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JAK PISAĆ, ABY PRZEMÓWIĆ?
Młodzi redaktorzy Salezu oddają do naszych rąk kolejny numer „Kontaktu”. Jak w każdej gazecie, także
i w tej celem jest jak najskuteczniejsze przemówienie do odbiorcy. Czy również tym razem uda się im
poruszyć nasze umysły i serca? Zauważmy: w zmieniającym się bardzo dynamicznie świecie zmienia się
także człowiek, odbiorca redakcyjnych wysiłków. Zatem rodzi się pytanie: czy aktualnie stosowana forma
pisania trafia do nas? Przeglądając liczne gazety, nawet te najbardziej popularne, za którymi stoi cały sztab
ludzi, dostrzega się często ich bardzo nieokreślony, powierzchowny, pełen kłamstw, mało literacki i słabo
przekonywujący styl. Na całe szczęście „Kontakt” jest inny. Jego czytelnicy w pełni znają opisywane
wydarzenia. Wiedzą, kto jest tu autorem. Są pewni, że ta gazeta nie jest żadnym narzędziem propagandowym.
Albert Einstein mawiał: „Świat Amerykanina jest tak wielki jak jego gazeta”. Dlatego ze spokojem i ufnością
możemy oddać się lekturze „Kontaktu”, wiedząc, że świat Salezu jest tak wielki jak jego gazeta. Nie inny.
Ks. Jerzy Babiak,
Dyrektor Szkoły

YŌKO OGAWA „MUZEUM CISZY” BARBARA KOSMOWSKA „BUBA”
Gatunek: dreszczowiec
W opowieści tej przeplatają się ciągle piękno i przemoc,
którą autorka opisuje spokojnym, przejrzystym językiem,
ale między eleganckimi zdaniami nie brak
niedopowiedzeń i wymownego milczenia. Ogawa
ukazuje w swej książce historię młodego muzealnika,
który ma za zadanie utworzyć
muzeum niewiele wartych
przedmiotów
ukradkiem
zabranych zmarłym niedawno
właścicielom. Okazuje się, że
młodzieniec ma dodatkowo
dalej pozyskiwać eksponaty.
Patrycja Adamczyk, kl. 2

Gatunek: książka młodzieżowa, obyczajowa
Historia nastolatki mieszkającej w Warszawie z rodzicami i
dziadkiem,
której
do
szczęścia
wystarczają ulubiona para dżinsów i
martensy. Na jej młodą głowę spadają
poważne problemy, jednak pomimo tego
jest pełna ciepła i tętni życiem.

Patrycja Adamczyk, kl. 2
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PIĘTNAŚCIE LAT SALEZU
W sobotę, 11 października w Liceum Druga część całej uroczystości odbyła się w szkolnej
Salezjańskim we Wrocławiu odbyła się sali teatralnej. W trakcie jej trwania wyczytane
uroczystość 15-lecia szkoły. Udział w niej
wzięło wiele ważnych osób, między innymi
osoby

reprezentujące

Wrocławia,

dyrektorzy

zostały podziękowania od szkół katolickich czy
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Najważniejsi
goście zaproszeni na tę uroczystość otrzymali po

władze

miasta małym upominku od społeczności naszej szkoły.
wrocławskich Dodatkowo swoją prapremierę miał specjalny film

katolickich szkół i wielu księży.

nakręcony z okazji jubileuszu przez szkolną telewizję
pt. "Salez to". Wzruszającym akcentem stało się
złożenie przez Samorząd podziękowań naszemu
Księdzu Dyrektorowi. Na zakończenie drugiej części
uroczystości, a zarazem ostatniej dla uczniów zostały
podane statystyki szkoły pod nazwą "Salez w
liczbach". Można było z nich się dowiedzieć, że w
ciągu 15 lat istnienia szkoły uczęszczało do niej 668
uczniów, odbyło się ponad 100 000 lekcji, a stronę
szkoły odwiedzono prawie 500 000 razy. Na koniec

Cała jubileuszową uroczystość 15-lecia szkoły

każdy mógł zjeść ciasto i napić się soku bądź coli.

rozpoczęła się o godz. 18:00 w kościele pod
wezwaniem Chrystusa Króla specjalną Mszą św.,
której przewodniczył ks. bp. Andrzej Siemieniewski.
Obecne na niej były również poczty sztandarowe z
katolickich szkół, parafianie, uczniowie szkoły wraz
ze swoimi rodzicami, nauczyciele oraz absolwenci
liceum. W czasie kazania ksiądz biskup odniósł się
do hymnu naszej szkoły, a dokładniej do słów
"żegnaj smutku". Zastanawiając się nad jego
znaczeniem dla szkoły, przywołał często używany
zwrot francuski zwrot "bonjour tristesse", co znaczy
"witaj smutku". W czasie trwania mszy szczególnie
spodobała mi się szkolna schola, która śpiewała
bardzo dobrze przez całą Eucharystię.

Ostatnią

częścią

obchodów

Bal

Absolwenta przeznaczony już tylko dla absolwentów
i nauczycieli. Sądzę, że bardzo dobrze wszyscy się
bawili, ponieważ podobno wydarzenie trwało do
wczesnych

godzinnych

chciałbym

dodać,

że

porannych.
życzę

wspaniałych owocnych lat.
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W OBRONIE ŻYCIA

DZIEŃ NAUCZYCIELA

9 października 2014 roku w Salezie odbyło się
spotkanie z Mary Wagner.
Spotkanie było tłumaczone przez pana Michała
Krupę. Mary spędziła 22 miesiące w więzieniu za to,
że modliła się przed klinikami aborcyjnymi,
rozdawała kobietom, które chciały zabić swoje
dzieci, białe róże i prosiła je o zmianę decyzji.
Mieliśmy okazję usłyszeć jej poruszające
świadectwo. Zapytana o zdarzenie, które najbardziej
zapadło jej w pamięć, opowiedziała nam historię z
poczekalni kliniki aborcyjnej w Toronto. Czekały
tam cztery kobiety, którym Mary próbowała dać
ulotki informujące, gdzie mogą szukać pomocy, ale
one ją ignorowały. Kobieta po krótkiej modlitwie
opowiedziała im o pogrzebie, który odbył się w
stanie Michigan. Podczas pogrzebu wystawiono 17
małych trumienek, w których znajdowały się dzieci
zabite w wyniku aborcji, a następnie wyrzucone do
śmieci obok kliniki. Gdy padły słowa „śmieci”,
jedna z kobiet popatrzyła na Mary; było widać
wyraźnie szok na jej twarzy. Natychmiast wstała,
wysłała krótkiego smsa i wyszła. Dotarło do niej, że
musi pokochać swoje dziecko. Powiedziała również,
że wie o czwórce dzieci, które zostały uratowane
dzięki jej inicjatywie. Według niej to nie jest mało –
nawet gdyby zostało uratowane tylko jedno dziecko,
i tak warto by było się poświęcić.
Na koniec odmówiliśmy w dolnym kościele
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji Mary.

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
obchodzono bardzo uroczyście. Podczas porannego apelu
odwiedził nas wizytator Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty, Piotr Siciński. Jak wiemy wszyscy, ta wizyta
miała też charakter sentymentalny. Wygłosił on poranne
słówko. Mówił, że w edukacji nie są ważne jak
najwyższe wyniki, tylko przede wszystkim wychowanie.
Lekcje przebiegały według planu piątkowego. Podczas
Mszy Świętej modliliśmy się za naszych nauczycieli, bez
których szkoła nie mogłaby istnieć. Ksiądz Dyrektor w
kazaniu nawiązał do obchodzonego święta. Przypomniał
słowa profesora Sicińskiego o wychowaniu i powiedział,
że nasza szkoła jest pod tym względem dobrze
rozwinięta.
Na piątej lekcji klasa II zorganizowała fantastyczną
akademię. Uczniowie naprawdę bardzo się postarali, aby
ich występ został długo zapamiętany. Cofnęliśmy się w
czasie i zobaczyliśmy w szkolnych ławkach naszych
profesorów. Wszyscy bawili się świetnie, łącznie z
nauczycielami. Pod koniec rozdano profesorom specjalne
nagrody – "Złote Jurki". Były one odbierane na scenie
przy dźwiękach muzyki adekwatnej do charakteru lub
nauczanego przez daną osobę przedmiotu. Święto
Edukacji Narodowej było bardzo sympatycznym dniem
w naszej szkole.
Magdalena Dzwonkowska, kl.1

Magda Trutowska, kl. 2
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BLASZANE DŻDŻOWNICE
I znowu uderzyła w nas jesień. I znowu trzeba
wstawać rano z parą w ustach. I znowu nie będzie zbyt
ciemno, żeby trafić długim, chudym palcem w ekspres
od kawy, czajnik elektryczny, telefon, radio, życie. I tak
jak piękna jest ta pora roku, to tak samo zabija depresją
wymieszaną z melancholijną warstwą przeszłości. Jak
metr mułu w rzece. Odejdź, idź precz; zostań i nie
znikaj.
Wskoczmy do tramwaju, wsiądźmy na rower,
pobiegnijmy przez parki i lasy drobne. Chociaż to
ostatnie może być, delikatnie mówiąc, trudne. Lasów we
Wrocławiu mamy mało. No chyba, że ktoś mieszka za
granicą (czyt. Ołtaszyn itp.), to może i coś znajdzie u siebie. Wyszuka troszkę spokoju. Troszkę ciszy
i miejsca na myśli.
W każdym razie najpierw się obudźmy. Wstańmy rano. Przepłuczmy wodą usta, pastą do
zębów oczy wyszorujmy. Piecze? To dobrze, chociaż do bólu poniedziałkowego to nadal daleko. No
to co, oczy wyszorowane? Teraz mydełko w dłonie zimne. Spójrz na zegarek. Krzyknij. Wybiegnij
do kuchni. Przewróć się o klatkę/kapcie/odkurzacz/kota/syrenkę. Wstań. Zanuć pod nosem
kwintesencją piękności w ekspresyjności polskich słów, tę jedyną w swoim rodzaju partykułę
emfatyczną. W końcu docierasz do kuchni. Gratuluję. Ponownie spójrz na zegarek. Na Twojej twarzy
powoli widać zarysy irytacji, desperacji oraz głodu kofeinowego. Spróbuj trafić palcem w guzik.
Ponownie spróbuj trafić palcem w guzik. Brawo. Czekaj na kawę. W tym czasie możemy
powspominać piękne czasy, gdy jedynym zmartwieniem było dodawanie (ewentualnie można
pokusić się o stwierdzenie, że zawsze narzekamy „o, kiedyś to było lepiej” i ponarzekać, że kiedyś
było lepiej).
Brzmi schematycznie. Bo to schemat i rutyna. Bo to
irytacja i poniedziałek, a irytacja i poniedziałek łączą się jak
Bonnie i Clyde, jak piąstka i nosek, jak chipsy i batony.
Wybiegamy więc z łóżka, wbiegamy w dzień. Dyszymy.
Zalewamy okulary parą. Odbijamy się nogami od rynien, od
budynków. Z nieba spływa deszcz. Na popękanych
chodnikach leżą martwe, brudne liście. Uważaj! Mijamy
nieznajomych. Na słuchawkach Lama dem Feels, Fisz Emade,
małpki arktyczne.
Kolejny etap dnia, następny level (jej!), bossa brak (w
sumie to i dobrze), expa mało (to już źle), a loot taki sobie
(tragedia). Mapa też jakaś przestarzała. Tekstury
niedopracowane, tutaj podrapane, a tam nie ma ich w ogóle.
Kasownikowe checkpointy nie działają. To system error i
martwica mózgu. W każdym razie, mając odrobinę szczęścia, trafimy na świeżutki pojazd z wyglądu
lekko podobny do dżdżownicy, ale za to już taki, który zaznał trochę miłości i nie jest sprayem
zmęczony, nożem wyrzeźbiony, a nawet nie poznał zalania piwem czy innymi cieczami, które za
pięknie nie pachną po wsiąknięciu w podłogę.
Więcej schematów jest po południu. No chyba, że ktoś jakąś historię ciekawą nam sprzeda. Ale
z tym to już różnie bywa. Czasem zabawa, czasem śmiech, czasem sprzeczka, czasem smutek i
nieodzywanie się do siebie.
Powrotnowieczorne dżdżownice są już ciekawsze. Klimatyczne. W roli świec i róż lampy
jarzeniowe w duecie z abstrakcyjnymi wzorkami na fotelach. Ale tak naprawdę to wagonie nic się nie
dzieje, tylko taka jedna myśl sobie biega po głowie, gdzieś pomiędzy śródmózgowiem a
kresmózgowiem. Łapie tak po lewej stronie piersiowej klatki. Wyskakujesz na końcowej dla Ciebie
stacji. Do domu i dobranoc.
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DWUGŁOS O „MIEŚCIE 44”: HIT CZY KIT?
Twórcy polskiej kinematografii nie przestają nas zaskakiwać. Tworzą kolejne filmy o
ważnych rodakach lub wydarzeniach z historii naszego kraju. Ostatnie dzieło opowiadające
perypetie Lecha Wałęsy i NSZZ Solidarność budziło kontrowersje w niektórych kręgach.
Najnowsza produkcja „Miasto 44” pod tym względem nie różni się. Hit czy kit? Na to pytanie
postaram się odpowiedzieć.
Film opowiada historię Powstania Warszawskiego, a przynajmniej tak sugerowałby jego tytuł.
Jaka jest jednak rzeczywistość? Powstanie jest jedynie kontekstem, jest wspomniane, stanowi tło.
Poznajemy głównego bohatera. Młody Stefan pracuje jako magazynier, jednakże już w jednej z
pierwszych scen dołącza do swoich kolegów i koleżanek z oddziału „Kobra”. Powstanie wybucha, a
widz może obserwować wydarzenia oczami młodych Polaków. Dla wielu uczniów jest to świetna
okazja, żeby zobaczyć, iż głównymi inicjatorami byli właśnie młodzi dorośli, pragnący wolności,
miłości i wyrażenia siebie.
Tyle od strony fabularnej, a jak wygląda zaplecze techniczne i realizacja? Na początku należy
pochwalić ekspertów od efektów specjalnych oraz grafików. Ich ogromna praca owocuje scenami nie
gorszymi od hollywoodzkich produkcji . Należy im się za to uznanie i myślę, że mają powód do
dumy. Również Warszawa jako miasto w czasie wojennej zawieruchy wygląda bardzo wiarygodnie.
Ogólna atmosfera lęku, wynikająca z częstych nazistowskich patroli, rozwieszonych w mieście
plakatów propagandowych, flag Trzeciej Rzeszy i czyhających na każdym kroku zagrożeń,
doskonale oddaje klimat tamtych czasów.
Film ma jednak również słabe strony.
Kilka
elementów,
niestety
bardzo
wyrazistych, przykuwa uwagę widza. Przede
wszystkim popularna w dzisiejszych czasach
muzyka dubstep. Pasuje ona do wielu rzeczy,
czynności i historii, ale definitywnie nie do
filmu o Powstaniu Warszawskim. Następne
„ale” to sceny typu slow motion żywcem
wyjęte z filmu Matrix. Scena w zwolnionym
tempie przedstawiająca ucieczkę przed
pociskami przy piosence Czesława Niemena
„Dziwny jest ten świat” wydaje się być co
najmniej komiczna. Jednym z ostatnich, lecz już mniej widocznych błędów, jest pewna
niekonsekwencja, jeżeli chodzi o zniszczenia i obrażenia zadawane przez różnego rodzaju broń i
amunicję. Granat, rzucony na placu boju daje wybuch podobny do sporej petardy, jednakże taki sam,
wpadający do kanałów, powoduje efekt przypominający połączenie fajerwerków i koktajlu
Mołotowa.
Podsumowując, polskie kino nie przestaje zaskakiwać. W dobrym czy złym tego słowa
znaczeniu – to już opinia każdego widza. Film był i jest skierowany do uczniów gimnazjów i liceów.
Przez część na pewno został odebrany zgodnie z założeniami reżysera. Jest również pewne, że w
jakimś stopniu ułatwi naukę o historii Polski w czasie II wojny światowej, choć - co warto podkreślić
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DWUGŁOS O „MIEŚCIE 44”: HIT CZY KIT?
- jest to film fabularny, a nie historyczny czy dokumentalny. Z drugiej jednak strony dałbym sobie rękę
obciąć, iż znalazłoby się sporo osób podzielających mój pogląd dotyczący najnowszej produkcji Jana
Komasy. Moim zdaniem, „Miasto 44” pozostawia wiele do życzenia i z pewnością film byłby bardziej
wiarygodny, gdyby nie zabiegi, mające na celu źle pojęte „unowocześnienie” przekazu.

DWUGŁOS O „MIEŚCIE 44”: ZABRALI IM ŻYCIE, HONOR I CZEŚĆ,
A TERAZ ZABIERAJĄ JESZCZE LEGENDĘ
Przez wiele lat po zakończeniu Powstania Warszawskiego ludzie nie mogli o nim
rozmawiać, a jeśli już było przedstawione, to tylko jako bezsensowny zryw narodowy,
który pochłonął wiele ofiar i przyczynił się do zniszczenia Warszawy. W 70. rocznicę tego
wydarzenia była okazja, aby ukazać powstanie z 44 r. w prawdziwym świetle. Żeby
pokazać prawdziwą miłość i patriotyzm tych młodych ludzi, którzy nie wahali się złożyć
ofiary z życia w służbie ojczyźnie.
Ale czy film Jana Komasy pt. „Miasto 44” rzeczywiście nam to ukazuje? Myślę, że ten film nie jest dość
dobry. Przede wszystkim pojawiały się w nim momenty niezgodne z prawdą historyczną – m. in. scena, kiedy
Stefan – żołnierz walczący w Powstaniu Warszawskim – strzela do bezbronnego Niemca po zdobyciu
jednego z warszawskich budynków. Takie przypadki nie miały miejsca, gdyż Polacy, przestrzegając
międzynarodowej konwencji genewskiej (zakazującej zabijania jeńców), nigdy się tym nie hańbili. Na
potwierdzenie moich słów przytoczę krótką historię opowiedzianą przez jednego z kombatantów Powstania
Warszawskiego: „Zaczynałem na Służewcu na Wyścigach Konnych. Po pierwszym zaskoczeniu Niemcy
dobrze się zorganizowali, otoczyli nas, trzeba było się wycofać. Kupa chłopaków zginęła w nocy z 1 na 2
sierpnia. Natomiast my mamy ze sobą trzech jeńców niemieckich, których żeśmy wzięli ze sobą i w tej
sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, nie mamy co z nimi zrobić. W związku z tym dowódca pyta, kto na
ochotnika do egzekucji tych jeńców? Do strzelania do człowieka, który jest bezbronny, nikt się nie zgłosił,
dosłownie nikt! I dopiero jak się o tym dowiedziało
dwóch Rosjan, którzy byli przez nas wyswobodzeni,
to szybko załatwili sprawę”. – kwituje powstaniec.
Moim zdaniem karygodne były pojawiające
się w filmie wulgaryzmy. Nie były one zgodne z
rzeczywistością tamtych lat. Żołnierze Armii
Krajowej to byli ludzie o wysokiej kulturze,
wychowani w nurcie patriotycznym i religijnym. Z
pewnością, jeśli nawet pojawiały się brzydkie słowa
– były one rzadkością. „Ja, chłopak wychowany na
Woli, takich wulgaryzmów w życiu nie słyszałem.
Gdyby ktoś z nas sobie na nie pozwolił, to od razu miał 4 godziny pod karabinem. Dowódca nie pozwalał na
takie rzeczy”. – komentuje obecność wulgaryzmów w filmie uczestnik powstania, ppłk. Edmund Baranowski
ps. „Jur”, żołnierz batalionu „Miotła”, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Kolejną rzeczą, która
zbulwersowała mnie w filmie „Miasto 44”, są pojawiające się sceny erotyczne. W tamtych czasach młodzież
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DWUGŁOS O „MIEŚCIE 44”: ZABRALI IM ŻYCIE, HONOR I
CZEŚĆ, A TERAZ ZABIERAJĄ JESZCZE LEGENDĘ - CIĄG
DALSZY
zachowywała się inaczej. Inne były znajomości i relacje. Myślę, że przenoszenie zachowań współczesnych
młodych w tamte realia jest po prostu obrazą powstańców i prowadzi do zakłamania. „My myśleliśmy wtedy
o przeżyciu, a nie o przeżyciach seksualnych”. – mówi jeden z kombatantów. Nie było nawet ku temu okazji,
gdyż w wojsku panowała surowa dyscyplina. Edmund Baranowski wspomina, że podczas powstania siedział
kiedyś z kolegą i trójką dziewczyn przy kawie zbożowej: „O 22 wkracza do nas porucznik i mówi krótko:
Dziewczyny, jest godzina 10. Macie swój rejon, swoją kwaterę. Odmaszerować”.
Zabrakło mi także ukazania wartości, dla których walczyli powstańcy. Owszem, została pokazana
chęć walki młodych, ich entuzjazm, potem odwaga i poświęcenie. Ale nie ma tam żadnego patriotyzmu,
miłości do ojczyzny, dla której powstańcy nie wahali się oddać życie. Pominięta została również warstwa
religijna, tak jakby nie była ona rzeczą godną uwagi.
A przecież młodzież walcząca o Warszawę
pochodziła w większości z rodzin katolickich, w
których byli wychowywani zgodnie z hasłem „Bóg –
Honor – Ojczyzna”. W wielu pamiętnikach
uczestników powstania można przeczytać, że religia
pomagała im przetrwać te ciężkie chwile. Często
ludzie pochowani po piwnicach modlili się o ratunek
dla siebie i dla ojczyzny.
Nie uważam jednak, że wszystko w filmie
było złe. Bardzo podobało mi się przedstawienie
miłości Stefana do matki i młodszego brata. Główny
bohater mimo szczerego przywiązania do rodziny
decyduje się opuścić dom i walczyć o wolną Warszawę. Nie brakuje też przejmujących momentów, np. gdy
„Biedronka” – jedna z łączniczek – ratuje dziecko opuszczone przez rodziców albo gdy hitlerowcy mordują
matkę i brata Stefana. Myślę, że dobrze została pokazana nienawiść Niemców do Polaków oraz nieludzkie
traktowanie przez nich mieszkańców Warszawy. Także nie do zapomnienia jest scena końcowa, gdy Stefan i
„Biedronka” spotykają się w miejscu, gdzie poznali się, i razem patrzą na płonącą Warszawę.
Podsumowując: pomimo że film „Miasto 44” nie był beznadziejny, to jednak przeciętny widz może
pomyśleć, że Powstanie Warszawskie było niepotrzebne, a żołnierze AK to pijacy, gwałciciele, bandyci, bez
żadnych zasad i idei. Jest to o tyle przykre, że w społeczeństwie już utrwalił się podobny stereotyp (PRLowska propaganda zrobiła swoje). Tak więc nie wystarczyło wymordować polskich bohaterów; trzeba im
jeszcze odebrać cześć, pamięć i dobre imię.
Teresa Klimowicz, kl.1
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W piątek 24 października odbyła się coroczna
wycieczka do centrum nauki. Tym razem wypadło
na czeską IQlandię w Libercu.
Po przyjeździe na miejsce poszliśmy oglądać
projekcję nieba w sali kinowej, zwanej planetarium.
Planetarium niewiele różniło się od zwykłego kina.
Różnica polegała na położeniu ekranu. Był on
okrągły i znajdował się na suficie, co sprawiło
wrażenie, jakbyśmy byli pod gołym niebem i patrzyli
na gwiazdy. Dość niekonwencjonalne i atrakcyjne
rozwiązanie, pozwalające na wygodną, leżącą
pozycję
obserwatora,
po
pewnym
czasie
doprowadzało do uczucia senności. Oglądaliśmy tam
dwa filmy. Pierwszy z nich opisywał układy gwiazd.
Projekcja bardzo wyraźnie pokazywała mechanizm
tworzenia przeróżnych nazw zbiorów, przykładowo
wieloryba stworzonego z kwadratu bądź wodnika
powstałego z łamanej linii. Drugi film opisywał
powstanie Układu Słonecznego oraz każdej planety z
osobna. Były również ukazane powierzchnie
niektórych planet, w tym Marsa, czuło się jakby
naprawdę się tam było. Mogliśmy dowiedzieć się
również o tym, skąd biorą się komety i w jak
widowiskowy sposób wypalają się w atmosferze.
Po jakże widowiskowym seansie mieliśmy
chwilę wolnego czasu na swobodne zwiedzanie
ośrodka naukowego, w którym było wiele
przeróżnych
eksponatów
i
można
było
przeprowadzić wiele eksperymentów. Gdy skończyła
się przerwa, zjedliśmy w IQlandowej restauracji
„bardzo smaczny” obiad, po czym poszliśmy na
pirotechniczny
pokaz
doświadczeń.
Pokaz
przeprowadziło dwóch panów, objaśniając go w
języku
angielskim.
Do
przeprowadzenia
eksperymentów potrzebowali pomocników, których
werbowali z sali. Pierwsze doświadczenie ilustrowało
zasadę działania odrzutu paliwa w rakiecie, którą w
tym wypadku była zwykła butelka. Drugie
doświadczenie obrazowało, jak działa urządzenie
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elektrostatyczne zwane generatorem Van de Graaffa,
który pozornie przypominał cewkę Tesli. Wynalazek
Van de Graaffa gromadzi ogromny ładunek (pole
elektrostatyczne) na swej górnej powierzchni. W
środku grubej tuby znajduje się taśma, która w dolnej
części jest pocierana o szczotę, przez co taśma
polaryzuje się ujemnie. Elektrony z taśmy są
przekazywane do kuli, na której dochodzi do
wyładowania. Jak działa pole elektrostatyczne
wytwarzane przez generator, mogły najlepiej
przekonać się panie z długimi włosami. Kiedy

znalazły się w polu rażenia elektronów, włosy stawały
im dęba – w wyniku indukcji elektrostatycznej lub po
dotknięciu naelektryzowanej sfery. Po tym
doświadczeniu jedynym ratunkiem była dobra
szczotka lub grzebień i odrobina wilgoci. Trzecie
doświadczenie pokazywało nam, jak jasnym
płomieniem spala się magnez. Magnez był
umieszczony na listwie ustawionej skośnie. Na listwę
wylewany był gaz propan-butan. Na krańcu tej listwy
znajdowała się zapalona świeczka, dzięki której gaz
się zapalał, od którego następnie zapalał się magnez.
Widowiskowy efekt domina przy zapalaniu kolejnych
elementów zakończony był jasnością palącego się
magnezu. Jasność ta była porównywalna do płomienia
przy spawaniu, na który gołym okiem prawie nie
można patrzeć. Czwartym i ostatnim eksperymentem
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było doświadczenie z ciekłym azotem. Pokazywało ono zamrażanie obiektów w niskiej temperaturze (około 200°C) oraz reakcję w kontakcie ze skórą. Okazało się, że mimo tak niskiej temperatury człowiekowi nie stała
się krzywda. Poduszka powietrzna między ciałem a azotem ochroniła ciało, nie widać było żadnego śladu.
Ciekły azot nie utrzymywał się na dłoni, lecz po niej spływał , gdyby było inaczej, wyrządziłby krzywdę.
Po widowiskowym pokazie zaczęły się krótkie zajęcia z prof. Bukiewicz-Szul, która oprowadzała nas po
różnych eksponatach i tłumaczyła zasadę ich działania. Najciekawszym punktem lekcji było oglądanie
uruchomionej cewki (a właściwie transformatora) Tesli. Transformator jest urządzeniem wykorzystywanym w
różnych celach. Służy do zwielokrotniania napięcia kosztem prądu bądź prądu maksymalnego kosztem
napięcia, bądź jedynie do odseparowania obwodu od sieci bez zmiany napięcia. Działa on na zasadzie indukcji
elektromagnetycznej. Transformator Tesli jest dosyć szczególnym przypadkiem transformatora. Generuje on
bardzo wysokie napięcia bardzo wysokich częstotliwości. Jest to do osiągnięcia poprzez znaczne powielenie
zwojów w uzwojeniu wtórnym, czyli tym, co wszyscy widzą - cewce, od której pochodzi powszechna nazwa.
Z kolei w uzwojeniu pierwotnym mamy do czynienia – przeciwnie – zaledwie z kilkunastoma, maksymalnie
kilkudziesięcioma zwojami. Zwoje w uzwojeniu pierwotnym są ułożone w spiralę u podstawy cewki, chociaż
czasami, przy skromniejszych mocach, są ułożone w solenoid. Przykładowo w taki, jaki mogliśmy zobaczyć
na pokazie. Nie jest to jednak konwencjonalny sposób montażu ze względu na bliskość zwojów obok siebie,
przez co zachodzi możliwość spięcia. Przez niewielką ilość zwojów opór jest równie niewielki, jednak, jak
było wcześniej wspomniane, jest to transformator wysokich częstotliwości, co technicznie znaczy, że obwód
załączający uzwojenie pierwotne jest na przemian otwierany i zamykany w czasie paru mikrosekund. Jeżeli
byłyby to niższe częstotliwości, nie uzyskalibyśmy takich efektów. Pamiętając, że częstotliwość prądu jest
wprost
proporcjonalna
do
oporu
układu,
możemy
wywnioskować, że przy niższych częstotliwościach cewka
pracowałaby na zwarciu, czyli zwyczajnie by się spaliła.
Prąd płynie od Vcc (źródło) do masy GND1 przez
tranzystor Q1 i uzwojenie pierwotne transformatora Tesli T1.
Tranzystor Q1 jest sterowany przez źródło i regulowany przez
potencjometr R1. W uzwojeniu wtórnym wytwarza się prąd
indukcyjny, przez co w nieuziemionej końcówce cewki wtórnej
transformatora T1 wytwarzają się iskry, przez bardzo duże
powielenie napięcia.
Dawniej cewki Tesli za klucz (element otwierający i
zamykający obwód) miały zwykły iskrownik, co dawało
wprawdzie stabilny, lecz zwykły jednotonowy dźwięk. Cewki Tesli dzisiaj (wraz z tą, którą mieliśmy okazję
obejrzeć w centrum naukowym) za klucz mają tranzystor, co daje nam szersze spektrum możliwych efektów.
Do bramki tranzystora możemy podłączyć zarówno mikrokontroler, podający tranzystorowi określoną
częstotliwość bądź zwyczajnie podpinając pod bramkę choćby telefon dający jakąkolwiek muzykę. Na
pokazie cewka była sterowana z wyjścia komputera, co dawało większe możliwości.
Strona wizualna doświadczenia z cewką Tesli w centrum IQlandii nie jest pozbawiona wad. Przede
wszystkim nieestetycznie była dobrana muzyka, która brzmiałaby ładnie, jeśli zostawiono by samą melodię
BEZ TŁA akompaniującego. Przez brak estetyki powstał ogólny hałas i szum. Również odebrano cały urok
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cewki, który polegał na losowym miejscu wystrzału
iskierek. Przez oszpecenie trzema prętami na jej szczycie, w
torusie została zmuszona do strzelania w tych trzech
punktach (na krańcach prętów) najbardziej odległych od
środka cewki. Po cewkowym pokazie wraz z panią profesor
Anną Bukiewicz-Szul poszliśmy oglądać kolejne obiekty
naukowe, jednocześnie słuchając ciekawych, niekiedy
zaskakujących opisów pani profesor. Kiedy zakończyliśmy
swoją przygodę w centrum nauki pojechaliśmy zwiedzić
rynek Liberca. Mieliśmy tam czas wolny i mogliśmy kupić

NOWY PRZEWODNICZĄCY SALEZU
Wrzesień
- Dzień dobry!
No nie, znowu rok szkolny się zaczął. Nie wytrzymam więcej. Nie chce mi się. Chociaż nie! Zaczynam
się uczyć! Tak! To genialne. Poświęcę cały swój czas wolny na naukę. Ale czekaj… Może nie cały. Może
wystarczy kilka godzin albo godzinka, albo pół jak będzie mało zadane.
Śmierć na miejscu –
pierwsze zadanie domowe. To uczucie w środku, w trzewiach, kiedy nauczyciel je ogłasza, jest porównywalne
do potrącenia przez samochód. Oba bardzo przyjemne i pożądane przecież. Chociaż nie, nie utożsamiałbym
tego z żadną przyjemnością, żadną, nigdy, to grzech.
Co tam pierwsze zadanie domowe. Odwołuję swoje słowa. Samochód jest przyjemny w
porównaniu do tira, wielkiego, z naczepami, wypełnionego workami z piaskiem. Czytaj – sprawdzian. Jak tak
można, teraz, we wrześniu? To powinno być karalne.
Październik
Jakoś idzie. Warto podkreślić pierwsze słowo
poprzedniego zdania. Ale co się będę żalił. To i tak nic nie
pomoże, a tylko atrament zmarnuję. W każdym razie,
złapałem rytm – szkoła, znajomi, zadania domowe, film.
Dzień po dniu. No chyba, że jak zwykle w naszej kochanej
telewizji leci tylko „M jak miłość”, to wtedy wolę położyć
się na tory i czekać.
Godne zaznaczenia – wygrałem wybory. Dziwne
przyznaję, ale nikt mnie jeszcze nie obrzucał mięsem. Nie
w twarz przynajmniej. Aż nie chcę mi się wierzyć, że
prawdziwi Polacy, z krwi i kości, nie uzewnętrzniają
swoich złotych myśli i uwag, zwłaszcza uwag. Poczekam. Rok się dopiero zaczyna. A korzystając z okazji,
chciałem podziękować życzliwym mi, którzy na mnie głosowali i nieżyczliwym, którzy na mnie głosowali też.
Powiem tyle, program się tworzy, pomysły są, entuzjazm też. Do zobaczenia na korytarzu.
Adam Pajęcki, kl.2
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Wakacje dobiegały końca, a nas czekała jeszcze
jedna, wyczekiwana podróż. Uczestnictwo w
projekcie „Youth exchange” zapewniło nam
osiem słonecznych dni na Cyprze. Na uroczym,
pięknie usytuowanym campingu w górach
Platres spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli
siedmiu krajów europejskich. Międzynarodowe
towarzystwo, egzotyczna, upalna pogoda i
Morze Śródziemne to było idealne zakończenie
sierpnia. A więc to było tak:
Po zbiórce na lotnisku we Wrocławiu i odprawie
polecieliśmy do Warszawy, gdzie dołączyła do nas
grupa z Estonii. Ze stolicy wraz z nowo poznanymi
towarzyszami polecieliśmy prosto do Limasol –
cypryjskiego,
gorącego
miasta.
I
choć
wychodziliśmy z lotniska mniej więcej około 3 nad
ranem, od razu po wyjściu z budynku uderzyło nas
ciężkie, wilgotne, upalne powietrze i zaczęliśmy
szukać czegoś mokrego do picia. Po takim
pierwszym wrażeniu niektórzy zaczęli się
niepokoić, jak wytrzymamy w takim ukropie? Na
szczęście z rana poszliśmy na plażę, gdzie
spędziliśmy dwie godziny w wodzie, co dało nam
trochę ochłody. Po uczestnictwie w Mszy Świętej i
spacerze wróciliśmy do hotelu i stamtąd zabrał nas
bus na nasz camping w górach, gdzie było o wiele
chłodniej i przyjemniej. Tam po szybkim
zakwaterowaniu w namiotach i poznaniu
uczestników zaczęła się integracja. Każdego dnia
do zbiórki nawoływał nas specjalny sygnał, był to
dźwięk piosenki pt. „Dare” Shakiry, który jeszcze
na długo po powrocie grał nam w uszach i już
chyba zawsze będzie kojarzył się z tym wyjazdem.
Główny organizator tego projektu, pan Nicolas,
zyskał nawet ksywę „Shakira”. Po śniadaniu
zawsze odbywały się energizery, były to krótkie
gry (najczęściej w mniejszych grupach), mające na
celu rozruszanie uczestników, lepsze poznanie się i
wybudzenie ze snu. Następnie czekały na nas
zajęcia warsztatowe, które skupiały uwagę wokół
tematu spotkania: Czy klimat zmienia się tak szybko

jak moda? Mieliśmy okazję zbadać różne aspekty tego
zagadnienia podczas różnorodnych warsztatów bądź
innych form aktywności. Wśród nich między innymi
badaliśmy swój ślad węglowy, wcielaliśmy się w rolę
dziennikarzy projektujących gazety, dobieraliśmy
energie odnawialne do różnych obszarów, tworzyliśmy
łańcuchy pokarmowe, oglądaliśmy filmiki oraz różne
prezentacje. W tym czasie mieliśmy okazję do
dokładnego, wielopłaszczyznowego przyjrzenia się
globalnemu ociepleniu, dyskusji na ten temat i rozmowy
z ekspertem. Odbyła się także wycieczka do Muzeum
Wody oraz wyprawa do parku narodowego. Dzień
kończyliśmy wieczorkami tematycznymi, każdy kraj
prezentował się na jednym z nich. Mateusz podsumował
to tak: „Ten wyjazd wzbogacił mnie o wiele
międzynarodowych znajomości. Podobało mi się to, że
każdego wieczoru któryś kraj prezentował cząstkę
swoich obyczajów, jak np. tańce, także typowe potrawy
i podstawowe informacje o sobie. W ten sposób
poznaliśmy osoby, ale także ich ojczyzny.” Po
zaprezentowanych atrakcjach uczestniczyliśmy, nieraz

do późna, w biesiadzie i tańcach.
Nasza grupa podczas tego wyjazdu wykazała się
wieloma talentami. W każdej wolnej chwili coś
tworzyliśmy, tańczyliśmy, nakręcaliśmy, pisaliśmy
wierszyki,
scenariusze
przedstawień,
piosenki,
tworzyliśmy do nich układy. Pomysłów było tak dużo,
że nie nadążaliśmy z ich realizacją. Byliśmy ciągle
zajęci, zapracowani, pochłonięci twórczością, jak
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prawdziwi artyści. Ten klimat nam służył. Wcielaliśmy się w role aktorów, śpiewaków, reporterów,
koszykarzy, przyrodników, fotografów, filmowców, podróżników i tancerzy. Nie opuszczał nas dobry humor
i kreatywność. Mamy bardzo dużo wspomnień i pamiątek z tego wyjazdu. Kasia powiedziała: „Były chwile
typowej dla nas, salezjańskiej radości, kiedy to byliśmy bardzo twórczy, co sprawiało nam niezwykłą frajdę,
ale cudowne w tym wszystkim było także to, iż wieczorem przychodził taki czas, w którym potrafiliśmy
zgromadzić się i usiąść na skraju naszego campingu, patrząc ze szczytu gór w piękny, gwieździsty krajobraz,
wyciszyć się i odmówić koronkę.” Mogę zdradzić, że mieliśmy tajemnicze miejsce spotkań. O pewnej porze
zbieraliśmy chętnych z naszej grupy i szliśmy tam. Przy samym końcu terenu stała zadaszona altanka z
ławkami, gdzie gdy się usiadło, wrażenie krajobrazu było niesamowite. Jakby patrzeć ze szczytu gór na dół i
widzieć cały świat. Przy świetle księżyca i cypryjskiej przyrodzie zatrzymywaliśmy się w ciszy.
Niezapomniane wrażenia.
Długo by można było pisać o tej wyprawie, która tak
szybko nam upłynęła. Grecka kuchnia i słońce stały
się obiektem naszej tęsknoty. Teraz pozostaje nam
zachować gorące wspomnienia i czekać do kolejnych
wakacji na następne projekty.
Karolina Matusewicz ☺☺☺

NA MARGINESIE EXPOSE PANI PREMIER
Nasza nowa pani premier Ewa Kopacz przestawiła
wielki plan naprawy państwa, jej expose można
porównać do postawy właściciela 300 niewolników,
który rzucam swoim sługom chleb: kto pierwszy, ten
lepszy. W tym przypadku chleb to obietnice, pan to
pani premier, a niewolnicy to my.
Co możemy powiedzieć na temat jej obietnic?
To tylko obietnice. Ale omówimy cztery
najważniejsze:
Po pierwsze: dodatkowe pieniądze na żłobki.
Rząd chce do 2015 roku zwiększyć pieniądze na
budowę żłobków z 50 mln do 100 mln. Co oznacza,
że wydadzą NASZE pieniądze, czyli zarówno
Kowalskiego, który ma i nie ma dzieci. Czyli
wszyscy pracują dla chwały PRL i każdy ponosi
koszty, bo nie ma jednostki, jest wspólnota.
Ważniejsze jest pytanie, dlaczego prywaciarze
nie budują żłobków albo rodzice nie mają pieniędzy
na nie? Odpowiedź jest prosta, podatki. Każdy
podatek zwiększa ceny i koszt, jeżeli podniesiemy
akcyzę na paliwo, to automatycznie ceny wzrosną, a
wszystkie firmy, które wykorzystują paliwo, np. do
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przewozu towaru, będą musiały podnieść ceny.
Kowalski będzie mógł mniej wydać, no ale… będą
nowe żłobki. Do tego dochodzi ZUS, który zabiera
część naszych pieniędzy.
Prywaciarz nie ma po co budować żłobków,
jeśli rodzice nie mają na nie pieniędzy, poza tym jest
jeszcze konkurencja państwa, które oferuje darmowe
(czyli za nasze podatki) żłobki. Niestety państwo nie
liczy się z kosztami (bo to nie jego pieniądze są
wydawane), więc często państwowe inwestycje są po
prostu głupie i drogie, przykład: polskie autostrady,
które nie mogą powstać.
Po drugie: chcemy większej obecności wojsk
USA i NATO w Polsce.
Wspaniałe ! Wojska radzieckie zostaną zastąpione
przez te z USA. Jaka jest różnica ? Pan czyli rząd
mówi: ,, USA dobre, ZSRR zły,”. Prawda jest taka, że
Polska po wyjściu z Układu Warszawskiego znalazła
się w UE i NATO. Polska teraz boi się Rosji i chce
pomocy naszych sojuszników. Pytanie, co się stało?
Powtarzano: ,, z NATO jesteśmy bezpieczni, nie
musimy nic robić”. A nagle okazuję się, że jesteśmy

NA MARGINESIE EXPOSE PANI PREMIER - CIĄG DALSZY
bezbronni i bez wojsk sojuszu w kraju zginiemy.
Pani premier powinna znać historię naszych sojuszy z
1939 roku, wynika z nich, że jesteśmy zdani na siebie,
co potem potwierdził dziennik „Der Spiegel”, w
którym możemy wyczytać, że Niemcy nie dadzą rady
wywiązać się ze zobowiązań sojuszu. A USA? Są
zajęte walkami z Państwem Islamskim, poza tym
Amerykanie nie dostrzegają zagrożenia dla Europy.
Zresztą USA to marny sojusznik, sam były minister
spraw zagranicznych Sikorski powiedział „Ten sojusz
tworzy fałszywe poczucie bezpieczeństwa”. Trzeba
jeszcze dodać, że przecież zapowiadano, iż w 2011
ma być w Polsce amerykańska tarcza antyrakietowa,
oczywiście nic z tego nie wyszło, ale USA wysłało
500 żołnierzy do Polski, by nasz rząd się ucieszył.
Jedyną nadzieją bezpieczeństwa jest broń atomowa,
gdyby Ukraina ją posiadała, to Rosjanie sami
przestaliby wysyłać na jej terytorium tajemnicze
zielone ludziki. Bo taka broń to przepustka do pokoju.
Oczywiście dopóki jej nie mamy, to powinniśmy być
w NATO, ale nie ma potrzeby, żeby zwiększać
obecność wojsk sojuszu w Polsce.

Po trzecie: koniec ,,śmieciowego jedzenia”.
Hasło ,, koniec śmieciowego jedzenia” można
zastąpić innym: ,,Rodzice to idioci, którzy nie wiedzą,
jak wychować dzieci”. Jeżeli mama daje córeczce 5 zł
i mówi ,, kup sobie coś w sklepie”, to oznacza, że
liczy się z tym, że kupi sobie coś niezbyt zdrowego,
np. zapiekankę. Rodzic jest opiekunem dziecka i to on
powinien decydować, czy dziecko powinno to jeść,
czy nie. Ale nie, rząd jest oburzony, że dziecko je coś
niezdrowego, więc co zrobimy? Zabronimy! A jak to
się skończy? Stracą sklepiki, które już tracą pieniądze
przez podatki. Koszt półlitrowej coli w 2009 roku,
wynosił 2,80 zł, po podwyżce VAT-u cena wyniosła
3,50 zł. Dzieci mniej wydają, tracą sklepiki i
sprzedawcy. A jak jeszcze zabronią jeść zapiekanki

itp., to sklepy znikną, a sprzedawcy trafią na bruk. A
dzieci ? dalej będą jeść niezdrowe rzeczy, tylko
zamiast kupować w szkole, zrobią to poza nią.
Po czwarte: walka z nieuczciwą konkurencją dla
górnictwa, zrobienie wszystkiego, by było ono
rentowne i sprawienie, że domy będą tanio
ogrzewane.
Nieuczciwa konkurencja ? Pani premier Ewie Kopacz
chyba chodzi o tani węgiel z Rosji. Czytałem
zapowiedzi że zakaże się albo przynajmniej ograniczy
import węgla z Rosji. GENIALNE! Dzięki temu
będziemy mieli droższy węgiel z Polski, a co za tym
idzie, wzrosną ceny tam, gdzie się go wykorzystuje,
czyli uderzy to w przeciętnego Kowalskiego. Pani
premier powinna pomyśleć, czemu nasz węgiel jest
taki drogi. Jak możemy usłyszeć od pana prezesa
Olszowskiego, szefa Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej (GIPH), ,,Polskie górnictwo węgla
kamiennego rocznie odprowadza do budżetu i
związanych z nim instytucji ok. 7-7,5 mld zł. Oprócz
podatków (na rzecz budżetu i gmin) kopalnie płacą
też m.in. wysokie – w ocenie GIPH – opłaty
eksploatacyjne i środowiskowe; spora część
wydatków to podatek od nieruchomości dla gmin.
Spółki węglowe – jako spółki Skarbu Państwa odprowadzają też do budżetu 15 proc. zysku,
niezależnie od dywidendy”. Czyli jeżeli pani Ewa
Kopacz chce, by polskie kopalnie były opłacalne i
konkurencyjne, powinna obniżyć podatki i
sprywatyzować spółki węglowe. Przykład: w
pierwszym półroczu strata finansowa polskiego
górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln zł
netto. Na samej sprzedaży węgla w pierwszych
sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad
miliard zł. Gdyby kopalnie były prywatne, to
właściciel albo by je sprzedał, albo zwolnił kilku
pracowników i wprowadził udoskonalenia. Ale nie,
Katowicki Holding Węglowy S.A, który jest spółką
Skarbu Państwa, nie robi nic, bo jeśli zwolnimy
załóżmy 15 000 tysięcy górników, to związki
zawodowe będą protestować, czyli rząd straci
poparcie, a tego nie chcemy. Więc będziemy
utrzymywać te kopalnie, choć są nieopłacalne i dzięki
temu nie będziemy musieli się bać, że przegramy
wybory. Komuna nas nauczyła, jak działają
państwowe firmy.
Jeśli chodzi o obietnice, że domy będą tanio
ogrzewane, to chyba wymieniłem wszystkie
niezbędne działania spełniające ten punkt.
Prawdopodobnie wszystkie ,,zapowiedzi” to
kiełbasa wyborcza, czyli znikną po wyborach, ale taki
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CZARNY RYCERZ
Czarny Rycerz jechał kłusem polną drogą. Wszędzie unosił się
zapach świeżo rozkwitłych kwiatów oraz wschodzącego na uprawnych
polach zboża. Słońce powoli poruszało się po widnokręgu, leniwie
zataczając kolejny w swojej egzystencji krąg. Mimo że Czarny Rycerz
był przedstawicielem sił ciemności, podobał mu się widok obudzonej
do życia po zimie przyrody. Wiedział, że musi trzymać fason, jak
przystało na przedstawiciela mrocznej siły, jednak nie rozumiał,
dlaczego takie widoki mają mu się nie podobać. Wiosna to był czas
obowiązków. Jaśni Rycerze nie lubili zimy, podobno dlatego, że
podczas niej ciemność trwała dłużej, a jasność krócej. Jednak prawda
była taka, że po prostu byli leniwi i nie chciało im się pilnować
porządku, skoro w zimie mieli wymówkę, aby więcej czasu spędzać w
zamkach, oddając się balom oraz turniejom. Zaś na wiosnę było trzeba pokazać ludziom, że zakon Jasnych
Rycerzy troszczy się o swoich poddanych. Dla Czarnego Rycerza był to idealny moment, żeby zwiększyć
liczbę pokonanych przez siebie wrogów.
Jadąc tak drogą, nagle spostrzegł w oddali wieżę, a w niej piękną królewnę pilnowaną przez
paskudnego w swej obrzydliwości trolla. Postanowił, że się tu zatrzyma, ponieważ zaistniała sytuacja dawała
gwarancję przybycia sił dobra w postaci Jasnego Rycerza. Jaśni rycerze zawsze się spóźniali (ach, te bale i
turnieje ...). Przybywali dopiero, kiedy na danym terenie pojawiły się siły ciemności albo co gorsza
poddanym umykał termin opłacenia podatków (przecież bale i turnieje kosztowały...). Czarny Rycerz był
przeciwieństwem swoich dobrych odpowiedników, przez co zawsze musiał być punktualny, co było dla niego
uciążliwe jak i denerwujące. Zgodnie z przewidywaniami Jasny Rycerz pojawił się wkrótce i od razu wdał się
w walkę z trollem, przez co zdradził swój styl walki. Był nim klasyczny fechtunek „Ingi”. Kiedy po jakimś
czasie troll padł przebity na wylot mieczem, energiczny aplauz księżniczki zakłóciło kulturalne chrząkniecie
Czarnego Rycerza. Przedstawiciel sił dobra niewzruszony zaatakował swego nowego przeciwnika, jednak
jego śmiały krok został zakłócony przez szarżę i silne pchnięcie Czarnego Rycerza. Wytrącony z równowagi,
już nie tak pewny siebie Jasny Wojownik, starał się bronić, lecz Czarny Rycerz znał jego technikę walki i
wyprowadzał stosowne ataki. Poza tym był zdecydowanie bardziej doświadczony i utalentowany, a walka z
trollem w końcu też trochę męczy. Po jakimś czasie przeciwnik ciemności osłabł i padł pokonany silnym
ciosem w głowę. Tym razem jednak nie rozbrzmiewał już aplauz księżniczki, czyżby zemdlała? Czarny
Rycerz wziął miecz oraz sakiewkę swego przeciwnika jako nagrodę. Wezwał kolejnego trolla. Wszedł na
wieżę i skrupulatnie nakręcił sprężynę w całkiem udanej kukle księżniczki. Nawet z bliska można było ją
pomylić z żywymi niewiastami. Chochliki to w końcu wykwalifikowani rzemieślnicy, a on płacił
przyzwoicie. Już miał wychodzić, kiedy przypomniał sobie, że przecież nie podlał kwiatów na balkonie.
Odpoczął jeszcze chwilę, po czym ruszył ku kolejnym przygodom, w kierunku kolejnej wieży. Po drodze
podziwiał budzącą się do życia przyrodę, która zdecydowanie mu się podobała.
Michał Karaś, kl. 1
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