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„W tajemnicy zmartwychwstania miłosierdzie Boże znalazło swoje wypełnienie”. 

(św. Jan Paweł II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,  
Profesorowie i Pracownicy,  

Byli Wychowankowie i Sympatycy  
Liceum Salezjańskiego we  

Wrocławiu!  
 

Bóg 
mocą i bogactwem Miłosierdzia 

ostatecznie pokonał grzech, śmierć i szatana. 
  

 Nie pozwolił pozostać nam sierotami, 
lecz uczynił, 

mimo słabości i grzechów, 
przybranymi synami. 

 
Niech Jego Miłosierdzie 

daje Wam 
siłę ducha  i trwałą nadzieję 
w codziennym podążaniu 

do chwały Zmartwychwstania. 
 

Z pamięcią w modlitwie 
 

ks. Jerzy Babiak sdb 
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- Gdzie będzie znajdowała się nowa szkoła? Dlacze-
go akurat ta lokalizacja? 
- Myśląc o naszej nowej szkole, musimy pomyśleć o 
tym, że już od pierwszego września 1999 roku staramy 
się o to, abyśmy mieli nowy budynek. Nasze rozmowy 
z Urzędem Miasta przez te szesnaście lat były bardzo 
aktywne.  W tym momencie nie możemy jeszcze 
wskazać, co to byłby za budynek. Chcielibyśmy, aby 
był to budynek w Śródmieściu, w rejonie naszego 
Gimnazjum Salezjańskiego, żeby uczniowie, którzy 
chodzą do jednej szkoły, mieli możliwość kontynuo-
wania nauki w drugiej. Motywacją jest bliskość szkół 
w rejonie Ołbina, ale na razie to tylko dalekosiężne 
plany. 
- Ma to być zespół szkół, czy w takim razie ucznio-
wie podstawówki będą mieli kontakt z licealistami, 
czy będzie to jakoś oddzielone? 
- W tym momencie nie mogę tego dokładnie powie-
dzieć.  Możemy pewne rzeczy przewidywać, możemy 
to planować. W planach na pewno bezpośredni kontakt 
dzieci z podstawówki z licealistami nie powinien mieć 
miejsca ze względu na wiek i na różniące się postawy, 
dynamikę zachowania. Na pewno powinno być to od-
dzielnie, chociaż może w jednym budynku, ale na 
pewno nie tak, że drogi komunikacji by się krzyżowa-
ły. Chociaż sam kontakt dzieci z licealistami byłby 
wielką wartością, na przykład przy pomocy w nauce, 
odrabianiu lekcji. 
- Czy pozostaną obecnie uczący nas nauczyciele? 
Czy my jako licealiści możemy spodziewać się ja-
kiejś zmiany w nauczaniu? 
-  Możemy powiedzieć w ten sposób: nauczyciele, któ-
rzy uczą aktualnie, na pewno też będą uczyć, ponieważ 
są to nauczyciele, którzy pracują w liceum. Jednakże 
gdyby powstawała szkoła podstawowa, to potrzebni są 
inni nauczyciele. Ale na poziomie liceum, na waszym 
etapie nauki, byłoby wszystko tak samo. 
- Czy zmieni się charakter naszej szkoły? Chodzi 
tutaj głównie o atmosferę. 
- Atmosferę zawsze budują ludzie, czyli uczniowie, 
dyrekcja, nauczyciele. Myślę, że ta atmosfera się nie 
zmieni i na pewno będziemy robili wszystko, żeby by-
ła dalej taka sama. Mamy w sobie potencjał, mamy 
dużo dobrej woli i myślę, że to jest realne, możliwe, 
bo atmosfery nie budują mury czy też ściany, tylko 
ludzie, którzy tam przebywają. 
- Jak na razie dla uczniów nowa szkoła to taka 
jedna wielka niewiadoma. Może opowie ksiądz, 
jak to wszystko będzie wyglądało, jakie są plany? 
- Tak jak mówię, na razie ta jedna wielka niewiadoma 
jest jedną wielką niewiadomą. Tak jak ksiądz Bosko 
miał pewne sny, tak i ja mam pewne sny. To jest bar-
dziej takie moje dobre wyobrażenie i dobry pomysł. 
To, co mówię, jest na poziomie pewnego pomysłu. 
Pewnej wizji. Niezmiernie ważne jest to, według tej 

mojej wizji, żeby do zespołu szkół, który ma powstać, 
przychodzili ci wszyscy, którzy chcą i dla których nie 
będzie to szkoła tylko na chwilę. Bardzo chciałbym, 
żeby była to szkoła, która wpisze się w długi okres ży-
cia młodego człowieka. Począwszy od szkoły podsta-
wowej, kończąc na liceum. To ma swoje uzasadnienie. 
Taka edukacja jest o wiele bardziej korzystna dla czło-
wieka. Im dłużej człowiek jest w jednym, dobrym śro-
dowisku, tym bardziej te dobre wartości się w nim 
utrwalają. Dzisiaj, niestety, jest to bardzo poszatkowa-
ne. We Wrocławiu, gdy wziąć pod uwagę szkoły kato-
lickie, takiej ciągłości nie stwarza żadna z nich. Wręcz 
przeciwnie. Obserwujemy teraz z niepokojem takie 
zjawisko, że po gimnazjach katolickich młodzież bar-
dzo niechętnie idzie do liceum katolickiego. I to nie 
jest dobre. Nie jestem w tej wizji odosobniony, bo kie-
dy popatrzymy na renomowane szkoły europejskie, to 
rzeczywiście ta edukacja w szkołach trwa minimum 
dwanaście lat. Ludzie w świecie wiedzą o tym, że po-
trzebna jest stałość, potrzebna jest jedna szkoła, która 
rzeczywiście będzie miała dobry klimat, bardzo do-
brych nauczycieli, ważne dla człowieka wartości i że 
proces wychowania chwilowy, krótki nie jest korzyst-
ny. Jednolitość pozwala na o wiele więcej dobrych od-
działywań dydaktycznych czy też wychowawczych. 
- To tyle pytań. Dziękuję za rozmowę. 
- Dziękuję. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

Rozmawiała Kinga Pajęcka, kl. 1 
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Żądza pieniędzy zdominowała świat. Przykładem tej domina-
cji jest mowa. Często słyszę, jak moi znajomi mówią: odkąd 
Felicjanie wymyślili pieniądze, nie musisz dziękować.  
 
 Niemalże każdy jest owładnięty tym ślepym pędem ku pie-
niądzom. Każdy marzy, by mieć jak najwięcej. Problem w tym, 
że naprawdę kasa nie daje nam szczęścia. Jednak nie popadajmy 
w skrajności. Nie chodzi o to, by pozbyć się wszystkich zasobów 
i stać się ascetą. Chodzi o to, aby znaleźć złoty środek.  Kupię no-
wy telefon, będę szczęśliwa lub kupię sobie nowe ładne, podkre-
ślające moje walory ubranie i będę spełnionym człowiekiem. Tak, 
taki zakup może dać nam szczęście, ale tylko chwilowe. Po paru 
dniach zachwyt minie a my nadal będziemy szukać radości. Le-
piej jest inwestować w coś bardziej trwałego, np. w znajomych. 
Każde spotkanie ze znajomymi nas ubogaca. Są to wspomnienia 
(czasem szalone), wiadomości (niekoniecznie najważniejsze). Ta-
ka zwykła rozmowa może być jak domino, dzięki niej/przez nią 
możemy np. zmienić poglądy na daną sprawę (możemy poznać ją 
z innej perspektywy) lub zmienić coś w swoim życiu. Pieniądze, 
co prawda, są w stanie zapewnić nam przyjaciół, ale tylko takich 
na chwilę. Ale to już każdy wie po oglądaniu durnych amerykań-
skich filmów/seriali. W związku z tym wolę mieć garstkę praw-
dziwych przyjaciół, którzy zostaną ze mną nawet w najtrudniej-
szych sytuacjach niż miliony monet. Posiadanie fortuny nie za-
pewnia nam radości życia. Trzeba się martwić, czy ktoś nas nie 
okradnie lub nie będzie planował nas oszukać i zabrać nam 
wszystkich oszczędności. Jesteśmy poddani ciągłemu stresowi. 
Taki styl życia nie jest zdrowy.   
 Podsumowując: znajdźmy złoty środek oraz otaczajmy się 
mądrymi i empatycznymi ludźmi, od których możemy się czegoś 
nauczyć.  

 

                                                                         Marysia Maksymiuk, kl. 1 

O HAJSIE ZAPAMIĘTANE Z 
FIZYKI 

     
 Pamiętamy wszyscy nie-
słabnącą popularność cyklu 
„Zapamiętane z angielskie-
go”. Powrót pani profesor 
Anny Bukiewicz-Szul zain-
spirował nas do zanotowa-
nia kilku urokliwych scen z 
lekcji fizyki. 
 
„Jeżeli ktoś mi tak napisze na 
sprawdzianie, to zagryzę.” 
 
 
„Tutaj sprawa będzie wyglą-
dać bliźniaczo.” 
 
 
„Musimy zagłębić się we 
wzory i zacząć rzeźbić.” 
 
 
„Pani Profesor: Jak komuś się 
udało zrobić to zadanie to mo-
gę wstawić nawet jakąś oce-
nę. 
Uczeń: Ja zrobiłem, ale w pa-
mięci. 
Pani Profesor: To ja mogę pa-
miętać, że zrobiłeś.” 
 
 
„W takiej sytuacji musimy 
udać się z wizytą do trygono-
metrii.” 
 
 
„Bo bryła ma różne strate-
giczne punkty.” 
 
 
„Czyli pojawia się jakby zni-
kąd, ale skądś.”        
 
 
                                                                                 
 
 

 
Spisał i ocalił od zapomnienia 

 Michał Karaś, kl. 2                                                                                                                                                          
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„I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku 
ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, 
których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla 
Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan. Oto szaty, 
jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika 
wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, 
Aarona, i dla jego synów, aby Mi służyli jako kapłani. A użyją na 
to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz 
kręconego bisioru”.          
                                                                                                                                                                                
Księga Wyjścia 28, 2-5 
Już w Starym Testamencie Pan Bóg określił ściśle wyposaże-
nie świątyni i szaty kapłanów oraz nakazał je poświęcić. Po-
dobnie i Kościół posługuje się w liturgii poświęconymi szata-
mi i przedmiotami.       
 Szaty kościelne są milczącą, ale bardziej potężną od słów 
mową. W pierwszych wiekach chrześcijańtwa szaty kościelne 
niewiele różniły się od zwykłych szat noszonych przez ludzi. Z 
biegiem lat ludzie zaczęli ubierać się inaczej. A Kościół Święty 
zachował obyczaj noszenia szat kościelnych jako dziedzictwo i 
długoletnią tradycję. Wszystkie te szaty nie są jedynie szatami. 
Każda z nich ma jakiś symboliczny związek z Chrystusem i Jego 
ofiarą krzyżową. Kapłan, wkładając na siebie te  szaty, staje się 
przez swój wygląd zewnętrzny podobny do Chrystusa. Kapłan, 
ubierając się w każdą szatę, zobowiązany jest odmówić przepisa-
ną prze Kościół modlitwę – obecnie jest to fakultatywne. 

Oblubienica w szacie różnobarwnej 

Stosownie do uroczystości i świąt liturgicznych obcho-

dzonych w Kościele katolickim używa się zmiennych kolorów 

szat liturgicznych. Dzieje się tak, aby wyrazić uczucia dominują-

ce w liturgii danego dnia. W Kościele rzymskim używa się  

sześćiu kolorów: biała, barwa światła, symbol czystości i radości. 

Używa się jej w święta Pańskie, Matki Bożej, Aniołów, świętych 

Wyznawców i Dziewic; czerwona, barwa ognia, krwi i szat kró-

lewskich. Używa się w święto Zesłania Ducha Świętego, uroczy-

stości Krzyża świętego, Męczenników i w procesji z palmami; 

zielona, barwa przyrody żywej. Symbol życia i nadziei, wystę-

puje w okresach poświątecznych; fioletowa, barwa pokuty i tęsk-

noty. Posługuje się nią w czasie przygotowania na święta w Ad-

wencie, Przedpościu i w Wielkim  Poście; różowa, barwa świtają-

cej jutrzenki, dozwolona jest w trzecią niedzielę Adwentu 

(Gaudete) i czwartą niedzielę Wielkiego Postu (Laetare); czarna, 

barwa nocy, symbol grzechu i śmierci. Używa się jej w Wielki 

Piątek, w Zaduszki oraz w Mszach za zmarłych. 

  
   
   
             

 

 

 

 

 

 

 

Pasek jest to gruby lniany, wełniany lub jedwabny sznur z frędz-

lami, którymi kapłan przepasuje sobie albę, aby równo na nim 

leżała. Paska używano w starożytności dla podtrzymania alby 

wokół bioder stosownie do potrzeb noszącego.   

 W stosunku do Chrystusa  pasek przypomina nam ten 

ręcznik, którym Chrystus przepasał się podczas umywania nóg 

Apostołom w wieczerniku. Przypomina również sznury, którymi 

Chrystus był przywiązany do słupa biczowania. Modlitwa przy 

przepasywaniu się paskiem:  Przepasz mnie Panie, sznurem czy-

stości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym 

we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej słu-

żyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipularz jest to płaska i długa przepaska tego samego 

koloru i materiału co ornat, którą kapłan wkłada sobie i zawiesza 

na przedramieniu lewej ręki. W starożytności był to kawałek płót-

na zawieszonego na lewej ręce dla ocierania twarzy z kurzu i 

potu. Takie same przeznaczenie miał podczas liturgii, lecz gdy 

stał się ozdobny, stracił tę funkcję.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W stosunku do Chrystusa manipularz przypomina kajdany, które 
włożono Panu Jezusowi na ręce, kiedy Go pojmano, oraz sznur, 
na którym prowadzono Go na Kalwarię. Modlitwa przy wkłada-
niu manipularza: Niechaj będę godny, o Panie, nosić manipularz 
smutku i pokuty, abym dosłużył się przez to szczęśliwej nagrody 
za pracę moją.        
       

UCZYŃ BOGU OŁTARZ 
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 Stuła jest to długa i szeroka jakby szarfa, z tego samego materiału i o tym samym kolorze, co ornat, którą 
kapłan wkłada sobie na szyję i składa na krzyż na piersiach, przepasując paskiem spuszczając jej końce na dół 
i po bokach. W starożytności stuła była oznaką godności przeróżnych dostojników państwowych. Dzisiaj rów-
nież jest oznaką godności, władzy i powagi urzędu kapłańskiego.        
  
 W stosunku do Chrystusa stuła przypomina nam krzyż, który On dźwigał na ramionach w drodzę na Kal-
warię i jest symbolem tajemnicy odkupienia i kapłaństwa ustanowionego przez Chrystusa. Modlitwa przy 
wkładaniu stuły:  Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, którą straciłem przez grzech pierwszych rodziców 
moich, a chociaż nie godzien jestem zbliżyć się do tajemnic Twoich świętych, niechaj dostąpię jednak radości 
wiecznej.  
 

Ornat jest ostatnią szatą wierzchnią, w którą kapłan ubiera się do Mszy św. Pierwotnie był to rodzaj 

płaszcza, ze względu jednak na wygodę krój jego uległ zmianie. Bez rękawów, z otworem na głowę ornat skła-

da się z dwóch podłużnych zawieszonych na ramionach i sięgających aż do kolan części płaszcza rozciętego 

po bokach, tak, aby ręce miały pełną swobodę ruchu. Ornat uszyty jest ze zdobieniami w kolorze odpowiadają-

cym danemu świętu lub uroczystości. Ma zazwyczaj wyszyte na piersiach bogate emblematy, a na plecach za-

zwyczaj krzyż.  

W stosunku do Chrystusa ornat przypomina ową szatę nie szytą, lecz tkaną, o którą żołnierze rzucali losy. Jak 

chce tradycja, tunika ta ma być utkana przez Najświętszą Maryję Pannę. Modlitwa przy ubieraniu się w ornat: 

Panie, który powiedziałeś: „Jarzmo moje słodkie, a brzemie moje lekkie”, daj, ażebym mógł je tak dźwignąć, 

żeby zasłużyć na łaskę Twoją.        

              

             Mateusz Studniarek, kl. 3 
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Magdalena Dzwonkowska  Piotr  
 
Wielki tydzień jest nam dany, 
aby skupić się na Bogu. 
By zobaczyć jego rany,  
by zobaczyć jego miłość,  
By zapłakać nad grzechami. 
 
Spójrzmy na świętego Piotra. 
On uważnie słuchał Mistrza,  
wiedział że to jego Bóg.  
Mówił Panu: ja wraz z Tobą  
umrzeć bym na krzyżu mógł. 
 
Lecz Pan wiedział, co się stanie.  
Piotr trzy razy się go wyparł.  
Mówił ludziom: nie znam wcale  
mego Pana  Boga  Mistrza. 
 
Kogut pieje, Jezus patrzy  
swoim wzrokiem milosiernym. 
Piotr ucieka, gorzko płacze, 
chciał być zawsze Bogu wiernym. 
 
Przez cały Szabat chodzi smutny,  
już nie ma przy nim Mistrza. 
Taki los bywa okrutny.  
Piotr wciąż się boi i ukrywa. 
 
W niedzielę rano niewiasty przybiegają. 
Pan zmartwychwstał, nie ma w grobie Mi-
strza!  
Uczniowie im nie dowierzają. 
W sercu Piotra rodzi się nadziei iskra. 
 
Biegnie przed siebie, by się upewnić.  
Grób pusty został!  
W końcu zrozumiał,  
w końcu uwierzył. 
Jego Mistrz zmartwychwstał! 
 
Radość w sercu coraz większa. 
Piotr już nie jest sam.  
Ta niedziela jest najważniejsza,  
a on będzie pilnował nieba bram. 
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Czy każdy może być artystą? Aby w ogóle zacząć ten temat, należy zapoznać się ze znaczeniem 
słowa-klucza. Jak mówi ciocia wszystkich nastolatków: "artysta - osoba tworząca, wykonująca, 
przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki; może działać w 
jednej lub kilku dziedzinach." Co to oznacza w praktyce?   
Być artystą wcale nie musi oznaczać malowania obrazów, śpiewania przebojowych piosenek, wystę-
powania na deskach teatru czy w hollywodzkich filmach.  Artysta to człowiek, który jest w jakiejś 
dziedzinie artystycznie uzdolniony, posiada duszę, pasję i talent, nawet, jeśli jest to układanie puzzli 
czy też granie w gry komputerowe. To człowiek, który do tworzenia rozmaitych rzeczy używa wyob-
raźni, dostrzega w innych ludziach, przedmiotach coś, czego inni nie 
potrafią dostrzec, i umie to wykorzystać. Nie musi wcale tworzyć dla 
sławy i pieniędzy. Powienien byc szczery do bólu, mówić otwarcie o 
tym, co myśli, o swoich poglądach, nie bać się opinii innych, robić to, 
co kocha, i zatracić się w tym. 
- Wieczne kroczenie pod prąd, tworzenie poprzez wsłuchiwanie się w 
siebie i w otoczenie, umiejętność wysłuchania ciszy, bycie wojowni-
kiem, łowcą, który ciszą manipuluje, i przede wszystkim misja - artysta 
spycha się do najniższego poziomu, po to, aby w pełni skupić się na ce-
lu swojego przedsięwzięcia – tłumaczy student Akademii Sztuk Pięk-
nych. - On nie tworzy dla siebie. 
 W XXI wieku coraz więcej ludzi uważa, że tworząc cokolwiek, 
mogą dumnie nazywać się artystami. I nawet jeśli często mówi się, że 
"artystą może być każdy", to nie każdy potrafi stworzyć coś, co można nazwać dziełem, wywyższyć. 
Nie, jeśli jego świadomość odczuć zapadła się w sobie.  W dobie internetu młodzież, ale z moich ob-
serwacji wynika, że nie tylko, zakłada blogi, pisze opowiadania, próbuje się wybić. Pomysł dobry. 
Tylko dlaczego po jednym wpisie ktoś woła na siebie "artysta"? A otóż dlatego, że według wcześniej-
szej definicji, jeśli podzielił się swoimi uczuciami z szerszą publicznością, był w tym szczery. Pokazał 
swoją duszę, chociaż może wcale nie było tam talentu pisarskiego, bo nie każdemu musi się podobać 
to, co stworzył. I po tym jednym wpisie może również zakwalifikować się do grupy "pisarz". Proste? 

Proste. 
 Tylko jaką to ma wartość? Takich ludzi spo-
tykamy teraz na każdym kroku. Aktorów, którzy 
zagrali w szkolnym przedstawieniu. Internetowych 
pisarzy. Filmowców – amatorów z jednym filmi-
kiem wrzuconym na popularnym portalu interneto-
wym. 
 Aby nikogo nie wykluczać i nie dyskrymino-
wać, rozszerzyliśmy grupę ekspertów do maksi-
mum. Społeczeństwo przestało doceniać sztukę, 
dobrą sztukę. Pełną pasji, zaangażowania, poświę-
cenia. W tym całym natłoku wszelkiego rodzaju 
artyzmu nie potrafimy wyłapywać wartościowego 
przekazu. Gubimy się w tym. Na siłę próbujemy 

przepchnąć słabych muzyków, nieciekawe książki, kiepskie fotografie. Z racji, że jest ich tak wiele, te 
dobre umykają naszej uwadze. 
 Teraz artystą może być każdy. Robiąc nawet najprostszą czynność. A skoro wszyscy są artysta-
mi, to nikt nie jest. 
 
 

CO NAM W DUSZY GRA, CZYLI O BYCIU ARTYSTĄ 

Kinga Pajęcka, kl. 1                                                                                                                          
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Z myślą o wielbicielach humoru absurdalnego powracamy w tym numerze do cyklu opowieści o glonojadzie 
Witoldzie Kurikulum,  z którym czytelnicy „Kontaktu” zetknęli się w minionym roku. Nowym czytelnikom dora-
dzamy: czytajcie i nie dziwcie się niczemu. 

  
                                                                                                                       Redakcja   

    

  

CURRICULUM WITOLDA KURIKULUM 

Szanowni Państwo, nim przystąpię do rozpoczęcia tej historii o Witoldzie, glonojadzie, po-
zwólcie mi przypomnieć o jego tożsamości, o jego korzeniach, o jego rodzie Kurikulum. Tu-
dzież chlubą jego ród, z jakiego się wywodzi. Wszak zaprawdę potęgą słynie imię jego, wy-
głaszane po krańce ziemi, Witold Kurikulum. Liry, skrzypce, harfy, puzony i kotły radośnie 
grają ku jego chwale. Cześć mu! Vivat Witoldowi!        
 W pewien dzień, gdy dreptał oraz pełzał tak przez miasto, glonojada naszła myśl 
"odwalenia" jakiegoś nowego fenomenu. Glonojad, przechodząc zwyczajnie, w dzień, jak każ-
dy inny, obok filharmonii, poczuł chęć wstąpienia w to miejsce. Sam się zastanawiał, dlacze-
go, niestety był za głupi, aby ten aspekt wystarczająco rzeczowo oraz analitycznie rozważyć. 
Koncert, jak się okazało, lada moment miał się rozpocząć. Gdy już glonojad był w pełni świa-
domy zbliżającego się koncertu, wpadł na beznadziejny pomysł, aby w nim wystąpić. Zaple-
cze muzyków strzeżone było przez woźnego. Ten fakt czynił zamierzony przez glonojada cel 
nieco trudniejszym do osiągnięcia. Witold podszedł do woźnego, stanął tuż przed nim. Popa-
trzył na niego. Patrzył się na niego tak przez pewien czas. Woźny miał niemały problem z wy-
trzymaniem tego spojrzenia psychicznie, podczas gdy sam stał poważnie w celu pilnowania 
wejścia, aby przypadkiem żaden "glonojad" sam się nie wprosił. Witold obszedł delikwenta 
raz, drugi. Glonojad zbliżył swoją glonojadowatą gębę do jego prawego ucha. Baczność! – 
Glonojad wydarł swoją niekulturalną przyssawkę, wierząc, iż znalazł sposób, by woźnego 
ujarzmić. Woźny od początku stał jak struna, więc tym sposobem Witold niczego nie zmienił. 
Glonojad stanął naprzeciw raz kolejny. Kurikulum tym razem uczynił ze swej płetwy przysło-
nę okalającą pole widzenia Woźnego. Podczas, gdy Woźny miał na twarzy płetwę, sprytny glo-
nojad przesuwał się niepostrzeżenie za jego plecy. Tym niebanalnym sposobem glonojad dał 
sobie przyzwolenie przejścia na  zaplecze orkiestry. Dyrygent wraz z resztą orkiestry siedzieli 
jeszcze w tej ciasnej klitce, na zapleczu, jak zwykłem to nazywać. Orkiestra właśnie wycho-
dziła na scenę w pełnym składzie.   
 Pierwszy szedł dyrygent, za nim wszyscy inni muzycy. Ostatni szedł kotlista, człowiek 
odpowiedzialny za kotły, bębny i różne takie rozmaitości. Witold Kurikulum zdążył owinąć się 
wokół niego zwinnie niczym wąż, okazale niczym paw, wzorowo niczym glonojad. Tym sa-
mym Witold uniemożliwił jegomościowi wejście na scenę. Zwinnie, po raz kolejny używając 
swojej płetwy, zakrył mu twarz, aby przyduszony nie darł się na pomoc. Glonojad znalazł na 
stanie jakiś pas. Natychmiastowo owinął zniewolonemu twarz, aby w dalszym ciągu nie otrzy-
mał pomocy ze swojej opresji. Zdarł z niego całą kreację, którą następnie sam przywdział. 
Nasz okrągłoprzyssawkowaty bohater raz dwa uwiązał swojego zakładnika do krzesła. Ażeby 
nie było na widowni słychać niepokojącego terkotania owego krzesła, przybił je za pomocą 
patelni i gwoździ do parkietu. Było to niewątpliwie zastanawiające, gdyż tak przeraźliwy ha-
łas, wywołany za każdym razem przez spotkanie łba gwoździa z patelnią, nie znalazł żadnego 
zainteresowania ani nawet cienia podejrzeń ze strony publiki! Po dokonaniu tego czynu glono-
jad wyszedł z resztą załogi na scenę, udając, że sam jest jej częścią.      
 Wszyscy mistrzowie swoich instrumentów zajęli swoje odpowiednie miejsca. Nadszedł 
początek koncertu, glonojad nie wiedział, co będzie musiał robić, nie wiedział nawet, do czego 
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służą bębny, rozmieszczone przed jego twarzą. Dyrygent rozpoczął grę. Glonojad zaczął bez 
uprzedzenia walić we wszystkie kotły po kolei. Dyrygent przerwał grę. Popatrzył na glonojada 
–  Gra pan nie w rytm. – powiedział. Glonojad zaprzestał swojego wyczynu i popatrzył na lide-
ra zespołu muzyków, to znaczy dyrygenta. – Proszę, wykonamy to raz jeszcze. Gdy tylko roz-
poczęła się kolejna próba wykonania dzieła, glono rozpoczął w braku harmonii jak i poczucia 
rytmu ten sam chaos. Dyrygent popatrzył na "artystę" bez jakiejkolwiek nadziei z opuszczony-
mi rękami. Glonojad w tym też momencie usilnie chcąc kontynuować swój występ, zaczął wa-
lić swym licem w werbel, który znalazł z jakiegoś dziwnego powodu w tej ciasnej klitce, gdzie 
obecnie zamknięty jest bębniarz, odsiadujący swoje grzechy, przykuty do podłogi. Glonojad! – 
wrzasnął dyrygent, Witold zaprzestał wykonywania tej żałosnej czynności. Dyrygent rzucił w 
nieposłusznego batutą. Chybił. Koncertmistrz niefortunnie trafił puzonistę. Batuta wbiła się pu-
zoniście w oko. – Skąd ten gwałt, skąd potrzeba, by traktować tak muzyka? – zaczął snuć roz-
ważania poszkodowany, wstając, z batutą w oku. – Jak przypuszczam, to glonojad! Kurikulum 
rodu jego. Nie był godny, nie zasłużył, przygotowany nie był na okoliczność tę! Maestro zi-
gnorował puzonistę. Wsunął ukradkiem rękę pod swój pulpit i wyciągnął kolejną batutę. Wy-
mierzył w glonojada, po raz kolejny. Rzucił. Pałeczka odbiła się od chropowatej powierzchni 
glonojada i trafiła do śmietnika. Glonojad pobiegł za nią jak głupi. Nie mógł jej znaleźć. Zako-
pana była gdzieś bardzo głęboko. Publika obserwować mogła jedynie płetwę glonojada, która 
wystawała zza kubła i wiła się jak makrela. Szelest rozrzucanych śmieci podczas poszukiwań 
zaginionej batuty w koszu był nad wyraz głośny, dobiegał do ostatnich miejsc na widowni, 
przez co też nikt nie był uboższy o tę eksperiencję. Z tego też powodu cała publiczność wpadła 
w zezwierzęcony śmiech. Nagle na horyzoncie, w koszu, niczym grzbiet rekina na morzu, po-
jawiła się twarz glono. Glonojad przeżuwał coś i głośno mlaskał, rozwierając ordynarnie przy-
ssawkę. Batuta, jak się okazało, była rurką z kremem, a dyrygent podczas każdego przedsię-
wzięcia bezczelnie podjadał. Przybiegł woźny, ciągłe stanie na baczność zaczęło być dla niego 
męczące, wszedł przez zaplecze, widok związanego muzyka nie zdziwił go ani trochę, gdyż 
sam był wielokrotnie uwiązywany za złe zachowanie. Woźny wszedł na salę – Teraz prawda 
wypełza na wolność! – wykrzyczał. Ba! Tak samo wypełza, jak i glonojad na scenę! – wykrzy-
czał dyrygent, rzucając w niego całe, świeżo otwarte opakowanie rurek z kremem, wysypując 
je na ziemię. Chciał je skonsumować podczas obecnego występu. Niestety, wytrącony z rów-
nowagi działał nieszczególnie racjonalnie. Szanowni Państwo – przejął głos Kurikulum, wie-
dział on już od wejścia woźnego, co ten chciał powiedzieć, wyczytał mu to z oczu. – Cesarz 
jest nagi! Na każdym koncercie Maestro bezczelnie żre. Oto dowód! – glonojad skinął w stronę 
rozsypanych rurek z kremem, na które rzuciło się paru artystów i zaczęło wydziobywać te rurki 
jak gołębie. Puzonista wyciągnął z oka rurkę i zaczął ją pożerać podobnie do wszystkich in-
nych zezwierzęconych muzyków. – To nie wszystko! – obwieścił Witold. – Za swoje nieposłu-
szeństwo w każdy dzień dyrygent uwiązuje jednego muzyka grającego nie w takt! Oto dowód! 
– glonojad popełzał po delikwenta, którego sam uprzednio uwiązał, wyrwał go z podłogą, do 
której sam wcześniej przybił gwoździami i cisnął przyjacielem w tłum. – Ha! ha! Widzą Pań-
stwo? Tak postępuje wasz "maestro", któremu zwyklibyście klaskać z owacjami na stojąco pod 
koniec tego niecodziennego występu, w którym "macie zaszczyt uczestniczyć"! Publika po in-
cydencie prawdę ujawniającym wygwizdała dyrygenta. Zebrani wynieśli dyrygenta z sali i spa-
lili go na stosie. Glonojad Witold Kurikulum wyszedł z przedstawienia radosny i przeszczęśli-
wy. Po raz kolejny udało mu się zmienić coś na świecie, choć sam nie wiedział tak naprawdę, 
w jaki sposób to temu światu miało się przysłużyć. Glonojad był zbyt głupi, aby ten aspekt wy-
starczająco rzeczowo i analitycznie rozważyć.  
                                                                                                               Łukasz Guziczak, kl. 3 
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JAK GRAĆ, PRAWIE NIC NIE PŁACĄC?   
Często słyszę opinie, że najtańszym sposobem na gry jest piractwo. Z roku na roku to się zmie-
nia, skala piractwa jest coraz mniejsza, natomiast gracze zaczynają kupować legalne gry i płacą 
przy tym niewiele więcej, zamiast okradać twórców i siebie. Oto kilka rad, jak grać, płacąc przy 
tym małe kwoty:    
1. Poszukaj sobie jakiejś gry Free2Play.  

 Na Steamie bądź w internecie jest naprawdę 
bogaty wybór tego typu gier. Zdecydowanie naj-
popularniejszymi tytułami są m.in.: Team Fortress 
2, Dota 2, League of Legends, World of Tanks czy 
War Thunder i Warframe. Spokojnie w to można 
grać za darmo, a zabawa często jest lepsza niż w przypadku o wiele droższych tytułów. 
 
2. Bierz prawie wszystko co jest za darmo.  

  Różne portale internetowe o grach czy sklepy dystrybucji cyfrowej czasem rozdają gry za darmo. 
Na przykład: przez 2 dni możecie dodać tę grę do konta i macie ją na stałe przypisaną do konta albo 
mamy do rozdania ileś tam kluczy i wystarczy, że polubisz naszą stronę na Facebooku, a klucz będzie 
twój. W ten sposób można było dostać między innymi: Battlefielda 3, Mafię 2, Cywilizację V, pierw-
szą część sagi Dragon Age, Left 4 Dead 2 czy Wiedźmina 2, a teraz nawet Need for Speed: Most 
Wanted z 2012 roku.        
3. Obserwuj wszelakie bundle  

  Na Humble Bundle bądź Indie Gali w cenie np. dużej pizzy można 
kupić paczkę kilku gier. Z reguły są to tytuły, które dostają oceny porów-
nywalne z grami wysokobudżetowymi albo i one same. Przez te zestawy 
przewinęły się takie hity ostatnich lat, jak Batman: Arkham City, Hitman: 
Absolution, Far Cry 3 czy i Deus Ex: Bunt Ludzkości. Zresztą istnieje 
wiele stron internetowych, które zajmują się wyszukiwaniem gier jak naj-
taniej i sam z nich często korzystam.       
         
 4.Kupuj na wyprzedażach  

         I nie mam tu na myśli tych, co są w popularnych sklepach stacjonar-
nych, bo i one są czasami cenowo atrakcyjne, ale internetowych, bo różnice w cenie potrafią sięgnąć 
naprawdę dużo, czasem nawet 2-3 razy taniej niż za wersję w pudełku. Przykład pierwszy z brzegu: 
BioShock Infinite, jedna z najlepszych gier wszechczasów (średnia ocen 94\100), normalnie w sklepie 
pod koniec 2013 roku w pudełku kosztował koło 90-110 złotych. Ja natomiast w trakcie świątecznej 
wyprzedaży na Steamie kupiłem go za niewiele ponad 30 złotych i za zaoszczędzoną różnicę w cenie 
kupiłem sobie kilka innych gier. Dzisiaj, kiedy prawie każdy z nas ma naprawdę szybkie łącze interne-
towe, lepiej poświęcić kilka godzin na ściągnięcie gry, zamiast dołożyć pieniądze i mieć szybciej zain-
stalowaną. 
       Tomasz Wojdon, kl.3 


