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LUDZIE NIGDY NIE  

ODCHODZĄ NA ZAWSZE 

Odejście tegorocznych absolwentów, zrządze-

niem woli Boga, zbiegło się z odejściem wiel-

kiego męża stanu i patrioty Władysława Bar-

toszewskiego. Kiedy młodzi odchodzą z Sale-

zu, aby wejść w dorosłość,  Profesor odcho-

dzi, by jeszcze mocniej przemówić całym bo-

gactwem swej mądrości i miłości.  Nasze 

odejścia mają sens. Są po coś potrzebne. Mo-

że są po to, abyśmy  jeszcze bardziej byli w 

tym, co posiedliśmy i w tym, co posiadamy. I 

tak jesteśmy w mrokach świata światłem wia-

ry i dobra.  A inni zachwycą się i powiedzą: 

dlaczego tak i dlaczego nie tak. Ludzie nigdy 

nie odchodzą na zawsze.  

ks. Jerzy Babiak 

dyrektor szkoły 

 

Magdalena Dzwonkowska 

Maj 

 

Pięknie jest w naszym kraju. 

Zwłaszcza w maju. 

Zielono wszędzie… 

Pod stopami, 

Nad głowami. 

Na podwórka wyszły dzieci, 

coraz dłużej słońce świeci. 

Biało-czerwone flagi powiewają. 

Konstytucja – ważna rzecz. 

I wybory się zbliżają. 

Zagłosować trzeba biec. 

Tyle kolorów… 

Tyle radości… 

Do łask wracają mrożone słodkości. 

Kasztany kwitną, ładna pogoda 

i tylko maturzystów szkoda. 
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 We wtorek 21 kwietnia przeżywaliśmy piątą już rocznicę posadzenia Dębu Katyńskiego, który upamiętnia postać śp. Józefa 

Owsińskiego, zamordowanego w Twerze. Poniżej zamieszczamy wystąpienie profesor Elżbiety Warulik oparte na przejmujących 

wspomnieniach pani Stanisławy Hirowskiej, córki zamordowanego. 

 Witam bardzo serdecznie w swoim  imieniu, a jeszcze 

serdeczniej w imieniu mojej cioci Stanisławy, córki tego, który 

zawinił tym, że był polskim patriotą, że był ranny w wojnie  

polsko-rosyjskiej, że był  komendantem policji w Suchowoli, 

uczciwym, prawym, kochającym rodzinę człowiekiem, i  za to  

17 września, gdy na tereny wschodnie wkroczyli Rosjanie, zo-

stał aresztowany przez NKWD. W styczniu 1940 roku przysłał  

z Ostaszkowa dwie pocztówki  do rodziny; prosił, aby dzieci 

modliły się o jego powrót, wskazywał, co sprzedać, by nie gło-

dowali. Kochani: Szanowni Państwo i Wy, młodzi ludzie, pro-

szę Was bardzo, abyście oderwali się myślami od teraźniejszo-

ści i  uruchomili  wyobraźnię, wczuwając się w sytuację rodzi-

ny, której cały szczęśliwy do czasów wojny świat legł w gru-

zach. Oto fragment wspomnień mojej cioci: „ W nocy w kwiet-

niu 1940 r. otoczyli dom i do mieszkania wkroczyli NKWD-

ziści w czapkach z czerwonymi gwiazdami. Było około półno-

cy. Zaczęli budzić nas ze snu i na nocną bieliznę ubierać płaszcze. Mama była chora, a na jej oczach znęcano się nad płaczącymi 

dziećmi, a potem był transport w nieznane. W każdym z bydlęcych wagonów było około 40 osób. Brak wody stawał się koszmarem, 

każdy pragnął chociaż jej łyk. Czasem otwierano wagon i kobiety pilnowane przez krasnoarmiejców (rosyjskich żołnierzy) biegły, z 

czym kto miał (miski, wiadra, butelki), żeby nabrać wody z pompy ulokowanej na stacji. I tak matka z siedmiorgiem dzieci dotarła 

do wsi Bachmut w północnym Kazachstanie, gdzie rozpoczął się sześcioletni okres gehenny zesłańców, ich męki w niewoli. Ludzie 

umierali, zamarzali, a zwierzęta zdychały z głodu, a my – wspomina moja ciocia - modliliśmy się, żeby, o ile jest taka wola Boga, 

umrzeć razem. Umarł tylko Tadzio. Miał 7 lat i mimo że konał w strasznych męczarniach, zaśpiewał słabym głosikiem „O mój Je-

zu”. Myślę, że w gorączce widział tatę grającego na skrzypkach i nagrodę za śpiew, bo za piękne śpiewanie otrzymywaliśmy od nie-

go słodycze i zabawki. Marzyliśmy o tym, że tato nas uratuje, a on  wówczas już nie żył, zamordowany na nieludzkiej ziemi o świ-

cie.                                                                           

 I tak przetrwaliśmy cudem; w maju 1945 roku do zesłańców dotarła wiadomość o końcu wojny i wtedy zakończyło się głodo-

wanie, bo rodzina dostała zboże, ziemniaki i trochę oleju słonecznikowego, a nawet codziennie „pieregon”, tj. mleko odtłuszczone,  

prawie niebieskie, tak bardzo było chude. Aż nadszedł upragniony dzień w  marcu 1946 roku i powrót do ojczyzny, a z nim nadzieja 

na odnalezienie taty. Mama – opowiada moja ciocia –wysyłała do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie prośby o 

poszukiwanie Józefa Owsińskiego, podając ostatni adres jego pobytu w obozie w Ostaszkowie, a Zachód, mimo iż doskonale wie-

dział, co zrobili Rosjanie z jeńcami trzech obozów, nie chciał drażnić Stalina, więc mama otrzymywała odpowiedzi, że wszelkie 

poszukiwania nie dały rezultatu, o czym z przykrością zawiadamiają. W 1992 roku Borys Jelcyn oficjalnie ogłosił, że na polecenie 

Stalina skazano na rozstrzelanie polskich oficerów. Na liście znalazł się mój ojciec, którego zamordowano w nocy z 16 na 17 kwiet-

nia w podziemiach więzienia w Twerze. Długo nie wiedziano, gdzie złożono zwłoki tam rozstrzelanych; dopiero wysoki urzędnik 

NKWD – Tokariew, który miał wtedy 90 lat, gdy do późnej nocy zeznawał w telewizji w sprawie jeńców z Ostaszkowa i szczegóło-

wo opowiedział, jak wyglądało ich mordowanie w podziemiach Tweru, dawnego Kalinina. Oprawcy otrzymywali wódkę i tzw. 

ubrania robocze: długie gumowe fartuchy, rękawice i kalosze. Zamordowanym owijano głowę mundurami, by mniej krwawiła. Póź-

niej hakiem ciągnięto męczenników na zaplecze, gdzie transporter wciągał ciała do samochodów. Samochody nakryte plandekami, 

wiozły pomordowanych do Miednoje, tam były wykopane głębokie doły, bo trzeba było w nich ukryć około sześć i pół tysiąca jeń-

ców z Ostaszkowa. 

 Dopiero w 2000 r. otworzono w Miednoje cmentarz poświęcony poległym, na tablicz-

kach pojawiły się nazwiska wszystkich zamordowanych, a wśród nich nazwisko Józefa 

Owsińskego, który tu, na dziedzińcu kościoła Chrystusa Króla, doczekał się dębu – trwałego 

symbolu upamiętniającego wielkość męczeństwa wszystkich polskich patriotów okrutnie po-

mordowanych przez sowieckie NKWD zdradzieckim strzałem w czaszkę. Dąb ten jest także 

świadectwem cierpienia rodzin, które zostały wywiezione na Syberię, tak jak żona i siedmioro 

dzieci Józefa Owsińskiego tylko za to, że byli rodziną polskiego policjanta, a ja mam zaszczyt 

w imieniu mojej cioci dziękować księdzu Jerzemu Babiakowi, dyrektorowi Liceum Salezjań-

skiego, nauczycielom i uczniom szkół, księżom i mieszkańcom parafii Chrystusa Króla i 

wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili ten ważny dzień, jakim jest 75 rocznica śmier-

ci pomordowanych z listy katyńskiej, za uświęcenie ich męki, ich wielkiej udręki, ich doli 

bolesnej i smutnej i ich śmierci okrutnej; dziękuję po staropolsku – Bóg zapłać. 

NA NIELUDZKIEJ ZIEMI 
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 Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogar-

szającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów. Przyczyną tej złej sytuacji było 

głównie liberum veto, które wprowadzone w 1652 pozwalało 

posłom na zerwanie obrad oraz odrzucenie wszystkich uchwał 

przyjętych przez Sejm. Z łatwością magnaci, a także agenci 

działający na korzyść państw ościennych przekupywali po-

słów, aby ci nie doprowadzali do przyjęcia niekorzystnych dla 

nich uchwał. 

 Jedynie Sejm Wieki, zwany również „sejmem skonfedero-

wanym” był wolny od liberum veto. Podczas niego przyjęto Kon-

stytucję 3 Maja. Opracowali ją Stanisław August Poniatowski, 

Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz Włoch Scipione Patolli, se-

kretarz króla. Sejm zwołano podczas ferii wielkanocnych, bez 

wiedzy opozycji hetmańskiej, która była przeciwna reformom. 

Głosowanie nad ustawą odbyło się jednego dnia, bez dyskusji nad 

poszczególnymi jej punktami. Konstytucja została uchwalona 3 

maja 1791 roku. Uznano to za zamach stanu, ponieważ nie zosta-

ły wzięte pod uwagę obowiązujące procedury oraz głosowano 

przy niepełnym składzie poselskim. Również Zamek Królewski 

podczas obrad został otoczony gwardią, która miała za zadanie 

pilnować porządku i 

reagować na każdy sprzeciw wobec przygotowywanych zmian. 

Uchwalona konstytucja została jednak pozytywnie przyjęta na 

sejmikach na początku 1792 roku, przez co zarzuty rosyjskiej 

strony o nielegalność ustawy pozostawały bezzasadne. 

 Konstytucja stała się najważniejszym aktem prawnym w 

Rzeczypospolitej. Regulowała jej system polityczny i społeczny. 

Wprowadzała monarchię konstytucyjną, znosiła wolną elekcję, 

czego skutkiem była monarchia dziedziczna. Po Stanisławie Au-

guście tron polski miała przejąć saska dynastia Wettinów. Władza 

w państwie została rozdzielona na ustawodawczą, wykonawczą i 

sądowniczą. Likwidowano liberum veto poprzez sejm podejmują-

cy uchwały większością głosów. Konfederacje stały się zarówno 

niepotrzebne, jak i zakazane. Zmieniała również pojęcie narodu; 

nie utożsamiano go jedynie ze szlachtą jak wcześniej. Uprzywile-

jowaną religią w państwie stawał się katolicyzm, lecz innym reli-

giom gwarantowano tolerancję.  

 Konstytucja zapoczątkowała proces reformowania pań-

stwa. Niestety obowiązywała jedynie przez rok, co było skutkiem 

rosyjskiej interwencji w maju 1792 roku. Jednak uchwalona w 

1791 roku ustawa zasadnicza miała ogromne znaczenie symbo-

liczne. Znosiła wszystko, co było źródłem anarchii w kraju oraz 

było pretekstem do obcej interwencji. Miała uzdrowić ustrój pań-

stwa dzięki funkcjonowaniu sprawnej władzy ustawodawczej i 

ministrom odpowiadającym za swoje decyzje przed sejmem. Była 

pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie po konstytu-

cji w Stanach Zjednoczonych. Po upadku Polski stała się inspira-

cją dla patriotów walczących o wolność kraju. W 1918 r. dzień jej 

uchwalenia został ogłoszony świętem państwowym.  

 

Magdalena Trutowska, kl. 2 

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO 

 W czwartek 30 kwietnia świętowaliśmy uchwalenie Konstytucji 3 maja. Był to pierwszy w Europie, a drugi na 

świecie tego rodzaju dokument.  Z okazji tego jakże uroczystego święta klasa pierwsza przygotowała dla nas niesamo-

witą akademię.  
 Uczniowie odczytywali fragmenty konstytucji z 1791 roku. Nie 

brzmi to ciekawie, prawda? Dlatego właśnie występujący wcielali się 

w przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Mogliśmy zoba-

czyć „dresa”, rolnika, sędziego i innych. Efekt wzmacniały muzyka i 

humorystyczne slajdy. Publiczność chętnie oglądała tę dosyć kontro-

wersyjną akademię. Klasa pierwsza potrafiła jednak połączyć swoje 

pomysły i powagę święta. Na początku akademii usłyszeliśmy wiersz 

patriotyczny, a na końcu wybrzmiało ciekawe i konkretne podsumo-

wanie.    

 Po występie wprowadzono sztandar i wszyscy odśpiewaliśmy 

hymn. Następnie głos zabrał ksiądz Dyrektor. Zwrócił on uwagę, jak 

ważna i aktualna jest Konstytucja 3 maja. Jedna z uczennic powiedzia-

ła: „Akademia została przygotowana w dość niecodzienny sposób. Nie 

spodziewałam się, że treści z Konstytucji zostaną połączone ze współ-

czesną kulturą masową. Efekt był zaskakujący.” 

 Uważam, że każda osoba oglądająca występ pierwszoklasistów zrozumiała, jak bardzo znajomość każdej konstytucji 

jest ważna. Uczniowie pokazali, że Konstytucja dotyczy każdego obywatela, bez względu na to, jakie miejsce zajmuje on 

w społeczeństwie. 

Magdalena Dzwonkowska kl. 1 

KONSTYTUCJA ROLNIKA, SĘDZIEGO  

I „DRESA” 
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 Artykuł ten dedykuję przyszłym maturzystom 

naszej szkoły i nie tylko. Prawdopodobnie gdy Ty bę-

dziesz go czytać, ja będę zdawać kolejny egzamin, dlate-

go chciałbym podzielić się z Tobą uwagami i przemyśle-

niami dotyczącymi przygotowania się do matury oraz 

tematami z nią związanymi. Na pewno zastanawiasz, się 

jak to będzie i czy sobie poradzisz. Postaram się przybli-

żyć Ci realia życia maturzysty i pomóc przygotować się 

do tego okresu. 

Systematyczność 

Pracuj regularnie i systematycznie. Postaraj się powtarzać 

niewielkie części materiału, może  to być jeden wybrany 

temat bądź zagadnienie. Uczenie się godzinami nie jest naj-

lepszym  pomysłem. Rozłóż mądrze materiał do nauki. Co 

więcej, postaraj się uczyć także w święta (ze  swojego do-

świadczenia wiem, jak wyglądają przygotowania do egza-

minu w tych okresach).  Nie musi być dużo – godzina 

dziennie wystarczy. Pamiętaj – systematyczność. 

 

Komfortowe warunki pracy  

Znajdź miejsce, w którym uczy Ci się najlepiej. Wbrew 

pozorom słodycze dobrze wpływają na jakość nauki 

(szczególnie polecane dla osób, które nie muszą dbać o li-

nię). Ja na przykład  uwielbiałem się uczyć przy kubku go-

rącej herbaty, zagryzając słonecznikiem lub pestkami z  

dyni. Dobre również są orzechy, gdyż wspomagają pamięć, 

a ona jest kluczowa przy uczeniu  się (bez niej  nie zapa-

miętamy, że bitwa pod Gaugamelą odbyła się w 331 roku 

p.n.e., a  stolica Sri Lanki to Sri Dźajawardanapura Kotte).  

 

Matura to bzdura 

Ważną rzeczą jest nie bać się matury. Gdy znajomi pytają 

mnie, czy stresuję się nią,  zaprzeczam. Jednocześnie doda-

je przekornie, że to matura powinna się mnie bać. Osobi-

ście  bardzo swobodnie do niej podchodzę. Człowiek pod-

świadomie boi się sytuacji, od których zależy jego przy-

szłość. Jeżeli dodatkowo wpadnie w histerię, to zaczynaj 

robić się z tego duży problem. Wystarczy uczyć się rzetel-

nie przez trzy lata. Oczywiście nie znaczy to, że wolno zi-

gnorować przygotowania do tego egzaminu. Parafrazując 

przysłowie: nie taka straszna matura, jak ją malują. 

 

Studia 

 Życie byłoby dużo łatwiejsze, gdyby każdy z nas w wieku 

16-17 lat wiedział, co chce robić  w przyszłości. Wybrali-

byśmy sobie profil nauczania, który poprowadziłby nas do 

wybranych studiów, a te do przyszłej pracy – zgodnej z 

zainteresowaniami. Na nasze nieszczęście nie jest  tak ła-

two – jest to duży problem młodzieży (włącznie ze mną).  

Warto już w pierwszej i  drugiej klasie określić, a przy-

najmniej z grubsza, jakie przedmioty będzie się chciało 

zdawać  na maturze. Dodatkowo nie powinieneś przesadzać 

z ilością zdawanych przedmiotów –  według mnie sześć to 

maksymalna liczba, w innym przypadku opanowanie mate-

riału z wielu przedmiotów może okazać się problematycz-

ne, a wręcz niewykonalne. Dobrze zastanów się, co chcesz 

zdawać. 

 

Znienawidzone przedmioty 

Prawie każdy je ma (mówię prawie, bo ja takich nie 

mam ;)). Sprawiają wiele trudności, są  problemy z ich zali-

czeniem, śnią nam się po nocach. Jeżeli nie jest to przed-

miot maturalny, to pół biedy. Nierzadko nie ma innej moż-

liwości jak zacisnąć zęby i uczyć się – często aby  cokol-

wiek zrozumieć. Sprawa ma się gorzej, gdy problem spra-

wia przedmiot, który zdajemy  na maturze. Najlepszym 

przykładem jest zmora znakomitej większości humanistów 

– matematyka. Nieprzespane noce, niezliczone wypite kub-

ki kawy, wypisane długopisy. Piszesz sprawdzian, myślisz, 

że dobrze Ci poszedł. Po tygodniu przychodzi wynik ni-

czym  wyrok – NIEZALICZONE. Siła ucieka z organizmu, 

do oczu napływają łzy (ewentualnie w  odwrotnej kolejno-

ści). Niestety nie przeskoczysz pewnych rzeczy, lecz jak 

mówi  powiedzenie: trening czyni mistrza. Nie wolno się 

poddawać ani zniechęcać. Masz  znajomych, którzy są w 

stanie pomóc Ci i nauczycieli, którzy są w stanie wytłuma-

czyć niezrozumiale rzeczy. 

 

TEN OKROPNY CZAS 
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W piątek 24 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich. 

Przybyli na nią nauczyciele, maturzyści wraz ze swoimi rodzicami oraz uczniowie klas pierwszej oraz 

drugiej.  

Całość zaczęła się o godz. 18 uroczystą Mszą św. w dol-

nym kościele, której przewodniczył Ksiądz Dyrektor. 

Jej wyjątkową oprawę tworzyła obecność  pocztu  sztan-

darowego oraz odśpiewanie na początku hymnu szkoły. 

Podczas kazania ksiądz życzył wszystkim powodzenia 

na maturze oraz w późniejszym życiu. Następnie na dru-

gą część wieczoru wszyscy przeszli do sali teatralnej. 

Na początku zostały wręczone nagrody dla maturzystów 

z najwyższą średnią w szkole oraz dla tych, którzy  brali 

aktywny udział w życiu szkoły. Główną część nagród 

stanowiły książki. Po ich wręczeniu odbyło się przedsta-

wienie, które zawsze co roku przygotowują uczniowie 

klasy drugiej. Tym razem przedstawienie opierało się na 

konwencji teleturnieju, w którym osoby występujące opowiadały o swoim zawodzie, jaki wykonują. I tak między innymi 

mogliśmy wśród różnych zawodów zobaczyć policjanta, sołtysa, fryzjera, piosenkarkę, kajakarkę oraz księdza. Na ko-

niec przedstawienia każdy z aktorów wręczył osobie, w którą się wcielił, kalkulator, który z pewnością przyda się nieba-

wem na egzaminie dojrzałości. Potem trzecioklasiści dziękowali Księdzu Dyrektorowi oraz wychowawcy i profesorom 

za owocne trzy lata nauki. Dodam, że maturzyści i nauczyciele byli zachwyceni przedstawieniem.  

Na zakończenie pragnę życzyć naszym maturzystom powodzenia na wszystkich egzaminach. 

 

Tomasz Wojdon, kl. 2 

CZAS POŻEGNAŃ 

TEN OKROPNY CZAS - ciąg dalszy 

 

Przyjaciel z góry 

Będąc osobą głęboko wierzącą, jestem przekonany, że jest Ktoś, kto 

czuwa nad tym wszystkim, co robimy. Co więcej, nie jest biernym 

obserwatorem, lecz stale nas wspomaga – wystarczy, ze Go tylko o 

to poprosimy. On posyła swojego Ducha, aby obdarzał nas swoimi 

darami. Często działa w sposób, w jaki się nie spodziewamy, a rezul-

taty są inne niż oczekiwane. Masz pełne prawo do własnych przeko-

nań i poglądów i nic mi do nich, nie musisz w to wierzyć... Jednak 

jest to moje doświadczenie, którego nikt mi nie odbierze. Zachęcam 

Cię do chwili modlitwy przed egzaminem, nauką, czy pod koniec 

dnia. To może być kilka słów. Kończąc, chcę podzielić się z Tobą 

moim doświadczeniem. Tuż przed egzaminem gimnazjalnym z języ-

ka polskiego zamknąłem oczy i poprosiłem mojego Przyjaciela o dar 

mądrości i umiejętności. Po dwóch miesiącach przyszły wyniki – 

97%, jedyny błąd w części zamkniętej (do dziś nie wybaczyłem tego Papkinowi). Możecie myśleć, co chcecie, ale ja 

jestem przekonany, że nie napisałbym tego testu tak dobrze bez pomocy z góry.     

  Klasa maturalna nie jest łatwa. Jest to rok pełen pracy. Mogę Cię pocieszyć, że po maturze będziesz miał 

cztery miesiące wakacji. Dziesiątki tysięcy uczniów przechodziło przez to przed Tobą ,Tobie też się to uda. Mam na-

dzieję, że ten artykuł okazał się przydatny, a uwagi i przemyślenia pomogą Ci przygotować się do matury.  

 

                                                                                                 Grzegorz Wańczyk, kl. 3 
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„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis to dydaktyczna książka katolicka, można ją również 

nazwać modlitewnikiem. Niektórzy twierdzą, że to pozycja dla zakonników; mylą się. Ta książka jest dla 

wszystkich.  

 Pokazują to życiorysy ludzi świeckich, dla których „O naśladowa-

niu...” była podporą w trudnych chwilach życiowych. Jej pierwszy anoni-

mowy przekład ukazał się w 1545 r. W 1571 roku została przetłumaczona 

przez ks. Jakuba Wujka, później „O naśladowaniu...” przekładano jeszcze 

kilka razy. Ukazywała się w ważnych dla Polski momentach, choćby kil-

ka lat po pierwszym rozbiorze Polski w 1777 i 1779 roku. Została przetłu-

maczona na 95 języków. Napisana jest w formie wewnętrznej rozmowy 

duszy wierzącej z Chrystusem, który mówi nam, jak mamy postępować, 

aby godnie i prawdziwie żyć, oraz pomaga doskonalić się duchowo. Na 

pewno chociaż trochę zmieniła na lepsze życie każdego, kto ją przeczytał. 

Św. Franciszek Salezy mówił o niej: „Książka Tomasza a Kempis więcej 

nawróciła i uświęciła ludzi, niż zawierała liter”. Może być dla nas trochę 

irytujące, że autor wzywa nas do pogardy rzeczy ziemskich, gdy według 

nas wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i godne miłości – zarówno duch, 

jak i materia. Można jednak spojrzeć na to z innej strony: Jezus może nas 

wzywać do ustalenia hierarchii wartości, aby niczego nie porównywać z 

Bogiem, który powinien zajmować pierwsze miejsce w naszych sercach. 

Niestety, paradoksalnie nie zawsze nam się udaje stawiać naszego Stwór-

cę na pierwszym miejscu. W rozumieniu przekazu o porzuceniu spraw 

życia doczesnego może nam także pomóc przypowieść Jezusa o skarbie ukrytym w roli: porzucamy wszystko, ponieważ 

wobec wspaniałości Boga nic się nie liczy; nie dlatego, że wszystkie sprawy ziemskie są godne pogardy. Książka zasłu-

guje na uznanie również ze względu na fakt, że mimo krytyki znalazła uznanie nie tylko wśród katolików, ale również 

protestantów i niechrześcijan. „O naśladowaniu...” to, jak mówił znany biskup francuski G. Darboy, „Dana nam od Boga 

i najbardziej rozpowszechniona po Biblii książka”. Czytały ją osoby znane, jak na przykład Witold Pilecki, Ludwig van 

Beethoven, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Jedna z bohaterek „Emancypantek” Bolesława Prusa oddaje się 

lekturze („Zostawszy sama, wśród upragnionej zieloności i ciszy, Madzia uczuła taki spokój, taki zachwyt, że gotowa 

była obejmować drzewa, całować kwiaty i te święte mury, które jej dały przytułek. Obawiając się jednak, ażeby kto nie 

zobaczył jej egzaltacji, pohamowała się i zaczęła przerzucać książkę”). Św. Ignacy Loyola po swoim nawróceniu był 

rozmiłowany w „O naśladowaniu…”, uważał ją za perłę literatury ascetycznej. Została ona podzielona na cztery księgi 

(Zachęty pomocne do życia duchowego, Zachęty do życia wewnętrznego, O wewnętrznym ukojeniu, Gorąca zachęta do 

Komunii świętej),  które prawdopodobnie powstały jako odrębne dzieła przed rokiem 1427. Każda księga zawiera kilka-

naście krótkich rozdziałów. Najnowszy, posoborowy brewiarz zawiera fragmenty księgi drugiej. Książka „O naśladowa-

niu Chrystusa” została napisana anonimowo, chociaż przyjęto, że jej autorem jest Tomasz a Kempis, który przy końcu 

rękopisu czterech ksiąg nazywa siebie po prostu przepisywaczem. Wbrew intencji autora słów „Nie pytaj, kto powie-

dział, ale patrz, co powiedział” (I, V, 1) od XV w. rozgorzał spór, kto jest autorem dzieła. Twierdzono, że autorem może 

być np. Gerard Groot, który był płomiennym mówcą, krzewicielem duchowego odrodzenia w Holandii, ojciec duchowy 

nowego kierunku w ascezie, zwanego devotio moderna, który podkreśla potrzebę pogłębienia życia wewnętrznego, mo-

dlitwy i umartwienia. Tomasz a Kempis mógł tylko zebrać, przetworzyć i udoskonalić pisma Gerarda Groota. Warto 

przeczytać tę wspaniałą książkę i doskonalić swe życie duchowe. „Kto idzie za mną, nie błądzi w ciemnościach” – mówi 

Pan (J 8,12).  

Magdalena Trutowska, kl. 2 

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA  
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Kapitan Grzegorz zszedł z pokładu statku po drewnianym trapie i lekko się przeciągnął, bowiem podróż nie na-

leżała do najprzyjemniejszych. Nie tak wyobrażał sobie Japonię, która została   nie tak dawno otwarta na świat. Spodzie-

wał się zacofanych rolników niemających pojęcia o działaniu pługa, a zastał dym unoszący się z fabryk, prawie taki sam 

jak w jego rodzinnym Bełchatowie. Kiedy skończył się przeciągać, w oddali dostrzegł dwóch mężczyzn w czarnych 

płaszczach i kapeluszach. Wziął swój bagaż i ruszył w ich kierunku, a kiedy znalazł się wystarczająco blisko, rzekł: 

- Dzisiaj nastała ta plugawa pora, kiedy plugastwo wypełza, by plugawić. 

- Pokażcie odznakę – rzekł pierwszy mężczyzna. 

Kapitan wyjął z kieszeni swojego munduru metalowy przedmiot, po czym szybko go schował. 

- Chodźcie z nami, inkwizytor przełożony Diego was oczekuje. 

 Pokój nie był duży, a wręcz bardzo mały. Większość przestrzeni zajmowały dwa fotele oraz dębowe biurko. 

- Cieszę się, że mogę was gościć – powiedział Diego – jak minęła podróż? 

- Muszę przyznać, że fatalnie. 

- Cóż, Ocean Spokojny ma tylko taką nazwę po kimś, kto miał bardzo 

wyrafinowane poczucie    

  humoru – lekko uśmiechnął się inkwizytor przełożony. 

- Zatem – rzekł Grzegorz – jakie mam zadanie? 

- Spokojnie, kapitanie. Jak wam poszła pacyfikacja indiańskich czarow-

nic? 

- Jeżeli chodzi o ich zdolności, to są tak samo prymitywne jak ich pobra-

tymcy, więc... – kapitan  

  wzruszył ramionami. 

- Dobrze wiecie, ile jest rodzajów czarownic? – zapytał Diego. 

- Trzydzieści. 

- Trzydzieści jeden – poprawił kapitana inkwizytor – ale tylko dlatego, że doliczyłem japońskie. 

- One są jeszcze inne? – Grzegorz lekko uniósł brew. 

- Tak, a waszym zadaniem jest je zwalczyć i skatalogować. 

 Nasz kapitan szedł dosyć wąska drogą i sprawdzał swoje wyposażenie, bowiem po dwóch dniach szukania znalazł 

wreszcie miejsce pobytu lokalnej czarownicy. Mimo swojego ogromnego doświadczenia czuł lekki niepokój, bowiem 

nie wiedział, czego się spodziewać. Zdecydował się na swój wierny karabin Brown Bess, małe kadzidło, trochę wody 

święconej i krucyfiks średnich rozmiarów oraz czosnek, w zasadzie nie wiedział czemu, bo mimo wychwalania tego wa-

rzywa przez podręczniki nigdy nie działał, ale kto wie, może tym razem będzie inaczej? Idąc tak doszedł do małej chatki 

z bambusa, przed którą przystanął i jeszcze raz sprawdził, czy ma wszystko na swoim miejscu, a kiedy to uczynił, lekko 

pchnął niewielkie drzwi. Wewnątrz czegoś, co właściciel śmiało nazywał domem, unosił się dym oraz zapach, którego 

pochodzenia Grzegorz wolał nie poznawać. 

Na drugim końcu pomieszczenia siedziała bardzo piękna kobieta w bambusowym kapeluszu. Kapitan westchnął, ponie-

waż uwielbiał styl europejskich czarownic, te były ładne, ale zazwyczaj ich siedzibą był opuszczony dwór albo rezyden-

cja, a w polskich wiedźmach momentami można było się zakochać. Postać chciała coś powiedzieć, jednak jej słowa wy-

przedził strzał z czarnoprochowca, ale kula został odbita szybko rzuconym czarem. Japońska czarownica ruszyła przed 

siebie starając się trafić polskiego inkwizytora, ten jednak szybko odskoczył na krzesło, a kiedy wyciągał kropidło, 

rzekł: 

- No chodź, Shogunie! 

Wiedźma niewzruszona opryskiem wody święconej zaczęła ciskać kulami ognia w swojego przeciwnika. Kapitan zasko-

czony wyjął krzyż i zaczął wygłaszać egzorcyzmy, ale również z marnym skutkiem. Czarownica przygniotła go do zie-

mi i przygotowywał się do zadania wyjątkowo perfidnego, ostatecznego ciosu. Grzegorz rozpaczliwie szukał czegoś, co 

odwróci losu pojedynku, ale natknął się tylko na czosnek. Zrozpaczony cisnął nim w Japonkę. Trafiona warzywem znie-

ruchomiała, po czym zamieniła się w popiół.  

 Grzegorz siedział na bambusowym krześle, wypełniając akta i spoglądając na popiół. Westchnął i napisał: po co 

to my otwieraliśmy na świat? Odpowiedź jest bardzo prosta: żeby mieć miejsce zbytu na warzywa, a przynajmniej jedno 

z nich. 

Michał Karaś, kl. 1 

CZAROWNICE 
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W obliczu dużego zainteresowania, jakie wzbudził artykuł zamieszczony w poprzednim numerze pod tym tytu-

łem, zamieszczamy kilka nowych pozycji. 

 Ale strzelił, szkoda, że nie załadował. 

 

 Uczeń: Oblałby Pan własnego ucznia?  

 Profesor: Skąd takie przypuszczenia? Zwłaszcza swojego. 

 

 Gdybyś pracował tylko sześć miesięcy, to odpoczywałbyś całe życie 

na Miami Beach i piłbyś Alabama drink. 

 

 Profesor: Co to znaczy?  

 Uczeń: Kiedyś? 

 Profesor: Kiedyś to ty zdasz z angielskiego, czyli za 28 lat, jak dobrze pójdzie. 

 

 Tomasz: Nie miałem nic wspólnego z tym filmem. 

 Profesor: Rozważ, czy film nie miał czegoś wspólnego z tobą. 

 

 Słucham cię, słucham. Jestem wielkim uchem.  

 

ZAPAMIĘTANE Z ANGIELSKIEGO 

GLOFRASZKA 

(Glonojad stoi za kurtynami i czeka na zapowiedź) 

 

Teraz przed państwem jeden z najznamienitszych, wybit-

nych artystów, znany głównie ze swoich występów tenoro-

wych i chyba jedynie z nich, nieco-

dzienny wirtuoz:  

Witoooold Kurikuluuum! 

 

(Rozsuwa się kurtyna, okrzyki na sali) 

 

Jestem taki zaszczycony, tudzież czu-

je się tak niecodziennie, nie wiem, cóż 

mógłbym uczynić. Zwykłbym podzie-

lić się jakże skromnymi, wszakże nie-

bywałymi, lecz prawdziwymi funda-

mentami roztargnienia mego. 

 

(Zaczyna delirycznie improwizować) 

Każdy jeden podąża do dobra własnego, do marzeń swych 

rozłożonych w wieczności. Czymże to jest? Marzenie, dar-

mo na zgaśnięcie skazane. Jedynie by być, ziszczone, lub 

nie. Wokół tłumy dążące do czegoś, Ty wśród nich, nie 

szukaj odpowiedzi, gdy nagle ktoś sam podejdzie, zapyta 

dlaczego? Każdy jeden dąży do swego, jedynie by obwie-

ścić "tu jestem!" Nie dowiadując się u innych po co, dalej z 

pytaniem dlaczego? 

 

(Glo publiczność spoglądając na siebie, nie wiedząc, o co 

mu chodzi) 

 

W każdym razie dziękuję za uwagę. 

 

(wychodzi) 

 

Łukasz Guziczak, kl. 2 

Spisał i ocalił od zapomnienia 

Michał Karaś 


