Gazetka uczniów SLO im. sw. Dominika Savio we Wroclawiu
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„Chrystus zmartwychwstał prawdziwie i my jesteśmy tego świadkami!
Krzyczymy o tym światu,
aby nasza radość dotarła do wielu innych serc, zapalając w nich światło
nadziei, która nie zawodzi” (Jan Paweł II)

DRODZY
UCZNIOWIE I RODZICE,
NAUCZYCIELE I I PRACOWNICY ,
BYLI WYCHOWANKOWIE
ORAZ SYMPATYCY
LICEUM SALEZJAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU!
W najcudowniejszym dniu naszej wiary,
gdy Jezus z miłości
dał nam nadzieję życia wiecznego w szczęściu
życzę Wam,
aby radość jak i moc Bożej łaski
pomagały odważnie i ufnie
podążać każdego dnia drogą prawdy do Nieba.

z modlitwą
ks. Jerzy Babiak
dyrektor
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Taniec zmysłów powraca w wielkim stylu
Step Up2 to film, przy którym to najlepszy muzyczny film, jaki
nawet siedząc w sali kinowej, miałam oglądałam. Nie ma nawet porównania
ochotę wstać i zacząć tańczyć.
ze sławnym i legendarnym Dirty
Dancing. Z pewnością dużo lepszy niż
Ona - Andie, zbuntowana, lecz niezw- pierwsza część filmu.
ykle utalentowana tancerka z biednej
Rewelacyjna ścieżka dżiwiękowa
dzielnicy.
z Missy Elliot, Akonem, TimbalanOn - Chase, najlepszy tancerz renom- dem, a także Cassie (która zagrała
owanej Akademii Tańca w Maryland. epizodyczną rolę w filmie) na czele.
Świetna rozrywka dla tych, którzy już
Połączy ich
pasja, miłość do
tańca i legendarny
turniej taneczny ulicy: The Streets.
Wygrać mogą najlepsi z najlepszych,
dlatego
bohaterzy muszą dać z
siebie
wszystko,
żeby go wygrać i
zdobyć przy okazji szacunek ulicy.
Cóż mogę napisać,

Właściwie to jakieś 10 minut temu
dowiedziałam się, że mam napisać
„coś” o koniach do naszej gazetki.
Mhymm... Może zacznę od tego,
że konie, a właściwie jazda konna
to moja pasja. Przygoda rozpoczęła
się już 9 lat temu, gdy jako siedmioletnia dziewczynka ujrzałam
grupę dzieci jeżdżących na grzbiecie
tych przepięknych zwierząt. I tak
oto zauroczyłam się szlachetnością
ukazywaną przez konie. Są one nieufne, szybkie, ambitne, pamiętliwe i

Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca jako
wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet.
Święto to zostało ustanowione dla
upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które
8 marca 1908 roku w Nowym Jorku

To proste: konie

szalenie dumne.
Mam
przyjemność
posiadania
przepięknego siwka o imieniu Baldach. To właśnie na nim zdobyłam
pierwsze swoje trofea i dzięki niemu
mogę rozwijać swoje umiejętności.
Kosztuje mnie to wiele pracy i czasu,
aby z treningu na trening były widoczne rezultaty. Jestem zwolennikiem
harmonii między koniem a jeźdźcem,
dlatego opieram swoją pracę na wielkim spokoju i cierpliwości. Właśnie
dlatego zdobyłam zaufanie mojego

Być kobietą...

domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel
fabryki zamknął strajkujące w
pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku
nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. W
dniu 8 marca 1910 roku na zjeździe
w Kopenhadze z inicjatywy Klary
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zdążyli zafascynować się hip-hopem i
dla tych, którzy dopiero poznają smak
tego niesamowitego tańca i muzyki.
Innymi słowy, świetnie zrealizowana
choreografia, a co w obrazach tanecznych najważniejsze, dwa razy więcej
tańca niż w poprzedniej części i dwa
razy więcej muzyki.
Zobaczysz najlepszych tancerzy,
usłyszysz najlepszy hip-hop.
Bardzo gorąco namawiam was
do oglądnięcia tego filmu,
naprawdę warto.
Jeśli was nie przekonałam, to
zapraszam na stronę You-tube,
gdzie można oglądnąć scenę
finałową.
Bo w końcu liczy się tylko
taniec, prawda?

Ewa Kulczuga kl. 1 a

pupila, które pozwala mi na osiąganie
pierwszych miejsc podczas zawodów.
Zawodnikiem jestem od 3 lat. Z
początku w klubie LKJ Platan teraz w
AKU Thomson na Partynicach. Moją
hippiczną dyscypliną są skoki przez
przeszkody.
Co kocham w koniach najbardziej?
Ich ruch. Zwłaszcza w skoku i pełnym
galopie. Wówczas czuje się zew euforii. Jest to po prostu piękne.

Basia Woźniak kl. 1a

Zetkin ustanowiono święto wszystkich kobiet. Po raz pierwszy święto to
obchodzono 8 marca 1911. W Polsce
było ono szczególnie popularne w
okresie PRL.
Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni
powinni wręczać kobietom upominki, w PRL takim szablonow-
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ym upominkiem był goździk i rajstopy. W niektórych państwach, w
których obchodzone jest to święto,
odbywają się manifestacje feministek
domagających się zrównania statusu
kobiet i mężczyzn w społeczeństwie,
a w szczególności w miejscu pracy.
W Republice Federalnej Niemiec od
1986 roku utarł się zwyczaj wręczania
w tym dniu kobietom róż; hasłem
święta w tamtym roku było “Wir wollen Brot und Rosen” (“Chcemy chleba
i róż”). W Polsce imprezy te określane
są przez manifestujące kobiety mianem Manify.
„W starożytnym Rzymie w
pierwszym tygodniu marca obchodzono Matronalia, święto związane
z
początkiem
nowego
roku,
macierzyństwem i płodnością.” – jak
informuje Wikipedia.
Historia Dnia Kobiet wiązała się z
walką o prawa wyborcze kobiet i
poprawę warunków pracy w XX w.
A jak zapewniane są prawa kobiet w
XXI w. w Polsce ?
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu Polakowi
równość wobec prawa (art.32) oraz
prawo identycznego traktowania przez
władze publiczne. Nikt nie może być
dyskryminowany z jakiejkolwiek
przyczyny. To właśnie ten akt prawny
wprowadza zasadę równych praw dla
kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że kobieta i mężczyzna w Polsce mają te
same prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarc-

zym. Zasada ta dotyczy także, równego prawa do kształcenia, zatrudnienia
i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości,
do zabezpieczenia społecznego oraz
do zajmowania stanowisk, pełnienia
funkcji oraz uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń.
Ponadto
Konstytucja
zapewnia
wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wybrania miejsca pracy.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek
dyskryminacja w zatrudnieniu, a więc
nieusprawiedliwione, negatywne lub
krzywdzące działanie.
Wg badań przeprowadzonych
przez CBOS w grudniu 2006r. Polacy
chętnie deklarują poparcie dla idei
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
W większości podzielają opinię,
że prawo obowiązujące w Polsce
wystarczająco zapewnia kobietom i
mężczyznom równe traktowanie w
życiu rodzinnym (63%), publicznym
(54%) i zawodowym (54%).
Jednak opinie kobiet na temat równouprawnienia są niezbyt pozytywne, a
one same nie są zadowolone ze swojej
sytuacji życiowej. Blisko połowa z nich
uważa, że lepiej żyje się mężczyznom.
Aż 48% pytanych pań jest przekonanych o istnieniu dyskryminacji
wobec kobiet. Wiele doświadcza tego
typu traktowania w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu. Uważają,
że główną tego przyczyną jest płeć,
wiek oraz niepełnosprawność.
Jak wynika z przytoczonych badań, co
piąta pytana osoba, która spotkała się

z dyskryminacją wskazuje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie
za tę samą pracę, nie SA traktowane
na równi z mężczyznami, stosuje się
wobec nich mobbing lub ze względu
na płeć mają trudności w znalezieniu
pracy. Panie tez rzadziej awansują. Co
siódmy badany twierdzi, że kobiety
dyskryminuje się nie ze względu na
płeć, ale dlatego, że mają dzieci bądź
są w ciąży.
Kobiety częściej niż mężczyźni
przyznają, że zetknęły się z przypadkiem dyskryminacji wobec nich. Z kolei ponad 80% mężczyzn twierdzi, że
nigdy nie spotkali się z dyskryminacją
kobiet.
Opinie pochodzące z sondaży
wskazują, iż sytuacja kobiet w dzisiejszych realiach nadal nie jest łatwa
i należy ją zmieniać. Sądzę, że Dzień
Kobiet powinien być symbolem
utrwalającym codzienną dbałość o
równe traktowanie kobiet w każdej
sferze życia społecznego.

Jacek Jabłoński kl. 1 a

Bibliografia:
Publikacja Departamentu ds. Kobiet,
Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Netografia
www.kobieta.gov.pl
www.wikipedia.org

Życie
Pojęcie życia jest trudne do zdefiniowania, dlatego nie ma powszechnej
definicji. Twierdzi się, że cecha życia,
która jest najważniejsza, to wymiana
energii oraz materii. Życie to zespół
wzajemnie się podtrzymujących procesów metabolicznych zachodzących
w naszym organizmie. Redukcjonistyczna definicja życia brzmi: życie to system lub zbiór elementów zdolnych do
ewolucji w sensie biologicznym. Dla
każdego z nas życie ma wiele różnych

znaczeń. Dla niektórych życie może
być znakomitym darem od samego
Boga... Inni mogą twierdzić, że życie
powstało na drodze czysto przyrodniczych procesów. W każdym bądź
razie, życie jest jedno i powinniśmy
je wykorzystać z rozsądkiem. Dla poszczególnych osób, życie może trwać
krótko, dla innych dłużej. Ludzie tracą
życie w wypadkach samochodowych
bądź też w wyniku różnych chorób.
Życie może być wesołe lub smutne.
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Cieszmy się, że nam coś wyszło,
martwimy się na przykład tym, że
rzuciła nas dziewczyna, bądź też zabili nas w jakiejś grze. Opinie ludzi na
temat życia są różne, jedni twierdzą,
iż życie może być zagadką, inni, że
jest to wielki proces który polega na
narodzinach, a następnie na śmierci.
Bo przecież i tak wszyscy umrzemy.
Takie jest życie...

Mateusz Krzywda kl.1a
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Wielkanocne „coś”
Dni coraz dłuższe, coraz cieplejsze,
kwiatki zaczynają kwitnąć, człowiek
jest jakoś tak bardziej radosny, a jak
radosny – to wiadomo – poszedłby na
imprezę. A tu bach! Nagle zaczyna się
Wielki Post. No i jak tu urządzać imprezy, skoro przecież nie wolno. Co
bardziej wytrwali wyłamują się z tego
trendu i jednak idą na zabawy. Niby
tylko 40 dni, ale tak naprawdę AŻ 40
dni. Mamy się wyciszyć, oddać refleksji, przemyśleniom. No cóż, może
być trudno. Ja jednak lubię iść pod

prąd. Pomimo tego, że nie miałem
żadnego konkretnego postanowienia
na ten okres (bo po co postanawiać
sobie coś, co prawdopodobnie i tak mi
się nie uda), nie byłem na żadnej imprezie, bardziej zwracałem uwagę na
niejedzenie mięsa w piątki. Nie było
to aż takie trudne, a nastrój skupienia
sam przyszedł. Miałem parę chwil na
przemyślenie tego, jak żyję itd. Udało
mi się pogłębić siebie wewnętrznie.
Szczególnie ładna pogoda sprzyjała mi
w dostrzeganiu tego, co najmniejsze,

najtrudniejsze do zobaczenia. Przyroda, szczególnie o tej porze roku jest
pełna wielu niesamowitych niespodzianek, jak chociażby usłyszenie po raz
pierwszy w roku śpiewu ptaków (nawet
gdy jadę autobusem). Otworzyć oczy,
wyczulić słuch, zamknąć usta – to jest
moja recepta na dobre przeżycie Wielkiego Postu – aby patrzeć, słuchać, a
nie mówić.

Jędrek Królicki kl. 1a

Czy na pewno święta?
W kulturze naszej ojczyzny obchodzone są dwojakiego rodzaju święta.
Jedne związane z obrzędami ludowymi, jak dożynki, inne z religią. Tylko
w naszym kraju niektóre ze świąt
mają piękną oprawę i wielowiekową
tradycję, np. Święta Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego czy
Wszystkich Świętych.
Wszystkich Świętych w Polsce obchodzone jest z nawiedzeniem
grobów, a po raz pierwszy uczczone
zostało po Powstaniu Listopadowym
na znak pamięci o ludziach, który
zginęli, walcząc o wolność Polski i nie
można było ich pochować lub groby
ich znajdowały się na Syberii. Polacy
na znak żałoby narodowej zapalali
znicze i wspólnie modlili się. Dlatego
święto to ma wymiar pamięci narodowej, a nie komercji, jaka zaczyna
do nas napływać z Zachodu. Halloween jest świętem pogańskim i nie ma

nic wspólnego z chrześcijaństwem, a
ludzie coraz częściej łączą właśnie ten
czas z dyniami, przebierankami oraz
‘trick-or-treat’. Przed cmentarzami
rozstawiane są kramy z popcornem,
watą cukrową czy goframi. A gdzie
w tym wszystkim czas na modlitwę i
pamięć?
Św. Mikołaj, który obdarowywał prezentami, był biskupem, a obecnie jest
przedstawiany jako gruby, czerwono
ubrany krasnal, który ma renifery i
lata saniami, każąc sobie za prezenty
płacić.
Nie chcę powiedzieć, że wszystkie zwyczaje, które przychodzą do
nas z Zachodu, są szkodliwe dla
naszej kultury. Wystarczy wziąć na
przykład Walentynki. Jest to święto
bardzo przyjemne i pozwala nam w
miły sposób spędzić czas z kimś bliskim. Kolejnym świętem, które moim
zdaniem może pozostać, jest Dzień

Kobiet. Święto to obchodzone jest
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Zostało ono
ustanowione dla upamiętnienia strajku
15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki
tekstylnej, które 8 marca 1908 roku
w Nowym Jorku domagały się praw
wyborczych i polepszenia warunków
pracy. Właściciel fabryki zamknął
strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia
rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru
zginęło 129 kobiet. Tego dnia każda
kobieta może liczyć na ciepłe słowo
czy podarunek.
Podsumowując uważam, że niektóre zwyczaje możemy przyjąć i je
obchodzić, o ile nie są sprzeczne z
naszą kulturą czy wiarą.

Aleksandra Skorsetz kl. 1a

Progresywna ekspresja

Witam Was, drodzy czytelnicy, w
nowym bloku poświęconym dość nietypowej muzyce.
Wszystkim doskonale znany jest
obecny stan branży muzycznej
w Polsce jak i na Świecie, wiemy
doskonale o najnowszych dokonaniach Dody-Elektrody i now-

ym chłopaku Rihanny. Te oraz
inne informacje z niestrudzonym
uśmieszkiem
przekazują
nam
“Bravo Girl” wraz z MTV, które
najwyraźniej zapomniało już, że
koncerty unplugged największych
gwiazd rocka, które reklamuje
swoją nazwą, niechlubnie kojarzone
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są później z cyklami tandetnych
programów o najnowszych tipsach
Fergie.
Mógłbym tak długo narzekać na to,
że prawdziwa muzyka jest niedostrzegana przez większość, jednak zamiast
po prostu tylko mówić, postanowiłem
przyczynić się niejako do próby
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“nawrócenia” młodzieży z PSLO i
opowiedzenia jej, co tak naprawdę
brzmi.
Stosunkowo mało popularna brytyjska grupa Porcupine Tree, to obecnie jeden z przodujących zespołów
grających rock progresywny. Ich historia rozpoczęła się w 1991 od dosyć
dziwnej i bardzo skomplikowanej
brzmieniowo płyty “On The Sunday
Of Life...”. Niedługo po premierze
spotkała się ona z dużym niezrozumieniem słuchaczy, jednak była za bardzo charakterystyczna, żeby pójść w
zapomnienie. Przyciągała uwagę nie
tylko niespotykanymi dotąd efektami,
które na pozór szczeniackie kawałki
zamieniły w ocean brzmienia, ale
kompozycją albumu. Jest to jakby
jedna, ponad godzinna opowieść,
której głównym bohaterem jest każdy
z nas. Sami możemy polecieć na
“Jupiter Island” czy porozmawiać z
“dziewięcioma kotami” zaraz po autodestrukcji świata.
Jednak na tym kariera zespołu
się nie kończy. Następny album “Up
The Downstair” z 1993 nadał kształt
reszcie twórczości zespołu. Odbiegli
oni już od bajek, jak na poprzedniej
płycie, i zajęli się wizją świata widzianego przez zamgloną szybę, jak
w “Fadeaway”, czy narkotycznych
wizji, jak w “Up The Downstair”. I
te drugie trwały w twórczości grupy,
kończąc się albumem “Voyage 34”, o
którym lider zespołu, Steven Wilson
powiedział:
“ Ten album da wam lepszy odlot niż
jakikolwiek narkotyk”.

każdego kawałka zespołu. Spokojny,
pełen ciepła człowiek, który z kilku
prostych akordów zrobi symfonię.
Colin Edwin, to basista, który zawsze
z uśmiechem na twarzy przemierza
trudne pasaże i świetnie bawi się grą.
Chris Maitland, były perkusista, który
przez ponad 10 lat dzielnie wspierał
zespół rytmicznie, dodając rozmaite
sztuczki typu płonące pałki do perkusji
czy dosłownie “latające talerze”.
Gavin Harrison, nowy perkusista od
2004,dzięki któremu zespół troszkę
zmienił płaszczyznę wyrażania muzyki przez grupę, nastąpiło odejście od
ballad, zaczęli grać mocniej.
“In Absentia” to album z 2002,
który przyniósł niespotykane dotąd
powodzenie zespołowi. Pierwszym
zaskoczeniem była platynowa płyta
(czyli 1 000 000 płyt sprzedanych w
USA), następnie wyjątkowa frekwencja na koncertach i duże zainteresowanie zespołem. Są to konsekwencje
naprawdę kawałka dobrego albumu.
Prawie każda piosenka znajduje się w
koncertowej selekcji zespołu. Nie ma
fana Porcupine Tree, który nie znałby
takich kawałków, jak: “Blackest
Eyes”, “Trains”, “The Sound Of Muzak” czy “Prodigial”. Stanowią one
kanon najlepszych piosenek grupy.
Wydawałoby się, że wyżej już nie
można zajść, że “In Absentia” to szczyt możliwości. Te spekulacje zostały
rozwiane w 2005 płytą “Deadwing”,
już z nowym perkusistą, z nową mocą,
z nowym stylem. Album podzielony
został na dwie części, część pierwsza
to nowy styl, czyli mocne granie jednak wedle starych wzorców, piosenki
Zanim przejdę do trzech ostat- od “Deadwing” przez “Lazarus” do
nich i zarazem najlepszych albumów, fenomenalnego “Ariving Somewhere
opowiem nieco o składzie grupy. Ste- But Not Here” dowodzą bezlitosnej
ven Wilson, gitarzysta, lider i kom- chęci stworzenia albumu idealnego.
pozytor prawie wszystkich piosenek W części drugiej, czyli od piosenki
to człowiek, któremu naprawdę się “Mellotron Scratch” zanurzamy się w
nudzi. Urodzony w 1967r. Nie wytrzy- melancholii i poczuciu, że ten album
ma on roku bez wydania chociaż jed- powinien dostać Oskara, gdyby dawanego projektu w którymś z 3 zespołów, li je za muzykę. Kończymy na “Gass
w jakich gra ( Porcupine Tree, Black- Arm Shattering” i zastanawiamy się,
field i No- Man przyp. red). Richard czy to w ogóle było możliwe i cieszyBarbieri to keyboardzista, któremu my się, że posiadamy najlepszą płytę,
zawdzięczamy niesamowitą ekspresję jaką ktokolwiek zrobił.
Numer 01/08 Marzec 2008

Cieszymy się tak do 2007 roku,
kiedy wychodzi “Fear Of A Blank
Planet”. Najmocniejszy i najlepszy
album zespołu. Nie mamy co do
tego wątpliwości już po pierwszych
dźwiękach tytułowego kawałka.
Przechodzi on w bardzo spokojny
“My Ashes”, w którym Steven Wilson
zawarł historię swojego dzieciństwa.
Generalnie Porcupine Tree przy
tworzeniu tej płyty wróciło do starego
stylu robienia opowiadań w wersji
audio. Cała płyta odnosi się do problemu współczesnych dzieci, których
rodzice są zabiegani w codziennych
obowiązkach, a one mają X- Boxa
albo centra handlowe, które obdarzają
rodzinną miłością. Istnieje tu niejako
związek między trudnym, nieprzyjaznym dzieciństwem autora a problemem współczesnych dzieci. Daje on
sygnał, że tak być nie może, ponieważ
dziecku trzeba okazać ciepło. Stevenowi nie okazano, więc został artystą
:P.
Punktem kulminacyjnym jest
suita “Anesthetize”, w której muzycy
zawarli wszystkie style artystyczne,
jakimi się dotąd posługiwali. Jest tu
i ballada, i hardcorowy riff, i standardowy dla Porcupine Tree pełen dynamiki szereg akordów.
Myślę, drodzy czytelnicy,
że chociaż troszkę zachęciłem Was
do sprawdzenia Porcupine Tree. Jak
mawiali klasycy, “czego nie sprawdzisz, tego nie poznasz”, zatem myślę,
że warto przejść się to Empiku i
zakupić jeden z wyżej wymienionych
albumów albo poprosić mnie o nagranie, bo tak się składa, że mam całą
dyskografię.
Z pozdrowieniami

Wojtek Żak kl. 1 a
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SPRAW SZCZĘŚCIE INNYM - UŚMIECHNIJ SIĘ ! :)
Skłonność do uśmiechu to jedna z najlepszych cech człowieka.
Kiedy jesteśmy uśmiechnięci możemy pocieszyć, rozbawić,
a nawet nawiązać nowe znajomości, np. kiedy w autobusie spodoba nam się chłopak/dziewczyna.
Gdy nasza twarz jaśnieje uśmiechem, ludzie spostrzegają w nas lepszego człowieka.
Pamiętajmy również, że kiedy obdarzymy kogoś uśmiechem,
ten na pewno nam się odwdzięczy tym wspaniałym gestem.
PRZEPIS NA UŚMIECH:
* szczypta serca
* łyżka optymizmu
* odrobina dowcipu
* miłe spojrzenie
(wszystkie składniki połączyć ze sobą i jak najczęściej wykorzystywać powstały z nich efekt! )
A teraz uśmiech proszę ! :)

Agata Słowińska kl. 1 a

Współpraca z wolontariatem
W Liceum Salezjańskim we
Wrocławiu działa szkolny wolontariat. Wolontariusz (łac. Wolontariusz – dobrowolny) to praktykant
pracujący bez wynagrodzenia w
celu zaznajomienia się z zawodem.
W naszej szkole jest 10 wolontariuszy, z tego 4 osoby z naszej klasy:
Karolina Szkarłat,Agata Słowińska,
Małgorzata Danieluk i Katarzyna
Bej. Opiekunem wolontariatu jest
profesor Jarosław Sekuła. Raz w
miesiącu spotykamy się na dłuższej
przerwie, wtedy rozmawiamy i
wymieniamy się doświadczeniami

i spostrzeżeniami.
Nasza szkoła współpracuje
z Rodzinnym Domem Dziecka
na Maślicach we Wrocławiu.
Dyrektorką tej placówki jest pani
Anna Małecka. Kiedy przekraczam próg tego domu, witają mnie
z otwartymi ramionami i sercem.
Moją podopieczna jest Iza, wesoła
i energiczna ośmioletnia dziewczynka. Nie tylko pomagamy
naszym podopiecznym w nauce,
również bawimy się i pomagamy
im rozwiązywać problemy.
Dzieci są otwarte i bardzo

sympatyczne. Praca bardzo mi się
podoba. Wybrałam to, ponieważ
w przyszłości chciałabym być
pedagogiem. Dlatego tak ważny
jest dla mnie kontakt z dziećmi,
zresztą jest to mile i wspaniale
spędzony czas – mogę poczynić
dużo obserwacji, robię osobiste
notatki, które będą mi potrzebne w
przyszłej pracy. Mam nadzieję, że
uda mi się dostać na pedagogikę i
być wspaniałym wolontariuszem
niosącym szczęście.
Katarzyna Bej kl.1 a

„Błogosławieni… czyli szczęśliwi”
W dniach 12 – 14 marca 2008 roku
w naszej szkole odbyły się rekolekcje
wielkopostne. Poprowadził je salezjanin, ks. Adam Węgrzyn. W czasie tych
rekolekcji przyjrzeliśmy się bliżej
„ośmiu błogosławieństwom”.
W pierwszym dniu, którego temat
brzmiał „Błogosławieni młodzi”,
zapoznaliśmy się z księdzem
rekolekcjonistą (istniała możliwość
zadawania
mu
pytań)
oraz
wysłuchaliśmy Słowa Bożego. Kolejnym punktem tego dnia były spotka-

nia (w grupach) z ludźmi, pracującymi
dla dobra Kościoła: Konradem Czernichowskim (z ruchu „Maitri”,
zajmującego się pomaganiem krajom
III świata), siostrą Aleksandrą (ze
zgromadzenia elżbietanek, zajmująca
się ludźmi nieuleczalnie chorymi),
księdzem
Bogdanem
Dudziakiem (z duszpasterstwa akademickiego „Most”), siostrą Katarzyną
(ze zgromadzenia sióstr salezjanek,
zajmującego się dziećmi i młodzieżą)
i Lilianną Sicińską (z tygodnika kaNumer 01/08 Marzec 2008

tolickiego „Niedziela”). Następnie
wzięliśmy udział w koncercie
„Stróżów Poranka”.
Dzień drugi nosił tytuł „Błogosławieni
poszukujący prawdy”. Oglądaliśmy
wówczas film pt.: „Wszystko
będzie dobrze”. Odnosząc się do
niego rozmyślaliśmy w grupach
między innymi o sensie cierpienia
i własnej pobożności. Następnie
uczestniczyliśmy w nabożeństwie pokutnym, a także mieliśmy możliwość
przystąpienia do sakramentu spow-
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iedzi. Trzeciego dnia wysłuchaliśmy
prelekcji mgr Agnieszki Lisieckiej,
poświęconej zagrożeniu, jakim są
sekty we współczesnym świecie. Centralnym punktem tego dnia, którego
hasło brzmiało „Błogosławieni wezwani na ucztę Baranka”, była Eucharystia. Na zakończenie rekolekcji miał

miejsce koncert zespołu „Manitu” z
Rzeszowa.
Myślę, że te rekolekcje
pozostawiły w nas jakiś trwały ślad.
Na pewno przybliżyły nas do wielkiego misterium śmierci i zmartwychwstania
Jezusa
Chrystusa.
Dzięki nim można będzie pełniej

Głoszenie...

Śpiewanie....

Zabawa....

Poznawanie....
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uczestniczyć w najważniejszym
święcie
chrześcijaństwa. Wszyscy chcielibyśmy podziękować za
te ciekawe rekolekcje ks. Adamowi
Węgrzynowi
oraz,
oczywiście,
Dyrekcji szkoły, która umożliwiła
nam wzięcie w nich udziału.

Łukasz Lamch, kl. 3 b
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Jak było w Katalonii?
W dniach 17.02.08-24.02.08
grupa 12 uczniów Liceum
Salezjańskiego wraz z paniami Magdaleną Szewc-

Nasze sukcesy

zaprojektowaną przez Gaudiego, stadion Camp Nou,
La Catedral, gotycką część
miasta i wiele innych. Pod

Wręczenie wyróżnienia A. Gottwaldowi

zyk i Dorotą Kossobudzką
udała się na wymianę
międzyszkolną z hiszpańską
szkołą z Mantorell koło
Barcelony. Przez całe siedem dni pobytu mieliśmy
zagwarantowaną
szeroką
gamę atrakcji, m.in. codzienne wyjazdy do Barcelony, spotkania w szkole,
zwiedzanie
zabytków,
wyjazd do nadmorskiego
miasteczka czy też czas
wolny z opiekunami. W
stolicy Katalonii mogliśmy
zobaczyć wizytówkę miasta
- świątynię Sagrada Familia

koniec wyjazdu wybraliśmy
się na górę Montserrat, gdzie
podziwialiśmy piękne widoki ze szczytu i zwiedziliśmy
tamtejszy klasztor.
Hiszpania urzekła
nas
swoim
pięknem,
komunikacją, czystością i
ogromną energią życia bijącą
z tamtejszych ludzi!
Uczniowie szkoły z Mantorell będą nas wizytować w
dniach 26.03.08-02.04.08.

Przypominamy o ważnych osiągnięciach
uczniów naszej szkoły w tym roku:

Marcin Latosiński kl.1b

Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy!

Andrzej Gottwald, uczeń klasy 2B, otrzymał
10 stycznia wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Reportażu organizowanym przez X LO we Wrocławiu
za reportaż pt. Tryptyk palermitański.
12 marca w III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu I miejsce
w kategorii poezji śpiewanej zajęła Joanna
Hanzel z klasy 3B, a Krzysztof Trebik z klasy
1B otrzymał wyróżnienie w kategorii recytacji.
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