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NUMER SPECJALNY 

 

 
 
 Co uczniowie  
         myślą o szkole? 
 
 Poznaj nas  
         rozwiązując  
         krzyżówkę  
 
 Piękne miejsca, 

które 
odwiedziliśmy a 
także te  

         które mamy  
         zamiar zwiedzić 

Drogi kandydacie! 
Zwracam się teraz do Ciebie ponieważ jeśli masz 
w ręce tę gazetkę oznacza to, że masz w planie 
zostać uczniem Szkoły Salezjańskiej, znajdującej 
się  przy ulicy Kruczkowskiego a ja jestem 
uczennicą tej szkoły już 5 lat (aktualnie chodzę do 
2 liceum) ,więc już trochę o niej wiem i teraz 
właśnie z Tobą podzielę się tą wiedzą. Obiecuję, 
że wszystko, co tu napiszę jest szczere i nikt nie 
kazał mi tego napisać i nie kusił mnie piątką z 
polskiego czy hiszpańskiego (choć nie ukrywam 
taka piątka bardzo by mi się przydała). Ale 
wracając do szkoły to Salezjanka jest najlepszą 
rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić, stała się moim 
drugim domem ale nie tylko przez to, że spędzam 
w niej bardzo dużo czasu, ale też dlatego, że tak 
samo jak do domu lubię do niej wracać. Może 
słyszałeś już jakieś plotki o tej szkole, ale 
większości z nich nie jest prawdą, chyba, że chodzi 
o mundurki, akurat w nich rzeczywiście chodzimy. 
Są tu 4 okresy, więc trzeba się uczyć i jest tej nauki 
nie mało, ale tę ciężką pracę i wysiłek 
rekompensuje możliwość przebywania ze 
wspaniałymi ludźmi. Nawet niektórzy nauczyciele 
mówią tu ludzkim głosem – więcej nie zdradzę, 
sam się przekonasz. Wiem, że jest to jeszcze 
daleka przyszłość, ale mam nadzieję, że do 
zobaczenia we wrześniu! Tymczasem życzę miłej 
lektury – ten numer gazetki powstał specjalnie dla 
Ciebie! ;)  
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GDZIE BYLIŚMY I GDZIE 
ZAMIERZAMY BYĆ 

Zdobyliśmy: 
 Fiordy Norwegii, czyli 

znajdujące się w zachodniej 
części kraju piękne głębokie 
zatoki.  

 Nordkapp inaczej Przylądek 
Północny, najbardziej 
wysunięty na północ punkt 
Norwegii. Często błędnie jest 
uznawany za najdalej na 
północ wysunięty punkt Europy 
w rzeczywistości inny 
przylądek, znajdujący się na tej 
samej wyspie ok. 4 kilometry 
dalej na północny 
zachód, Knivskjellodden, jest 
wysunięty o około 1200 m 
bardziej na północ niż 
Nordkapp. 

 Londyn z jego pięknymi 
zabytkami i atrakcjami takimi 
jak: Big Ben, London Eye, 
Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud i oczywiście 
nie obeszło się bez zakupów 
przy Oxford Street. 

Nasze cele to: 
 Po raz kolejny Norwegia, na 

której podbój ruszamy wraz z 
panią z geografii, żeby podziwiać 
piękne widoki, miasta i fiordy.  

 Hiszpania, znana ze: słońca, plaży 
i wspaniałych zabytków. Ale 
zanim tam dojedziemy chcemy 
„zahaczyć” o Turyn, czyli miejsce 
działalności wspaniałego 
wychowawcy młodzieży świętego 
Jana Bosko. 

  Po raz pierwszy ruszamy do 
Rumunii, w planach jest m.in. 
zwiedzanie zamku w Branie, 
Wesołego Cmentarza, gdzie 
znajdują się drewniane nagrobki, 
na których wyrzeźbione są scenki 
z życia pochowanych tam 
mieszkańców wioski, często 
opatrzone dowcipnymi 
wierszykami mówiącymi o 
zmarłych lub przyczynach 
rozstania się z życiem. 

Życzymy miłego zwiedzania naszych skromnych 
progów. Czeka Was wiele atrakcji i na pewno nie 

będzie to czas stracony!  



REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Wakacje  zbliżają się wielkimi 
krokami, a co za tym idzie (dla 
niektórych) wybór nowej 
szkoły i rozpoczęcie nowego 
etapu w życiu. Jeżeli to 
czytacie to zapewne jesteście 
zainteresowani uczęszczaniem 
do szkoły potocznie 
zwanej ,,Salezjanką’’. W 
ramach przekonania Was do 
naszej szkoły przeprowadziłem 
sondę wśród starszych 
uczniów. Oto ich wypowiedzi 
na temat naszej szkoły: 
 
Marcin, 1LO: W szkole cenię 
sobie komfort pracy oraz 
przyjaznych nauczycieli. 
Małgorzata, 3LO: Otwartość 
nauczycieli i bezpieczeństwo. 
Konstancja 3LO: Między 
innymi to, że można się tu 
poczuć jak w domu i nawiązać 
wiele przyjaźni. 
Paweł, 3LO: Mili ludzie, miła 

atmosfera. 
Beata, 3LO: Na pewno wysoki 
poziom i przyjemna atmosfera. 
Mateusz, 2LO: Zdecydowanie 
miła atmosfera, traktowanie 
wszystkich równo i przyjaźni 
ludzie. 
 
Jak zdążyliście zauważyć w 
większości wypowiedzi 
pojawia się ,,miła atmosfera’’. 
Mogę to w 100% potwierdzić. 
W szkole jest przyjazna 
atmosfera. Od siebie dodam 
jeszcze, że szkoła umożliwia 
rozwijanie naszych pasji. Mam 
nadzieję że te kilka 
wypowiedzi chociaż troszkę 
Was przekonało i że 
zobaczymy się we wrześniu 
(może nawet dołączycie do 
redakji gazetki?). 
Miłego dnia! 
                                                         
                 Uczniów przepytywał 

Podczas zwiedzania szkoły możesz 
znaleźć odpowiedzi na kilka pytań 
dzięki czemu rozwiążesz krzyżówkę 
i poznasz nas bardziej ;) 

1Salezjański symbol. 
2 Prowadził je ks. Bosco ,tu również je znajdziesz. 
3 Matka Jezusa. 
4 Przed liceum. 
5 Imię księdza Bosco. 
6 Miesiąc z Wielkanocą. 
7.Nieodłączna część salezjańskiego mundurka. 
8. Niebieska ,salezjańska , w parze z krawatem. 
9 Jeden z języków , którego nauczysz się w naszej szkole. 
10 W alfabecie angielskim między ''U'' ,a ''W''. 
11. Ciało świętego , lub rzeczy należące do niego to ..... 
12........................ kwalifikacyjna , czeka Cię przed przyjęciem  do 
szkoły   


