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Najlepiej wiedzą o tym sportowcy.
Wystarczy chwila nieuwagi, rozprosze-
nia i już, mimo najlepszych możliwości i
chęci, pojawia się nieuchronnie perspek-
tywa przegranej.

Już przeszło dwa miesiące trwa nasz
nowy rok szkolny. Wystartowaliśmy. Niektó-

DOBRY START - PEWNE ZWYCIĘSTWO !?

Serdecznie gratuluję Basi Mi-
siewicz z kl.Ia, która w wyborach do
Samorządu Uczniowskiego uzyska-
ła największą liczbę głosów i tym
samym to ona w obecnej kadencji
będzie reprezentowała całą społecz-
ność uczniowską.

rzy pewnie, odważnie i zdecydowanie. Ale
są i tacy, którzy od początku zostali w tyle.
Lecz do mety jeszcze daleko. Ważne jest
żeby wiedzieć, w którym miejscu teraz się
znajduję. Czy jest to czołówka, środek, czy
szary koniec szkolnych zmagań. Bo jak ktoś
kiedyś powiedział "dopóki piłka w grze

Słowa uznania kieruję równeż do
Janka Kapusty z kl.IIa, który zdobył tyl-
ko jeden głos mniej oraz do wszystkich
kandydatów reprezentujących swoje
klasy w wyborach. Pokazaliście nam wy-
soką kulturę polityczną, której czasem
brak nawet naszym parlamentarzystom.

Dziękując za współpracę repre-
zentantom poprzedniej kadencji ich na-
stępcom życzę wytrwałości w realiza-
cji obietnic wyborczych oraz kreatyw-
ności w działaniu.

Elżbieta Osarczuk
opiekun Samorządu Uczniowskiego

Demokracja w PSLO!

wszystko jest możliwe". Stąd bez względu
na sytuacje - walcz i staraj się! Nie musisz
być ostatnim, a o każde lepsze miejsce
warto się starać. Bo "szlachetny charakter"
i "mądra głowa" to skarb na całe życie.

ks. Jerzy Babiak
dyrektor



22222 Nr 17 listopad 2005

W dniach od 11 do 14 paź-
dziernika 2005 roku  my -  klasa
Ia wraz z klasą Ib -  byliśmy na na
wycieczce w Krakowie.

Nocowaliśmy w Wyższym Semi-
narium Duchownym Towarzystwa Sa-
lezjańskiego przy ul. Tynieckiej - nie-
opodal domu, w którym niegdyś
mieszkał student Karol Wojtyła.

Wycieczka obfitowała w atrak-
cje, każdy dzień był dokładnie zapla-
nowany. Już następnego ranka wybra-
liśmy się na Wawel. Zwiedzaliśmy re-
prezentacyjne komnaty królewskie,
obejrzeliśmy katedrę Wawelską, szcze-
gólną uwagę zwróciliśmy na grób św.

Wycieczka klas pierwszych
Stanisława, kaplicę Zygmuntowską i
dzwon Zygmunta. Wawel wzbudził w
nas zachwyt, szczególnie w tych, któ-
rzy widzieli go po raz pierwszy. Tego
samego dnia poszliśmy także na Ry-
nek i do kościoła Mariackiego, w któ-
rym podziwialiśmy  ołtarz  Wita Stwo-
sza i piękne  witraże.

Następnego dnia pojechaliśmy
do Aquaparku - mieliśmy tam okazję
do niepowtarzalnej zabawy, zaś po-
południe spędziliśmy w rodzinnym
mieście Jana Pawła II - Wadowicach.
Zwiedziliśmy tam dom Karola Wojty-
ły i kościół p.w. Ofiarowania Najświęt-
szej Marii Panny (gdzie został

ochrzczony, przyjął Pierwszą Komu-
nię św., został bierzmowany i odpra-
wił Mszę prymicyjną). Oczywiście, nie
pominęliśmy słynnych kremówek.

W ostatnim dniu wycieczki
zwiedziliśmy Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, symbol  terro-
ru, ludobójstwa i Holokaustu.

Był to dla nas czas bardzo
owocny, dostarczający wielu zróż-
nicowanych wrażeń. Zintegrowali-
śmy się jeszcze bardziej, poznali-
śmy siebie i miejsca ważne dla na-
szej historii. Do domu wróciliśmy za-
dowoleni i bogatsi o wspólne prze-
życia                                          Monika
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Rankiem, 25 IX zebraliśmy się
grupą 7 dziewczyn i 2 opiekunów, aby
wyruszyć na podbój Bonn.

Dojechaliśmy do niego tego same-
go dnia późnym wieczorem. Tam zostały-
śmy odebrane przez nasze nowe rodziny
i z nimi to udałyśmy się do domów. I tak to
zakończył się pierwszy dzień. Następne dni
miałyśmy bardzo dobrze zaplanowane.
Nie zabrakło w ciągu nich czasu na zwie-
dzanie wielu zabytków Bonn, a także mię-

Międzyszkolna wymiana z Bonn
dzy innymi pałacu w Brühl, klasztoru be-
nedyktyńskiego w Maria Lech, katedry w
Kolonii. Lecz do najważniejszego wydarze-
nia tej wymiany trzeba zaliczyć spotkanie
obu grup z kardynałem Joachimem Me-
isnerem. W jego rezydencji wręczyliśmy
Eminencji namalowany ręcznie obraz ko-
ścioła parafialnego w Leśnicy,  usłyszeli-
śmy wiele ciepłych słów, a także dostali-
śmy finansowe wsparcie na realizację afry-
kańskiej misji. Ta tygodniowa wymiana z

Orientalna wymiana
Dnia 3 października grupa wybrańców wkroczyła

do wrocławskiego portu lotniczego na Strachowi-
cach.

Po krótkiej odprawie wyszliśmy na płytę lotniska,
gdzie czekał na nas samolot. Nad lotem rozpisywać się
nie będę, schemat jest bardzo prosty:
• zajęcie fotela(personel w składzie stewardesy tłuma-

czy nam, do czego służą pasy bezpieczeństwa, kami-
zelki ratunkowe i inne śmieszne urządzenia)

• start (lekko buja)
• wznoszenie się (strzyka w uszach)
• lot na pułapie (zero emocji, silniki buczą, dali nam

kawę/obiad/kanapki- zależnie od linii)
• obniżanie się (znowu strzyka w uszach…)
• lądowanie (wstrząs, później już normalna jazda)

Za każdym razem wszystko dzieje się podobnie.
Przejdźmy do momentu, gdy ujrzeliśmy nasze tu-

reckie rodziny - wychodzimy z terminalu,
odbieramy nasze bagaże i idziemy na spotkanie z nie-
znanym. Po krótkich przywitaniach zostajemy przydzie-
leni do odpowiednich rodzin i rozjeżdżamy się do do-
mów.

Poznaję swoja rodzinę, wszyscy są dla mnie mili,
idę spać. I tak codziennie:).
Każdego ranka jestem budzony około 6.30, jem śnia-
danko i jadę do szkoły busem.

Wieczory wyglądają różnie, jedni bawią się na im-
prezach, a inni grają na playstation (bo ich turecki przy-
jaciel nie ma pojęcia że jakaś impreza się odbywa...).

W Turcji zwiedziliśmy wiele ciekawych zabytków,
takich jak pałac Dolmabachcze i Topkapi (w tym drugim
jest piąty co do wielkości diament na świecie), świątynię
Hagia Sophia, Niebieski Meczet (jeden z największych i
najładniejszych) i wielki bazar. Na tym ostatnim to się
zawiodłem, miałem nadzieję, że zobaczę setki kramów,
a na każdym inne, najlepiej kuriozalne towary….a tu w
kółko skóra, złoto i pamiątki dla turystów.

Nie mogę nie wspomnieć o potrawie zwanej kebab.
Kebaby występują w postaci bułki z nadzieniem lub nale-
śnika z nadzieniem. Nadzieniem może być kurczak lub
wołowina, a dodatkowo sałata, pomidory ogórki, różne
sosy i inne ciekawe rzeczy. Kiedy już jesteśmy przy tema-
cie potraw, na uwagę zasługuje jedna fakt- w Turcji coś
jest albo bardzo pikantne, albo bardzo słodkie.

Podsumowując - dane mi było zobaczyć kraj, który
jest łącznikiem pomiędzy Europą a Azją, pomiędzy
chrześcijaństwem a islamem, co było nadzwyczaj cie-
kawym doświadczeniem. Najważniejsza dla mnie była
możliwość spojrzenia z bliska na typowych muzułma-
nów (moja rodzina nimi była), przekonania się, że to, w
co oni i my wierzymy, różni się w zasadzie tylko nazwą.

Paulina Piosik

katolickim gimnazjum w Bonn zakończy-
ła się pożegnalną kolacją w piątek, czyli
dzień poprzedzający nasz wyjazd. I tak,
jak już wspomniałam, do Wrocławia po-
wróciliśmy w sobotę, 30 IX późnym wie-
czorem. Podsumowując myślę, że była to
udana wymiana, która pozwoliła nam po-
znać bliżej dziewczyny z tamtejszej szko-
ły,  kulturę naszych sąsiadów, a przede
wszystkim popracować wspólnie nad pro-
jektem GHANA 2006.               Ania Turalska
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Raz do roku
Stety albo niestety, tylko albo aż
- po prostu raz w roku dane Im jest
świętować.

Są dziwni.
Sieją postrach, a czasem wręcz od-
wrotnie.
Też mają złe i dobre dni tak jak lu-
dzie.
Są bardziej lub mniej słowni.
Obracają się w swoich kręgach.
Tworzą wokół siebie małe, około 20
- 30 osobowe grupy.
Lubią być w centrum uwagi.
Niezwykle gadatliwi...
Trzymają się swoich zasad.
Są często nieugięci.
Niektórych zapamiętuje się na całe
życie...
Uzależniają od siebie.
Kiedy nie robisz tego czego chcą,
...ooo... to potrafią dać ci w kość.
W grupach, które zrzeszają, sta-
wiają siebie na pierwszym miejscu.
Kiedy jest ich święto, dają chwilę
wytchnienia...

Czy Oni  mogą pamiętać swoje
DZIECIŃSTWO?
Czy Oni mogą pamiętać lata, w któ-
rych byli uczniami LO?
Czasem chyba nie...
Problem w tym, że są dorośli...

Nie, nie opisuję jakiejś nowej sek-
ty...
Tylko...
Chodzą właśnie tacy po świecie ...
nazywają się oficjalnie NAUCZYCIE-
LAMI...
Całkiem niedawno mieli swoje Świę-
to - 14 października. Z tej okazji kla-
sa III a :) przygotowała małą aka-
demię... aby uczcić trud naszych
nauczycieli, ale nie było to 14 X, bo
jest to dzień wolny od nauki, ale 11
X.

Jeszcze raz składamy wszystkim
Wam, drodzy Nauczyciele, życzenia
wszystkiego dobrego!!!

Jagna

O pewnych tajemni-
czych postaciach...

Zapytałam kiedyś jednego z
uczniów, czy w tym roku szkol-
nym ma zamiar uczęszczać na
zajęcia dodatkowe? Jego odpo-
wiedź bardzo mnie zaskoczyła,
bo powiedział: „Nie, a po co mi
one?!”

Trudno ująć w paru słowach
wszystkie plusy tak zwanych „kó-
łek”, ale uwierzcie mi, jest ich mnó-
stwo. Myślę , że wszyscy z nas chcą
jak najlepiej zdać w przyszłości
maturę z wybranych przez siebie
przedmiotów. Żeby osiągnąć jak
najwyższą ilość punktów  na egza-
minie dojrzałości,  musimy wykazać
się dużą wiedzą. Nie da się ukryć,
że kółka zainteresowań ułatwią nam
to. Poszerzą zakres naszej wiedzy i
naszych umiejętności, otworzą nam
drzwi na wymarzone kierunki stu-
diów.

Lecz to nie jedyne zalety za-
jęć dodatkowych, w naszej szkole
możemy jeszcze rozwinąć zaintere-
sowania związane z:
• redagowaniem  gazetki szkolnej
• prowadzeniem audycji radiowych
• nauką języków obcych (łacina,

włoski czy rosyjski )
• działalnością wolontariatu

Weźmy pod  uwagę  to ,  i ż
większość tych zajęć jest bezpłat-
na . Oprócz zainteresowań intelek-
tualnych, możemy poszerzać tak-
że nasze zdolności artystyczne
(plastyczne, teatralne czy też mu-
zyczne). Nasza tężyzna fizyczna
też nie pozostanie w tyle, ponie-
waż  mamy możliwość uczęszcza-
nia na SKS i siłownię, a dla chęt-
nych za opłatą dostępny jest ba-
sen  !!

Nie wspomnę już o tym, że
wszystkie nasze prace  na rzecz
szkoły i nasza aktywność są brane
pod uwagę przy wystawianiu oce-
ny z zachowania. Czy nie warto
skorzystać z tego wszystkiego, co
oferuje nam szkoła, gdy „na tap-
czanie siedzi leń, nic nie robi cały
dzień”?

Patrycja Dzierwa

A może popołudnie
w szkole?

W piątek 28.X. na długiej
przerwie mieliśmy okazję poznać
kandydatów do samorządu
uczniowskiego na bieżący rok
szkolny.

Część była już znana z balo-
nikowej kampanii  wyborczej i  z
ulotek. Prezentację miały rozpo-
cząć klasy pierwsze. Kandydat kla-
sy I b - Jaś Gediga, dzielnie wy-
szedł jako pierwszy na środek sali
rekreacyjnej (popularnie nazywa-
nej  kawiarenką) i  wygłosi ł  swą
mowę, która miała przyciągnąć jak
największą ilość wyborców i my-
ślę, że w znacznym stopniu to się
Jaśkowi udało. Witany i żegnany
był oklaskami, zaś jak na pierwsze
poważne wystąpienie (być może)
przyszłego przewodniczącego na-
szego wspania łego samorządu
uczniowskiego oceniam, iż pora-
dził sobie bardzo dobrze (na 99%
w naszym systemie oceniania). Ko-
lejne wystąpienie należało do dru-
giego Jasia, tym razem Kapusty -
z klasy II a. Jako znający już do-
kładnie zasady działania naszej
szkoły, nauczycieli i społeczność
szkolną, mógł powiedzieć więcej
na temat zmian, jakie zamierza
wprowadz ić .  Jego pomys ły  na
ulepszenie systemu szkolnego są
całkiem dobre, wie jak dotrzeć do
ludzi, co zrobić, by zmienić sys-
tem, który spędza nam sen z po-
wiek obowiązkiem uczenia się, i
dobrze rozumie potrzeby uczniów.
Następnym kandydatem na stano-
wisko przewodniczącego okazał
się być Piotrek Kraśkiewicz. Powi-
tany burzą oklasków (w większo-
ści klasy II b, z której został wy-
brany) wygłosił on swoje poglądy
i plan zmian w naszej cudownej
(pomimo paru  mankamentów)
szkole. Przy każdym zdaniu sły-
chać było wiwaty na jego cześć
kierowane od klasy oraz pozosta-
łych uczestników tego jakże wspa-
niałego spotkania. Reprezentan-
tem klasy III b okazał się być zna-

Znów wybory,
ale nasze
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W dniach od 16 do 21 paź-
dziernika gościliśmy w naszej szko-
le uczniów i nauczycieli z Norymber-
gii.

Gdy późnym wieczorem w nie-
dzielę czekaliśmy na peronie na na-
szych gości, byliśmy pełni obaw, jakie
to będą osoby i czy uda nam się z nimi
porozumieć. Jednak już pierwszego
wieczoru  okazało się, że są to bardzo
sympatyczni ludzie, z którymi bez więk-
szych  przeszkód prowadziliśmy dysku-
sje. Obiady w Pizza Hut, chodzenie od

Gość w dom, Bóg w dom
pubu do pubu w poszukiwaniu gorącej
czekolady, czekanie na wychowawców
- to taka mała codzienność tej wymia-
ny. Oprócz tego zwiedziliśmy najciekaw-
sze zakątki Wrocławia, m.in. okolice
Rynku i katedry, Panoramę Racławicką
oraz cmentarz Żydowski. We wtorek
byliśmy w Oświęcimiu, a w czwartek w
Górach Sowich (Włodarz), w komplek-
sie Krzyżowa oraz na zamku Książ. Był
to jeden z najbardziej zabieganych ty-
godni w naszym życiu. Wieczory spę-
dzaliśmy w kręgielni lub w naszych do-

mach. Wymiana ta nie tylko dała nam
możliwość zaprzyjaźnienia się z naszy-
mi rówieśnikami z Niemiec, ale pomo-
gła również lepiej zintegrować się
uczniom naszej szkoły. Przeżyliśmy wie-
le wspaniałych chwil. Atmosfera była
przyjazna, a Niemcom najbardziej sma-
kowało polskie jedzenie.

Już w kwietniu spotkamy się z
naszymi kolegami i koleżankami z Nie-
miec!!! Tym razem to my  odwiedzimy
ich w Norymbergii.

Paula i Madzia

ny i lubiany przez grono pedago-
giczne oraz uczniowskie Tomasz
Piecha, którego słowa witane były
wybuchami aprobaty w postaci
śmiechu lub oklasków, gdyż trafia-
ły  one do (co najmniej )  t rzech
czwartych uczniów naszej szkoły i
nie omieszkam wspomnieć, że tak-
że do mnie. Basia Misiewicz, kan-
dydatka klasy l a, pojawiła się nie-
s te ty  na końcu,  aczkolwiek je j
mowa i samo wystąpienie były bar-
dzo udane, a podkład muzyczny
zorganizowany przez jej sztab wy-
borczy był miłym elementem cało-
ści. Mówiła ciekawie i odczuć moż-
na było, iż to, co mówiła, jest prze-
myślane, co działało pozytywnie i
zwiększało poparcie dla jej kandy-
datury wśród ludu salezjańskiego.
Tym wszystkim wydarzeniom prze-
wodniczyła i pilnowała porządku
oczywiście pani profesor Elżbieta
Osarczuk, która jest opiekunką na-
szego samorządu.  Od godziny
15.00 tegoż samego dnia nastała
cisza wyborcza i nikt nie mógł już
(ostentacyjnie) reklamować swoje-
go kandydata na zaszczytną funk-
cję przewodniczącego samorządu
i zarazem reprezentanta wszyst-
kich uczniów SLO. Kto będzie naj-
lepiej pełnił tą funkcję? Kto na-
prawdę coś zmieni? Kogo wybrać?
Cóż, ta decyzja należy już tylko do
nas,  wyborców.  To,  k to będzie
przewodniczył  samorządowi do
następnego listopada, zależy już
tylko od oddanych głosów.

Daria Figura
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Do Trzebnicy można z
Wrocławia dojechać między innymi
pociągiem (np. na zamówienie),
obsługiwanym przez firmę
Dolnośląs-kie Koleje Regionalne
(dodatkowe informacje na ten temat
na stronie internetowej http//
dkr.com.pl lub pod adresem e-mail
dkr@dkr.com.pl). Linia kolejowa jest
pięknie położona wśród Wzgórz
Trzebnickich, dlatego przejazd
pociągiem pozwala na podziwianie
krajobrazu okolic Trzebnicy.

Wycieczkę w Trzebnicy zaczyna-
my od zwiedzenia rynku. Najstarszą
zachowaną budowlą jest barokowa
kamienica (Rynek 8) z XVIII w., prze-
budowana na przełomie XIX/XX w.
Obecnie w budynku tym mieści się
Muzeum Regionalne TMZM (czynne
we wtorki i piątki, w godz. od 12.00 do
14.00; po uprzednim zgłoszeniu). War-
to obejrzeć również domy w Rynku: nr
12 i 22. Pośrodku placu znajduje się
ratusz z 1886r., przebudowany po
zniszczeniach wojennych. Idąc dalej
można zobaczyć kościół p.w. św. św.
Piotra i Pawła. Zbudowano go w 1855r.,
na miejscu wcześniejszej, romańskiej
świątyni. Do dziś zachowała się póź-
nogotycka wieża (XV/XVI) oraz
istniejące przy niej romańskie fragmen-
ty murów. Idąc ul. Kościelną
zauważamy dwukondygnacyjne domy
z górną częścią szachulcową z 1831r.,
jeden z nich posiada drewnianą gale-
rię (od strony podwórza). Ciekawy jest
również budynek z przełomu XVIII/XIX
w., mieszczący dawniej i dziś aptekę.

U zbiegu ul. Kościelnej i ks. Dzie-
kana W. Bochenka widoczna jest Ba-
zylika św. Jadwigi (kościół św.
Bartłomieja) - jedna z największych
budowli romańskich z XIII wieku (80m
x 32m) w Polsce. Trójnawowa bazyli-
ka, wzniesiona w stylu przejściowym
romańsko-gotyckim, jest jedną z
pierwszych ceglanych budowli w Pol-
sce. Obecny wystrój i wyposażenie
wnętrz pochodzi z epoki renesansu i
baroku. W bazylice można obejrzeć
liczne dzieła sztuki (m. in. obrazy M.
Willmanna) i architektury: kryptę (XIII
w.), kaplicę św. Jadwigi (1267 - pierws-
za budowla w Polsce w stylu czysto
gotyckim), sarkofag św. Jadwigi (1680),
kaplicę św. Jana Chrzciciela (1701) z

Jak miło spędzić wolny czas i dowiedzieć się czegoś
o naszym regionie? Wycieczka do Trzebnicy

ozdobną kratą, ołtarz główny, nawę
główną (19 m wys.), wieżę (68 m wys.).
Bazylika jest miejscem Międzyna-
rodowych Koncertów Muzyki Organo-
wej i Kameralnej. Mieszczący się w
pobliżu klasztor należy do najwięks-
zych w Europie Środkowej późnoba-
rokowych gmachów z początku XVIII
w. (115m x 88m). Najpiękniejsza jest
fasada zachodnia z okazałymi pawilo-
nami bocznymi wraz z masywnymi
hełmami, latarniami oraz bogatą sztu-
katerią. Od placu Kościelnego wejście
do klasztoru ozdobiono okazałym por-
talem północnym.

Za klasztorem wznosi się Kocia
Góra zwana też Winną Górą. Ze wz-
niesienia tego można zobaczyć piękną
panoramę miasta, okolicznych wzgórz
i pradolinę Baryczy. Z tego wzgórza
należy zejść w kierunku ul. Henryka
Brodatego, mijając Rotundę Pięciu
Stołów. Jest to murowany krąg, zbu-
dowany na fundamentach z brył grani-
towych i rudy darniowej, związany,
według legendy, z działalnością cha-
rytatywną św. Jadwigi. Idąc dalej ul.
Czereśniową oraz leśną ścieżką
dochodzimy do Sanatorium Rehabili-
tacyjno-Ortopedycznego, złożonego z
trzech budynków i parku. Na końcu ul.
Leśnej znajduje się restauracja "Karcz-
ma Leśna". Następnie, udając się w
głąb Lasu Bukowego dochodzimy do
kościółka leśnego p.w. Czternastu
Świętych Wspomożycieli. Jest on neo-
gotycki, o wystroju częściowo neoba-
rokowym, z 1886r. Został on zbudowa-
ny na miejscu dawnego kultu pogańs-
kiego i wcześniejszych budowli. Obok
znajdowała się drewniana pustelnia,
spalona w 1967. Jest tam również gro-
ta Matki Bożej z Lourdes, zbudowana
z kostek rudy darniowej spod Komo-
rowa w 1926r. Na wzniesieniach Lasu
Bukowego znajduje się zespół kaplic
Drogi Krzyżowej. Jest to miejsce piel-
grzymek, zwłaszcza w okresie Wielkie-
go Postu. Idąc wzdłuż tej drogi dochod-
zimy ponownie do ul. Leśnej, która
kończy się przy ul. Wrocławskiej.

Po lewej stronie skrzyżowania
znajduje się dworzec kolejowy, a kil-
kaset metrów po prawej - dworzec au-
tobusowy, skąd możemy powrócić do
Wrocławia.

Łukasz Lamch

W poniedziałek 24.10 o godzinie
8.15 w sali teatralnej rozpoczął się kon-
kurs mitologiczny pod wodzą p. prof.
Elżbiety Warulik, w którym rywalizowa-
ły dwie pierwsze klasy (a i b).

W jury zasiadali p. prof. Anna Reut,
ks. dyrektor. Jerzy Babiak oraz p. prof.
Piotr  Siciński. Konkurs składał się z kilku
części. Pierwszą z nich było przemówie-
nie bogów kandydujących na urząd pre-
zydenta Wrocławia. W tej części konkur-
su klasę I a reprezentował Łukasz Pali-
woda, zaś I b Anna i Łukasz. Do tego
zadania według arbitrów lepiej była przy-
gotowana klasa p. prof. Szewczyk, która
otrzymała wyższe noty za wykonanie kon-
kurencji. Następne zadanie polegało na
przedstawieniu problemu rodzinnego z
życia wybranych bogów. Pary Michał Wło-
dyga z Piotrem Tyńcem oraz Michał Sola
z Patrickiem Kozłowskim reprezentujący
klasę humanistów pokonali klasę I b i
zbliżyli się punktacją do rywali. Kolejną
próbą było odegranie sprawy sądowej.
Wykonanie tego zadania przez uczniów
bardzo się różniło, osoby z klasy b prze-
brane były w szaty z czasów starożytnych
zaś sąd według klasy I a był ubrany ele-
gancko, współcześnie. Według sędziów
obie klasy były dobrze przygotowane lecz
o 1 punkt wyższą notę otrzymała klasa I
a. Przedostatni sprawdzian polegał na
znajomości mitologii J. Parandowskiego-
drużyny 5-cio osobowe rywalizowały mię-
dzy sobą. Podczas tego zadania doszło
do małej sprzeczki wynikającej z niepo-
rozumienia polegającego na tym kto ma
odpowiedzieć na to pytanie, lecz dzięki
sędziom incydent został szybko zażegna-
ny. Po zakończeniu konkurencji jury pod-
liczyło punkty i znów górą była klasa I b.
Ostatnią szansą humanistów było prze-
konanie jury, że gazetka przez nich wy-
konana na temat mitologiczny, krzyżów-
ka oraz logo klasy jest lepiej przygotowa-
ne od podopiecznych p. prof. Szewczyk.
Klasa I a nie zmarnowała tej szansy, ale
punktacje przyznane przez szanownych
sędziów były bardzo podobne i w efek-
cie klasa ks. Mirosława Lonczaka prz
egrała 2 punktami. Konkurs odbył się w
duchu uczciwej rywalizacji, po konkursie
wszyscy wrócili na pozostałe lekcje. Miej-
my nadzieję, że takie konkursy będą się
odbywały częściej, a z czasem przygoto-
wania uczestników będą jeszcze lepsze.

Michał Bojanowski

Konkurs
mitologiczny w PSLO
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Listopad jest smutnym miesiącem,
Gdyż prawie bez przerwy płacze.
I chyba jest mu z tym dobrze,
Być może nie chce inaczej?

Już z pierwszym dniem jego przyjścia
Robi się szaro i mokro
I tylko liście spadają,
I ludzie bezwzględnie mokną.

Czasami się zastanawiam
Nad jego bezkresnym żalem
I chyba potrafię zrozumieć,
Że ze śmiechem mu wcale ... nie do twa-
rzy.

Być może płacze nad grobem
Kogoś, kto odszedł zbyt wcześnie,
I nie potrafiąc zapomnieć,
Obmywa pomniki deszczem?

Być może to jego modlitwa
Za dusze o spokój wieczny.
Może po prostu w ten sposób
Czują się bardziej bezpiecznie?

My zapalamy znicze,
Wznosimy prośby do Boga,
A on najzwyczajniej płacze
Tyle, że twarzy w swe dłonie nie chowa.

Łukasz Lamch

LISTOPAD
Burza skaleczona w

Błyskawicę

Wleciała w pole

Zdarzeń. Nie zabiła

Zająca. Nie strąciła z

Krzaka truskawki.

Cudownie nawrócona

Nie spaliła spróchniałego

Drzewa.

Łotr zawisły w nicości

Zdjął siebie z krzyża.

Końcem palca dotknął nurtu.

Płyń ocalenie.

Ola Pawłowicz

Ewangelia
Szukając burz
Znaleźć w sobie
Ciszę. Tę niemoc

Twórczą, która
Mówi o niepowtarzalności
Chylącego się ku wodzie
Storczyka.

Tworząc poemat o białym
Dzbanku z zielonym uchem
Zmyć z rąk kurz
Doczesności.

Zamknąć czarne oko,
Widzieć tylko zielonym.
Umoczyć palec w kropli
Poranku.

Liść, który spada,
Zawiesić na uchu.
Zasmakować wolności szumu

Rozgniatając językiem
Czarną jagodę.
Co zobaczyłeś
Przechodząc drewnianym
Mostem?

Oczyszczony.

Ola Pawłowicz

Oczyszczenie

Gazetka uczniów
Prywatnego Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego

im. Św. Dominika Savio we Wrocławiu
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