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WYRUSZYĆ W DROGĘ

Kiedy wyruszasz w drogę, patrzysz na cel. Idąc
nie spuszczasz go z oczu, bo wiesz, że tylko tak można
dojść. I choć bywają tacy, którzy  wolą się błąkać, to ty
pakujesz się, zbierasz siły, wyciągasz mapę, szukasz
wsparcia  i idziesz, choćby przez burze i deszcz. Wiesz,
że tylko tak można zdobyć to, co piękne i ważne dla
Ciebie.

Edward Stachura w jednym ze swoich wierszy napi-
sze: „Wędrówką jedną życie jest człowieka; Idzie wciąż,
Dalej wciąż, Dokąd? Skąd? Dokąd! Skąd! Dokąd! Skąd!”.
I tak to już jest. Nawet jeśli my tego nie chcemy, to życie
„idzie wciąż”. A my? Bądź bezwolnie dajemy się unosić fali
życia, bądź trzymamy życie w swoich rękach, pamiętając,
że z jednej strony jest ono Bożym darem, a z drugiej zada-
niem. Dla każdego jest zadaniem. Dla rodzica, dla nauczy-
ciela i dla ucznia także.

Stąd niech unosi się nad nami melodia i słowa pio-
senki zespołu Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do
ludzi”. Żyj, a nie wegetuj. Żyj, stając się mądrym i szczęśli-
wym człowiekiem, „dobrym chrześcijaninem i uczciwym
obywatelem”. I „niech dobry Bóg mocno Cię za rękę trzy-
ma”, ale i Ty nigdy od Niego nie odstępuj.  Wyrusz już  w
drogę „nowego roku szkolnego 2006/2007”.

 Ks. Jerzy Babiak
                                                                   Dyrektor

MY - SAMORZĄDNI?

Samorząd Uczniowski działa w każdej szkole, po-
czynając od podstawówki. Odgrywa w niej bardzo ważną
rolę. Gromadzi ludzi aktywnych, twórczych, lubiących
działać społecznie, otwartych na problemy, nowe pro-
pozycje i pomysły. Podsumowując: uczniów, którzy nie
boją się wyzwań i potrafią zaangażować się całym sobą.

Ale samorząd to nie przewodniczący, zastępca,
skarbnik, czy sekretarz - tworzy go cała społeczność
uczniowska. Czasem uważamy, że trzy osoby są w stanie
zrobić wszystko. Istotne jest też wsparcie i opieka nauczy-
cieli, którzy bacznie śledzą działania, podpowiadają, cza-
sem coś wyperswadują. Samorząd powinien mieć stały i
dobry kontakt z Gronem Pedagogicznym i Dyrekcją,  jest
przecież reprezentantem wszystkich uczniów. Potrzebne są
także częste i systematyczne spotkania, wymiana poglą-
dów, planowanie i organizowanie uroczystości i imprez
szkolnych, tworzenie wspólnoty, która chce osiągnąć okre-
ślony cel.

Działalność  samorządu to nie tylko przygotowywa-
nie stałych, powtarzających się co roku świąt, to także two-
rzenie pewnego klimatu szkoły. Do tego niezbędna jest nie-
ustanna inicjatywa i twórcze myślenie. Każdy może prze-
cież stworzyć nasz charakterystyczny dzień, nową uroczy-
stość. Wydaje mi się, że tego zabrakło samorządowi działa-
jącemu od września ubiegłego roku. Wszystko jednak przed
nowym samorządem, który już niedługo rozpocznie swoją
kadencję. Życzę  wszystkim, którzy będą go tworzyć, wiele
zapału i wytrwałości. Chciałabym także podziękować w imie-
niu Samorządu Szkolnego wszystkim za zaangażowanie w
ubiegłym roku szkolnym, przede wszystkim pani profesor
Elżbiecie Osarczuk, która czuwała nad nami i naszymi po-
mysłami, a także Ani Hołodniak, która swoim talentem wy-
trwale służyła samorządowej gazetce i kronice.

 Basia Misiewicz
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DZIEŃ PAPIESKI
Dnia 16 października już po raz

szósty będzie obchodzony Dzień Pa-
pieski. Tegoroczne hasło przewod-
nie brzmi: "Sługa Miłosierdzia".

Cóż to znaczy? Otóż plakat te-
gorocznych dni papieskich ukazuję
postać Jana Pawła II , który całuje sto-
pę kapłana. Jest to bardzo wyraźny
symbol dla wszystkich katolików. Alu-
zja do Ewangelii ma nieprzypadkową
formę. Jezus Miłosierny obmywa stopy
uczniom - wyraz najwyższego uznania
mistrza do uczniów. Papież wielokrot-
nie wykonywał ten biblijny gest wobec
kapłanów i zwykłych ludzi również. Taka
otwarta postawa ma nam lepiej przybli-
żyć postać nie tylko Naszego Rodaka,
ale przede wszystkim Chrystusa.

W tym szczególnym dniu będą
się odbywały zbiórki na rzecz ubogiej
młodzieży z małych wsi i miast.

Uroczystości Dnia Papieskiego,
które będą miały miejsce w całej Pol-

sce, mają na celu pamięć o "naszym
Papieżu". Nie wolno nam zapomnieć,
jaką spuściznę zostawił po sobie Jan
Paweł Wielki.  Miejmy nadzieję, że pa-
mięć o Janie Pawle II wzmocni w nas
wiarę, nadzieję i miłość.

Ania Hołodniak

Z OKAZJI DNIA  NADNIA  NADNIA  NADNIA  NADNIA  NAUCZYCIELUCZYCIELUCZYCIELUCZYCIELUCZYCIELAAAAA
SKŁADAMY DYREKCJI

I NAUCZYCIELOM
NASZEJ SZKOŁY

NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA POGODY,

NIEGASNĄCEGO
ENTUZJAZMU I RADOŚCI

Z TEJ, TAK PIĘKNEJ PRACY.

Redakcja

W GÓRACH RAZEM
30 września odbyła się jesien-

na wycieczka rodziców i nauczycieli
SLO. Tym razem zwiedzaliśmy rejo-
ny Gór Bystrzyckich. Ksiądz Dyrek-
tor oprowadził nas po parafii, w któ-
rej głosił zeszłoroczne rekolekcje. W
jej skład wchodzą kościoły w miej-
scowościach Różanka, Niemojów,
Lesica.

W Różance znajduje
się dom parafialny, na tere-
nie którego mieliśmy postój i
gdzie  przywitał nas pro-
boszcz - ksiądz Józef. W cza-
sie krótkiego odpoczynku,
zgodnie z tradycją(!), pani E.
Lamch poczęstowała wszyst-
kich uczestników upieczo-
nym przez siebie ciastem (za
każdym razem inny rodzaj,
ale zawsze bardzo smaczne),
ksiądz Dyrektor przygotował
wspaniałą kawę (niektórzy re-
zygnowali z dodatku mleka,
aby nie psuć jej smaku), a
ksiądz Józef w rozmowie z rodzicami
przedstawił sytuację i specyfikę swo-
jej parafii.

Następnie udaliśmy się do Nie-
mojowa, aby zwiedzić kościółek i zo-
baczyć budynki dawnej szkoły muzycz-

nej. Niestety, mimo negocjacji z robot-
nikami, z powodu prac remontowych
zwiedzanie obiektu sakralnego okaza-
ło się niemożliwe.

W Lesicy uczestniczyliśmy we
Mszy św. oraz konferencji przygoto-
wanej i prowadzonej przez księdza Dy-
rektora. Szkoda, że nie wszyscy ro-

dzice mogli wysłuchać tej nauki. Tam
też zapoznano nas z dziejami parafii -
przedwojennymi i obecnymi. Podczas
mszy mieliśmy okazję przekonać się,
że akustyka kościółka jest bardzo do-
bra. Po jednej stronie p. P. Siciński

śpiewał pieśni  głębokim, ciepłym gło-
sem, a po drugiej p. A. Kośka wyso-
kim, mocnym i czystym. Efekt stereo
był wspaniały!

Po strawie duchowej, przyszedł
czas na nakarmienie ciał. Wróciliśmy
do Różanki, gdzie ksiądz Dyrektor, peł-
niąc funkcję naczelnego kuchmistrza,

przygotował dla uczestników
wycieczki smaczną karków-
kę z grilla (marynata wg wła-
snego przepisu x.J.B.) Na za-
kończenie pobytu zwiedzili-
śmy odremontowany kościół
i udaliśmy się na krótką prze-
chadzkę.

To kolejny wyjazd, w cza-
sie którego dopisała nie tyl-
ko pogoda (niektórzy mają
szczególne względy "na gó-
rze"), ale też humory uczest-
ników. Nawet mała Zuzia, po
lekkiej niedyspozycji (wiemy,
co jada na śniadanie), wra-
cała zadowolona z bukieci-

kiem kwiatków zebranych na spacer-
ku z mamą. Mam nadzieję, że kolejne
wyjazdy będą równie udane, a za ten
bardzo dziękujemy.

M.P.C.
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LIGA NAUKI 2006 - HIPERPRZESTRZEŃ
Już na początku roku szkol-

nego 2006/2007, tj. dnia 14 wrze-
śnia w Liceum Salezjańskim im. św.
Dominika Savio przy ul. Młodych
Techników 17 we Wrocławiu odbył
się interaktywny wykład w ramach
Ligi Nauki 2006.

Był to wykład na temat "Hiper-
przestrzeń - czyli jak zobaczyć czwar-
ty wy-
miar". Po-
prowadził
go mgr
J a n u s z
Osarczuk
z Instytutu
Astrono-
micznego
Uniwersy-
tetu Wro-
cławskie-
g o .
Uczestni-
czyl i  w
nim na-
uczyciele i uczniowie naszego liceum
oraz goście z innych szkół.

Wykład wzbogacony był poka-
zem multimedialnym, który ułatwił nam
zrozumienie zagadnień trudniejszych do
objaśnienia. Na początku prelekcji wy-
kładowca zdefiniował pojęcie wymiaru.
Dalsza część wykładu dotyczyła, wbrew
oczekiwaniom, głównie matematyki
(czym byłem mile zaskoczony...). Czwar-
ty wymiar (przestrzenny, nie czasowy)
stwarza bardzo interesujące możliwości,

niemożliwe do uzyskania w przestrzeni
trójwymiarowej (podobnie, jak nie da się
wykonać niektórych czynności tylko w
przestrzeni dwuwymiarowej), np. prze-
niesienia obiektu z zamkniętej przestrzeni
na zewnątrz poprzez 4. wymiar. Na koń-
cu wykładu przedstawiono nam kilka teo-
rii dotyczących powstania i istnienia
materii oraz przestrzeni. Według jednej

z nich (wy-
nikającej z
is tn ienia
zaraz po
W i e l k i m
Wybuchu
ery Planc-
ka), nasz
świat po-
w i n i e n
s k ł a d a ć
się z 11
wymiarów
(wówczas
wzory by-
łyby naj-

prostsze). Inna z nich stwierdzała, że np.
promieniowanie elektromagnetycznie
czy grawitacja są efektami działania in-
nych wymiarów.

Prelekcja wzbogaciła naszą
wiedzę, głównie z dziedziny matema-
tyki, fizyki i astronomii. Na pewno
zdobyta wiedza przyda się uczestni-
kom wykładu, zwłaszcza tym, którzy
zamierzają studiować nauki ścisłe.

Łukasz Lamch

COŚ NOWEGO
Czas płynie. Bo co ma robić?

No przecież nie śpiewać. Od tego to
my mamy Dodę. Płynie sobie taka
rzeka czasu, generalnie nie skręca-
jąc nigdzie, ani nie posiada specjal-
nie jakiegoś ujścia.

Nie trzeba geniusza, żeby wie-
dzieć, gdzie znajduje się człowiek. Oczy-
wiście, że w rzece. Jest jak taka kacz-
ka... no, może jak pstrąg... nie, prze-
cież pstrągi płyną pod prąd... no, to jak
liść. Normalny, powszechnie nieużywa-
ny do palenia liść - słaby dębowy. Z
odrobiną wiedzy fizycznej jesteśmy w
stanie stwierdzić, że dzięki jego małej
masie i dużej powierzchni , ów liść jest
w stanie się unosić - nieemocjonalnie -
na powierzchni wody, nie mając spe-
cjalnie wpływu na swoją prędkość i ja-
kiekolwiek zmiany w jego położeniu.
Brzmi to dość podobnie do obecnej,
niezbyt popularnej sytuacji człowieka.

Zmiany. Wszystko się zmienia w
naszym życiu. Tak już jest. Jakby tak
nie było, to nie pisałybyśmy na kom-
puterach, tylko pazurem po ścianie i
mielibyśmy  owłosione ogony. Chodzi
tu oczywiście o teorię ewolucji człowie-
ka, jak to się małpa z biegiem czasu
transformowała w znanego nam dzisiaj
homo-homo sapiens - bez skojarzeń.

Także minęło trochę czasu. Od
uganiającej się za bananem małpy, do
gwiazdy estrady, gdzieś po drodze po-
wstali salezjanie, którzy stwierdzili, że
zrobią ze znanych nam podziemi ko-
ścioła Chrystusa Króla instytucję, któ-
ra miała za zadanie uczynić z przecięt-
nego gimnazjalisty - chociaż w przy-
padku absolwentów Gimnazjum Sale-
zjańskiego, super-gimnazjalistę - inte-
ligentnego , w miarę dorosłego męż-
czyznę - kobiet nie trzeba było tego już
uczyć - w atmosferze chrześcijańskiej,
pod patronatem następców księdza
Jana Bosco. Rzecz by można, że wy-
szło to im wręcz bosko, ale żeby się
słowa nie powtarzały, to powiedział-
bym, że niekiepsko. Lepiej niż gorzej
znaczy się.

Jako już któryś z kolei wycho-
wanek tej wspaniałej instytucji mogę
śmiało powiedzieć, że jest mi w niej
bardziej dobrze niż źle. Byłbym głupi,
gdybym twierdził publicznie inaczej, ale
w sumie to mój szczery i obiektywny
pogląd, więc nie ma z tym żadnego
problemu. Jakby się tak bliżej przyj-
rzeć, to by można nawet stwierdzić, że

szkoła jest jaka jest między innymi - w
dość nikły sposób, ale jednak - moim
udziałem. Nie ma się jednak czym
chwalić, bo każdy uczeń jak i każdy
nauczyciel mają wpływ na charakter
szkoły. Przypadkowa osoba wchodzą-
ca do szkoły również ma wpływ na
szkołę, ale przecież nikt nie trafia do
Salezu przypadkiem.

Czas płynie. Człowiek się zmienia.
Zmienia się szkoła. Polityk zadałby pyta-
nie, czy na lepsze, czy na gorsze. Ale wte-
dy zadajemy politykowi pytanie, co jest
dobre, a co złe, to biedaczek głupieje. Co
za różnica. Zmiany są i będą. No a co się
mogło w Salezie zmienić od zeszłego
roku? Oj dużo, dużo... Pan woźny się
zmienił. Zmieniły się zasoby w sklepiki
pani Gieni - na szczęście ceny Coli nadal

twardo się trzymają. W komputerze na sali
rekreacyjnej zainstalowano system ope-
racyjny Windows - ciekawe czy legalny....
chociaż generalnie to każdy jest lepszy
od Linuxa... Pani Gienia zainstalowała so-
bie żaluzje, czy tam zasłony w sklepiku -
różne plotki krążą co tam się dzieje, gdy
są opuszczone... Zdarzył się nawet nowy
nauczyciel, czy raczej pani nauczycielka
- szczęście miała, bo załapała się na ostat-
nie w tej szkole rozdanie Janów 2006.
Płaca nauczyciela niby mała, ale nieza-
pomniane wrażenia - bezcenne. Szkoła
się zmieniła. Ludzie się zmienili. Zmienił
ich czas.  Czy ja również się zmieniłem?
He, he.

A to coś nowego...

Olek
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BYLIŚMY W BONN
W dniach 18 - 24 września 2006

roku uczestniczyliśmy w wymianie z
żeńską szkołą w Bonn. Z całą pew-
nością można powiedzieć, że była to
bardzo udana i kształcąca przygoda.

Bonn - niemieckie miasto leżące
nad Renem, przywitało nas piękną po-
godą oraz wręcz idealnie zadbanymi
uliczkami i mimo dość męczącej, 11-go-
dzinnej podróży szkolnym busem, od
pierwszego wejrzenia zachwyciło nasze
serca. Ten zachwyt ani trochę nie zmalał
w ciągu siedmiodniowego pobytu, wręcz
przeciwnie, z każdą chwilą wzrastał.

W pierwszym dniu naszego od-
krywania dawnej stolicy Niemiec zoba-
czyliśmy centrum miasta, a także Dom
Beethovena - średniej wielkości stary
budynek, w któ-
rym ten genial-
ny kompozytor
przyszedł na
świat i spędził
lata wczesnego
dz iec ińs twa .
Oprócz zwie-
dzania pokoi,
oglądania wy-
s t a w i o n y c h
e k s p o n a t ó w
można tutaj
również posłu-
chać wybra-
nych utworów
muzyka.

Następ-
nego dnia poje-
chaliśmy obej-
rzeć Burg Eltz,
przepiękny XII-
wieczny zamek wzniesiony na skale. Po-
znaliśmy wszystkie tajemnice i legendy
ukryte w starych murach. Następnie po
spożyciu przygotowanej przez p. Abra-
hamową (opiekunka niemieckiej części
wymiany) sałatki (ponoć ziemniaczanej)
o bliżej niezidentyfikowanym smaku,
udaliśmy się do Maria Laach, 850-letnie-
go benedyktyńskiego klasztoru, pokar-
miliśmy kaczki i pozachwycaliśmy się
pięknymi widokami wiejskiej przyrody.

Czwartek rozpoczął się poranną
Mszą Świętą, niemiecką. To ważne, bo
oprócz języka, Eucharystia bardzo różni
się od polskiej, przede wszystkim kolej-
nością (kazanie ma miejsce przed czy-
taniami) ale również, co mnie osobiście
bardzo zaskoczyło, brakiem klękania.
Następnie zwiedziliśmy szkołę naszych

koleżanek. Uczestniczyliśmy również w
zajęciach lekcyjnych. Po usłyszeniu
ostatniego dzwonka pobiegliśmy na
dworzec i w ostatniej chwili łapiąc po-
ciąg, ruszyliśmy do Kolonii. Na pierwszy
ogień poszła przecudna gotycka kate-
dra. Wspinaliśmy się na jej wieżę, aby
móc zobaczyć panoramę miasta. Na-
prawdę niezapomniany widok, wart po-
konania tysięcy schodów. I wreszcie do-
staliśmy chwilkę na zakupy. To był z pew-
nością jeden z najmilszych punktów tego
dnia. Po zakupowych szaleństwach przy-
szedł czas na zadumę pod pomnikiem
Edith Stein. Zachwyca on swoją formą i
jasnością przekazu. Po południu mieli-
śmy okazję zwiedzić fabrykę czekolady.
To fantastyczne miejsce dla mniejszych

i większych miłośników słodkości. Moż-
na dowiedzieć się co nieco o historii tego
przysmaku, zobaczyć jego produkcję i
oczywiście skosztować wyrabianych tam
smakołyków. W drodze powrotnej napo-
tkaliśmy na kolońskim dworcu drobny
problem - bombę, która okazała się jed-
nak fałszywym alarmem. Cali wróciliśmy
do domów.

Kolejny dzień naszej wyprawy po-
święciliśmy zwiedzaniu Muzeum Histo-
rii Niemiec obejmującego czasy od II
Wojny Światowej do współczesności.
Pierwsze piętro wystawy omawia holo-
kaust i nazizm w sposób, który może
trochę dotknąć patriotyczne serca na-
szych rodaków. Przemilczany jest
znaczny udział państwa niemieckiego
w tych wydarzeniach, jednak podczas

zwiedzania kolejnych etapów odbudo-
wy powojennych Niemiec ten pierwszy
niesmak znika. Można uczestniczyć w
obradach sejmu, posłuchać wypowie-
dzi polityków, odwiedzić kino czy nawet
wirtualnie polecieć na Księżyc, co sta-
nowi dużą atrakcję. Po tej lekcji historii
udaliśmy się do Post Tower, najwyższej
budowli, w której znajduje się Poczta.
Wjechaliśmy windą na najwyższe pię-
tro, gdzie wysłuchaliśmy historii tego bu-
dynku i obejrzeliśmy Bonn "z lotu pta-
ka". Co ciekawe, ten wysoki budynek
zbudowany jest jedynie ze stali i szkła.
Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na
grilla do ogrodu bońskich salezjanów.
Bardzo miło spędziliśmy czas, śmiejąc
się, oglądając zdjęcia, a nawet ucząc

się wietnamskie-
go od jednego z
mieszkających
tam księży.

W sobotę
wypłynęl iśmy
statkiem w go-
dzinny rejs po
Renie. Miastecz-
ko, w którym się
zatrzymaliśmy,
wyglądało na-
prawdę uroczo.
Niskie domki,
kręte uliczki i
mnóstwo sklepi-
ków. Po wydaniu
wszystkich pie-
niędzy z pustymi
kieszeniami wró-
ciliśmy z powro-
tem do Bonn.

Ponieważ był to ostatni dzień wymia-
ny, poszliśmy pożegnać się z miastem.
Jego mieszkańcami, specyficznym kli-
matem i miejscami, do których będzie-
my wracać pamięcią w ponure, desz-
czowe dni.

W niedzielny poranek spotkali-
śmy się wszyscy na parkingu. Były łzy,
obietnice utrzymywania kontaktu, wy-
mienianie się numerami, ostatnie uści-
ski. Po Mszy Świętej pojechaliśmy... no,
może nie od razu. Bus z początku nie
chciał zapalić, widać on tak jak i my,
chciał jeszcze trochę zostać w Bonn.
Jednak w końcu udało się ruszyć w dro-
gę powrotną, zostawić za sobą piękne
miasto, zabrać miłe wspomnienia.

                                                                                                                Mycha
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Wszystko co dobre, szybko się
kończy… wyjazd do Bonn upłynął tak
szybko, że nie zdążyłam zauważyć
mijających dni. Poznałam wspaniałych
ludzi, spotkałam się z inną kulturą i
mentalnością niemieckiej młodzieży.
Wiem, że zawsze z uśmiechem będę
wspominać wspólne wypady do mia-
sta, sobotnią imprezę i wieczne niewy-
spanie. Rodzina, u której mieszkałam,
okazała się szalenie sympatyczna.
Mogłam sprawdzić moją znajomość
Bonn podczas samodzielnego powro-
tu do domu, pełnego wątpliwości, o to,

czy jadę dobrym autobusem i czy nie
pomylę identycznych uliczek. Ta wy-
miana pozwoliła mi przełamać stereo-
typy i przeżyć coś ciekawego!

Anka

Perspektywa siedmiu dni, które
miałam spędzić w Bonn, rozciągała się
przez całe wakacje. Wiedziałam, że bę-
dzie to kolejna przygoda w moim życiu,
nowe doświadczenia. Nie myliłam się,
wyruszyłam na podbój Bonn. Rodzina
Laury okazała się bardzo miła, przyję-
ła mnie z otwartymi ramionami. Wspól-
ne posiłki i rozmowy pozwoliły mi na-
wiązać świetny kontakt, poznać kultu-
rę i obyczaje Niemców. Nauka polskie-
go często kończyła się bólem brzucha,
wywołanym śmiechem. Leonard-brat
Laury uczył mnie typowych niemiec-
kich zabaw i codziennie zaskakiwał
swymi pomysłami. Mieszkałam na
wzgórzu, dlatego codziennie mogłam
obserwować panoramę spokojnego,
urokliwego miasta. Każdy dzień był
bogaty w treść i formę, przyniósł wiele
wrażeń. Nigdy nie zapomnę wspólnej
mszy, podczas której razem z Natalią

BYLIŚMY W BONN
byłyśmy ministrantami. Wymiana po-
zostanie na długo w mojej pamięci, a
dzięki setkom zdjęć będę mogła do niej
wracać w każdej chwili.

Basia

Możliwość wyjazdu do Bonn roz-
winęła  moje zdolności językowe oraz
pozwoliła mi szerzej poznać kulturę nie-
miecką. Trafiłam do wspaniałej rodzi-
ny, u której czułam się jak w domu.
Bonn jest miastem wielokulturowym,
dlatego nie czułam się obco. Pokocha-
łam to miasto.

Clementine

Po błogim wakacyj-
nym szaleństwie,
chcąc czy nie chcąc,
musieliśmy wrócić
do szkoły. Zaczęła
się ciężka praca…
ale tylko wybrańcy
losu mieli okazję
przedłużyć sobie
wakacje. Wśród nich
znalazła się także
moje skromna oso-
ba… I tak oto we

wrześniu wyruszyliśmy do wspaniałej
miejscowości - Bonn. Mieszkaliśmy u
przesympatycznych, niezwykle koleżeń-
skich i otwartych ko-
leżanek. Mieliśmy
okazję zwiedzić
mnóstwo ciekawych
miejsc, między inny-
mi Kolonię, w której
znajduje się prze-
wspaniała katedra.

Nigdy nie
czułyśmy się sa-
motne, ponieważ w
każdym momencie
naszego pielgrzy-
mowania obserwo-
wało nas magiczne
oko obiektywu apa-
ratu Księdza Dyrektora.

Mogliśmy przekonać się na wła-
sne oczy, że Bonn to wielokulturowa,
malownicza miejscowość, mająca swój
własny styl. Mieszkańcy są niezwykle
otwarci i pomocni. Wszystko wokół jest
zupełnie inne niż w Polsce… jednak
wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!

Ewelina

Jestem w podróży z przepiękne-
go miejsca w Niemczech. Poznałam lu-
dzi, którzy udowodnili mi, że należy
łamać wszelkie stereotypy, które po-
wstały na linii Polska-Niemcy. Podróże
kształcą. Dlatego myślę, że ten wyjazd
też był pouczający. Naprawdę będę
tęsknić za rozmowami po angielsku z
Niemcami, no niestety, nie umiem nie-
mieckiego…Podczas wymiany pozna-
łam lepiej moje miasto jak i miasto He-
len - mojej koleżanki z Niemiec.Ta wy-
miana jest czym wyjątkowym w moim
życiu.

Kasia

Bo jak po nocy nastaje dzień, tak
też  rozstania są częścią naszego życia.
Mimo że czas płynie jak rzeka, zabie-
rając ze sobą nowe doświadczenia i
wspomnienia, zawsze w naszych my-
ślach pozostaną miejsca, do których
możemy i chcemy powracać. Każde
nowe zakole  jest  lekcją jak żyć, uczy
nas odkrywania siebie samych i świa-
ta.
   Najpiękniejszą częścią rozstań są
powroty, nasze łzy to  bursztyny, w
których zatrzymał s ię czas, są
oznaką miłości, która połączyła dwa
narody. Niby tak bardzo różne od sie-
bie, ale miłość potrafi przełamać

najgrubszy mur i połączyć dwa od-
legle "światy".

W Bonn zostawiłam cząstkę
siebie, chcę tam powrócić, by konty-
nuować to, co zaczęłam, pragnę, by
nasze przyjaźnie wystawione na
ciężką próbę, jaką jest rozłąka, prze-
trwały!!.

Pati
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Rok szkolny nie zdążył się
jeszcze na dobre zacząć, a już po-
wstał problem: gdzie jedziemy na
wycieczkę?

Pomysły były różne,
począwszy od polskich gór,
a skończywszy na Kara-
ibach. W końcu zdecydowa-
liśmy; na naszą kolejną wy-
cieczkę klasową jedziemy do
Pasterki. No i pojechaliśmy.

Pasterka to malutka
wieś położona w Górach Sto-
łowych, bardzo blisko cze-
skiej granicy (co najlepiej
było widać na wyświetla-
czach naszych komórek, kie-
dy już udało się nam złapać
zasięg). Spędziliśmy tam nie-
całe trzy dni (5-7 październi-
ka) pod opieką naszej wychowawczy-
ni, pani profesor Szewczyk i pana pro-
fesora Kaczorowskiego.

Pierwszego dnia wychodzimy na
Szczeliniec. Już po kilkunastu minutach
telefony zaczynają wariować; weszliśmy
w strefę zasięgu i teraz dzwonią jak osza-
lałe. Przydeptujemy sobie języki, ale wi-
doki piękne. Na szczycie robimy sobie
zdjęcia. Wiatr wieje. Twarze mamy czer-
wone i zziębnięte, ale uśmiechnięte.

Po powrocie urządzamy ogni-
sko. Ogień wesoło buzuje wśród su-
chych gałęzi, na ciemnej płachcie nie-
ba zaczynają pojawiać się gwiazdy.
Jest zimno, ale co z tego? Najważniej-
sze, że jesteśmy razem.

Późnym wieczorem, razem z inną
grupą z naszego schroniska, urządza-

"GÓRY, WIATR I MY... CZEGÓŻ CHCIEĆ WIĘCEJ?"
(KLASA IIB NA WYCIECZCE)

my dyskotekę. Muzyka gra głośno, świa-
tła migają. Moi przyjaciele, w przeciwień-
stwie do mnie, świetnie radzą sobie na
parkiecie, prezentując skomplikowane fi-

gury. Widać, że
umieją się bawić. Ja
wolę się nie kompro-
mitować i przyglą-
dam im się z boku.

Następnego
dnia pada ambitny
plan, idziemy do
Kudowy. Trochę
nas to przeraża, ale
dzielnie wyrusza-
my. Po dwóch go-
dzinach marszu do-
chodzimy do Błęd-
nych Skał. I wtedy
zaczyna się mój

koszmar. Panicznie
boję się ciasnych,
wąskich szczelin,
przez które przy-
chodzi nam się
przeciskać. Nie je-
stem tak dzielna jak
Pati (która też ma
klaustrofobię, ale
twardo się trzyma)
i piszczę jak na
kiepskim filmie. Idą-
cy przede mną Ja-
siek tłumaczy mi ir-
racjonalność moich urojeń, a Ania, zre-
zygnowawszy z uprzedniego zamiaru
zrzucenia mnie ze skały, ściska mnie
pocieszająco za ramię. Adam i Marek
na przemian wołają strasznym głosem

"Marysia, idę po ciebie". Ze skalnego
labiryntu wychodzę ledwo żywa.

Do Kudowy dochodzimy koło
trzeciej po południu. Najpierw rzuca-
my się na sklepy, potem na ławki. Do
Pasterki wracamy PKS-em. To znaczy
do Karłowa, bo dalej idziemy piechotą.
Wieczorem kilka osób schodzi oglądać
"Władcę Pierścieni". Chce mi się spać
i wracam do pokoju przed końcem.

Aż trudno uwierzyć, że następny
dzień jest już dniem wyjazdu. Spakowaw-
szy się, zostawiamy bagaże w świetlicy i
wyruszamy w stronę Radkowa. W dro-
dze powrotnej łapie nas deszcz. Komplet-
nie przemoczeni dochodzimy do schro-
niska. Przebieramy się w co się da i sia-
damy przed kominkiem. Godziny do przy-
jazdu autokaru upływają na błogim leni-
stwie. Grzejemy się w cieple ognia. Je-

steśmy razem. Znamy się i lu-
bimy. Jest nam ze sobą dobrze.

Do Wrocławia zajeżdżamy
późnym wieczorem. Po naszej
ostatniej wycieczce napisałam,
że cieszę się, że jestem w ta-
kiej, a nie innej grupie. Dziś to
potwierdzam. Naprawdę się
cieszę. Lepiej trafić nie mogłam.

P.S. (dla wtajemniczonych):
(...) przy kierowcy, gdzie kie-
rowca, oprócz tego, że pro-
wadził ten czołg, nogą naci-
skał dźwignię i jednocześnie
tą dźwignią... itd:P

P.S.2: Mówiłam już, że kocham moją
klasę? Nie? To mówię: IIb, kocham
was!!! :*

Maryś, IIb
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DODZIA MOVIE:
GDZIE ALMODOVAR

NIE MOŻE,
TAM KOBIETY POŚLE

Najnowszy film Almodovara
nie szokuje i nie budzi kontrowersji,
ogląda się go zdecydowanie łatwiej
i przyjemniej, niż takie filmy jak
"Wszystko o mojej matce" czy "Drżą-
ce ciało", a dwie godziny spędzone
w kinie przemijają niezauważenie.

Film opowiada o skomplikowa-
nych relacjach między kobietami, któ-
re różnią się między sobą wiekiem, do-
świadczeniem i temperamentem, a jed-
nak pozostają sobie pomocne i solidar-
ne, bez względu na wszystko.

Almodovar opowiada nam histo-
rię dwóch sióstr. Życie jednej z nich, Ra-
imundy (Penelope Cruz) komplikuje się
tragicznie, gdy jej czternastoletnia cór-
ka Paula zabija ojca, gdy ten próbuje ją
zgwałcić. Problemy namnażają od mo-
mentu, kiedy nieszczęsna kobieta cho-
wa trupa w zamrażarce, w restauracji
nieobecnego sąsiada, ale nie pozosta-
je osamotniona, bo z pomocą przyjdzie
jej rodzina i rezolutne sąsiadki.

Tymczasem do drugiej siostry,
Sole, przychodzi duch zmarłej przed trze-
ma laty matki (Carmen Maura), by dokoń-
czyć nierozwiązane za życia sprawy…

Ktoś powiedział kiedyś, że Almo-
dovar powinien był urodzić się kobietą i
rzeczywiście, oglądając film nie mamy
wątpliwości, że to mężczyźni są tymi zły-
mi, a kobiety żyją po to, żeby naprawiać
i cierpieć przez to, co faceci zrobili źle.

Dyg w stronę reżysera.
Piękny film o miłości między kobie-

tami i naprawianiu przerwanych więzi.
Świetna intryga, kilka okazji do uśmiechu
i wzruszeń. Polecam wrażliwcom.
                                                                                     Dodzia

PAMIĘTAJCIE O KONKURSIE
      Przypominamy, że nasza szkoła
po raz drugi organizuje wraz z dolno-
śląską redakcją "Gościa Niedzielne-
go" konkurs literacki "My Polacy, my
Dolnoślązacy". Zadaniem jego uczest-
ników jest napisanie pracy w dowol-
nej formie na jeden z dwóch tematów:
1) "Bo czymże jest uczucie do kraju,
jeżeli nie wyolbrzymionym uczuciem do

matki? I czymże trwoga o losy własne-
go kraju, jeżeli nie wyolbrzymioną
troską o los matki, o jej zdrowie i życie.
To też powiedział Demostenes ludowi
ateńskiemu. I nam".
(M. Wielopolska, "Meter"). Czy rzeczy-
wiście nam?
2) Współcześni Polacy - w poszukiwa-
niu patriotyzmu nieromantycznego.

Prace konkursowe o objętości do
dwóch stron formatu A4 proszę prze-
kazywać polonistom do połowy listopa-
da. Serdecznie zapraszamy do udziału
- przewidziano wiele atrakcyjnych na-
gród, a tematy dotykają przecież spraw
ważnych dla nas wszystkich...

J. Kaczorowski

STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI
Piguły. Małe, złowieszcze, nik-

czemne, zabójcze piguły. Nienawi-
dzę pigułek. I tabletek. I tych do ssa-
nia i tych do połykania. Tych smako-
wych dla dzieci też nie. Nie powiem
już nic o czopkach.

I pomyśleć, że są takie osoby,
które wręcz obżerają się tym świń-
stwem. Jak w ogóle można to brać po
dobroci? Bleh! Równie dobrze można
rozłożyć sobie piknik na polu minowym
w okolicach Czarnobyla. "Środki wspo-
magające ochronę organizmu" - ani
słowa na etykietce o "POWOLNEJ
ŚMIERCI", o "BRAKU 100% SKUTECZ-
NOŚCI", "BOMBIE ZEGAROWEJ", czy
"SMAKUJE JAK ODCHODY NIETOPE-
RZA" i "TO SĄ ODCHODY NIETOPE-
RZA!". Przyjazne dla człowieka. Pro-
szę... Zaprzyjaźnijcie się z moim sede-
sem! Ha! A masz! Giń! Na dno szata-
nie! Nie, zaraz. Moment. Hmm... Mu-
szę je... zażyć. Inaczej ten pulsujący
punkcik w czaszce świadczący o nad-
chodzącej dolegliwości zdrowotnej ni-
gdy nie ustanie. A jak nie ustanie... to
nigdy nie uda mi się napisać artykułu
dla Pana Profesora Kaczorowskiego o
rozpoczęciu roku... Hmmm... z Colą
może nie będą smakować aż tak źle...
.:GULP:.

4 września 2006, godzina 09.11
[Kaplica w podziemiach Kościoła Chry-
stusa Króla]

Na mównicy pojawiła się osoba
Ks. Jerzego Babiaka, znanego również
jako Ks. Dyrektor, Ks. Jerzy, Ks. Babiak,
w którego teraz każdy wymierzał
wzrok. Rozpoczął mowę. Nie zapo-
mniał ani o trzecich, ani o drugich, a
tym bardziej o pierwszych klasach.
Dominik Savio... przypominają mi się
słowa pewnego księdza, z którym mia-

łem okazję kiedyś zamienić słowo. Na
wszystkich obrazach i obrazkach Do-
minik Savio jest mniejszy od Jana Bo-
sco. Jednak w rzeczywistości był on...
dość pokaźnych rozmiarów i bynaj-
mniej nie był mniejszy od Jana Bosco.
Albo Krzysztof, który nie chciał być w
przedstawieniu Dominikiem Savio, bo...

.:10 minut później:.

W głowie szumiała mi stara pio-
senka Queenu "A kind of magic", gdy
przypomniało mi się, że w sumie to ge-
neralnie miałem uważać i zapamiętać,
co się działo na rozpoczęciu roku, bo
co ja później napiszę do gazetki? Ze-
szłoroczny horoskop Barana?

A tam już i tak za późno, żeby
się skupić. Ale zobaczmy, co tam z te-
gorocznymi "poborowymi". Trudno tak
od razu powiedzieć. Zwłaszcza dlate-
go ,ze jakaś mocno rozgarnięta osoba
przede mną nie może się zdecydować,
czy chce rozmawiać z kolegą po jego
lewej czy prawej stronie, bujając się jak
metronom (taka archaiczne urządzon-
ko do wybijania rytmu).

.:10 minut później:.

"Maaaster of my destiii-ny(...)"...
O już koniec. No, no... Zmienił się nam
pan woźny...

A szkoda... no i też dobrze - za-
wsze jakaś nowość. Nie wspomnę już
o tych nowych ustaleniach w sprawie
nieobecności, spóźnień etc. etc., bo już
zaczynam ziewać na samą myśl. W
końcu i tak się dostosuję, nieważne jaki
system będzie. Co za problem przyje-
chać punktualnie do szkoły? Heh, z
moim 2-letnim doświadczeniem żaden
oczywiście...

Olek
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Przez ostatni tydzień zastana-
wiałam się nad tym, chciałam odpo-
wiedzieć sobie samej na to pytanie.
Te refleksje nie przyszły tak nagle.

7 października miałam przyjem-
ność uczestniczyć we wspaniałej uro-
czystości - IX Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim "O ludzką twarz człowie-
ka", organizowanym pod patronatem
Ministra Kultury. To spotkanie miłośni-
ków poezji odbyło się w małej, spokoj-
nej, położonej 60 km od Wrocławia
miejscowości Krośnice. Tego dnia po
raz dziewiąty stała się ona "stolicą pol-
skiej poezji". Motto tegorocznej gali
zostało zaczerpnięte z jednego z na-
desłanych wierszy:

"Szczytem jest każdy z nas". W
tej edycji konkursu wzięło udział 206
zestawów wierszy i ku mojemu zdumie-
niu ich autorami nie byli wyłącznie do-
rośli. Prace oceniało wybitne jury, w
składzie: Teresa Tomsia, Ewa Najwer,
ks. Marek Wittbrot -redaktor "Recogi-
to", mieszkający w Paryżu, a także ks.
Wacław Buryła -  organizator konkur-
su, laureat wielu ogólnopolskich kon-
kursów poetyckich, redaktor antologii
wierszy o Ojcu Świętym Janie Pawle II
"Cud, który trwa", który mieszka w Kro-
śnicach. Poezja  dotykała codziennej
egzystencji, oblicza człowieka czasem
zagubionego w troskach, potrzebują-
cego miłości i bliskości innych ludzi.

Nie zabrakło również nawiązań
do zmarłego Papieża czy ks. Jana
Twardowskiego. Młodzi poeci ukazy-
wali aktualne problemy rodziny i spo-
łeczeństwa. Pragnęli odnaleźć recep-
tę na godne i szczęśliwe życie.
Twierdzą, że piszą wiersze dla wspól-
nego dobra. W przyszłym roku konkurs
będzie obchodził swój jubileusz. Orga-
nizatorzy planują kilkudniowe warszta-
ty, które maja pomóc odszukać młode
talenty. Wszystkich, którzy tworzą "do
szuflady" zachęcam do udziału w X
edycji konkursu "O ludzką twarz czło-
wieka" Pamiętajmy: "Sztuka pisania
wierszy jako rzeźbienie rzeczywistości
w języku może stać się dla człowieka
czymś w rodzaju pociechy, że przybli-
ża go do tajemnicy stworzenia..."

Basia Misiewicz

PIELGRZYMKA DO BARDA ŚLĄSKIEGO


