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W czasie Jarmarków Wielkanocnych
na budowę stołówki w Kunkujan Mariama w Gambii

zebraliśmy:

szkoły: 2228,79 zł
przedszkole: 13110,62 zł

taca - piątkowe Msze od 20 grudnia 2021 r: 1778,00 zł

Wszystkim darczyńcom z serca dziękuję!

ks. Jerzy Babiak, dyrektor



Kwiecień 2022 Salez Times 3 

Trudne dni. Trudny tygodnie i miesiące. Trudne 

lata towarzyszą naszemu życiu. Pandemia i wojna  

w Ukrainie oraz ich następstwa zdecydowanie wdarły 

się w nasze codzienne życie. Zostaliśmy wybici z rytmu 

stabilnego komfortu. Amerykańska pisarka Michelle 

Cohen Corasanti w książce zatytułowanej „Drzewo 

migdałowe” pisze: „Przekonałam się, że w życiu liczy się 

nie to, co nam się przytrafia, ale to, jak na te zdarzenia 

reagujemy”. Pojawiły się w nas przeróżne reakcje. Złość, 

nienawiść, egotyczna i agresywna  walka o swoje 

racje,  agresja, obojętność, miłość bez granic i wiele 

innych niemożliwych do określenia uczuć. I kiedy to 

w czasie pandemii nasze postawy i relacje mocno się 

polaryzowały, tak w okolicznościach wojny, od samego 

początku, tak jakby za „dotknięciem czarodziejskiej różdżki”, stały się zdecydowaną jednością i to do 

tego jednością w miłości. Nasze serca jakby zaprojektowane do miłości poprowadziły bezpośrednio 

do tak licznie przybywających uchodźców. Otworzyliśmy nasz kraj, nasze miasto, domy, szkoły,  

w tym Salez, dla tych, którzy w lęku i strachu pośpiesznie pozostawili swój kraj, swoich krewnych, swoją 

kulturę, swój dom.  Zauważył to papież Franciszek, spotykając się ostatnio na Watykanie z Polakami: 

„Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla 

Ukraińców, uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć 

godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię”.

Tacy staliśmy się. Tacy jesteśmy! Jakże teraz dobrze brzmią słowa św. Pawła i choć skierowane do 

Rzymian, to dotyczące także nas: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Wznieśliśmy się 

ponad wszelkie zło, ponad podziały.  Bardzo zależy nam na dobru, na trosce i opiece, na dzieleniu się, 

na miłości. I choć często kosztuje nas to tak wiele, to trwamy. Jacy w tym piękni jesteśmy!  W Salezie 

aktualnie 89 uczniów to Ukraińcy. Niejednokrotnie możemy od nich usłyszeć słowa wdzięczności,  

a ich bardzo szybki proces asymilacji wskazuje, że czują się wśród nas po po prostu dobrze. Nasz święty 

patron Don Bosco zachęcał: "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy 

żałowali, żeście je uczynili". Nie zmieniaj się w tym Salezie! Trwaj w pomaganiu Ukrainie i Gambii, bo 

każde dobro powróci do nas obfitym błogosławieństwem od Boga. Zmartwychwstały Chryste pomagaj 

nam, abyśmy zawsze mieli serca bijące nieudawaną, ale szczerą i autentyczną miłością, abyśmy byli 

solidarni w miłości, abyśmy byli dobrzy. 

ks. Jerzy Babiak, dyrektor

SZKOŁA

BYĆ DOBRYM
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„Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,

stanął pośrodku i rzekł:

«Pokój wam!”

(J 20,26)

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Nauczyciele i Pracownicy,

Byli Wychowankowie i Sympatycy
Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSC

 we Wrocławiu

Jezus przychodzi do nas mimo wojny,

mimo śmierci, cierpienia i smutku.

Niech Zmartwychwstały

- żyjący Jezus -

obdarzy Wasze życie

pełnią pokoju,

który większy jest niż

wszelki smutek i zło.

Błogosławionych Świąt!  

Z modlitwą

ks. Jerzy Babiak

dyrektor  

WIELKANOC 2022
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Drodzy Rodzice, Uczniowie,
Absolwenci, Darczyńcy i Sympatycy

Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO
we Wrocławiu!

Opatrzność Boża

już 5 lat lat pozwala i pomaga nam

budować Salez.

W piątek 20 maja 2022 r.

w czasie Eucharystii o godz. 9.00

w kościele pw. św. Michała Archanioła

chcemy dziękować Bogu

 za wszelkie otrzymane łaski

oraz za tych ludzi dobrej woli,

dzięki którym jest Salez.

Wtedy też zaśpiewany po raz pierwszy szkolny hymn

oraz poświęcimy sztandar.

Ponadto w niedziele 29 maja od godz.13.00

na boiskach przy ul. Świętokrzyskiej

w czasie festynu

w radości będziemy świętować.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli

oraz Rady Rodziców

pragnę serdecznie zaprosić

do uczestnictwa.

Bądźmy w tych dniach razem!  

ks. Jerzy Babiak

dyrektor  
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Zbliżamy się do pięciolecia funkcjonowania 
Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we 
Wrocławiu. Ten czas niewątpliwie, to czas  
Bożego Błogosławieństwa. Szybki przyrost 
ilości uczniów do obecnej 790 osobowej grupy, 
remont i termomodernizacja czy też inne znaki  
i sytuacje wskazują na to, że jako szkoła 
katolicka „rośniemy w siłę”. 

W związku z powyższym, w piątek 20 maja 2022 
roku pragniemy w czasie uroczystej Eucharystii 
podziękować Bogu za wszelkie otrzymane dobro.  
W dniu tym chcemy również wprowadzić dwa nowe 
i konieczne zwyczaje: hymn oraz sztandar. Dlatego 
mamy przyjemność poprosić, a jednocześnie 
zaprosić Państwa do pomocy w sfinansowaniu 
wykonania sztandaru (93 cm x 93 cm, haft ręczny). 
Obecnie na 12,000 zł mamy zebrane prawie 
5,000 zł. Jego projekt z opisem znajduje się poniżej. 
Wybranym wykonawcą jest znana i ceniona firma  
z Poznania Pracownia Haftów Artystycznych 
Grzelak Bulińska (http://haft-artystyczny.pl/). 

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o finansowe 
włączenie się w jego wykonanie. Dobrowolne ofiary 
można wpłacać na konto szkoły 02 1600 1462 1834 

0896 4000 0007 z dopiskiem: „Sztandar”. Darczyńcy 
otrzymają miejsce na drzewcu sztandaru w postaci 
wygrawerowanych z imieniem i nazwiskiem 
„gwoździ”. I tak wpłacający: 1200 zł otrzymają – 
złoty gwóźdź, 800 zł – srebrny, a 400 zł – brązowy. 
Serdecznie dziękuję Państwu za zrozumienie  
i wspólne budowanie dobrej tradycji Salezu. Już 
dzisiaj zapraszam na uroczystości z poświęceniem 
sztandaru.

Rewers: na niebieskim tle, wyrażającym Niebo,  
tj. wyższe cele człowieka; w centrum znajduje się  
Godło Polski, wskazujące na przywiązanie do naszej 
Ojczyzny; godło otacza 12 gwiazd wpisujące Salez  
we wspólnotę krajów Unii Europejskiej. 
Jednocześnie są one odzwierciedleniem 12 gwiazd 
otaczających Maryję, tak jak mówi Apokalipsa 
św. Jana: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod 
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu” będących wyrazem wstawiennictwa 
Maryi do Boga Ojca za naszą Ojczyzną, Miastem 
i Zespołem; na górnej i dolnej części widnieją 
słowa św. Jana Bosko, będące jednocześnie 
misją szkoły: „Być dobrym chrześcijaninem  
i uczciwym obywatelem”.

Sztandar dla Salezu 
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Każdy z na swój  sposób przeżywa ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Cały Salez zaangażował się  
w pomoc Uchodźcom.

Przede wszystkim do naszej szkoły doszło sporo 
uczniów z Ukrainy w różnym wieku. Nasi polscy 
uczniowie bardzo miło przyjęli swoich ukraińskich 
kolegów i koleżanki. Ukraińscy uczniowie uczą się 
języka polskiego, z dużym powodzeniem uczą się 
także polskich zwyczajów i kultury.

Nie zapomnieliśmy o tych którzy nie opuścili 
ojczyzny. 

Na przykład 1 kwietnia o godzinie 18:00 został 
zorganizowany koncert pokoju na rzecz Ukrainy. 
Śpiewali uczniowie, nauczyciele i przyjaciele Salezu. 
Zostało zebrane aż 2895 zł dla diecezji kijowsko-
żytomierskiej (o tym więcej w kolejnym artykule).

We wszelkich zbiórkach i przygotowaniach 
pomagają między innymi wolontariusze z koła 
„Pro Life” czy Wolontariat Misyjny, który regularnie 
szykuje własnoręczne wypieki na sprzedaż 
na korytarzach szkolnych, a dochód zostaje 
przeznaczany na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Niezależnie jak długo będzie trwał konflikt na 
Ukrainie, Salez zawsze poda pomocną dłoń. 

Dominik Kinal, kl. Va SP

Awers: złoto według „Słownika Symboli” 
Kopalińskiego oznacza: „wiarę, doskonałość, 
cel, dążenia, miłość, chwałę i wieczność”; 
złoty w kwadracie pas otaczający logo 
Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we 
Wrocławiu wpisuje społeczność Salezu w te 
przymioty; logo Salezu w centralnym miejscu 
zawiera międzynarodowe logo Towarzystwa 
Salezjańskiego tzw. Domek Salezjański oddające 
najważniejsze cechy charyzmatu i oddziaływania,  

to jest: miłość, jedność, rodzinną atmosferę,  
a także bliskość wychowanków przy św. Janie 
Bosko (trzy postacie); trójkolorowa droga (bordo – 
liceum i technikum, zielony – szkoła podstawowa, 
żółty – przedszkole) prowadzi poszczególne, ale 
zjednoczone jednostki zespołu do swojego patrona 
św. Jana Bosko, a przez niego do Boga. 

Z wdzięcznością
ks. Jerzy Babiak, dyrektor

SZKOŁA

Salez wspiera Ukrainę!
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W dniu 31 marca w Zespole Szkół Salezjańskich 
DON BOSCO miał miejsce niezwykły koncert.  
Rokrocznie odbywający się w Salezie Wieczór 
Poezji Śpiewanej z przyczyn pandemicznych 
nie odbył się jesienią i został przełożony na czas 
bardziej sprzyjający. Właśnie teraz okazało się, 
że występ był potrzebny, jak nigdy.

Czas może nie okazał się zbyt sprzyjający, ale właśnie 
te okoliczności skłoniły nas do zorganizowania 
Koncertu Pokoju, aby pomóc Ukrainie. Wydarzenia 
za  wschodnią granicą skłoniły nas do gestu 
solidarności z naszymi sąsiadami i zjednoczyliśmy 
się wokół muzyki -  słowami piosenek płynącymi  
z samych serc, wyśpiewaliśmy jak ważne są dla nas 
wartości: miłość, pokój, wolność, radość i piękno. 
Kiedy na świecie wrze od nienawiści i najważniejsza 
jest polityka, właśnie my zjednoczyliśmy serca, 
aby pokonać zło. Na szkolnej scenie śpiewali i grali 

Uczniowie i Nauczyciele, Rodzice a także Przyjaciele 
Salezu. Koncert otworzyła piosenka „Nie twoja 
wojna”, którą po ukraińsku zaśpiewały Oksana  
i Sofija, nasze nowe uczennice. Nie zabrakło też kilu 
innych utworów w języku ukraińskim w wykonaniu 
Natalii i Ani. Utwór zespołu Chłopcy z Palcu Broni 
pt. „Wolność” wykonał sam Dyrektor – ks. Jerzy 
Babiak. Pan wicedyrektor, który jest muzykiem 
jazzowym uświetnił wiele piosenek solówkami 
na saksofonie altowym zaś  Pan Artur Koza – nasz 
szkolny bibliotekarz i również wykształcony muzyk 
zagrał na gitarze. Pozostali muzycy: Pan Maciej 
Bortkiewicz na perkusji – tato Antka z 1a, Pan Karol 
Kozan ma klawiszach i Pan Tomasz Pichliński na 
basie – przyjaciele Salezu, podczas zaledwie kilku, 
ale za to intensywnych prób pokazali, jak wielkie 
mają serca. 

Na występ przyszły m.in. dzieci i młodzież z Ukrainy 
ze swoimi mamami i babciami, których rodzeństwo 
uczęszcza do naszej szkoły. Ogromną część 
widowni stanowili polscy Uczniowie i Nauczyciele 
Salezu wraz ze swoimi rodzinami.

Ten wieczór pokazał, że nie milczymy, a los ginących 
nie jest nam obojętny. Podczas koncertu udało się 
zebrać 2895 zł. - pieniądze zostaną przekazane  - 
za pośrednictwem bp. Vitalii Kryvytskyiego dla 
mieszkańców diecezji kijowsko-żytomierskiej. 

Ewelina Dąbrowska, 
Nauczycielka muzyki

W Niech naszą polityką będzie muzyka
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Lila, kl. Ia

Mam na imię Lila. Jestem z miasta Czortków na 
Ukrainie. Moje miasto jest małe, pięknie i ma 
swoją historię. W Polsce jest fajnie, wszystko mi się 
podoba. Mimo wszystko chciałabym być w domu 
i mam poczucie, że powinnam teraz pomagać  
w mojej ojczyźnie, zwłaszcza w tak trudnym czasie. 

Bogdan, kl. IIa

Mam na imię Bogdan. Jestem z miasta Krzywy 
Róg. Teraz z moim miastem łączą mnie tylko bliscy 
ludzie, przyjaciele i mój kot. Jestem szczęśliwy  
w nowym miejscu. Nauczyciele są bardzo mili. Mój 
nauczyciel historii jest super, zawsze tłumaczy mi 
wiadomości, których nie potrafię zrozumieć po 
polski. Wykorzystuje tłumacza Google. Jestem mu 
wdzięczny. 

Wolontariusze bardzo pomagają, to bardzo dobrzy 
ludzie. Zawsze mi smutno, kiedy musimy przerwać 
interesujące rozmowy, ponieważ każdy musi wrócić 
do swojego życia. Teraz już wiem, że po wojnie chcę 
mieszkać i pracować w Polsce. 

Dasza, kl. Ia

Nazywam się  Dasza Shendryk. Przyjechałam   
z miasta Dniepr. Mieszkam teraz we Wrocławiu już 
około miesiąca. Od razu spodobało mi się to miasto. 
Na początku  było trudno, ale wszyscy Polacy byli 
bardzo mili dla mnie i innych Ukraińców.

W liceum od razu odnalazłam  przyjaciół i nawet 
zaczynam rozumieć język polski.

Wzruszającym jest to jak nauczyciele troszczą się 
o mnie i innych. Jestem za to bardzo wdzięczna 
nauczycielom i Księdzu Dyrektorowi.

Na lekcjach jest ciekawie, chociaż na historii jeszcze 
nie wszystko rozumiem, ale myślę, że z czasem 
to minie. Wrocław jest bardzo piękny. Wierze,  
że skończy się wojna i będą lepsze czasy.

Misza kl. Ia

Mam na imię Misza. Jestem z miasta Koziatyn, koło 
Winnicy. Moje miasto jest małe, dlatego tak bardzo 
mi się podoba. Bardzo chcę szybko tam wrócić. 

W naszej szkole gościmy wielu uczniów z Ukrainy, poznajcie bliżej niektórych z nich i zobaczcie,  
że wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni.

Wszyscy jesteśmy braćmi
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W Polsce podoba mi się, to mój pierwszy raz za 
granicą, więc mam dużo emocji. Wrocław jest 
zdumiewającym miastem. Liceum jest bardzo 
fajne. Jestem wdzięczny kolegom z klasy za 
serdeczne powitanie i pomoc. Nauczycielom za 
to że pomagają i uczą nas. Także jestem bardzo 
wdzięczny Księdzu Dyrektorowi za to, że pomaga 
Ukraińcom i za wycieczkę na Białą Szkołę. W Polsce 
nie planujemy mieszkać zawsze. Po skończeniu 
wojny chcemy wrócić  do domu.

Valentyna kl. Ia

Mam na imię Valentyna. Mam 16 lat. Pochodzę ze 
wsi Bondurivka, ale ostatnie pół roku mieszkałam 
w Winnicy ,ponieważ uczyłam się tam. Bardzo  
tęsknie za swoim miastem i domem. Także tęsknie 
za rodziną i przyjaciółmi, których tam zostawiłam. 

Wyjazd do Wrocławia był dla mnie niespodziewany. 
Mama jednego dnia powiedziała, że ja muszę jechać 
z siostrą i kuzynkami do ojca, który tu mieszka  
i wyjechaliśmy, chociaż ta decyzja wydawała się 
zdradą kraju.

Dla mnie wyjazd był bardzo trudny i czułam się 
przez cały miesiąc źle i chciałam wrócić do domu. 
Musiałam pójść do liceum i uczyć się. Z czasem 
znalazłam bardzo fajnych ludzi i teraz mam nowych 
przyjaciół. Jestem bardzo wdzięczna, że przyjęto 
mnie do liceum. Po skończeniu wojny bardzo chcę 
wrócić do domu. Tęsknie za bliskimi i pomagam im. 


Sonia Zavalska, kl. Ia LO

W dniach 21-25 marca odbyła się opóźniona poprzez pandemię Biała Szkoła.                                                                                                                             
Po wielu tygodniach oczekiwań uczniowie liceum oraz klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej 
nareszcie wyjechali na obóz naukowy do Zieleńca. 

Śniegu nam nie zabrakło
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Mimo sporego zapracowania, był to świetnie 
spędzony czas, a radosne dni spędzone w 
towarzystwie rówieśników zostaną w pamięci 
uczniów już na zawsze. Warunki pogodowe 
były naprawdę korzystne. Każdego dnia stoki 
pokrywał śnieg, a jednocześnie nawet wieczorem 
nie było bardzo mroźno, dzięki czemu lekki 
mróz nie utrudniał nikomu zabaw na śniegu.                                                                                                                  
Wszyscy uczniowie maturalnej klasy 3D 
uczestniczący w wyjeździe ocenili wyjazd 
pozytywnie, twierdząc że pomógł on w dużym 
stopniu rozładować napięcie przedmaturalne oraz 
umocnić koleżeńskie więzi. Dzięki wieczornym 
grupowym jazdom na nartach oraz snowboardzie 
na stoku w godzinach 18:00 - 21:00 wielu z nas 
miało okazję potrenować i spalić nieco kalorii.                                                                                                                                  

Na część naszej klasy, która nocne jazdy uznała ze 
zbyt duże wyzwanie, także czekały miłe chwile.                                                                                                                      
Wspólnie spędzany czas wolny spożytkowany 
został przez nie na gry takie jak Bierki, Uno, Taboo 
oraz Czółko a także na spacery oraz międzyklasowy 
turniej siatkówki.                                                                  
Mimo napiętego grafiku i wielu lekcji, pięciodniowy 
wyjazd pomógł znaleźć czas na odnowę relacji  
z kolegami i koleżankami z klasy.                                                                                

Osobiście także oceniam go naprawdę pozytywnie 
i gdyby tylko było to możliwe z chęcią pojechałbym 
na niego jeszcze niejeden raz. 

Hubert Szymański kl. IIId LO

W poniedziałek rano usłyszeliśmy słowa: „Zaczniemy 
od konferencji prowadzonej przez księdza 
rekolekcjonistę, księdza Piotra Wojnarowskiego 
SDB, który od 24 lat jest kapłanem a 18 z nich 
spędził w Afryce”. Niestety w podekscytowaniu 

nie byliśmy w stanie usłyszeć więcej i poznać lepiej 
księdza Piotra, dlatego moją misją w tym artykule 
jest przybliżenie jego postaci jak największej liczbie 
osób.

KSIĄDZ PIOTR: W 80 SEKUND DOOKOŁA 
CZŁOWIEKA

Ela Kaczkowska: Jak ksiądz rozpoznał swoje 
powołanie?

Ks. Piotr Wojnarowski: Byłem ministrantem w parafii 
salezjańskiej, byłem lektorem, jeździłem na różne 
rekolekcje, ale to mnie nie kręciło. Nie chciałem być 
salezjaninem. Byłem w klasie sportowej. Chciałem 
pójść na akademię wychowania fizycznego, to był 
mój cel. Ale kiedy byłem już w klasie maturalnej 
było 50/50 gdzie iść: seminarium czy AWF.  
Od czwartej klasy tak to się powoli rodziło. 

Tegoroczne rekolekcje to niezwykła okazja dla wszystkich osób w nie włączonych. Codzienna 
konferencja, świadectwa ludzi wychodzących z nałogów, film dokumentalny z papieżem 
Franciszkiem, koncert i praca w grupach stwarzają szansę nie tylko dla uczestników, ale i dla 
prowadzących, aby wejść w ten okres świąt Wielkanocnych w salezjańskim duchu i z uśmiechem 
na ustach.

Rekolekcje wielkopostne
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Wydarzył się cud, miałem jechać na rekolekcje  
i zachorowałem, a bardzo chciałem jechać.  
Modliłem się na różańcu i obudziłem się następnego 
dnia zdrowy i pojechałem. I teraz tu jestem.

Czyli salezjanie to nie był przypadkowy wybór?

Salezjanie byli w mojej parafii. Miałem 10 lat 
zostałem przyjęty do służby liturgicznej. Mieli 
boisko, odtwarzacz wideo jedyny w całej okolicy 
(filmy z Brucem Lee co sobotę), stoły do ping ponga 
i chodziłem tam dla tego sportowo-społecznego 
aspektu. Tak mnie wkręcili.

Salezjanie wkręcili mnie w pracę z młodzieżą. Być 
księdzem, ale salezjaninem, ale samym księdzem 
bez salezjanina? Nie wiem, chyba nie.

Jak ksiądz został misjonarzem?

Zawsze się interesowałem misjami. Byłem w 
grupie misyjnej w nowicjacie w seminarium, ale 
pierwsze doświadczenie miałem z uczniami. 
Założyliśmy grupę misyjną w szkole salezjańskiej 
w Świętochłowicach i stwierdziliśmy, że zrobimy 
jakiś projekt. Ten projekt to była Ghana, pierwszy 
wyjazd w 2001 roku. Było nas w sumie osiem osób. 
Niesamowite doświadczenie zapoczątkowało 
bakcyl afrykański. W 2002 roku napisałem podanie, 
w 2003 wyjechałem jeszcze raz na kolejny projekt 
z inną grupą też do Ghany i tam już zostałem na 
kolejne piętnaście lat.

Praca z młodzieżą zawsze była księdza celem?

Nie myślałem nigdy o diecezji, nie widzę siebie jako 
proboszcza. Od razu po święceniach poszedłem 
uczyć, moją pierwszą szkołą były Świętochłowice. 
Byłem tam cztery lata. Zawsze lepszy kontakt 
miałem z młodzieżą. Taki dar, tak naturalnie wyszło.

Jaką ksiądz chciałby dać nam poradę, każdemu 
z nas, każdemu, kto słuchał (lub nie) księdza 
podczas tych rekolekcji?

Żeby zaczynać odnajdywać siebie tym, kim 
ja jestem, jakie mam talenty, czym Bóg mnie 
obdarzył. Nie naśladować innych, nie kopiować 
innych, nie wstydzić się też nie iść za innymi. Ktoś 
mówił, żeby nie iść za tłumem chyba, że tłum idzie 
za Jezusem. Każdy jest wyjątkowy, nie ma takiej 
drugiej osoby jak ja na tym świecie i nie będzie. To 
trzeba wykorzystać.

Najważniejsze pytanie jak wisienka na torcie: 
jaki jest księdza ulubiony smak lodów?

Malaga.

O księdzu Piotrze dałoby się powiedzieć znacznie 
więcej. Każdy kto go spotkał z chęcią wysnułby 
historię swojego życia, w której główną rolę w 
punkcie kulminacyjnym grałby nie kto inny jak nasz 
ksiądz rekolekcjonista. Dzisiaj musi nam jednak 
wystarczyć jego własne słowo. 
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Chcecie dowiedzieć się jak wygląda praca 
w naszym szkolnym oratorium “Arka” 
prowadzonym  przez ks. Bartosza Mikułę? 
Zapraszam do lektury!

Moja historia

Do oratorium zapisałam się już ponad rok temu  
i w chwili obecnej nie wyobrażam sobie tygodnia 
bez spotkania albo wspólnego wyjazdu. Jak to się 
stało, że przyszłam na spotkanie oratoryjne? Chyba 
była to po prostu ciekawość.

Miałam wtedy lekcje religii z księdzem Bartkiem. 
Opowiadał całej mojej klasie o wspólnocie, 
którą zamierza stworzyć i zapraszał nas na 
pierwsze spotkanie w piątek. Wraz z przyjaciółką 
stwierdziliśmy, że to brzmi ciekawie. Pierwsze 
spotkanie zrobiło na nas duże wrażenie, 
postanowiłyśmy więc zostać i działać w oratorium. 
Zaczęłyśmy zachęcać innych, aby także przychodzili 
na spotkania. 

Czym jest oratorium?

Jest to wspólnota młodzieżowa, której celem jest 
integracja i rozwój młodych ludzi ( takich jak Wy i ja) 
w różnych aspektach. Te “aspekty” to tak naprawdę 
cztery filary oratorium: dom (rodzina, wspólnota), 
boisko (sport, zabawa, gry integracyjne), szkoła 
(pomoc w nauce) i kościół (wspólne msze, 
nabożeństwa, katechezy). 

Coś o spotkaniach

“Arka” spotyka się w piątki w oratorium  
w podstawówce na ulicy Świętokrzyskiej 45-55. 
Nowe osoby o 16:30, a te które są już dłużej o 17:00. 
Spotkania zaczynamy zazwyczaj  od wspólnej 
modlitwy i od konferencji. Następnie przechodzimy 
do integracji i gry w nasze ulubione Uno. W zimę 
zdarzają się nam też wspólne wypady na łyżwy.

W jakim wieku można dołączyć?

Oficjalnie do wspólnoty oratoryjnej można dołączyć 
od siódmej klasy, ale do naszego oratorium 
przyjmowani są także szóstoklasiści.

Atmosfera

Choć jesteśmy w różnym wieku, to bardzo się 
wspieramy i wspaniale spędzamy czas. Kiedy 
na naszej drodze spotykamy jakieś trudności,  
to staramy się je rozwiązać wspólną rozmową.

Wyjazdy?

Oczywiście udajemy się na różne wycieczki, 
spotkania czy formacje, byliśmy m.in. na SAS-ie 
(szkoła animatora salezjańskiego) i oratoriadzie,  
a w planach mamy już kilka kolejnych. 

Jeżeli macie wolne popołudnie, to zapraszamy 
zarówno siódme i ósme klasy szkoły podstawowej, 
jak i liceum oraz technikum! 

Aleksandra Sowińska, kl. VIIIb SP

Drzwi oratorium otwarte dla wszystkich
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Wraz ze swoimi grupami przyjechali: ks. Adam 
Jarząbek z młodymi z Chocianowa, ks. Oskar 
Gaszek i kl. Kamil Szczerbak z Lubina, kl. Waldemar 
Szczepankiewicz z Lądu. Wraz z ks. Tomaszem 
przyjechało kilku uczniów z naszego Zespołu Szkół 
Salezjańskich Don Bosko we Wrocławiu, innych 
Wrocławskich szkół i  Pieszyc. Do spotkania dołączyli 
reprezentanci Częstochowy i Kopca. W spotkaniu 
udział wzięło 30 osób. 1 kwietnia, czyli w Prima 
Aprillis - dzień naszego przyjazdu do Częstochowy, 
mimo trwającej już od ponad tygodnia zarówno 
kalendarzowej, jak i astronomicznej wiosny, 
zostaliśmy przywitani przez śnieg i minusowe 
temperatury. Nie przeszkodziło nam to jednak  
w pogodnym przeżywaniu tego czasu.

Pierwszy dzień został poświęcony na powitanie, 
zakwaterowanie, rozpakowanie się oraz wspólną 
kolację na stołówce. Wzięliśmy także udział w apelu 
jasnogórskim i modliliśmy się przed cudownym 
obrazem Maryi. Następnie integrowaliśmy się, 
grając w planszówki. 

Sobotę rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego 
Sakramentu i Mszą świętą, której przewodniczył 
ks. inspektor Jarosław Pizoń SDB. W blok 
formacyjny wprowadziła nas konferencja kl. 
Waldemara poświęcona tematyce dążenia 
do pokoju oraz pokonywania niepokoju.  
Po zakończeniu konferencji część uczestników 
razem z opiekunami udała się na salę gimnastyczną  
w Seminarium Diecezjalnym, a pozostali na  
wycieczkę z przewodnikiem po klasztorze ojców 
Paulinów. Po południu pojechaliśmy autokarem 
do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu, gdzie 
spotkaliśmy się z nowicjuszami oraz salezjanami 
kl. asystentem Grzegorzem Sellem oraz ks. 
magistrem Jerzym Mikułą, który poprowadził dla 
nas spotkanie, podczas którego nowicjusze opisali 
swoje przeżycia związane z życiem w nowicjacie. 
Ks. magister w konferencji przedstawił nam ważny 
temat męstwa i trudności, z którymi możemy się 
zmagać. O tych rzeczach rozmawialiśmy podczas 
pracy w grupach.

Tegoroczny wczesnowiosenny, choć sądząc po pogodzie i warunkach atmosferycznych  
to późnozimowy FSM w Częstochowie, odbył się pod hasłem ,,Pokój zamiast wojny".  
FSM – to Formacyjne Spotkanie Młodych organizowane przez Salezjanów Księdza Bosko,  
które od lat prowadzi ks. Tomasz Hawrylewicz SDB. 

Pokój zamiast wojny
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Kolejny ważny punkt stanowiło wyruszenie w 
ciszy na nocną drogę krzyżową na Jasną Górę.  
Pokonaliśmy 12 kilometrów, co zajęło około trzech 
godzin. Drogę tę przeszliśmy 2 kwietnia, tj. w dzień 
rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, a 
do celu doszliśmy w dokładną godzinę przejścia 
świętego Papieża Polaka do Wieczności, czyli o 21:37. 

Dzień zakończyliśmy seansem filmowym 
drugiego sezonu „The Chosen". W niedzielę po 
adoracji Najświętszego Sakramentu i jutrzni każdy  
z uczestników i opiekunów podzielił się swoimi 
odczuciami i przemyśleniami na temat FSM-u.  
W trakcie tego spotkania zostały wręczone 
również podziękowania dla opiekunów i kleryków. 
Zwieńczeniem naszego spotkania była wspólna 
msza święta, po której wróciliśmy do domów. 
Grupa z Wrocławia pojechała jeszcze do Wyższego 
Seminarium Duchownego Towarzystwa Świętego 
Franciszka Salezego w Krakowie, by po bardzo 
ciekawym oprowadzeniu po domu formacyjnym 
przez kl. Bartka Balcerzaka SDB obejrzeć Misterium 
Męki Pańskiej, przygotowane przez alumnów 
tegoż seminarium i młodych ze wspólnoty „Ziemia 
Boga”. Wcześniej w drodze na to ciekawe spotkanie, 
obiadem ugościła nas wspólnota salezjańska  
w Sosnowcu.

Myślę, że często będziemy wracać myślami do 
tych niezwykłych dni i nadal będziemy się dobrze 
formować w ferworze codziennych wyzwań. 
Wspólnocie salezjańskiej z Częstochowy Stradom 
dziękujemy za wspaniałą gościnę. 

Krzysztof Wesołowski, kl. Ia LO

Okres nauki w liceum to dla każdego ucznia 
czas wielu ważnych decyzji. Najważniejsza 
z nich dotyczy tego, co nastąpi po maturze. 
Wielu zadaje sobie pytanie, który kierunek 
studiów wybrać. W dokonaniu tak trudnego 
wyboru pomocne są na pewno dni otwarte 
organizowane przez poszczególne 
uniwersytety. 30 marca grupa uczniów  
z naszego liceum wraz z p. Joanną Towarnicką 
wzięła udział w takiej inicjatywie na Papieskim 
Wydziale Teologicznym. 

Naszą wizytę na uczelni, która znajduje się tuż 
przy katedrze, rozpoczęliśmy od gry terenowej. 
Podzieleni na mniejsze grupy poznawaliśmy 
najważniejsze miejsca i rozwiązywaliśmy czekające 
tam na nas zagadki. Wystartowaliśmy z portierni,  
a następnie udaliśmy się do jednej z sal wykładowych. 
Tam trafiliśmy na lekcję łaciny. Zwróciliśmy uwagę, 
że w zajęciach brało udział niewielu studentów 
– jak dowiedzieliśmy się później, uczelnia jest 
dość kameralna, a przykładowo na wszystkich 
kierunkach drugiego roku uczy się jedynie 

Z myślą o przyszłości
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szesnaście osób. Kolejnym punktem wycieczki była 
kaplica. Studenci, jeśli tylko chcą, mogą przyjść tam 
w każdym momencie. Każdego dnia odprawiana 
jest tam także Eucharystia. 

Aby odwiedzić następne miejsce, musieliśmy 
opuścić główny budynek uczelni. Po krótkim 
spacerze po zadbanym ogrodzie udaliśmy się 
do biblioteki. Jej budynek znacząco wyróżnia się 
na tle panoramy Ostrowa Tumskiego – w całości 
pomalowany został na biało i przez to na pewno 
zwraca uwagę każdego turysty. Po odnalezieniu 
koperty z zagadką wśród licznych książek  
i płyt dowiedzieliśmy się, że naszym kolejnym 
przystankiem będzie dziekanat. W tym momencie 
część grupy ogarnął niepokój, gdyż wielu z nas 
słyszało legendy o tym, jak bardzo to miejsce 
przeraża studentów wszystkich uniwersytetów. 
Obawy okazały się być jednak bezpodstawne – 
spotkaliśmy tam bardzo miłe panie, które wskazały 
nam drogę do pomieszczenia, w którym odbywają 
się posiedzenia senatu uczelni. Tam usiedliśmy na 
miejscach przeznaczonych dla władz wydziału  
i zapozowaliśmy do wspólnego zdjęcia.

Następnie przeszliśmy do sali wykładowej nazwanej 
imieniem papieża Benedykta XVI. To najnowsze  
z pomieszczeń dostępnych na uczelni. Usłyszeliśmy 
tam, dlaczego warto studiować pedagogikę lub 
pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Swoim 
doświadczeniem podzieliły się z nami studentki 
drugiego roku. Mówiły między innymi o tym, jak 
wyglądają ich zajęcia i dlaczego zdecydowały się 
na naukę właśnie na katolickiej uczelni.

Naszą wędrówkę po Papieskim Wydziale 
Teologicznym zakończyliśmy w auli, w której 
odbywają się najważniejsze uroczystości. 
Spotkaliśmy się tam z rektorem – ks. Włodzimierzem 
Wołyńcem. Zaprezentował nam kolejny  
z dostępnych kierunków, czyli teologię. W ramach 
tych studiów wykładane są między innymi teologia 

pastoralna (czyli nauka o tym, jak przekazywać dalej 
wiarę w Chrystusa), eklezjologia (nauka o Kościele) 
i liturgika (nauka o liturgii). Warto zaznaczyć, że to 
ciekawy kierunek także dla świeckich, a nie tylko 
dla przyszłych księży. 

Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na 
kawę i ciasto. Gdy delektowaliśmy się pysznym 
jabłecznikiem, mogliśmy porozmawiać jeszcze  
z księdzem rektorem, a także studentami.

Atmosfera całego spotkania była przyjazna i wręcz 
rodzinna, dlatego niektórzy z nas porównywali ją 
do tej, która panuje w naszej szkole. To na pewno 
ogromna zaleta uczelni. Dobrą stroną uczelni są 
także małe grupy, w których zdecydowanie łatwiej 
przyswaja się wiedzę. Oprócz interesujących 
studiów w sercu Ostrowa Tumskiego kolejnym 
plusem PWT jest możliwość udziału w programie 
Erasmus, w ramach którego organizowane są 
wymiany z uniwersytetami działającymi m.in. 
we Włoszech. Wizytę na Papieskim Wydziale 
Teologicznym będziemy miło wspominać,  
a możliwe, że niektórzy z nas powrócą tam wkrótce 
już w roli studentów. Ofertę PWT zdecydowanie 
warto wziąć pod uwagę w momencie 
podejmowania decyzji odnośnie swojej przyszłości. 


Zofia Di Feliciantoni, kl. IIId LO
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W tym roku szkolnym odbyła się kolejna, 
piętnasta już edycja konkursu Juvenes 
Translatores. Organizatorem wydarzenia jest 
Komisja Europejska, a uczestnikami są państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. 

Do udziału w konkursie zostaje wylosowana 
określona liczba szkół z danego kraju, która 
jest równa liczbie jego miejsc w Parlamencie 
Europejskim. W przypadku Polski były to 52 
szkoły. Sam konkurs polega na tym, aby pokazać 
nastolatkom na czym polega praca tłumacza oraz 
zainspirować ich do wyboru kariery związanej  
z tym zawodem. 

W tym roku hasłem przewodnim były słowa 
„Wejdźmy na dobrą drogę - ku (bardziej 
ekologicznej) przyszłości”. Każdy uczeń, który 
brał udział mógł wybrać język, w którym dostanie 
tekst oraz język, na który zamierza przetłumaczyć 
otrzymany tekst. 

25 listopada 2021r. nastąpił wielki moment - 
uczniowie z 34 państw o 10:00 zaczęli tworzyć 
prace konkursowe. Mieli dwie godziny, aby 
napisać i doszlifować swoje tłumaczenia. Nasze 
liceum reprezentowało pięcioro uczniów - Paulina 

Piwowar, Kasia Leibmann, Kamil Wolbach, Zygmunt 
Biernat oraz Józef Peregudowski. Tłumaczyli teksty 
z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego 
na język polski. Również tutaj nie zabrakło sukcesów 
naszej szkoły; dwie uczennice Katarzyna Leibmann 
oraz Paulina Piwowar otrzymały wyróżnienie w tym 
prestiżowym konkursie. Gratulujemy! 

Katarzyna Leibmann, kl. IIIa LO

 Przyszli tłumacze- Juvenes Translatores

Uczniowie Salezu od grudnia 2021 biorą udział 
w rocznym projekcie Erasmus + ACT BEFORE 
CLIMATE CHANGE, CHANGE OUR LIVES wraz  
z młodzieżą z Grecji, Cypru, Portugalii, 
Chorwacji i Malty.  

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy 
ekologicznej i świadomości potrzeby ochrony 
środowiska metodami alternatywnymi, zgodnymi 

Na tropie zmian 
klimatycznych 

W tym roku szkolnym odbyła się kolejna, 
piętnasta już edycja konkursu Juvenes 
Translatores. Organizatorem wydarzenia jest 
Komisja Europejska, a uczestnikami są państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. 

Do udziału w konkursie zostaje wylosowana 
określona liczba szkół z danego kraju, która 
jest równa liczbie jego miejsc w Parlamencie 
Europejskim. W przypadku Polski były to 52 
szkoły. Sam konkurs polega na tym, aby pokazać 
nastolatkom na czym polega praca tłumacza oraz 
zainspirować ich do wyboru kariery związanej  
z tym zawodem. 

W tym roku hasłem przewodnim były słowa 
„Wejdźmy na dobrą drogę - ku (bardziej 
ekologicznej) przyszłości”. Każdy uczeń, który 
brał udział mógł wybrać język, w którym dostanie 
tekst oraz język, na który zamierza przetłumaczyć 
otrzymany tekst. 

25 listopada 2021r. nastąpił wielki moment - 
uczniowie z 34 państw o 10:00 zaczęli tworzyć 
prace konkursowe. Mieli dwie godziny, aby 
napisać i doszlifować swoje tłumaczenia. Nasze 
liceum reprezentowało pięcioro uczniów - Paulina 

Piwowar, Kasia Leibmann, Kamil Wolbach, Zygmunt 
Biernat oraz Józef Peregudowski. Tłumaczyli teksty 
z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego 
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Katarzyna Leibmann, kl. IIIa LO
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z realiami środowiskowymi w społecznościach 
lokalnych. Projekt obejmuje specjalne działania, 
które dają uczestnikom możliwość współpracy 
i dzielenia się pomysłami, które później mogą 
przerodzić się w realistyczne plany działania, 
które można wdrożyć poprzez tworzenie 
zielonego biznesu lub projektów. Takie działania 
rozwiną umiejętności uczestników w zakresie 
przedsiębiorczości, a jednocześnie zachęcą do 
ograniczania odpadów i wspomagania akcji 
klimatycznych. Podczas szkolenia będzie również 
promowana komunikacja demokratyczna 
poprzez dyskusję na temat zagadnień ochrony 
środowiska, pracy grupowej i odgrywaniu ról.  
Interakcja, komunikacja i współpraca między 

uczestnikami podniosą świadomość o  poziomach 
ochrony środowiska w różnych krajach oraz 
będą polem do dyskusji na temat tego, jak temu 
zapobiegać.

Jednym z działań projektowych było przygotowanie 
loga. Nasze projekty zostały wyłonione przez grupy 
z innych krajów zajmując pierwsze i drugie miejsce.

W ramach projektu braliśmy również udział Szkolnej 
Konferencji Klimatycznej.

Strona projektu: https://abeccol.webnode.co.uk 

Magdalena Szewczyk,                                                                                                                            

nauczycielka biologii, wicedyrektor

3 kwietnia 2022 roku siedmioosobową grupą 
uczniów i nauczycieli z naszej szkoły udaliśmy się 
na pięciodniowy wyjazd do Trujillo w Hiszpanii 
organizowany w ramach projektu Erasmus+ 
Ithics. W projekt zaangażowane są szkoły  
z 6 różnych krajów: Polski, Niemiec, Hiszpanii, 
Francji, Grecji oraz Islandii, a sama inicjatywa 
skupia się wokół etycznego wykorzystania 
mediów dostępnych w dzisiejszych czasach. 

W spotkaniu w Trujillo uczestniczyło po 4 uczniów 
oraz 3 nauczycieli z każdego z państw, a większość 
z nas została ugoszczona u rodzin studentów 
z miejscowej szkoły. Zamieszkanie w domach 
hiszpańskich rodzin umożliwiło nam bliższe 
poznanie zarówno samych Hiszpanów, jak i ich 
kultury oraz szeroko pojętego stylu życia. Mogliśmy 
doświadczyć ich gościnności i otwartości na inne 
narodowości, a także zasmakować tradycyjnej 
hiszpańskiej kuchni.

Podczas zajęć w szkole reprezentanci każdego  
z krajów w nawiązaniu do tematu eventu prowadzili 
lekcje dla pozostałych uczestników, podczas 
których dyskutowaliśmy i zdobywaliśmy nową 
wiedzę na temat m.in. problemów związanych  

z mediami czy organizacji działających w internecie. 
Nasza grupa skupiła się na fake news’ach, a podczas 
lekcji zorganizowaliśmy pracę w grupach oraz quiz 
„Fake or fact?”.

Mimo iż pięć dni to niedługi okres czasu, udało 
nam się zobaczyć wiele pięknych i klimatycznych 
miejsc oraz mocno zintegrować z pozostałymi 
uczestnikami. Poza Trujillo zwiedziliśmy Madryt, 
Meridę i Caceres, posiadające niezwykle 
urokliwe uliczki i ciekawą historię. Najbardziej ze 
zwiedzonych miast urzekła nas stolica Hiszpanii, 
na której podziwianie poświęciliśmy pierwszy  
i ostatni dzień wyjazdu. Spacerując po jej centrum 

Erasmus+ Ithics Hiszpania
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W poniedziałek rozpoczął się wyjazd 
Erasmus+ do miejscowości Fiorenzuola 
d'Arda, znajdującej się we Włoszech. Wraz  
z opiekunami panią Magdalena Szewczyk oraz 
księdzem Bartoszem Mikułą pojechały cztery 
uczennice: Natalia Franków, Natalia Zwolińska, 
Natalia Kwiatkowska oraz Konstancja Łakoma.

 Pierwszego dnia Włosi przywitali nas słodyczami 
po czym udaliśmy się do hotelu. W następnym 
dniu prezentowaliśmy swoje projekty o lasach. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że niektóre toalety w 
szkole nie są takie jak oczekiwaliśmy: trzeba stać i 
nie można siedzieć przez brak muszli. Udaliśmy się 
także na zwiedzanie okolicy oraz spotkanie z Merem. 
Kolejne dni spędziliśmy zwiedzając przeróżne 
włoskie miejsca, takie jak muzeum ruchu oporu 
włoskiego oraz Castell'Arquato. Zobaczyliśmy także 
Mediolan i jego przepiękną katedrę oraz zamek. 
W ostatni dzień przed wyjazdem pojechaliśmy 
pociągiem do Bolonii, gdzie przemieszczaliśmy 
się przepięknymi miejscowymi arkadami przy 

okazji zwiedzając muzea i kościoły oraz oglądając 
sprzedawane książki. 

Cały wyjazd był pełen wrażeń, zabawy oraz 
oczywiście zdjęć. Poznaliśmy tam sporo ciekawych 
i miłych ludzi. Włochy to na prawdę przepiękny kraj 
ze wspaniałą roślinnością oraz architekturą. 

Natalia Franków, kl.IIIb LO 

Erasmus+ Włochy

zobaczyliśmy Plaza Mayor – główny plac Madrytu, 
Palazio Real – Pałac Królewski, a także Park Retiro – 
przepiękny, największy teren zielony w tym mieście. 
W dodatku udało nam się spróbować hiszpańskich 
przysmaków, jakimi są ślimaki oraz kalmary. 

Czas wolny poświęcaliśmy na integrację  
z pozostałymi uczniami, dzięki czemu nawiązaliśmy 
kontakty i przyjaźnie (mamy nadzieję!) na lata. Była 
to okazja do poznania innych narodowości na żywo 
i porównania do stereotypów, które o części z nich 
słyszeliśmy. Okazało się, że wszyscy z nas są równie 
otwarci i pozytywni, dlatego łatwo było nam złapać 
wspólne tematy i zainteresowania.

Pomimo komplikacji związanych z powrotem, 
każdy z nas wrócił z uśmiechem na twarzy, 
mnóstwem zdjęć i cudownych wspomnień. 
Osoby zastanawiające się nad wzięciem udziału 
w podobnych wyjazdach gorąco zachęcamy  
i gwarantujemy, że jest to niezapomniane przeżycie! 


Aleksandra Rogalińska, kl. IIIb LO
Martyna Nawrocik, kl. IIc LO
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Wspominam o prawosławnej nazwie dlatego,  
że zgodnie ze wschodnim kalendarzem Wielkanoc 
obchodzona jest tydzień później niż u zachodnich 
katolików. Ostatecznym przygotowaniem jest 
Wielki Tydzień, kiedy to uroczysta msza Wieczerzy 
Pańskiej odbywająca się w Wielki Czwartek 
rozpoczyna się w kościele Triduum Paschalne. 
W Wielki Piątek odprawiana jest liturgia Męki 
Pańskiej, a w Wielką Sobotę w wielu kościołach 
jest zwyczaj odprawiania nocnej Wigilii Paschalnej 
uwieńczoną radosnym ,,Alleluja!’’. W niektórych 
parafiach Wielkanoc obchodzona jest w ramach 
porannej Mszy Rezurekcyjnej z samego rana 
w niedzielę, tuż przed śniadaniem. Wracając 
z kościoła napotykanych sąsiadów wita się 
charakterystycznym okrzykiem: ,,Zmartwychwstał 
Pan!’’, na co oni odpowiadają: ,,Prawdziwie 
zmartychwstał!’’.

Wielkanoc to okazja do przeżywania wielu 
tradycyjnych zwyczajów.

Warto przypomnieć sobie przy okazji czym 
jest tradycja. To przekazywane z pokolenia na 
pokolenie zwyczaje, wierzenia, zachowania, 
poglądy. Wielkanoc ma wiele obyczajów, które 
w mniejszym lub większym stopniu już zanikają. 
Jednak wiele z nich pozostaje do dzisiaj.  Jest to 
ubarwienie i urozmaicenie przeżywania Świąt  
w każdym polskim domu. W każdym regionie 
znajdą się różne tradycje. Święcenie pokarmu, 
śmigus-dyngus, kroszonki, pisanki, wydmuszki, 
szukanie ,,zajączka’’ czy wieszanie Judasza.

O zwyczajach

Święcenie pokarmu, inaczej święconka.  
To nabożeństwo religijne odbywające się  
w Wielką Sobotę, ksiądz święci pokarm, który wierni 
spożywają podczas śniadania wielkanocnego.

W koszyczku powinien znaleźć się chleb jako 
symbol Ciała Chrystusa, jajko – symbol życia, 
sól, na znak oczyszczenia i prawdy, woda jako 
symbol Ducha Świętego oraz baranek jako symbol 
Zmartwychwstałego Chrystusa. W koszyczku 
mogą znaleźć się również inne produkty, które 
są charakterystyczne dla różnych regionów czy 
zwyczajów.  

Śmigus-dyngus, inaczej lany poniedziałek to 
tradycja polewania wodą dziewczyn. Na Górnym 
Śląsku było to oblewanie wodą panien przez 
kawalerów. Na wsiach wierzono, że ma to działania 
ochronne dla dziewczyn przed staropanieństwem. 
W zamian za to chłopcy otrzymywali kroszonkę 
(wcześniej wybarwione i udekorowane jajko). 
Dzisiaj przybrało to charakter zabawy, której 
najbardziej wyczekują młodzi chłopcy, żeby 

Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze wydarzenie wśród Chrześcijan. Niedziela Wielkanocna, 
Zmartwychwstanie Pańskie a w prawosławiu Pascha mazow. 

Wielkanoc w Polsce
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móc polać swoje koleżanki, a za to dziewczyny 
powinny mieć przygotowany słodki przysmak  
z wielkanocnego stołu.

Szukanie ,,zajączka’’ to urozmaicenie dla 
najmłodszych. Często koszyczek słodyczy chowany 
jest pod drzewem czy krzewem w ogrodzie. Maluch 
ma za zadanie go znaleźć, a wtedy nagroda jest 
jego. Jest to symbol ukończenia Wielkiego Postu, 
kiedy to odmawiamy sobie jakiejś przyjemności  
i ćwiczymy swoją silną wolę.

,,Wieszanie’’ Judasza to zwyczaj obchodzony 
jeszcze na Podkarpaciu, nawiązuje do biblijnej 
historii i symbolizuje wymierzenie sprawiedliwości 
zdrajcy – Judaszowi. Kukłę wykonaną ze słomy 
ubiera się w obdarte ubrania i wiesza się na drzewie 
lub słupie, na sam koniec podpala się ją i wrzuca do 
rzeki. Jest to zwyczaj bardzo podobny do topienia 
Marzanny, który zachował się jeszcze na Śląsku.

W Małopolsce organizowany jest Emaus, 
wielkanocny, ludowy, tradycyjny jarmark. Jest to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych i barwnych 
elementów folkloru krakowskiego. Niegdyś 
podczas Emaus dominowało rękodzieło, rzemiosło 
artystyczne i ludowa twórczość wielkanocna. 
Niestety dziś wypierane jest przez kolorowe 
zabawki masowej produkcji.

Na stole śniadania wielkanocnego widnieją różne 
charakterystyczne potrawy. To biała kiełbasa, 
święconka, chleb, jajka, ćwikła. Na słodko królują 
mazurki, serniki, babki i inne pyszności. Oprócz tego 
warto wspomnieć, że o dekoracjach świątecznego 
stołu. Mowa tu o białym obrusie, liściach bukszpanu, 
poświęconym baranku przy trawie z rzeżuchy czy 
zielonego żyta.

Słodkim urozmaiceniem Świąt Wielkanocnych są 
przede wszystkim mazurki (kolorowe, dekorowane 
kruche ciasta) i tradycyjny sernik, który coraz częściej 
jest już zamieniany na pewne jego wariację, np. 
sernik z rosą czy sernikobrownie. Nie da się ukryć, 
że często to właśnie młodzi ludzie pragną zmiany 
i wprowadzają nowe przepisy na stół wielkanocny. 

Przedstawiam przepis na miodownik, ciasto,  
w którym zakochali się wszyscy domownicy 
i stał się tradycją każdych Świąt a już na pewno 
tych wielkanocnych.

MIODOWNIK

Składniki:

Ciasto miodowe:
• 500 g mąki pszennej
• 200 g masła
• 200 g cukru pudru
• 2 jajka
• 2 łyżki miodu
• 2 łyżki mleka
• 1 łyżka sody oczyszczonej

Masa orzechowa:
• 200 g posiekanych orzechów włoskich
• 100g cukru
• 120 g masła
• 2 łyżki miodu

Masa budyniowa:
• 1 opakowanie budyniu waniliowego 

lub śmietankowego bez cukru (ok. 37- 40g)
• 250 g masła
• 100 g cukru
• 400 ml mleka
• Dodatkowo
• ok. 400 g powideł śliwkowych

Przygotowanie :

Piekarnik nagrzać do  180°C (góra-dół).

Przygotować ciasto miodowe. Mąkę wymieszać 
z sodą. Dodać masło i całość posiekać nożem. 
Dodać cukier puder i jajka. Dodać mleko  
z miodem i zagnieść ciasto.

Ciasto podzielić na 3 równe części.

Dno formy o wymiarach ok. 26x32 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia i wykleić pierwszą część 
ciasta. (Ciasto jest dość klejące. Ręce obsypać 
mąką). Piec przez 10-13 minut. Pozostawić  
do ostygnięcia.
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W ten sam sposób postąpić z drugą częścią ciasta.

Trzecią część ciasta wykleić w formie i odstawić na 
bok.

Przygotować masę orzechową. Masło roztopić 
z miodem i cukrem. Dodać posiekane orzechy  
i smażyć na małej mocy palnika ok. 5 minut. 
Gorącą masę wyłożyć na trzecią surową część 
ciasta uprzednio wyklejoną w formie. Całość piec  
w nagrzanym piekarniku ok. 12- 15 minut.

Przygotować masę budyniową. Ugotować budyń 
według przepisu na opakowania tylko w 400 ml 
mleka i z dodatkiem 100 g cukru. Gotowy budyń 
ściągnąć z pieca i od razu przykryć folią spożywczą 
tak, aby folia dotykała powierzchni budyniu. 
Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć 
na jasną, kremową masę. Dalej miksując, dodawać 
stopniowo chłodny budyń.

Do formy przełożyć pierwszy placek bez orzechów. 
Rozsmarować połowę powideł, a na powidłach 
połowę masy budyniowej. Przykryć drugim 
plackiem bez orzechów i posmarować drugą 
połową powideł i masy. Na samą górę położyć 
trzeci placek z orzechami. Ciasto włożyć do lodówki 
na 24 godziny. Z dnia na dzień będzie ono coraz 
bardziej miękkie. Jednak zapewniam Was, że znika 
z blachy w szybszym tempie.

Podsumowując, z tradycją nie warto walczyć, ale 
na pewno warto ją podtrzymywać i poznawać. 
Tradycję możemy również poszerzać na swój 
sposób. Nadaje ona sens nie tylko świętom, ale 
pomaga nam tworzyć naszą własną tożsamość  
i rozwija nasz charakter. 

Magdalena Rzepka, 
nauczycielka języka polskiego
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Ukraińcy zaczynają przygotowywać się do świąt 
od poprzedniej niedzieli, święcąc palmy (baśky). 
Nazywa się ten dzieć Werbna nedila. Wracając 
z cerkwi, lekko biją bazią wszystkich członków 
rodziny po plecach, mówiąc: 

Baśka bije, nie zabije
Za tydzeń Wielkanoc

Tydzień, poprzedzający Wielkanoc, nazywa się 
Jasny albo Biały (kojarzy się  z czysty), bo należy 
wyczyścić duszę od grzechów, a mieszkanie 
od brudu. W tym tygodniu obowiązujące jest 
również przestrzeganie ciszy; nie wolno głośno 
rozmawiać, śmiać się i oczywiście śpiewać i 
tańczyć. W ostatni tydzień przed Wielkanocą 

zaleca się także wstrzemięźliwość od mięsa, jajek, 
nabiału. Koniecznym jest częste odwiedziny cerkwi  
i spowiedź. 

Czwartek nazywamy Wielkim albo Czystym. Cała 
rodzina sprząta dom, ogród, groby na cmentarzu. 
Często wspólnie sprzątamy też swoje miasto albo 
wioskę. W czwartek wieczorem idzie się do cerkwi 
na Męki Jezusa Chrystusa. 

W piątek nie wolno wykonywać ciężkiej domowej 
pracy przez cały dzień. Nie można też jeść, dopóki nie 
pójdzie się do cerkwi do Płaszczanicy. Płaszczanica 
to podobizna umarłego Chrystusa na płótnie. 
Wystawiają go w cerkwi w piątek i wierni klękają  
i cajują w pamięć na Cierpienia Zbawiciela. 

Ciekawe jest to, że święto nazywane w Polsce Wielkanocą, w Ukrainie nazywamy Wielkim Dniem 
(Welykdeń). Jest to święto radosne, pełne życia, ale z nutą lekkiego smutku – przecież przed tym 
jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, musiał cierpieć ciężkie męki.

Wielkanoc w Ukrainie
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Każda parafia ma taki całun i przechowuje jako 

bardzo cenną relikwiję. 

Ważną częścią tradycji Wielkanocnych jest pisanie 

pisanek. Ta tradycja wznowiła się z nową potęgą 

w Niepodległej Ukrainie. Cały miesiąc przed 

Wielkanocą odbywają się warsztaty dla dorosłych i 

dzieci. Najbardziej popularne są pisanki huculskie, 

w naturalnych żółtawych, czerwonych, brązowych 

i zielonych kolorach we wzory geometrycze. 

Tradycja ludowa nakazuje pisać pisanki w piątek, bo 

zrobione w czwartek szybko się popsują. Pisanek 

powinno być co najmniej trzynaście w pamięć  

o Jezusie i Apostołach.

W sobotnią noc chłopcy tradycyjnie paliły ogniska 

na pamiątkę o ognisku w Ogrodzie Hetsymańskim. 

Miejsce dla ogniska wybierano na wysokim 

wzgórzu, żeby było widocze z całej wioski. W 

sobotę święcimy też Paskę i potrawy Wielkanocne. 

Paska to specjalna bułka, którą wkłada się do 

koszyka. Koszyczki przykrywa się wyszywanymi 

ręcznikami z napisem Chrystos Woskres (Chrystus 

Zmartwychwstał). Również do koszyka wkładamy 

szynkę, kiełbasę, jajka, sól, chrzan.

Jutrznie Wielkanocne odbywają się z reguły nocą 

lub wczesnym rankiem w niedzielę i trwają kilka 

godzin. Liturgię rozpoczyna wyjście wszystkich 

z cerkwi. Jest ona zamykana, a wierni trzykrotnie 

obchodzą ją, niosąc ze sobą Płaszczenicę. Potem 

duchowny trzykrotnie stuka krzyżem w drzwi, 

po czym zgromadzeni wchodzą do środka.  

Po jutrzni ma się w domu Wielkanocne śniadanie, 

przy którym zbiera się cała rodzina. Dzielimy się 

święconym jajkiem, pozdrawiamy się wzajemnie, 

trwają wesołe, serdeczne rozmowy. 

W niedzielę zaczyna się okres tradycyjnych zabaw 

młodzieżowych, które odbywają się w niedziele 

przez cały miesiąc. Tradycyjne Wielkanocne 

zabawy ludowe są nie tylko obiektem 

zainteresowań naukowców, tradycyjnych gier, 

tańców i peśni (Hajiwky) chętnie uczy się także 

młodzież i dzieci. Na takie zabawy chodzimy we 

Lwowie do skansenu, ubrani w wyszywanki. Dużo 

ludzi ma stroje ludowe, kupione specjalnie na 

takie okazje.

Poniedziałek to oczywiście dzień, który 

nazywamy Lanym (Poływanyj). Trafiały się niemiłe 

sytuacje, kiedy dziewczyna, ładnie ubrana mogła 

nieoczekiwanie zostać oblana przez chłopców, 

dlatego urząd miejski we Lwowie uchwalił 

decyzję, aby nie karać nikogo, kto zechce oblać 

kogoś wodą, jednak pod warunkiem, że zrobi to 

na terenie rynku przed ratuszem. Okazało się to 

świetnym pomysłem! Każdy, kto wchodzi na ten 

plac w Lany poniedziałek automatycznie wyraża 

zgodę być oblanym i ma prawo, aby się tym 

samym zachowaniem odwdzięczyć. 

Wielkanoc to zawsze nadzieja na lepszą przyszłość, 

na odrodzenie się, dlatego z okazji świąt Wielkiej 

Nocy  wspólnota ukraińska szkoły życzy, aby były 

one dla wszystkich momentem radości i spokoju. 

Chrystus zmartwychwstał! 

Mirosława Danyliuk

nauczycielka języka polskiego



Kwiecień 2022 Salez Times 25 

SPORT

Piłka Nożna

WKS

Sytuacja Śląska jest trudna, lecz jednocześnie 
stabilna. Po zatrudnieniu Piotra Tworka Śląsk zaczął 
lepiej grać i co ważniejsze zdobywać punkty. Mimo 
że był trudny terminarz; pierwszy mecz u siebie  
z Radomiakiem Radom (5 miejsce w lidze), 
zwycięstwie z  Wisłą Płock na wyjeździe (dopiero 2 
przegrana u siebie Wisły w tym sezonie ) i przegrana 
z głównym kandydatem do mistrzostwa Lechem 
Poznań, to jednak wyniki są dobre, biorąc pod 
uwagę, że Śląsk ociera się o spadek. Teraz mecz  
z Rakowem, a później 3 mecze z rywalami do spadku, 
ale myślę, że grając tak dalej Śląsk na spokojnie się 
utrzyma.

Ekstraklasa

W pierwszej trójce Raków i Pogoń idą po swoje, ale 
teoretycznie najsilniejszy Lech potyka się o własne 
nogi. Różnica pomiędzy 1 a 3 miejscem wynosi 1 
punkt, piłka pozostaje zatem w grze. Trwa również 
walko o 4 miejsce, które na pewno da europejskie 
puchary, bo w finale Pucharu Polski Lech i Raków.

Reprezentacja

MAMY TO!!! Jest awans na Mistrzostwa Świata 
w Katarze. Osobiście jest to dla mnie wielkie 
zaskoczenie, jednak Czesław Michniewicz zrobił 
genialną robotę i myśle, że to właśnie dzięki niemu 
awansowaliśmy. W niecałe dwa miesiące pracy, 
po tak małej ilości treningów, słabym meczu ze 
Szkocją, zawirowaniach z Paulo Sousą wydawło się, 
że szanse są bardzo małe. Okazało się jednak, że 
udało się zrobić świetną drużyne. Każdy wykonał 
świetną robotę i ciężko jest wskazać najsłabszego 
zawodnika. Natomiast teraz już wiemy, że Polska na 
mundialu będzie grała z Arabią Saudyjską, Argentyną 
i Meksykiem. Grupa bardzo ciekawa i trudno osądzić 
co się wydarzy.

Skoki Narciarskie
Ostatnio skończył się sezon w skokach narciarskich 
i niestety jeśli patrzeć na sukcesy z poprzednich 
sezonów, to ten okazał się kompletną klapą. Były 
momenty gdy wydawało się, że jest lepiej, lecz 
niestety było to tylko złudzenie. Największy sukces 
to trzecie miejsce Dawida Kubackiego na Igrzyskach 
Olimpijskich. Ostatecznie dopiero w końcówce 
sezonu Polscy skoczkowie pokazywali się z lepszej 
strony i to daje nam nadzieje na sezon przyszły. Za 
ten sezon pospadały także głowy: dotychczasowy 
trener skoczków Michal Dolezal został zwolniony, 
mimo ostrego poparcia najlepszych skoczków: 
Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły. 
Ich wstawiennictwo jednak nie pomogło. Nowym 
trenerem został dotychczasowy asystent trenera 
Austriaków Thomas Thurbichler, nie posiadający 
doświadczenia w trenowaniu reprezentacji. Jakie 
będą tego skutki? Pożyjemy zobaczymy. 

Dawid Pachucy, kl. IIIa LO

W tym numerze kilka słów o tym, co w sporcie piszczy. Podsumowania, statystki i prognozy 
przedstawia nam szkolny dziennikarz sportowy - Dawid Pachucy.

Dni podsumowań
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Wiosna to wróbli miłe ćwierkanie,
małego chrząszcza bezgłośne stąpanie.

To jest motyla piękny taniec
i żuczka przyjemny szturchaniec.

Gdy wszędzie jest pełno soczystej zieleni,
a każda gałązka w słońcu się mieni,

wiosna ciągnie za sobą woń kwiatów kolorowych
i długą suknię z pięknych barw tęczowych.

Wczesna wiosna to pąków na drzewach rozwijanie
i lodu na rzece pękanie.

To na wiosnę wszystko rośnie, budzi się ze snu
I to wtedy rozkwitają właśnie krzewy bzu!

Natalia Karbowska, kl. Va SP

Co się dzieje,
bomba leci.

Co się dzieje,
płaczą dzieci.

Nie ma mamy,
nie ma taty.

W głowie pustka,
wielkie straty.

Żołnierz biegnie, 
pocisk leci.

Błysk na niebie –
płaczą dzieci.

Dzieci tego nie pojmują,
czemu ludzie się mordują.

Czemu w ludziach tyle złości, 
Nienawiści, brak miłości.

Boże ochroń wszystkie dzieci,
niechaj słońce znów zaświeci.

Zakończ wojnę tę okrutną
by nastało lepsze jutro! 

Julia Bartków, kl. VIa SP

Kącik literacki Salezu
W naszym kąciku literackim możecie przeczytać wiosenny wiersz naszej młodej poetki Natalii 
Karbowskiej z klasy Va oraz wiersz o wojnie na Ukrainie Julii Bartków z klasy VIIa .



Kwiecień 2022 Salez Times 27 

4 marca 2022 r. miałam okazję zobaczyć 
w Teatrze Muzycznym Capitol adaptację 
sceniczną jednej z najsłynniejszej powieści 
świata - „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii 
Wojciecha Kościelniaka. 

Akcja spektaklu była nader wartka, co angażowało 
widownię w staranne śledzenie poczynań aktorów. 
W mojej ocenie nie było momentu, w którym 
oderwałabym wzrok od sceny z powodu znudzenia, 
także dzięki niezwykłej muzyce Piotra Dziubka. 

Choć z powodu ograniczeń czasowych  pominięto 
część fabuły, było to w mojej ocenie niemal 
niezauważalne, a osoby, które nie czytały utworu 
Bułhakowa, z łatwością odnajdywały się całej 
historii.

Widowisko odbyło się na Dużej Sali, która 
zapełniona była po brzegi. Oprócz aktorów 

odgrywających rolę bohaterów powieści deski 
sceniczne pełne były scenografii (w tym ruchomej), 
gry świateł oraz tancerzy. Dodatkowym atutem był 
system zapadni, który pozwolił na przenoszenie 
akcji na różne poziomy. 

Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem było subtelne 
zaangażowanie widowni, która momentami 
stawała się integralną częścią przedstawienia, np. 
gdy spadły na nas słynne „czerwońce” czy gdy 
poproszono nas o oklaski podczas pokazu czarnej 
magii.

Postacią, która najbardziej przykuła moją 
uwagę, był kot Behemot w wykonaniu Mikołaja 
Woubisheta. Jedynym rekwizytem tego aktora był 
jedynie koci ogon trzymany w ręce, tym samym 
pokazał cały swój wachlarz aktorskich, fizycznych 
oraz wokalnych umiejętności. Była to niezwykle 
wyrazista postać, która za każdym razem, gdy 
pojawiała się na scenie, wywoływała rozbawienie 
widowni. 

Spektakl „Mistrz i Małgorzata” zrobił na mnie 
ogromne wrażenie. Wszystkie detale były 
dopracowane, całość imponująca i z chęcią wybiorę 
się po raz kolejny na ten spektakl. 

Natalia Kwiatkowska, kl. IIIa LO

KULTURA

Mistrz i Małgorzata na deskach Capitolu
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Zapewne każdy z nas grał kiedyś w grę 

komputerową. Przez ostatnie lata rynek 

gier rozwija się niesamowitą prędkością. 

Jednak w książce Hyperversum pojęcie gry 

komputerowej nabiera zupełnie nowego 

znaczenia. Bohaterowie mają szansę zagrać 

w grę, która dosłownie przenosi ich do 

czasów średniowiecza i pozwala przeżyć, 

zarówno piękną, jak i strasznie niebezpieczną 

przygodę.

Hyperversum to powieść przygodowa  

z elementami fantastyki oraz elementami 

historycznymi. Jest to pierwszy tom serii o tym 

samym tytule, napisany przez włoską pisarkę 

Cecilie Randall. W książce poznajemy historię 

grupy przyjaciół, która z powodu komplikacji 

podczas gry, zostaje realnie przeniesiona w czasie. 

Gra Hyperversum, dzięki specjalnemu wizjerowi 

3D umożliwia wcielenie się w postacie i widzenie 

wszystkiego w koło ich oczami. Szóstka przyjaciół: 

Ian, Daniel, Jodie, Martin, Donna i Carl, zostaje 

przeniesiona do  średniowiecza, co wiąże się 

z nowymi zmaganiami. Muszą dostosować się 

oni do innych czasów oraz różnic kulturowych. 

Najważniejszymi postaciami w książce są Ian oraz 

jego brat Daniel, mężczyźni są bardzo ze sobą 

zżyci, przybywając do średniowiecza pokonują 

wiele swoich słabości. Kiedy uświadamiają 

sobie, że znajdują się już w grze, a powrót do 

domu wydaje się niemożliwy, są zmuszeni jak 

najszybciej odnaleźć się w realiach średniowiecza, 

a co ważniejsze nie zginąć przy tym. Co gorsza 

trafiają w niebezpieczny okres, w którym bitwa 

z Anglią zbliża się wielkimi krokami. Jak młodym 

Amerykanom uda się przeżyć nadchodzącą 

wojnę? Czy Ian odnajdzie Donę i Carla, z którymi 

zostali niefortunnie rozdzieleni? I co najważniejsze, 

czy dadzą radę powrócić do XXI wieku? 

Hyperversum jest to książka, która w cudowny 

sposób przenosi nas w realia XIII wieku. Idealna 

dla wszystkich interesujących się średniowieczną 

Francją czy podróżami w czasie. 

Aleksandra Górna, kl. IIc LO

Małgorzata Chodak, kl. IIc LO

Hyperversum - recenzja
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„Zaczynam znowu mieć głód rapowy, chciałbym 
wziąć parę dobrych beatów i porapować sobie”

"Bisz to nie byle kto, jak nie wiesz powie Ci 
Hirek Wrona" - mogliśmy usłyszeć w niedawno 
wypuszczonym utworze "Kung-Fu". Cofnęliśmy 
się jednak w rozmowie parę miesięcy wstecz, 
a dokładniej do marca. Wtedy właśnie światło 
dzienne ujrzał krążek "Blady Król". O literaturze, 
współpracach i inspiracjach porozmawialiśmy  
z jego autorami - Biszem oraz Kosą. Miłej 
lektury!

Luiza Di Feliciantonio: Zaczniemy od „Bladego 
Króla”, ale od tego autorstwa Davida Foster 
Wallace’a. Zaintrygowana Waszą płytą 
zakupiłam tę książkę, wczytałam się w nią  
i stwierdzam, że jest to trudna pozycja. Biorąc 
to pod uwagę, narzuca się pytanie, czy album 
jest zainspirowany treścią czy bardziej sytuacją, 
która działa się na około tej książki?

Bisz: Przede wszystkim jestem wielkim fanem 
twórczości Davida Foster Wallace’a i jego książki 
towarzyszą mi od jakiegoś czasu. Przez dość długi 
okres był dla mnie najważniejszym pisarzem,  
z którym bardzo się utożsamiałem z wielu 
względów – jeżeli chodzi o światopogląd, pewnego 
rodzaju wrażliwość i też staranie się, aby łączyć  
w ciekawy sposób literackość ze sferą intelektualną. 
Wydaję mi się, że bardzo dobrze mu to wychodziło. 
A książka „Blady król” zainspirowała płytę głównie 
przez… tytuł. Oczywiście czytałem książkę, bardzo 

mi się podobała. Nie jestem też obiektywny jako 
fan. Zgadzam się, że jest ona wymagająca, ale 
podoba mi się u niego to, że nie boi się stosować, 
wydawałoby się,  „samobójczych” rozwiązań. Jeżeli 
ma zamiar wywołać w czytelniku przemożną nudę 
to po prostu robi to, na przykład umieszczając 
wielostronicowe opisy pracy księgowych  
w Ameryce. Jest to trudne do przeczytania, ale jest 
w tym głębsza idea. Akurat ten zabieg w „Bladym 
królu” jest bliski mojemu podejściu do życia – w tym 
sensie, że też uważam, że wyjątkowe chwile i rzeczy 
nie zawsze są wyjątkowe przez swoją materię 
lub substancję, ale też przez to, że przychodzą 
w odpowiednim momencie. Trudniejszy okres 
sprawia, że przychodzący po nim lepszy czas 
wydaje się być jeszcze bardziej oczekiwanym 
i wyjątkowym. Wydaje mi się, że ten zabieg  
u Wallace’a ma też coś takiego na celu.

W takim razie, nawiązania do tego dzieła były 
Twoim pomysłem czy Kosa też maczał w tym 
palce?

B: Przede wszystkim muzyka Kosy zadecydowała 
o tym, o czym będzie ta płyta. Zbieraliśmy beaty 
od dłuższego czasu i czuliśmy, że mają one wymiar 
nostalgiczny, refleksyjny, melancholijny. Naszym 
pierwszym pomysłem na koncept była podróż 
w przeszłość. Kiedy usiadłem i zacząłem pisać, 
okazało się, że to dość głęboka i momentami 
filozoficzna wędrówka.

Kosa: ,,Blady Król'' jest albumem koncepcyjnym 
o określonej fabule i formie zarówno w warstwie 
tekstowej oraz muzycznej. Komponując muzykę 
założyłem, że utwory powinny być osobnymi, 
różniącymi się od siebie bytami, ale zestawione 
razem w zaproponowanej przez nas kolejności 
stworzą spójną całość. Tytuł ,,Blady Król’’ był  
i wciąż pozostaje dla mnie bardzo inspirujący, 
bo konfrontuje ze sobą niejako dwa znoszące się 
wektory: słabości w ,,Bladości'' oraz siły w ,,Królu''. 

Wywiad z Biszem
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Nawiązań muzycznych do obu z nich jest wiele: 
poczucie niemocy, którą starałem się przekazać 
w muzyce do ,,Tracić'', oraz poczucie wielkości  
w tytułowym utworze. Nie są to jednak odwołania 
wprost do dzieła i twórczości D. F. Wallace’a.

Temat powieści mamy poniekąd zamknięty, dalej 
jednak zostajemy przy literaturze. Skupmy się teraz 
na książce „Wilk w lesie rzeczy”. Preorderowicze 
Waszego krążka dostali wersję cyfrową, ciekawi 
mnie natomiast czy dostaniemy wersję fizyczną.

B: Wydaje mi się, że nie. Gdzieś w założeniu 
miało być książką, ale skończyło się bardziej na 
audiobooku, czegoś na zasadzie audycji, która jest 
osnuta na moich refleksjach. Bardzo podoba mi 
się ta forma ponieważ wykorzystuję też muzykę 
dobrych, polskich producentów, których lubię,  
a których płyty instrumentalne nie zawsze trafiają 
do szerszego obiegu. Uważam, że są wyjątkowe 
i warto ich posłuchać. Sam „Wilk w lesie rzeczy” 
jest dla mnie motywacją do tego, by na bieżąco 
spisywać swoje różne myśli czy spostrzeżenia. Fakt, 
że jest to cykl przemyślany na rok – właściwie co 
miesiąc publikowany w postaci nowych odcinków 
– sprawia, że utrzymuję aktywność literacką. 

A może tomik poezji?

B: Kiedyś być może. Jestem na tyle wielkim fanem 
literatury, że zupełnie nie czuję się gotowy by wydać 
coś co miałoby być książką czy tomikiem wierszy 
sygnowanym moim nazwiskiem. Takie formy jak 
„Wilk w lesie rzeczy” pozwalają mi bawić się w to, 
ale nie traktować tego w stu procentach poważnie. 
Lubię pisać, ale nie sądzę by wartość literacka tych 
rzeczy była na tyle duża aby wydawać to w formie 
papierowej. Szkoda papieru (śmiech).

Kończąc wątek literatury zapytam Was jeszcze 
o ulubione książki. Będzie to „Blady król” czy 
coś zupełnie innego?

B: Nie mam ulubionej książki. Jedną   
z najważniejszych dla mnie była „Gra w 
klasy” Cortázara. Zazwyczaj wymieniam coś 

Dostojewskiego, Gombrowicza, bardzo klasycznie. 
Są to książki, które przypadły na moment 
największego rozwoju mojego postrzegania świata 
i na stałe splotły się z moim światopoglądem. 
Podsumowując: Gombrowicz, Cortázar, 
Dostojewski, Wallace to moi ulubieni pisarze.

K: Choć moje regały wypełnione są głównie 
wyspecjalizowaną treścią, to znalazło się na nich 
trochę miejsca na literaturę poleconą przez Bisza. 
Życzę sobie dokończyć serię ,,W poszukiwaniu 
straconego czasu’’ Marcela Prousta.

B: Gdzieś ten duch wspomnianego cyklu nad 
„Bladym Królem” również się unosi. Uwielbiam 
Marcela Prousta chociaż też jest trudny na pierwszy 
rzut oka. Nie bierze jeńców i opisuje bardzo gęstym 
językiem najdrobniejsze chwile. I to jest piękne  
 niego. 

Wracamy na muzyczne tory. Patrząc na Twoją 
dyskografię można zauważyć, że bardzo lubisz 
pracę w formie raper/producent. Teraz trzeci 
krążek z Kosą, wcześniej Radex, Oer czy Pekro. 
Możemy spodziewać się kolejnego projektu 
w takim duecie? Nie koniecznie, z którymś  
z wymienionych wcześniej muzyków. 

B: Pewnie tak. Świetnie współpracowało mi się 
również z Elhuaną przy „Ukryte w śniegu”. Bardzo 
cenię ten rodzaj współpracy  bo wydaje mi się, że ta 
chemia pomiędzy dwiema osobami na przestrzeni 
całej płyty sprawia, że tworzą się rzeczy wyjątkowe 
o charakterystycznym brzmieniu. Wyrażają  
w pełni styl osób, które pracowały nad płytą. Nie są 
to zbieraniny różnych produkcji tylko przemyślane 
całości, co bardzo lubię. Jest wielu producentów, 
z którymi chciałbym działać. Mój kalendarz 
wydawniczy jest zapełniony na parę lat w przód. 
Mam dużo pomysłów i stale pracuję nad nowymi 
rzeczami. Na pewno jednak zrobię taką płytę jak 
„Wilk chodnikowy”, która będzie tym zbiorem 
różnych ludzi. Naturalne jest to, że pracując  
w formie raper/producent co jakiś czas mam ochotę 
odbić i zrobić coś innego.
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Wywołałeś „Wilka” więc oczywiście muszę  
o niego zapytać. Wielkimi krokami zbliża 
się dziesięciolecie wydania tego albumu.  
Czy planujesz coś specjalnego z tej okazji?

B: Zostaje coraz mniej czasu na to by zrobić to 
w mocno przemyślany i wyjątkowy sposób. 
Chciałbym to jakoś zaznaczyć, zwłaszcza  
że udało się coś takiego na pięciolecie – wydaniem 
EPki „Piękno i bestia” z producentami z „Wilka 
chodnikowego”. Ta płyta jest dla mnie na tyle ważna, 
że na pewno chciałbym to uczcić. Po moich wielu 
podróżach alternatywnych (chociażby z Radexem 
czy w kontekście „Symetrii” od B.O.K, która była 
konceptualnym dziwnym, ale ciekawym tworem) 
zaczynam znowu mieć głód rapowy, chciałbym 
wziąć parę dobrych beatów i porapować sobie. 
Pytanie co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dzisiaj mam 

kontakt  z wieloma fajnymi producentami, dostęp 
do świetnych produkcji. Czy to się jeszcze sprawdzi 
po tylu latach?

Biorąc pod uwagę to, że „Wilk” został 
nagrodzony Popkillerem w kategorii „Płyta 
dekady”, myślę że dużo osób czeka na nowe 
rzeczy w jego klimacie. Jest to ważny album 
łączący pokolenia. Uważasz go za swoje opus 
magnum?

B: Niekoniecznie aczkolwiek jest to wyjątkowa 
płyta z wielu względów. Z mojej perspektywy 
było to dobre zakończenie rozdziału rapowania 
w podziemiu. Idealne zwieńczenie wielu lat 
wydawania płyt własnym sumptem, poza oficjalnym 
obiegiem. Jest to osobista historia i element  mojej 
biografii, dość niesamowite i zaskakujące, że to się 
udało zrobić. Przebicie się dziesięć lat temu było 
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dużo trudniejsze niż teraz. Wydaje mi się, że dzięki  
podsumowaniu podziemnej drogi, wszystkie moje 
rapowe umiejętności i zajawki się skumulowały 
na tym albumie. Udało mi się pokazać najlepsze 
co mogłem z siebie dać. Kwestie tematyki trafiły  
w podatny grunt bo w tamtym momencie na scenie 
nie było dużo takich rzeczy. Kiedy wyszła „Banicja” 
było to coś nowego i interesującego dla słuchacza.

K: „Wilk Chodnikowy” to wielka rzecz w dyskografii 
Bisza i niezmiernie cieszę się, że wraz z Pekro 
miałem okazję stworzyć utwór, który znalazł się na 
tym albumie. O wyjątkowości Wilka Chodnikowego 
decyduje wiele detali ale powołam się na jeden 
z nich, dla odmiany tekstowy.  Z hashtagami 
wypełniającymi rapowy tekst  spotkałem się po raz 
pierwszy w ,,Pollocku’’, singlu inicjującym promocję 
albumu.

Przyglądając się również innym płytom, 
słuchacz może zauważyć brak gościnnych 
zwrotek raperów. Nie lubisz z nimi 
współpracować przy swoich projektach? Z hip-
hopowego świata na Twoich albumach udzielili 
się jedynie Ńemy oraz Gverillla.

B: Ciężko powiedzieć bo tego nie robię za często 
(śmiech). Wynika to przede wszystkim z tego,  
że moje teksty stanowią dla mnie na tyle zamkniętą 
całość, że często nie widzę miejsca i celu by ktoś 
się tam pojawił. Również z tego, że są to często 
bardzo osobiste rzeczy, a nie typowe utwory 
gdzie łatwo dograć zwrotkę. Trochę tego żałuję bo 
mam kontakt z wieloma raperami, wielu raperom 
też się dograłem. Może mogę liczyć na rewanż. 
Mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja zaprosić 
raperów, których lubię i szanuję. Byłoby to dla mnie 
coś nowego. Są plany na przyszłość, zobaczymy 
co z tego wyniknie. Przy wielu produkcjach na 
początku mam pomysł by kogoś zaprosić, ale gdy 
dochodzi do zakończenia kawałka – okazuje się, że 
jest on pełny. Nie czuję potrzeby żeby na siłę kogoś 
zapraszać, po to żeby był. Lubię współpracę gdzie 
gość wnosi do numeru nową jakość, na przykład 
Ńemy w „Kręgach” zrobił to na maksa.

Idealnie wpasował się w klimat tego utworu. 
Chciałabym teraz skupić się na temacie 
koncertów. Płyta miała premierę w marcu i jak 
dobrze pamiętamy był wtedy srogi lockdown. 
Od maja jednak obostrzenia były stopniowo 
luzowane. Mamy listopad i teraz startujecie 
z trasą koncertową. To aż osiem miesięcy po 
premierze. Skąd taka decyzja?

B: Głównie z tego powodu, o którym mówisz. 
Koncertów nie odbywało się za wiele, wręcz ich 
nie było. Ledwo w wakacje pojawiły się pierwsze 
festiwale czy możliwości zagrania. Graliśmy 
pojedyncze sztuki. Nie oszukujmy się, że ta 
płyta nie ma aż takiego hype’u, mimo że została 
dobrze odebrana przez publiczność. Planujemy  
teraz zagrać we wszystkich większych miastach  
w Polsce. Wiemy, że ludzie czekają na nas. Pytanie 
jak będzie wyglądała sytuacja, nadal nic nie jest 
pewne, zachorowań jest coraz więcej. Dużo ludzi 
boi się organizować jakieś rzeczy bo nie wiadomo, 
czy za chwilę nie będzie trzeba tego odwoływać.  
W przeciągu najbliższego półrocza chcemy na 
pewno do tych miast pojechać. Kolejny aspekt, 
najbardziej istotny, to to że czekaliśmy z trasą na 
jesień bo ona idealnie odpowiada klimatowi tej 
płyty. Jakoś nie wydawało nam się żeby grać tę 
płytę w słoneczny dzień do sączenia Aperola. 
Chyba ten materiał by nie pasował. 

K: Nie sposób nie wspomnieć, że na koncertach 
towarzyszą nam znakomici instrumentaliści: Monika 
Fortuniak (gitara i wokal) oraz Marcel Witkowski 
(perkusja). Jako liveband przygotowaliśmy nowe 
aranżacje, które podobnie jak album studyjny  
i jego wersja reżyserska dostarczają nieco innych 
doświadczeń. W odczuciu naszych koncertowych 
słuchaczy „Blady Król” grany na żywo zyskał 
na przebojowości przy zachowaniu walorów 
estetycznych. Z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić 
wszystkich na nasze koncerty - wierzymy, że są one 
wartościowe.

Bardzo dziękuję za rozmowę! 

Luiza Di Feliciantoni, kl. IIIb LO
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Przed nami wyjątkowy czas - święta Wielkiej 
Nocy. Moment zatrzymania, radości  
i odpoczynku, o którym chciałabym napisać 
kilka słów. Zapytasz- co tu dużo mówić?  
Każdy potrafi odpoczywać. Okazuje się,  
że sprawa dla wielu z nas nie jest taka  
oczywista. Może od początku… 

Obowiązki, szybkie tempo życia, stres, brak czasu 
dla siebie. Brzmi znajomo? Im więcej robisz tym 
większe zmęczenie odczuwasz, to oczywiste. 
Zrobimy małe ćwiczenie. Wyobraź sobie telefon 
komórkowy. Najnowszej generacji smartfon,  
w którym znajdują się najlepsze na rynku aplikacje. 
Każda z nich jest wyjątkowo ciekawa i absorbująca. 
Chętnie i często sięgasz po telefon i korzystasz ze 
wszystkiego, co w nim najciekawsze. Jakiś czas 
później pojawia się informacja o wyczerpującej się 
baterii. Skąd o tym wiesz? Po czym to poznajesz?  
No tak, ikonka zmienia kolor. Czy to jakoś 
szczególnie przeszkadza w dalszym użytkowaniu? 
W starszych modelach może telefon nieco by 
zwolnił tempo działania, ale tu aplikacje nadal 
działają bez zarzutu, więc korzystasz z niego dalej. 
Mija trochę czasu i nagle ikonka z żółtej zmienia się 
na czerwoną, a niedługo później, o zgrozo, wszystko 
się wyłącza. Nie podoba Ci się to i chcesz powrócić 
do swojego zajęcia sprzed chwili, co robisz? 
Zapewne denerwujesz się, może krzyczysz na 
smartfon, każesz mu się wziąć w garść, albo nawet 
sięgasz po cięższą artylerię i krzyczysz: „oddam 
cię do sklepu, bo nie nadajesz się do niczego”. Jaki 
jest tego efekt? Żaden. Telefon jak był wyłączony, 
tak wyłączony pozostaje. W takim razie co zrobić, 
żeby znów móc korzystać z aplikacji? Cóż za 
pytanie, oczywiście! Podłączyć ładowarkę i zacząć 
ładować baterię. Jak jesteś niecierpliwy, może to 
trwać 5 minut. Jak długo możesz wtedy korzystać  
z telefonu? Fakt, niezbyt długo. A jeśli bateria będzie 
ładować się 20 minut? Tak, wówczas możliwy czas 
użytkowania się wydłuży. Najbardziej optymalną 
opcją, która pozwoli na długie użytkowanie 
będzie podłączanie telefonu do czasu, aż bateria 

będzie naładowana całkowicie. Teraz wyobraź 
sobie, że Ty jesteś jak ten smartfon. Masz w sobie 
mnóstwo fantastycznych talentów, dookoła istnieje 
wiele możliwości, z których możesz skorzystać. 
Masz również ograniczony poziom baterii która 
wyczerpuje się tym szybciej, im intensywniejszy 
jest tryb Twojego życia. Każdego dnia przychodzi 
moment w którym musisz zwolnić, a nawet 
zatrzymać się, aby naładować swoje baterie.  
O czym myślisz? Nie masz na to czasu? Rozumiem, 
że oczekujesz cudu, jakim jest na przykład 
pojechanie na wycieczkę samochodem,  
w którym skończyło się paliwo. Cóż, pobożne 
życzenie. W tym miejscu chcę Ci powiedzieć,  
że ODPOCZYNEK to Twój OBOWIĄZEK! I to od 
Ciebie zależy jak sobie to zorganizujesz. Zastanów 
się co może ładować Twoje baterie, dla każdego 
może to być co innego. Licealiści podsunęli mi 
wiele pomysłów, między innymi sen, słuchanie 
muzyki, taniec, rysowanie, bieganie, pływanie, 
spacer z psem, joga… Pomyśl co dla Ciebie może 
być pomocne. 

Przed nami okres Świąt Wielkiej Nocy, do którego 
przygotowujemy się w różny sposób. Oprócz 
aspektów duchowych koncentrujesz się na 
przygotowaniu mieszkania, potraw, atmosfery.  
To wszystko jest ważne, pamiętaj jednak, że w święta 
masz niepowtarzalną okazję do ODPOCZYNKU  
i naładowania baterii. Jak to zrobić? Spróbuj skupić 
się na tu i teraz. Zrób coś dla siebie. Na co dzień masz 
mało czasu na rozmowę z bliskimi? Pojawia się więc 
niepowtarzalna okazja na nadrobienie zaległości. 
Czujesz, że musisz się wyspać? Bardzo proszę! 
Tylko jak to, przecież jeszcze tyle do zrobienia… 
umówmy się, że mowa o dwóch dniach w ciągu 
roku, w których może warto dać sobie trochę luzu. 
W dodatku te dni są całkiem wyjątkowe, bo to czas 
świętowania! Zapytaj siebie: „CZEGO POTRZEBUJĘ?” 
i spróbuj na to odpowiedzieć. 

Rozpoznanie potrzeby może wydawać się 
trudne, jednak to podstawa do jej zrealizowania. 
Potrzebujesz chwili czasu i uważności. 

Warto odpocząć…
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Czujesz głód? Zjedz coś. Spróbuj jednak zrobić to 
inaczej niż zwykle. Nie w biegu, nie na szybko. Pomyśl  
o tym co jesz- jaki ma kolor, zapach, konsystencję, 
czy smak zmienia się wraz z każdym kęsem.  
Z czym kojarzy Ci się ta potrawa, jak się czujesz  
w momencie jedzenia… Nie jesteś już głodny?  
Nie jedz więcej. Zwykle nie jadasz pewnych potraw? 
Może w te Święta kawałek ciasta zasmakuje Ci jak 
nigdy wcześniej. Potrzebujesz bliskości? Przytul 
się do kogoś. Rozmowy przy stole są wspaniałe, 
ale w pewnym momencie Cię męczą? Zrób sobie 
przerwę, na przykład na krótki spacer, złap oddech  
i wróć za jakiś czas z czystą głową. 

Staraj się zamienić oglądanie telewizji na 
aktywność fizyczną, choćby przez kilkanaście 
minut. Zrób coś innego niż zwykle, skorzystaj 
z danego Ci czasu, a wieczorem zapisz 
gdzieś, za co jesteś wdzięczny. Pamiętaj,  
że na naładowanie baterii do pełna potrzebny jest 
czas, krótkie ładowanie to krótkie użytkowanie. 

Dbajmy o siebie i bądźmy dobrzy dla siebie samych, 
żeby mieć możliwość zadbania o innych. 

Ewelina Bek, 
psycholog szkolny

Jestem przekonana, że mamy ogromne pokłady miłości, wiary i nadziei, pozwalające nam przeżywać 

trudne sytuacje, w których jesteśmy niespodziewanie postawieni. Jak zawsze Pan Bóg ma plan, który po 

ludzku ciężko zrozumieć. Tegoroczny czas Wielkiego Postu to jak powiedział biskup Kamiński „swoiste 

rekolekcje” i stawia pytanie „Czy zdamy egzamin z naszej wiary i miłości?”

Społeczność Salezu zdaje go w moim odczuciu wspaniale. Mimo że ilość emocji jaką przeżywamy od 

końca lutego, często się w nas nie mieści. Trudno biernie przyglądać się sytuacji w Ukrainie. Sprawczość 

pomaga zmniejszyć nasze obawy i lęki, dzięki niej trwamy w nadziei, że świat który współtworzymy 

może znów być dobry i bezpieczny.

I za tą szybką reakcję Rada Rodziców dziękuje:  dyrektorowi za otwarcie szkoły na potrzeby uchodźców, 

gronu pedagogicznemu za rozmowy o wojnie, emocjach z nią związanych, rodzicom i uczniom za 

powitanie dzieci w klasach i odpowiedź na potrzeby rodzin.

Jesteście wspaniali!

Wiele inicjatyw podjętych przez dyrektora, pracowników, uczniów nie dokonałaby się, bez wsparcia 

całej społeczności. 

Marta Lech, członek RR SP

O wdzięczności
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Drodzy,

Ogarnięci tą wielką tajemnicą Zmartwychwstania życzymy Wam 

wiele radości i dobra, pięknych rodzinnych spotkań, pięknego czasu 

zadumy i radości. Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, 

rozpali miłość, niech stanie się dla Nas wszystkich źródłem pokoju, 

zrozumienia i szacunku. Chcemy cieszyć razem z Wami tą tajemnicą.  

W niedziele Zmartwychwstania chcemy zobaczyć pusty grób i pragniemy,  

by widok ten napełnił nas wszystkich nadzieją, otworzył na łaskę 

Zmartwychwstałego Chrystusa. Byśmy na powrót stali się ludźmi takimi, 

jakimi stworzył nas Pan. Alleluja!

Rada Rodziców SP ZSS Don Bosco

Rada Rodziców śle życzenia
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