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 Szczególnie potwierdzają 
to analizy historyczne życia ludzi 
pierwotnych. Jednak spoglądając 
na dzieje ludzkości widzimy, 
że postawa człowieka - zdoby-
wcy nie ograniczyła się tylko do 
potrzeb fizycznych. Zdobywanie 
objęło również jego potrzeby in-
telektualne i duchowe.  Powstanie 
uniwersytetów oraz szkół życia 
duchowego wyraźnie pokazują, 
że ciągłą aspiracją człowieka 
było i jest zdobywanie. Patrząc 
na współczesne czasy  ze zdumi-
eniem  i zachwytem obserwujemy 
zdobycze ogromnej dynamiki,  
kreatywności i wysiłku człowieka. 
Gdybyśmy mogli popatrzeć 
„z lotu ptaka” jednocześnie na  
infrastrukturę, ale i życie codzienne 
miasta Wrocław z XI wiek i  miasta 
Wrocław wieku XXI, to na pewno 
przeżylibyśmy swoistego rodzaju 
szok. A może zrodziłoby się w nas 
wtedy pytanie:„jak to możliwe?”   
 Jednego musimy być pew-
ni, że Krzysztof Kolumb nigdy 

nie odkryłby Ameryki, gdyby 
skoncentrował się i zatrzymałby na 
poziomie planów i marzeń. To jego 
odwaga i gotowość podjęcia wysiłku 
pozwalają nam dzisiaj mówić o nim 
„zdobywca nowego kontynentu”. 
Na pewno słowa znanego rzym-
skiego  filozofa Cycerona:  „Nie 
wystarczy zdobywać mądrości, 
trzeba z niej jeszcze korzystać”  w 
wypadku osoby Kolumba znajdują 
stuprocentowe potwierdzenie. 
   Podobnymi zdobywca-
mi byli i są uczniowie. Wszak 
środowisko szkolne stwarza 
doskonałą okazję,  aby „być 
zdobywcą”. Zdobywcą wiedzy, 
mądrości, ale i zdobywcą 
osobowości.  Ileż to inwencji i 
wysiłków, ileż to nie przespanych 
nocy i pracy w pocie czoła towarzyszy 
ludziom młodym. I choć trudno to 
dostrzec – to tak jest. Przecież to 
właśnie Ci młodzi ludzie już nie-
bawem jeszcze bardziej zdobędą 
ziemię, zdobędą  miasto Wrocław, 
aż jego  wygląd i styl życia będą  

jeszcze bardziej zachwycające. 
 
 Na zakończenie roku sz-
kolnego 2007/2008 chciałbym 
wyrazić mój szczery podziw i grat-
ulacje wszystkich uczniom Liceum 
Salezjańskiego we Wrocławiu, 
którzy poprzez swoje osobiste 
zaangażowanie i wysiłek stali się 
zdobywcami kolejnych obszarów 
wiedzy, którzy jeszcze bardziej zdob-
yli doskonałość w życiu duchowym 
i którzy zdobyli jeszcze większą 
tężyznę sportową. Jednocześnie 
dziękuję nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za stworzenie uc-
zniom tych możliwości. Na zasłużone 
wakacje życzę wszystkim Bożego 
błogosławieństwa, radości i słońca ! 

Ks. Jerzy Babiak 
Dyrektor       

Jedną z podstawowych cech, wpisaną w naturę człowieka, jest 
postawa zdobywania. To sam Bóg zaplanował,  ale i zakodował  
w człowieku tę cechę. Uczynił to, wypowiadając wobec przed-
stawicieli  ludzkiej  rasy, Adama i Ewy, słowa: „Czyńcie so-
bie ziemię poddaną”.  Odtąd zdobywanie ziemi, pożywienia, 
ale i ognia stało się mocno obecne w ludzkiej egzystencji.
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Historia Tiny
Nazywam się Ernestyna Frema. Mam 14 lat i pochodzę z miasta Nsuotre, które znajduje się w regionie Borng 
Ahafos. Uczęszczałam do gimnazjum w Odumase.
 Chciałabym teraz powiedzieć coś o moich rodzicach. Kiedy się urodziłam, mój ojciec był już w drodze 
do innego kraju, a moja mama nie miała o nim żadnych wiadomości. Dopiero kilka lat temu mój brat przybył 
do mojej mamy i powiedział, że ma wiadomości o tacie. Dowiedziałam się, że mieszka w Liberii i ma troje 
innych dzieci, które mają na imię się Rita, Cynthia i Edward. Ojciec wysłał je do Ghany i poprosił mnie, abym 
z nimi została. Ucieszyłam się, gdy je zobaczyłam. Każdego miesiąca ojciec zwykł przesyłać nam pieniądze, 
ale kiedy matka tych dzieci zmarła, cała ta suma została przeznaczona na jej pogrzeb. Nasz ojciec nie dał 

Owoce adopcji na odległość

Odpowiadając na  jego prośbę z 
początku  roku szkolnego nasza 
szkoła 
podjęła opiekę  nad dwójką młodych 
dziewczyn – Ernestyną i Lucy oraz 
jej  nowonarodzoną   córeczką. 
I tak w czasie każdej szkolnej, 
piątkowej Mszy,  w ramach kolekty, 
poszczególne klasy składały na ten 
cel pieniądze.  Po podsumowaniu 
okazało się że jest ich 2346,81 zł, 
po wymianie 705 €. Kontynuacja 
zbiórki odbywała się do końca roku 
szkolnego dzięki czemu zebrano 
jeszcze dodatkowych 134,80 zł, 

które utworzą początkowy kapitał 
przyszłorocznej zbiórki. 

Wśród klas najwięcej zebrały: 
kl. III a  - 673,04 zł, 
kl. III b – 629,33 zł 
kl. I b  –  320,15 zł 
kl. I a  –  256,66 zł 
kl. II b –  201,75 zł 
kl. II a –  200,68 zł 
Rodzinny Dom Dziecka nr 
28 – 200 zł   
Za każdy zebrany „grosz” 
ks. Misjonarz wyraził swoje 
serdecznie 

podziękowanie zapewniając, że 
otrzymane pieniądze zostaną 
przekazane dziewczynom oraz 
wykorzystane na opłacenie 
ich nauki oraz na codzienne środki 
do życia. 

Poniżej prezentujemy treść otrzy-
manych listów. 
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W sobotę 17 maja br. w naszej szkole gościł ks. Piotr Wojnarowski, 
misjonarz z Ghany, któremu przedstawiciele społeczności szkolnej 
przekazali zebrane pieniądze. Natomiast ksiądz Piotr przywiózł i 
przekazał nam  listy od Ernestyny i Lucy. 

Dwa listy z Afryki
Drodzy przyjaciele,

Jestem bardzo szczęśliwa, pisząc do Was  ten list. Jak Wam się żyje, u nas dzięki Bogu wszystko w porządku. 
Przyjaciele, jestem zachwycona tym, że mogę wyrazić, jak wspaniali jesteście dla mnie. Nie wiem,  jak mam 
Wam dziękować, gdyby nie Wy, musiałabym liczyć tylko na siebie. Bóg pobłogosławił mi Waszą obecnością i 
będę się za Was modliła. Bóg będzie nadal błogosławił Was, Wasze rodziny i nas. 
 Przyjaciele, wiem, że zostaliście poinformowani o mojej ciąży. Teraz Bóg zesłał mi małą dziewczynkę 
o imieniu Elizabeth. Mam nadzieję, że ja i moje dziecko zobaczymy Was. Drodzy Przyjaciele, jest jedna rzecz, 
którą od zawsze chcę Wam powiedzieć- niech Bóg wciąż błogosławi Wam obficie za to, co zrobiliście i za to 
co zamierzacie zrobić dla nas. 
 Przyjaciele, wróciłam z Liberii do Ghany z powodu ciąży i teraz nadal jestem w Ghanie z mężczyzną, z 
którym mam dziecko. Pracuje jako szwaczka, a Jen jest bezrobotnym studentem, co utrudnia nasze życie, więc 
proszę, zróbcie coś dla mnie, bym mogła zacząć żyć na własną rękę. 
 Możecie do mnie zadzwonić pod poniższy numer

Wasza droga Lucy.
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W poszukiwaniu historii

 My postanowiliśmy 
zobaczyć to na własne oczy. 
Razem z klasą 1b wyjechaliśmy 
na wycieczkę „Szlakiem Pias-
towskim”. Pewnego pięknego, 
majowego poranka wsiedliśmy 
do autokaru i wyruszyliśmy 
w poszukiwaniu historii. 
Pierwszym miejscem, w którym 
się zatrzymaliśmy, był Toruń. Okna 
naszych pokoi wychodziły idealnie 
na dworzec. Po rozpakowaniu i 
zjedzeniu obiadokolacji poszliśmy 
zobaczyć planetarium oraz mi-
asto. Wokół nas ciemno, a nad 
nami gwiazdy… To było pierwsze, 
co zobaczyliśmy podczas bardzo 
pouczającego seansu. Zwiedza-
nie Torunia poszło nam sprawnie 
i w przyjemnej atmosferze. Kto 

w końcu nie lubi bawić się na 
placu zabaw? Potem poszliśmy 
nad Wisłę, gdzie widok był 
niesamowity. Gładka tafla wody 
a na niej delikatne refleksy 
zachodzącego słońca. Żal było 
stamtąd odchodzić. Kolejnym 
etapem było nocne zwiedzanie 
rynku, który oświetlony latar-
niami wygląda jeszcze lepiej niż w 
dzień. Niestety kiedyś trzeba było 
wrócić i pójść spać... Za to kolejny 
dzień przyniósł nam pierniczki. A 
to jest to, co uczniowie klas pier-
wszych lubią najbardziej. Dalej  
Dom Kopernika i możemy jechać 
do celu naszej wycieczki. Kolejką 
wąskotorową udaliśmy się do „Pol-
skich Pompei”. Tam zobaczyliśmy 
jeden z najstarszych grodów w 

Polsce - Biskupin. Bardzo ciekaw-
ym doświadczeniem było oglądanie 
domów, w których żyli nasi 
przodkowie. Podczas zwiedzania 
byliśmy nie tylko głodni wiedzy, 
ale i jedzenia. Gdy skończyliśmy 
przechadzać się po fundamentach 
naszej kultury, udaliśmy się wszy-
scy jak jeden mąż, by coś zjeść. 
Bardzo dobry był kotlet biskupiński. 
Stamtąd jechaliśmy do Wiktorowa, 
po drodze wstępując do kościoła 
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Zastanawialiście się może czasem, jak to kiedyś było? 
Co pierwsi Polanie wykonywali? Gdzie mieszkali? 

znaku życia, nawet przestał się nami przejmować. Dyrektor szkoły przesyłał nam nawet jedzenie. Czasami 
pracowaliśmy na farmie i w zamian za to otrzymywaliśmy jedzenie.
 Moja starsza siostra Lucy jest bardzo dobrą osobą, którą wszyscy szanują i lubią. Rita dostała się do waka-
cyjnej salezjańskiej szkoły Don Bosco i opowiedziała o naszej sytuacji swojej przyjaciółce, siostrze Florence. 
Siostra Florence odwiedza nas, interesuje się naszą sprawą, pyta, czego potrzebujemy i w związku z tym prosi 
o pomoc ks. Piotra. 
Pewnego dnia ks. Piotr odwiedził nas z siostrą Florence i od tej pory nam pomagają. Dają nam ryż, pieniądze na 
jedzenie oraz leki, kiedy jesteśmy chorzy. Ojciec Piotr zrobił dla nich tak wiele, że mogli wrócić do Liberii.
 W mojej szkole uczymy się 10 przedmiotów, płacimy za nie, a także za przedmioty dodatkowe.
Nie rozumiem istoty człowieczeństwa. Czasami zachowuję się dobrze, czasami źle. Jednak staram się być 
zawsze miła dla wszystkich. Moi znajomi zwykli mówić, że się zmieniłam, tak to prawda, lecz nie stało się to 
za sprawą ks. Piotra. Stałam się kimś, i kilku moich znajomych jest zazdrosnych. Oni chcą mnie złamać, ale 
dzięki Bogu nigdy się nie poddam. Moi wrogowie boją się ze mną rozmawiać poprzez to, co zrobił ze mną 
Jezus. 
Dziękuję Wam, i niech Bóg Was błogosławi. 

Wasza Ernestyna F. Boateng
Od siostry:
Jest powiedzenie, które mówi, że ‘żaden stan nie jest ciągły’. Czasami w życiu ludzie naprawdę cierpią, ale to 
tylko od Ciebie zależy, czy temu sprostasz, czy się załamiesz. Ponieważ istnieje dobro i zło, istnieje potrzeba, 
aby wybierać najlepszą drogę życia. 
Możesz je osiągnąć poprzez bycie dobrym i pracowitym. Wtedy sukces sam zapuka do Twoich drzwi. 
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Żegnajcie maturzyści!

  Wycieczki do „Astry”, 
długie godziny przesiedziane nad 
koncepcją, a potem jej wykonaniem, 
palce poparzone od laku, wyścigi 
po tasiemki pani Ciesielskiej i pana 
Kaczorowskiego w  ostatniej chwili. 
 Gdy nadszedł upragniony 
moment, wiedzieliśmy, że było war-
to zrywać się z lekcji oraz wydawać 

swoje własne kieszonkowe, 
aby zobaczyć te ,,dziecinne” 
uśmiechy oraz deszcz z ręcznie 
robionych studenckich czapek. 
Ten dzień zapadnie w pamięć wie-
lu osobom, a szczególnie naszym 
drogim absolwentom. Każdy z 
nich dostał ,,Dyplom ukończenia 
salezu”, w którym została zawar-

ta cząstka ich osobowości, za 
która każdemu indywidual-
nie chcieliśmy podziękować.

       Ania Kamińska IIA
Ewa Mielnik

Po maturze słów kilka...
 
 
 
 
 
 
 
Dobrze pamiętam moje początki 
w tej szkole. Naukę w PSLO 
rozpoczęłam niecały miesiąc 
później niż moi koledzy.  Bałam się 
absolutnie wszystkiego: nowego 
miejsca, nowych zadań, now-
ych ludzi, a przede wszystkim, że 
nie zostanę zaakceptowana przez 
klasę, która w końcu znała się już 
od miesiąca. Nie miałam racji. 

Trafiłam na absolutnie fantastyczną 
klasę i cudownych ludzi, którzy 
pomogli mi się odnaleźć w nowym 
otoczeniu (a nie było to łatwe, oj, 
nie było). Sama nie wiem, kiedy tak 
bardzo się z nimi zżyłam. Znalazłam 
wśród nich wielu przyjaciół, bez 
których teraz nie wyobrażam sobie 
życia. Te wszystkie lekcje, przer-
wy, pogaduchy na korytarzach, 
plotki w kawiarence, wycieczki, 

chwile dobre i złe, w których po 
prostu byliśmy razem. Te rozmowy, 
czasem wesołe, czasem poważne, 
z księdzem dyrektorem, panią 
Szewczyk, księdzem Mirkiem, 
panem Sicińskim, wielokrotnie z 
każdym z nauczycieli, z panią psy-
cholog, z panem Darkiem, z panią 
Gienią i na pewno o kimś jeszcze 
zapomniałam, ale wszystkich będę 
zawsze pamiętać (trochę nielog-
icznie mi to wyszło, ale wiecie, o 
co mi chodzi). I ta świadomość, 
że każdy z nas jest ważny, że nie 
jesteśmy tylko kolejnymi nu-
merami w dzienniku. Ze szkoły 
wyniosłam coś więcej niż wiedzę. 
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w Gąsawie, gdzie zobaczyliśmy 
ciekawy kompleks fresków 
ściennych i ołtarzy barokowych. 
W końcu dojechaliśmy do miejs-
ca, w którym mieliśmy nocować. 
Przepiękne jezioro, a przy nim 
nasz nocleg. Zrobiliśmy sobie og-
nisko i zaczęliśmy śpiewać przy 
akompaniamencie gitary i kum-
kania żab. Wieczór był bardzo 
ciepły i nikomu nie chciało się 
spać. Kamil zrobił nam pokaz fire 

show. Potem posiedzieliśmy trochę 
przy ognisku lub na pomoście i 
udaliśmy się w objęcia Morfeusza. 
Następnego dnia, po zjedzeniu 
pysznego śniadania, udaliśmy się 
do Gniezna, gdzie zwiedziliśmy 
katedrę i rynek. Dalej pojechaliśmy 
na Ostrów Lednicki, zwiedzając 
wcześniej skansen w Dziekano-
wicach. Na Ostrowie Lednickim 
zobaczyliśmy podwaliny pradaw-
nego  grodu. Dowiedzieliśmy się, 

że jest to jedno z prawdopodobnych 
miejsc, gdzie mógł odbyć się 
chrzest Polski. Niestety, wszyst-
ko co dobre kiedyś się kończy i 
musieliśmy wracać do Wrocławia.
Wycieczka była bardzo pouczająca 
jak i odbyła się w miłej atmos-
ferze. Zobaczyliśmy pierwsze 
grody Polan i zobaczyliśmy jak 
żyli  ludzie w tamtych czasach. 

 Aleksandra Skorsetz IA

W dniu 25 kwietnia o godz. 18 uroczyście pożegnaliśmy naszych te-
gorocznych maturzystów. Uroczystość przygotowały klasy drugie – 
w zamian za wspólne przygody w ,,salezie”. Przygotowania do tego 
wielkiego dnia trwały pełną parą już od tygodnia.

„Liceum to najlepszy okres. Tylko szybko mija, ani się obe-
jrzysz, jak będziesz zdawać maturę” powiedziała mi moja star-
sza kuzynka jakieś 3 lata temu. I miała rację. Wydaje mi się, 
jakbym wczoraj przekraczała próg liceum, i trudno uwierzyć, że 
jestem już po maturze.
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Trzy lata. Dla jednych mnóst-
wo czasu, dla drugich chwila, 
mrugnięcie oka. A dla mnie...
czas, który chciałam jak najlepiej 
przeżyć. Wydarzyło się bardzo 
wiele: obóz integracyjny, wyciec-
zki pełne wrażeń, wymiany 
międzyszkolne, poniedziałkowe 
audycje, wreszcie studniówka i 
matura. Można wymieniać bez 
końca, ale chyba nie o to chodzi.
Ważny był każdy dzień, który 
nigdy się nie powtórzy. Ktoś może 

powiedzieć: nuda, monotonia-
lekcje, przerwy, normalnie, jak 
w każdej szkole. Nieprawda - bo 
codziennie czułam się bogatsza o 
nowe doświadczenia – radosne, ale 
i o te skomplikowane, trudne. 
To właśnie tu czułam się spełniona, 
rozwijając swoje pasje, tu poznałam 
przyjaciół, którzy towarzyszą mi 
do dziś, tu widziałam otwartość i 
życzliwość, a także uśmiech, który 
dodawał  sił. W SLO nie warto 
marnować czasu, można zrobić 

tak wiele dla innych i dla siebie, 
własnych marzeń i satysfakcji. 
Wiele osób mówi, że liceum to 
ważny okres w życiu, dzisiaj mogę 
się podpisać pod tymi słowami. 
Starałam się nie zmarnować czasu, 
cieszyć się każdym dniem. Chy-
ba mi się udało... I będę zawsze 
chętnie wracała do SLO, w którym 
przeżyłam niepowtarzalne trzy 
lata...

Barbara Misiewicz IIIA 

3 lata liceum to niezapomniany 
okres mojego życia, w którym 
bardzo dużo się pozmieniało, z 
beztroskiej, zakręconej małolaty 
musiałam się stać odpowiedzialna 
dziewczyną, która oprócz myślenia 
o sobie musiała zacząć myśleć o 
malutkiej istocie, która w czasie 
trwania liceum urodziła się. I tylko 
dzięki rodzinie i gronu pedagog-

icznemu zdołał sobie wszystko 
poukładać i dobrnąć do matury. 
Gdyby nie nauczyciele, którzy w 
tym okresie wyciągnęli do mnie 
rękę nie skończyłabym liceum, bo 
nie udałoby mi się połączyć nauki z 
pierwszymi miesiącami po urodze-
niu. Po tym doświadczeniu mogę 
stwierdzić, że szkoła to nie tylko 
instytucja, do której przychodz-

imy odbębnić 
parę godziny i 
wychodzimy: to 
także miejsce, 
w którym 
p o w i n n i ś m y 
się czuć jak w 
drugim domu, w 
którym zamiast 
rodziny codzi-
ennie czekają na 
nas przyjaciele 
i chociaż może 

nie zawsze jest miła atmosfera i 
zdarzają się kłótnie, to wszystko 
da się naprawić. W SLO nie jesteś 
tylko kolejnym numerem w dzi-
enniku, dla każdego nauczyciela 
jesteś indywidualna osobą, która ma 
gorsze i lepsze dni, która z jednego 
przedmiotu jest prymusem, a z in-
nego kuleje i trzeba jej pomóc. I to 
sprawia, że nasze liceum różni się 
od innych i do końca życia w jakiś 
sposób będziemy z nim związani.
Tego wszystkiego, co dała mi nauka 
w Liceum Salezjańskim nie da się 
opisać słowami. Na pewno zyskałam 
wielu wspaniałych przyjaciół, 
którzy byli ze mną w ciężkich chwi-
lach i zostaną na zawsze oraz wiele 
gorszych i lepszych wspomnień, 
które wiele mnie nauczyły i 
wpłynęły bardzo na moje życie.

Karolina Jodłowska IIIB
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Wyniosłam z niej przyjaciół, 
dzięki którym życie jest jaśniejsze 
i całą masę dobrych wspomnień. 

Tak więc, drodzy pierwszo- i 
drugoklasiści: korzystajcie  z tych 
pięknych chwil, bo drugiego tak-

iego czasu jak liceum już nie będzie
Marysia Staszewska IIIB

Skąd życie?
8 lipca 1947 roku rzecznik prasowy 
amerykańskiej bazy wojskowej 
w Roswell poinformował lokalną 
gazetę o odkryciu pozostałości 

latającego dysku, który rozbił 
się na jednej z pobliskich farm. 
I choć jeszcze tego samego dnia 
zdementował wcześniejsze donie-

sienia, twierdząc, że znalezi-
ono tylko szczątki balonu me-
teorologicznego, rozpętana przez 
niego fala UFO-manii bez reszty 
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Sportowa wiosna

 Sportowcy zmagali się w  
następujących konkurencjach: skok w 
dal, pchnięcie kulą, biegi na 100, 400, 
800 i 1500m  na Stadionie Olimpijskim 
we Wrocławiu. Swoich sił spróbow-
ali także uczniowie naszej szkoły: 
Tomasz Latawiec, Bartosz Undro, 
Mateusz Mostowski (skok w dal), Bar-
tek Majkut, Marcin Latosiński, Alek-

sandra Sypek, Patryk Dykas (100m), 
Aleksandra Batóg, Piotr Lipian 
(400m), Dominika Jarosz, Agnieszka 
Czarnecka, Benjamin Augustyniak, 
Paweł Dzieruk (pchnięcie kulą), Liza 
Krupoderja (800m).Najlepsze wyniki 
osiągnęły m.in. Aleksandra Sypek 
oraz Aleksandra Batóg. Serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy wszystkich 

do brania udziału w zawodach. Za 
wszystkich szkolnych sportowców 
trzymamy kciuki i życzymy wielu 
sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Tomek Latawiec IIA

W dniu 29 kwietnia  odbyły się zawody lekkoatletyczne 
szkół ponadgimnazjalnych  pod nazwą  ,,Runda wiosenna”.

pochłonęła Stany Zjednoczone, a 
później cały świat. Przez ostatnie 
pół wieku co chwila elektryzowały 
opinię publiczną sensacje na temat 
kolejnych statków kosmicznych, 
kręgów w zbożu czy mniej lub 
bardziej nieprawdopodobnych 
teorii dotyczących rysunków z 
Nazca. Obcy szturmem zawładnęli 
też masową kulturą, oferującą nam 
niezwykłą wręcz różnorodność 
kosmitów, począwszy od 
krwiożerczych najeźdźców, na 
sympatycznym E.T. kończąc. 
Nawet z założenia sceptyczni nau-
kowcy dali się porwać wizji życia 
pozaziemskiego, bez wytchnienia 
przeczesując wszechświat w nadziei 
udowodnienia, że nie jesteśmy sami.   
Nie dziwi zatem entuzjazm, z ja-
kim przyjęto najnowsze odkrycia 

zespołu naukowców z Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych 
i Holandii, którzy wyniki swojej 
pracy opublikowali na łamach na-
jnowszego „Earth and Planetary 
Letters”. W badanych przez nich 
próbkach meteorytu Murchison 
natrafili bowiem na śladowe ilości 
ksantyny i uracylu, stanowiących 
podstawowy budulec RNA i 
DNA. Co więcej, w skład cząstek 
wchodzi izotop węgla pochodzący 
bezpośrednio z kosmosu. Jeżeli 
więc założymy, że z porównywal-
nymi meteorytami mieliśmy do 
czynienia na Ziemi przed kilko-
ma miliardami lat, kto wie czy 
właśnie nie tym sposobem życie 
dotarło na naszą planetę. A jeśli 
pokusimy się o jeszcze śmielszą 
hipotezę, iż zalążki DNA i RNA 

krążą po całym wszechświecie, 
to rzeczywiście możemy nie 
być jedynymi mieszkańcami 
tej, jak i każdej innej galaktyki. 
Póki co musimy jednak nieco 
ochłonąć. Wyniki tego odkrycia nie 
oznaczają bowiem, że prędzej czy 
później spotkamy małe, zielone 
ludziki rodem z filmu Tima Bur-
tona, które tylko czekają, aby 
nas zaatakować. Jak stwierdził w 
wywiadzie dla TVN 24 profesor 
Aleksander Wolszczan, badania te 
potwierdzają zatem jedynie tezę, 
„że życie w kosmosie w formie 
prymitywnej może być bardzo 
powszechne i liczę, że w przeciągu 
kilkudziesięciu lat, gdzieś w 
galaktyce takie znajdziemy”.

     Andrzej Gottwald  IIB

To FIREDANCE
 Moją pasją zaraziłem się od 
koleżanki dwa lata temu, na obozie 
bębniarskim. Zaczęło się od po-
tencjalnie niegroźnego kręcenia 
piłeczkami tenisowymi zaczepi-
onymi na sznurkach. Na pier-
wszy pokaz z „żywym” ogniem 
przyszedł czas rok później – na 
takich samych warsztatach. Nie 

obyło się bez lekkiego poparzenia 
rąk ;) Fireshow – to moja pasja. I 
o tym właśnie będzie ten artykuł.

 Jak to się wszystko 
zaczęło? Czyli o początkach 
poi (inaczej fireshow).
„Poi wywodzi się tradycji plemien-
ia Maori żyjącego w Nowej Zelan-

dii. Istnieją co najmniej dwie teorie 
dotyczące pierwotnej roli poi w tej 
społeczności. Według pierwszej 
była to metoda treningu przędzenia. 
Od zamierzchłych czasów głównym 
zajęciem kobiet tegoż plemienia 
była praca w wiosce, zajmowanie 
się domostwem i wychowanie 
dzieci, a ponadto wyrób ubrań. 
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W wolnych chwilach doskonaliły 
swoje techniki jako tkaczki poprzez 
kręcenie kamieniami zaczepiony-
mi do sznurków. Pracowały przy 
tym dłonie i nadgarstki, czyli to, 
co potrzebne jest przy przędzeniu.
Po pewnym czasie kobiety 
zauważyły, ze podczas macha-
nia kulami ciało wpada w natu-
ralny taniec. Zaczęły używać 
swoich zdolności w obrzędach 
jako część tańca, tyle, że zamiast 
kamienia na końcach sznurków 
przywiązywały różnego rodzaju 
ozdoby - począwszy od białych kul 
z tkanin przez szarfy, skończywszy 

na kwiatach. Jednak kamienie nie 
odeszły do lamusa. Mężczyźni 
widząc, jak na kobiecą sylwetkę 
i zręczność wpływa ów rodzaj 
ćwiczeń, sami zaczęli używać tak-
ich przyrządów, aby pokonać swoje 
słabości i zdobyć siłę, zręczność 
oraz sprawność, która miała im 
pozwolić sprawniej polować. I 
tak się stało - wzrastała zręczność, 
wzrastała siła, powiększały się 
zdobycze z łowów. W czasach dz-
isiejszych taniec ludzi z plemienia 
Maori jest znany prawie na całym 
świecie. Jednak taniec tradycyjny 
wykonują z poi jedynie kobiety.

Druga teoria zakłada, 
że była to forma ko-
munikowania się na 
odległość. Te informacje 
opierają się głównie 
na przekazie ustnym 
współczesnych entuz-
jastów tańca ognia.”
W tej chwili pow-
staje coraz więcej 
p r o f e s j o n a l n y c h 

grup zajmujących się pokazami 
tańca ognia. Właściwie cały czas 
wymyślane są nowe „figury” do 
kręcenia, niejednokrotnie są one 
bardzo trudne w skoordynowaniu.
Bardzo często na wrocławskim 
rynku można oglądać pokazy fire-
show. Bardzo efektownie wygląda 
ono na zdjęciach. Mimo pozorów, 
nie jest to bardzo niebezpieczne 
zajęcie, pod warunkiem zachow-
ania ostrożności. Dla mnie każdy 
pokaz tańca ognia jest niesamow-
itym przeżyciem, gdy kręcisz 
płonącymi poi wokół siebie 
słyszysz tylko ich szum podobny 
jak przy spawaniu. Mam nadzieję, 
że tym artykułem zachęciłem Was 
chociaż troszkę do zainteresow-
ania się tym wspaniałym tańcem.                                                                                                      

        Kamil Szurkowski IA

Przy pisaniu tego artykułu 
korzystałem ze źródeł z internetu.

 

Ich dwie pierwsze płyty – Gusła 
i Powstanie warszawskie oparte 
były głównie na motywach pol-
skiej historii. Nowa płyta – Gos-
pel – jest krążkiem o tematyce re-
ligijnej. Nie są to jednak gitarowe 
wersje psalmów czy standardowe 
piosenki religijne. Główną zaletą 
tego wydawnictwa jest war-
stwa liryczna – w zaskakujący 
sposób opowiadają o rzeczach 
związanych z chrześcijaństwem. 
W „Bóg zapłać” wokalista śpiewa 
na przykład: „Bo ja myślałem, że 

tu będzie inaczej/ A tu jest tak-o! 
do dupy raczej/ Jeśli masz w tym 
frajdę, aby rzeczy gmatwa/ To mi 
teraz za tę moją krzywdę zapłać/ 
Bóg  zapłacć!”. W świetnym 
„Hydropiekłowstąpieniu” wciela 
się w stwórcę zsyłającego potop: 
„Utopię waszą Utopię, zarządzam 
pełne zanurzenie”.  Najlepszym 
utworem tego krążka jest według  
mnie „Do Syna Józefa Cieślaka 
(anonim)” – adresat tej piosenki po 
zastanowieniu wydaje się być bard-
zo dobrze znany. Zwraca się we 
właściwym sobie, lekko ironicznym 

stylu: „Chrystian, daj spokój, nie 
warto się wychylać (...) Nie stawaj 
okoniem, Spartakusa nie zgry-
waj/ Można jeszcze przeprosić, 

czas zatrzymać”. Bez zbytniego 
patosu mówi o rzeczach istotnych, 
pokazując, że być poważnym 
nie znaczy być nadumanym.

Jędrzej Królicki IA

Zainteresowani muzyką crossoverową na pewno znają zespół, którego 
tłumaczeniem nazwy jest Stary Che – Lao Che. Wykraczają oni poza 
ramy standardowych gatunków muzycznych – rocku alternatywnego.

Stary Che i jego Gospel
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We also sang Ode to Joy.
On this special day we had only 
two first lessons. Then we all met 
together in the theatre hall. There 
for one hour we had listened to our 
friends who had prepared presenta-
tions. Andrzej Gottwald presented 
the countries which belong to the 
European Union and, of course, 

the history of European Union 
– how it started. Then Łukasz 
Lamch presented the remaining 
European countries (not belong-
ing to the European Union). He 
showed us why the others don’t 
want to join the European Union.
To sum up the presentations we 
had a discussion over advantag-

es and disadvantages of a mem-
ber of the European Union. Later 
we had a competition. Each class 
had to answered questions con-
cerning the European Union. 
Class 2b won but they had only 
one or two points more than 2a.
This way we finished our “Euro-
pean Day” in PSLO. I think that 
it was a good idea to organize this 
day, because we could broaden 
our knowledge about the Euro-
pean Union in an interesting way.  

        The whole prayer ended up with 
short Biblical paraboles prepared 
and delivered by Wojciech Żak- a 
first grade student. Then we went 
to the theatre room to see Krzysztof 
Sobczuk’s presentation on the Unit-
ed Kingdom. After that we took a 
short test checking our knowledge 
about the countries presented. Each 
grade was represented by a six-
person group which included the 
best German or English students. 
Further on those groups had to deal 
with some tasks so as to finally win 
the main reward which was a trip 
to Vienna. But it did not come as 
easy as we had thought. First of all, 
the participants had to make a pre-
sentation of one of the four topics 
assigned by our English teachers, 
and then do their best in a compe-
tition covering all aspects of Ger-
man, French and English life. Next 

some selected students were to act 
everyday life scenes suggested by 
prof. Ciupryk. The students from 
grade Ia  defeated all their compet-
itors with the best score. Finally, 
we had a chance to delight in the 
taste of many dishes from different 

countries. Everybody loved it and 
one of many delicacies our head-
master priest found tastiest was 
mushroom cream. However, he is 
still wondering about its origin.
 The Language Day ended after the 
5th  lesson. We returned to class-
rooms to continue our regular classes. 
We would like to express our 
kind gratitude to all partici-
pants involved in the celebration.

Wojciech Żak IA

European Day
Last Friday of April took place ”European Day” in our 
school. It started with a special assencely where some stu-
dents read about the European Union and it’s founder Rob-
ert Schumann called the father of the European Union.

Wydaje Prywatne Salezjańskie Liceum 
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Opiekun: Elżbieta Osarczuk
Korekta: Janusz kaczorowski
Oprawa graficzna: Sylwia Meronk
Opracowanie graficzne: Bartosz Majkut

Dziennikarze:
Jędzej Królicki, Aleksandra Skorsetz, Tomasz Latawiec, 
Kamil Szurkowski, Wojciech Żak, Andrzej Gottwald, 
Anna Kamińska, Ewa Mielnik, Barbara Misiewicz, 
Karolina Jodłowska, Marysia Staszewska
Adres: ul. Młodych Techników 17 Wrocław
e-mail: liceum-wroc@salezjanie.plRedakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tek-

stów oraz zmiany tytułów.

Language Day
  On June 11th, we celebrated the annual Language Day in 
our school prepared and carried out by prof. M. Ciupryk. 
At 7.45 we gathered together in the assembly hall and prayed in Eng-
lish, German, Latin, Spanish, Czech, Russian, Italian and French.


