Gazetka uczniów SLO im. sw. Dominika Savio we Wroclawiu
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Drodzy
Rodzice i Uczniowie,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,
Sympatycy naszego Liceum !
Kiedy Słowo stało się Ciałem:
ciemności zła przeniknęło Światło dobra i miłosierdzia ,
obawy i lęki człowieka ogarnął pokój,
a dramat śmierci stał się nadzieją szczęścia wiecznego.
Niech narodzony Zbawiciel – Jezus Chrystus,
w dniach Świąt jak i w całym Nowym 2008 Roku,
obdarza Was całym bogactwem swych łask.
Z pamięcią w modlitwie
ks. Jerzy Babiak
Dyrektor
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Czy Josu było lepsze?

Expo jest to wystawa
światowa organizowana
przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych
z siedzibą w Paryżu.
Wyróżnia się:
• Expo małe tzw.Expo tematyczne
• Expo duże – co pięć lat
(najbliższe w Szanghaju w 2010)

Expo to wielkie pieniądze,
inwestycje i równie duży
prestiż. Za każdym razem
kraj, w którym odbywa
się wystawa, odwiedza
co najmniej 10 mln ludzi.
26 listopada około godz. 19
mieliśmy poznać miasto,
które zorganizuje światową
wystawę Expo w 2012 roku,
a bardziej szczegółowo
- tzw. małe Expo.
Jednak głosujący postarali się
o bardzo nerwowy finał i
ogłoszenie przesunęło się

o kilka godzin. Nikt (może
poza nielicznymi optymistami) nie łudził się, że dostaniemy prawo organizacji.
Od
początku
wyścigu
murowanym
faworytem
było
koreańskie
Josu.
Głównym tego powodem
były sumy wydawane przez
Koreańczyków na promocję
ich kandydatury. Na wynik
głosowania mogło wpłynąć
również niedawne przyjęcie
42 nowych krajów do Biura
Wystaw. W ciągu ostatnich
kilku miesięcy kraje z Azij
i Afryki, których prawie nie
widać na mapie, z jakiegoś
niewytłumaczalnego
powodu odkryły wewnętrzną
potrzebę, aby wstąpić do
organizacji.
Może
jednak powodem tym były
pieniądze oferowane przez
stronę koreańską, na co
polska delegacja w Paryżu

zwracała (niestety bezskutecznie)
uwagę.
W
głosowaniu Wrocław poległ
z kretesem, odpadając już w
pierwszej rundzie, dostając
jedynie 17 głosów! Podobno
przed
głosowaniem
znacznie więcej krajów
deklarowało nam swoje
poparcie, jednak słowa nie
zawsze mają odbicie w
czynach! Czy Wrocław miał
naprawdę najgorszą ofertę
z finałowej trójki? Trudno
tak przypuszczać, ponieważ
wiele osób mówiło, że prezentacje Wrocławia budziły
największy podziw wśród
głosujących, a poza tym
podczas ostatniej prezentacji dostaliśmy największą
ilość oklasków, co też o
czymś świadczy... Kilka dni
po głosowaniu media opisały
bardzo
prawdopodobną
teorię mówiącą, że Wrocław

nie miał wystarczającego
poparcia ze strony PO i
PiS, ponieważ liderzy tych
partii obawiali się, że w
przypadku jego zwycięstwa,
pozycja Rafała Dutkiewicza
jeszcze bardziej wzrośnie i
będzie chciał się ubiegać o
urząd prezydenta w 2010.
Czyli niestety znów okazało
się, że „wielka polityka”
zwyciężyła nad zdrowym
rozsądkiem, szkoda tylko,
że Wrocław i Polska na
tym ucierpiały! Jednak najgorszym, co można teraz
zrobić, to użalać się nad
straconą szansą. W 2015
będzie kolejne, tym razem
duże, Expo. Może następnym
razem się uda, w końcu
do trzech razy sztuka...
Jacek Romański kl. 2A

WARSZTATY EKOLOGICZNE w GRECJI
Kilka lat temu Liceum
Salezjańskie
nawiązało
współpracę ze szkołą w Salonikach. Zaczęło się od
osobistych listów nauczycieli i wspólnych odwiedzin.
Następnie
rozpoczęliśmy
realizację projektu Parki Narodowe w ramach programu eTWINNING.
Zaowocowało
to wspólnym spotkaniem w
dniach 19-26 listopada 2007 w
Salonikach. Dla szkoły greckiej
i ich uczniów było to wielkie
wydarzenie, ponieważ nigdy
nikogo nie gościli. Wyjazd na
każdą szkolną wycieczkę wiąże
się w Grecji z załatwianiem
pozwolenia od Ministerstwa Edukacji. Jednak dzięki
zapałowi i zaangażowaniu
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jednego nauczyciela chemii,
fizyki i matematyki, nasz
wyjazd doszedł do skutku.
Rodziny greckie były pełne
obaw przed spotkaniem z nami.
Poznanie historii Greków, tradycji i położenia pozwala ich
zrozumieć. Są oni narodem o
długiej historii, odizolowanym
górami i morzem od pozostałych
narodów. Ich język mimo ze
jest językiem indoeuropejskim
wydaje się niepodobny do innych. Grecja jest uznawana za
kolebkę zachodniej cywilizacji
i będąca miejscem narodzin
demokracji, filozofii, sportów,
polityki i dramatu, ma też długą
i bogatą historię i dziedzictwo
kulturowe, które wpłynęło na
inne kultury Europy. Wszyst-

kie te dotychczasowe zdobycze
przyczyniły się do uznawania
się Greków za wyjątkowy,
górujący nad innymi naród.
Na pewno są wyjątkowi, czego
mięliśmy okazję doświadczyć.
Grecy okazali się bardzo ciepli,
gościnni, troskliwi, wrażliwi
na muzykę. Odznaczają się
oni zamiłowaniem do tradycji.
Pielęgnują religię prawosławną.
Przy wielu domach, drogach
można spotkać kapliczki,
ołtarzyki w tawernach i barach, ikony na głównych
miejscach
sal lekcyjnych.
Pierwsze trzy dni uczniowie polscy byli goszczeni w
greckich rodzinach. W szkole
przedstawiliśmy prezentacje
o naszym mieście Wrocławiu
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a także dowiedzieliśmy się
wiele o Salonikach. Podczas drugiego dnia pobytu w
Salonikach, zabrano nas na
wycieczkę na górę Chortiatis, z
której podziwialiśmy panoramę
Salonik. Zwiedziliśmy też
muzeum archeologiczne, sztuki
bizantyjskiej z później zamek
Platamonas. Po pobycie Salonikach pojechaliśmy razem
z greckimi uczniami i nauczycielami do malowniczej wioski
Palaios Panteleimonas, gdzie
mieszkaliśmy i pracowaliśmy
wspólnie nad projektem: Parki
Narodowe.
Miejscowość
ta położona
jest 700 m n.p.m. na zboczu
Olimpu. Jest to wioska o tradycyjnej kamiennej zabu-

dowie. Nie ma w niej stałych
mieszkańców oprócz turystów.
W ekologicznym centrum
edukacyjnym zorganizowano
dla nas specjalne warsztaty,
podczas których poznaliśmy
grecką faunę i florę Olimpu
– najwyższej góry Grecji.
Masyw znajduje się między
dolinami rzek Pinios i Aliakmon, nad Zatoką Salonicką.

Zbocza gór porośnięte są lasami iglastymi, liściastymi
oraz makią. W wyższych
partiach lasy przechodzą w
łąki. Olimp jest ośrodkiem
wypoczynkowo-turystycznym, z założonym w 1938
roku parkiem narodowym.
My
prezentowaliśmy
nasz
najbliżej
położony
Karkonoski Park Narodowy.

Opowiadaliśmy o naszych
roślinach
i
zwierzętach.
Następnie podczas wycieczki edukacyjnej poznawaliśmy
zastosowanie wielu ziół, które
można spotkać na zboczu
Olimpu. Badaliśmy odczyn
górskich rzek i szukaliśmy
śladów zwierząt. Wszystkie
obserwacje i wnioski uczniowie spisywali na specjalnych
kartach przygotowanych
w języku angielskim.
Wieczorem po kolacji
uczniowie
polscy
wspólnie z uczniami
greckimi i nauczycielami śpiewali przy akompaniamencie gitarowym
polskiego nauczyciela.
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczniowie
podzieleni
na dwie grupy przygotowali
wspólne
plakaty
dotyczące
naszej współpracy w

programie
e-TWINNING.
W
drodze
powrotnej
pojechaliśmy
do
obserwatorium
ptaków,
gdzie
poznaliśmy
prace
ornitologów, oraz różnorodność
gatunkową ptaków nad rzeką
Axios.
Obserwowaliśmy
ptaki przez lunety, lornetki.
Podczas tego spotkania pokonano wiele barier: kulturowych
i językowych. Zabraliśmy do
Polski zamiłowanie do kuchni
śródziemnomorskiej – najzdrowszej w Europie, radość
długiego biesiadowania w
gronie najbliższych i spokojne
podejście do obowiązków
dnia codziennego. Mamy
nadzieję,
że
współpraca
będzie
kontynuowana
również w następnych latach.
Magdalena Szewczyk

nauczyciel biologii
Salezjańskie LO

Szkic wigilijny
„Z cukru był król,
z piernika paź, królewna
z marcepana. Żyli wśród
róż nie znali burz, rzecz
najzupełniej pewna…”
Wigilia…czas bajek, prezentów…najpiękniejsze
chwile
naszego
dzieciństwa. Każdy z nas
czeka na ten cudowny
dzień przepełniony szczerą
radością i miłością. Jedyny wieczór w roku, kiedy

dociera do nas wyrażana
myśl, że stanowimy rodzinę.
Wszyscy
przeżywamy
osobliwą chwilę, w której
czujemy się sobie bliscy
nawzajem. Wigilia to magiczna pora, kiedy robi nam się
na duszy cieplej…świat staje nagle w miejscu, zapominamy o problemach, milkną
spory a wszystkie melodie i
zapachy sprawiają, że cała
atmosfera nas przenika.
Zapewne nikt z nas nie za-

pomni chwili, kiedy jako
małe dziecko wypatrywał
przez oszronione szyby
domu pierwszej gwiazdki na
niebie…i tego rozczarowania, kiedy ciemne chmury
oplotły ze wszystkich stron
gwiazdy, topiąc wszystko
w mroku...już tylko księżyc
zaglądający spod chmury
pełen radości oznajmiał nam
cicho o Bożym Narodzeniu…
Ania Szczerba kl. 1B

Wokół prac samorządu
Do Przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego
Prywatnego Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego!

nie

Pisze
do
was
cyniczny
szyderca,

czyhający jedynie na każde
wasze potknięcie, ale osoba jeszcze wam życzliwa,
pragnąca wyrwać was z letargu. Jej niepokój i troskę

wzbudza bowiem codziennie mijana pusta tablica
Samorządu, o której istnieniu zapewne wielu uczniów
nie ma nawet pojęcia. Mar-
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twi ją też zupełny brak przejawów już nie tyle samej
aktywności, ile zwykłej chęci
do pracy, czego najlepszym
dowodem
są
ostatnio
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coraz rzadziej odbywające
się
wasze
zebrania.
Obudźcie się! Wrzesień
dawno
minął!
Czas
zakasać rękawy i zacząć
działać!
Zorganizowanie
przez trzy miesiące dyskoteki i jednej konkurencji
Ligi Klas to stanowczo za
mało! Przestańcie wiec-

znie zastanawiać się nad
sformułowaniami waszego
statutu, a zajmijcie się takimi
działaniami, które pozwolą
zaangażować
wszystkich
uczniów do pracy na rzecz
szkoły i środowiska. Nie
wymyślajcie tylko kolejnych celów do zrealizowania, ale je realizujcie!

Cała społeczność uczniowska czeka na wasze niebanalne, interesujące pomysły,
które pozwoliłyby na zerwanie z codzienną szkolną
monotonią. Nie zawiedźcie
nas!

Don Quijote

Działania samorządu uczniowskiego
Obecny samorząd uczniowski może się poszczycić
kilkoma już osiągnięciami,
jakich dokonał. Dewizą
samorządu jest działać
i
dokonywać
dotychczas nie dokonanego.
Wiele działań już zostało
podjętych i wiele jest zaplanowanych, jednakże na
wszystko potrzeba czasu.
Wspólnymi siłami udało nam
się zorganizować dyskotekę
dla uczniów naszej szkoły.
Była to pierwsza tego typu
impreza w naszej szkole od

bardzo dawna. Dziękujemy
wszystkim, którzy skorzystali
z okazji, by móc się pobawić.
Po raz pierwszy w historii
szkoły samorząd sam zarobił
pieniądze na potrzeby innych imprez. W amatorski
sposób sprzedawania kawy
oraz herbaty na konsultacjach dla rodziców udało nam
się uzbierać sumę pieniędzy,
które pozwolą na dalszy
rozwój prac samorządu.
Serdecznie
dziękujemy
rodziców
wspierającym
naszą działalność w szkole.
Warto również wspomnieć

o konkursie cukierniczym,
który odbył się dwukrotnie
w naszej szkole. Wypiekami uczniów jak i nauczycieli mogli delektować się
rodzice na wywiadówkach
oraz na wigilii szkolnej.
Gorąco dziękujemy naszym
cukiernikom. Ważnym wydarzeniem było zorganizowaniem konkursu plastycznego. Prace wykonane przez
uczetników zostały wystawione na sprzedaż podczas uroczystości wtorkowej.
Działaniem długotrwałym,
jakie podjęli członkowie

samorządu jest Liga Klas.
Samorząd starannie dobiera
zadania, jakie na ocenę mają
wykonać wszyscy uczniowie
klas lub ich reprezentacje.
Nie
chcemy
zdradzać
wszystkich
naszych planów, ale dla
zachęcenia i rozreklamowania możemy wspomnieć
o jednej kwestii, nad którą
trwają prace. Jest to turniej
tenisa stołowego, który powinien się niebawem odbyć.
Samorząd Uczniowski

W poszukiwaniu
adwentowego skupienia
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moją i szczerą. Również kazanie ojca Tadeusza Rzekieckiego mnie poruszyło
–
szczególnie
odczytanie listu zakonnicy, która
odwiedziła zakład karny, w
którym pracuje ojciec Tadeusz. Wyobraziłem sobie,
co czuła, kiedy była „za
murami”. Coś strasznego...
Wracając
do
głównego
wątku. Dla wielu ludzi w
moim otoczeniu Adwent jest
po prostu kolejnym okresem w nie zawsze do końca
poznanym kalendarzu liturgicznym. Jakieś roraty, dzieciaki chodzą do kościoła z
lampionami... tak naprawdę
adwent to „nic”. Zaczyna
się okres świąteczny w hipermarketach i już! Byleby
wydać jak najmniej pieniędzy
i jak najwięcej kupić. Rzucamy się w pogoń za zakupami... nie pamiętając o
przesłaniu tego okresu. No
cóż... Co z ludźmi potrafią
zrobić
głupie
reklamy.
Te cztery tygodnie,
upamiętniające
cztery
tysiące
lat
oczekiwania na Mesjasza, są tylko
chwilką w całym roku. Jeśli
chcielibyśmy
prawdziwie

wykorzystać je, moglibyśmy
wiele osiągnąć. Takie małe
rekolekcje, na przykład w
postaci naszego szkolnego dnia skupienia albo rekolekcji organizowanych w
parafiach, mogą naprawdę
wiele dać. Niektórzy mówią,
że takie chwile nie są
potrzebne, że powinniśmy
tacy być przez cały rok, jak
w czasie przedświątecznym
czy w same święta. Bardziej
pobożni, milsi, serdeczniej-

si. Nie zgodzę się z tym,
ponieważ człowiek potrzebuje chwil wyjątkowych.
Może ten czas jest pretekstem do odnowienia jakiejś
znajomości albo pogodzenia
się z kimś. Kto wie, co może
się wydarzyć, więc lepiej
uczestniczyć, żeby nas to
„coś” nie ominęło. Warto
korzystać póki mamy czas,
bo w przyszłości tego czasu
możemy nie mieć. Praca,
dzieci itp. Zawsze przecież

znajdzie się jakaś wymówka.
Korzystajmy.
Gdzie jest Bóg?
Bóg jest jak Bóg
Wesołego oczekiwania,
shalom!
Jędrzej Królicki kl. 1A

W duchu Angelusa Silesiusa
Dnia 21 listopada i 23 listopada klasy pierwsze
uczestniczyły w warsztatach dotyczących
problemów związanych
z globalizacją.
Zajęcia odbyły się w
domu spotkań Angelusa
Silesiusa przy kościele
pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli przy ulicy Stysia we Wrocławiu.

TEG
–
to
coroczna
międzynarodowa
akcja
edukacyjna.
Ideą
TEG
jest zapoznanie młodych
ludzi z wyznaniami i problemami
współczesnego
świata, kształtowanie wśród
nich postaw sprzyjających
ich
rozwiązywaniu.
Zajęcia prowadzone były
przez dwie organizatorki,
Kamilę i Anię. Były to między
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innymi
gry
planszowe,
dyskusje na temat globalizacji, „zabawa z nitką”.
Te zajęcia dużo nam dały.
Wiemy już, że globalizacja
to problem wymagający
nieustannej
dyskusji
i
poszukiwań, potrafimy też
sami takie dyskusje i poszukiwania
prowadzić.
Katarzyna Bej kl. 1 A
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Mury runęły

To trzeba było zobaczyć na własne oczy. Na
początku była ogarniająca mnie ciemność. I muzyka.
Z każdą chwilą narastało napięcie. Wybuchło… i cisza.
Wszechogarniająca, niezmienna cisza, którą przerwał
głos. Generał Wojciech Jaruzelski wygłosił swoje
przemówienie...

Poczułam strach … Nie wiedziałam co się dzieje. Jak
grom z jasnego nieba spadły na mnie jego słowa: stan
wojenny. Cisza… kolejne oderwanie od rzeczywistości.
Jakby to wszystko było snem… Przed oczyma ciągle
mam scenę, jak dwaj zomowcy. zabijają dziewczynę.
Słyszałam ich rozmowę. Ona tylko się spytała z kim jest
wojna. Oni odpowiedzieli, że z nią i zabili niewinną…
Niespokojna muzyka zostaje przerwana rozmową
kardynała Stanisława Dziwisza z zakonnicą. Mówili o
sytuacji w Polsce. Nie jest dobrze… Ale iskierka nadziei wciąż jest. Grupa młodych ludzi nie poddaje się:
SOLIDARNOŚĆ! Bóg się znowu rodzi, jak co roku.
Podnieś, Boże, rękę ku swoim dzieciom i pobłogosław im.
„Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!”
Ciągle pamiętamy...
Ola Skorsetz Kl. 1 A

Gala w Ratuszu
Każdy prawdziwy humanista przyzna mi rację, że gdy pisze,
wkłada w to całe swoje serce i całą
swoją duszę. Nie zważa, jak ludzie
go odbiorą... Pisze, bo pisząc wie,
że istnieje... Wyjątkowy i tajemniczy w tym, co robi... Tych prawdziwych niewielu pozostało już na
świecie, ale wciąż rodzą się nowi,
a z nimi rozwijają się nowe talenty.
Szanse na ich odkrycie byłyby
marne, gdyby nie organizowane
konkursy literackie. 6 grudnia o
godzinie 11:00 w Wielkiej Sali w Ratuszu wrocławskim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród trzeciego
Dolnośląskiego Konkursu Literackiego
o Laur Złotego Pióra „My Polacy – my
Dolnoślązacy”. Głównymi organizatorami tegorocznego konkursu było
nasze liceum oraz wrocławska redakcja „Gościa Niedzielnego”. Uroczystość
prowadzili uczniowie naszej szkoły –
Karolina Rosińska oraz Kacper Rak.
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Tym
razem
uczestniczy
mieli
niełatwe zadanie. Tematy prac
poruszały bardzo ważne kwestie w
życiu każdego młodego człowieka:
•„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam.’’
(Jan Paweł II). O naszym zakorzenieniu w dolnośląskim mikrokosmosie.”
•„Nasze pokolenie – rodzice XXI
wieku”.
Nikogo to jednak nie zniechęciło.
Liczba uczestników mówi sama za
siebie(ok.130 osób).Tematy były trudne
i trzeba było się sporo napracować, aby
wyrażając własne poglądy przekonać
swoim tekstem ostre i wymagające Jury:
redaktora
„Gościa
Niedzielnego”
panią Jolantę Sąsiadek oraz znanych
nam doskonale profesorów języka
polskiego – panią Elżbietę Warulik
oraz Janusza Kaczorowskiego. Do
wzięcia udziału kusiła informacja o
bardzo cennych nagrodach ufundowNumer 02/07 grudzień 2007

anych przez Prezesa PołudniowoZachodniej
SKOK
,
Ośrodek
Szkolenia Kierowców z Jelcza - Laskowic oraz Biuro Podróży „Panorama”.
I miejsce w konkursie zajęła
uczennica Gimnazjum nr.11 we
Wrocławiu Karolina Matczak, która
zrealizowała temat : „ Ojczyzna - kiedy
myślę - wówczas wyrażam siebie i
zakorzeniam.’’ (J.P II).O naszym zakorzenieniu w dolnośląskim mikrokosmosie”. Jej praca była napisana w
bardzo prosty sposób: od serca, co
ujęło surowe Jury. II miejsce zajęła
Edyta Butrym z Gimnazjum nr 5 w
Legnicy, a III miejsce – Michał Hromada z Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie.
Na Gali wyróżnione zostały również
dwie prace uczniów naszej szkoły:
Marii Staszewskiej, a także ucznia
klasy pierwszej Marcina Latosińskiego,
którym
serdecznie
gratulujemy!
Cała
uroczystość
została

zakończona recitalem Pani
Bogny Jurewicz - wokalistki
jazzowej, studentki wokalistyki na wydziale jazzu i
muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, byłej wokalistki
zespołu The Craker’s Band.
Nic nie jest niemożliwe,
choć są dni, gdy trudno w
to uwierzyć. Wystarczy jedynie trochę wiary w siebie. Cokolwiek by się działo
- nie bójmy się żyć własnym
życiem i robić to, co kochamy.
Jeśli nie dziś, to kiedy?
Katarzyna Klimek kl.1B

MIKOŁAJKI
DLA POCIECH NAUCZYCIELI
Mikołajki odbyły się
6 grudnia ok. godziny
18:00 w sali rekreacyjnej.
Na początku całej imprezki
zrobiliśmy krąg z krzeseł na
środku sali. Zaprosiliśmy
do niego dzieci po to, aby
przygotować kolędę dla
św. Mikołaja, a mianowicie „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Jednak zanim
rozpoczęliśmy ten cudowny
śpiew, rozdaliśmy równie
cudownym dzieciom instrumenty. Cóż, do grania
jednak nie było zbyt wielu
chętnych, a szkoda. Hania
(uzdolniona córeczka pana
profesora
Sicińskiego)
zdecydowała się zagrać na
flecie, który przyniosła ze
sobą. Pan profesor Wojturski wraz ze swoim synem obstawiali bęben. Inne
dzieci oczywiście zajęły

się śpiewem, a brzmiał on
niczym śpiew chóru anielskich zastępów. Kiedy
już małe aniołki zaczynały
się niecierpliwić, wtedy
nagle na salę wszedł św.

Mikołaj wraz ze swoimi
aniołami, które były nadzwyczaj pomocne. Dzieci
zaśpiewały mu kolędę i ten
aż się wzruszył i niewiele
brakowało, żeby omdlał z
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zachwytu. Kiedy Mikołaj
doszedł już do siebie,
rozpoczął „luźne gatki”
z dziećmi, chociaż niektóre troszkę się wstydziły,
ponieważ były nieśmiałe.
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Ale stresu raczej nie było,
bo w końcu czym tu się
stresować? No chyba że ktoś
był niegrzeczny, ale tam nie
było takich dzieci i naturalnie
nikt nie śmiał w to wątpić.
Każdy krasnoludek, który
chciał dostać prezent, musiał
najpierw odbyć przenikliwą
i poważną rozmowę z
Mikołajem, a następnie
czymś się wykazać, np.
zaśpiewać piosenkę bądź też
powiedzieć jakiś wierszyk.
Tu niestety nie pamiętam
zbyt dobrze, co się działo,
ale proszę mi wybaczyć ze
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względu na słabą pamięć.
Jak to się mówi, starość nie
radość. Zapamiętałem jednak panią profesor Osarczuk mówiącą wierszyk pt.
„Skarżypyta”. Kiedy wszyscy
otrzymali swoje wymarzone
prezenty, mogliśmy przejść
do zdjęcia z Mikołajem. Po
pożegnaniu z Mikołajem
wróciliśmy z powrotem do
kręgu. Przeczytana została
bajka o świętach. Dzieci
musiały uważnie słuchać,
ponieważ
później
były
zadawane pytania i jeśli ktoś
udzielił poprawnej odpow-

iedzi, dostawał czekoladę.
Teraz pora na konkurs
wspólnej piosenki rodzinnej. Pani profesor Osarczuk wystartowała pierwsza
razem z córeczką Moniką.
Zaśpiewały piosenkę „Nasza
zima zła”. Pani profesor Ciesielska zaśpiewała z dziećmi
„My jesteśmy krasnoludki”,
natomiast pan profesor
Siciński wraz z żoną i dwójką
dzieci Hanią i Michałkiem
zaśpiewali piosenkę o czterech słoniach. Tańczyli
przy tym cudownie i machali
ogonkami. Wspaniale zgra-

na rodzina. Na koniec anioły
św. Mikołaja zaśpiewały
razem z córeczką pani profesor Ciesielskiej piosenkę
„Smerfy”. Po tym konkursie
przeszliśmy do poczęstunku
i tym optymistycznym akcentem zakończyła się impreza. Po takiej wspaniałej
zabawie wszyscy wracali
do domów z uśmiechem
od
ucha
do
ucha.
I to byłoby na tyle…
Kamil Szurkowski Kl.1A

Weihnachten
Lichterexplosion
In Deutschland muss man kein Kalender haben um es zu wiessen, wann Adventszeit anfängt.
Wenn der erste Sonntag des Advetus
kommt, kann man es ganz gut merken.
In der Nacht, in fast jeder Stadt scheinen die
Weihnachtslichter. In verschidenen Farben Grün, Rot,Blau oder Gelb - das sieht schon
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riessich aus, aber die leuchtenden Figuren
wie zum Beispiel der Nikolaus oder seine
Elfen, die sehen wirklich fantasitisch aus.
Es gibt auch verschidene Wettbewerbe. Die
Regel in denen sind.... einfach keine Regeln.
Man soll einfach do sein „Dings“ dekorieren,
dass er besser und schöner als der Dings
des Nachbares aussieht. Das dekorieren
trägt mit sich auch grosse Kosten. Das Material, die Figuren, die Lichter und der Strom.
Die Statistiken zeigen, dass die Deutschen
in Adventszeit für das Strom fast so viel
zahlen, wie für normalle stromrechnungen
in vier monaten zusammen zahlen. Aber es
lohnt sich. Die leuchtende Dinge sehen einfach so schon aus, das manche manchamal
uber 100-200 km fahren um die zu sehen.
Bei uns ist es noch nicht so bekannt, dass
wir die Häuser oder die Gärte vier wochen
vor Weihnachten schon schön machen,
wenn wire es überhaupt tuen. Aber die
Mode kommt langsam zu uns. Das finde ich
sehr gut, weil man die Wiehnachten daswegen ‚‚schöner’’ spurt. Aber der Hauptgrund ist das, dass es einfach geil aussieht.
Łukasz Kropski Kl. 1B
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