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WAKACJE ZMIENIĄ ŻYCIE
W wygodnym fotelu. Przed
komputerem bądź z książką w ręku.
W codziennej przestrzeni. Przemieszczając się utartymi od dawna ścieżkami.
Z głębokim poczuciem bezpieczeństwa,
ale i radości. Często z ulubioną muzyką
w tle. Wakacje w domu. Bez porannego
wstawania i bez gonitwy, by dotrzeć
punktualnie. Błogie nicnierobienie, bądź
robienie tylko tego, na co się ma ochotę.
Dla wielu sposób takiego odpoczynku jest czymś najlepszym. Jednak czy
rzeczywiście tak najkorzystniej ? Rodzą
się pytania. Czy wakacje mają utrwalić w
nas stare nawyki ? Czy mają spełniać nasze zachcianki ? Czy może jednak wakacje
to doskonała okazją do zmiany życia ?
„Król reportażu”, Ryszard Kapuściński, w jednej z pierwszych książek pt.
„Kirgiz schodzi z konia” napisał:
„Fascynacja peryferiami, podążanie za
przygodą,
zgoda
na
zmagania
z nieznanym, tęsknota za autentyzmem
przeżycia to podstawowe elementy
romantycznej rekwizytorni. One właśnie
zmieniają zwykłego podróżnika w wędrowca, pielgrzyma, człowieka odnajdującego
w wojażowaniu pozamaterialne wartości”.

Można, zgodnie z powiedzeniem „tylko
zdechłe ryby płyną z prądem” pozostać w czasie
wakacji w nurcie „własnego świata”. Spędzić
go na pozór owocnie i pożytecznie. Ale można
też pojechać „po raz enty” w to samo miejsce.
Ale można również wyrwać się i wyruszyć w
nieznane, stając się podróżnikiem, odkrywcą
nowych przestrzeni.
Tylko wtedy poznawani ludzie, ich kultura
i życiowy status pozwolą inaczej spojrzeć na
siebie i na swój własny świat. Ileż to razy
wolontariusze misyjni Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego przy Liceum Salezjańskim we
Wrocławiu po zakończonych projektach w
Afryce czy Azji mówili: „aby szczęśliwym być,
potrzeba tak niewiele”. Jak będzie w tym roku?
Tylko nie mów „nie mam pieniędzy”, bo aby
podróżować, wystarczy „złotówka w kieszeni”.
Niech w czasie tegorocznych wakacji wszystko
Wam sprzyja, aby życie się zmieniło na lepsze,
czego z serca życzę.
Ks. Jerzy Babiak, Dyrektor Szkoły
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WĘDRÓWKI PO GÓRACH SOWICH
W dniach od 12 do 14 maja klasa I oraz II
wraz z nauczycielami: prof. Anną Goliat, prof.
Margą Czyż, prof. Januszem Kaczorowskim oraz
ks. Krzysztofem Rzepeckim udały się do Sokolca
w Górach Sowich.
Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 7.00, po
raptem dwóch godzinach byliśmy już w Sokolcu. Po
przydzieleniu pokoi i zostawieniu tam rzeczy
ruszyliśmy na pierwszą w tych dniach wyprawę na
Wielką Sowę. Po wejściu na szczyt mogliśmy
podziwiać piękne krajobrazy rozciągające się wokół
niego, zaś po krótkiej przerwie ruszyliśmy w stronę
ośrodka. W ośrodku czekała na nas obiadokolacja.
Po posiłku pedagodzy zorganizowali rekreację, w
tym dniu był to spacer. Po spacerze nadeszła cisza
nocna i tak minął pierwszy dzień naszego pobytu.
Drugiego dnia po mszy oraz śniadaniu,
wyruszyliśmy spacerowym krokiem w kierunku
Osówki, mieliśmy zwiedzać tam podziemne miasto o
niemieckim kryptonimie "Riese". W czasie
zwiedzania tegoż miejsca mogliśmy płynąć łódką w
sztolni, podziwiać wykute w skałach korytarze oraz
odczuć niesamowity klimat tego miejsca. Niejeden z
nas zastanawiał się, po co tak naprawdę został
zbudowany kompleks Riese? Podczas powrotu do
ośrodka na szlaku niespodziewanie dopadł nas grad i
deszcz, było to wielkim zaskoczeniem dla wielu, a
także sprawdzianem odporności kurtek, butów na
podobne do tego zjawiska atmosferyczne. Pogoda
popołudniowa tego dnia nie zachęcała do
przebywania na dworze, jednak mimo tego odbyło
się ognisko, które wzbogaciło wtorkowe wrażenia.
W dniu trzecim przyszło nam opuszczać malowniczy

Sokolec. Dzień rozpoczął się jak zwykle od Mszy
św., po niej nastąpiło śniadanie. Po skończeniu
śniadania, mieliśmy czas, aby zrobić porządek w
pokojach. Po obchodzie nauczycieli, którzy
sprawdzali porządek i pozytywnym zatwierdzeniu
czystości nastąpiło wykwaterowanie z ośrodka Wisła.
Po opuszczeniu ośrodka pojechaliśmy do zamku
Grodno. W czasie zwiedzania tegoż zamku mogliśmy
dowiedzieć się obszernie o jego historii, architekturze
i legendach z nim związanych. Zwiedzanie
zakończyło wejście na wieże widokową, z której
rozciągał się piękny widok. W pełnym składzie
powróciliśmy do Wrocławia. Myślę że, ta wycieczka
dostarczyła nowych wrażeń jej uczestnikom. W
czasie spacerów mogliśmy zacieśnić nasze więzi
zarówno z innymi uczniami, jak i profesorami. Pobyt
w takim miejscu pozwolił odetchnąć choć na chwilę
od miejskiego krajobrazu i cieszyć swoje oczy
pięknem przyrody Gór Sowich.
Mateusz Studniarek, kl. I

SALEZ PŁYWA
23 czerwca br. odbyły się II Szkolne Zawody Pływackie o
Puchar Księdza Dyrektora. Udział w zawodach biorą
dziewczyny oraz chłopcy, w tym roku także trzy absolwentki
naszego liceum. Długość basenu wynosi 12,5 m. Uczestnicy
musieli zmierzyć się z dystansem 25 m ( 2 baseny z nawrotem)
stylem klasycznym oraz 25 m kraulem . Najlepszy wynik w
kategorii dziewczyn osiągnęła absolwentka Katarzyna Dudek z
czasem 26,11 sek. w stylu klasycznym, a w kraulu 24,15 sek.,
natomiast drugie miejsce zajęła uczennica kl. 2 Martyna Zioło,
która okazała się równocześnie najlepsza wśród obecnych uczniów
z czasem 30,91 sek. klasycznym, a w kraulu z wynikiem 25.32 sek. Najlepszy w kategorii chłopców był
uczeń kl.2 Jacek Szaniec z wynikiem 24,94 w stylu klasycznym, a w kraulu 16,73 sek. Puchary pozostają w
rękach zeszłorocznych zwycięzców, u Martyny Zioło oraz Jacka Szańca. Rywalizację naszych uczniów
ksiądz Dyrektor utrwalił w fotoreportażu, który również wkrótce ukaże się na naszej stronie.
Kasia Łuczak, kl. II
2 Strona

Z WIZYTĄ W BONN
Już po raz dziesiąty uczniowie Liceum
Salezjańskiego we Wrocławiu gościli w
arcybiskupiej szkole Liebfrauenschule w
Bonn. Zapoczątkowana w 2004 roku wymiana
odbyła się w dniach 6-11 czerwca br. Tym razem
obfitowała w wyjątkową porcję wrażeń. Oprócz
urzekającej natury, a także wytworów kultury
wśród uczestników szczególne uznanie wzbudził
sklep, istniejącej od 90 lat, znanej w całym świecie
firmy HARIBO.

Charakt er yzuj e się on największą
różnorodnością i ilością asortymentu, a ceny są o 50
% niższe. Dlatego uczniowie, korzystając z okazji,
zaopatrywali się w żelki na cały rok. Przy tej okazji
dowiedzieli się także, że nazwa słynnych HARIBO
pochodzi od nazwiska założyciela i miejsca Hanz Riegel Bonn. Polscy uczniowie wraz z
ni em i e cki m i p a rt n e ra m i k aż d ą ch wi l ę
wykorzystywali na integrację. Jak podkreśla dyrektor
Liebfrauenschule, Brigitte Lenz, ma ona wielkie
znaczenie dla naszej przyszłości. Zaznaczyła
również, że relacje polsko-niemieckie są trudne z
powodu historii, ale tę barierę przeszłości trzeba
przełamywać. „Polska inteligencja została
wymordowana w czasie II wojny światowej przez
Niemców i Rosjan. Teraz wy musicie tworzyć
warstwę nowej inteligencji” - podkreśliła pani Lenz.
Uczestnicy wymiany brali także udział we
wspólnych piknikach, wyjściach na lody, a także
gościli na barbecue we wspólnocie Salezjanów. W
Bonn licealiści obejrzeli starówkę, uniwersytet oraz
ogród botaniczny. Ciekawym faktem, było także to,
iż miasto podczas wojny nie zostało zniszczone,
dlatego można było zobaczyć tam wiele
przedwojennych i przepięknych kamienic. Przed
niektórymi domami widoczne były umieszczone w
chodnikach mosiężne tabliczki przypominające o
mieszkających tam dawniej Żydach. Młodzież

odwiedziła również dom Ludwiga van Beethovena,
gdzie mogła zobaczyć pokój, w którym przyszedł na
świat wielki kompozytor, jego rzeczy osobiste i
codziennego użytku, rękopisy oraz urządzenia, które
pomagały w walce z jego postępującą głuchotą.
Odwiedziliśmy również Kolonię - czwarte co
do wielkości miasto w Niemczech. Katedra, Dom
Wody Kolońskiej, pomnik św. Edyty Stein oraz
muzeum czekolady z obserwacją całego procesu jej
tworzenia to tylko niektóre punkty kolońskiej
wędrówki. W programie wymiany znalazły się także
inne interesujące miejsca historyczne. Młodzież
dotarła do barokowego zamku w Brühl z okresu
rokoko. Dla dziewczyn ciekawym był idealny
wymiar talii XVIII wiecznej kobiety, który wynosił
37 cm. Damy, aby go osiągnąć ściskały się gorsetami,
a bóle głowy i duszności, które występowały z tego
powodu leczyły nasączonymi w ziołach plastrami,
które przyklejały na skroń. Z kolei chłopców
zdziwiło, że król Clemens August, dbając o higienę
zużywał jeden flakon kolońskich perfum dziennie.
Zwiedzono także pochodzący ze średniowiecza
zamek Burg Eltz. Ten nigdy nie zniszczony obiekt,
po odrestaurowaniu został udostępniony turystom.
Od 32 pokoleń jest własnością jednej rodziny, która
dba o jego stan. Uczestnicy wymiany podróżowali
również statkiem po Renie. Rzeka ta ma duże
znaczenie, ponieważ bezustannie płynie nią wiele
statków zarówno towarowych, przewożących gaz
bądź kontenery, oraz pasażerskich. Jak wiadomo,
niektóre z nich dopływają nawet do jeziora
Bodeńskiego w Szwajcarii. Po przepłynięciu na drugi
brzeg rzeki młodzież wjechała liczącą sobie 131 lat
kolejką zębatą na wzgórze Drachenfels. Ze wzgórza
podziwiano piękną panoramę.
Wymiana ubogaciła wszystkich uczestników w
nowe wiadomości, pamiątki i doświadczenia. Jak
mówi Zuzanna Oszust - tegoroczna absolwentka
liceum: „Wymiana ta była dobrą okazją by poznać
rówieśników z innego kraju. (…) Taka przygoda jest
zawsze znaczącym przeżyciem dla dwóch stron i
pozwala lepiej zrozumieć wszystkich nas.” Cała
wymiana, która trwała zaledwie kilka dni miała
niepowtarzalną i wyjątkową atmosferę. Ten czas i
proponowane aktywności pozwoliły młodzieży
szybko się ze sobą zaprzyjaźnić. Jak sami mówią, na
pewno będą miło wspominać ten czas, a utrwalone
znajomości podtrzymywać w dalszych latach.
Karolina Matusewicz, kl. II
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SOBOTA U POLONISTÓW
Dnia czternastego czerwca trójka naszych
uczniów wraz z panem profesorem Januszem
Kaczorowskim uczestniczyła w Sobótce
Językowej zorganizowanej przez Instytut Filologii
Polskiej.
Cała impreza językowa odbywała się od
godziny jedenastej i rozwijała się według danego
wcześniej planu. Na początku były trzy wykłady
pracowników naukowych tego instytutu, które były
prowadzone poważnie, ale nie do końca. Wykłady
zakończyły się około dwunastej trzydzieści przerwą,
podczas której drużyny z danych szkół miały stawić
się w jednym z ogrodów na dziedzińcu wielkiego
gmachu Wydziału Filologicznego, gdzie odbyła się
Wielka Językoznawcza Gra Planszowa. Była to jedna
z najśmieszniejszych części Sobótki Językowej.
Pytania, które były losowane podczas tej gry,
czasami były naprawdę trudne i przysporzyły dużo
kłopotów zespołowi z naszego liceum, jednak
zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce. Po tej chwili
zabawy nastał czas na kolejne wykłady, podczas
których uczniowie zajęli się retoryką oraz bliższym
poznaniem języka polskiego przez wykład z
semantyki. Na sam koniec rozstrzygnięto konkursy
dla uczniów szkół i tu również udało nam się odnieść
sukces: w kategorii „Tworzę reklamę multimedialną
o tematyce społecznej” nasza szkoła zajęła III

miejsce za film pod tytułem „Czytanie uzależnia”,
który został nakręcony w ramach ćwiczeń TVSLO
przez Patrycję Adamczyk, Dominika Chomiszaka i
Juliusza Migdzińskiego. Na sam koniec swoją
obecnością i krótkim wykładem na temat Śląska
zaszczycił nas pan profesor Jan Miodek. Przez cały
dzień nad grupą z naszej szkoły czuwała, bardzo
zaangażowana w Sobótkę Językową, absolwentka
naszej szkoły Karolina Okurowska.
Patrycja Adamczyk, kl. I

WOJNY W XXI WIEKU
W drugiej połowie XX wieku Edwin Starr
śpiewał: „War, what is good for?” (ang. wojna, co
daje dobrego), ale po upływie 40 lat, nadal nie znamy
odpowiedzi na to pytanie. Mimo okrucieństw, jakie
zawsze niosły ze sobą działania zbrojne, ludzie nadal
je prowadzili. W dzisiejszych czasach (chwilowo),
nie grożą nam globalne konflikty, ale małe wojny
rozgrywają się w różnych miejscach na świecie.
Oprócz znanych nam działań wojennych na Bliskim i
Dalekim Wschodzie, potyczki zdarzają się również w
podwrocławskich lasach. Jak to możliwe i dlaczego
media milczą? Chodzi tutaj o rodzaj sportu i
rozrywki, jakim jest ASG.

GENEZA
ASG, Airsoft guns lub po prostu repliki broni
palnej, to swego rodzaju pistolety na kulki dla
„dużych dzieci”. Kto i jak wpadł na pomysł
„kopiowania” znanych na całym świecie karabinów?
Otóż nie byli to Amerykanie. Repliki ASG powstały
po II wojnie światowej w Japonii, aby umożliwić
ćwiczenia oddziałom militarnym, które podlegały
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wówczas rygorystycznym przepisom dotyczącym
posiadania i używania broni palnej. U podstaw
airsoftu leży więc tradycja bushidō, kładąca nacisk na
honor, szacunek dla przeciwnika i samodoskonalenie.
Pierwsze komercyjne repliki pojawiły się na rynku w
latach osiemdziesiątych XX wieku.

WOJNY W XXI WIEKU - CIĄG DALSZY
AIRSOFT A PAINTBALL

są nabojami z CO2 lub Green Gazem. Pistolety i
karabinki szturmowe osiągają moce podobne do ich
elektrycznych odpowiedników, natomiast karabiny
snajperskie mają moc nawet 600 FPS (ok. 182 m/s).
Bywają więc niebezpieczne na krótkich dystansach i
wymagają dużej dawki zdrowego rozsądku od
użytkownika.

Kulki airsoftowe nie zawierają w sobie farby, w
przeciwieństwie do kulek paintballowych. Z tego
względu graczy obowiązuje kodeks honorowy
wymagający przyznania się do trafienia. Realizm
wyglądu replik airsoftowych jest znacznie większy
niż markerów paintballowych, jednakże ich ceny
wraz z jakością wykonania kształtują się podobnie.
JAK ZACZĄĆ?
Znaczna różnica występuje w cenie amunicji Przede wszystkim należy mieć okulary lub
airsoftowa jest dużo tańsza, gdyż nie zawiera w sobie gogle ochronne. Reszta to kwestia drugorzędna.
farby i łatwiej ją wytwarzać. Zasadniczo realizm pola Warto jednak posiadać mundur, lub przynajmniej
walki bardziej oddaje airsoft.
ubrania moro, gdyż bieganie w dresie po lesie może
nie być najlepszym pomysłem. W samym Wrocławiu
BEZPIECZEŃSTWO
są przynajmniej trzy wypożyczalnie replik ASG, więc
Airsoft może być bezpieczną rozrywką pod na początku zakup takowej nie jest obowiązkowy.
warunkiem przestrzegania podstawowych zasad Wypożyczalnia zapewnia w pełni naładowaną broń i
bezpieczeństwa. W przypadku noszenia okularów pół kilograma kulek. Przy normalnym zużyciu,
ochronnych, zachowania zdrowego rozsądku i wystarczy na kilka rund rozgrywki.
szacunku dla zdrowia i bezpieczeństwa innych graczy
można być pewnym, że nie stanie się nic złego. Ślad
po trafieniu kulką z repliki jest niewielki – niczym
ugryzienie komara. Jedynie postrzelenie z bardzo
bliska może spowodować siniaka, a nawet przebicie
skóry. Zależnie od terenu używa się replik o różnych
mocach. Moc repliki zależna jest od wielu
czynników, a podaje się ją w FPS (Frames per
second). Przyjmuje się, że dla kulki o wadze 0.25
grama, replika o mocy 100 FPS, może wystrzelić ją z
prędkością około 30 m/s. W ten sposób, dla
budynków, terenów zamkniętych („CQB”) stosuje się
ograniczenie do 350 FPS (ok. 106 m/s), natomiast w
lasach, w terenie otwartym ograniczeń właściwie nie
ma.

RODZAJE REPLIK
Repliki można podzielić na trzy grupy:
Sprężynowe, które można porównać do pistoletów i
karabinów sprzedawanych na targach, odpustach i
festynach. Od ich tanich odpowiedników różnią się
przede wszystkim ceną, wykonaniem i zasięgiem
strzału. Pistolety tego typu osiągają około 150 - 250
FPS. Natomiast
moce karabinów snajperskich
dochodzą nawet do 480 FPS (ok. 146 m/s; po
odpowiedniej modyfikacji).
Elektryczne – dużo bardziej zaawansowane repliki.
Ważą więcej niż sprężynowe i są również dużo
droższe. Moc dobrego karabinu elektrycznego to 300
– 480 FPS (ok. 91 m/s do 146 m/s), zależnie od
obszarów
rozgrywki.
Bronie
zasilane
są
akumulatorami typu Li - Po lub Li – Ion.
Gazowe – najdroższe i najsilniejsze repliki. Zasilane

PODSUMOWANIE

ASG jest dla każdego. Nie ma ograniczeń
wiekowych, chociaż nieoficjalnie przyjmuje się, że
należałoby mieć skończone 13 lat. Przy odrobinie
myślenia zabawa jest w pełni bezpieczna. Sport
powoli rozwija się w Polsce, a w samym Wrocławiu
istnieje wiele grup i teamów airsoftowych. Na forach
internetowych bardziej doświadczeni gracze chętnie
udzielają porad początkującym.
Łukasz Podgórny, kl. I
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FUTBOL ZZA OCEANU
(dla drużyn rozwijających się oraz rezerw w futbol
ośmioosobowy), zorganizowano także pierwszy
ogólnopolski turniej juniorski PLFAJ. Drugiego
września 2012 w Warszawie odbył się pierwszy
trening pierwszej w Polsce żeńskiej drużyny
futbolowej, Warsaw Sirens.
Historia futbolu amerykańskiego we
Wrocławiu jest pełna rozstań i powrotów. Pierwsza
wrocławska drużyna powstała w 2005. Jen nazwa to
Devils Wrocław. Chłopcy nie wiedzieli jeszcze zbyt
wiele o futbolu i nie grali meczów, ale wspólne
treningi były świetną okazją do pierwszych kłótni.
Różnice poglądowe dotyczące dalszego rozwoju tej
dyscypliny i prywatne napięcia, doprowadziły w
pewnym momencie do podjęcia przez większość z
nich decyzji o założeniu nowej drużyny. Chcąc
odegrać się na ówczesnym prezesie Devils, Piotrze
Duszeńce, postanowili nazwać nowo powstały
zespół... Angels. Rozstanie trudno nazwać
przyjacielskim. Bardzo duża grupa opuszczająca
szeregi Diabłów pozostawiła zarząd z niemałym
problemem. Odbudowa zespołu, rekrutowanie i
szkolenie nowych zawodników były bardzo
czasochłonne. Anioły przemianowane na The Crew
nie miały takiego problemu i udało im się zagrać w
pierwszym sezonie PLFA w 2006 roku. Devils
pozostały sparingi i czekanie na sezon 2007.
Pierwszego października 2011 The Crew zmienili
nazwę na Giants Wrocław. Przez dobrych sześć lat
Pierwsza polska drużyna futbolowa, Warsaw derby Wrocławia przynosiły wiele emocji
Eagles, powstała w 1999 r. i istnieje do chwili wrocławskim kibicom. Po owych sześciu latach
obecnej.W 2004 roku zawiązał się Polski Związek
Futbolu Amerykańskiego (PZFA), co dało realne
szanse na utworzenie rozgrywek ligowych w naszym
kraju. Przełomowym, jeżeli chodzi o rozwój futbolu
amerykańskiego w Polsce, okazał się rok 2005.
Zapadła bowiem wówczas decyzja o powołaniu ligi
pod egidą PZFA składającej się z czterech zespołów.
8 października 2006 roku o godzinie 13 na stadionie
przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 56/58 w
Łodzi oficjalnie zainaugurowała swoje rozgrywki
premierowego sezonu 2006 spotkaniem dwóch
najstarszych polskich klubów: Warsaw Eagles i 1.
KFA Fireballs Wielkopolska (66:6). Pierwsze
Mistrzostwo Polski zdobyli Warsaw Eagles, którzy w
rozegranym 12 listopada finale pokonali 34:6
Seahawks Gdynia. Do kolejnej edycji PLFA
przystąpiło już 9 drużyn, a w sezonie 2008 o osiem
więcej. W 2012 ligę podzielono na 4 klasy
rozgrywkowe: Topligę, PLFA I, PLFA II oraz PLFA8
Futbol amerykański jest sportem
narodowym w Stanach Zjednoczonych. NFL, czyli
National Football League, składa się z 32
zespołów, a finał tych rozgrywek zwany „Super
Bowl” jest oglądany przez co drugiego
Amerykanina i wielu fanów na całym świecie, co
daje największe rekordy oglądalności. Według
danych opublikowanych przez agencję „Nielsen”
finał amerykańskich rozgrywek w lutym 2014
roku oglądało średnio 111,5 mln widzów. Nie
zamierzam jednak skupiać się na amerykańskiej
lidze, pisząc ten artykuł. Pragnę poruszyć wątek
dotyczący dość krótkiej historii tego pięknego
sportu w naszym kraju oraz podstawowych zasad
gry.

6 Strona

FUTBOL ZZA OCEANU - CIĄG DALSZY
wrocławskie drużyny postanowiły ponownie
połączyć siły. 25 września 2013 roku miała miejsce
fuzja zespołów Devils oraz Giants i pod nową nazwą
Panthers reprezentują nasze miasto w obecnym
sezonie Topligi PLFA. Aktualnie wrocławianom
udało się zdobyć 4 mistrzostwa Polski i mamy duże
szanse na zdobycie piątego tytułu w IX Superfinale,
który odbędzie się 2 sierpnia 2014 roku w Gdyni, pod
warunkiem że uda nam się wygrać mecz półfinałowy.

Polega to na pokonaniu odległości boiska i
przebiegnięciu przez end zone, czyli pole punktowe
przeciwnika z piłką. Jeżeli drużynie uda się wykonać
touchdown, dostaje ona 6 punktów i możliwość
podwyższenia wyniku poprzez tzw. Extra Point. Ma
wtedy możliwość kopnięcia piłki między słupkami za
1 punkt bądź wykonania akcji za 2 punkty. Inną
możliwością zdobycia punktów jest wykonanie tzw.
field goal. Gdy drużyna jest w trakcie wykonywania
4. próby i ma do przebycia wiele jardów, może
zdecydować się na wykonanie tej akcji. Polega ona na
kopnięciu piłki między słupkami i jest premiowana 3
punktami. Ostatnim sposobem jest rzadziej spotykane
safety. Ta akcja jest premiowana 2 punktami i ma
miejsce, gdy przeciwnik zostaje zatrzymany z piłką
we własnym polu punktowym, wybiegnie za linie
boczne lub końcową własnego pola punktowego albo
wypuści piłkę za linie boczne lub końcową własnego
pola punktowego.

Mecz futbolowy dzieli się na 4 kwarty po 15
minut czystej gry (w Polsce 12 minut). Po dodaniu
przerw między kwartami oraz spowodowanych
kontuzjami i czasów żądanych przez trenerów mecz
trwa około 2,5-3h. Celem gry jest zdobycie większej
ilości punktów od przeciwnika. Boisko ma 100
jardów, czyli prawie 100 metrów. Gdy drużyna jest w
posiadaniu piłki i na boisku znajduję się jej offence,
czyli formacja ataku, ma ona 4 akcje (tzw. próby) na
przejście 10 jardów. Jardy zdobywa się akcjami
biegowymi lub podaniowymi. Gdy uda się jej
pokonać 10 jardów z piłką, dostaje ona kolejne 4
próby. W tym czasie drużyna przeciwna ma na
boisku defence, czyli formację obrony, która próbuje
Domyślam się, że trudno jest zrozumieć
zatrzymać przeciwnika, a gdy nie uda mu się pokonać zasady futbolu amerykańskiego, czytając powyższy
10 jardów, druga drużyna przejmie piłkę. Punkty artykuł. Nie martwcie się, każdy na początku ma
można zdobyć poprzez touchdown, czyli przyłożenie. problem ze zrozumieniem tej wspaniałej dyscypliny.
Jeżeli chcecie poznać i pokochać ten sport, przyjdźcie
na mecz Panthers Wrocław. Gwarantuję, że będzie to
bardzo ciekawe przeżycie i bardzo szybko
zrozumiecie, co takiego widzą w tej dyscyplinie
miliony fanów na całym świecie!
Piotr Krejner, kl. II
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SZKOŁA NAD RZEKAMI

18 czerwca bieżącego roku piątka uczniów
Prywatnego
Salezjańskiego
Liceum
Ogólnokształcącego wraz z profesor Szewczyk i
księdzem Dyrektorem miała możliwość udania sie
do parku wschodniego w celu badania roślinności
i mikroorganizmów zamieszkujących tereny
tamtejszej Oławy. Badaniom przewodniczyli
doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy
uczyli nas rozpoznawać gatunki roślin i
mikroorganizmów zamieszkujących rzekę.
Badania odbywały sie w ramach projektu
Comenius dotyczącego bioróżnorodności rzek.
Dobrym pomysłem było umożliwienie nam
samodzielnego poszukiwania danych okazów co
sprawiało, że zajęcia były jeszcze bardziej
interesujące i ciekawe. Dowiedzieliśmy się także w
jaki sposób poławiać niewielkie organizmy

zamieszkujące Oławę jak i jej brzegi. Zebrane okazy
mogliśmy badać pod mikroskopami w specjalnie do
tego przystosowanym laboratorium. Dowiedzieliśmy
się wielu informacji na temat Nadobnicy Alpejskie
zaznajomił nas z tym owadem jeden z doktorów
prowadzących badania. Na przygotowanej prezentacji
mogliśmy dowiedzieć się dlaczego gatunek ten jest
chroniony, gdzie występuje i dlaczego w tak szybkim
czasie jego populacja się zmniejsza. Pomysł
zorganizowania tego typu zajęć w plenerze był
fenomenalnym pomysłem wszyscy w miłym
towarzystwie spędziliśmy dzień, jak również
nauczyliśmy sie analizować różnego rodzaju rośliny
wodno-lądowe. Zajęcia bardzo mi się podobały i
mam nadzieję, że warsztaty tego typu w naszej szkole
odbywać się będą jak najczęściej.
Karolina Szczecka, kl. I
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