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GDY ZNAJDZIEMY SIĘ 
 Ziemia, nasza siostra, "protestuje z powodu zła, 

jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzysty-

waniem i rabunkową eksploatacją dóbr" – napisał papież 

Franciszek w encyklice "Laudato si"  poświęconej  

"trosce o wspólny dom". Gdy byłem  kiedyś w stolicy 

Mongolii, jeden z tubylców opowiadał  o pojawiającej się 

regularnie każdego roku katastrofalnej sytuacji. Przeszło 

milionowa społeczność, w większości mieszkająca w 

jurtach,  zimą do ich ogrzewania używa najczęściej śmie-

ci. Lokuje to Ułan Bator na  piątym miejscu  najbardziej 

zanieczyszczonych miast świata. Jak się okazuje, dopusz-

czalne przez WHO stężenie ciężkich pierwiastków w 

powietrzu przekroczone jest tam  14-krotnie. A w Pol-

sce? Kraków ma jedną z najgorszych jakości powietrza w 

Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza  

jest ogrzewanie mieszkań węglem i śmieciami. Uczęsz-

czając w latach 80. do ogólniaka w pięknej górskiej  

miejscowości Kotliny Kłodzkiej Nowa Ruda, niemal co-

dziennie przechodziłem przez rzekę. Zdumiewające było 

to, że rzeka ta każdego dnia miała inny kolor. Raz czer-

wony, raz zielony, kiedy indziej granatowy. Chcę zazna-

czyć, że nie były to żadne omamy. Dla zakładów prze-

mysłu przędzalniczego NOWOAR rzeka była najlepszym 

kanałem pozbywania się ścieków. 

 Dzisiaj rzeka ta jest czysta. Jest tak nie tylko dlate-

go, że zakłady  upadły, ale także dlatego, że dzisiaj świa-

domość i działania ekologiczne człowieka są mądrzejsze. 

Coraz bardziej zaczynamy nie godzić się na zanieczysz-

czanie środowiska naturalnego.  Wiemy, że zanieczysz-

czanie i degradacja środowiska naturalnego zabija na 

pierwszym miejscu samego człowieka. Zatem zbawienne 

okazują się programy i sankcje UE obejmujące wielki 

obszar ziemi. Obojętnym nie pozostaje wobec tego także 

Kościół.  Encyklika papieża Franciszka "Laudato si" do-

głębnie i bardzo precyzyjnie porusza problemy  zmian 

klimatycznych, kwestię wody, ochrona różnorodności 

biologicznej czy problem długu ekologicznego. Staje w 

obronie "naszego wspólnego domu". Papież  największe 

niebezpieczeństwo dla naszej planety upatruje w egocen-

trycznej postawie jednostek, ale i państw mocno ukierunko-

wanych  na konsumpcję zamykającą się w postawie "użyj i 

wyrzuć".  

 Tak więc, gdy rozpoczynają się wakacje i gdy znaj-

dziemy się nad pięknym morzem, w sięgających nieba gó-

rach, w lasach i miejskich parkach – gdziekolwiek – pomyśl-

my i myślmy, co "ja" mogę robić, aby nasza planeta Ziemia 

nie ulegała degradacji i zanieczyszczeniu. Tylko niczego 

usprawiedliwiajmy, i nie mówmy: "musimy węglem", "nie 

musimy segregować". Musimy jedno: dbać, szanować, chro-

nić, choćby za cenę wyrzeczenia. Pomyślmy, że za 50, 100, 

500 lat inni ludzie też będą chcieli cieszyć się pięknem i czy-

stością naszej planety. 

Panie, bądź pochwalony za naszą siostrę Ziemię! 

 

Ks. Jerzy Babiak 

dyrektor szkoły        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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 W dniach 22-27 maja br., brałam udział wraz z piątką uczennic z naszego Liceum  w wymianie międzyszkol-

nej  z niemiecką szkołą  Liebfrauenschule w Bonn.  Na miejsce dojechałyśmy po ośmiogodzinnej podróży, słucha-

jąc hitów naszego ks. Dyrektora.  

W Kolonii, do której pojechaliśmy drugiego dnia 

pociągiem, miałyśmy okazję zwiedzić zabytkową 

katedrę. Została ona zniszczona amerykańskimi 

nalotami w czasie II Wojny Światowej, obecnie 

odbudowana, zachwyca turystów swoją monumen-

talnością. Po zwiedzeniu katedry udaliśmy się na 

wieżę widokową, pokonując 501 zakręcanych scho-

dów. W Kolonii miałyśmy okazję poczuć zapach 

oryginalnej wody kolońskiej z Muzeum Wody Ko-

lońskiej w kamienicy pod numerem 4711. Już w 

XVIII wieku woda ta zyskiwała popularność, ce-

sarz Klemens August potrafił zużyć 40 flakonów 

miesięcznie. Ksiądz Dyrektor chciał, byśmy dobrze 

zapamiętały tę piękną woń, więc po opuszczeniu 

muzeum „pachniałyśmy” wodą kolońską przez resztę dnia. W czasie wymiany miałyśmy także okazję być w Muzeum 

Czekolady. Mogłyśmy zobaczyć każdy etap powstawania czekoladek, rozdawanych każdemu zwiedzającemu przy wej-

ściu.  

Interesującym punktem była wizyta w Muzeum Historii Niemiec. Pani Dorothea przybliżyła nam realia życia w 

powojennych Niemczech i zmiany, które dokonały się w tym kraju na przestrzeni lat. Miałyśmy także okazję zobaczyć 

najbogatszą dzielnicę Bonn i okolice Uniwersytetu wraz z letnim pałacem Poppelsdorf, a także ratusz oraz dom i pomnik 

Beethovena. Pani Regina w czasie spaceru po Bonn opowiedziała o tradycji  „Liebesmaien” –  stawiania przed oknem 

wybranki przystrojonego bibułkami, zielonego drzewka przez chłopaka jako znaku miłości.  Na każdej uliczce było przy-

najmniej z 5 brzózek,  przywiązanych do latarni lub zwykłego płotu, z wielkim różowym lub czerwonym sercem z imie-

niem dziewczyny. 

Miałyśmy także okazję płynąć statkiem po rzece Ren, pod wzgórze Drahenfells, skąd na szczyt dotarłyśmy  po-

nadstuletnią, zębatą kolejką. Stamtąd podziwialiśmy cudowną  i dech zapierającą w piersiach panoramę Bonn.  Odwie-

dziłyśmy wraz z księdzem  sanktuarium maryjne Maria Lach, które zostało całkowicie wybudowane ze skał wulkanicz-

nych. Słynie ono także z uprawy pięknych roślin 

ozdobnych. 

Najwspanialszym i najbardziej wyczekiwa-

nym przez nas punktem programu była podróż do 

sklepu firmowego HARIBO. Różnorodność żelków 

i ceny o 50% niższe skłoniły nas do obfitych zaku-

pów. Ze sklepu wyszłyśmy obładowane na „maxa” 

i ksiądz Dyrektor zaproponował opiekę nad naszy-

mi zakupami. Na szczęście następnego dnia rano 

nasze zakupy jeszcze były. Dzięki księdzu, który 

mimo zmęczenia, z dużym zaangażowaniem 

wszystko fotografował, możemy wspominać tę 

wspaniałą wymianę przez zdjęcia umieszczone na 

stronie naszego liceum.  

Dorota Janicka, kl. 2 

ZAPAMIĘTANE Z BONN 
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 W niedzielę, 14 czerwca, przed kościołem św. Elżbiety we Wrocławiu, odbył się II Festyn Szkół Katolickich 

na Dolnym Śląsku. Organizatorami tego spotkania było m.in. Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocła-

wiu, Gimnazjum Salezjańskie we Wrocławiu, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu i wiele innych. 

 

 Oprócz tradycyjnych stoisk promocyjnych nie zabrakło 

też pokazów i występów. Udział brali nie tylko ucznio-

wie wyżej wymienionych szkół, ale także dzieci oraz ich 

rodzice. Zabawę rozpoczęto występem Katolickiego 

Liceum w Henrykowie, które doskonale przygotowało 

musztrę paradną. Na scenie można było usłyszeć znane 

piosenki, zobaczyć tańce oraz pokaz walki szermierczej. 

Poza sceną oprócz stoisk informacyjnych, gdzie każdy 

mógł dowiedzieć się czegoś o szkole oraz otrzymać 

drobny upominek, były atrakcje przygotowane z myślą o 

najmłodszych. Skakanie na trampolinie, malowanie twa-

rzy i dziesięciobój były stoiskami najchętniej odwiedza-

nymi  przez dzieci. W wielu z tych punktów ofiarnie pracowali uczniowie naszej szkoły. Wolontariat Misyjny zorganizo-

wał również loterię fantową, w której główną nagrodą był ogromny miś pluszowy. Zebrane pieniądze zostały przezna-

czone na pomoc dla mieszkańców Liberii. Ważnym miejscem było stoisko, gdzie młodzież pokazywała i uczyła, jak 

udzielać pierwszej pomocy, dzięki przygotowanym fantomom. Liceum Salezjańskie przygotowało dwie wystawy zwią-

zane z Comeniusem oraz ze zdjęciami z wyjazdów na misje. Pomimo upału na koniec zatańczono kilka tańców integra-

cyjnych. To spotkanie zaprezentowało szkoły katolickie, z pewnością zachęciło niektórych uczniów do wybranej szkoły 

oraz dostarczyło wspaniałej rozrywki. 

 

Joanna Ostropolska, kl.1 

SŁONECZNY FESTYN 

Tomasz Latawiec - urodzony 2 października 1990 roku we Wrocławiu – syn Andrzeja i Barbary. W latach 

2006-2009 uczeń Salezu. Od ponad czterech tygodni ksiądz Tomasz Latawiec. Specjalnie dla „Kontaktu” 

rozmawia z nim Karolina Matusewicz. 

 
30 maja br. przyjął ksiądz święcenia kapłańskie. Dlaczego kapłaństwo? Kiedy zrodziło się to powołanie? 

 

Dlaczego kapłaństwo? W ostatnim czasie bardzo dużo osób mnie o to pyta. Myślę, że najlepszą i najkrótszą odpowiedzią 

jest fakt, że powołanie do kapłaństwa od zawsze dojrzewało w moim sercu. W domu rodzinnym zawsze dobrze mówiło 

się o Kościele, o kapłanach. To na pewno miało duży wpływ na mój wybór powołania. Od Pierwszej  Komunii św. zo-

stałem ministrantem. Rodzice zawsze mnie w tym wspierali. Duży wpływ na moją decyzję pójścia do seminarium ode-

grał wybór szkoły średniej. Liceum Salezjańskie dało mi możliwość nie tylko zdobycia wiedzy, ale także przybliżenia się 

do Boga. Jednym słowem, jestem szczęśliwy, że to właśnie mnie Bóg wybrał. Mam nadzieję że tego powołania i tej ra-

dości nigdy nie zmarnuje. 

 

A jak wygląda ta droga, aby zostać księdzem diecezjalnym? Co trzeba było zrobić po maturze? 

 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości podjąłem decyzję o wstąpieniu do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchowne-

go we Wrocławiu. 26 września 2009 roku, w gronie dwudziestu alumnów, przekroczyłem po raz pierwszy próg semina-

ryjnej furty. Formacja do kapłaństwa rozpoczyna się w pocysterskim klasztorze w Henrykowie. 

PAN MÓJ I BÓG MÓJ 
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To taka pustynia; tak jak Pan Jezus na modlitwę udawał się w miejsce zaciszne, tak alumni oddalają się od mia-

sta? I co dalej? 

 Tak, najpierw tam wszyscy kandydaci spędzają pierwszy rok, utwierdzając się w wyborze drogi powołania. Od drugiego 

roku formacja odbywa się we Wrocławiu. Ważny jest trzeci rok, kiedy otrzymuje się strój duchowny - sutannę. To taki 

już naoczny znak i symbol posługi kapłana. Pamiętam dokładną datę, kiedy dostałem sutannę, było to 8 grudnia 2011 

roku.  25 lutego 2012 przyjąłem posługę lektoratu. Natomiast 23 czerwca 2013 przyjąłem posługę akolitatu. Na piątym 

roku - jako akolita - we wrześniu zostałem skierowany na praktykę do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mą-

koszycach. Praktyki są obowiązkowe, zostajemy posłani do różnych parafii, aby tam pomagać i w ten sposób uczyć się. 

24 czerwca 2014 w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. abp Józefa Kupnego przyjąłem święcenia diakonatu. Praktyki 

duszpasterskie odbywałem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu Opolskim oraz parafii Miłosierdzia Bo-

żego w Oławie. Następnie praca magisterska. Ja  swoją napisałem na seminarium naukowym z teologii moralnej na te-

mat ,,Aspekty etyczne stosowania środków antykoncepcyjnych”. 30 maja 2015 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z 

posługi J.E. ks. abpa Józefa Kupnego przyjąłem wraz z moimi pięcioma kolegami z roku święcenia kapłańskie.  

To najważniejsze etapy, jakie należy przejść, aby zostać księdzem. 

 

Jak brzmi księdza hasło pry-

micyjne? 

 

„Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). 

Ten fragment wybrałem jako 

zawołanie na obrazek prymicyj-

ny i całe życie kapłańskie, będąc 

na pierwszym roku seminarium 

w Henrykowie. Wybierając ten 

fragment, chciałem, aby ludzie, 

patrząc na moją osobę i na moją 

pracę, widzieli, że to właśnie 

Bóg jest moim Panem, że jest 

moim przewodnikiem i wzorem. 

 

Wcześniej wspomniał ksiądz, 

że do duży wpływ na wybór 

drogi życiowej miało liceum. 

Co w czasach szkolnych przy-

czyniło się do tej decyzji? 

 

Tak, myślę, że w dużej mierze to moja działalność w wolontariacie misyjnym. Byłem bardzo zaangażowany w to dzieło, 

dzięki czemu mogłem wyjechać dwa razy na Syberię, a także raz do Afryki, do Ghany. To miało na mnie duży wpływ,  

sprawiło też, że odkryłem w sobie chęć służby Bogu i ludziom. Muszę przyznać,  że  Salez oprócz rozwoju intelektualne-

go w dużej mierze rozwinął we mnie tę sferę duchową, która jest bardzo istotna, właśnie poprzez wolontariat, Msze 

szkolne, apele, rekolekcje i różne uroczystości. Ta duchowość salezjańska odbiła się na mnie bardzo pozytywnie i nau-

czanie św. Jana Bosko też jest dla mnie źródłem, z którego należy czerpać. 

 

Tak więc na koniec zapytam przekornie: dlaczego nie został ksiądz salezjaninem? 
 

(śmiech) Hm, od zawsze chciałem być księdzem takim zwykłym- niezwykłym, przede wszystkim szafarzem sakramen-

tów. Zawsze wyobrażałem sobie siebie jako autonomicznego księdza działającego wśród ludzi. Życie we wspólnocie 

zakonnej jednak też ma swoją wartość. Dużo zawdzięczam salezjanom, między innymi swoje powołanie i tę radość, któ-

ra jest charakterystyczna dla nich, wykorzystuje to i także czerpię z tej duchowości w mojej obecnej posłudze.  
 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia oraz wszelkich potrzebnych łask Bożych. Na jaką parafię ksiądz 

trafił?  

 

Dziękuję. Od 30 czerwca jestem wikariuszem w parafii NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym.  Z Bogiem!  

PAN MÓJ I BÓG MÓJ - ciąg dalszy 
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Rozmowa z Emmanuelem z Ghany, który ryzykując 

życie, postanowił wyruszyć do Europy. Dlaczego? Oto 

całość rozmowy: 

 

Karolina: Na początku chciałabym zapytać, dlacze-

go? Co skłoniło Cię do tak odważnej  decyzji - do 

tego, że wyruszyłeś do Europy, biorąc na siebie los 

uchodźcy? 

Emmanuel: Zostawiłem swój kraj ponieważ ciąży na 

mnie duża odpowiedzialność. Jestem najstarszym 

dzieckiem w mojej rodzinie, mam młodsze siostry i 

braci i muszę się nimi zająć. W Ghanie trudno dostać 

pracę, która pozwoliłaby na utrzymanie mojej wieloo-

sobowej rodziny. Pracowałem długo i ciężko, próbując 

im pomóc, lecz to było niewystarczające, więc dlatego 

zostawiłem mój kraj. Wiedziałem, że kiedy wyruszę 

do Europy, szanse na zapewnienie utrzymania rodzinie 

będą dużo większe. 

 

Jak dostałeś się do Europy? Jak wyglądała ta po-

dróż? 

To bardzo trudna i ciężka droga, ponieważ przechodzi 

przez bardzo niebezpieczne miejsca, jak na przykład 

pustynia Sahara. Można tam umrzeć, przez ogromną 

ilość słońca, nieludzkie warunki, niektórzy tylko przez 

to przechodzą, najsilniejsi - pozostali umierają. Ja by-

łem jednym z tych, którym się udało, ale było trudno i 

naprawdę niebezpiecznie. Tam się cierpi. Cierpiałem 

przede wszystkim z powodu niedostatku wody pitnej. 

Było naprawdę źle, nie mogłem spać, bo było mi tak 

gorąco. Spędziłem wiele czasu na pustyni. 

 

Lecz musiałeś także przedostać się przez morze? 

Tak, z Libii musiałem przedostać się przez morze na 

małej łódce zrobionej przeze mnie,  to też trudne, po-

nieważ łódź była zrobiona bardzo amatorsko, była ma-

ła i niewygodna, musiałem cały czas siedzieć przykur-

czony, co powodowało wyczerpanie i zmęczenie. 

Wszystko mnie bolało, bolały mnie nogi, w pozycji, w 

której siedziałem, nie dało się nic robić. Czasami trud-

no mi było utrzymać się na łodzi. Najbardziej ryzy-

kownie było, kiedy morze było wzburzone. Mogłem 

utonąć. Niektórzy ludzie ginęli - nieraz po prostu psy-

chicznie nie wytrzymywali, poddawali się ze zmęcze-

nia i wskakiwali do wody.   

 

To naprawdę walka z żywiołem. A jak wygląda sy-

tuacja teraz? Jak radzisz sobie w Europie? 

Teraz jestem w Niemczech, w Hamburgu. To była 

długa droga, żeby tu dotrzeć z Ghany do Libii, z Libii 

dotarłem do włoskiej wyspy Lampedusa, tam się za-

trzymałem, stamtąd zabrali mnie do dużego miasta, po 

Włoszech byłem we Francji, po Francji przyjechałem 

do Niemiec. Moja sytuacja teraz jest dobra, nie pracu-

ję jeszcze, na razie muszę się uczyć, uczęszczam do 

szkoły języków obcych. Aby pracować, muszę zdać 

testy językowe. Chcę zostać kierowcą autobusów, 

więc muszę znać język żeby komunikować się z ludź-

mi. 

 

Jak się czujesz teraz w Europie? 

Jestem szczęśliwy, bo udało mi się. Widzę, że to, co 

zawsze chciałem zrobić, powoli się spełnia, ponieważ 

zawsze chciałem żyć w Europie  i teraz tu jestem. 

Chcę pomóc mojej rodzinie i wiem, że będę mógł to 

zrobić, kiedy zacznę pracę, więc jestem szczęśliwy. 

 Zostałem bardzo miło przyjęty przez ludzi tutaj, 

niektórzy chcą się ze mną zaprzyjaźnić, wiele osób 

życzy mi powodzenia, abym miał lepsze życie. Lecz 

jeśli chodzi o rząd, to nie jestem tu mile widziany. 

Prawo nie stwarza nam, jako imigrantom, dobrych wa-

runków. Dano mi jedzenie i miejsce, gdzie mogłem 

zostać, lecz nie dano szansy na dostanie pracy, miejsca 

pracy ani żadnego przygotowania do niej. Trudno jest 

przygotować się do pracy w Europie. To oznacza, że 

jeśli nie ma możliwości przygotowania do pracy tutaj, 

trzeba wracać skąd się przybyło. Prawo dla imigran-

tów jest złe, przez nie ludzie muszą wracać z powro-

tem. Ja znalazłem tutaj kobietę, z którą założyłem ro-

dzinę i mam z nią dzieci, dlatego mogłem zostać. 

Mam tu już rodzinę i dzięki temu mogę się teraz przy-

gotowywać do mojej przyszłej pracy.  Dla ludzi z 

Afryki nie ma praktycznie szans na pracę w Europie, 

jeśli chodzi o prawo, lecz można spotkać wielu ludzi z 

otwartym sercem, którzy pomagają. 

 

Rozmowę dla Radia Rodzina przeprowadziła 

Karolina Matusewicz 

OKRUCHY NADZIEI 
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 Gdy jeszcze w Polsce kwitł handel obnośny, pewnego dnia na osiedle jednego z miast przyjechał człowiek, 

który sprzedawał węgiel. Zaczął nawoływać: „Węgiel przywiozłem!” (cisza), powtórzył „Węgiel przywio-

złem!” (znów cisza), „Węgiel przywiozłem!” powtórzył jeszcze raz. Wtedy odezwał się do niego koń: „Akurat  ty 

przywiozłeś!”.  

 

Hmm… dlaczego ta anegdota ? Odniósłbym ją do uroczy-

stości Bożego Ciała, obchodzonej przez nas w tym roku 4 czerw-

ca. Musimy sobie uświadomić, iż to nie my robimy łaskę Chrystu-

sowi, że spożywamy Jego ciało. To właśnie ON zrobił nam łaskę, 

że dał siebie w sakramencie Komunii. Przez ten sakrament stajemy 

się Chrystusopodobni.  W Ewangelii czytanej przy ostatnim ołta-

rzu podczas procesji słyszymy słowa Chrystusa, który się modli  

"Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 

wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 

Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 

uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. "  (J 17,20-21).  W tych słowach prosi, 

aby stanowili jedno. Jest to o tyle ważne, bowiem gdy na Aposto-

łów zstępuje Duch Święty, zaczyna się misja Kościoła. Syn Boży 

daje Ducha Pocieszyciela wraz z siedmiorakimi darami, aby szli i 

nauczali wszystkie narody. Można powiedzieć, że gdyby nie to, że  

gdyby uczniowie otrzymali naukę od swego Mistrza, zachowali ją 

dla siebie, nie byłoby nas, chrześcijan.  Każdy z nas jest słaby, każ-

dy jest grzeszny, jednak stanowimy Kościół Chrystusowy. Dlacze-

go tak jest ? Mimo to, że nasze ludzkie słabości nas ograniczają, to Duch Święty ten Kosćiół umacnia i uświęca. Jeste-

śmy wspólnotą, trwającą przeszło 2000 lat i możemy być spokojni, że dopóki nie nastąpi paruzja, czyli powtórne przyj-

ście Chrystusa, będziemy trwać. Mamy to zapewnienie od samego Jezusa Chrystusa, głowy tego Kościoła "Ty jesteś Piotr 

[czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".  Jest to uroczystość, podczas której 

możemy podziękować Bogu, że został z nami w tej okruszynie białego chleba. Możemy się zatrzymać nad tą tajemnicą, 

którą codziennie obserwują chrześcijanie na Mszy Świętej. Bowiem to mocą Ducha Świętego i na słowa  Uświęć te dary 

mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem * i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz dalsze słowa chleb 

staje się prawdziwym ciałem, a wino prawdziwą krwią. Mimo że jest to niewidoczne, a w smaku pozostaje takie samo, 

jest to prawda. Uroczystość ta jest nie tylko chwilą zatrzymania się nad tym Misterium, lecz także żywą manifestacją 

naszej wiary. Procesje organizowane w Polsce są  bardzo barwne i bogate. Stawiają one w centalnym miejscu Chrystusa 

jako tego, który "Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi. ". Trwajmy więc w radości obecności 

naszego Pana w Najświętszym  Sakramencie. Boga Jedynego i Prawdziwego.  

 

Mateusz Studniarek, kl. 2 

„ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI” 
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 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus dokonuje cudu Wniebowstąpienia. Po swoim ziemskim nau-

czaniu, mógł powiedzieć uczniom: Dziękuję wam za wszystko, było fajnie, lecz teraz odchodzę do swego Ojca.  

Mógł jedynie dokonać tego i zostawić nas samych. Jednak jest inaczej.  " A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata " (Mt 28, 15).  

Chciałbym na początku rozróżnić dwa słowa: wniebowstąpienie  i wniebowzięcie.  Pierwszego z nich dokonał 

Chrystus, gdy wstąpił do nieba za pomocą własnej mocy, jest bowiem Bogiem. Zaś wniebowzięcia doświadczyła Matka 

Boża, a także Eliasz i  Henoch, zostali oni wzięci przez Boga do nieba. Wniebowstąpienie Chrystusa jest świętem rado-

snym. Upamiętnia ono zwieńczenie  życia Pana na ziemi, Jego nauczania, śmierci i Zmartwychwstania. Jezus,  jak wy-

znajemy w Credo, „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, 

a Królestwu Jego nie będzie końca ".  Od tego momentu przygotowujemy się na przyjście Boga w chwale.  Zwraca ono 

uwagę na niebo cel naszej doczesnej wędrówki. Po wniebowstąpieniu nauka Chrystusa nie umiera, nie zostaje zapomnia-

na przez uczniów, którym jako pierwszym je przekazał. Słowa Jezusa zawarte w czterech Ewangeliach dają nam drogo-

wskazy, jak kochać Boga oraz swoich bliźnich i przez to zasłużyć na niebo. Chrystus nie zostawia apostołów w ich ści-

słym gronie, lecz nakazuje im iść i głosić Ewangelię, Dobrą 

Nowinę o Nim.  Jest to przekaz skierowany nie tylko do Je-

go uczniów w tamtym czasie, ale także do nas, ponieważ 

przez  sakrament Chrztu zostaliśmy włączeni do Jego Ko-

ścioła i przyjęci jako dzieci Boga. Został na nas nałożony 

nakaz głoszenie prawdy o Nim. Wypełniać ten obowiązek 

możemy tylko dzięki mądrości i odwadze zsyłanej na nas 

przez Ducha Świętego.  Bowiem, jak naucza święty Paweł 

w Liście do Koryntian, "Nikt też nie może powiedzieć bez 

pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» ". Radujmy się 

zatem, że Chrystus wstąpił w Niebo, bo stamtąd dalej obej-

muje nas swoją miłością, opieką i wsparciem. Cóż nam po-

zostaje? Apostoł Narodów, św. Paweł,  wie, jak mamy po-

stępować i wypełniać nasze zadania: „[Niech da] wam świa-

tłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja wa-

szego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa 

wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy wzglę-

dem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i 

siły.”(Ef 1,18-19). A zatem róbmy swoje, czyli GŁOŚMY 

PRAWDĘ WSZYSTKIM. 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, a teraz Wstępujący w Niebo, wspieraj Swą mocą naszą wiarę, byśmy wypełniali zadania 

nam dane i głosili jedyną Prawdę przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.  

 

Mateusz Studniarek, kl. 2 

PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA 
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Gdy 25 września 2013 roku dwa czołowe kluby Polskiej Ligii Futbolu Amerykańskiego Devils Wrocław oras 

Giants Wrocław (wcześniej The Crew) ogłosiły fuzję, nikt ze środowiska futbolowego nie miał cienia wątpliwości, 

że Topliga na kilka najbliższych lat zostanie zdominowana.  

 

 Gwoli przypomnienia, oba zespoły były wielokrot-

nymi mistrzami kraju, Giants w 2007, 2011, 2013, nato-

miast Devils w 2010 roku. Tytuł wicemistrza kraju przypa-

dał dla Giants w latach: 2009, 2010. Devils Wrocław zdo-

byli wicemistrzostwo w roku 2011. Nie zamierzam tutaj 

wygrzebywać dokładniejszych statystyk, aby Was nie za-

nudzić, wspomnę jeszcze tylko, że drużyna Devils Wro-

cław ustanowiła rekord przewagi punktowej w historii 

PLFA w meczu z Zagłębiem Steelers podczas sezonu 

2011, wygrywając 84:0. Powyższe statystyki dawały nowo 

powstałej drużynie Panthers duże szanse na zdobywanie 

mistrzostwa kraju przez kilka najbliższych lat bez większe-

go wysiłku. Pierwszym ligowym meczem Panter po fuzji 

wrocławskich drużyn był wyjazd do Gdyni 6 kwietnia. Zawodnicy Panthers, podobnie jak kibice, czuli się bardzo pew-

nie i uważali, że rozbiją Seahawks bez większego zaangażowania. Okazało się jednak, że nie docenili rywala, który rów-

nież nie zmarnował off-sezonu i zakontraktował doskonałych zawodników, jak running back Tunde Ogun czy doskonały 

rozgrywający Lance Kriesien. Już pierwsza kwarta spotkania pokazała, że gracze Panter nie wyszli na boisko w pełni 

skupieni i po jej zakończeniu było 16:6 dla gospodarzy. Druga i trzecia kwarta również zostały zdominowane przez za-

wodników Seahawks. Pantery obudziły się dopiero w ostatniej, czwartej kwarcie, zdobywając 7 punktów i nie tracąc 

żadnego, jednak było już za późno i mecz zakończył się wynikiem 30:22 dla graczy z Pomorza. Ta porażka pokazała 

wrocławianom, że muszą jeszcze popracować nad zgraniem zespołu. Ja osobiście, oglądając ten mecz na żywo, dosze-

dłem do wniosku, że zarządy Devils i Giants stworzyły z dwóch mocnych drużyn jedną średnią. Był to dość przykry wi-

dok, jednak sezon trwał dalej. W kolejnych meczach wrocławianie przeżywali wzloty i upadki, aby ostatecznie skończyć 

sezon zasadniczy na pierwszym miejscu z bilansem 8-2 i po wygranym półfinale we Wrocławiu z Kozłami Poznań poje-

chać na finał do Gdyni. W finale Pantery spotkały się z Seahawks, którzy mieli przyjemność rozegrania finału w swoim 

mieście. Ten mecz ostatecznie zweryfikował, ile udało się osiągnąć Panterom w swoim pierwszym sezonie. Okazało się, 

że zbyt mało. Mecz zakończył się wynikiem 41:32, a podstawowe błędy przy snapach i ogólny brak zrozumienia na boi-

sku pokazały, że nie można stworzyć doskonałej drużyny w trakcie jednego sezonu, niezależnie od tego, kto reprezento-

wałby jej barwy na boisku. Pomimo wicemistrzostwa kraju uważam zeszły sezon za nieudany. Jednak nie ma co żyć 

przeszłością. Obecny sezon 2015 jest dla Panter sezonem marzeń! 13 czerwca zakończył się sezon zasadniczy dla Panter. 

Wygrali tego dnia z Kozłami Poznań 55-6, uzyskując bilans spotkań 10-0! Brak porażki w obecnym sezonie jest świetną 

wróżbą na półfinał oraz finał. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to odbędzie się 27 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wro-

cławiu. Pantery zagrają z Warsaw Eagles i myślę, że bez niespodzianki wywalczą tam awans do finału! Jak już pisałem 

w moim poprzednim artykule, do organizacji jubileuszowego X 

finału PLFA został wylosowany Wrocław. Wydarzenie to bę-

dzie miało miejsce na Stadionie Miejskim 11 lipca. Osobiście 

nie widzę innego scenariusza niż półfinały wygrane przez Pan-

thers oraz Seahawks i rewanż w finale na Stadionie Miejskim. 

Zapraszam serdecznie na trybuny wrocławskich stadionów pod-

czas dwóch ostatnich meczów tego sezonu. Nie zabraknie emo-

cji, męskiej walki, hektolitrów potu na boisku, no i oczywiście 

Wild Cats, czyli naszych kochanych cheerleaderek. Nie może 

Was tam zabraknąć! 

 

Piotr Krejner, kl.2 

SEZON MARZEŃ 
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Wielkie, mosiężne drzwi otworzyły się ze zgrzytem i do 

sali tronowej wszedł Kelgar. Dookoła stali w równym szy-

ku gwardziści w czarnych zbrojach z długimi halabardami. 

Światło księżyca, który akurat był w pełni, wpadało do sali 

za pośrednictwem bogato zdobionych witraży okiennych. 

Kolumny podtrzymujące sklepienie były wysadzane dia-

mentami i innymi szlachetnymi kamieniami. Sam tron, na 

którym siedział władca, był zrobiony cały ze złota. Władca 

siedział odziany w czarne szaty, a na swojej głowie miał 

pokaźnych rozmiarów również złotą koronę. 

- Znowu się spotykamy, łowco – rzekł król. 

- Wasza Królewska Mość. 

- To coś wróciło, Kelgar, i znowu jest głodne.  

- To na pewno ono? 

- Tak, zabija moich poddanych i szerzy chaos w moich 

włościach. Plotka niesie, że zmierza po moją głowę – 

rzekł rozgoryczony król Vladimir. 

- A kiedy już to zrobię, co wtedy? 

- Dam ci to, na co zasługujesz; a teraz ruszaj, nie każmy mu 

czekać. Już zbyt długo nie mogę wyruszać na nocne łowy,  

przy księżycu, które tak bardzo lubię. 

- Na rozkaz, Wasza Wysokość. 

 Kelgar szedł polną drogą, trzymając swojego konia 

za uzdę. Było pochmurno, momentami nawet kropiło. 

Prawdą było, że klimat północy nie należy do najłagodniej-

szych, ale łowcy brak słońca wcale nie przeszkadzał, a 

wręcz dobrze się czuł w takim półmroku. Na dnie doliny 

zobaczył przeżartą przez korniki drewnianą karczmę, za-

snutą pajęczynami. Nad wejściem kołysała się na wietrze 

tablica z nazwą „ Pod Oskubaną Sową”. Otwierane drzwi 

wejściowe zaskrzypiały potępieńczo. Barman podniósł gło-

wę znad lady i chłodnym wzrokiem spojrzał na przybysza. 

- Co podać? 

- Nie pogardziłbym miodem – rzekł Kelgar. 

Barman, ociągając się z lekka, nalał do świerkowego, mają-

cego najlepsze czasy już za sobą kufla bursztynową ciecz. 

Łowca pociągnął solidny łyk, po czym oblizał wargi. 

- Dobry. Skąd sprowadzasz? 

- Normalnie od pewnego jegomościa, który na bagnach 

mieszkał, miał talent do wyrobu alkoholi na miodzie. 

- Miał? 

- Tak, pewien stwór zamordował go nie dalej jak parę dni 

temu. Nieciekawa historia. 

- Opowiesz mi o tym więcej? 

- Wiesz, normalnie tak, ale dzisiaj mam paskudną migrenę. 

Łowca wyjął z kieszeni złotą monetę i położył ją na ladzie. 

Barman rzucił okiem na monetę. 

- A srebra nie masz? 

- Srebro jest paskudne, poza tym potrafi sparzyć, he, he.... 

- No dobrze, złotem nie pogardzę – karczmarz powoli przy-

ciągnął kościstą ręką kruszec do siebie.  

- Gawiedź powiada, że był to odrażający widok. Rany cię-

te, ciało rozszarpane. Dawno podobnego widoku nikt nie 

widział. 

- Powiedz, masz pokój do wynajęcia? 

- W dzisiejszych czasach o wolne apartamenty trudno, dla-

tego wysoka cena, ale tak, posiadam jeszcze jeden wolny.  

Masz szczęście. 

- Biorąc pod uwagę, że jestem jedynym gościem, to musisz 

zbijać prawdziwe kokosy, no, ale miód macie dobry, przy-

znaję. 

- Pokój ma być przyciemniany, jak rozumiem? 

- Tak, poproszę - rzucił łowca. 

Kiedy łowca odchodził, zobaczył na plecach przybysza 

dwa miecze i jeszcze zdążył rzucić: 

- Jak załatwicie tego potwora, to macie u mnie antałek mio-

du, który tak chwalicie, za darmo. 

 Kelgar wczesnym rankiem udał się na bagno spraw-

dzić, czy barman faktycznie mówił prawdę. Drewniany 

dom, który zastał na miejscu był doszczętnie zrujnowany. 

Tylko ule stojące w oddali przeżyły starcie. Wszędzie na 

drewnie widniały ślady cięć, łowcy wcale się to nie podo-

bało. Wszedł po schodach na wyższe kondygnacje. To, co 

tam zobaczył, nie poprawiło mu humoru. Walka trwała dłu-

go i rozegrała się na wielu kondygnacjach. Na strychu były 

jeszcze widoczne ślady skrzepłej krwi oraz skłębione kłaki 

porozrzucanego futra, zatem walka tu się zakończyła. Ciała 

ofiary nie było. Jego uwagę zwróciły zaś znaki jakie pozo-

stają po użyciu magii, a niedawny gospodarz z pewnością 

nie był magikiem. Jednak coś mu nie pasowało. Część śla-

dów agresora była starsza, ale część byłą świeża i pozosta-

wiona już wiele godzin po walce. Te najświeższe prowa-

dziły wprost do piwniczki, w której denat przechowywał 

zapasy miodku. Hmmm.... 

- A zatem byłeś tu przynajmniej jeszcze raz, potworze! –  

rzekł Kelgar do siebie. – Kiedy znów tu przyjdziesz, będę 

na ciebie czekał. 

 Kiedy zapadł zmrok, a na niebie pojawił księżyc w 

pełni, łowca otworzył mały flakonik i napił się z niego wy-

ciągu z trójdalonu brunatnego. Po paru sekundach wyo-

strzył mu się wzrok oraz z pewnością poprawił się refleks. 

Kiedy tak siedział przyczajony w najciemniejszym z kątów 

przez dziurę w deskach spostrzegł zbliżającą się postać. 

Weszła ona do domu i zeszła do piwnicy. Kelgar pomału, a 

WIEDŹMIN 
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wręcz bezszelestnie zszedł za nią. Stwór odprawiał jakieś magiczne rytuały i szukał czegoś w ścianie. Po pół godzinie 

obładowany beczułką stwór wyszedł na dwór i wtedy ujrzał Kelgara, który pojedynek potraktował honorowo i wcale nie 

zamierzał się kryć. No, może poza kilkoma magicznymi pułapkami, ale to przecież nieistotne. Kelgar odskoczył przed 

szarżą mutanta i ciął z boku. Stwór niewzruszony przygotowywał się do kolejnego ataku, jednak Kelgar cofnął się, 

ostrożnie stawiając kroki, przyśpieszał i zwalniał, dekoncentrując potwora, który raz po raz spinał się do szarży. Zadzia-

łała jedna z magicznych pułapek – ta spowalniająca. W momencie, gdy skoczył, łowca wykonał zwinny piruet w bok i 

wyprowadził szybkie dwa ciecia. Stwór zakołysał się, ale nie stracił równowagi, szybko ruszył do kolejnej szarży, tym 

razem nie dał się zwieść baletowi łowcy i celnie ciął pazurami, zadając dwie rany, jednak został odrzucony w bok bardzo 

silnym kopniakiem, wyprowadzonym w ramach kontry przez łowcę. Zanim potwór odzyskał równowagę, Kelgar ruszył 

do przodu i młyńcem ciął znad głowy, później wyprowadził szybkie cięcie od dołu, aż w końcu szybko wyprowadził 

ostateczne pchnięcie w okolice klatki i serca. Potwór padł na ziemię i nie po paru głuchych stęknięciach wyzionął ducha, 

jeżeli takowego posiadał. 

 Kergal stał i wpatrywał 

się w głowę potwora, która wi-

siała pięknie wyprawiona przez 

nadwornego wypychacza, na 

ścianie królewskiej sali trono-

wej obok innych trofeów, po-

kłosia licznych polowań. Nie 

dawał mu spokoju fakt, iż skądś 

to monstrum kojarzył. Wraz z 

królem Vladimirem zeszli do 

podziemi, gdzie była zgroma-

dzona cała mądrość starszych. 

Po wielu godzinach wspólnego 

szukania Kergal dokopał się do  

manuskryptu, katalogu potwo-

rów pióra Drakona Starszego. 

Na stronie 129 miniatura przedstawiała potwora.  Opis też idealnie pasował.  Kergal uśmiechnął się krzywo, spojrzał na 

króla i rzekł: 

- Nasz potwór nosi imię Geralt z Rivii! TEN Geralt.  

- No, to taką wiadomość trzeba opić. Łowco wiedźminów, napij się ze mną – król wyciągnął beczułkę miodu pitnego. – 

Wiesz, Kergal, od dzisiaj mów mi Vlad, Vlad Palownik, zwany Drakula. Tak jak zwracają się do mnie moi przyjaciele. 

- Dobrze, Wasza Wysokość. Przepraszam, Drakulo – zająknął się. 

- No i jeszcze to, że uświadomiłeś mi, jak dobry miód można wypić „ Pod Oskubaną Sową”. Muszę podnieść podatki 

temu staremu kościejowi – Vlad pociągnął solidny łyk i roześmiał się, płosząc liczne nietoperze, śpiące pod powałą. 

- Ale szkoda tego wilkołaka z bagien. Podobno to właśnie on dostarczał  kościejowi spod „Sowy” przedniej jakości miód 

– zauważył Kergal. 

- Nie rozpamiętujmy tego, ważne, że tobie się udało. Jest pełnia, chodźmy odwiedzić czarownice. Na pewno jeszcze nie 

śpią –  zarechotał lubieżnie. Król klepnął Kergala w plecy. – Wiesz, bardzo dobrze wyglądasz jak na 300-letniego      

zombiaka. 

- To zasługa zdrowego trybu życia, Vladzie – odparł Kergal. 

Kiedy ze śmiechem opuścili podziemie, zostawiona przez nich czarna świeca po chwili zgasła. 

 

Michał Karaś, kl. 1 
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(opowiadanie, w założeniu przynajmniej) 

Wstałem. Gratulacje. Wstałem, a zamiast fal kruczoczarnych (nie)loków ujrzałem tę cholerną, niedorobioną roletę, wy-

blakłą do tego. Ten cholerny zwiastun poranków i nadchodzących wieczorów. Ten cholerny obiekt służący tylko i wy-

łącznie do odcinania się od wścibskich, wyłupiastych gał sąsiadów, ale i też wścibskiego słońca, wypalającego, z kolei 

nasze, gały. Przynajmniej tyle, że nie wyłupiaste. I cóż poza tym, że wstałem? No cóż, otworzyłem oczy, zawsze coś. 

Coś. Miłe słowo. Dźwięczne takie, wymowne, co prawda nie tak dźwięczno-wymowne jak ‘nic’ połączone z beznamięt-

nym ruchem ramion. Coś. Słyszałem coś i pamiętam, również coś. Zadzwonił do mnie kuzyn, ale tylko po to, aby wyjść 

do maka, no cóż, zawsze to lepiej niż na kręgle. I to chyba tyle z tego, co pamiętam. Jak tylko wpadliśmy do domu, runą-

łem na sofę ze zmęczeniem na oczach. Ciebie nie pamiętam. I Twoich oczu. Nieważne. Biorę do ręki telefon. 21:37, cho-

lera. Biorę go do ręki raz jeszcze, a na nim tylko te cztery smętne cyferki i dwukropek. Świetnie. Przynajmniej tapeta nie 

straszy. Chyba pójdę do baru Papaja. Bar wege, przynajmniej muzyka nie męczy, może spotkam tam też mojego kolegę. 

Co śmieszne, bar ten jest prowadzony przez syna pewnego wędkarza. No nieważne. Aktualnie moim zmartwieniem nie 

są wędkarze, wiedźmy czy czarownice spod Sodden, nie myślę też o przesyceniu mojego umysłu przez CO2 z wody ga-

zowanej, nie myślę o szumiących za oknem samochodach, nie myślę o czarnej, aksamitnej sukience (notabene lekko tan-

detnej, no ale można to wybaczyć Najpiękniejszej Kobiecie Świata) zbliżającej się do ziemi z prędkością, którą bezcelo-

wo znać. Bezcelowe jest również nakładanie pościeli na łóżko. Bardzo celowe natomiast jest położenie sobie wody przy 

nim. Moje światło świeciło, moja rzeka z kropel deszczu płynęła, moja -. Tak kichnąłem, że aż połamałem sobie żebra, 

zabawne, to chyba sen, chyba, dzień dobry, panie kocie, dzień dobry, pani kaktus, dzień dobry, panie doktorze, ja na 

wszystko się godzę, mówię „bardzo proszę”. Tak, to sen. I ta godzina to też sen. Bitwa pod Sodden to już w ogóle nie 

mój świat. Cholerny Sapkowski. Po rzuceniu telefonem w zieloność pokoju (przypominam, że mam oliwkowe rolety), 

znalazłem pilota. Takiego magika, co obsługuje telewizor. Magik obsługujący magiczną puszkę z trubadurami; zabawne. 

O Natalie Portman, miło. O, a to Mila Kunis, milej. O, a ten film oglądałem chyba z osiem razy. Mhm. Osiem. Raz z 

panią kruczoczarną, ale bez loków. Klik. A tej pani nie znam, w prawym, górnym rogu zamazane logo, chyba coś na t, 

nieważne.  Głupoty. Klik. Szumy, super. Uwielbiam mojego dostawcę, bardzo awangardowy, ale także w swojej awan-

gardowości niesamowicie nachalny, widocznie chce, abym otworzył się na sztukę współczesną. Białe i czarne kreski. 

COŚ 
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Wakacje. Następny angielski z prof. Ciuprykiem dopiero we wrześniu. Poniżej mamy coś dla tych, którym będzie trudno 

przetrwać te dwa trudne miesiące. 

 

 Ja jestem tylko ślepa Temida, która wymierzy tobie sprawiedli-

wość. 

 

 Pan Profesor: Jesteś dyslektykiem? 

          Uczeń: Tak, jestem. 

          Pan Profesor: A po co? 

 

 Ucz się, ucz, bo później siedzisz za biurkiem, popijasz kawę i jest 

dobrze. 

 

 Czy ty chcesz, żeby pan profesor poszedł w pasiaki? 

 

 Niestety twój czas się skończył. Idę interweniować. 

 

 Nie spisałeś się i taka jest prawda. 

 

 

ZAPAMIĘTANE Z ANGIELSKIEGO 

Tak, to miasto też rozchodzi się o kreski. O kreski na drogach, o kreski na powiekach, o kreski na stołach, o kreski na 

paznokciach i nosach. Szczęście, nienawiść, ciekawość i choroba w tych kreskach. Ogólnie to miasto to geometria. W 

końcu kolejną beznamiętną bryłę stawiają mi za oknem. I ten, kto ustawia ruch w tym mieście ma w głowie zamiast po-

fałdowanych struktur jedną, krótką kreskę, kreskę trzymającą ze sobą uszy, aby te nie opadły na posadzkę z wymownym 

plasknięciem. Zdarza się przecież. Czas wstać. Widocznie wstałaś wcześniej i nie musiałem nasłuchiwać Twojego  

milczenia, moja mała axis mundi. Może popełniłaś swoje pierwsze samobójstwo, wychodząc tak bezszelestnie? Floryst-

ka zamknięta na dziale prawa, spisująca bezwonne, czarnobiałe raporty. Żal tylko, że nasze romanse ustępują wszelkim 

harlekinom. Smutne. A pod oknem korek. Wrzawa. Stoi jakieś dziewięć tramwajów, i chmara ludzi, super. Trąbcie bar-

dziej, dziękuję. Jak nie rowerzyści, to biegacze muszą demonstrować swoją odmienność bynajmniej seksualną. Mogli 

sobie parkiem pobiegać.  Pobiegam z nimi, najwyżej umrę. Co z tego, że śmierć jest taka beznamiętna, nudna, a po lewej 

więdną żonkile, miały kwitnąć, cholerni biegacze, zawroty głowy, zmarł mi kot, panie doktorze, mamo, ześlij mi apoka-

lipsę. Jestem ateistą, ale niech mi dobry Pan pomoże. 

 

Juliusz Migdziński, kl.2 
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Spisał i ocalił od zapomnienia 

Michał Karaś, kl. I 


