
realiów. Całość zanurzona jest w morzu porywających
melodii, co podkreśla komiczny, rozrywkowy charakter
samego dzieła. Pozytywne recenzje zachęcają do
wybrania się na „Kopciuszka” w szczególności, że
grany jest do 6 kwietnia. Później pojawi się dopiero
w czerwcu. 
Kinga Pajęcka, kl. 3LO

Skoki narciarskie
w pigułce
Małyszomania ogarnęła całą Polskę. Od
zwycięstwa Adama Małysza w 1996 roku skoki
narciarskie zyskały w Polsce rangę jednego z najchętniej
oglądanych sportów w historii telewizji i tendencja
ta trwa do dziś. Co się jednak zmieniło od czasów
Wielkiego Mistrza?
Na fali wspomnianej już małyszomanii wychował
się następca mistrza, jak i cała nasza brązowa drużyna
olimpijska. Kiedy Adam Małysz w 2011 roku ogłosił
zakończenie kariery, nie było pewności, kto przejmie
po nim stery. Nie musieliśmy jednak długo czekać,
gdyż w dniu ostatniego skoku Małysza, Kamil Stoch
wywalczył najwyższe podium Pucharu Świata. Było
to jego trzecie podium w tym sezonie. I karuzela
zaczęła kręcić się na nowo.
Drużynowo Polska zaczęła znaczyć coś dopiero
w roku 2009, gdy zajęliśmy czwarte miejsce. Lecz tak
naprawdę nadzieja na stworzenie mocnej, stabilnej
drużyny była marna. Na medal musieliśmy czekać
aż do sezonu 2012/2013, choć nie obyło się bez
emocji. Na początku Polacy w składzie Stoch, Kot,
Żyła, Kubacki zajęli miejsce tuż za podium. Jednak
interwencja Thomasa Morgensterna, który zauważył,
że sędziowie źle policzyli punkty za jego skok, sprawiła,

że mogliśmy cieszyć się pierwszym historycznym
medalem drużynowym w konkursie seniorów.
Następne lata, włącznie z obecnym sezonem,
są pod znakiem Kamila Stocha. Z dorobkiem trzech
złotych medali olimpijskich stał się najbardziej
utytułowanym polskim sportowcem w historii
zimowych igrzysk olimpijskich. Wygrywając w tym
roku wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni,
i tym samym całą jego klasyfikację generalną, dołączył
do jedynego skoczka, któremu udała się ta sztuka,
Svena Hannawalda, i tym samym zapisał się na kartach
historii światowych skoków.
Polskie skoki stały się potęgą, w większości
konkursów Polacy stawiani są jako faworyci.
W początkowych sezonach popularności skoków
narciarskich nikomu nawet nie przyszło do głowy, aby
stawiać naszą reprezentację na czele stawki.
W sporcie liczą się emocje, bez względu na
to, kto je dostarcza. Fani skoków z Polski wykraczają
jednak poza dopingowanie zawodników w granicy
kraju. Popularność zyskują również zagraniczni
sportowcy, często odbierani z większą dozą
entuzjazmu niż rodzimi. Najlepszym przykładem
jest niemiecki, uwielbiany również przez swoich
kolegów po fachu, Andreas Wellinger, tegoroczny
zdobywca złotego medalu olimpijskiego na normalnej
skoczni. Dwudziestodwulatek podbija serca fanek
swoim talentem, poczuciem humoru i pozytywną
energią, czego najlepszym dowodem jest autorka
tekstu.
Skoki narciarskie są bardzo ryzykownym
sportem, mimo to zyskującym coraz to większe
zainteresowanie. Młodzi zaczynają skakać w Pucharze
Świata, podglądając swoich idoli przy pracy. Następuje
wymiana pokoleń, na którą Polacy czekali bardzo
długo. Adam Małysz nie zostawił po sobie pustego
miejsca, wychował godnych następców, którzy trenują
teraz pod jego okiem. Entuzjaści skoków mogą być
pewni, że polska drużyna stanie na podium jeszcze
nie raz. 
Kinga Pajęcka, kl. 3LO

Skandaliczna gwiazda
na lodzie
„Jestem najlepsza. Ja, Tonya.”Bezapelacyjnie,
trzy razy na tak, trzeba to przyznać głośno. Tonya
Harding była najlepszą łyżwiarką figurową swoich
czasów. Co więc poszło nie tak? Trzeba zacząć
od początku.

Jazdę na łyżwach rozpoczęła w wieku trzech
lat. Po pół roku treningów, gdy skończyła już cztery
lata, wygrała swoje pierwsze zawody. Jej kariera
zapowiadała się świetnie. Miała ogromny talent,
determinację, jeździła z pasją. Matka Tonyi zmusiła
ją do porzucenia szkoły średniej, aby mogła w pełni
skupić się na łyżwiarstwie.
Do roku 1991 nie zajmowała wysokich lokat
na zawodach. Jawnie oskarżała sędziów o zaniżanie
jej not. I słusznie. Tonya nie była oceniana jedynie
za jazdę. Sędziowie oceniali również jej wygląd,
sposób zachowania, kuriozalne stroje oraz sytuację
rodzinną, która była trudna. Harding usłyszała to
wprost od jednego z sędziów. O ile na część tych
zarzutów miała wpływ, tak jej sytuacja rodzinna
nie podlegała negocjacjom. Dziewczyna była bita
i zastraszana przez matkę, a później przez męża, Jeffa.
Wielokrotnie wzywała policję, jednak ta nie podjęła
działań w temacie.
Aby wygrać i zmusić jury do nagrodzenia
jej wysokimi notami musiała zrobić coś, czego nie
udało się wcześniej żadnej Amerykance – skoczyć
potrójnego axla. Na zawodach w 1991 roku dokonała
tej sztuki. Jako druga kobieta na świecie.
Otwarcie mówiła o sobie jako o najlepszej
łyżwiarce swoich czasów. Dostała szansę, aby to
udowodnić, lecz dwie błędne decyzje na zawsze
wykluczyły ją ze świata jazdy figurowej.
„Incydent”
Tak powszechnie nazywano sprawę napaści
na Nancy Kerrigan, główną rywalkę Tonyi. W 1994
roku Nancy została zaatakowana po sesji treningowej
na zlecenie byłego już męża Harding – Jeffa Gillooly.
Napastnik uderzył w prawe kolano Nancy, mając
za zadanie wykluczyć ją ze zbliżających się Igrzysk
Olimpijskich w Lillehammer. Stłuczenie nie było
na tyle poważne. Kerrigan nie tylko pojechała na
igrzyska, zdobyła na nich również srebrny medal.
Harding była ósma.
Pierwszym błędem Tonyi był ślub z Jeffem. Bił
ją, zastraszał, a nawet strzelił do niej z broni. Jednak,
aby stworzyć pozory normalnej rodziny, która była
wymogiem zapewnienia sobie miejsca w reprezentacji
Stanów Zjednoczonych, pomimo rozwodu, dalej żyła
z Jeffem. To on stał za wynajęciem ludzi od czarnej
roboty. Powiedział Tonyi, że chce wysłać Nancy listy
z pogróżkami, takie same, jak otrzymywała Harding.
Listy zamieniły się jednak w kompletnie nieprzemyślane
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uderzenie, którym żyła cała Ameryka oraz część świata.
Rozgorzała medialna afera. Obie łyżwiarki znalazły
się w ogniu pytań dziennikarzy.
Tonya utrzymywała, że nie miała pojęcia
o okolicznościach wypadku Nancy. Twierdziła, że
Kerrigan była jej przyjaciółką i nie mogłaby jej tego
zrobić. Harding przestraszyła się jednak, gdy sprawą
zainteresowało się FBI. Pojechała na igrzyska, lecz
każdy jej ruch śledzony był przez kamery. Presja
oraz ogromny stres nie pozwoliły jej wywalczyć
upragnionego złota, ani choćby najniższego stopnia
podium.
Harding zdecydowała się powiedzieć FBI, że to
jej były mąż oraz ochroniarz stali za napaścią. Podczas
gdy osoby bezpośrednio zaangażowane w„incydent”
dostały wyrok osiemnastu miesięcy więzienia, Tonya
Harding, która oskarżona została o utrudnianie śledztwa
oraz o współudział (były mąż zeznawał przeciwko
niej podczas rozprawy), oddana została pod trzyletni
nadzór kuratora i musiała zapłacić wysoką grzywnę.
Lecz nie to było dla niej najgorsze. Harding dostała
dożywotni zakaz udziału w zawodach – zarówno
jako łyżwiarka, jak i trenerka.
Dla lodowiska poświęciła wszystko – rodzinę,
naukę, pracę. Sama przyznała, że ten wyrok był dla
niej dożywociem.
Nie z tej bajki
Tonya od początku była niewygodna dla świata
sportu. Nie pasowała do wzoru idealnej amerykańskiej
księżniczki na lodzie. Używała wulgarnego języka,
wiecznie widywana była z papierosem, przemoc
wyniosła z domu. Nie grzeszyła urodą, nie była
filigranowa, jak jej koleżanki z lodowiska, a stroje
najpierw szyła jej matka, później ona sama.
Amerykański system próbował ją zmienić,
dopasować do reszty, podczas gdy jej jazda broniła się
sama. Oceniając jedynie zdolności, podium miałaby
w zasięgu ręki. Harding długo się opierała, lecz aby
mieć środki do życia i móc dalej jeździć, musiała
się poddać. Musiała mieszkać z mężem, który ją bił,
musiała porzucić swój własny styl. Zmieniła muzykę,
fryzurę i ubiór. Gdy chciała wrócić do formy, trenowała
przerzucając kłody w lesie.
Cały wysiłek poszedł na marne, gdy zdarzył
się „incydent”. Amerykańska Federacja Łyżwiarska
nie przegapiła okazji, by na zawsze pozbyć się
niepasującej Tonyi. Lecz świat o niej nie zapomniał.
Zrodził się swoisty„kult” Harding. Została zapamiętana

20 Salez Times Marzec 2018

ROZRYWKA
jako sprawczyni „jednego z największych skandali
w historii amerykańskiego sportu”, jak napisał The New
York Times. Cała sytuacja określana jest też mianem
„najbardziej amerykańskiej historii kiedykolwiek
opowiedzianej”.
Życie Tonyi Harding nigdy nie było bajką,
jednak przeszło do historii. Legendy o niej samej
krążą do dzisiaj, co doskonale świadczy, jak wielki
miała wpływ na ówczesne społeczeństwo. 
Kinga Pajęcka, kl. III LO

Nasza twórczość
Jest
Byłam po jasnej stronie nocy
A mrok w dzień wplatał się bez końca
I niby talerz roztłuczony
Tym była dla mnie ta twarz słońca
Co swą jasnością bijąc w świat
Od ziemi ciągnie mrok i brak
I więdnie widząc małych ludzi
Co niby duchy pozaświata
Na turkusowo-srebrnej wodzie
Wciąż uśmiercają swoje lata
Jak płyną łódki papierowe
Przez oceanu słone wody
I w granatowym swym pośpiechu
Znajdują śmierci czarne gody
Płynęłam łódką papierową
Wiatr wściekły dmuchał solą w twarz
Żagle zerwały mewy płowe
Jako zapałka pękł mój maszt
Stojąc pośrodku burych fal
Ucząc się świata w samotności
Wdychając sól swój własny strach
I nie chcąc wcale tej miłości
Co jest i będzie była JEST
Karolina Babczuk I LO

Do tańca i do różańca
Muzyka chrześcijańska?
Pewnie połowa z Was ma teraz przed
oczyma starszą panią, która próbuje
śpiewać razem z grającym na inną
melodię organistą. Dzisiaj opowiem
Wam o nie tyle ciekawszym, co
na pewno żywszym odłamie tej
muzyki, czyli o rapie.
Zacznijmy może od
podstaw - czemu o rapie, a nie
hip-hopie? Hip-hop to subkultura
składająca się z czterech elementów.
Jednym z nich jest właśnie gatunek
muzyczny – rap. Pozostałe części
to graffiti, b-boying i djing.
Wróćmy jednak do muzyki.
Skupimy się głównie na nurcie
chrześcijańskim w Polsce. A z roku
na rok staje się on coraz bardziej
obszerny i ciekawszy.
Chrześcijański
rap
zawitał do naszego kraju około
2000 roku. Najpopularniejszym
w tamtym czasie (i zarazem
jednym z pierwszych) był zespół
Full Power Spirit. Ciekawe jest to,
że jego pierwszą płytę pt.„Hip-hop
Dekalog” wydało Wydawnictwo
Salezjańskie. Aktualnie niestety
zespół już nie istnieje.
Największą popularność
ten specyficzny odłam muzyki
osiągnął dopiero około 2013
roku. Na scenie pojawił się
wtedy ksiądz Jakub Bartczak
wraz z swoją debiutancką płytą
„Powołanie”. Wzbudził nią bardzo
wiele kontrowersji, a zarazem
ogromne zainteresowanie. Ksiądz
Jakub zachęcał do czytania Pisma
Świętego, przedstawił rapowaną
wersję przypowieści o Synu
Marnotrawnym i pokazał, jak
można urozmaicić pieśń kościelną
rymowanymi zwrotkami. W 2015
roku wydał swoją drugą płytę pt.„Po
prostu wierzę”. Ten krążek zdobył o
wiele większą popularność. Każda

piosenka była oparta na innym
fragmencie Biblii. Ale ksiądz Jakub
nie jest jedynym duchownym na
polskiej scenie rapu.
Znaczącą
osobą
w chrześcijańskim rapie na pewno
był Tau. Przed nawróceniem
występował pod pseudonimem
Medium. Miał on wtedy wielką
rzeszę fanów, co sprawiło, że
gdy Piotrek się nawrócił, wielu
słuchaczy poszło za nim. Od 2014
roku ewangelizuje przez muzykę,
angażuje się w akcje charytatywne
i daje świadectwo żywej wiary.
Jest też założycielem pierwszej
katolickiej wytwórni rapowej w
Polsce – Bozon Records. Oprócz
niego należą tam jeszcze Edzio
oraz Anatom. Ten drugi największą
popularność zdobywa właśnie teraz.
Tak samo jak Tau, występował
wcześniej pod innym pseudonimem,
jednak nie zyskał dużej publiki.
Aktualnie jest uważany za jednego
z lepszych raperów nowego
pokolenia w Polsce. Potwierdził to
jego udział w akcji „Młode Wilki”, w
której co roku wybierani są najlepsi
młodzi raperzy. Pracuje nad swoją
drugą płytą.
Mamy też przedstawiciela
nurtu chrześcijańskiego w tak
zwanym freestyle’u (jest to,
mówiąc najprościej, rapowana
improwizacja). A co najciekawsze,
jest nim przyszły ksiądz, czyli diakon
Adam Bilski. Może on „nawijać”
o wszystkim przez bardzo długi
czas, a zarazem robi to świetnie.
Przed wstąpieniem do seminarium
bardziej udzielał się na bitwach
freestyle’owych. Polegają one na jak
najlepszym rzuceniu panczy (czyli
mocnych wyzwisk) w przeciwnika.
Diakon Adam wygrywał wiele
z tych walk, ale gdy wstąpił do
seminarium, usunął wszystkie

nagrania z YouTube’a. Więc nie
usłyszymy osoby duchownej
obrażającej innych. Ciekawostką jest
to, że nauczycielem religii w czasach
szkolnych diakona Adama był…
ksiądz Jakub Bartczak. Aktualnie
pracuje nad płytą i posługuje
w parafii w Oławie.
Taka forma ewangelizacji
jest na pewno bardzo skuteczna.
Wiele osób może być do niej
uprzedzonych, ale nie można
powiedzieć, że jest zła. Rap w Polsce
dalej się rozwija, więc co chwilę
mamy na scenie kogoś nowego,
kto chce przyciągać ludzi do Jezusa
Chrystusa. A przecież o to w tym
wszystkim chodzi. 
Luiza Di Feliciantonio, kl. VIIB

Nasza twórczość
Ptaki
ptaki
lot
powietrze zwiewne
ziemia żółta
słońce srebrne
trawa pachnąca
smutki podniebne
mgnienie chwili
ptasia śmierć
i ptasie życie
wolności ćwierć
dzikość ros rannych
wieczorna mgła
dziewczyna dobra
dziewczyna zła
smutek wytrwania
i życia pieśń
dusza niezbędna
którą nam nieść
i chłopak dobry
i chłopak zły
nad bezsilnością wieczorne łzy
Karolina Babczuk
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Brandon Sanderson Z Mgły Zrodzony - recenzja

Jakieś dwa lata temu dostałem pierwszą część
Z Mgły Zrodzonego (Mistborn) autorstwa Brandona
Sandersona. Przyznaję, że na początku wzbraniałem
się przed jej przeczytaniem. W poprzednim roku
wreszcie wziąłem się w garść i ponownie zacząłem
czytać i... to moja ulubiona seria książek. Jest aż
tak dobra.
W pierwszej części, zatytułowanej w Polsce po
prostu Z Mgły Zrodzony (The Final Empire/Mistborn)
poznajemy świat nazwany później Scardial (jeśli
się nie mylę w całej pierwszej trylogii ten termin
w ogóle nie pada, jest to jednak oficjalna nazwa
tego świata), w którym mamy władcę absolutnego,
zwanego Ostatnim Imperatorem, będącego tutaj
praktycznie bogiem. Dawno temu, jako wybraniec
przyjął moc Studni Wstąpienia, aby pokonać pradawną
złą siłę zwaną Głębią. Nie zwrócił on jednak mocy,
a zatrzymał ją dla siebie. Rządzi Ostatnim Imperium
już od tysiąca lat. Świat jest mroczny. Góry Popielne
wyrzucają popiół, który następnie spada jak deszcz
zasypując cały świat czernią, słońce jest czerwone,
rośliny brązowe, a w nocy pojawia się mgła, budząca
lęk u ska, obawiających się mgielnych upiorów.
Poza Ostatnim Imperatorem, jego inkwizytorami
i obligatorami, ludzie są tu podzieleni na dwie grupy
społeczne – szlachetnie urodzonych i ska – uciskanych
niewolników. Ci wielokrotnie próbowali zorganizować
rebelię i obalić władcę-tyrana, jednak każda z nich
została krwawo stłumione. I w tym punkcie zaczyna
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się historia.
Akcja dzieje się w Luthadel – stolicy Ostatniego
Imperium, w którym znajduje się siedziba Ostatniego
Imperatora – Kredik Shaw. Historię obserwujemy
z punktu widzenia Vin – paranoiczki ska wychowanej
na ulicy z bratem, który uratował ją przed szaloną
matką, należącą do szajki złodziejskiej, Kelsiera,
wynajętego wraz ze swoją ekipą przez rebelię do
obalenia Ostatniego Imperatora oraz Elenda, syna
przywódcy jednego z najpotężniejszych rodów
szlacheckich w Luthadelu.
Sanderson znany jest ze swoich pomysłowych
systemów magii. W Z Mgły Zrodzonym występuje
allomancja, której koncept wydaje się być
przynajmniej absurdalny. Niektóre metale, nazywane
allomantycznymi, po połknięciu, a następnie
zmetabolizowaniu w żołądku dają spalającemu różne
moce, np. cynk daje możliwość uspokojenia czyichś
uczuć, cyna z ołowiem zwiększa możliwości fizyczne, stal
odpycha najbliższe metale, miedź ukrywa allomancję
itd. Nie wszystkie osoby potrafią spalać metale,
jest to dość rzadka umiejętność. Osoby potrafiące
spalać jeden metal nazywane są mglistymi (misting),
natomiast osoby potrafiące spalać wszystkie kruszce
(co jest jeszcze rzadsze), to zrodzeni z mgły (mistborn).
Umiejętność jest dziedziczna, a allomanci to ludzie,
których przodkami byli wysoko urodzeni. Dlatego
właśnie szlachta i ska nie mogą się krzyżować. To
wszystko brzmi niezbyt mądrze, ale jest tak opisane,
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że czytając książkę masz wrażenie, jakby było to coś
zupełnie naturalnego i normalnego. Za język powieści,
jak i za samą allomancję – ogromny plus. Poza tym
typem magii istnieją też dwa inne systemy praktyk
związane z metalami. W pierwszej części wspomniana
jest feruchemii, ale bez większych konkretów.
Po mniej więcej stu pięćdziesięciu stronach
książka zaczyna nabierać tempa. Potem już nie ma
odwrotu. Sanderson jest świetny w przedstawianiu
wykreowanych przez siebie światów. Doskonale tonuje
napięcie. Najjaśniejszym elementem w serii są barwne
postacie, na czele z genialnym, nonszalanckim Kelsierem,
które przez te kilka lat trwania akcji serii, przechodzą
ogromną przemianę. W książce jest odpowiednio
dużo zwrotów akcji, których kompletnie byś się nie
spodziewał, włącznie ze świetnym zakończeniem.
Książka do najcieńszych nie należy – polskie wydanie
liczy 670 stron, jednak nie jest to problemem, kiedy
jest tak dobra, zresztą czyta ją się bardzo lekko. Po
„pokonaniu” pierwszej części, obowiązkowo trzeba
sięgnąć po drugą, Studnię Wstąpienia, a potem trzecią,
Bohatera Wieków, ponieważ historia ta najlepsza jest
jako całość i właśnie tak powinna być oceniana.
Teraz bardziej od strony technicznej... W Polsce
seria została wydana w twardej oprawie. Ilustracje
na okładkach są ładne i spójne, trafnie oddają klimat
Ostatniego Imperium. Plus – książki posiadają zakładki,
przydatna rzecz przy tej objętości. Tłumaczenie jest
całkiem niezłe. Zacząłem czytać Zrodzonego w oryginale
i większość terminów zostało oddanych dobrze. Na
końcu książki znajduje się spis metali i efektów z nimi
związanych oraz słowniczek, co ogromnie ułatwia
czytanie, zwłaszcza na początku.
Gdybym miał wybrać najlepszą część serii...
nie da się. Cała historia jest idealnie zaplanowana
na trzy części i najlepiej działa właśnie jako jedność.
Podsumowując – dla wszystkich fanów fantastyki czy
po prostu dobrych książek, seria Zrodzony z Mgły to
lektura obowiązkowa. Ciekawy klimat zahaczający
trochę o steampunk, epickie walki, świetna fabuła,
barwni bohaterowie i nieoczywiste monologi. Mam
nadzieję, że to wystarczająca rekomendacja. 
Oskar Mulcan

Z serii uczniowie polecają
Polecam Waszej uwadze poniższy wiersz,
abyście w święta nie przytyli zanadto i
pamiętali o tym, co naprawdę ważne. Wesołego Alleluja!
Tosia
Wielkanoc czyli parę kilo w trzy dni
Widzę wyraźnie,
Jak Wernyhora:
Oto znów TYCIA nadchodzi pora!
Przeciętny Polak w owe trzy dnie
Nic, tylko je i je.
Potem go duszność męczy
I kolka,
Razem z nim jęczy przeciętna Polka.
Lecz nim tak jęczeć zaczną pospołu,
Siadają sobie ślicznie do stołu,
Inaugurując smakowy raj
Konsumowanie świątecznych jaj.
Potem szyneczka,
Schabik,
Wędzonka,
Biała Kiełbasa,
Tatar,
Golonka (…)
Trzy razy dziennie
Razy trzy dni
I
Ciałko cudnie
Tak spuchnie ci,
Że będziesz musiał
Po tym komforcie
Natychmiast zmienić
Zdjęcie w paszporcie.
Ludwik Jerzy Kern
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