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MUSISZ IŚĆ
POD PRĄD
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”.

BYLIŚMY
W BARCELONIE

(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

Bohaterowie powieści Alberta Camus Dżuma.
"Stary astmatyk" to człowiek zniechęcony. Człowiek,
którego cichy bunt zamienia się w wewnętrzną obojętność na chorobę, ból i cierpienie. Cottard jest człowiekiem przyjmującym zupełnie inną postawę. Cieszy się z
dżumy, bo ona staje się dla niego azylem i ucieczką
przed odpowiedzialnością życiową. Jest obojętny. Jedynie doktor Rieux to człowiek walki.
Zdając sobie sprawę z zagrożenia,
nie poddaje się, nie zaprzestaje walki,
a w poczuciu obowiązku trwa do
końca. Camus potem napisze:
"Wielkość człowieka polega na jego
postanowieniu, by być silniejszym niż
warunki czasu i życia".
By być silniejszym niż. Współczesne czasy tak często stawiają przed
człowiekiem, szczególnie młodym,
różnego rodzaju dżumy. Tak wiele trudności i przeciwności pojawia się w ich
życiu. I tak wielu, niestety, staje się jak „stary astmatyk”
czy Cottard. Zniechęceni i obojętni. A wielkość człowieka
przecież nie na tym polega. Wielkość to bycie silniejszym.
Silniejszym od niepunktualności, od lenistwa, od obojętności, od egocentryzmu, od Internetu, od gier komputerowych czy zachowań zmierzających do uzależnienia. Bycie
silniejszym to zmaganie się z trudnościami i przeciwnościami życia, z własnymi słabościami. Czy warto? Tak, bo
„jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”.
Do źródła, bez którego nie można żyć. Do źródła, jakim
jest miłość, wolność i radość, szczęście i pokój serca. Warto! Dlatego kiedy mamy jeszcze Wielki Post, kiedy Szkolne Rekolekcje Wielkopostne zrodziły tyle pozytywnych
postanowień do pracy nad sobą, idźmy pod prąd. Odważnie
i wytrwale. Nauczył nas tego Jezus i sam do tego zachęcał:
„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie
godzien”. (Mt 10,38). Trzeba dźwigać trudy, bo tak stajemy
się także jeszcze bardziej chrześcijanami.

Dnia 23 lutego o godzinie 11 uczniowie PSLO
wraz z panią profesor Magdaleną Szewczyk i Anną Goliat wyruszyli spod szkoły na lotnisko w Katowicach, aby
wziąć udział w wymianie z hiszpańską szkołą IES Pompeu Fabra w Martorell – małym miasteczku oddalonym o
około pół godziny jazdy pociągiem od centrum Barcelony.
O godzinie 15 wszyscy mieliśmy być na
lotnisku, gdyż samolot odlatywał o 17. Na
miejscu, po niezwykle szybkiej odprawie,
okazało się, że nasz samolot będzie opóźniony. Nikt z nas nie przypuszczał jednak,
iż opóźnienie okaże się tak wielkie, że na
lotnisku w sali odpraw posiedzimy do
:30. Część z nas siedziała na krzesłach,
czytając, rozmawiając albo grając, inni zaś
chodzili po sklepach albo siedzieli w barze. W końcu, kiedy nuda dopadła wszystkich, zdecydowaliśmy się zagrać wspólnie
w grę zaproponowaną przez panią prof.
Szewczyk. Po paru dłuższych chwilach, zmęczeni, ale w dobrych humorach wsiedliśmy do samolotu i kilkanaście minut
później zostaliśmy oddzieleni od oświetlonych ulic, miasteczek, domów warstwą ciemnych chmur.
Około północy wylądowaliśmy i odebraliśmy swoje
bagaże. Dla wielu z nas wyjście z lotniska na dwór było
przyjemne, gdyż nikt nie odczuwał tak dobrze znanego w
Polsce o tej porze zimna. Było ciepło, a my nie mogliśmy

W TYM NUMERZE:

Musisz iść pod prąd ....................................................................... 1
Byliśmy w Barcelonie ................................................................ 1-4
Ksiądz Bosko wciąż pośród nas .................................................... 4
Zapomniany bohater ...................................................................... 5
Studniówkowa noc ........................................................................ 6
„Moja miłość nie ma dna, jak ocean” ............................................ 6
Karaoke w naszej szkole ................................................................ 7
ks. Jerzy Babiak, Przyjaźń — prawdziwa czy też nie? .............................................. 7
dyrektor szkoły Kącik językowy .......................................................................... 8-9
Turniej Piłkarzyków i ustawa „pokerowa” ............................... 9-10

BYLIŚMY W BARCELONIE
nacieszyć się widokiem rosnących nieopodal palm – niektórzy zdążyli nawet
zrobić pierwsze
zdjęcia. Na miejscu
czekał na nas pan
Izaak, który wraz z
panią Roser przez
cały okres wymiany
był naszym przewodnikiem. Sprawnie zapakowaliśmy
nasze bagaże do
busa i wyruszyliśmy do naszego
upragnionego celu
– do Martorell. Jechaliśmy około 25
minut, aż w końcu
samochód wjechał
na duże rondo i znaleźliśmy się na
miejscu. Około wpół do pierwszej wysiedliśmy z busa przed szkołą, gdzie
czekali na nas nasi partnerzy wraz z
rodzicami. Wydawało się, że powitań,
uścisków i czułych gestów nie było
końca. Każdy witał się z każdym, odbierając jednocześnie bagaż, następnie
idąc w stronę „nowego domu” wraz z
„nowymi rodzicami”. Niektórych czekała jeszcze podróż autem, jeśli nie
mieszkali w Martorell i musieli dojechać spod szkoły do domu.
W czwartek, który był naszym
pierwszym dniem, pojechaliśmy pociągiem do Barcelony, gdzie z placu Katalońskiego podeszliśmy pod Sagradę
Familię – secesyjny kościół uważany
za główne osiągnięcie projektanta, architekta Antoniego Gaudiego.
Wszystkim podobało się położenie
owej bazyliki, która mieściła się tuż
przy parku z dużym jeziorem, gdzie
mogliśmy mieć czas wolny na zjedzenie czegoś czy porobienie zdjęć z
kunsztownym kościołem w tle. Następnie pan Izaak i pani Roser zabrali nas
na spacer ulicami tętniącej życiem Barcelony. Idąc przez zadbane ulice, obserwowaliśmy życie codzienne mieszkańców owego miasta. Nasi przewodnicy pokazali nam kilka dzieł Gaudiego, między innymi bardzo drogie apartamenty, które mieściły się nieopodal
placu Katalońskiego. Po wędrówce
ulicami Barcelony, która była oświetlana przez słońce i oszałamiała różnorod2. Strona

nością zieleni, mieliśmy parę godzin słońce, zapierający dech w piersiach
czasu wolnego, a następnie mieliśmy widok na miasteczka, zielone góry,
domki i ulice oraz górska roślinność
były wystarczającym argumentem do
zrobienia krótkiej przerwy na zdjęcia.
Po jakimś czasie zeszliśmy na dół i
pokręciliśmy się po placu przed klasztorem, w którym o godzinie 13 słuchaliśmy zadziwiającego śpiewu chłopców, którzy należeli do chóru. Wieczorem, po powrocie, wszyscy uczestnicy
wymiany poszli na kręgle, gdzie spędziliśmy około dwóch godzin w przyjacielskiej i wesołej atmosferze. Następnie nasi partnerzy zorganizowali dla
nas wyjście do klubu, gdzie mogliśmy
potańczyć i pobawić się wspólnie. Mimo iż w klubie było dość mało osób, w
porównaniu do zatłoczonych zwykle
się spotkać w umówionym wcześniej imprez we Wrocławiu, zabawa była,
miejscu. Około godziny 18, zmęczeni moim zdaniem, bardzo udana.
podziwianiem uroków Barcelony, poWeekend był czasem przeznawróciliśmy pociągiem do Martorell pod czonym dla rodziny. Wszyscy jednak
szkołę, gdzie czekali już na nas nasi postanowili, że popołudnie spędzimy w
partnerzy.
centrum handlowym, aby oprócz zabytDla miłośników gór i wszyst- ków i dzieł sztuki, pozwiedzać również
kiego, co z nimi związane, piątkowe tamtejsze sklepy. Galeria, do której
plany były jak najbardziej odpowied- trafiliśmy, była ogromna i bardzo elenie, bowiem dojechaliśmy pociągiem gancka, stąd wielu z nas porównało ją
do małego miasteczka, a stamtąd kolej- do pałacu. Tam mielimy 3 godziny czaką na szczyt góry, na której mieścił się su, aby coś zjeść, zrobić zakupy albo
klasztor. Jednak zanim go zwiedzili- po prostu oglądać różne ciekawe rześmy, udaliśmy się całą grupą na punkt czy. Wieczorem wróciliśmy do swoich
widokowy, na którym mieścił się wy- domów, aby przygotować się na impresoki krzyż, który było widać nawet z zę w małym miasteczku blisko Martodołu, stojąc przy klasztorze. Świecące rell, która miała być zabawą przebiera-
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ną. Gdy dotarliśmy na miejsce około
godziny 23, impreza dopiero się rozkręcała. Ja osobiście przeżyłam szok,
kiedy zobaczyłam, że Hiszpanie bardzo
poważnie podeszli do interpretacji
określenia „bal przebierańców”. Podczas gdy my siedzieliśmy raczej na
boku, ubrani w zwykłe jeansy, bluzy,
kurtki, mijały nas chodzące jajka, pająki, strażacy, lekarze, motyle, czarownice…Kiedy zrobiło się zimno, cały tłum
przeniósł się do budynku szkoły, na
salę gimnastyczną. Gdy pytałam innych o opinię na temat
tej specyficznej imprezy, każdy miał odmienne zdanie; jednym się podobało, drudzy woleli imprezę w klubie. Jednak
co do muzyki puszczanej
przez DJ-a mieliśmy jednakowe zdanie – była tragiczna.
Według mnie, jeśli ktoś był
jajkiem, muzyka, której gatunku nie umiem określić, na
pewno się mu podobała i taki
osobnik bawił się świetnie.
Ale my, niepoprzebierani, czuliśmy, że impreza jest naprawdę bardzo specyficzna. Mimo wszystko
podziwianie tych przedziwnych strojów, ludzi, dekoracje, ogłuszająca muzyka rycząca z głośników, sprawiło, że
– jak w moim przypadku – szybko
można było poczuć się zmęczonym,
dlatego też resztę nocy przespałam na
krześle, co jakiś czas otwierając oczy w
nadziei, że podejdzie do mnie moja
partnerka i oznajmi, że wracamy do
domu, jednak nie – wciąż widziałam
tańczące pająki, kręcące się jajka, biegających lekarzy i gdzieniegdzie moich
znajomych. Mimo to, nie biorąc pod
uwagę zmęczenia, wieczór ten przygotowany był z wielkim rozmachem, z
zaangażowaniem uczniów i starannym
przygotowaniem. Tą imprezą uczniowie tamtejszej szkoły udowodnili, że są
bardzo kreatywni i zgrani.
W niedzielę zaś w dwie rodziny pojechaliśmy do małego miasteczka
nad morzem, aby pospacerować po
plaży, a na końcu wybrać się do restauracji na niedzielny obiad. Pobyt w lokalu przy samej plaży, utwierdził mnie
w przekonaniu, że Hiszpanie preferują
kompletnie inną kuchnię – podczas gdy

ja i Paulina zjadałyśmy ryż z warzywami, oni delektowali się zupą z ryby,
kalmarami czy małżami. Na owoce
morza nie dawałyśmy się skusić. Inni
uczestnicy niedzielę spędzili w przeróżny sposób – jedni zostali w domach,
aby odpocząć, drudzy wybrali się na
spacer po Barcelonie, jeszcze inni pojechali w góry. Każdy spędził ten dzień
tak, jak chciał.
Poniedziałek, nasz przedostatni
dzień pobytu w słonecznej Hiszpanii,

rozpoczęliśmy do zwiedzenia katedry
Gotic Area w dzielnicy gotyckiej, w
której oprócz najdroższych butików w
całej Barcelonie, znajdowały się kościoły, zabytki i pomniki. Bardzo przyjemnie było iść kamiennymi, wąskimi
uliczkami oświetlanymi przez słońce i
podziwiać jedną z najciekawszych
dzielnic miasta. Następnie pan Izaak
pokazał nam drogę na plażę, gdzie mieliśmy czas wolny, aby porobić sobie
zdjęcia tuż przy samym niebieskim
morzu, z rozbryzgującymi się o ląd
falami w tle. Część z nas spacerowała
po piasku, zbierając kolorowe muszle,
które przyniosło morze, inni postanowili po prostu poleniuchować, ciesząc
się widokiem bezkresnego błękitu sięgającym aż po horyzont.
We wtorek wybraliśmy się do
Barcelony do muzeum fotografii, w
którym mogliśmy podziwiać artystyczne zdjęcia i obrazy. Potem udaliśmy się
na wzgórze, aby obejrzeć znane obiekty sportowe. Aby wspiąć się na sam
szczyt, trzeba było poruszać się po
schodach ruchomych, a czasami iść po
kamiennych schodach samemu, mijając

soczyście zieloną roślinność, która pięła się coraz wyżej, aż po sam szczyt.
Gdy dotarliśmy do celu, chcieliśmy
zrobić chwilkę przerwy z powodu zmęczenia. Jednak nagrodą za wejście aż
tak wysoko, był fantastyczny, zapierający dech w piersiach widok na całe
niemalże miasto. Widzieliśmy wysokie
budynki, domki, uliczki, a świecące
słońce dodatkowo czyniło to miejsce
bardziej urokliwym. Po wejściu na górę
zobaczyliśmy stadion, do którego dosłownie zajrzeliśmy, aby porobić
zdjęcia. Całe otoczenie obiektów
sportowych było utrzymane w
czystości, porządku i było zadbane, a więc miło było nam tam
przebywać.
W środę zamiast do tętniącej
życiem Barcelony pojechaliśmy
do Freixenet Cava – winiarni
położonej na tyle blisko od Martorell, że niektórzy z nas nie zdążyli się porządnie rozsiąść w pociągu. Budynek otoczony był
ogrodem z mnóstwem kwiatów,
ławeczek i ozdóbek. Po wejściu
do środka w nozdrza uderzył nas
zapach wina, który, nie oszukujmy się,
był bardzo interesujący i przyjemny.
Mnie szczególnie podobała się podróż
samochodzikiem z wagonikami po winiarni. Na koniec zostaliśmy poczęstowani przepysznym (dla niektórych za
słodkim) sokiem winogronowym oraz
krakersami. Po powrocie do Martorell
poszliśmy polsko-hiszpańską ekipą do
chińskiej restauracji, gdzie mogliśmy
nakładać sobie wszystkiego co chcemy
i ile chcemy. Uważam, że nasi partnerzy bardzo się postarali, aby wszystkie
dni naszego pobytu w tym niezwykle
uroczym miasteczku uczynić niezapomnianymi. Potem niestety musieliśmy
wracać do swoich domów, aby się spakować i spotkać przed szkołą z innymi
uczestnikami. Kiedy dotarłam na umówione miejsce w walizką, zaczął padać
deszcz. Mimo to wszyscy robiliśmy
sobie wspólne, ostatnie już zdjęcia.
Przed wejściem do autokaru wszyscy
zaczęli się ze sobą żegnać. W moim
przypadku nie obyło się bez łez. Niektórzy obiecali sobie, że nawet kiedy
wymiana się skończy, powrócą do swoich partnerów, do Martorell. Byłam
Strona 3.
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smutna, kiedy autokar odjechał na lotnisko, pozostawiając z tyłu machających do nas nastolatków, z którymi
spędziliśmy ten tydzień i zaprzyjaźniliśmy się. Siedząc już w samolocie,
który, o dziwo, odleciał o czasie, nasuwały mi się różne refleksje na temat
tych siedmiu dni w Martorell. Poczułam, że wrócę do Polski bogatsza o
nowe doświadczenia. Było mi bardzo

smutno, że pozostawiam to wszystko
za sobą, ale równocześnie moje serce
przepełnione było ogromna wdzięcznością do tych wszystkich, którzy
uczynili nasz pobyt niezapomnianym.
Teraz wiem, że trafiliśmy na kreatywnych, towarzyskich, życzliwych, pogodnych, a przede wszystkim otwartych ludzi, do których od tej pory możemy zawsze napisać i być w stałym

kontakcie. Pocieszający jest dla mnie
fakt, że niedługo to oni odwiedzą nas,
a wtedy my będziemy mogli odwdzięczyć się im wszystkim za to, co dla
nas przez ten tydzień zrobili.
Swoim artykułem chciałam
zachęcić wszystkie osoby, które wahają się, czy brać udział w tego rodzaju
wymianach. Sama bałam się, że za
słabo znam angielski, że się nie polubimy czy nie dogadamy w wielu sprawach, ale gdy zobaczyłam te uśmiechnięte i rozpromienione na nasz widok
twarze, rozterki natychmiast zniknęły.
To zadziwiające, że przed jeden zaledwie tydzień można zobaczyć i nauczyć
się tak wielu nowych rzeczy oraz poznać innych ludzi. Teraz myślę, że
gdybym wtedy się poddała moim rozterkom i nie pojechała, popełniłabym
potworny błąd, bo zobaczyć, jak żyją
Hiszpanie w swoich własnych domach, jak się zachowują, co jedzą, jak
spędzają czas wolny, jak wygląda ich
edukacja i szkoła – to wiedza, której
nie kupi się za żadne pieniądze.
Martyna Borowiec, kl. IIb

KSIĄDZ BOSKO WCIĄŻ POŚRÓD NAS!
Na pewno spytasz, jak to
możliwe? Przecież każdy wie, że ks.
Bosko umarł i to prawie 125 lat temu. Dlaczego więc ten artykuł ma
taki nagłówek? Co to wszystko znaczy? Otóż nie! W myśl słów Horacego „Wybudowałem pomnik trwalszy
niż ze spiżu” ks. Bosko żyje wśród
nas. Dzięki świętości swego życia i
całkowitemu oddaniu woli Bożej wypełnił Boży plan i stał się założycielem Rodziny Salezjańskiej. Dzisiaj
nazywamy Go ojcem dzieci i młodzieży. Żyje wśród nas, ponieważ
jego charyzmat jest wciąż aktualny.
Realizują go ludzie, którzy, zawierzając woli Bożej, poświęcają swe
życie pracy z dziećmi i młodzieżą.
Postępują według słów ks. Bosko:
„Wystarczy, że jesteście młodzi,
abym was kochał” pracując w oratoriach, zakładach karnych, katechizując, czy działając charytatywnie.
My, jako uczniowie, bądź pracownicy, salezjańskiej szkoły jesteśmy
4. Strona

cząstką ogromnego „salezjańskiego
świata”.
Nikt z nas nie wie, jakie plany
ma co do nas Pan Bóg. Z pewnością
nie znał ich też św. Jan Bosko, gdy
rozmawiał w
zakrystii
z
chłopcem
Bartłomiejem
Garellim. Ten
dzień – 8
grudnia – stał
się
początkiem
pracy
apostolskiej
ks.
Bosko.
Początki były
trudne – nowo powstałe oratorium wielokrotnie
musiało zmieniać swoje miejsce, nie
brakowało kłopotów finansowych.
Przyjrzyjmy się, jak dzisiaj, po
ponad 150 latach od założenia, realizowany jest charyzmat ks. Bosko.
W 1859 roku św. Jan Bosko

założył Towarzystwo św. Franciszka
Salezego, a w 1872 roku, po spotkaniu
ze św. Marią Dominiką Mazzarello,
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Wreszcie w 1876 r. powołał
do życia Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, złożone z
osób świeckich, którego celem było
wspomaganie w pracy wychowawczej.
Te wspólnoty stały się fundamentem
Rodziny Salezjańskiej. Dzisiaj liczy
ona 23 grupy, do których należy 420
tys. osób na całym świecie. Przyjmować poszczególnych członków może –
jako ojciec całej Rodziny Salezjańskiej
– Przełożony Generalny Salezjanów.
Każdą z gałęzi tej wielkiej rodziny łączy:
1. Powołanie salezjańskie – współudział w charyzmacie ks. Bosko,
2. Młodzieżowe posłannictwo,
3. Ludowe posłannictwo,
4. Duch salezjański – styl życia i działania,

5. Związek z założycielem Rodziny
Salezjańskiej i jego następcami jako
ośrodkiem jedności.
Obecnie salezjanie pracują w
128 krajach na wszystkich kontynentach, ich liczba wynosi ponad 16 tys.
Istnieje 1849 wspólnot zakonnych
zgrupowanych w 97 inspektoriach.
Zajmują się:
pracą wychowawczo duszpasterską z dziećmi i młodzieżą, prowadząc
szkoły, oratoria, internaty i bursy,
ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne, centra dla imigrantów, ośrodki
dla trędowatych, centra medyczne;
pracą duszpasterską, posługując w
parafiach, sanktuariach i bazylikach,
kaplicach publicznych oraz parafiach
misyjnych (jest ich 216);
ewangelizacją poprzez środki masowego przekazu (wydawnictwa,
drukarnie, księgarnie, rozgłośnie radiowe, stacje radiowe, strony internetowe).
Wiele można by było pisać o
salezjanach i ich pracy. Jednak, żeby

ten artykuł nie zrobił się zbyt nudny,
wspomnę jeszcze tylko pokrótce o pracy sióstr salezjanek i współpracowników salezjańskich.
Siostry salezjanki, czyli Córki
Maryi Wspomożycielki, podobnie jak
salezjanie, pracują na pięciu kontynentach świata. Posługują w 89 krajach, a
ich liczba wynosi 14 115 sióstr. Podejmują działania wśród dzieci i młodzieży oparte na systemie prewencyjnym
ks. Bosko. Salezjanka dąży do świętości razem z młodymi ludźmi i wspólnotą, w której żyje.
Istotę Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników najlepiej oddają słowa św. Jana Bosko, który pisał:
"Liczni wierni chrześcijanie by łatwiej
zdobyć doskonałość i zapewnić sobie
zbawienie, chętnie opuściliby świat dla
uniknięcia niebezpieczeństwa potępienia, zapewniając sobie spokój serca i w
ten sposób spędzając swoje życie w
samotności i miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa.. Jednakże nie wszyscy
są powołani do tego stanu. Wielu zupełnie przeszkadza w tym wiek, wielu
warunki życiowe, wielu zdrowie, jednym słowem mnóstwo innych prze-

szkód w zakresie powołania. Właśnie
po to, by odpowiedzieć na to tak rozpowszechnione pragnienie, proponujemy pobożne Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego". Typowymi zajęciami Współpracowników są między innymi: katechizacja i formacja chrześcijańska, animacja grup i ruchów młodzieżowych i rodzinnych, współpraca z
ośrodkami wychowawczymi i szkolnymi, organizacja zimowisk i obozów
letnich dla młodzieży, działalność charytatywna.
Wiele można by pisać o Rodzinie Salezjańskiej i jej charyzmacie.
Jeśli dobrnęliście do końca tego artykułu, to znaczy, że kochacie ks. Bosko
i chcecie zawsze kroczyć jego drogą,
to znaczy być radosnym i sumiennie
spełniać swoje obowiązki. Tą zasadą
kierował się św. Dominik Savio – patron naszej szkoły. Dobrze na tym wyszedł – w końcu został świętym!
Beata Zielińska
kl. IA

ZAPOMNIANY BOHATER
Czy warto walczyć z władzą,
która prześladuje obywateli? Witold
Pilecki, urodzony 13 maja 1901 roku
to autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tak zwanych
Raportów Pileckiego.
Od lat najmłodszych był zaangażowany w działalność patriotyczną,
co nie zawsze było zgodne z obowiązującym prawem, należał bowiem do
harcerstwa zakazanego przez władze
rosyjskie. Rotmistrz Kawalerii Wojska
Polskiego, żołnierz Armii Krajowej,
walczył w Powstaniu Warszawskim;
można powiedzieć, że większość swojego życia poświęcił dla kraju i dla
narodu. W celu zebrania informacji
wywiadowczych zmienił tożsamość na
niejakiego Tomasza Serafińskiego i
podczas łapanki dnia 19 sierpnia 1940
roku przedostał się obozu AuschwitzBirkenau. Więzień z numerem 4859, 3 Witold Pilecki
lata później wraz z kilkoma innymi
więźniami w nocy z dnia 26/27 kwiet- nie informacji wywiadowczych o sytunia 1943 roku uciekł z obozu. 2 lata acji w Polsce, w tym o żołnierzach AK
później w roku 1945 rozpoczął zbiera- i 2. Korpusu Polskiego, którzy byli

więzieni w obozach NKWD oraz deportowani przez Sowietów na Syberię.
Witold Pilecki za swoje aktywne działania 8 maja 1947 roku został aresztowany, niecały rok później rozpoczął
się proces przeciwko niemu. Postawiono zarzuty: nielegalne przekroczenie
granicy, nielegalne posiadanie broni,
posługiwanie się fałszywymi dokumentami, działalność szpiegowska.
Kilka miesięcy później został skazany
na karę śmierci i stracony. Podczas
procesu nie wypierał się swoich działań, do końca walczył o wolność dla
narodu polskiego i o to, by pokazać
światu, jaka jest prawda o systemie
komunistycznym. Dziś brakuje takich
ludzi, a może nie ma okazji, by pokazać się z tej strony. Tylko czy warto
tracić życie? Odpowiedzmy sobie sami, mając serca przepełnione miłością
do ojczyzny, którą wpajali nam przodkowie.
Karolina Reinhart
kl. IIa
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STUDNIÓWKOWA NOC
Dla większości był to pierwszy
prawdziwy bal. Od miesięcy uczniowie klas trzecich przygotowywali się
na to wydarzenie, ćwicząc pilnie poloneza
Aż w końcu 12 lutego nadeszła
oczekiwana chwila. Villa Caprice, w
której odbyła się studniówka, zaczęła
zapełniać się maturzystami. Dziewczęta
w pięknych sukniach, chłopcy w idealnie skrojonych garniturach wyglądali
niczym przed galą oskarową. Marta Bykowska z klasy 3a, w imieniu uczniów
rozpoczęła od krótkiego powitania grona
pedagogicznego i rodziców, którzy
przybyli, by pilnować porządku w czasie
imprezy, co oczywiście nie było konieczne, gdyż jak zawsze byliśmy
grzeczni i pokazywaliśmy się z jak najlepszej strony. Po krótkim przemówieniu Księdza Dyrektora, zabrzmiały słowa "Poloneza czas zacząć", co z jednej
strony oznaczało moment, na który
wszyscy czekaliśmy, a z drugiej to, czego baliśmy się najbardziej. Stres jednak
okazał się niepotrzebny, gdyż dzięki
intensywnym treningom z panią Malwiną Pietrzyk, wszystko było dopięte na
ostatni guzik. W świetle rozbłyskujących fleszy, widzieliśmy uśmiechnięte
twarze profesorów, którzy wyraźnie byli
z nas dumni. Po oficjalnej części balu
rozpoczęliśmy prawdziwą zabawę.
Wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet,
wsłuchując się w przeboje w wykonaniu
przygrywającego nam zespołu. Chłopcy

porwali na parkiet damską część grona
pedagogicznego, a dziewczęta nie odmawiały wspólnego tańca tej męskiej.
Po tym szaleństwie zgromadziliśmy się
przy wspólnym obiedzie, zbierając siły
na dalszą zabawę i ciesząc się z panującej atmosfery. Kiedy wszyscy najedli i
napili się do syta, na parkiecie z powrotem zaczęły pojawiać się pląsające pary.
Taneczna atmosfera trwała do północy,
kiedy nadszedł czas na część artystyczną. Obie klasy przygotowały prezentacje, zawierające najciekawsze momenty
z ostatnich trzech lat, a 3a pokazała dodatkowo niezwykły układ taneczny. Po
słodkim poczęstunku ogłoszono wyniki
konkursu na króla i królową balu. Walka
o tytuł króla trwała do przysłowiowej
"ostatniej kropli krwi", lecz królową
wybraliśmy jednogłośnie. Paulina Majba
i Marcin Tobolski, uhonorowani koronami, zawładnęli parkietem, pokazując
prawdziwie królewski taniec. Zespół
jednak zadbał o to, by nie byli jedyną
tańczącą parą i po chwili parkiet był już
pełny. I tak do białego rana – tańczyliśmy, śmialiśmy się i bawiliśmy, nieświadomi tego, że wszystko co dobre,
musi się skończyć. Wszyscy jednak wyszli z uśmiechem na twarzy.
Dzięki wspomnieniom wspieranym zdjęciami, będziemy ten wieczór
pamiętać jeszcze przez długi czas. A
teraz cóż.. Pozostała nam tylko matura :)
Liwia Palus
kl. IIIa

„MOJA MIŁOŚĆ NIE MA DNA,
JAK OCEAN”
Dnia 18 grudnia 2010 ski, w swoim dziele, skoncentroroku odbyło się szkolne wyjście wał się na głównych osobach drado Opery Wrocławskiej na matu. Wprowadził na scenę Faspektakl Romeo i Julia w reżyserii Jerzego Makarowskiego,
wspaniałego tancerza i choreografa, który tworzył wybitne
dzieła taneczne na deskach
międzynarodowych teatrów.
Romeo i Julia to opowieść
o romansie wszech czasów, do
której muzykę skomponował Siergiej Prokofiew. Jerzy Makarow6. Strona

tum, postać, która prowadzi przez
spektakl, aranżuje sytuacje, ingeruje w przebieg akcji. Dwie zwaśnione strony konfliktu, symbolicznie ubrane na czerwono
(Capuletti) i zielono (Montecchi),
tworzą mroczne tło. Bezgraniczne
uczucie tytułowych bohaterów
rozgrywa się w bezwzględnym
świecie agresji i przemocy. Dzieło
Prokofiewa uchodzi za jedno z
arcydzieł gatunku. I jest niemałym
wyzwaniem dla choreografa i tancerzy. Makarowski postawił na
teatr, dlatego możemy zobaczyć
dużo elementów tańca współczesnego. W efekcie niemalże czujemy fizycznie temperaturę uczuć i
nadchodzący dramat.
Najbardziej zachwyciła
mnie scena balu z przepięknym
motywem muzycznym, świetnie
zatańczona i podkreślona światłem oraz kostiumami w kolorze
czerwonym, wyrażającymi pożądanie. Podobała mi się również
scena w drugim akcie, która jest
pełna rozpaczy i mistyczności. W
spektaklu Opery Wrocławskiej
tytułową Julię zatańczyła Nozomi
Inoue, a Romea Sergii Oberemok,
którzy genialnie wykonali swoje
role. Szkoda, że muzyki można
było słuchać z płyt, gdyż myślę,
że gdyby muzyka wykonana była
przez orkiestrę, to oglądanie tego
spektaklu byłoby jeszcze większym przeżyciem dla widza.
Katarzyna Krzykwa
Kl. Ia

Dnia 11 lutego 2011r. w
naszej szkole podczas długiej
przerwy odbył się międzyklasowy
konkurs karaoke. Każdy z nas
mógł spróbować swoich sił i osiągnąć swój wymarzony sukces.
Pierwszy występ należał do klasy Ib. Zaśpiewali
oni wspólnie z wychowawcą
piosenkę Krzysztofa Krawczyka „ Mój przyjacielu”.
Jako druga wystąpiła klasa
IIb. Natomiast później mogliśmy oglądać klasę IIIa w
piosence zespołu Wilki –
„Baśka”. Wszystkie nasze
występy oceniało przesympatyczne jury, w którym zasiadły:
pani profesor Elżbieta Osarczuk,
pani profesor Anna Bukiewicz –

Szul, a także pani profesor Anna
Reutt.
Wszyscy uczniowie byli
pełni emocji, a wielu z nich czekało
z niepokojem na ostatni występ so-

najoryginalniejszy przepis na zwycięstwo, gdyż nasze jury oraz prowadząca Marta Bykowska, a także
wiwatująca publiczność jednogłośnie ogłosili go zwycięzcą. Po tym
występie nawet dzwonek nie
zdołał odebrać nam dobrej
zabawy. Niestety uczniowie
klas 3 musieli udać się na
lekcje, gdyż w maju będą
zmagać się z egzaminem
dojrzałości. Cóż. Powodzenia!
Na zakończenie konkursu
wszyscy wspólnie pod kierunkiem pani profesor Elżbiety Osarczuk wykonaliśmy utwór Piotra Rubika „
lowy Jakuba Sochy z klasy Ia, który Niech mówią, że to nie jest miwykonał samodzielnie napisany łość”.
Marta Wolska, kl. Ia
utwór pt.: „Bigos”. Był to chyba

PRZYJAŹŃ — PRAWDZIWA CZY TEŻ NIE?
Wielu ludzi zadaje sobie
pytanie, czym jest przyjaźń. Zastanawiamy się, kto jest naszym przyjacielem, a kto go tylko udaje. Często otaczamy się ludźmi, którzy
uważają się za naszych przyjaciół,
a tak naprawdę nimi nie są. Nasze
przyjaciółki, które mówią, że nimi
są, a przez ponad rok ukrywają
przed nami, że coś ich łączyło z
tym, którego kochałyśmy. Przyjaciele tacy jak dobrzy kumple – tyle
tylko, że jeden drugiemu odbija
dziewczynę. Ci, którzy mówią: „
jesteśmy przyjaciółmi”, a gdy nas
nie ma, obgadują nas z innymi
znajomymi.
Czasami tak właśnie bywa,
że ludzie zadają nam rany, które
trudno się goja. Okazji do zerwania
więzi jest wiele. Przyjaciel jednak
powinien wysłuchać wszystkiego,
jeśli mu na tej osobie zależy. Powinien umieć wybaczać i starać się zrozumieć. W przyjaźni chodzi o to, że
ona narzuca nam wzajemne wyma-

gania. Nie można nazwać człowieka
bliskim, jeżeli nie potrafimy się mu
zwierzyć ze strachu przed zdradą.
Często jednak bywa tak, że powierzamy komuś swoje sekrety i mówimy o osobistych przeżyciach, o których nigdy wcześniej nikomu nie
mówiliśmy, a mimo to zostajemy
zdradzeni. Jednak jeszcze nie raz się
to zdarzy, ale dzięki temu właśnie
mamy okazję nauczyć się przebaczać.
Bywają też w życiu takie momenty, gdy poświęcamy się dla naszych przyjaciół. Stajemy w ich
obronie, wierzymy im, rezygnujemy
z wielu rzeczy, aby móc przy nich
być. Kiedy nasz przyjaciel ma problemy, to staramy się go z nich wyciągnąć. Gdy coś go zasmuci, jesteśmy w stanie go rozweselić. Zawsze
staramy się pomoc mu, gdy tego potrzebuje. Potrafimy też dzielić z nim
piękne chwile, cieszyć się jego
szczęściem. Każdy czas spędzony
wspólnie sprawia, że gdy już się że-

gnamy, na twarzy mamy uśmiech.
Okazujemy sobie wiele dobrych
uczuć. Ale czy nasi przyjaciele to
doceniają? Niektóre przyjaźnie takie
są i trwają całe życie, inne na podobieństwo kryształu rozpadają się
przy pierwszym uderzeniu. Utrata
przyjaciela jest dla nas jak nóż wbity
w serce. Początkowo jesteśmy rozczarowani i zarzucamy sobie, że to
nasza wina, nawet jeśli tak nie jest. Z
czasem jednak rozczarowanie przeistacza się w żal i smutek, a później
zostają już tylko wspomnienia, do
których tak często powracamy z
uśmiechem. Na końcu boli nas to, że
jest już za późno by tę więź naprawić.
Jak odróżnić prawdziwego
przyjaciela od innych ludzi? Pewien
poeta napisał : „Z przyjacielem dzielimy się chlebem i masłem, ale jeżeli
zawsze ta sama osoba dostaje masło,
znaczy to, iż nie jest prawdziwym
przyjacielem”.
Paulina Stachowicz, kl. IIa
Strona 7.

MY SECOND WHITE SCHOOL
An interesting way to spend my time
It all started on Thursday
at 1:50 p.m. I walked down to the
center in Zieleniec called
“STRASZNY
DWÓR”,
where I had planned a visit at the
sauna. I got there at 2:00 p. m.- and
I started looking for the sauna
group. I contacted the teacher that
was supervising the group- it turned
out that I was the only boy who was
waiting for that activity. The
teacher said that she didn‟t want the
trip to the sauna to be coeducational, so she took my phone
number and told me to wait until
the girls came out (she would give a
call when that happened). With no
better options I decided to visit my
dear friends from the first gradesthey
were
all
living
in
“STRASZNY DWÓR” (lucky
ducksJ). I went to the second floor
and knocked on the door to room
15 (4 boys lived in there!). I got
undressed and then went to a
different room (also with boys). We
decided to go to the gym and play
basketball there! (I was in a silly
situation because I forgot my gym
shoes and had to play in flip-flops
JJJ). In the gym we picked 2 teams
(there were 6 of us- 3 people got to
play on each team). We started to
play… and my team lost big time…
The reason was this: 2 tall guys
were our opponents and they kept
sinking baskets… So I proposed
that they split up and pick new
teams. I got to play with an
attractive, first-grade girl and a tall
boy with red hair (he turned to be
the brother of one of my
classmates!). We began to play…
and showed great team work! I for
one have a very original stylewhen I get the ball, I dribble it
down towards the basket and
attempt a throw (I‟m not a very
good thrower L). But fortunately,
8. Strona

the red head seemed to be after
basketball lessons, „cause he was
fantastic on the court! When he had
the ball, he was able to dribble it
past his opponents, throw and
score! When I had the ball, he
positioned himself close to me, so I
could pass comfortablyJ. And every
time I dragged the ball into a dead
end I could always pass to the
attractive girl. In the end we won
and I scored 3 times! (for 2 points
each) This was unusual for me,
„cause I rarely throw baskets
(although lately I‟ve developed my
skillsJ).
The
time
past
very
quickly… At 3:00 p.m. my cell
phone rang. It was the teacher from
the sauna group, calling to tell me
the sauna was free! So I thanked
my team for the game, got my
swimming suit and went downstairs
to change. After that I opened the
door to the sauna room. It was
small, with a sauna cabin, deck
chairs and a Jacuzzi (I love thoseJ).
I put the rest of my stuff on the
deck chairs and took a towel with
me to the sauna cabin. I met the
teacher there and she told me the
rules: I was supposed to sit on a
towel, because the benches were
hot, and could be sauna the sauna
for maximum
15 minutes at
a time. Easy
and simple,
except
the
temperature
inside there
was
90
degrees
Celsius! After
5 minutes my
face was hot
as fire and I
was sweating
like
crazy!

But I hung on for a full 15 minute
period- and my reward was a cool
down lay in the Jacuzzi. When I got
in it, I turned on all the bubbles and
massages (How do you like that? J)
and simply relaxed. Soon I was
ready for another 15 minute-round
in the sauna. And then- back to the
Jacuzzi. Altogether I spent a full
hour in the sauna room(quite a lot
of time, given the fact that I‟d never
been to the sauna before). I quickly
got dressed and headed upstairs for
the rest of my stuff. After that I
went to the lobby and bought
myself a piece of hot apple pie
(with whipped cream and chocolate
sauceJ). It tasted divinely… Filled
with energy from the pie and with
tiredness from the sauna I headed
back to the center I was sleeping at,
called “Regle” (Frankly speaking,
compared
to
“STRASZNY
DWÓR” “Regle” was a dump. I
could write a separate article about
that). I unlocked the door to my
room and plopped on my bunk bed
(I had the top bed and to tell you
the truth climbing on it wasn‟t a
piece of cake for me). The day
carried on after that, but the
memories from the sauna will never
leave my mind.
Samuel Bałdysz, kl. IIb

120 KILOMETER DER ERFAHRUNGEN
Wisst ihr nicht, was ihr am
Wochenende machen könnt? Oder habt
ihr ein paar Stunden, die ihr wieder vor
dem Fernseher verbringen könnt? Heute
möchte ich euch etwas Neues vorschlagen:
alleine, mit den Freunden oder Eltern –
macht einen Ausflug!
Heute fahren wir in den Südwesten
von Wrocław.
Die erste Station: Sulistrowiczki
(Klein Silsterwitz)
Diese kleine Ortschaft liegt neben
dem Berg Ślęża (Zobtenberg), der “der
höchste Berg von Riesengebirge bis Ural”
genannt wird. In Sulistrowiczki gibt es ein
Heiligtum der Muttergottes vom Guten Rat –
eine
schöne
Holzkirche
mit
Erholungsumgebung. Früher war hier ein
Park für Kurgäste und es hat sich nicht viel
geändert: das Tor, Alleen und Brunnen mit
Heilwasser sind immer noch da. Man kann
sich hier in der Natur total erholen. In der
Gegend gibt es ein Camping und einen
Stausee, wo man schwimmen kann.
Die zweite Station: Świdnica
(Schweidnitz)
Świdnica bezaubert mit der
Schönheit des Marktplatzes, Größe der
Kirchen und Biertradition. Hier gibt es den
höchsten Kirchenturm in Niederschlesien
(103 m), der dem gotischen Dom (Stanislausund-Wenzelkirche) gehört. Die zweite
bekannte Kirche ist lutherische Kirche des
Friedens, nach dem Dreißigjährigen Krieg
erbaut. Reichlich barockes Innere ist ein

Kontrast für die Fachwerkfassade.
In Świdnica lebte einer der besten
Die vierte Station: Jedlina-Zdrój
deutschen Piloten des ersten Weltkrieges – (Bad Charlottenbrunn)
Manfred von Richthofen, der “Der Rote
Der polnische Name kommt von
Teufel” genannt wurde.
den Tannenwäldern, die hier während der
Herrschaft der polnischen Fürsten wuchsen,
Während dieser Route könnt ihr und der deutsche – von dem Vornamen der
einbiegen und ein Museum der Eisenbahn in Ehefrau des Besitzers des Gebiets, Barons
Jaworzyna Śląska (Koenigszelt) besichtigen. von Seher-Thoss. Diese kleine Stadt ist
Es befindet sich hier, weil Jaworzyna ein malerisch gelegen – wenn ihr Gebirge, Ruhe
wichtiger Eisenbahnknoten war und ist.
und Faulenzen mägt, könnt ihr hier ein paar
Ta g e n m i t d i c k e m B u c h o d e r
Die dritte Station: Szczawno-Zdrój Gebirgeschuhen verbringen und sich wie im
(Bad Salzbrunn)
Himmel fühlen. Eine Attraktion dieses
Die Heileigenschaften des hiesigen Städtchens sind ungewöhnlich geschnitzte
Wassers sind seit dem 13. Jahrhundert Holztafeln mit Namen der Strassen und
bekannt. In Szczawno könnt ihr eine sehr Bildern – zum Beispiel das Schild der
schöne Trinkhalle mit der Holzkonstruktion, Kłodzka Strasse hat das Wappen der Stadt
die mit Kacheln beschmückt ist, besuchen. und auf dem Schild der Sienkiewicza Strasse
Die zweite Attraktion dieses Ortes ist sehen wir ein Porträt unseres Schriftstellers.
Neorokoko-Theater “Zdrojowy”. Im Kurort
gibt es natürlich einen Park und ein
Die fünfte – und für heute letzte –
sympathisches Stadtzentrum mit netten Station: Zagórze Śląskie (Kynau)
Cafés. Von hier aus führen auch ein paar
Nur das Dorf, aber mit Ruinen des
Reiserouten ins Gebirge.
Schlosses Grodno (Kynsburg), auch mit
polnischen Wurzeln und auch – wie Książ –
Während des Weges nach von der Familie Hochberg regiert. Leider
Szczawno halt neben dem Schloss Książ wurde das Schloss während einigen
(Fuerstenstein) an. Dieses Schloss, von dem Jahrhunderte zerstört. 1823 wurde es von
Fürsten Bolko dem Strengen im Mittelalter J.G. Büsching gekauft, der das Schloss als
gebaut und von tschechischen und deutschen dauerhafte Ruine renoviert hat.
Fürsten umgebaut, intrigiert durch die
Mischung der Stile. Obwohl viele Schätze
In Zagórze Śląskie enden wir
nach dem zweiten Weltkrieg daraus unseren Ausflug.
weggenommen wurden, ist dieser Platz
immer noch interessant – viele Gerüchten
kreisen über die Geheimgänge und versteckte
Aleksandra Dołęga
Schmuckstücke.
Kl. IIb

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW
W dniach 28.01. – 04.02. odbyły
się Zimowe Mistrzostwa Szkoły w Piłkarzyki. Wystartowało w nich 16 2osobowych drużyn. Zwyciężył team
„Kierpce”. Podczas tych mistrzostw
przekonałem się jak trudno jest być
równocześnie graczem i organizatorem
Na początku było łatwo – szybko
zebrałem owe 12 drużyn i już w środę
27.01. odbyło się losowanie grup do turnieju. Następnego dnia zaczęły się mistrzostwa (byłem zadowolony, bo oficjalną datą
rozpoczęcia miał być piątek). Musiałem
„zaganiać” graczy do stołów, pilnować
czas w trakcie meczu, a potem zapisywać
każdy wynik na tablicy. Skutek był taki: na
początku lekcji w swoich pierwszych
dwóch meczach (przeciwko drużynie
„Double-Blasta”) byliśmy z partnerem z
teamu „nierozgrzani”, toteż rywale nas

zdeklasowali – wyniki brzmiały 7:3 i 10:1.
Jak ujął to mój partner (Kuba Zioło), to nie
był nasz dzień. W piątek odbyły się kolejne
mecze (moja drużyna nie wystąpiła w
żadnym z nich). W poniedziałek wziąłem z
sobą rękawice bramkarskie, w których
zamierzałem trenować i grać mecze.
Niestety, nasze dwa ostatnie spotkania w
fazie grupowej się nie odbyły, gdyż
drużyna przeciwna nie chciała grać, wobec
czego oddała je nam walkowerem (dzięki
temu awansowaliśmy z drugiego miejsca
do ¼ finału). Byłem z tego powodu
niezadowolony, ale cóż – nie mogłem
przecież zmuszać przeciwników do gry. A
dzień był zresztą tak „zapchany meczami”,
że nie miałem czasu potrenować. We
wtorek było trochę mniej meczów, ja
jednak czułem się trochę zestresowany,
gdyż dalej nie miałem chwili oddechu w

czasie przerw (nie mówiąc już o chwili na
trening). W środę odbyły się mecze ¼
finału. Nasza drużyna wreszcie dostała
swoją szansę na „udzielenie przeciwnikom
lekcji
futbolu”. I wykorzystaliśmy ją
kapitalnie! Kontrolowaliśmy przebieg
całego spotkania. Ja wybroniłem ok. 5
groźnych strzałów na swoją bramkę, a
Kuba strzelił hat-tricka! W końcówce
straciliśmy jednego gola, jednak nie
wpłynęło to źle na nasze nastroje – wynik
brzmiał 4:1. Niestety, na rewanż zabrakło
już czasu... Po meczu ciągle myślałem o
swojej sytuacji – byłem o krok od gry w ½
finału (wystarczyło bowiem zremisować
drugi mecz). Następnego dnia stanęliśmy
do rewanżu i stało się coś strasznego –
przegraliśmy go 5:3. Co to dla nas
oznaczało? Zgodnie z ustalonym przeze
mnie regulaminem – minutową dogrywkę

Strona 9.

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW
(bilans bramek nie był bowiem brany pod
uwagę. A szkoda – dzięki temu, że był dla
nas korzystniejszy – awansowalibyśmy). W
niej szybko straciliśmy 1 bramkę, jednak
niedługo doprowadziliśmy do wyrównania,
a ok. 25 sekund przed końcem strzeliliśmy
gola na 2:1. Gdy zostało 15 sekund do
końca, miałem piłkę pod nogami swoich
obrońców. Chciałem podać ją do swojego
bramkarza i... strzeliłem sobie „samobója”.
Na odrobienie strat zabrakło nam czasu...
Byłem zawiedziony, że wypuściłem
zwycięstwo z rąk. Szybko przestałem
jednak o tym myśleć i postanowiłem po
prostu iść dalej. Na następnej przerwie,
chciałem urządzić „konkurs rzutów
ka rn yc h” (o c z ywiś ci e, z go dni e z
regulaminem), szczerze mówiąc – na stole
do piłkarzyków nie za bardzo dało się to
wykonać. Po konsultacji z resztą graczy
zarządziłem więc kolejną, minutową
dogrywkę. I w niej szybko straciliśmy 2
bramki! Pod koniec meczu wbiłem 1 gola.
Niestety, nie udało nam się odrobić strat,

wskutek czego... odpadliśmy z turnieju!
Trzeba jednak przyznać, że nasi rywale
mieli bardzo krętą drogę do ½ finału! W
nim zostali „rozbici w proch i pył” przez
rewelacyjną drużynę „Double-Blasta”. W
piątek udało im się za to wygrać mecz o 3.
miejsce, dzięki czemu dostali nagrodę w
postaci dyplomu i woreczka cukierków
(finaliści mieli owe nagrody
gwarantowane). Pierwszy mecz finałowy
był bardzo wyrównany. Wygrał team „
Double-Blasta” 5:4. Drugi mecz wygrały
drużyna „Kierpce”, więc wynik musiała
rozstrzygnąć minutowa dogrywka. W niej
„Double-Blasta” objęło prowadzenie, lecz
potem „Kierpce” doprowadziły do
wyrównania i... sekundę przed końcem
meczu wbiły zwycięskiego gola! Pierwszy
raz w życiu widziałem coś tak
niesamowitego!
5 dni później (na długiej przerwie,
w kawiarence) odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych drużyn w
turnieju. Pożyczyłem nawet z tej okazji

mikrofon, aby lepiej było mnie słychać
przy ogłaszaniu wyników. Zwycięska drużyna miała o tyle fajniej, że dostała o jednego cukierka więcej od pozostałych drużyn i gwarantowane miejsce w pierwszym
koszyku podczas losowania grup do następnych mistrzostw, które odbędą się
wkrótce – w połowie kwietnia. Słowem:
wszyscy obecni na ceremonii byli z niej
bardzo zadowoleni.
Podsumowując, cieszę się, że mogłem zorganizować te mistrzostwa (były
one przykładem pięknej, sportowej rywalizacji uczniów naszej szkoły). Chciałbym w
tym miejscu podziękować Księdzu Dyrektorowi za to, że tak ładnie podchwycił mój
pomysł z turniejem piłkarzyków (bez jego
pomocy mistrzostwa nie byłyby tak popularne). Słowa podziękowania kieruję również do Kuby Zioło – za grę i pomoc podczas turnieju. Mam wielką nadzieję, że
następne mistrzostwa będą równie udane!

USTAWA
„POKEROWA”

turnieju z cyklu European Masters of Poker (oba
miały się odbyć w Warszawie), a w innych przestano przyznawać nagrody.
A jak zareagowali pokerowi działacze
sportowi? "To jest nie do zrealizowania" - zapewnia Paweł Abramczuk, przewodniczący
Polskiej Federacji Pokera Sportowego. Przypomina, że w pokerze na świecie przyjęta jest
powszechnie zasada, że dołączyć można do
końca pierwszej godziny gry. Pokerzyści zbierają podpisy pod petycją do premiera o zmianę
prawa. Federacja kilka dni temu wysłała do
Ministra Finansów wniosek o uznanie, że poker
sportowy nie jest grą losową. Zamierza też poprosić o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich.
Parę dni później polscy pokerzyści
dostali dobrą informację - Komisja Europejska
postanowiła bliżej przyjrzeć się polskiej ustawie
hazardowej, co może doprowadzić do zawieszenia jej obowiązywania. Według Izby Polski
rząd nie dopełnił obowiązku powiadomienia
Komisji Europejskiej o zamiarze wprowadzenia
nowych rozwiązań technicznych. Jeżeli unijni
urzędnicy uznają, że ustawa hazardowa wymagała notyfikacji, to do czasu przeprowadzenia
tej procedury jej działanie zostanie zawieszone,
a przepisy ustawy będą niewiążące. Dalszym
działaniem KE może być szczegółowe spraw-

dzanie zgodności zapisów ustawy z prawem
unijnym. Czyżby więc szybko uchwalona ustawa miała równie szybko zakończyć swoje życie?
Czy poker jest grą hazardową? Szczerze mówiąc, nigdy mnie to do tej pory nie zastanawiało, gdyż nie grywam w pokera. Ale ustawa
„pokerowa” wprowadzona przez Radę Ministrów dała mi trochę do myślenia. Czy była ona
bezsensowna? Odpowiedź na to pytanie zostawiam osobom, które znają się na pokerze lepiej
niż ja. Ale teraz już mogę śmiało stwierdzić, że
poker JEST grą hazardową. Ile ludzi straciło
cały swój majątek, na to na wygrać setki tysięcy
rozdań pokerowych i tym samym utrzeć nosa
swoim przeciwnikom? A ile ludzi wierzy w
świętego Mikołaja i przegrywa z powodu kompletnego braku umiejętności? Naprawdę dużo.
Zresztą z moich dotychczasowych obserwacji
wynika, że w pokerze można czasem postawić
duże pieniądze (nawet cały majątek) i przegrać
je w jednym rozdaniu!(Nie to, co w brydżuJ).
Oczywiście, są też tacy, którzy nie uzależniają
się od pokera (grają na „cukierki”). Życzę
wszystkim graczom, aby nie popadali w nałóg,
zdobywając pokerowe szczyty!

Poker sportowy znany szerzej jako
Texas Hold'em i Omaha od kilku lat podbija
Polskę. "To gra, w której oczywiście los, czyli
szczęście odgrywa pewną rolę. Ale najbardziej liczą się umiejętności graczy" - tłumaczy dr Mikołaj Czajkowski, który na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
prowadzi zajęcia na temat pokera
Rząd Donalda Tuska postawił jednak
poker w jednym rzędzie z black jackiem. I
wprowadził poważne ograniczenia w grze.
Zgodnie z nową ustawą rozgrywki pokera mogą
być organizowane jedynie podczas turniejów w
kasynach. Na ich organizację trzeba dostać zezwolenie od ministra finansów. Jak? Przynajmniej na 21 dni przed turniejem zebrać co najmniej 10 chętnych i złożyć wniosek z listą
wszystkich graczy.
Efektem wprowadzenia tej ustawy
było odwołanie w Polsce dwóch dużych, międzynarodowych turniejów - Euro Poker Tour
(największa, pokerowa impreza w Europie) i

Samuel Bałdysz kl. IIb
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