Gazetka uczniów SLO im. sw. Dominika Savio we Wroclawiu
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Szkoła nie-szkoła
Kiedy szkoła staje się
nie-szkołą, to dopiero wtedy jest prawdziwa szkoła.
W czasie wakacji długo
zastanawiałem się nad tym,
jak jeszcze lepiej powinna
funkcjonować nasza szkoła.
Co zrobić, aby zarówno
rodzice, uczniowie jak i
nauczyciele byli szczęśliwi

z powodu jej istnienia i
funkcjonowania. W pamięci
pojawiały się odwiedzone
przeze mnie szkoły w Szwajcarii, Hiszpanii, Irlandii,
Niemczech i Rosji. Myśli jednak najbardziej zatrzymały
się przy szkole w Afryce.
Maleńka, bardzo skromna,
położona na skraju wioski w

pobliży buszu. Na glinianej
ścianie niewielka tablica
i bardzo biednie ubrane
dzieci siedzące na mocno
wyniszczonych taboretach.
Nauczycielka – entuzjastyczna, serdeczna i ciepła.
Pomyślałem – tam jest tak
biednie. Tam nie ma komputerów, nie ma sali gimnastycznej, nie ma zajęć dodatkowych, nie ma stołówki,
nie ma podręczników,
nie ma prądu i toalet
- tak więc właściwie nie
ma szkoły! Nie ma tego,
co w standardzie europejskiej i polskiej szkoły
jest normalne, a wręcz
konieczne. Jednakże w
pewnym momencie ze
zdumieniem odkryłem:
nie ma szkoły, ale jednak jest! Jest, bo radość
i skupienie dzieci oraz
uśmiech i pr zejęcie
nauczyciela tworzą to,

co najważniejsze – żywą,
dobrą relację ucznia z nauczycielem. I pomyślałem sobie: przecież szkoła to nie
infrastruktura, ale serca. I
zobaczyłem, jak pięknie
można tworzyć szkołę, mając
tak niewiele. Bo przecież
szkoła zaczyna się tam, gdzie
są szczere, życzliwe i otwarte serca. Serca uczniów,
rodziców i nauczycieli. Wtedy jest najwięcej szczęścia
i wtedy można najwięcej
zrobić i osiągnąć. A my tak
często zwykliśmy w szkole o tym zapominać. Dlatego dobrze byłoby zawsze
pamiętać, że szkoła zaczyna
się wtedy, gdy w myśleniu
człowieka pojawia się nie
tylko szkoła jako struktura,
ale jest obecna szkoła jako
wspólnota ludzkich serc.
ks. dyr. Jerzy Babiak
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Wędrówka po Polsce
Właściwie nikomu wcześniej nie przyszło do głowy,że Patron naszej szkoły może kiedyś przybyć do nas...
8 września br. w Warszawie rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Dominika Savio, patrona ministrantów, matek oczekujących
dzieci, bezpłodnych par, a
przede wszystkim patrona
naszej szkoły. Będzie to już
ostatnia zagraniczna podróż
relikwii, ponieważ po wizycie

w Polsce relikwiarz zostanie
na stałe zamontowany w
ołtarzu głównym turyńskiej
bazyliki Wspomożycielki Wiernych. Sama perygrynacja
zakończy się 25 października
br. w Krakowie, w parafiach
św. Stanisława Kostki i św.
Jana Bosko. Z tej okazji inspektorie ogłosiły m.in. wiele

Po wyborach...
Jak co roku, na
początku października
uczniowie naszego liceum wybierali spośród
siebie przewodniczącego
ich szkolnej reprezentacji, czyli samorządu
u c z n i o w s k i e g o. Ta k
więc 10 października w
demokratycznych wyborach uczniowie zdecydowali, żeby powierzyć
tę funkcję Bartkowi Majkutowi z klasy I A. Spośród
124 głosujących uczniów
(90 % uczniów w szkole)
72 głosowało za Bartkiem, a 51 za Damianem
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Sawickim z klasy II A, który
objął funkcję zastępcy
przewodniczącego SU.
Wszystkim głosującym
uczniom dziękujemy za ich
zaangażowanie w życie
szkoły, a nowo wybranemu przewodniczącemu i
zastępcy życzymy owocnej współpracy, wielu
ciekawych pomysłów
i udanej ich realizacji.
Samorząd Uczniowski

konkursów o św. Dominiku.
W jednym z nich wyróżnienie
otrzymała uczennica klasy
II a Karolina Pałys, której
gorąco gratulujemy!
My natomia s t z n i e c i e r p l i wo ś c i ą
oczekiwaliśmy na przybycie do naszej szkoły tego
wspaniałego Małego
Świętego. A ż w końcu
7 października w naszej
parafii odbyła się uroczysta
Msza św. przy relikwiach
św.Dominika Savio. Był to
bardzo ważny dzień w życiu
szkoły. Zaskoczeniem była
bardzo duża liczba osób,
które przybyły, także spoza Wrocławia, aby razem z
nami spędzić to wyjątkowe
przedpołudnie. Uroczystość
celebrował Ks. Inspektor

Bolesław Kaźmierczak. Do
wzbogacenia oprawy Mszy
św.przyczynili się uczniowie
naszej szkoły, zwłaszcza
klasy 3A, zaś nad wszystkim
czuwał ks. Mirosław Lonczak. Pod kierunkiem pani
profesor Julii Janczury swój
debiut miał szkolny chór,
który również spisał się na
medal. W czasie trwania
tej całej uroczystości patron naszej szkoły był jakby
obecny wśród nas. Mieliśmy
także możliwość zawierzeniu swoich intencji św.
Dominikowi Savio. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w Eucharystii.
Kasia Klimek kl. Ib

Konkurs na recenzję
rozstrzygnięty
Choć w naszym szkolnym konkursie na recenzję
filmu „Katyń” wzięło udział
niewielu uczniów, wcale
niełatwym zadaniem
okazało się wskazanie
zwycięzcy. Wasze teksty
były ciekawe, barwne i
pasjonujące. Ostatecznie
po długich naradacna pierwsze miejsce przyznaliśmy
Barbarze Misiewicz z klasy
3A. W recenzji Basi szczególnie urzekły nas jej
rysy indywidualne, siła ekspresji oraz konsekwentne
dążenie do uchwycenia
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emocji i doświadczeń
widza wymykających się
naszym możliwościom
nazywania świata słowami.
Basi serdecznie gratulujemy, a wszystkim, którzy
wzięli udział w konkursie,
gorąco dziękujemy. Warto przypomnieć w tym
miejscu o zbliżającym się
terminie składania prac
na konkurs „My Polacy, my Dolnoślązacy ”.
Poloniści

Recenzja
Katyń miejsce kaźni,
pochówku, tragiczna prawda, propaganda sowiecka
i hitlerowska, najściślej
strzeżona sprawa w Polsce
rządzonej przez komunistów,
kłamstwo, zrzucenie winy,

ujawnienie dokumentów
(choć nie w całości), ekshumacja zwłok, wojskowy
cmentarz, „las pamięci”, a

może przeciwnie –„las braku
pamięci”. Czy gdy myślimy
o Katyniu, włącza nam się
czerwona lampka z napisem
„Ostaszków” czy„Miednoje”?
Wielu miejsc wiecznego
spoczynku naszych bohaterów nie znamy...
„Katyń” opowieść,
film, scenariusz na podstawie powieści Andrzeja Mularczyka„Post
mortem”, lekcja historii.
Film Andrzeja Wajdy to
pamięć o przeszłości –
przeszłości trudnej, od
której tak często uciekamy, której nie znamy,
bo nieustannie wybiegamy w przyszłość.
Bohaterowie
nie posiadają nazwisk,
oni przedstawiają losy
tysiecy ludzi: żon i
matek, mężów i ojców
– doświadczonych przez
historię, stojących przed
wyborem: honor czy ucieczka. Dzieje postaci ukazali

znani aktorzy, m. in. Maja Komorowska, Danuta Stenka,
Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Jan Englert, Andrzej Chyra, Artur Żmijewski,
Paweł Małaszyński i wielu innych. Doskonałe
zdjęcia zrealizował Paweł
Edelman, nie można
zapomnieć o muzyce
s k o m p o n owa n e j p r ze z
Krzysztofa Pendereckiego.
Film „Katyń” każdy odbiera bardzo indywidualnie,
osobiście. W mojej pamięci
szczególnie pozostała siostra
lotnika, w którą fenomenalnie wcieliła się aktorka
Magdalena Cielecka. Jest
to postać bardzo wyrazista,
pragnąca żyć w zgodzie z
własnym sumieniem. Uważa
ona, że żyje w starym świecie
idei, pragnienia prawdy.
Doskonale widoczny jest
kontrast postawy idealistki – Antygony i drugiej
siostry lotnika – typowej
członkini par tii. Można

dokonać charakterystyki
każdego bohatera, jednakże
widz uczyni to subiektywnie.
Ostatnie sceny w lesie
są najbardziej dramatyczne.
Na policzkach koleżanek i
kolegów dostrzegłam „dyskretne” łzy... , łzy szacunku,
podziwu, smutku; niektórzy
odwracają głowę w innym
kierunku. Później wymowna cisza (która towarzyszy
całej projekcji filmu), czarny,
pusty, ogromny ekran. Zaduma i refleksja. Czas dla
widza. Ale ta cisza powinna przerodzić się w szczere, pełne zaangażowanie:
naukę, poszukiwanie informacji, w pamięć. Myślę, że
taki efekt chciał osiągnąć
Andrzej Wajda, scenarzyści
Władysław Pasikowski ,
Przemysław Nowakowski
oraz aktorzy. Nie obojętność
i chwilowe wzruszenie!
Barbara Misiewicz kl. IIIA

Rodzice, dyrekcja, nauczyciele... w plenerze
6 października, wyjazd nauczycieli i rodziców do Słupca – na Górę Wszystkich Świętych...
W planie Eucharystia, konferencja, grill...
To jeden z punktów
programu roku szkolnego 2007/08 Prywatnego
Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego
im. św. Dominka Savio,
bardzo dobry w swym
zamyśle, zorganizowany
ciekawie i pomysłowo.
Zatem do rzeczy... Wyjechaliśmy o 8:15
sprzed szkoły w 31 osób
(niech żałują ci, co nie

byli!) paroma busami.
Mnie przypadł kierowany
przez ks. Dyrektora, a więc
wszędzie byliśmy pierwsi. Wyjeżdżaliśmy otuleni mgłą, ale gdy opadła,
mogliśmy nacieszyć oczy
słońcem i wszystkimi barwami złotej polskiej jesieni.
Piękne sudeckie krajobrazy podziwialiśmy z wieży
widokowej (15 metrów
wysokości), która istnieje

tam od 1889 roku, przebudowana i podwyższona w
1913 roku, a zbudowana z
miejscowego czerwonego
piaskowca. Głównym zaś
celem naszej wyprawy
było Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej wzniesione
w 1680 roku i ufundowane przez grafa Langera
ze Słupca jako wotum
za ocalenie z epidemii
cholery. Założono też
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kalwarię z kapliczkami.
Doszczętnie zrujnowany
kościółek został w latach 90. XX wieku odbudowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu
ks. Siemaszko.
Po Mszy św. i konferencji poruszającej
problematykę wychowania dzieci udaliśmy
się na urocza polanę,
gdzie przy smakołykach
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mogliśmy dalej
przeżywać ów
dzień, poznając
się coraz lepiej.
W drodze
powrotnej
zatrzymaliśmy
się w Słupcu
przy kościele
pod wezwaniem św. Mikołaja,
zbudowanym

w stylu gotyckim
również z czerwonego piaskowca. Następnie
odwiedziliśmy
Bożków, gdzie
podziwialiśmy
ogromny zespół
pałacowy,
n i e s t e t y
popadający
w ruinę. Pier-

wsza wzmianka
o pałacu jako
re z yd e n c j i h r.
von Magnis pochodzi z lat 1787
– 1791. Jest to
potężna, wielotraktowa budowla z ogromną
wieżą od strony
płn. – wsch. oraz
drugą mniejszą

od strony płn.zach. Na uwagę
zasługuje również
przepiękny park z
rozległymi tarasami. Bardzo zadowoleni wróciliśmy
s zc zę ś l i we d o
Wrocławia.

Alma Mydlarska-Woźniak

O szkole inaczej...
Przepis na kisiel:

Dnia 14 września

Niestety, smaku naszego kisielu nie
potrafimy jednoznacznie określić. Raz
jest gorzkawy, a raz jest słodki.
Składniki:
Do przyrządzenia jednej porcji (lekcji
historii) potrzebujemy:
• Książki i zeszytu
• Odrobiny uwagi
• Szczypty poczucia humoru
Sposób przyrządzenia:
Tuż po dzwonku wchodzimy do
klasy. Wyciągamy książkę i zeszyt. Dodajemy do tego odrobinę uwagi i zainteresowanie historią. W końcu dodajemy
najważniejszy składnik, a mianowicie
szczyptę humoru, która powinna
osłodzić nam całą porcję (lekcję). Profesor Kisiel łączy wszystkie produkty
i zalewa je swoją wiedzą historyczną,
mieszając zardzewiałym bagnetem.
Uwaga! Spożycie grozi nagłymi salwami śmiechu.
Jedna porcja (lekcja historii) pokrywa
minimum 25% dziennego zapotrzebowania na dobry humor.
Gal Anonim
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Szkolna pielgrzymka
do Barda Śląskiego
się przede wszystwszyscy uczniowie kim w intencjach
naszej szkoły wybrali z w i ą z a n y c h z
się wraz z nauczycie- rozpoczynającym
lami na tradycyjną się rokiem szkolnym.
p i e l g r z y m k ę , Później mogliśmy
otwierająca nowy się wiele dowiedzieć

p r ze d s t aw i a j ą c y
Matkę Boską i św.
Elżbietę. Po Mszy
św. i zwiedzeniu
kościoła każda
k lasa sympat ycznie spędziła czas

rok szkolny. Choć
nie była to piesza
pielgrzymka, podróż
autobusami stała się
kolejną okazją do
pogłębienia naszych
znajomości. Na
miejscu ks. Dyrektor
odprawił Mszę św.,
w której modliliśmy

z wychowawcą, a
pogoda tego dnia
była wspaniała. Pielgrzymka się udała.
Ws z ys c y w ró c i l i
bardzo zadowoleni.

o tym szczególnym
miejscu. Kościół
parafialny został
zbudowany w XVII w.
Znajduje się w nim
drewniana figura
Madonny z XII w., zaś
w ołtarzu głównym
umieszczono obraz
Michała Willmana
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Kasia Bej kl. IA

Akademia upamiętniająca
kampanię wrześniową

Dnia 17 września 2007
roku w naszej szkole – Liceum Salezjańskim - miał
miejsce apel, przygotowany
przez klasę III a, poświęcony
kampanii wrześniowej.
17 września to
dla każdego Polaka dzień
s z c z e g ó l ny. W ł a ś n i e
w t e d y, w 1 9 3 9 r o k u ,
o godzinie 4.30, Polska została zaatakowana ze wschodu pr zez
Armię Czerwoną. Związek
Radziecki wbił Polsce „nóż

w plecy”, atakując znienacka tam, gdzie nikt nie
spodziewał się uderzenia.
Podczas tego
apelu przedstawione
zostały wydarzenia, które
doprowadziły do ataku
n a Po l s k ę h i t l e r o w s kich Niemiec i Związku
R adzieck iego, a także
sceny z czasów kampanii
wrześniowej. Pier wsza
część akademii składała
się z narracji, wzbogaconej
pokazem slajdów – zdjęć

z czasów wojny, a także
krótkiego przedstawienia sceny podpisania paktu
Ribbentrop - Mołotow. W
drugiej - „relację” zdawały
kobiety dotknięte przez
wojnę. Celem apelu było
pobudzenie u odbiorcy refleksji, dlatego do
minimum zredukowano
rekwizyty i scenografię.
Wspominając dzień 17
września, trzeba pamiętać
o tym, że przez ponad 40
lat, do 1989 roku nie można

było mówić prawdy o tym,
co się wówczas wydarzyło.
„Oficjalna” wersja historii traktowała fakt ataku wojsk sowieckich na
Polskę jako konieczną
„ochronę ludności
białoruskiej i ukraińskiej”
przed Niemcami. Jeżeli
my nie ocalimy pamięci i
całej prawdy o wrześniu
1939, to kto to uczyni?
Łukasz Lamch kl. IIIb

List Księdza Piotra Wojnarowskiego
do naszej społeczności szkolnej
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu!
Na początku
przesyłam gorące
pozdrowienia z Odumase, z Ghany. W czasie
ostatnich wakacji
odwiedziłem waszą
szkołę i parafię, niestety
nie miałem okazji
spotkać się z wieloma
z Was. Ogromną radość
sprawiło mi spotkanie
z tymi, którzy uczestnicz yli w projekcie
budowy kościoła w
wiosce Adantia w roku
2006. Oni też pomogli mi w zbieraniu ofiar na nasze dzieła w
parafii Chrystusa Króla.

Wasz dyrektor, ks.
Jurek, mówił mi wiele
o waszej ofiarności
i pomocy misjom,
p r ze k a z u j ą c k o n kretny owoc waszych
ofiar w postaci 620 €.
Byłem naprawdę zbudowany i pragnę was
zapewnić, że ta ofiara zostanie dobrze
wykorzystana. Na co?
Jak zapewne
pamiętacie, prosiłem
Was kiedyś o pomoc
pięciorgu dzieciom z
Liberii, które mieszkały
same w jednym pokoju
w Odumase. Odkryła

je grupa misyjna, która
działa przy
naszej szkole.
Cyntia – 9
lat, bliźniaki:
Edward i
Rita – 12 lat,
Ernestyna –
15 lat i Lucy
– 22 lata,
która mimo
swojego
w i e k u
chodziła dopiero do ostatniej klasy
gimnazjum. Sami sobie
gotowali, o ile mieli
co, sami prali, sami się
uczyli, jak było światło.
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Ernestyna
Pr z yjechali oni do
Ghany trzy lata temu,
przywiózł ich brat z
Liberii, która po wojnie
nie miała wielkich perspektyw na szybki roz-
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wój. W Ghanie mieli d o k u p i ć n i e k t ó r e
dalszych krewnych, ubrania, no i przede
którzy mieli się nimi wszystkim żywność.
zająć pod warunkiem, O p ł a c i l i ś m y t a k ż e
że rodzina z Liberii pokój na następny rok.
będzie przysyłać na Każdy z nich dostawał
nich jakieś pieniądze. Po k i e s z o n k o w e , 0 , 5
roku czasu okazało się, $ na dzień na zakup
że żadna kwota z Liberii jedzenia w szkole. Nanie przyszła, więc
krewni z Ghany zrezygnowali z dalszej
opieki, opłacając im
jedynie pokój, w
którym było tylko
jedno dwuosobowe
łóżko z materacem.
Gdy odwiedziłem
ich pierwszy raz z
grupą misyjną, a był
już późny wieczór,
nikt jeszcze tego
dnia nic nie jadł i
najstarsza siostra
Luc y planowała
iść do sąsiadów,
aby coś pożyczyć.
Przez jakiś zresztą
już czas nie chodziła
do szkoły, bo po Lucy
pierwsze nie miała
jbardziej mnie
opłaconego ostatniego w nich uderzyło to,
semestru, a po dru- że nigdy nie narzegie, będąc najstarszą, k ali. Jednocześnie
p o c z u w a ł a s i ę d o byli bardzo pogodni i
odpowiedzialności wdzięczni za każdy dar.
za zdobywanie
pożywienia dla
Przed moim
rodzeństwa, chodząc i wyjazdem do Polski,
pożyczając. Zadłużyła w czerwcu okazało
się wtedy na ok.100 $. się, że dalszy krewny
I tak dziękowała Bogu, z Liberii przyjechał na
że dzieci nie chorowały, jakieś spotkanie do
bo skąd by niby miała Ghany i przy okazji
wziąć na lekarstwa. dowiedział się o losie
dzieci. Powiedział wtZ ofiar, które wt- edy, że postara się
edy do nas dotarły, skontaktować z ojcem
mogliśmy zakupić dla w L i b e r i i , a b y g o
nich łóżko piętrowe z poinformować o trudmateracami, opłacić nej sytuacji. Po naradzie
w s z y s t k i m s z k o ł ę, rodzina postanowiła
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sprowadzić dzieci z
powrotem do Liberii.
Mieli oni oficjalnie status uchodźców, więc
przysługiwał im darmowy bilet lotniczy. Wtedy też dowiedziałem
się, że Ernestyna pochodzi od tego samego
ojca, ale jej matka
jest z Ghany, więc
ona nigdy nie
była w Liberii i nie
pojedzie z innymi
dziećmi. Bardzo
wtedy płakała.
Zapewniliśmy ją,
że nie zostawimy
jej bez opieki.
Sporo fundusz y
wydaliśmy wtedy
na pomoc w spakowaniu się i na
transport do Akry,
stolicy Ghany. Gdy
ja w yjeżdżałem
do Polsk i, oni
akurat lecieli do
Liberii, bardzo
szczęśliwi, że się
zobaczą z rodziną.
We wrześniu,
po powrocie do
Ghany zastała
mnie zaskakująca
wiadomość. Najstarsza z grupy, Lucy, jest
z powrotem z Ghanie.
Była wczoraj u mnie
w biurze i długo
rozmawialiśmy. Płakała.
Przez łzy wykrztusiła, że
się bardzo mnie wstydzi, bo mnie zawiodła.
Okazaliśmy im tyle
dobroci i pomocy. Na
końcu powiedziała,
że wróciła... bo jest
w ciąży. Chłopak pochodzi z Odumase.
Zresztą uczeń naszej
szkoły. Normalnie pow-
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inien skończyć dział
budowlany w zeszłym
roku, ale z powodu wielu nieobecności musi
powtarzać rok. Jest
to pracowity chłopak,
ale ktoś mu obiecał
wyjazd do Europy, więc
zostawił szkołę i był w
Akrze. Nic z wyjazdu
nie w yszło i teraz
musi rok powtarzać,
aby zdać końcowe egzaminy. Lucy, gdy się
dowiedziała, że jest w
ciąży, zadzwoniła do
niego i on powiedział, że
gdy ona przyjedzie do
Ghany, to się zaopiekuje nią i dzieckiem. Chcą
s i ę n awe t p o b ra ć.
Ponieważ nie
miała wystarczających
pieniędzy na samolot, prz ypłynęła
łodzią. Teraz mieszka
z chłopakiem i jego
mamą. Niestety, mama
żyje tylko z tego, co
wyrośnie na farmie,
więc nie jest w stanie pomóc młodym.
On szuka dorywczej
prac y na budowie.
Powiedziała mi, że była
u lekarza na kontroli,
przepisał jej jakieś lekarstwa, ale niestety nie
ma pieniędzy, aby je
wykupić. Starałem się
jakoś podnieść ją na duchu, mówiąc, że zawsze
jest jakieś rozwiązanie.
Na odchodne dałem jej
30 € na następne badania, lekarstwa i jedzenie.
Nie wiem, Drodzy
Młodzi Przyjaciele, jak
ocenicie tę sytuację,
można przecież
powiedzieć – sama so-

bie winna. Ja słuchając
takich historii wiem,
że mają one bardzo skomplikowane
podłoże, dlatego osąd
zostawiam Bogu. Ci
młodzi ludzie nie mają
żadnego modelu normalnej rodziny. Jeśli
mamy środki na to,
aby jakoś w takich sytuacjach pomóc, to
pomagamy. Na pewno Ernestyna, która
zo s t a ł a w G h a n i e,
potrzebuje pomocy,

bo jej mama wyszła
za innego faceta, a ten
raczej się nią nie zainteresuje. Ona nie ma
nic, więc praktycznie
potrzebuje wsz ystkiego. Poza tym Lucy
będzie potrzebowała
pomocy, zanim Atta,
ojciec dzieck a, nie
znajdzie pracy i nie
ukończy szkoły. Przede
wszystkim musi sobie
opłacić ubezpieczenie,
bo bez niego poród
będzie ją kosztował

ogromną sumę. Jemu
postaramy się znaleźć
jakąś pracę na weekendy. Lucy normalnie powinna urodzić
22 stycznia 2008.
Jeśli stwierdzicie,
że warto im pomóc
i dalej możecie
wspierać tych młodych
Afrykańczyków, od razu
wam mówię, że wniesiecie do ich życia wiele
nadziei i radości. Ja ze
swojej strony mogę
obiecać, że postaramy

się otrzymane ofiary
w sposób bardzo sensowny wykorzystywać.
Niech Wam Bóg
błogosławi w realizowaniu waszych marzeń w
nowym roku szkolnym.
Z modlitwą i nie tylko
Ks.Piotr Wojnarowski sdb
PS. Więcej informacji o
naszej pracy znajdziecie na
www.piotrsdb.org

Uczta godna króla
Z rana szesnastego września
w ośmioosobowym składzie (z
Księdzem Dyrektorem na czele
;-)) wyruszyliśmy do Bonn. Naszą
podróż rozpoczęliśmy w dobrych
humorach, pogoda dopisała, a
my byliśmy pełni entuzjazmu.
Oczywiście, zastanawialiśmy się,
jak to będzie, czy się dogadamy
z niemiecką młodzieżą, jednak
– raz kozie śmierć! Pod wieczór
przekroczyliśmy granice miasta.
Części z nas zaparło dech w pier-

siach. ,,To tutaj? – Ale pięknie!”
wymienialiśmy zdania. Rodziny niemieckie bardzo ciepło nas przyjęły.
Na każdego czekało coś pysznego do
jedzenia, nie mówiąc już o sympatii,
z jaką się spotkaliśmy. Dziewczyny
były bardzo miłe, rozmowne. Po takim pozytywnie rokującym wstępie
rozpoczęliśmy swój pobyt w Bonn.
Na ,,śniadanie” dostaliśmy centrum
Bonn – rynek, Dom Beethovena,
przepiękną katedrę. Posiłek był
bardzo obfity, dlatego też na drugie

śniadanie podano nam zamek Burg
Eltz, który obchodził swoje 850lecie oraz Sanktuarium Maryjne
w Maria Lach. Niestety, podczas
spożywania zaczął padać deszcz.
Zrobiło się mokro i zimno. Porę
obiadową spędziliśmy, płynąc nowoczesnym statkiem po rzece Ren.
Tam zrobiliśmy sobie odpoczynek,
oglądając fascynujące kamieniczki tworzącą stare zabudowę.
Na podwieczorek poczęstowano
nas wycieczką do Kolonii. Och,
jakiż ten poczęstunek był pyszny!
A słodki w rzeczy samej! Otóż
odwiedziliśmy Katedrę oraz Muzeum czekolady- Lindt. Mniam, palce
lizać! Kolacja była skromna – po tak
obfitych posiłkach czas, aby nasze
żołądki odpoczęły. We wspólnym
gronie spędziliśmy ten ostatni
wieczór. Było bardzo sympatycznie.
W piątek 21 września przyszedł
rozstań czas. Nasza uczta dobiegła
końca. Z tego spotkania wynieśliśmy
wiele ciepła, wspomnień,
niezapomnianych wrażeń.
Martyna Janicka kl. Ib

Numer 01/07 październik 2007

7

Obóz integracyjny,
czyli skąd ja znam tę twarz?!

Wbrew pozorom, każdy obóz integracyjny jest zupełnie
niepodobny do poprzednich. Jak było tym razem?
Ostatni tydzień wakacji
spędziliśmy w gronie czterdziestu paru osób na Górze
św. Anny w Nowej Rudzie.
R a n o, w d z i e ń w y j a zd u
spotkaliśmy się o 8:00 pod
szkołą. Każdy przypatrywał się
sąsiadowi, próbując odgadnąć
czy to aby nie jego ,,bratnia
dusza”. Niektóre twarze były
nam znajome, tylko skąd?
Nawiązaliśmy pierwsze dialogi
typu ,,Cześć, z jakiej szkoły
przyszedłeś?” No i ruszyliśmy!
W autokarze bacznie
obserwowaliśmy siebie nawzajem, chcąc się dowiedzieć
jak najwięcej o koledze.
Podróż zajęła nam około
półtorej godzinki. ,,Jesteśmy
na miejscu’ – usłyszeliśmy
od pani profesor. Przydzielenie pokoi poszło sprawnie
– sz ybko nawiązaliśmy
pierwsze znajomości.
Podążyliśmy na spotkanie integracyjne. Tu się
dopiero działo! Okazało się,
że mamy mnóstwo znajomych. Spotkaliśmy osoby, z
którymi uczęszczaliśmy do
przedszkola, podstawówki czy
nawet gimnazjum. Okazało
się nawet, że niektórzy dostali się do tej samej szkoły ba,
Gazetka uczniów
Prywatnego Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Dominika Savio we
Wrocławiu
nr 1 październik 2007

nawet klasy i nie znając siebie
rezygnują z niej, aby spotkać
się w Prywatnym Salezjańskim
Liceum Ogólnokształcącym!
Niezbadane są wyroki Boskie! Zapowiadało się miłe
spędzenie razem czasu!
Podczas pobytu
nie oszczędzaliśmy nóżek
– odwiedziliśmy kościółek
mieszczący się na pobliskiej
górce, jak i zwiedziliśmy
Kopalnię Węgla w Nowej Trochę formalności...
Rudzie. Nie zabrakło także
ogniska przy akompaniamencie gitary oraz dyskoteki, na której mogliśmy się
wyszaleć. Nie ominął nas
także wieczorek filmowy, czyli zapoznanie się z historią
św. Jana Bosko. Osobiście
film mi się bardzo podobał.
Przez te pięć dni czas mijał
jak szalony. Nie wiadomo kiedy
już trzeba było spakować się i
wracać do Wrocławia. Z mojego
punktu widzenia wyjazd
był bardzo udany. Pozwolił Trochę śpiewu...
się poznać lub rozpoznać
3 września wstaliśmy w
dobrych humorach, gdyż
każdy z nas wiedział, co go
czeka za murami szkoły

Adres redakcji:
ul. Młodych techników 17,
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Trochę ruchu...
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