Gazetka uczniów SLO im. św. Dominika Savio we Wrocławiu

"Jezus umarł i zmartwychwstał, teraz
zaś żyje na wieki!"
(Jan Paweł II)
Drodzy Rodzice, Uczniowie,
Absolwenci i Sympatycy!
Nasz dobry Bóg,
Jezus Zmartwychwstały,
dawca nadziei,
która zawieść nie może
niech przepełni całe Wasze życie
potrzebnymi łaskami:
aby wiara stawała się siłą,
a miłość radością
prowadząca do "domu Ojca".
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LIGA NAUKI 2006
W ramach Ligi Nauki 2006 Liceum Salezjańskie
im. św. Dominika Savio przy ul. Młodych Techników 17
zorganizowało dwa wykłady. Odbyły się one w szkolnej
sali teatralnej, a ich uczestnikami byli m.in. gimnazjaliści z Gimnazjów 24. i 28. oraz licealiści XII LO.
Pierwszy z nich poświęcony "Konwencjonalnym i niekonwencjonalnym źródłom pozyskiwania energii" miał miejsce 20 marca 2006 roku. Wykład ten poprowadziły doktorantki Anna Rerz i Pryminke Gheek z Politechniki Wrocławskiej, wzbogacając go o multimedialna prezentację. Z prelekcji tej można było dowiedzieć się o podziale źródeł energii
na konwencjonalne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny
czy węgle kopalne, oraz niekonwencjonalne - energia geotermalna, wiatru, wody, słońca i biomasy. Słuchaczom
przedstawiono także zalety i wady poszczególnych sposobów uzyskiwania energii oraz plany zmian w sektorze energetycznym na przyszłość.
Druga prelekcja, także wzbogacona pokazem slajdów i, dodatkowo, podkładem muzycznym, została zaprezentowana dnia 25 marca 2006 roku przez podróżnika i
zdobywcę Piotra Mrugasiewicza i nosiła tytuł "Jak pokonać rowerem zamarznięty Bajkał. Odkrywanie tajemnicy
Syberyjskiej Perły". Prelegent w tym wykładzie zapoznał z
geografią i przyrodą najgłębszego jeziora świata. Podróżnik, oprócz przebiegu wyprawy, przedstawił także swoje
odczucia związane z wyprawą i spotykanymi podczas niej
ludźmi.
Oba wykłady dostarczyły wszystkim uczestnikom w
ciekawy sposób wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Łukasz Lamch kl. Ia
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JAK WITALIŚMY WIOSNĘ.....
Dnia 21 marca wyjechaliśmy
do Henrykowa na szkolną wycieczkę w ramach pierwszego dnia wiosny.
Po porannym apelu i krótkiej
modlitwie udaliśmy się do autokarów.
W jednym autokarze rozlokowali się
uczniowie klas pierwszych wraz z ks.
Dyrektorem oraz p. profesor Magdaleną Szewczyk i p. profesorem Dariuszem Omelaniukiem. Natomiast do
drugiego udali się uczniowie klas drugich oraz p. profesor Agnieszka Kośka
i p. profesor Elżbieta Osarczuk. Około
godziny 10 wyruszyliśmy z Wrocławia.
Po ponad godzinnej jeździe (trochę
męczącej z powodu stanu naszych
dróg...) byliśmy na miejscu.
Alumni mieszczącego się dziś w
henrykowskim opactwie seminarium
oprowadzili nas po barokowym budynku klasztornym. Wśród pomieszczeń,

które nam pokazali, był m. in. bogato
zdobiony reflektarz (do dziś pełniący
swoją funkcję) z zabytkowym piecem
kaflowym oraz sala, w której zasiadał w
2000 roku kardynał Joseph Ratzinger
(obecnie papież Benedykt XVI), a także
Sala Dębowa, połączona z dwoma ukrytymi pomieszczeniami. Opowiedzieli
nam także o historii zakonu cystersów.
Po obejrzeniu klasztoru udaliśmy
się do pocysterskiego kościoła. Po nim
oprowadził nas cysters - jeden z sześciu mieszkających tam obecnie księży - zakonników. Opowiadał nam m.
in. o starych, dobrych czasach, kiedy
w Henrykowie mieszkało jednocześnie
po 300 cystersów... Brat zakonny pokazał nam m. in. barokowe, bogato
zdobione stalle, czyli ławy, w których
zasiadali mnisi, a także barokowe obrazy, z których część namalował Michał
Willmann oraz kaplice boczne (niektó-

re z nich były w bardzo złym stanie
technicznym, gdyż nie remontowano
ich od czasu budowy, tj. od XVIII wieku). Po zwiedzeniu kościoła udaliśmy
się w drogę powrotną. Do Wrocławia
wróciliśmy około godziny 15, wszyscy
w bardzo dobrym humorze.
"Wagary" w Henrykowie były dla
nas bardzo cenne. Dostarczyły wielu
zróżnicowanych wrażeń. Poznaliśmy
miejsce ważne dla naszej historii. Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni oraz
wzbogaceni o nową wiedzę i bogatsi o
wspólne przeżycia.
Dziękujemy Dyrekcji za zorganizowanie tak wspaniałych "wagarów
szkolnych" i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych. Niekoniecznie musi to
być pierwszy dzień wiosny, może to
być każdy inny dzień.

Łukasz Lamch

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
W pochmurny, zimny dzień 25
marca w naszej szkole odbył się Dzień
Otwartych Drzwi, na którym gimnazjaliści, którzy chcą przyjść do naszej
szkoły, mogli bliżej zapoznać się z jej
wnętrzem, zasadami oceniania, nauczycielami i uczniami oraz atmosferą,
jaka w niej panuje.
Ku naszemu zaskoczeniu, przybyło wielu chętnych uczniów wraz z
rodzicami. Wszystkie klasy miały w
ten dzień lekcje, ponieważ odrabialiśmy dzień 28 kwietnia i musieliśmy
przybyć do szkoły. Od godziny 10
chętnych przybywało coraz więcej.
Rozglądali się po szkole, przychodzili
na nasze lekcje, bacznie obserwując,
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co tak naprawdę dzieje się w murach
Prywatnego Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego i pewnie zastanawiając się, czy warto przybyć tutaj
na trzy lata swojego edukacyjnego
życia. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad gośćmi i godne reprezentowanie naszej szkoły spisały się wspaniale. Odpowiadały na wszystkie pytania, oprowadzały po szkole, pomagały w wypełnianiu formularzy, a nawet spragnionych częstowały przepięknie pachnącą kawą.
Natomiast my, już prawowici
uczniowie, wnikliwie obserwowaliśmy
potencjalnych naszych kolegów i koleżanki, prowadząc szczegółowe dys-
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kusje na ich temat. Odważniejsi nawiązywali rozmowy z gośćmi, którzy
byli czasem dość mocno przestraszeni
i zawstydzeni, zresztą trudno im się
dziwić, kto by się nie czuł przestraszony, widząc, że patrzy na niego dziesięć osób w granatowych mundurkach.
Jednak na twarzach gości wychodzących na szczęście nie było widać
strachu, lecz uśmiech, więc możemy
przypuszczać, że nasza szkoła przypadła im do gustu i pierwszego września
2006 roku spotkamy ich na uroczystym
rozpoczęciu roku szkolnego

Paulina Lejczak

,,JAN PAWEŁ II"
Dnia 3 marca przedstawiciele
naszej szkoły wybrali się do kina na
premierę filmu pt. ,,Jan Paweł II".
Film ten zaczyna się od zamachu na życie Papieża dnia 13 maja
1981 roku. Przeprowadza on widzów
przez drogę młodego Karola Wojtyły do
kapłaństwa, a następnie przez Jego
życie w powołaniu i pontyfikat Jana
Pawła II. Jon Voight, który wcielił się w
postać Papieża Polaka, znakomicie
ukazuje Jego cierpienia. Film kładzie
szczególny nacisk na stosunek papieża do młodzieży. Pokazuję Wojtyłę jako
młodego księdza, który każdą wolną
chwilę spędza z młodzieżą na spływach kajakowych czy też w górach.
Później również jako papież znajduje
czas na rozmowę z młodymi i organizuje Światowe Dni Młodzieży.
Film ,,Jan Paweł II" wzrusza widzów, szczególnie sceny choroby i śmierci Papieża. Jednak zabawne sytuacje
rozluźniają atmosferę. Film ten jest wiernym pokazaniem życia Jana Pawła II.
Ukazuję on naszego rodaka jako człowieka pogodnego i szukającego kontaktu z ludźmi. W najtrudniejszych chwilach
Jego życia towarzyszy mu różaniec.
Papież Benedykt XVI po obejrzeniu filmu ,,Jan Paweł II" powiedział:
"Film ten jest kolejnym dowodem miłości, jaką ludzie obdarzają polskiego

PAMIĘTAMY I NIE
ZAPOMNIMY
Dnia 2 kwietnia 2005 roku o
godzinie 21:37 Pan życia i śmierci
powołał do siebie Papieża Jana Pawła II, dziś Sługę Bożego, który przez
ponad 26 lat pełnił posługę Pasterza Kościoła Chrystusowego.
Pozostawił po sobie bezcenny
skarb - świadectwo żarliwego umiłowania Jezusa Chrystusa, oddania się Mu
do dyspozycji i konsekwentnego podjęcia Służby Kościołowi i każdemu człowiekowi, niezależnie od koloru skóry,
rasy, pochodzenia i religii. Jego żywa
świadomość polskich korzeni nie przeszkadzała Mu docierać do wszystkich
narodów i głosić w sposób przekonywujący uniwersalne orędzie miłości i
pokoju zapisane w Ewangelii. Wiedział,
że "znajduje się całkowicie w Bożych
Rękach" i dlatego promieniował rozwagą, spokojem, mądrością, odwagą
i nadzieją.
Uczyliśmy się Jego stylu, słuchaliśmy Jego słów i wskazań. Jesteśmy
winni wdzięczność Bogu za ten dar. Poczucie głębokiej wdzięczności pozwoli
nam zachować dobro, jakie stało się naszym udziałem w okresie pontyfikatu
Ojca Świętego Jana Pawła II.

SOBOTNIE
POPOŁUDNIE
W SZKOLE...
Udało się nam utrwalić unikalne objawy ekstremalnego przemęczenia uczniów, które można było zaobserwować w Dniu Otwartych
Drzwi. Przypominamy, że opublikowany poniżej wiersz powstał 20 minut przed końcem ostatniej lekcji w
kl.3a. Dla ułatwienia interpretacji
utworu przypominamy, że była to lekcja języka polskiego na temat "Świat
współczesny w krzywym zwierciadle
- "Tango" Sławomira Mrożka".

Redakcja

To już lekcja ostatnia,
Ta sobota taka dzisiaj dostatnia.
Dzień otwartych drzwi,
Rodzice szeregiem szli,
Za nimi ich pociechy,
Ku Dyrektora uciechy.
Osób jest dziś niewiele,
Za to nauczyciele,

Anna Hołodniak kl.IIa Jacyś podekscytowani,
Nie jak zawsze zirytowani.
Naprzeciwko mapa fizyczna świata,
a za mną przestrzeń bogata.
Rzutnik ukradziony,
Pan Siciński niepocieszony.
Nie ma na czym zawiesić oka,
Siedzę jak ta tępa sroka.
Na tablicy mazy,
Niespójne dla mnie wyrazy.
Nie mam dzisiaj zeszytu,
ale obejdzie się bez większego skowytu.
Mrożek Sławomir radę daje,

Papieża oraz wielkiego pragnienia zapamiętania go, ponownego ujrzenia
go, poczucia jego bliskości. Film ten
na nowo obudził we mnie - a sądzę, że
również we wszystkich, którzy dostąpili zaszczytu znajomości z nim - głęboką wdzięczność wobec Boga za to,
że dał Kościołowi i światu Papieża o

jednak mnie się wydaje,
takiej postawie ludzkiej i duchowej".
Myślę, że te słowa szczególnie za- że czas już do domu,
chęcają do tego, by obejrzeć film ,,Jan
Paweł II". Ja również polecam ten film bo nie chce się siedzieć tu nikomu.
szczególnie ludziom młodym. Jesteśmy
przecież pokoleniem Jana Pawła II.
Jagna Posobiec
Paula
Paulina Ciechanowicz
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NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ
BYTU (W KINIE)
Sala kinowa. Chwiejnym krokiem przedzieram się przez rzędy
foteli. W jednej ręce ręka jednego
brata, w drugiej ręce ręka drugiego brata. W ręce jednego brata popcorn, ręka drugiego brata dzierży
Nestea, a ja pokazuję im, gdzie
mają usiąść, bo powiedzieć nie
mogę (w czymś muszę trzymać torbę).
Cudownie. Wreszcie, pod pretekstem zabrania młodszego rodzeństwa do kina, wybrałam się na ekranizację pierwszej części z serii książek
Lewisa - "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa".
Nastąpiło pośpieszne ściągnięcie zbędnych części garderoby i rozsiadamy się wygodnie w multipleksowych fotelach. Rozejrzałam się uważnie wokół siebie i ujrzałam morze maluchów z rodzicami, które jak na zawołanie zaczęły wcinać, kiedy tylko
zgasło światło. Po chwili do wcinających młodocianych przyłączyło się i
moje rodzeństwo.
Coś mnie tknęło i spojrzałam instynktownie za siebie. No tak. Przecież
to wszystko byłoby zbyt proste. Zobaczyłam chłopaka z dziewczyną, notabene - opaloną na brąz blondynką z
niedomkniętymi ustami. Od razu zwietrzyłam kłopoty.
I nie pomyliłam się. Nie minęło
pierwsze pięć minut filmu, kiedy chłopak wyciągnął telefon i zaczął rozmawiać. Moja irytacja nie byłaby tak wielka, gdyby nie to, że wcale nie pofatygował się, aby zniżyć ton głosu do
szeptu. Poprosiłam, żeby rozmawiał
trochę ciszej, ale albo mnie zignorował,
albo ględził tak głośno, ze wcale nie
usłyszał.
Przeczekałam.
Niestety, po kilku minutach od
zakończenia rozmowy telefonicznej
pan zaczął tłumaczyć swojej lubej
każdą pojedynczą scenę filmu.
Dziwne, bo od początku wydawało
mi się, że przyszliśmy na film dla
dzieci i moi bracia, którzy chodzą
do trzeciej klasy szkoły podstawowej, nie zadali mi od początku do
końca ani jednego pytania na temat
tego, co właśnie dzieje się na ekranie...
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PMW?
Mało kto wie, że młodzież Wrocławia ma swój własny parlament. I
tym właśnie jest to owe tajemnicze
,,PMW'', czyli Parlament Młodzieży
Wrocławia powstały z woli młodych
Wrocławia i tylko z nich się składający.
W skład ,,PMW'' wchodzą reprezentanci wszystkich szkół średnich i 10 gimnazjów, którzy to są wybierani przez uczniów tych oto szkół
w wolnych, demokratycznych wyborach. PMW, jak przystało na prawdziwy parlament, uchwala różnorodne
uchwały, ale nie tylko o to w tym
wszystkim chodzi. Parlament uaktywnia młodzież Wrocławia, a także
kształtuje postawy obywatelskie i
uczy, jak poruszać się w realiach demokratycznego państwa. Poza tym
jest on forum młodzieży Wrocławia,
na którym mogą w sposób niczym
nieskrępowany wyrażać swoje poglądy. Ale przede wszystkim parlament
pośredniczy w kontaktach miedzy
uczniami szkół wrocławskich a władzami miasta, wyraża ich opinie w
wielu sprawach i walczy, ażeby nie
była ona ignorowana. PMW również
prowadzi działalność lobbingową na
tej płaszczyźnie, odnosząc wiele sukcesów i tak np. dzięki PMW mamy
ulgę na bilety MPK i nie musimy płacić za przewóz naszych przyborów
szkolnych komunikacją miejską. I
tym optymistycznym akcentem zakończę mój pierwszy z serii artykułów o PMW!

Wasz demokratycznie wybrany
poseł parlamentu młodzieżowego
Konrad Kochel

Kiedy chłopak wyszedł na moment do toalety, zaczęłam poważnie
niepokoić się o brązową blondynkę. Bo
co ona biedna zrozumie z tych dwóch
minut, kiedy nikt jej nie będzie niczego
tłumaczył?
Może i jestem złośliwa. Ale kino
coraz częściej staje się miejscem pogaduszek, konsumpcji, rozmów telefonicznych, czy po prostu zwykłego
chamstwa.
Kilka razy zdarzyło mi się siedzieć obok pijanego towarzystwa, które obśmiewało głupkowato każdą scenę, choćby była to scena snu bohate-
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ŻYCIE
W POSZUKIWANIU
INFORMACJI...
W wieku człowieka takiego jak
ja pojawia się pytanie, co ja tak właściwie chcę w czasie swego życia
robić?
W poszukiwaniu odpowiedzi na
nie udałam się z moimi przyjaciółmi do
Krakowa na Uniwersytet Jagielloński.
Przebywając w tym historycznym miejscu, odkryłam bardzo ważną prawdę każdy, jeśli tylko CHCE, jest w stanie
dostać się tam ( na "najtrudniejszą"
uczelnię w Polsce). Zastanawiacie się
pewnie, dlaczego "najtrudniejszą" jest
w cudzysłowiu... Jest to celowe, ponieważ od lat "najtrudniejsza" uczelnia w
Polsce stała się aż do tego stopnia omijana ( przy składaniu papierów), że
słowo STEREOTYP zaczęło pasować
do opinii wyrażanych przez ludzi w
moim wieku ( i nie tylko) o tej uczelni.
Dawniej, gdy myślałam o UJ było moim marzeniem, aby dostać się
tam (nawet na najgorszy kierunek)...
żeby tylko dostać się tam!!!
Obecnie, gdy jestem już po wywiadzie w Krakowie, gdy poznałam
(cząstkowo) atmosferę w tamtejszej
społeczności studenckiej... Gdy dowiedziałam się już, że na mój ukochany
kierunek, jest dziewięć osób na miejsce, podczas gdy na Uniwersytecie
Wrocławskim na ten sam kierunek, jest
P I Ę Ć D Z I E S I Ą T osób... Stwierdziłam kategorycznie, że coś tu jest nie
tak - a w dodatku mnie to cieszy!

Katarzyna Cieplińska IIa
(z poważaniem TaSiOr)

ra. Zachowanie takie wzbudza we mnie
żądzę mordu.
Smutne to, bo żeby zepsuć magie kina, dobrego filmu, potrzeba bardzo niewiele. Kto wie, może kiedyś, jak
słyszałam od wielu osób, powstaną
osobne sale - dla ludzi, chodzących do
kina i ludzi, chodzących na filmy. W
tych drugich nie byłoby jedzenia, picia, gadania i telefonów. Panu i jego
towarzyszce siedzącej za mną polecam
salę numer 1.

Dodzia

WSPOMNIENIA Z NORYMBERGII
Prezenty, łzy, podziękowania...
Tak kończy się nasza podróż do Norymbergii.
Jedziemy autostradą A4 w kierunku Drezna. W busie zupełna cisza.
Ciężko w tej chwili znaleźć odpowiednie słowa. Mijamy kolejne niemieckie,
jakże zadbane i urokliwe, miasteczka.
Z żalem w oku spoglądamy
przez okno, bo wiemy, że zbliża się kres
naszej wspaniałej przygody . Mówi się,
że "wszystko co dobre, szybko się kończy"… Hmm, myślę jednak, że dla nas
to dopiero początek. To początek bu-

prezenty, jakie dostały od swoich rówieśniczek. Wszyscy chcą wrócić tu za rok.
Jasiek nawet wyraził ochotę zostania w
Nürnberg na zawsze, gdyby tylko władze obu szkół się na to zgodziły.
Ja też tam byłam… piękne miasto zwiedziłam i wśród życzliwych ludzi miło czas spędziłam…
P.S. W imieniu Księdza Dyrektora i
moim chciałam serdecznie podziękować naszej wspaniałej młodzieży za ich
nienaganne zachowanie i uśmiechnięte buzie podczas całej wymiany.
Katarzyna Szwaczkiewicz

SOKRATES
COMENIUS
W dniach od 29 marca do 2
kwietnia 2006 Liceum Salezjańskie z
Wrocławia było organizatorem spotkania w ramach programu SokratesComenius. Do Wrocławia przybyli
uczniowie i nauczyciele z Niemiec,
Hiszpanii i Turcji.
Wszyscy wspólnie pracowali
nad zagadnieniami dotyczącymi porównania drzew Wrocławia, Stambułu, Meuselwitz i Martorell. Uczniowie
analizowali wyniki ankiet przeprowadzonych w swoich krajach. Natomiast
nauczyciele towarzyszyli im i planowali zadania na kolejny rok pracy nad
projektem. Wspólnie dokonywali
ewaluacji projektu i wymieniali się doświadczeniami. Każde spotkanie niesie ze sobą nowe spostrzeżenia i wrażenia.
Dla gości zorganizowano wyjazd
do Oświęcimia i Krakowa, zwiedzanie
Wrocławia i wspaniałej Panoramy Racławickiej. Nauczyciele i uczniowie integrowali się podczas gry w kręgle i
spotkań pozaszkolnych. Wspólnie spędzony czas był okazją do poznania
swojej kultury, promocji Wrocławia i
Dolnego Śląska oraz przełamywania
barier i stereotypów.

Magdalena Szewczyk
dowania wzajemnych relacji między
polsko-niemiecką młodzieżą. Każdy z
nas zostawił tam przecież cząstkę siebie. Nikt nie zapomni łez Matyldy na
pożegnanie, tortu czekoladowego, który Dominika T. piekła razem z Kathariną, wygranej Bartka w kręgle, czy też
"polskich piosenek" w wykonaniu naszych kolegów z Niemiec, których nauczyła ich Jowita. Dla Jasia największym wyzwaniem po powrocie będzie
przestawienie się na język polski, a Asi
i Dominice G. na pewno będzie brakowało rogalików z czekoladą i porannych śniadań. Mamy też wspaniałe
zdjęcia i filmy, które zawsze będą przypominały nam o spotkaniu z Burmistrzem, wizycie w Grocie Maksymiliana, wycieczce do Regensburga, szkolnym przedstawieniu teatralnym czy filmie o wulkanach w multikinie.
Już tylko 102 km do Görlitz Matylda czyta niemiecką gazetę, dziewczyny siedzące obok mnie oglądają
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WIERSZE

PRZEPIS NA WIELKANOCNY MAZUREK

"Listopad, niemal koniec świata."
Czy ktokolwiek wyobraża sobie święta bez pysznego, pełnego orzeRok 1994
chów
i połyskującego złotym miodem mazurka? Większość osób powie,
(Marcin Świetlicki)
że nie, to jest niemożliwe (a ci, co mają odmienne zdanie, niech milczą...)!
A dla tych, którzy nie znają takiej pychoty, podaję przepis na jedną z nich:
Marzec. Ciągle koniec świata
Mazurek orzechowy:
Przepis na karmel orzechowy:
50
dag.
mąki
25
dag
orzechów grubo posiekanych,
I
20 dag. cukru pudru
10 dag. cukru
30 dag. masła
12 dag. masła i 2 łyżki miodu.
Moje jednoosobowe wieczorki
2
jajkaświeże!!!!!
Wszystkie produkty rozpuścić. Po rozpoetyckie z czytaniem
2
łyżki
ciepłego
mleka
puszczeniu dodać orzechy i sprażyć
na głos Komu? wierszy
ok. 5 minut. Masą posmarować drugi
różnych poetów współczesnych, bo
Czynności:
placek i upiec. Zimny zdjąć z blachy.
współcześni są wszyscy
Miód
i
sodę
rozpuścić
w
ciepłym
mleKomu? Marzec. Rok 2006.
ku, dodać wszystkie składniki i zaKrem:
Ciągle koniec świata.
gnieść
ciasto.
Następnie
podzielić
go
15
dag.
cukru , 1 l. mleka, 3 łyżki mąki
Gdzie jesteś mały Boże, bo
ziemniaczanej,
1 łyżkę mąki zwykłej, 2
na
2
połowy,
na
blachę
rozprowadzić
nawet mały wystarczysz
cukru
waniliowego,
1 kostkę masła.
cienko
placki
i
piec
jeden
w
dobrze
Komu? Za ścianą
Spróbujcie
go
zrobić.
Jest pyszny!
rozgrzanym
piekarniku
na
złoty
kolor.
może podsłuchują
Smacznościowego.
Na
drugi
dać
masę
orzechową
i
wtedy
Może podsłuchujesz.
Z kącika kulinarnego
upiec.
Agata
II
"Listopad, niemal koniec świata,
kilka minut przed zmierzchem."
te minuty ten miesiąc
można wyrzucić przez dziurkę
od klucza
Niech dolecą na portiernię.
Koniec świata zostaje.
Na portierni się nie przyda
Komu? Pod podłogą
Może mają niemal
Może mają go zbyt wiele.
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czwartek
godz.13.30.

"Czy wygramy wyścig zbrojeń - czyli przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość antybiotykoterapii"

temat:

Ola Pawłowicz

interaktywny wykład
mgr Agata Dorotkiewicz

Zielono mi!
Tak jasno i radośnie.
Bo przyszła wiosna.
Drzewa zaczęły znów rozkwitać.
I wokoło widać pełno życia,
które przebudza się ze snu.
Aż brak mi tchu,
gdy patrzę na te cuda!
Znikła szara zimy bierność.
I w dal odeszła sobie ciemność- przepięknie jest!
I chociaż wiem,
że długo tutaj nie zagości - pobiegnę, by przywitać gościa.
Z uśmiechem podam
jej zmarzniętą dłoń
i powiem:
" Witaj - to mój dom.
Zapraszam - czuj się jak u siebie..."

zapraszamy
grupy zorganizowane prosimy
zgłaszać telefonicznie
071 373 45 31
ul. Młodych Techników 17.

LIGA NAUKI

Gazetka uczniów
Prywatnego Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Św. Dominika Savio we Wrocławiu
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