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Kiedy dopada nas depresja...

Do waszych rąk trafia drugi numer gazetki
szkolnej. Wielu uczniów i nauczycieli
zaangażowało się w jej powstanie. Na stronach
znajdziecie namiastkę naszego szkolnego
klimatu. Dowiecie się, jak najmłodsi radzą
sobie z nauką w szkole. Poruszymy ważne dla
was tematy. Zobaczycie, co słychać w 
 szkolnym sporcie. Czeka na Was również
porcja rozrywki.
Chcemy towarzyszyć Wam w czasie nauki
zdalnej i wspominać wydarzenia, które odbyły
się w minionych miesiącach.
Jeśli macie interesujący temat, który można
poruszyć w gazetce, napiszcie do nas!
Miłej lektury życzy zespół redakcyjny:

Agnieszka Budkiewicz,
Alicja Niedzielska,
Kinga Olejniczak,
Elżbieta Pietrzak,
Małgorzata Streb-Derejska.

Kalendarium wydarzeń

Wywiad z panią dyrektor 
M. Matysiak
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Co najbardziej lub Pani w swojej pracy? Co
sprawia Pani największą satysfakcję?

wicedyrektor Magdalena Matysiak: 
Praca nauczyciela to bardzo odpowiedzialne zajęcie
zawodowe. Nauczyciel podejmuje się edukacji setek, a
w czasie całego życia zawodowego nawet tysięcy dzieci
i musi to robić zgodnie z ustalonymi przez ministerstwo
wytycznymi oraz podstawami programowymi, co w
obecnych szybko zmieniających się przepisach
prawnych, jest bardzo trudne i wyczerpujące. Praca
nauczyciela to nie tylko zajęcia dydaktyczne, to również
mnóstwo innych obowiązków, choć wiele osób nadal
tkwi w takim, jakże błędnym przekonaniu. 
Bardzo lubię swoją pracę, zwłaszcza pracę z dziećmi.
Są to nowe, codzienne wyzwania, nowe doświadczenia,
innowacyjne pomysły. Z doświadczenia mogę
powiedzieć, że im aktywniejsze są dzieci, tym
efektowniej i efektywniej się z nimi pracuje. Uwielbiam
ich nieprzewidywalność, która czasami powoduje, że
zmienia moje pomysły, na lekcję „po swojemu”. Bywa,
że zaskoczenie nie ma granic.

Zawód, którym się żyje 

Dlaczego Pani dyrektor została nauczycielką?

wicedyr. M. M.: Bycie nauczycielem zawsze było
moim marzeniem. Pragnęłam pracy z młodzieżą,
rozumienia jej sposobu myślenia, sposobu bycia
i postępowania. Wreszcie praca z młodzieżą
powoduje, że ciągle nie tylko czuję się, ale również
jestem młoda. Nauczyciel dzisiaj jest dla uczniów
poniekąd starszym przyjacielem, ale powinien i musi
też być autorytetem. Niestety ten autorytet często, a
nawet zbyt często jest podważany. Oczywiście w
relacjach nauczyciel – uczeń wymagany jest dystans,
bez spoufalania się, ale nie ma tu miejsca np. na
strach. Nauczyciel to zawód, którym jak mawia mój
mąż, ja żyję, a nie tyko go wykonuję. To moja pasja.
Niezależnie od względów finansowych nie
chciałabym „żyć innym zawodem”. Są osoby, które w
tym momencie reagują śmiechem na moje słowa i
dodają, że „nigdy nie mogliby być nauczycielami!” – i
dobrze, bo nie każdy sprawdzi się jako pedagog, a
po drugie gdyby wszyscy lubili to samo, to by tego
zabrakło. Tak czy inaczej jak dla mnie to jeden z
najlepszych zawodów na świecie. Argumentować
mogłabym w nieskończoność. Oczywiście są też
minusy tej pracy, ale o tym może w innym artykule.

P Y T A N I A  Z A D A W A Ł A  
M A T Y L D A  M A J O W S K A ,
K L A S A  8

MARZEC 2021 STRONA | 2



Potrafi Pani wskazać najśmieszniejszą historię,
która wydarzyła się w szkole od początku Pani
pracy?

wicedyr. M. M.: Historia,  gdy dałam się "sprankować"
ale powstało nowe określenie - frankowanie. Uczniowie
wiedzą, którą historię mam na myśli.

N a l e ż y  t e ż  z a w s z e  p a m i ę t a ć  o
s ł o w a c h  A n d r z e j a  N i e w i n n e g o

D o b r o w o l s k i e g o :  „ W y k s z t a ł c e n i e ,
p o d o b n i e  d o  u b r a n i a ,  w i n n o  b y ć
s t a r a n n i e  d o p a s o w a n e  d o  o s o b y .

Z b y t  m a ł e  u w i e r a ,  z a  o b s z e r n e
ś m i e s z y " .

Jakie filmy lubi Pani oglądać, po jakie książki sięga
Pani najczęściej?   

wicedyr. M. M.: Bardzo lubię czytać książki Remigiusza
Mroza. Zatem zamiast pisać lub czytać o rzeczach
dobrych, wolę dobrze czynić. Jeśli chodzi o filmy, to
lubię oglądać filmy, w których akcja rozgrywana jest w
sposób rzeczowy, wręcz zjawiskowy. Interesują mnie
filmy z puentą życiową, niewyimaginowaną. Nie będę
jednak ukrywać, że zdarza mi się często oglądać
również (...)  wyciskacze łez, oderwane od rzeczywistości
– np. „M jak Miłość”.  

Czy lubi Pani gotować? Jakie jest ulubione danie?  

wicedyr. M. M.: Lubię czy nie, ale gotować trzeba. Nie
jest to moja życiowa pasja. Czasem mam wrażenie, że
gotowaniem i wymyślaniem potraw i przypraw bardziej
interesują się i lubią to robić nasi Synowie. Oni wkładają
w to serce, oglądamy programy typu „MasterChef”.
Osobiście uwielbiam przyrządzać różne sałatki. Jeśli już
coś gotuję lub przygotowuję pieczeń, to są to dania, w
skład których wchodzi często dziczyzna. (...) Przede
wszystkim musi być zdrowo, ale danie popisowe
ulubione przez chłopaków to rosół oraz makaron ze
szpinakiem.  

Pamięta Pani swój ulubiony przedmiot z czasów,
gdy to Pani zdobywała wiedzę jako uczeń? 

wicedyr. M. M.: Od zawsze uwielbiałam matematykę.
To połączenie wiedzy, logiki, ćwiczenia pamięci i wielu
innych działań. Zawsze lubiłam przedmioty ścisłe. To
moja „bajka".   

Czy poza nauczaniem ma Pani pasje lub hobby,
ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? 

wicedyr. M. M.: (...) Osobiście nie wiem co to nuda.
Angażuję się w różne inicjatywy, a moim hobby jest
bieganie. Biegam dla siebie, ale biegam też w różnych
akcjach charytatywnych. Ponadto lubię pływać.
Niezależnie zatem od sytuacji, moim ulubionym
sposobem spędzania wolnego czasu jest aktywność
fizyczna. W ramach relaksu domowego, lubimy
rodzinnie grać w „Uno”, „Rummikub” oraz gry
planszowe.
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WYWIADU UDZIELIŁA MAGDALENA MATYSIAK ,
wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Którzy uczniowie najbardziej zapadają Pani w
pamięć?

wicedyr. M. M.:Pamiętam wszystkich moich uczniów.
Tylko niektórzy zapadają w mej pamięci w sposób
wyjątkowy. Raczej pamięta się bardziej aktywnych, ale
jeśli jakiemuś uczniowi musiałam poświęcić więcej czasu
by zrozumiał jakieś zagadnienie lub takiemu, który
razem ze mną cieszył się z tytułu laureata lub finalisty, to
również pamiętam ich w sposób szczególny. Są też tacy,
którzy zawsze się uśmiechali albo mieli lub mają
charakterystyczny głos. Pamiętam też ucznia o bardzo
podobnej dacie urodzenia jak moja (tylko rocznik inny),
pamiętam absolwentów, którzy przychodzą i wchodząc
do mnie do gabinetu proszą o przesunięcie lub
odwołanie lekcji...(oczywiście żartują sobie wspominając
szkolne czasy).  

W naszej szkole jest dużo różnych aktywności i
wydarzeń: „Igła”, „Belfer”… Którą z nich lubi Pani
najbardziej i dlaczego?  

wicedyr. M. M.: Mam chyba dwie: „Igła„ to trochę moje
hobby a może bardziej marzenie z dzieciństwa czyli
krawiectwo. Może któregoś roku uda mi się
poprowadzić jakiegoś młodego projektanta i wraz z nim
przygotować projekty.  Druga to Bieg Salezjanski,
ponieważ lubię wypoczynek aktywny i daje mi on
możliwość kontaktu z dziećmi a właściwie całymi
rodzinami salezjańskimi.  
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Działo się...

25 listopada 2020 r. Dzień Pluszowego Misia 
Z tej okazji nauczyciele pokazali swoje pluszaki, a
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego czytali
fragmenty bajek z misiami w roli głównej.
Misiowe niespodzianki dały dużo radości naszym
uczniom.

7 grudnia 2020 r. rozstrzygnięcie
mikołajowego konkursu j. angielskiego 
Uczniowie nadesłali bardzo dużo przepięknych,
wspaniałych listów do Świętego Mikołaja. Po
długich i burzliwych naradach Elfy Świętego
Mikołaja zdecydowały, że WSZYSTKIE PRACE
WYGRYWAJĄ. Każdy otrzymał pochwałę za
zaangażowanie.

7 grudnia 2020 r. SANTA CHALLENGE na lekcjach
online! 
Nasi uczniowie jeszcze dziś byli w mikołajkowym
nastroju i na lekcjach online zrobili swoją wersję
popularnego Ghost challenge - SANTA CHALLENGE.
Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski PSSP .

3 grudnia 2020 r. podsumowanie akcji
Salezjańskiego Wolontariatu 
Otwartość serc naszej rodziny salezjańskiej w
szkole okazała się większa niż przypuszczaliśmy. 
 Te dary trafiły do osób samotnych i
potrzebujących oraz do szpitala przy ul.
Szwajcarskiej.
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grudzień 2020 r. akcji zbierania funduszy na
nowy plac zabaw dla dzieci z naszej szkoły
Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH do dołączenia
do facebookowej grupy BAZAREK BOSCO -
znajdziecie tam boskie rękodzieło i nie tylko.

14 grudnia 2020 r. rozstrzygnięcie konkursu
dotyczącego powstania wielkopolskiego
Prace naszych uczniów przygotowane na konkurs o
powstaniu wielkopolskim zostały wysoko ocenione
przez organizatorów. W kategorii dziennikarskiej
dla klas 4-6 szkoły podstawowej, chłopcy z 4a zajęli
pierwsze miejsce. Natomiast praca dziewczynek z
klasy 5a, została wyróżniona przez jury konkursu.

18 stycznia 2021 r. powrót po feriach
Dla klas 1-3 PSSP był to przełomowy moment
powrotu do szkoły. Więcej na ten temat
przeczytacie w naszym numerze na stronie 7.
Uczniowie 4-8 PSSP i LO dalej dzielnie trwają w
nauce zdalnej.

20 - 24 grudnia 2020 r. świąteczny czas
W tym wyjątkowym okresie działo się wiele
świątecznych wydarzeń online. Odbyły się wigilie
klasowe. Składaliśmy sobie wzajemnie życzenia,
zrobiliśmy kolędowanie z wolontariatem, nie
zapomnieliśmy w tym czasie o słowach otuchy
skierowanych do pracowników szpitali. Prawdziwą
niespodzianką był projekt Salezjańskiej Kamery - w
którym zostały złożone przepiękne życzenia dla
całej społeczności salezjańskiej.

31 stycznia 2021 r. liturgiczne wspomnienie ks.
Jana Bosko
Ten wyjątkowy dzień miał zupełnie inny przebieg,
niż w ubiegłych latach. Przygotowywaliśmy się do
niego poprzez nowennę do naszego patrona, filmiki
prezentujące świadectwa salezjańskiej
społeczności. Nie zabrakło również plastycznych
konkursów, w których wspominaliśmy tego
wyjątkowego świętego.
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9 lutego 2021 r. Dzień Bezpiecznego Internetu
Podczas lekcji wychowawczych rozmawialiśmy na
temat bezpiecznego korzystania z sieci. Uczennica
klasy 7C przygotowała piękną notatkę graficzną,
która obrazuje ten temat.

3 lutego 2021 r. rozstrzygnięcie ogólnopolskiego
konkursu j. niemieckiego
Z radością informujemy, że uczennica klasy 1A
PSLO Laura Maciejewska oraz uczennica klasy 2D
PSLO Anna Heberle zajęły I miejsce w
ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego
Weltsprachen Abitur 
Ponadto Laura Barłożyk z klasy 2A PSLO,
Aleksander Klemm z klasy 2D PSLO oraz Marta
Kiraga z klasy 2B PSLO zajęli III miejsce.

14 lutego 2021 r.  
Nasz Samorząd Uczniowski nie zapomniał o
walentynkach. Oczywiście nie tylko 14 lutego jest
dobrym dniem dla okazywania sobie miłości, troski
i czułości, ale szczególnie tego dnia ciepło myślimy
o wszystkich najbliższych nam osobach!

17 lutego 2021 r. Wielki Challenge W.P. 2021
Rozpoczęliśmy challenge wielkopostny. To dobry
czas do trwania w modlitwie, poście i dzielenia się
jałmużną.

OPRACOWALI NAUCZYCIELE ZSSP



11 lutego 2021 r. Ach, co to był za bal!
W ostatni czwartek karnawału nie tylko
obchodziliśmy Tłusty Czwartek, ale także
uczestniczyliśmy w baliku karnawałowym klas 1-3
PSSP. Każda klasa w swojej sali stworzyła baśniową
krainę, w której pojawili się niezwykli goście. Nie
zabrakło księżniczek, tancerek, piratów, rycerzy,
piłkarzy i przeróżnych zwierząt. Po raz kolejny nasi
uczniowie zachwycili swoją pomysłowością.
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią
każda klasa organizowała bal według własnego
pomysłu. Pojawiły się tradycyjne zabawy
karnawałowe takie jak taniec na gazecie, jedzenie
jabłka na czas. Niektórzy zaś wzięli udział w
zabawie escape room, pracowali w grupach po to,
aby otrzymać bilet wstępu do dalszych atrakcji.
Najważniejsze, że w tym dniu udało się nam być
razem i cieszyć się swoją obecnością. Nasi
uczniowie długo czekali na te chwile beztroski i
wspólnej zabawy. Uśmiechnięte buzie, radosna
muzyka i tańce napełniły ten dzień niezwykłą
energią, która dodawać nam będzie siły na kolejne
dni nauki i pracy.
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marzec 2021 r.  projekt parki narodowe
Wszystkim bardzo brakuje wycieczek i wspólnych
wyjść szkolnych. Jednak nasi uczniowie z klasy 3A
PSSP, pełni wiary wypatrują czasu, kiedy będzie
można opuścić mury szkoły i udać się w nieznane.
Już zaczęli przygotowania do nowego sezonu
wycieczkowego poprzez udział w projekcie
poświęconym zapoznaniu z parkami narodowymi
w Polsce. Zadaniem uczniów było zdobycie
informacji dotyczących wybranego parku
narodowego oraz przygotowanie plakatu według
podanych wskazówek. Uczniowie klas edukacji
wczesnoszkolnej mogą zapoznać się z ciekawymi
pracami trzecioklasistów na szkolnej wystawie.

OPRACOWAŁA ELŻBIETA PIETRZAK

1-3 marca 2021 r.  rekolekcje dla najmłodszych
W dniach 1-3.03.2021 uczniowie klas 1-3 wzięli
udział w rekolekcjach wielkopostnych
prowadzonych przez ks. Bartłomieja Polańskiego.
Nauka rekolekcyjna opierała się na omówieniu
czterech przypowieści Pana Jezusa, które z
pewnością pomogą naszym wychowankom dobrze
przeżyć Wielki Post. Każda z klas przygotowała
przedstawienie na podstawie wybranej
przypowieści. Uczniowie w tym zadaniu wykazali się
ogromnym zaangażowaniem, kreatywnością i
ciekawą interpretacją treści.



Wtorki pełne emocji w klasie 3B PSSP 
Rozpoczęliśmy STEAMową tradycję w naszej klasie
pod nazwą "eksperymentalnych wtorków". Tego
dnia głównie doświadczamy, realizując różnego
rodzaju projekty. STEAM to akronim angielskich
słów: Science, Technology, Engineering,
Mathematics (nauka, technika, inżynieria,
matematyka) oraz Art (Sztukę). Ideą jest pokazanie
dzieciom, że nauki przyrodnicze są ze sobą
powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w
szerszej perspektywie. Dodatkowo model ten ma
za zadanie rozwijać u dzieci samodzielne myślenie,
umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego
oraz wyciągania wniosków z obserwacji, które
poczyniły. Na naszych zajęciach nie ma miejsca na
wyuczone regułki czy definicję – uczymy się poprzez
praktykę i zabawę, która bardzo pobudza w
większym stopniu naszą ciekawość i motywuje do
działania. 

Nasza szkoła wzbogaciła się o kolejne monitory
interaktywne marki Promethean. 
Już trzy sale są wyposażone w najwyższej klasy
sprzęt. To zaawansowane narzędzie zwiększa
zaangażowanie uczniów, wprowadza energię do
klasy za pomocą interaktywnych lekcji, działań,
quizów i milionów angażujących zasobów od
pedagogów z całego świata. Oprócz tradycyjnego
wykorzystania monitora jako tablicy, mamy
możliwość zdobywania wiedzy w sposób
interaktywny. Dzięki zainstalowanemu
oprogramowaniu poznajemy świat w najwyżej
technologii. Z łatwością tworzymy krzyżówki,
własne gry planszowe, udostępniamy zdalnie swoje
prace. Oprócz zdobywania wiedzy świetnie się przy
tym bawimy.

Złota Szkoła 2021
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ
PIĄTKI POZNAŃSKIEJ w Poznaniu jest wśród
najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „ZŁOTEJ
SZKOŁY 2021”.
Zajęliśmy 4. miejsce w Poznaniu (pod względem
zdawalności matur) i 5. w Wielkopolsce.
Poza tym jesteśmy najlepszą szkołą o charakterze
katolickim w Wielkopolsce i czwartą w całej Polsce,
a najlepszą salezjańską w Polsce! Drugim liceum
katolickim jest Liceum Towarzystwa Salezjańskiego
w PILE. Gratulujemy i pozdrawiamy!
Gratulujemy naszym uczniom, nauczycielom          
 i rodzicom! Salezjanom gratulujemy zdolnej             
i wspaniałej młodzieży!
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OPRACOWAŁA MAGDALENA SOBCZAK



  Klasy edukacji wczesnoszkolnej jako jedyne
miały to szczęście, że wróciły po feriach zimowych
do nauki stacjonarnej. Panująca w dalszym ciągu
epidemia koronowirusa, mocno zmieniła realia
edukacji w Polsce. Zdalne nauczanie oznacza dla
uczniów pozbawienie osobistego kontaktu z
nauczycielami i uczniami oraz długie godziny
przebywania przed komputerem.

  Zarówno rodzice jak i dzieci pokonywali wszelkie
trudności techniczne i logistyczne, aby także
najmłodsi uczniowie mogli uczestniczyć w
zajęciach online. 

Wszystko po to, aby kontynuować naukę, ale
także po to, by umożliwić wirtualne spotkanie z
nauczycielami, koleżankami i kolegami z klasy.
Wydawałoby się, że skoro wszyscy się widzieli, bo
brali udział w zajęciach, a więc mieli kontakt ze
sobą, powrót po dwumiesięcznej przerwie do
szkoły będzie łatwiejszy i mniej dotkliwy niż po
ubiegłorocznej przerwie.
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Witaj szkoło! - OPRACOWAŁA
ELŻBIETA PIETRZAK

PO RAZ DRUGI



  Szczególnej pomocy i wsparcia potrzebują
uczniowie z trudnościami emocjonalnymi bądź
społecznymi. W czasie zdalnego nauczania i
swoistego odseparowania od bodźców
społecznych, wykonali „krok w tył”. Szczególnie
dla nich powrót do szkoły to ogromna zmiana.
  Rolą rodziców i nauczycieli w tym niełatwym dla
dzieci czasie jest uważne obserwowanie i
towarzyszenie wychowankom w codziennych
zmaganiach. Należy pamiętać, że ponowna
adaptacja szkolna może być źródłem emocji
takich jak strach, niepokój, złość, poczucie
osamotnienia czy wyobcowania. Nieoceniona jest
wówczas wartość osoby, która dostrzeże te
uczucia, wysłucha i pomoże je zrozumieć.

Czas, obecność kochających osób i wzajemna
akceptacja pozwolą dzieciom pokonać trudności,
wpływając tym samym na wzrost własnej
wartości. Co niewątpliwie będzie miało swoje
odzwierciedlenie zarówno w stosunku do nauki
szkolnej, motywacji, jak i w otwartości oraz
gotowości do tworzenia relacji.
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  Nic bardziej mylnego. Kolejny powrót do szkoły
oznaczał nowe wyzwanie i konieczność ponownej
adaptacji do środowiska szkolnego. Każdy z
roczników przeżywał to także w inny sposób.
Najtrudniejsze zadanie mieli pierwszoklasiści,
którzy dopiero od września stali się uczniami.
Zaledwie poznali szkołę, nauczycieli i swoich
kolegów, a już musieli zmierzyć się z nauką
online. Tym samym powrót oznaczał dla nich
ponowne tworzenie relacji i przyjmowanie
określonych ról w grupie.
  Adaptacja rówieśnicza dotyczy nie tylko
najmłodszych uczniów. Poczucie bezpieczeństwa
w szkolnym środowisku uwarunkowane jest przez
przyjazną atmosferę, przynależność do grupy,
posiadanie przyjaciół. Wszyscy uczniowie
potrzebują czasu na odnowienie przyjaźni i
odnalezienie się w grupie.



Nauczanie zdalnie nie musi być
monotonne, do czego niejednokrotnie
Was już przekonywaliśmy. Udowodnili
to tym razem uczniowie klasy piątej,
angażując swoją kreatywność w naukę
historii. Poznając świat starożytny, mieli
okazję wcielić się w wybraną przez
siebie postać. Łączenie nauki, z
niemalże aktorską zabawą, dało
fantastyczny efekt. Greckie bóstwa,
odważni herosi czy światli filozofowie
zawitali do ich domów. Wyobraźnia nie
zna ograniczeń!
Opracowała Andżelika Karaszewska
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  Pojęcie depresji na stałe pojawiło się w przestrzeni
publicznej. Warto jednak zadać sobie pytanie, co tak
naprawdę o niej wiemy? 

 Depresja przede wszystkim jest zaburzeniem
afektywnym. Charakteryzuje się głównie obniżonym
nastrojem, spadkiem poczucia własnej wartości i silnym
poczuciem winy. Badania wskazują, że w Polsce w 2017 r.
na zaburzenia depresyjne chorowało ok. 1,5 mln osób.
Natomiast według badań WHO na świecie cierpi na nią
350 mln ludzi. Zaburzenie to najczęściej jest
diagnozowane u osób w wieku 20-40 lat. Statystycznie na
depresję choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn.
 

 
  Czasem zdarza się, że czujemy się smutni i brak nam
energii, i choć zwyczajowo stan ten nazywamy
depresyjnym, to z punktu widzenia psychologii depresją
nie jest. Jak zatem odróżnić depresję od zwykłego
przygnębienia? Należy pamiętać, że bardzo ważny jest
czas trwania tego stanu. Aby móc zdiagnozować depresję,
objawy powinny się utrzymywać przynajmniej przez dwa
tygodnie. W poniższej grafice znajdują się inne wskazówki,
które mogą pozwolić nam wstępnie odróżnić depresję od
przygnębienia. Choć trzeba zaznaczyć, że to jedynie
wskazówki, samą diagnozę powinien przeprowadzić
psycholog lub lekarz psychiatra. 

depresja...
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K iedy  dopada  nas

  
  Według Klasyfikacji Chorób ICD-10, aby stwierdzić epizod
depresyjny, niezbędne jest utrzymywanie się przez
minimum dwa tygodnie jednego z co najmniej dwóch
objawów podstawowych oraz co najmniej dwóch objawów
dodatkowych. 
  Do objawów podstawowych zaliczamy: obniżony nastrój,
utratę zainteresowań i zdolności do radowania się,
zmniejszenie energii, które prowadzi do wzmożonej
męczliwości. Natomiast objawami dodatkowymi są:
osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała
wiara w siebie, poczucie winy i małej wartości,
pesymistyczne widzenie przyszłości, myśli i czyny
samobójcze, zaburzenia snu, zmiana apetytu. 

Co warto wiedzieć o depresji?

Jak odróżnić depresję od
przygnębienia?

Czy to już depresja? Jakie są jej
objawy?

Na podstawie: centrumdobrejterapii.pl i L. Kicińska Zburzenia nastroju wśród 
dzieci i nastolatków – na co zwrócić uwagę w kontakcie zdalnym (webrinar) 



  Należy pamiętać o tym, że depresja
jest zaburzeniem, które nieleczone
może nasilać swoje objawy. W
przypadku podejrzenia depresji
powinno się jak najszybciej zgłosić do
psychologa lub psychoterapeuty i
lekarza psychiatry. W przypadku tego
zaburzenia najczęściej stosuje się
jednocześnie farmakoterapię i
psychoterapię. Leki powinno się
przyjmować zgodnie z zaleceniami
lekarza, a sam proces farmakoterapii
nie powinien być krótszy niż pół roku.
Jeżeli podejrzewamy, iż nasz bliski cierpi
na depresję, możemy wspólnie z nim
pójść do lekarza, aby go wspomóc. 

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/o-chorobie/objawy-
depresji 
https://www.facebook.com/czystapsychologia/photos/a.2828330357
57914/628164291224785/ 
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/depresja-chandra-i-
naturalny-smutek-czym-sie-roznia/ 
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/266/mod_resource/con
tent/1/nfz_o_zdrowiu_depresja.pdf 
materiały ze szkolenia Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego pt.
„Zaburzenia nastroju wśród dzieci i nastolatków – na co zwrócić
uwagę w kontakcie zdalnym” L. Kicińska 

Bibliografia:
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 Depresja - leczenie

A u t o r :  K a t a r z y n a  G ó r a  -  p s y c h o l o g  s z k o l n y  
w  Z e s p o l e  S z k ó ł  S a l e z j a ń s k i c h  w  P o z n a n i u

B o i s z  s i ę ,  ż e  t y
a l b o  k t o ś  b l i s k i  m a

d e p r e s j ę ?
N a p i s z  d o  m n i e

p r z e z  L i b r u s  
i  p o p r o ś  o  p o m o c

j u ż  d z i ś  : )

Jak rozmawiać z osobą, 
która cierpi na depresję?

Źródło: czystapsychologia 

Na podstawie: forumprzeciwdepresji.pl 

  Kiedy nasz bliski, przyjaciel cierpi na depresję często
zastanawiamy się, jak z nim rozmawiać, aby go wesprzeć
w czasie choroby. Najważniejszą rzeczą jest okazanie mu
empatii i zrozumienia. Unikajmy stwierdzeń, które mogą
być oceniające dla drugiej osoby. Pokażmy osobie chorej,
że z nią jesteśmy w trudnym dla niej momencie. Poniższa
grafika przestawia wypowiedzi, których możemy użyć
podczas rozmowy z osobą cierpiącą na depresję. 

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/o-chorobie/objawy-depresji
https://www.facebook.com/czystapsychologia/photos/a.282833035757914/628164291224785/
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/depresja-chandra-i-naturalny-smutek-czym-sie-roznia/
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/266/mod_resource/content/1/nfz_o_zdrowiu_depresja.pdf


A  T I M E  T O  REMEMBER

   Po każdej męczącej aktywności planuj sobie
kolejne działanie. Jeśli czujesz się przemęczony,
zrób tylko to, co musisz i dawaj sobie sam jakieś
formy nagród.
  Może kiedy już skończysz zadanie z biologii i języka
angielskiego zrobisz coś dla siebie? Może to będzie
rozdział ulubionej książki? Posłuchanie ulubionej
muzyki? Odcinek serialu? Ulubione ciasteczko? Za
to po zrobieniu wszystkich zadań domowych może
będziesz mógł porozmawiać ze znajomymi, albo z
nimi pograć?
  Planowanie przyjemności pozwala nam nie
skupiać się na zmęczeniu i łatwiej nam dobrnąć do
końca zadania.

 

Już nie
mam 
siły! Jak zadbać o siebie w

czasie  pandemii?

Zadbaj o relacje1.

   Obniżenie motywacji do nauki po długim pobycie
w domu jest naturalne i obejmuje wszystkich -
dorosłych, młodzież i dzieci. Ciągłe wykonywanie
tych samych czynności, bez dotychczasowych
aktywności takich, jak wydarzenia dodatkowe,
kiermasze, konkursy, koncerty, wycieczki itd.
potrafią znużyć i odebrać chęć do nauki. Jak zatem
wytrwać w zdalnej szkole?

2. Ciesz się z małych rzeczy
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3."Kiedy będę miał przerwę..."

   Przeżywanie tego, co właśnie robimy jest jedną z
rzeczy, która sprawia, że czujemy się szczęśliwi.
Zwracaj uwagę na małe rzeczy. Poczuj przyjemność
ze spaceru z psem, podziwiaj naturę,  w ramach
relaksu oglądaj dzieła sztuki, patrz i słuchaj tego, co
Ci się podoba. Rób to, co sprawia Ci frajdę i poczuj
ją. Rozkoszuj się ulubionym daniem lub deserem.
Ciesz się z każdej małej przyjemności.

   Brzmi jak frazes, ale ma dużo sensu. Bezpośrednie
kontakty z bliskimi nam osobami zwiększają nasze
zadowolenie, zmniejszają poziom stresu, a także
pomagają nam odpocząć od męczących aktywności,
jakimi są lekcje. Pamiętasz różnicę, kiedy w szkole
spędziłeś przerwę z przyjaciółmi, a kiedy
powtarzałeś materiał na kolejną lekcję? W którym
przypadku byłeś bardziej wypoczęty na kolejnej
lekcji? 
  W czasie pandemii może być nam ciężej wykazywać
inicjatywę w kontaktach z innymi, jednak warto
poświęcić na to trochę swoich sił. W efekcie my
poczujemy się lepiej, a także sprawimy, że inna
osoba będzie miała z kimś kontakt.
   Nie wiesz z kim mógłbyś porozmawiać? Rozmowy z
rodziną też są OK i warto je praktykować. A może
jest ktoś z kim rzadko rozmawiasz, a teraz jest dobry
moment żeby się odezwać?



Zadbaj o aktywność fizyczną, zacznij lub wróć do
uprawiania sportu, spróbuj czegoś nowego. Ruszaj się!
Nawet w rytm muzyki we własnym pokoju. 

Staraj się jeść posiłki o regularnych porach. Jeśli możesz,
nie jedz ich przed ekranem. 

Planuj przerwy w lekcjach! Wykorzystuj je na coś
relaksującego lub jakąś aktywność. Pochodź po pokoju,
skorzystaj z toalety, zjedz coś, porozmawiaj z kolegami
równocześnie tańcząc po pokoju, wyjdź na balkon lub
do ogrodu, popatrz na niebo lub zielone rośliny,
posłuchaj ulubionej muzyki z zamkniętymi oczami itd. 

Planuj codzienne przyjemności! Pomyśl, że po
skończonych lekcjach i innych obowiązkach zrobisz coś
dla siebie, zaplanuj to i wprowadź w życie :)

Korzystaj z pogody! W ładne dni koniecznie wyjdź z
domu, najlepiej spędzaj czas bez ekranu.

  Przedłużająca się nauka w formie zdalnej może
pogłębiać wcześniej odczuwane odczucia
obniżonego nastroju, silnych reakcji na stres, stanów
depresyjnych, zaburzeń odżywiania, lęku przed
nauką lub ludźmi. W takich sytuacjach najlepszym
wyjściem jest powiedzenie o tym komuś
zaufanemu – przyjacielowi, rodziców, wychowawcy
itd.  

 Jeśli nie masz osoby, której chciałbyś o tym
opowiedzieć możesz napisać do naszego zespołu –
pani pedagog i psycholog. 

 Martwisz się o siebie lub o przyjaciela? Czujesz, że
już nie możesz dłużej wytrzymać? Nigdy nie duś
w sobie takich odczuć! Pisz do nas lub dzwoń na
numer Telefonu Zaufania Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę 116 111. 

Odpoczywaj tak, jak lubisz4.

Znajdź swój sposób na gorsze dni. Kiedy masz zły nastrój i
twoje zasoby psychiczne są na wyczerpaniu, znajdź
sposób na zadbanie o swoje potrzeby. Inaczej mówiąc -
sposób na naładowanie wewnętrznych baterii. 

Pomyśl o dniu, czasie, na który czekasz. Może to być
najbliższy weekend, swoje urodziny, spotkanie z przyjaciółmi
lub wakacje. Planuj, co chciałbyś wtedy porobić, skup się na
przyjemności jaką z tego będziesz miał. 

Kiedy czekasz na swoje plany lub przerwę skupiaj się na
jednym, dwóch dniach. Staraj się nie myśleć o czasie, który
Cię od nich dzieli. Skupiaj się na tym co masz do wykonania i
odhaczaj kolejne czynności. Przerwa w końcu przyjdzie :)

 

Nic nie pomaga? Napisz do nas!
 

agnieszka.budkiewicz@zssp.pl
gora.katarzyna@zssp.pl

Co może pomóc?
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A u t o r :  A g n i e s z k a  B u d k i e w i c z  -  p e d a g o g  s z k o l n y
w  Z e s p o l e  S z k ó ł  S a l e z j a ń s k i c h  w  P o z n a n i u

   Co jeśli nie masz już zupełnie siły? Pomyśl o tym,
co mógłbyś odpuścić. Co jest tego dnia, w tej chwili
najważniejsze żeby zrobić? Większość rzeczy da się
przełożyć na trochę później. Wszyscy mamy prawo
czasami odpuścić. Być może ten jeden sprawdzian
nie musi być napisany na 100%? Być może warto
poprosić kogoś o pomoc przy trudnym zadaniu
domowym? Być może sprzątanie pokoju może
poczekać jeden dzień dłużej?
    Ważne by w takiej sytuacji wykorzystać czas na
odpoczynek, coś co nas naprawdę zrelaksuje, da
wypocząć naszemu umysłowi i ciału.  Dobre będą
ćwiczenia fizyczne, zdrowy posiłek, obcowanie z
naturą lub sztuką. Dobrze byłoby ograniczyć wtedy
patrzenie w ekran. Najlepiej odpoczywamy, kiedy
robimy coś przyjemnego i jest to najważniejsze w
naszym "ładowaniu baterii".
    Jeśli mimo odpoczynku nasze siły nie wracają i w
ciągu kolejnych dni czujemy się tak samo źle albo
gorzej, warto zwrócić się do kogoś o pomoc.
Po wskazówki możecie zgłosić się także do
pedagoga - szkolnego specjalisty od nauki :)



  Szkoła salezjańska bez teatru?
Niemożliwe!
 Oczywiście, że niemożliwe, dlatego od samego
początku, od pierwszych miesięcy istnienia naszej
szkoły tworzymy teatr. Najpierw skromnie:
działało kółko teatralne dla szkoły podstawowej i
gimnazjum, a od kiedy powstało PSLO – narodziła
się Licealna Grupa Teatralna. O jej żywotności i
wartości dla licealistów świadczyć może ilość
premier (przedstawień klasyki dramatu polskiego
i światowego od Szekspira do Ionesco i od Fredry
do Mrożka), tłumna i wierna widownia i...
tęsknota absolwentów do szkolnej sceny, która
zaowocowała powstaniem Teatru Absolwentów
„Ajażelka”.

Co było naszym celem? 
  Celów było sporo, z punktu widzenia nauczyciela
i opiekuna to między innymi stworzenie uczniom
możliwości obcowania z świetnymi tekstami
literackimi – obcowania zażyłego, dogłębnego
interpretowania postaci i angażowania się
emocjonalnego w zdarzenia sceniczne. Dzięki
zajęciom teatralnym wiele ważnych tekstów
(także lekturowych) stało się dla uczniów czymś
ciekawym, bliskim i atrakcyjnym.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • O NAS
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Od kółka teatralnego dla PSSP i PGS
przez Licealną Grupę Teatralną do

Ajażelki
OPRACOWAŁA 

ANNA KUKOROWSKA
   Innym ważnym celem było poznawanie kultury
dawnych epok (np. obyczajów pokazanych w
komediach Moliera, Fredry czy Gabrieli Zapolskiej)
oraz różnych konwencji teatralnych (od realizmu
po groteskę).
  Ogromnie ważne było też uczenie się pracy
zespołowej, odpowiedzialności za wspólne
przedstawienie i wspomaganie się na wszystkich
etapach jego powstawania.

A jakie są etapy powstawania spektaklu
teatralnego? 

  Tego też uczyliśmy się w naszej grupie: kolejne
fazy prób, tworzenie sytuacji scenicznych,
scenografii, wykorzystania rekwizytów, zasad
funkcjonowania sceny – a wszystko to robiliśmy
sami, dzieląc się pomysłami i uzupełniając
umiejętnościami.



 Ważnym celem było też danie możliwości
zaistnienia na szkolnej scenie każdemu, kto chciał
się sprawdzić, odkryć swoje możliwości, rozwinąć
predyspozycje, przełamać nieśmiałość czy
nauczyć się czegoś nowego. W dodatku w
atmosferze świetnej zabawy i w doborowym
towarzystwie. Jak wspominają dawni nasi aktorzy
– śmiech na próbach nigdy nie ustawał.

Co nam się udało? 
Stworzyć wiele, naprawdę wiele przedstawień,
które dla aktorów i widzów pozostaną czymś
pamiętnym, wspaniałym, znaczącym. 
Wystąpić w paru konkursach i zdobyć uznanie,
nagrody oraz możliwość zagrania na scenie
Teatru Muzycznego.
Zachęcić do oglądania naszych przedstawień
liczną i wspaniale nas wspierającą widownię, która
bawiła się z nami na każdym przedstawieniu.
  Co dalej z Licealną Grupą Teatralną?

Epidemia pokrzyżowała wiele naszych planów, z
tym większym zapałem przystąpimy do pracy,
gdy tylko będzie to możliwe. W szkole czeka na
nas sala numer dwa z kulisami i kurtyną,
garderoba pełna kostiumów, niezrealizowane
scenariusze. Gdy spotkamy się i podzielimy
nowymi pomysłami, połączymy swoje siły i
poczujemy tę jedyną w swoim rodzaju atmosferę
wspólnego tworzenia – wrócimy na szkolną scenę
i zaprosimy naszych wiernych widzów na kolejne
przedstawienie.
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I osiągnięcie najważniejsze: „zarażenie”
teatrem sporej grupy uczniów, którzy nawet
po ukończeniu szkoły wciąż nie tracą z nim

kontaktu: chodzą na przedstawienia,
zajmują się aktorstwem amatorsko (a

niektórzy nawet profesjonalnie), odwiedzają
Licealną Grupę Teatralną, a ostatnio założyli

Teatr Absolwentów, by kontynuować
przygodę ze sceną.



 Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda
praca Salezjańskich Wiadomości “
od kuchni”? Postaramy się choć w małym
stopniu zaspokoić Waszą ciekawość!
 Salezjańskie Wiadomości pod przewodnictwem
Pani Katarzyny Latos, rozpoczęły swoją
działalność w naszej szkole już w 2018 roku.
Zostało wtedy utworzone wydanie specjalne,
dotyczące Świąt Majowych. Taki sposób
przedstawiania wydarzenia historycznego
spodobał się wielu uczniom, co przyczyniło się do
późniejszego powstania Wiadomości na temat
wybuchu II Wojny Światowej oraz Powstania
Wielkopolskiego. Wraz z upływem
czasu, Salezjańskie Wiadomości przyjęły również
charakter informacyjny oraz humorystyczny.
       
 Podstawą przygotowań są cotygodniowe
spotkania. Podczas nich robimy “burzę mózgów”
oraz dzielimy się funkcjami, których jest naprawdę
wiele. Są one bardzo zróżnicowane - począwszy
od prowadzących, aż po montażystów, którzy
zazwyczaj zachowują swoją anonimowość. Kiedy
już wiadomo kto czym się zajmuje, powstaje
scenariusz, który bardzo ułatwia nam późniejszą
pracę. 

   

A jakie materiały wykorzystujemy do
nagrania wiadomości? 
Większość materiałów, takich jak zapowiedzi lub
flesz, powstaje w sali nr 211, w której znajdują się
sprzęty potrzebne do nagrywania. Są to m.in.
mikrofony, kamera, oświetlenie oraz green
screen. Jednak nie wszystko można nagrać w
jednym miejscu. Nasi reporterzy wielokrotnie
relacjonowali Wam wydarzenia nie tylko z
budynku szkolnego, ale też spoza niego. Kiedy już
wszystkie materiały są nagrane, przychodzi kolej
na montażystów. Dbają oni o to, aby wszystko
było zrozumiałe, przejrzyste i miłe dla oka.
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Salezjańskie NEWSYOPRACOWAŁY 
ANNA HEBERLE

ANIELA MISZEWSKA



  Ekipa Salezjańskich Wiadomości działa również w
czasie nauki zdalnej. Różnica jest taka, że
spotkania, podczas których dzielimy się
pomysłami, odbywają się online, a materiały
nagrywamy własnym sprzętem, zazwyczaj w
swoim pokoju.

Mamy już za sobą ponad dwadzieścia wydań
Salezjańskich Wiadomości, a w naszej Ekipie
pojawiają się nowe twarze i pomysły. Mamy
nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej,
a nasze filmy trafią do jeszcze większego grona
odbiorców.
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
DZIENNIKARSTWEM,

MONTAŻEM I AKTORSTWEM
DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO

NAS! 



 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad
dołączeniem do wspólnoty?
  W tym krótkim artykule chcieliśmy przybliżyć
trochę ideę tego, co robimy i zachęcić do przyjścia
na spotkanie. Kto wie, może skończycie jak my      
 i wiele innych?  Znajdziecie tam coś dla siebie         
i zostaniecie na dłużej!

Duszpasterstwo CUMA – kim tak
naprawdę jesteśmy?             
Definicji można by podać całkiem sporo, ale
ujmując sprawę w najprostszy sposób – jesteśmy
grupą ludzi szukających Boga, którzy pragną sobie
w tym pomagać. Wiele osób przybywa do naszej
wspólnoty z różnych powodów, jednak
ostatecznie widzimy, że zostają właśnie Ci, którzy
znaleźli miejsce, gdzie czują wsparcie idące od
osób o podobnych doświadczeniach.

Jak wyglądają spotkania? Co my tak
właściwie robimy?             
Spotkania, które przed zamknięciem szkół
odbywały się W KAŻDY PIĄTEK O 18.00
przebiegały zwykle w dość podobny sposób. 

 Po odbytej modlitwie i chwili przerwy zbieraliśmy
się na spotkaniu tematycznym. Organizowane
było zwykle przez któregoś z członków wspólnoty.
Czasami była to prezentacja lub spotkania z
gościem, jednak o wiele częściej dzieliliśmy  się
wówczas  na grupy debatowaliśmy na wybrany
temat, czasem w formie dyskusji na temat
poglądów, prób odpowiedzenia sobie wzajemnie
na pytania, podzielenia się myślami. Nieraz
wydaje nam się, że mamy ustalony sposób
patrzenia na pewne sprawy – jednak wystarczy
jedna osoba, nawet zdanie, żeby umożliwić
spojrzenie na życie z zupełnie nowej perspektywy.          
Na końcu oczywiście to, na co wszyscy czekali –
integracja! Czasem zrobimy coś bardziej na
sportowo, następnym razem pogramy w mafię
lub coś jeszcze innego. 
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Duszpasterstwo CUMAOPRACOWALI
ANNA HEBERLE

ANIELA MISZEWSKA



 Czy to już wszystko?             
Zdecydowanie nie! Trudno w jednym artykule
opisać na co dokładnie składa się należenie do
wspólnoty, zwłaszcza, że dla każdego ta droga
wygląda trochę inaczej. Niektórzy najbardziej
zapamiętują wyjazdy, oratoriady, inni modlitwy w
salezjańskim duchu, jeszcze inni kontakty z
nowymi ludźmi… a najczęściej jest to
indywidualna mieszanka wszystkiego. Jeśli jesteś
ciekawy, jak wyglądałoby to dla Ciebie, lub
chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat
wspólnoty zapraszamy na spotkanie!

Niezależnie od sytuacji, nieodłączny jest śmiech,
duch rywalizacji i zawieranie nowych znajomości –
z doświadczenia wiemy - wiele z nich kończy się
długotrwałą przyjaźnią.               
W czasie lockdownu spotkania zostały
przeniesione do przestrzeni online – jeśli byłbyś
zainteresowany dołączeniem do nich, koniecznie
napisz – nasze adresy mailowe znajdziesz na
stronie cuma.salezjanie.pl/kontakt/ – lub
skontaktuj się z ks. Dawidem bądź którymś ze
znajomych należących do duszpasterstwa.
Dodamy Cię do naszych  grup!
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Jak wyglądają półkolonie dla dzieci?   
  Momentami przynoszącymi najwięcej emocji i
nieraz wymagającymi najwięcej pracy są
organizowane półkolonie dla najmłodszych. Jako
charytatywni wolontariusze, członkowie naszej
wspólnoty zostają dwa razy do roku animatorami
grup, zapewniając wszystkim uczestnikom – ale
również samym sobie – dużo nowych
doświadczeń i świetnej zabawy!



 Dziesięcioro uczniów klasy 7c Zespołu Szkół
Salezjańskich w Poznaniu i IES La Torreta w
Elche (południe Hiszpanii), w prowincji
Alicante rozpoczęły współpracę w ramach
projektu E-pal Project.  

 Jego celem jest doskonalenie praktycznych
umiejętności wykorzystywanych w życiu
codziennym, nawiązanie przyjaźni z
hiszpańskimi rówieśnikami oraz poznanie
kultury i tradycji innego kraju. 

 Projekt polega na wymianie maili w języku
angielskim między uczniami naszej szkoły a
uczniami szkoły z Elche. Do tej pory podzielili
się już wiedzą na temat tradycji
bożonarodzeniowych w swoich krajach oraz
własnymi zainteresowaniami. Młodzież
poleciła sobie godne zwiedzenia miejsca w
kraju i na świecie.
 

E-pal Project 
   
 Korespondowali również na tematy związane
z ekologią; wskazywali gotowe rozwiązania i
ciekawe pomysły mające na celu ochronę
środowiska. 

 Jestem przekonana, że cele projektu zostaną
z łatwością osiągnięte, a nasi podopieczni
dobrze się przy tym bawią. 
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Po l and  -  S pa i n

K o o r d y n a t o r  p r o j e k t u :  P a u l i n a  M a d a j c z a k



   "Każdy jakieś hobby ma”, a
uczniowie klasy 2b PSSP doskonale o
tym wiedzą i z zapałem rozwijają swoje
zainteresowania i pasje. To jeszcze nie
wszystko – dzieci chętnie dzielą się
tym, co je fascynuje i postanowiły
przedstawić to społeczności szkolnej
na zdjęciach.
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ma!

Każdy jakieś

Kuba H. – wędkarz pierwszej klasy 

Marta H. – uwielbia konie Szymon Sz. - doskonały gitarzysta

klasa 2b
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Mateusz J. - kocha czytać 
książki i grać w szachy

Maksymilian H. - na widok ciasteczek, 
które piecze aż ślinka cieknie

Henryk K. - piłkarz nad piłkarze.

Hania W. - jak sama mówi „Konie to Jej konik” 



  Interesuję się czołgami z okresu I i II wojny
światowej. Informacje o nich czerpię z Internetu
lub z gry World of Tanks, którą serdecznie
polecam.  
 
  Podczas zmagań wojennych odgrywały one
ważna rolę, ponieważ stanowiły mocną linię
obrony. Niektóre czołgi nie miały grubego
pancerza, dzięki czemu były lekkie i szybkie. 
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N i e t y p owa  pa s j a . Czołgi!

Źródło: Leonardo da Vinci, design for a fighting vehicle. Date late 14-early 15th century Source Bortolon, The Life and Times of
Leonardo, Paul Hamlyn

   Za to te ciężkie, takie jak Maus, który ważył
prawie 190 ton, były wolne, ale dokładnie
opancerzone. Ilość modeli i ich zastosowań jest
fascynująca!  

  W Poznaniu na Cytadeli można zobaczyć sprzęty
wojenne, takie jak samoloty czy właśnie czołgi.

Poniżej: Leonardo Da Vinci w XVI zaprojektował
pierwszy czołg.



Autorstwa British Government Photographer - website, Domena publiczna,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6948414

Autorstwa Nieznany - Rajmund Szubański Polska broń pancerna 1939(&quot;Polish Armored Ttoops
1939&quot;) Edit. MON, Warszawa 1989; ISBN 831107660X, Domena publiczna,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6547138

Źródło: derela.republika.pl
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A u t o r :  R E M I G I U S Z  N O W A K ,  k l a s a  6

Powyżej: A pierwszym czołgiem I wojny
światowej był brytyjski MARK 1. Został
wyprodukowany w 1916 roku.       

Po prawej: Czołgiem, który po raz pierwszy
zawitał w polskiej armii w 1919 roku był
RENAULT FT-17.

Poniżej: Pierwszym produkowanym czołgiem
przez Polskę od 1935 do 1939 roku był 7-TP.
Tych pojazdów wyprodukowano 139 sztuk.

Chcia łbyś
opowiedz ieć  o
swoje j  pas j i  w
następnym
numerze?
Napisz  na adres
a l ic ja .n iedz ie l ska@
zssp.p l



Na samych treningach oczywiście działalność
klubu się nie kończy. Zawodnicy rozegrali w
ostatnich tygodniach wiele meczów kontrolnych
przygotowujących do rozgrywek ligowych z
takimi klubami jak Meblorz Swarzędz, Warta
Poznań, Błękitni Owińska, WAP Poznań, Calcio
Wągrowiec (piłkarze) oraz Radzevia Radzewo,
Jastrzębie Żytowiecko, Kopla Paczkowo,
Błyskawica Niechanowo (unihokeistki i
unihokeiści).

  Ze względu na wprowadzone obostrzenia na
terenie całego kraju, w ostatnich miesiącach
utrudniony jest dostęp do zajęć oraz obiektów
sportowych. Brak ruchu, to nie tylko gorsze
samopoczucie, ale i niższa odporność organizmu.
Wszyscy przecież znamy przysłowie „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”.  Jednak dzięki temu, że przy
naszej szkole funkcjonuje klub sportowy UKS
Salezjanie Poznań, około 100 uczniów 2-3 razy w
ciągu tygodnia regularnie trenuje piłkę nożną i
unihokej pod okiem trenerów. Warto podkreślić,
że jest to możliwe dzięki udostępnianiu obiektów
sportowych przez dyrekcję Zespołu Szkół
Salezjańskich oraz finansowe dofinansowanie z
Urzędu Miasta Poznania.
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Szkolny sport w czasie
pandemii

OPRACOWAŁ
ŁUKASZ WŁOCH



  Braliśmy również udział w turniejach
organizowanych przez kluby z całej Wielkopolski
i osiągnęliśmy dobre wyniki:

 I miejsce na Turnieju Gwiazdkowym w
Kołaczkowie 

II miejsce na Turnieju Gwiazdkowym w
Zaniemyślu 

II i III miejsce na Turnieju Niepodległości w
Krobi.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • PRZEGLĄD SPORTOWY

LISTOPAD 2020 STRONA | 26

  W lutym z dużym opóźnieniem wystartowała
również Wielkopolska Liga Unihokeja.
Wystawiliśmy drużyny we wszystkich sześciu
kategoriach, w których odbywają się rozgrywki. Po
pierwszych turniejach trzecie miejsca w swoich
ligach zajmują juniorki młodsze i młodziczki z
dużymi szansami na walkę o medale w klasyfikacji
końcowej. W kolejnych tygodniach rywalizację
rozpoczną juniorzy młodsi, juniorki starsze, dzieci
i młodzicy.

  Warto również wspomnieć, że jako klub
zostaliśmy poproszeni przez Wielkopolski
Związek Unihokeja o wsparcie w tworzeniu
Wojskowej Reprezentacji Wielkopolski w
unihokeju, która powstała przy 14 Wojskowym
Oddziale Gospodarczym w Poznaniu. Trenerzy
UKS Salezjanie Poznań wraz z zawodnikami
przeprowadzili już dwa szkolenia, podczas
których dzielili się swoją wiedzą na temat zasad i
przepisów gry oraz odbyli wspólne treningi w
jednostce wojskowej przy ulicy Bukowskiej. Na
marzec zaplanowane mamy kolejne konsultacje,
podczas których rozegramy również mecze
kontrolne.



  Żyjemy w bardzo trudnych czasach i zwłaszcza
teraz zdrowie jest bardzo ważne. Musimy mieć
przede wszystkim wzmocniony układ
odpornościowy, aby nasz organizm umiał się
obronić przed wirusami. Nierzadko jednak nie
wiemy, jak prawidłowo o niego zadbać
  W tym artykule przedstawię kilka sposobów,
dzięki którym nasze zdrowie będzie w bardzo
dobrym stanie. 
  Żeby układ odpornościowy był wzmocniony, a
organizm prawidłowo funkcjonował, ważne jest
zdrowe odżywianie.
Są różne diety wspomagające nasze ciało, ale
kluczową rzeczą w odżywianiu jest dostarczanie
odpowiedniej ilości składników odżywczych i
jedzenie wszystkiego z umiarem. Szczególnie
warto ograniczyć spożywanie produktów, które
są bardzo przetworzone, wysokokaloryczne i mają
dużą zawartość  soli. W swojej diecie warto
zwrócić uwagę na warzywa i owoce, gdyż mają
one dużo witamin oraz jeść przynajmniej raz w
tygodniu rybę (najlepiej gotowaną lub pieczoną),
ponieważ zawiera ona niezwykle zdrowe kwasy
Omega-3. 

Jak dbać o zdrowie
w czasie pandemii?

OPRACOWAŁA
MAJA PIECZYŃSKA, KLASA 1 PSLO
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  Podawanie składników obróbce cieplnej zabija
wirusy, a ciepłe jedzenie zapobiega wychłodzeniu
organizmu. Należy też dbać o odpowiednią florę
bakteryjną – pomagają w tym kiszonki – ogórki i
kapusta. Ważne jest dostarczenie organizmowi
witamin z grupy B oraz A, C i D.

  Jeśli chodzi o jedzenie mięsa i nabiału, nie należy
przesadzać – zbyt duża ilość białka jest
niezdrowa dla organizmu. Jedz tego typu
produkty góra 2-3 razy w tygodniu. W czasie
pandemii opłacalne dla odporności organizmu
jest spożywanie ciepłych posiłków. 



prawidłowego odżywiania, 
dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej,
pozwoli ci zdrowo i szczęśliwie przetrwać czas
pandemii koronawirusa.

  Zdrowie psychiczne jest równie istotne, co
fizyczne. Nerwowość wpływa negatywnie  na nasz
organizm. Dlatego należy się relaksować.
Osobiście polecam słuchanie muzyki (tylko nie  za
głośno). Warto również porozmawiać z zaufaną
osobą o powodzie swojego zdenerwowania czy
zdołowania. Może to być na przykład rodzic,
rodzeństwo czy przyjaciel. Innym sposobem jest
oddanie się w wolnym czasie swoim
zainteresowaniom; to chociaż na chwilę pozwala
odprężyć się  i zapomnieć o codziennych
obowiązkach czy troskach.  

  Połączenie tych trzech rzeczy:

  Bardzo ważna jest kondycja fizyczna. Dzięki
ruchowi mózg się dotlenia i efektywniej pracuje.
Warto dbać o formę poprzez lekkie ćwiczenia
rozciągające z rana, które zajmą ci do 10 minut.  
W wolnym czasie możesz rozruszać się trochę, na
przykład zrobić pajacyki, bieg w miejscu czy
przysiady z wyskokiem. Dzięki takim ćwiczeniom
wydziela się hormon szczęścia, a nastrój  po
kilkugodzinnym siedzeniu przed ekranem
komputera poprawi się. Żeby zadbać o kręgosłup  
i zapobiegać wadom postawy, warto wyszukać w
internecie odpowiednie zestawy ćwiczeń
oraz pamiętać  o prostowaniu się (dobrym
sposobem jest naklejenie w kilku miejscach w
twoim pokoju karteczek-przypominajek).

Propozycje ćwiczeń:

Najprościej po całodniowym siedzeniu w domu
wyjść po południu lub wieczorem na półgodzinny
spacer, aby się dotlenić. Takie rozwiązanie nie
tylko dobrze działa na układ ruchu czy mózg, ale
również na cerę.
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  Dzień Kobiet to międzynarodowe święto, często
kojarzone z komercją – obrzucaniem kobiet
kwiatami, czekoladkami i wszelkiej maści tkliwymi
podarkami. Przez jednych traktowane poważnie,
przez innych z dystansem. Niezależnie od tego,
jakie podejście jest nam bliższe, należy przyznać,
że dni obfitujących w szacunek i docenianie
drugiego człowieka, nigdy nie jest za wiele. Nie
zawsze jednak tak było. Poniższy artykuł ma na
celu prześledzenie dziejów święta kobiet.
  Początków tego święta szukać możemy się już w
starożytnym Rzymie, gdzie nosiło nazwę
matronalia i ściśle związane było z płodnością i
macierzyństwem. Składano wówczas ofiary bogini
połogu – Junonie, a kobiety obdarowywano
prezentami. Co ciekawe, nie było to tylko święto
dobrze sytuowanych, ale również niewolnic, jak i
kobiet lekkich obyczajów. W XIX w. odnotowano
natomiast ciekawy zwyczaj praczek z Bonn Beuel,
które dla oderwania od szarej codzienności,
organizowały liczne zabawy, okraszone tańcami i
śpiewem.
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Kobiety na traktoryOPRACOWAŁA
ALEKSANDRA RUMIŃSKA, 2 PSLO 

  Dopiero jednak wiek dwudziesty przedefiniował
pozycję kobiet w społeczeństwie, na co złożył się
szereg wydarzeń, które można uznać za źródło
symbolicznego Dnia Kobiet. Jednym z
najważniejszych, był strajk nowojorskich robotnic
fabryk, który miał miejsce 8 marca 1908. Wzięło w
nim udział aż 15 tysięcy kobiet. Warto wspomnieć,
że nie posiadały one wówczas żadnych praw, więc
wystąpienie było aktem niesamowitej odwagi.
Kobiety oczekiwały wynagrodzeń i przywilejów
równych mężczyznom (między innymi praw
wyborczych). 

Właściciele fabryk, zaskoczeni obrotem spraw,
postanowili zamknąć miejsca pracy. Nie byłoby w
tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że w
jednym z nich, zamkniętych zostało ponadto 129
robotnic. W nocy wybuchł pożar i z fabryki, jak i ze
wszystkich uwięzionych w niej ludzi, pozostał tylko
proch. W ramach poparcia manifestacji  i
upamiętnienia tragicznych wypadków, pierwszy
amerykański Dzień Kobiet obchodzono już
niespełna rok później, 28 lutego 1909 r.



  Święto oficjalnie ustanowiono rok później, 8
marca i przyczyniła się do tego kopenhaska
Międzynarodówka Socjalistyczna, z Klarą Zatkin
na czele. Miał to być wyraz szacunku dla
sufrażystek, które aktywnie walczyły o
równouprawnienie kobiet, nierzadko ryzykując
swoje zdrowie i życie.                                                                                                              
Następnym przełomowym wydarzeniem był strajk
kobiet w Petersburgu, który miał miejsce 8 marca
1917r. Hasło manifestacji – „Chleb i pokój”,
odnosiło się do niekorzystnej sytuacji
ekonomiczno-gospodarczej, która miała wówczas
miejsce w Rosji. Manifestanci, obawiając się
otwartej wojny, wstrzymywali się z radykalnymi
działaniami. Jedynymi, które chciały działać
natychmiast, były robotnice tekstylne.
Determinacja i walka popłaciły obaleniem cara
Mikołaja II.

  Jak można zauważyć, na przestrzeni wieków
znaczenie Dnia Kobiet było zmienne. Początkowo
łączone z zabawą i kultem, w ramach
zmieniających się realiów, ewoluowało w walkę o
równouprawnienie, lepsze warunki pracy czy
służyło propagandzie państwowej. Sądzę, że
świadomość historii tego dnia, jest niezwykle
cenna. Dzięki niej Dzień Kobiet nie musi kojarzyć
się już tylko z tulipanami i bombonierką, ale
przede wszystkim z ciężką pracą, nadzieją i
niewyobrażalną odwagą.

  Zorganizowany ruch kobiet do Polski przybył z
opóźnieniem i jego początków upatruje się w PRL-
u. Było to wówczas święto państwowe i
propagandowe – wyróżniano tylko kobiety
pracujące. Robiono z tej okazji mnóstwo zdjęć
pracownic różnych sektorów gospodarki,
wieńcząc je takimi napisami jak: „Kobiety uczczą
swoje święto wzmożonym współzawodnictwem
pracy” albo „Tysiące kobiet staje w szeregach
przodowników pracy”; obdarowując mydłem,
ścierkami, kawą, ręcznikami i – symbolicznymi już
– goździkami i rajstopami.
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Moje wybory
Wolę lody malinowe, mój tata miętowe.

Wolę słońce niż chować się w cieniu.
Wolę biedronki w kropki i łąkę.

Wolę deszcz niż burzę – chyba jej się boję.
Wolę piaszczystą plażę niż luksusowy basen przy

hotelu.
Wolę śpiew skowronka niż najnowszy hit w radiu.
Wolę popełniać błędy i umieć je poprawiać niż żyć

nieuczciwie.
Wolę uśmiech na twarzy niż markowe buty i smutek.

Wolę jednego prawdziwego przyjaciela niż tysiąc
znajomych w sieci.

Wolę być sobą niż zakładać maskę, aby przypodobać
się komuś.

Wolę urodziny niż imieniny.
Wolę spodnie niż sukienkę.

Wolę drobne upominki z zaskoczenia niż drogi
prezent pod choinkę.

Wolę być szczęśliwa i nie myśleć, co będzie później.
Wolę żyć chwilą i czuć się jak motyl.

Wolę …
Wolę …

Wolę moje życie niż być osaczona przez innych.
Wolę mój świat.

Wolę moje miękkie kapcie i mój różowy koc.
Wolę nie pamiętać, że nie zawsze w życiu jest

kolorowo.
Wolę wierzyć, że wszystko się ułoży.

Wolę życie spokojne niż w biegu.
Wolę cieszyć się z tego, co mam niż pragnąć więcej.

Wolę wrócić do szkoły niż siedzieć w domu.
Wolę spokojny sen niż koszmary.

Wolę nie myśleć czy mi to wszystko się spełni.
Wolę mieć nadzieję, która daje radość.

Wolę…
Amelia Maciejewska

Nadzieja 
Za oknem piękna pogoda,
Może Ci sił trochę doda.

Już masz dosyć domowej niewoli,
Chciałbyś się nacieszyć swobodą do woli.

Nie możesz z odosobnieniem dać sobie rady,
Internet daje Ci tylko porady.
Brakuje spotkań z kolegami,

Pozostała Ci praca z komunikatorami.
Ciągle masz nadzieję, że będzie normalnie
I spotkasz się z przyjaciółmi tak, jak to było

dawniej.
Aleksandra Iwanowska

Wolę psa od kota
Wolę, gdy przyjdzie sobota

Wolę czas spędzać na dworze
Wolę kąpiel w jeziorze
Wolę wodę od herbaty
Wolę czerwone kwiaty

Wolę spać niż grać
Wolę filmy oglądać

Dobrochna Wiśniewska
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Skradzione wieczory
Mamo…

Ukradłam Ci tyle sennych wieczorów…
Tyle zachodów słońca …
Wszystko, co kochasz…

 
Nie córeczko…

To wszystko zabrał mi czas.
To były nasze senne wieczory.

Nasze zachody słońca i to wszystko, co kochamy.
 

Z Tobą deszcz wydawał się mniej straszny, kwiaty
bardziej kolorowe.

 
To nie Ty córeczko…

To czas.
Cicho tyka zegar.

Czas….
Salezjańska literka

Wolę 
Wolę biegać na boso niż wysokie szpilki.

Czuć ciepły piasek pod stopami i nie spieszyć się...
 

Wolę lody miętowe niż waniliowe, 
bo przypominają mi KOGOŚ ważnego,

kto otrzymał już anielskie skrzydła.
I pewnie biega teraz po niebiańskiej polanie,
czekając, aż zjawię się po tej drugiej stronie...
I razem znów zjemy lody pachnące miętą...

 
Wolę powiew wiatru,

który rozwiewa moje kasztanowe włosy…
niż klimatyzację...

Nie jest przyjazna dla środowiska…
 

Wolę śpiew ptaków, 
który stanowi balsam dla moich uszu,

niż nowy hit w radio...
 

Wolę być sobą,
niż zakładać maski i wcielać się każdego dnia w inną

rolę...
 

Wolę Ciebie, niż tysiąc "przyjaciół" w sieci.
Ciebie, który zrozumie, pocieszy i nie pozwoli stanąć

w miejscu.
 

Pójdziemy razem mimo kłód, które życie rzuca nam
pod nogi.

 
Nie poddamy się. 

Nie będziemy słuchać innych ludzi,
którzy nam źle doradzają,

bo wtedy czas popłynie bez nas,
a my stracimy po prostu życie,

które jest tak drastyczne,
a zarazem piękne...

Wolę być szczęśliwa niż płakać w ukryciu...
Tylko muszę jeszcze się tego nauczyć...

 
Wolę...
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Niezłe ziółko
(Barbara Kosmowska)

Ta książka to prawdziwy skarb! Piękna i wzruszająca
opowieść o Eryku, który dzięki relacji z Babcią
Malutką odnajduje prawdziwą wartość życia. Nawet
wtedy, gdy nie wszystko układa się tak, jak tego
pragniemy – wcale nie trzeba uciekać. Okazuje się, że
wszystko ma swoje jasne strony i głęboki sens.  Eryk
właśnie dzięki przyjaźni z babcią, która na jakiś czas
zamieszkała w jego rodzinnym domu, odkrywa swoją
pasję do zielarstwa. Szybko uczy się nazw roślin,
zakłada nawet własny ogródek. Babcia Malutka
okazuje się być prawdziwą powierniczką sekretów i
rozterek wnuka; potrafi też w niezwykły sposób
sprawić, że w każdej trudnej sytuacji da się na
powrót uwierzyć w swoje możliwości i marzenia. 
 Historia jest też mądrą próbą zmierzenia się ze
stratami, jakich każdy z nas musi w swoim życiu
doświadczyć. Całości wydawnictwa dopełniają
znakomite ilustracje Emilii Dziubak, przepełnione
światłem i niesamowitą atmosferą przygód i emocji
głównego bohatera.
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W BIBLIOTECE SZKOLNEJ KAŻDY
ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

KSIĄZKI PROPONOWANE PRZEZ 
PAULINĘ SUBOCZ - BIAŁEK 



Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią*,
*( Bo często sami nie wiedzą)
(Boguś Janiszewski, Max Skorwider)

Jak podaje wydawca – to książka dla każdego (dla
młodzieży od 9 do 113 lat). I nie można się z tym nie
zgodzić! Opracowana w humorystyczny sposób,
przepełniona barwnymi ilustracjami, schematami, a
nawet elementami komiksu sprawia, że nawet
najtrudniejsze zagadnienia wydają się ciekawe i jakże
ważne. W książce Bogusia Janiszewskiego można znaleźć
odpowiedzi na wiele pytań: „Skąd się biorą pieniądze i
czemu wciąż jest ich za mało? Dlaczego jedni zarabiają
więcej, a inni mniej? Do czego państwu potrzebny jest
budżet? Po co nam podatki i dlaczego musimy je płacić?
Dlaczego gospodarka raz się rozwija, a raz nie? Co robić,
gdy w skarbonce albo w portfelu widać dno? Czy fajnie
jest mieć własna firmę? Po co Ci ekonomia? Przekonaj
się!”
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III Akcja Biblioteczna

Bibliofile, mole książkowe, zaczytani i
czytający w przerwach…! Serdecznie
dziękujemy za udział w Akcji Bibliotecznej

Akcję zorganizowała po raz kolejny Rada
Rodziców we współpracy z Panią Pauliną Subocz –
Białek (bibliotekarką) oraz przedstawicielem
uczniów – Maksymilianem Owczarzakiem z kl. VIII
b PSSP.

Po 8 marca 2021 r. zostaną ogłoszone wyniki
Akcji, a w terminie późniejszym – będziecie mogli
pójść do biblioteki i sprawdzić z uśmiechem na
twarzy, że w zakupionych przez Was książkach
jest stosowna adnotacja o życzliwym geście z
Waszej strony.
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“RODZINA, ACH RODZINA” - CZYLI
O HISTORII PEWNYCH SIÓSTR PRACOWAŁA

SYLWIA STASZAK 

  Monika Śliwińska to autorka świetnej biografii
Stanisława Wyspiańskiego czy historii sióstr
Pareńskich (“Muzy Młodej Polski”). Tym razem
również postanowiła pokazać relacje kobiet, które
znamy z historii literatury. “Panny z “Wesela” to
opowieść o Annie Tetmajerowej  i Jadwidze
Rydlowej. Starszym uczniom te postaci są znane,
jak tytuł wskazuje z dzieła “Wesele”. Jednak ich
życie było bardziej skomplikowane, niż na kartach
dramatu przedstawił to Stanisław Wyspiański.  

  Tytułowe panny pochodziły ze wsi Bronowice,
gdzie życie toczyło się zgodnie z rytmem natury.
Jednak to nie przeszkodziło im mieć mężów z
miasta. O ile Anna Tetmajerowa musiała mierzyć
się z niechęcią rodziny męża, to Jadwiga Rydlowa
była ukochaną synową i bratową. Losy tych kobiet
skupiają jak w soczewce losy polskiej rodziny
przełomu XIX  i XX wieku. 
 
  Książka Śliwińskiej to przede wszystkim historia
rodziny, która jest wsparciem, największym
dobrem i kształtuje człowieka. Niech zachętą to
lektury będzie fragment testamentu Lucjana
Rydla:

“Na wypadek śmierci mojej stwierdzam, że do
ostatniego tchnienia wielbiłem Boga, Stworzyciela
i Odkupiciela mojego, że Mu dzięki czynię za
wszystko, za życie i śmierć, i że Jemu ofiarowuję
moje pragnienie życia, mój żal, a Jego opiece
oddaję co mam najdroższego na ziemi: Żonę,
Matkę, Dzieci i Siostry”. Tak wielka była miłość
Rydla do żony Jadwigi.



   Choinka mieniła się różnymi odcieniami błękitu. Zirdel nie wierzyła, że czarodziej
przyjechał tu tylko po to, żeby ubrać im drzewko. Jednak musiała przyznać racje Mary –
choinka wygląda pięknie. 
Zatrudniać czarodzieja do przyozdobienia choinki! Dobre sobie! Na pewno coś jeszcze
przyjechał tu załatwić! – myślała patrząc na dzieło Ceoandera.  
- Piękne drzewo, prawda? – Za nią pojawił się jakiś wysoki mężczyzna. To był ten sam
ciemnowłosy, co stał za czarodziejem!  
- To ty! Jeden z towarzyszy Ceoandera!  
- Bastian – przedstawił się – Muszę podziękować ci za wskazanie nam drogi. Shirru zawsze
się gubi! – Zaśmiał się nerwowo, czując, że rozmowa się nie klei. 
 - Em… nie ma za co. Zirdel – podała mu rękę.  
Po chwili niezręcznej ciszy Zirdel zebrała się w sobie i spytała: 
- Co tutaj robicie? Kim jesteście? Bo jestem prawie pewna, że wcale nie przyjechaliście tutaj
ubrać choinkę na festyn!  
- Nie wiem, o co Ci chodzi! Ceoander dorabia sobie na byciu dekoratorem! – obruszył się
Bastian. – Jest ślepy, więc potrzebuje osób do czytania map i trzymania wart w nocy na
drodze!  
- Do dekorowania nie potrzeba magii, a on nie wygląda na typowego pana od farb do ścian i
kwiatków! 
 - Nie osądzaj ludzi po wyglądzie! Poza tym może postarałabyś się być milsza dla nowo
poznanych ludzi. Jak będzie? 
- Nie mam w zwyczaju ufać ludziom, których nie znam... – prychnęła Zirdel.  
Bastian zmarszczył nos i westchnął odprowadzając Zirdel wzrokiem, bo dziewczyna
wycofała się do pobliskiej tawerny chcąc uniknąć dalszej rozmowy z mężczyzną.  
- Być milszą! Jasne! To, że inni są zaślepieni faktem, że czarodziej im choinkę ubrał, to nie
znaczy, że ja dam się przekupić! Nie znamy ich! Pojawili się znikąd! Na pewno coś knują… -
mówiła sama do siebie Zirdel sącząc piwo z drewnianego kufla. 
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       Zirdel obudził ostry zapach dymu, który piekł ją w nosie, a kiedy dostał się do płuc dziewczyna
zaczęła kaszleć i prychać.  
- Co jest?! – Kaszel nie ustępował, a oczy dziewczyny załzawiły się. – M-mary!  
Na korytarzu nikogo nie było. Drogę na schody oświetlało pomarańczowe światło ognia. Zirdel nie
mogła znaleźć ani źródła płomieni, ani swojej siostry.  
- Mary! Mary! – Żadnej odpowiedzi. Zirdel obawiała się, że skoro jej siostra nie odpowiada to
oznacza, że albo udusiła się dymem lub usmażyła jak tost albo już dawno uciekła z domu.  Nie
zrobiłaby tego! Nie uciekłaby beze mnie! Ona musi gdzieś tu być! – myślała Zirdel.  
Jej oczy były całe mokre, a na polikach miała ślady łez. Dymu było coraz więcej, ale nigdzie nie było
ognia.  Zirdel słabła z minuty na minutę. 
- M-mary… - dziewczyna kaszląc upadła na podłogę. Jej siostry nie było w żadnym pokoi z domu.
Gdzie ona do cholery się podziewała?!  
– Jak cię znajdę, to cię uduszę! – Zirdel straciła przytomność.      

- Hej! Hej! Panno Zirdel! – ktoś klepał ją po twarzy. Dziewczyna otworzyła swoje żółte oczy i
spojrzała na swojego wybawcę. 
Był to mały Wallder, parobek sąsiadów. Każdy w okolicy nazywał go pieszczotliwie Wallie i mimo
swojego młodego wieku był dość rosły i silny.  
Byli na dworze blisko domu, ale cały czas można było wyczuć żar ognia i zapach dymu. 
- Wallie? To ty? 
- Panno Zirdel! Jeju, jak dobrze, że pani się ocknęła! Pan Collins kazał mi pomóc wyciągnąć panią z
tego domu!  Wyciągnąć? O czym mówił mały Wallie? I wtedy Zirdel przypomniało się. 
- MARY! Wallie co z Mary? Byliście w domu, prawda? Była tam? Wallie, ej no, słuchasz mnie czy nie?
– ale chłopiec nie słuchał. Jego twarz była skierowana w stronę jakiejś postaci, a z jego policzków
spłynął cały kolor.  
- Wallie, schowaj się w krzakach – powiedziała Zirdel, kiedy zobaczyła, że postać ma dość spory
miecz w ręce i ani trochę nie wyglądała przyjaźnie.  
Zirdel wolała, żeby Wallie się schował na wypadek, gdyby nieznajomy miał zamiar użyć miecza na
jakimś przypadkowym człowieku.  
- Ale… p-panno Zirdel!  
- Krzaki! Natychmiast! I ani mru-mru! Nie wiemy, czy on jest dobry, prawda, Wallie? – chłopiec
skinął i szybko schował się pomiędzy gałęziami krzewów. 
    Postać zdjęła swój kaptur i oczom Zirdel ukazała się twarz około czterdziestoletniego
mężczyzny. Miał kruczoczarne włosy i potarganą brodę z siwymi pasmami, a jego tygrysie oczy
powoli lustrowały okolicę, aż w końcu zatrzymały się na linii domów, która prowadziła do placu
głównego.  Cisnął coś do środka jednego z nich.  
        Zirdel niezbyt zrozumiała, co to miało na celu. Do czasu, kiedy to coś wybuchło, a siła eksplozji
odrzuciła Zirdel w krzaki. Szkło niczym zabójcze kolibry wystrzeliło w ich stronę.  
Wallie zdążył się zasłonić, ale kilka odłamków dostało się do Zirdel.  Dziewczynie wydawało się, że
ogłuchła, ale potem przy towarzystwie nieznośnego pisku po chwili mogła znowu słyszeć.  
- Cholera…jasna…psia krew – warknęła Zirdel wyczołgując się z krzaków.  
Nieznajomy widząc, że dziewczyna jeszcze żyje tylko pokiwał głową z, ktoś mógłby powiedzieć,
uznaniem.
- Brawo! Jeszcze żyjesz! Mell była o wiele mniej wytrzymała… tak samo jak jej pierworodna, Mary. –
Zirdel wzdrygnęła się, kiedy usłyszała imię swojej matki.
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.- Coś ty powiedział? – zapytała rozwścieczona. Jak on śmiał wymawiać imię jej matki! Kim on w
ogóle był?! – ZADAŁAM CI PYTANIE POMYLEŃCU!  
Nieznajomy roześmiał się, a potem teatralnie chwycił się za serce. - Czyli Mell nie wspominała ci o
swoim dawnym przyjacielu Basilanie?! Mell, jak mogłaś?! – powiedział rozbawiony patrząc w niebo.
– Chociaż… ty jesteś tą młodszą, prawda? Może Mary będzie kojarzyła moje imię… 
- Skąd znasz imię mojej siostry?! – spytała Zirdel. Złość powoli była zastępowana strachem. Skąd
on tyle o niej wiedział?! Skąd znał jej matkę?!  
- No… dalej, pomyśl! Kim była twoja matka? – powiedział powoli podchodząc do niej. Klinga jego
miecza szurała o podłogę.  
- Była zwykłą gospodynią… zmarła na gruźlicę… skąd ty... 
- GOSPODYNIĄ?! MELLA WOLER GOSPODYNIĄ?! – wyraz twarzy Basiliana zmienił się z
rozbawionego na wściekły. – Kto ci nagadał te bzdury?! Ona była…  
Przerwało mu porządne uderzenie w twarz. Zirdel miała dosyć. Nie wiedziała, kim był ten zbir i
czemu zdawało mu się, że jej matka była nie wiadomo kim, ale ona nie miała zamiaru dalej tego
słuchać. 
- Posłuchaj! Nie wiem, kim jesteś i dlaczego wiesz tyle o mojej matce, ale chciałabym cię poprosić
żebyś zamknął swoją paskudną gębę! Dobrze?! – nieznajomy nie odpowiedział tylko wymierzył
miecz w jej stronę i splunął.  
Cała Mell… - wyszeptał. – Normalnie, gdybyś była trochę milsza to starałbym się ciebie po dobroci
zaprosić, żebyś do mnie dołączyła, ale teraz? Obawiam się, że trzeba będzie użyć przemocy, przy
twoim zachowaniu. – Basilan zamachnął się mieczem i wtedy dostał czymś co wyglądało jak duża,
jasna kula.  
     Kula zniknęła, a obok pojawił się wystraszony Wallie. 
- Panno Zirdel! – chłopiec podbiegł do dziewczyny. W oczach miał łzy. – Tak się martwiłem! Po
wybuchu pobiegłem po pomoc! I dobrze, bo pani miała racje, ten człowiek wcale nie jest dobry! –
mówił szlochając. Obok nich stał Ceoander, a zaraz potem na koniu przyjechał Bastian.  
- Zirdel! Wszystko w porządku? Jak się czujesz? – Dziewczyna tylko mruknęła coś pod nosem i
pomogła wsiąść Walliemu na konia i sama usiadła na rumaku.  
     Basilian wstał i warknął coś pod nosem, chciał rzucić się w pogoń za koniem, ale zablokował mu
drogę Ceoander waląc go w brzuch kosturem.     
- Kim on do cholery jasnej był?! – zapytała Zirdel nie zważając na przeklinanie w obecności
Walliego.  
- Wyjaśnimy ci wszystko jak będziemy w bezpiecznym miejscu. Shirru już jedzie tam z Mary. –
odparł Bastian. – Wallie, odstawimy cię w oberży, tam czeka na ciebie pan Collins i twoi rodzice.  
Wallie szybko znalazł się w objęciach matki i ojca, a Bastian nie myśląc nawet o tym, że Zirdel
chciałaby się pożegnać kazał swojej klaczy jechać.  
- Zostawicie ich tutaj? Z tym bandytą?! – Zirdel patrzyła na oddalające się domy i oberżę.  
- On chce ciebie, a nie ich. Poza tym Ceoander to czarodziej, pamiętasz? Kilka zaklęć ochronnych i
gotowe – dziewczyna nie chciała wierzyć, że ton mężczyzny był tak spokojny.  
- A co z moją sio... – zaczęła Zirdel, ale przerwało jej uderzenie w konia. Klacz przewróciła się, a z
nią polecieli Bastian i Zirdel.  
   Dziewczyna poczuła jak piach wpada jej do ust. Zaczęła kaszleć, łzy napłynęły jej do oczu i
poczuła jak jej dłonie i kolana zaczynają ją piec. Klacz próbowała się podnieść, ale była zbyt
poturbowana, żeby sama mogła wstać. Natomiast Bastiana nigdzie nie było widać.  
Udało jej się obrócić głowę i zanim okolicę spowiła ciemność zobaczyła czarną szatę Basiliana.
-
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S p o d o b a ł o  C i  s i ę  o p o w i a d a n i e ?
K o l e j n y  f r a g m e n t  
w  n a s t ę p n y m  n u m e r z e !

Autor :  A M E L I A  S Z C Z Y G I E L S K A ,  k l a s a  7



Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich
liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi
nauczycielka do małego Fufalskiego. - ale jest
identyczne, jak wypracowanie twojego kolegi z
ławki. 
Wiesz co to znaczy?
- Że jego też jest niezłe..?

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie
oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było
zdaniem rozkazującym.
- Wio!

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć
jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.
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Humor szkolnyOPRACOWAŁ
MICHAŁ WAJNERT

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja
mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy,  Ty dostałaś aż dwa głosy!



Co wiesz o szkolnych
lekturach?  
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Krzyżówka wykonana
przez klasę 6b


