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„Wzywa nas Boże Narodzenie:
by oddać chwałę Bogu,
bo jest dobry, wierny i miłosierny”.
(Franciszek, papież)

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Profesorowie i Pracownicy,
Byli Wychowankowie i Sympatycy
Liceum Salezjańskiego we
Wrocławiu!
Gdy na ziemię przychodzi Jezus,
a stając się człowiekiem jako Bóg,
przynosi nam,
słabym i grzesznym ludziom,
wielkie bogactwo,
dar Miłosierdzia;
życzę,
by Jego blask i moc
przemieniały i umacniały
całe Wasze życie,
napełniając je radością, pokojem i miłością
w czasie Świąt,
jak i w czasie Nowego 2016 Roku.
z darem modlitwy
ks. Jerzy Babiak
dyrektor szkoły
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TRUDNA SZTUKA POMAGANIA
Potrafią poświęcić swój wolny czas, aby nieść innym pomoc i szczęście. Inni cieszą się po prostu z
ich obecności, a oni z tego, że są. Wolontariusze. Cisi bohaterowie. Co nimi kieruje?
Wolontariat to dodatkowa forma aktywności. Polega głównie na pomocy, organizowaniu czasu
najmłodszym bądź angażowaniu się w rozmaite akcje społeczne. Jest poświęceniem czasu i energii na
rzecz społeczności lokalnej. Wolontariuszem może być każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia lub
po szesnastym, gdy wyrażają zgodę jego rodzice.
– Bycie wolontariuszem daje ogromną satysfakcję i jest doskonałą formą spędzenia wolnego czasu –
mówi Patrycja, jedna z wolontariuszek pracująca wśród młodzieży. – Uważam, że w ten sposób nic
nie tracę. Spędzam z dziećmi prawie pięć godzin w każdą sobotę i mogę na tym jedynie zyskać.
Udzielać się można na wiele sposobów, w zależności od dziedziny, w jakiej chcemy być potrzebni –
nie jest ważne, jak i gdzie. Liczą się chęci, zapał do pracy i serce.
Okazuje się, że coraz więcej młodych decyduje się na taką właśnie formę aktywności. Młodych,
czyli w tym wypadku przed dwudziestym rokiem życia. Twierdzą oni, że najlepsze w ich działaniu jest
samo pomaganie, a co za tym idzie? Uśmiech lub wesołe merdanie ogonkiem za każdym razem, gdy
się zbliżają. Dlatego częściej ochotnicy sami zgłaszają się do różnych instytucji z prośbą o zorganizowanie wolontariatu, a nie na odwrót. Takich ideowców nie trzeba szukać, lecz trzeba stwarzać im
miejsce do działania.
Aktywista wcale nie ma
trudnego zadania. Musi przede
wszystkim pokazać prawdziwego siebie. Napędem do działania jest często zwykłe wydarzenie. Spotkanie bezdomnego,
niedożywionych
zwierzaków
lub dzieci biegających po placu
zabaw. Właśnie takie chwile
przełamują wcześniejsze bariery, są tym, co kieruje w życiu.
W jednej chwili zmieniają się
priorytety. Drugi człowiek staje
się ważniejszy. Przychodzi czas
na refleksję. Mimo tego, że nikt
nie może uleczyć całego świata,
to może stać się całym światem
dla kogoś.
Oczywiście zdarzają się chwile słabości. Szczególnie, gdy praca i poświęcenie ochotników nie
zostaje docenione lub zignorowane. Jednak najbardziej podczas konfrontacji z kimś, komu pomagamy.
– Pamiętam dziewczynkę, która miała ogromny dystans do mojej osoby, przez długi czas nie potrafiłem nawiązać z nią kontaktu – komentuje Antoni, działacz społeczny we wrocławskim przedszkolu. Przeszkadzało mi to, chciałem, żeby mi zaufała, ale nie mogłem znaleźć sposobu, żeby do niej dotrzeć.
– To nie jest nic strasznego, sam fakt, że dajemy kawałek słońca potrzebującym, to jest wspaniałe same w sobie. Tu nie trzeba nic dodawać. Tego trzeba spróbować – dodaje Patrycj.
Kinga Pajęcka, kl. 1
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WIGILIA PO
SALEZOWEMU

JESIENNE ŚPIEWANIE

Wigilia to wyjątkowy wieczór, idealny do spotkania i
rozmowy. Dnia 17 grudnia w
naszej szkole odbyła się Wigilia szkolna. Na wydarzenie
przybyli elegancko ubrani
uczniowie, absolwenci naszej
szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście, nad całością czuwali
nauczyciele. Wieczór
zaczął
się od jasełek, które swoją formą, jak i przekazaną treścią
złamały schematy. Akcja osadzona była w dzisiejszym świecie. Tradycyjne postacie zostały
przedstawione w nowy, przystępny sposób. Mogliśmy zobaczyć, jak współczesna rodzina spędza święta. W pewnym
momencie dowiadujemy się, że
wszystko, co widzimy, jest tylko snem. Kiedy główna bohaterka budzi się, okazuje się, że
jest
wieczór
wigilijny.
Przedstawienie opracowała i wyreżyserowała absolwentka naszej szkoły Karolina
Okurowska, a wystąpili w nim:
Teresa Klimowicz, Róża Ślusarz, Monika Chmielowska
oraz Kacper Słowik. Na Wigilii
nie może zabraknąć kolęd. Dla
urozmaicenia śpiewaliśmy w
dwóch językach, po polsku i po
łacinie, a chórowi akompaniował prof. Maciej Ciupryk. Najbardziej wyczekiwanym momentem było składanie sobie
szczerych i prawdziwych życzeń. To naprawdę niesamowite, ile szczęścia może dać ta
tradycja. Cała szkoła była przepięknie przystrojona. W kawiarence paliły się rzędy świeczek,
których widok zapierał dech w
piersiach. Na ścianach wisiały
zapalone lampki, a na znanym
nam tak dobrze szkolnym korytarzu stał wielki stół pełen tradycyjnych potraw, z ciastami
przygotowanymi przez uczniów
i rodziców. Mieliśmy też przystrojoną choinkę, więc w Salezie nawet w tak ciepły, bezśnieżny dzień wszyscy obecni
mogli poczuć naprawdę świąteczny nastrój.

W czwartek, 19 listopada w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu odbył się
po raz kolejny Wieczór Poezji Śpiewanej. W tym roku był on połączony ze
zbiórką pieniężną na edukację dzieci i młodzieży w Liberii. Tak samo jak w
zeszłym roku, śpiewali prawie wszyscy, zaczynając od uczniów, a kończąc
na pracownikach szkoły.
Koncert rozpoczął się o godz. 19 i jego początek różnił się od tego, co mogliśmy zobaczyć w zeszłym roku, ponieważ postanowiono, że piosenkę na początek i koniec zaśpiewają wszyscy artyści, którzy wystąpili na scenie. Na wstępie był to utwór Edwarda Stachury „Piosenka na wyjście" z repertuaru grupy
Stare Dobre Małżeństwo, a po nim zaczęła się ta część, w której soliści śpiewali
utwory wybrane przez siebie. Tradycyjnie
występy zaczął ks. Dyrektor, a po nim pojawili się kolejni wykonawcy. Każdy
utwór był opatrzony komentarzem, pozwalającym poznać podstawowe informacje na temat jego temat oraz dowiedzieć
się, w jakich klimatach jest on utrzymany.
Repertuar w tym roku obejmował 18
utworów, począwszy od utworów Violetty
Villas i grupy Stare Dobre Małżeństwo, a kończąc na piosenkach Meli Koteluk,
Dawida Podsiadły i Moniki Brodki.
W przerwie pomiędzy dwoma częściami wieczoru była otwarta kawiarenka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, gdzie można było skosztować
ciasta domowej roboty albo napić się kawy bądź herbaty. Natomiast dodatkowo
odbyła się zbiórka pieniężna
zorganizowana przez oddział
Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego we Wrocławiu na
edukację dzieci i młodzieży w
Liberii. Dochód z niej był bardzo duży, bo wyniósł aż 1080
zł.
Całość była przygotowana na bardzo wysokim poziomie. Scenografia nawiązywała
do klimatów jesiennych, tworzyły ją rozsypane liście i kosze jabłek, zaś zespół muzyczny pod kierunkiem profesor Julii Janczury spisał się znów bardzo dobrze. W jego składzie można było usłyszeć akordeon, gitarę basową i klasyczną oraz perkusję, które brzmiały tego wieczora wyjątkowo dobrze. Na zakończenie wszyscy artyści podziękowali widowni poprzez piosenkę "Dziękczynienie".
Podsumowując, tegoroczny Wieczór Poezji Śpiewanej bardzo mi się podobał. Wszystko było przygotowane rzetelnie i profesjonalnie, artyści śpiewali tak
dobrze, że z przyjemnością można było słuchać ich wykonań. Mogę jeszcze dodać, że frekwencja była bardzo wysoka, ponieważ brakowało miejsc siedzących
na widowni. Z wielką chęcią czekam na kolejny wieczór.
Tomasz Wojdon, kl. 3

Mary Maksymiuk, kl. 1
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NIE TYLKO STAN WOJENNY
Niedługo wszyscy zasiądziemy do wigilijnych stołów i będziemy świętować przyjście na świat Mesjasza, jakim jest Jezus Chrystus. Jednak grudzień nie
zawsze był w historii Polski wesołym miesiącem.
Pamiętną datą okazała się noc z dwunastego na
trzynastego grudnia 1981 roku, kiedy to został wprowadzony stan wojenny, a na ulice miast zostało wysłane wojsko i milicja z zadaniem prowadzenia walki z
„elementem antysocjalistycznym”. Jednak owo wydarzenie to odpowiedź na niezadowolenie ludzi, którzy
po czterdziestu latach życia w Polsce Ludowej mieli
już dosyć nieludzkiego systemu komunistycznego i
próbowali za wszelką cenę zmienić ten stan rzeczy.
Jednak jeżeli chcemy w pełni poznać przyczyny tych
wystąpień, musimy cofnąć się do 1944 roku.
Drugiego października 1944 roku upadło powstanie warszawskie, a Armia Czerwona od stycznia
1945 roku kontynuowała swój marsz w stronę Berlina.
Na ziemiach polskich, kontrolowanych przez wojska
sowieckie, władzę zaczęli przejmować komuniści.
Nieliczne oddziały AK, które nie pogodziły się z zaistniałą sytuacją, przeszły do partyzantki, żeby stamtąd
walczyć z okupantem. Jednak, jak się później okazało,
bohaterski opór nie wpłynął na wdrażanie w Polsce
systemu socjalistycznego, a ostatni żołnierz wyklęty
zginął dnia 21 października 1963 roku. Tym wydarzeniem skończyła się walka zbrojna na ziemiach polskich. Jednak do pierwszych wystąpień robotniczych
doszło już w 1956 roku w Poznaniu. Przyczyną protestu była niekorzystna dla robotników zmiana w systemie wynagrodzeń i brak reakcji na wystosowywane
przez pracowników postulaty. Strajk w krótkim czasie
przerodził się w zamieszki, a protestujący zaatakowali
siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Władze komunistyczne nie miały zamiaru
iść na żadną ugodę, dlatego na ulicach pojawiło się
Ludowe Wojsko Polskie oraz Milicja Obywatelska. W
wyniku starć zginęło kilkudziesięciu protestujących,
kilkaset osób zostało rannych, a ponad 250 aresztowano. Władza ustami premiera Józefa Cyrankiewicza
wydała komunikat: „Każdy prowokator czy szaleniec,
który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa
odrąbie, w interesie klasy robotniczej”. Przez owe wystąpienia zmieniła się władza, w wyniku której pierwszym sekretarzem został Władysław Gomułka, który
nie tak dawno mówił: „władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy.”. Niestety nieudolne sprawowanie władzy
przez nowego sekretarza doprowadziło do konieczności wprowadzenia podwyżek na produkty spożywcze i
węgiel, bowiem stałemu wzrostowi płac nie towarzyszyło zwiększenie produkcji żywności i artykułów codziennego użytku. Dnia 16 grudnia 1970 roku ludzie
w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie postanowili
wyjść, aby protestować, a wkrótce strajkować. Po
krótkim czasie komitety wojewódzkie PZPR na wy4 Strona

brzeżu stanęły w ogniu. Na odpowiedź władzy Rzeczpospolitej Ludowej nie było trzeba długo czekać. Na
ulicach pojawiło się wojsko i milicja, z rozkazem użycia broni. W wyniku starć życie utraciło 41 osób, ponad tysiąc zostało rannych lub pobitych, a ponad trzy
tysiące osób zostało aresztowanych. Władza w Polsce
po raz kolejny się zmieniła. Tym razem pierwszym
sekretarzem zostaje Edward Gierek. Jednak reformy
gospodarcze zaproponowane przez niego zadłużyły
Polskę za granicą na 25 miliardów dolarów w zaledwie dziesięć lat. Wkrótce stało się jasne, że podwyżka
cen stała się nieunikniona. Pierwsze strajki wybuchły
już pierwszego lipca 1980 roku, jednak dopiero wystąpienia 14 sierpnia tego samego roku przeistoczyły się
w protesty ogólnopolskie i ogólnospołeczne. Władze
początkowo zgodziły się na ustępstwa, rejestrując Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

„Solidarność” oraz Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników Indywidualnych. Jednak radość
protestujących z demokratycznych zmian nie trwała
długo. Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku
wprowadził stan wojenny, a na ulice po raz kolejny
wyszło wojsko i milicja. Do najbardziej krwawego
stłumienia protestu doszło 16 grudnia w kopalni
„Wujek”, gdyż pacyfikujący owe wystąpienie użyli
ostrej amunicji i strzelali tak, aby zabić. Od kul zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Jednak pomimo
stanu wojennego nie udało się naprawić gospodarki.
Władze zostały zmuszone do podjęcia dialogu z opozycją, który rozpoczął się w 1988 roku, a zakończył
dopiero w 1989 tzw. „okrągłym stołem”, który pozwolił Polsce odzyskać niepodległość.
Kiedy zatem usiądziemy do wigilijnego stołu,
pamiętajmy, że niektórzy z tych, którzy walczyli o naszą wolność, nie mogą tego uczynić, pomimo że górnicy z kopalni „Wujek”, protestujący z 1970 roku i strajkujący w 1956 roku na pewno jeszcze raz chcieliby
przeżyć ten magiczny czas ze swoimi bliskimi.
Michał Karaś, kl. 2

MŁODZI MELANCHOLIJNI
Świat nieubłaganie zmierza ku końcowi i jest to fakt niepodważalny, który często umyka
ludziom w ich codziennym, pełnym przyziemnych spraw życiu. Dzieje się tak niestety
głównie z ludźmi młodymi, aczkolwiek żadna społeczna norma nie może obejść się bez
wyjątku.
Naszym wyjątkiem jest zespół The Dumplings, (w wolnym tłumaczeniu Pierogi ) czyli
dwójka młodych i uzdolnionych muzyków z Zabrza. "Sea you later" to już drugi album w dorobku artystycznym dziewiętnastoletniego Jakuba Karasia i osiemnastoletniej Justyny Święś.
Słysząc o tak młodych osobach, niemalże każdy spodziewa się lekkich, kiczowatych tekstów
opatrzonych równie banalną muzyką, ale to nie są epitety, którymi opisałbym The Dumplings.
Bardziej pasuje do nich określenie nieoczekiwanie wybitni. Motywem przewodnim całej płyty
jest morze, w którym można równie dobrze utonąć, jak w
"pierogowych"
elektronicznopopowych rytmach. Ta potężna
masa wody zainspirowała muzyków do stworzenia przepięknych
obrazów, przez które jest mi dane
odebrać świat, a raczej jego koniec, jako wielką falę zalewającą
naszą mało ważną ludzką cywilizację. Zawsze podziwiałem muzyków, którzy nie wydają albumu
tylko po to, aby zapełnić swoje
konto i w tym celu piszą kilka niezwiązanych ze sobą piosenek i publikują je, tylko już samym faktem wypuszczenia na rynek swojego dzieła chcą coś opowiedzieć. Opowiedzieć jakąś historię, poprzez dbanie o walory artystyczne i estetyczne każdego
dźwięku i słowa. To jedno z przemyśleń, które przeszło przez moją głowę po przesłuchaniu
"Sea you later".
Drugą myślą było otwarcie się przed słuchaczami, pokazanie im swojej młodości, jej plusów i minusów, szczególnie w "oddychających piosenkach". Czym są "oddychające piosenki" ? Przywykłem tak określać dzieła, podczas których bicie mojego serca zgrywa się z rytmem i kiedy staję się częścią tego, czego słucham. Takimi utworami są "Blue flower" i " Kocham być z Tobą" ukazujące kwintesencję młodzieńczej miłości i załamujące, tak popularne
dla naszego społeczeństwa myślenie, że drugi człowiek jest kimś gorszym. Słuchając tych
utworów, uświadamiamy sobie, że jesteśmy bardziej niż podobni i mamy do czynienia z takimi
samymi sytuacjami w życiu. To naprawdę piękne.
Reasumując, "Sea you later" to żywa i przemyślana płyta, pełna młodzieńczego, melancholijnego ducha, zapowiadającego koniec wszechrzeczy i gloryfikującego miłość, która pochłania niczym toń bezkresnego oceanu. Polecam tę płytę nie tylko osobom młodym, które od
"Pierogów" mogą się wiele nauczyć, ale też tym, którzy już zapomnieli, jak to jest być nieletnim, zakochanym i niezrozumianym człowiekiem.
Werter
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ACH, TA MAGIA MARKETINGOWYCH ŚWIĄT...
„Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta…” głosi reklama słynnego na cały świat napoju gazowanego przepełniona miłością, radością i „całym dobrem tego świata”. Reklamy świąteczne jak
choroba zakaźna zaatakowały już Telewizję, Internet i radio.
Żeby odetchnąć, udaję się na spacer. Jak to powinno być zimą, jest zimno. Na moje szczęście nie ma
śniegu. Nie rozumiem, dlaczego ludzie narzekają, że brakuje im tego „białego puchu”. Same z nim
problemy. Buty są przemoczone, a sól zostawia ślady. Podziękuję. Jako że przemarzłam do szpiku kości, postanawiam wstąpić do księgarni, czyli miejsca idealnego. Chyba jest tam zebrane całe dobro
świata. Niestety i tam dopada mnie zaraza magii marketowych świąt. Na miłość Boską, nie ma dla nas
ratunku! Omijając przesłodzone witryny sklepowe, udaję się na samą górę, do celu mojej wyprawy.
Automatycznie zmierzam w kierunku kącika dla dzieci… Zapomniałam, nie mam tam już czego szukać… Cofam się więc i szukam nowych książek, których nie mam na mojej liście „dobroci do kupienia”. Oczywiście omijam opowiadania o tematyce świątecznej… Tak, nawet książki są zarażone. Po dopisaniu
paru nowych pozycji na listę zmierzam w kierunku muzyki. To, że co
roku inna gwiazda wydaje płytę z kolędami, to żadna nowość. Ciekawe na
kogo padnie w tym roku? Czas wracać do domu. Jak zawsze wracam
przez Rynek. Zimą pojawia się jeden
mały problem. Na Rynku powstaje
Jarmark Bożonarodzeniowy, a co z
tym związane, jest jeszcze więcej ludzi i jeszcze więcej par, które nie mogą nie pokazać, jak to się kochają…
Okropne! Chyba urodziłam się w złej
epoce… Przyspieszam, starając się jak
najszybciej wyjść z Rynku. Na moje
szczęście mój kochany deathmetalowy zespół jest wystarczająco głośny, aby zagłuszyć playlistę puszczaną na Rynku, bo ile razy w ciągu
dnia można słuchać „Last Christmas”? Po powrocie do domu robię sobie herbatę i zaszywam się w
ciemnym kącie mojego pokoju. Czas sprawdzić, co tam u moich ulubionych youtuberów. No tak,
wszyscy nagrywają vlogmas. Quo vadis, świecie, quo vadis?
Trwa Adwent, więc duchowo przygotowuję się na Święta. Nienawidzę ich. Całego tego odgrywania roli idealnej rodziny. Cała ta lukrowana i podana z posypką atmosfera jest naprawdę męcząca.
Łamanie opłatka, składane sobie nieszczere życzenia, jak i sztuczne uśmiechy. Nie mówię teraz tylko
o Wigilii z rodziną, ta klasowa jest równie sztuczna. Tak, podejdę do chłopaka, który złamał mi serce i
pożyczę mu wszystkiego najlepszego, żeby układało mu się z jego nową dziewczyną. Oczywiście, będę się uśmiechać. Jasne, pewnie.
Dla mnie co roku jest ta sama śpiewka. „Marysiu, zjedz trochę”.
„Patrz, jakie to dobre”. Ludzie, zaczynacie się zachowywać jak mieszkańcy Kapitolu! Jecie, póki nie
padniecie. Na szczęście nie wypijacie jakiejś magicznej mikstury, dzięki której będziecie mogli jeść
jeszcze więcej. Ja rozumiem, że nie wolno marnować jedzenia, ale można robić go mniej.
Może to kolejna do kolekcji moja ułomność, a może jest w tym trochę prawdy? Jako że trwa Adwent, poważnie zastanówmy się nad znaczeniem Świąt dla nas. Dlaczego w ogóle świętujemy i co.
Jaki jest sens odstawiania tego całego cyrku.
Mary Maksymiuk, kl. 1
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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA
Zbliża się czas… no właśnie, czego? Dla niektórych
święta to czas prezentów, ozdób choinkowych i dobrego jedzenia, a dla innych jest to moment skupienia i zrobienia czegoś dobrego nie tylko dla siebie.

że prezenty się dostaje, ale w drugą stronę to już nie
działa. Dlatego akcje takie jak Szlachetna Paczka są
potrzebne. Widać, że niektórzy starają się, aby w ten
piękny czas na twarzach innych, potrzebujących, pojawił się uśmiech.

Boże Narodzenie przypada na dwudziestego piątego grudnia i poprzedzone jest wigilią, podczas której
rodziny zbierają się razem przy jednym stole, by spożyć wspólny posiłek i wybaczyć sobie wszelkie przewinienia. Patrząc na coraz szybciej pojawiające się w
sklepach tematyczne swetry, koszulki czy też czekoladowe kalendarze adwentowe, które można nabyć już
pod koniec października, trzeba na chwilę zatrzymać
się i zastanowić, dokąd to wszystko zmierza.
- Obserwując coroczne szaleństwo, które zaczyna się już po pierwszym listopada, dochodzę do wniosku, że nie pasuję do tego – mówi Justyna. - Nie mam
ochoty oglądać miliarda ozdób i ozdóbek, sztucznych
choinek i dać się zwariować, bo przecież powieszenie
światełek na drzewku przed domem jest w tym czasie
najważniejsze.

Ważne jest, aby w czasie adwentowym, który przygotowuje nas duchowo na godne przeżycie Bożego Narodzenia, zapomnieć na chwilę o sobie, rozejrzeć się
dookoła. Pomyśleć o przemijającym roku. Zastanowić
się. Warto także wybaczyć i poprosić o wybaczenie.
Bez pojednania i miłosierdzia nie da się poczuć prawdziwie świątecznej atmosfery.

Chociaż tradycja z wieszaniem kolorowych
światełek jest piękna, to czy zapalanie ich tuż po święcie zmarłych to nie przesada?
- Dużo bardziej wolę spędzić okres przedświąteczny na refleksjach. To jest jedyny moment w całym
roku, gdy mogę podsumować swoje życie i zastanowić

Kinga Pajęcka, kl. 1

Magdalena Dzwonkowska Choinka
Zielona i pachnąca,
kolorowo ustrojona i błyszcząca.
Stoi w kącie pokoju,
w pobliżu zastawionego stołu.
Wiją się po niej łańcuchy jak węże,
chcą zasłonić pełne bombek gałęzie.
A bombki, co liczne łaski oznaczają,
spod igieł ciekawie się rozglądają.
Lampki wesoło w zieleni migocą,
a gwiazda na szczycie świeci z całą mocą.
To światło wszystkim ogłasza,
że narodziła się Nadzieja nasza.
Jezus – ratunek nasz jedyny,
przyszedł na ziemię odkupić ludzkie winy.

się nad poprawą – dodaje.

Niech to drzewko, tak pięknie ustrojone,
Ogrzeje serca wciąż zamrożone.
Żeby dziś każdy, mały i duży,
obrał Niebo za cel podróży.
I żeby wszyscy w gwiazdę wpatrzeni,
czekali na Boga, który ich odmieni.

Młode pokolenie zapomina, jaką tak naprawdę
rolę w naszym życiu odgrywają święta Bożego Narodzenia. Grupka dzieci zapytana, z czym kojarzy im się
dwudziesty czwarty grudnia, zgodnie odpowiedziała
„z prezentami”. W tak zabieganych czasach ludzie zapominają o tym, że nie są jedyni. Uczą swoje dzieci,
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SYNTECI
Gdzieś daleko jest planeta, na której żyje tajemnicza
rasa syntetów. Są oni najpotężniejszą rasą w całym
wszechświecie. Owa planeta nazywa się Ball. Mieści
się tu stolica imperium syntetów. Jest ona jedną z milionów planet przez nich zasiedlonych.
Sam gatunek jest podobny do ludzi, tylko z
drobną różnicą: nie posiadają oczu, owłosienia, a ich
twarz nie posiada mięśni mimicznych. To wszystko
powoduje, że synteci nie przeżywają emocji, kieruje
nimi tylko bezwarunkowe poświęcenie dla swojej rasy
– są w stanie zrobić wszystko w imię wielkiego imperium syntetów. Ich naukowcy pracują bezustannie nad
nowymi wynalazkami, nie smucąc się niepowodzeniami. Będą dążyć do celu aż do śmierci lub osiągnięcia
sukcesu. Robotnicy pracują z wielkim zaangażowaniem, prawie bez przerwy, tylko po to, żeby imperium
trwało wiecznie. Żołnierze nie odczuwają lęku przed
śmiercią. Ich dowódcy podejmują zawsze najlepsze
decyzje, ponieważ nie kierują nimi emocje. To sprawia, że ich natarcia są nie do zatrzymania. W momencie zagrożenia przetrwania rasy, łączą się w jeden organizm, o potwornej sile, który potrafi pochłaniać
światy.
Wszyscy walczą z upływem czasu, aby ich imperium trwało wiecznie. Dlatego też w ich historii nie
było żadnych buntów, wojen domowych, rewolucji i
przewrotów. Są najpotężniejsi, są wszechwiedzący, są
nie do zatrzymania, czyli są rasą doskonałą. Legenda
głosi, że kiedyś odczuwali emocje, tworzyli sztukę,
wierzyli w swego Boga. Jednak przeżywali nie tylko
pozytywne emocje, ale też potrafili być zawistni i źli,
co doprowadziło do wielu wojen. W ostatniej z nich,
wskutek użycia potęgi atomu, zginęło prawie całe społeczeństwo.
Ci, którzy przeżyli, postanowili, że
już nigdy nie dojdzie do bratobójczych wojen. Tak
mocno zaangażowali się w zrealizowanie tego celu, że
stopniowo w toku ewolucji zaniknęły ich zdolności do
przeżywania emocji. Ale to tylko legenda i oby tak
zostało.
Michał Karaś, kl. 2
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