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Podró� do Afryki uczniów i nauczycieli z Prywatnego Salezja�skiego LO im. �w. Dominika Savio rozpocz�ła si�
wczesnym niedzielnym porankiem. Zaraz po mszy w ko�ciele Chrystusa Króla przy ul. Zachodniej wsiedli do busa,
który zawiózł ich do Bonn. Stamt�d wrocławianie maj� zabra� drug� grup� wolontariuszy z Erzbischöfliche
Liebfrauenschule i wspólnie polecie� samolotem na miejsce. W Ghanie b�d� dzi� wieczorem. 

Zamieszkaj� w salezja�skim o�rodku Sunyani - razem z misjonarzami, którzy przed siedmioma laty rozpocz�li tam
swoj� działalno��. I wła�nie wtedy w Sunyani pojawiły si� pierwsze szkolne baraki. Teraz do szkoły chodzi ok. 700
afryka�skich uczniów. 

Misjonarzem w Sunyani jest Piotr Wojnarowski, znajomy ks. Jerzego Babiaka, dyrektora wrocławskiego LO. Pomysł
wyjazdu zrodził si� podczas przyjacielskiego spotkania przed dwoma laty. - Piotr opowiadał o budowie szkoły, która
rozwija si� wył�cznie dzi�ki pomocy sponsorów. Wspomniał, �e pomagała im w tym młodzie� ze �l�ska i z Niemiec.
Pomy�lałem: "Mo�e i my pojedziemy?" - opowiada ks. Babiak.

Do wyjazdu zapaliło si� równie� kilka uczennic, jeden absolwent i nauczycielka j. niemieckiego Katarzyna
Szwaczkiewicz. - To niepowtarzalna okazja, by prze�y� co� niesamowitego i naprawd� si� komu� przyda� - mówi�
młodzi misjonarze.

Fabiola Sumisławska (trzecioklasistka): - Pakowałam si� ponad tydzie�, główkuj�c, jak zmie�ci� wszystko, tak by nie
wa�yło wi�cej ni� 23 kg. Ale chyba mam wszystko, co najwa�niejsze: lekarstwa, płyny przeciwko komarom, które
roznosz� malari�, kremy z filtrami przeciwsłonecznymi i ubrania z długimi r�kawami (te� na przekór komarom). Na
szcz��cie w rejonie, do którego trafimy, nie zapowiadaj� okropnego upału - ma by� ok. 27 stopni.

Wolontariusze pierwszy tydzie� sp�dz� w O�rodku Salezja�skim dla Dzieci Ulicy w stolicy kraju w Akrze - by si�
zaaklimatyzowa�, pozna� �rodowisko i kultur� regionu. Kolejne trzy tygodnie po�wi�c� na prac� misyjn� w szkole w
Sunyani. W wolnych chwilach b�d� prowadzi� internetowy dziennik z wyprawy, w którym codziennie umieszcz� nowe
zapiski. Ju� zapraszaj� na szkoln� stron� internetow�: www.liceum-wroc.salezjanie.pl.
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