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Witamy w Salezie

W Salezie, czyli w moim przedszkolu podoba mi się to, 
że mogę bawić się z moimi kolegami i koleżankami. Mogę 
uczyć się ciekawych rzeczy i odkrywać świat. Podoba 
mi się nasz plac zabaw i stołówka, w której jemy pyszne 
śniadanka i obiadki. A najbardziej podoba mi się to, 
że mogę być w nim sobą. 

Magdalena Wilk, zerówka

Salez jest zespołem szkół, który szczególnie dba 
o wiarę katolicką oraz o zapewnienie uczniom dostępu 
do najwyższego poziomu wiedzy. Co piątek klasy 4-8 
idą do Kościoła, a w niektóre piątki i święta także klasy 
młodsze. Można rozwijać swoje pasje dzięki wielu kółkom, 
np. teatralnemu, � lmowemu czy matematycznemu. 
Nauczyciele starają się jak najlepiej dbać o uczniów. 
Jest mi tu bardzo dobrze, a Was zapraszam do mojego 
Salezu!

Ignacy Szczepuch, uczeń klasy 2b SP

Salez kształtuje nas na wartościowych ludzi i umacnia naszą 
relacje z Bogiem. Wychowuje nas na patriotów i osoby, 
które kierują się mądrymi decyzjami w życiu. Salez daje 
nam szansę na rozwijanie swoich marzeń i zainteresowań 

w każdym kierunku. Jako uczniowie możemy lepiej odkryć 
swoje pasje i drogę, którą chcemy podążać na dalszej 
drodze naszego życia.

Michał Szewczyk, uczeń klasy 3c LO

Salez dla mnie jest nie tylko szkołą. To przede wszystkim 
ludzie, którzy tworzą wspaniałą wspólnotę. To miejsce, 
w którym mogę się rozwijać. Lubię je za to, że mam 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań, moje 
mocne strony są tu dostrzegane i doskonalone. Świetnym 
aspektem są również przeprowadzane rekolekcje, liczne 
projekty tj. Erasmus+, dzięki któremu będę miała możliwość 
ponownego odwiedzenia Włoch, wyjazdy czy dodatkowe 
zajęcia, których mamy w naszej szkole naprawdę mnóstwo. 
Nauczyciele są bardzo otwarci, pomocni i uprzejmi, chętnie 
dzielą się z nami swoimi pasjami, opowiadają o nich oraz 
przede wszystkim dużo wysiłku wkładają w wychowanie 
nas zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Uważam, 
że każdy uczeń postrzega społeczność salezjańską jako 
tą, która rozwija i kształtuje nas na ludzi, kierujących się, 
już wcześniej wspomnianymi, wartościami. 

Emilia Spiewak, uczennica klasy 2a LO

SZKOŁA
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Historia szkoły
Historia Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO 
we Wrocławiu to historia sprawdzonego przez ponad 
150 lat znakomitego systemu wychowawczego 
św. Jana Bosko.

A zatem konieczna jest podróż w czasie i przestrzeni, 
do roku 1841, do stolicy Piemontu, żeby spotkać apostoła 
młodzieży, który nauczał, zapobiegał złu, a także leczył, 
uzdrawiał, po prostu dźwigał ku normalności nieszczęsne 
dzieci Turynu. Miasto to na skutek przemian politycznych, 
społecznych, kulturowych nękających ówczesne Włochy 
(kraj rozbity na szereg księstw i królestw walczących 
ze sobą o hegemonię, rewolucja przemysłowa powodująca 
migrację ludności wiejskiej do miast, …) wypełniło się 
żebrakami, bezdomnymi włóczęgami, młodymi ludźmi, 
dla których rozbój i kradzież stały się chlebem jedynym 
i powszednim, a tylko bramy więzień stały przed nimi 
otworem. Nie może na to patrzeć Giovanni Melchior 
Bosco, półsierota, wychowany w biedzie, który siłą swego 
charakteru zdobył wykształcenie i został kapłanem 
powołanym do formowania młodych na „uczciwych 
obywateli i dobrych chrześcijan”. Jego intuicja pedagoga, 

przekonanie, że człowiek nie jest z natury zły, kazała mu 
zapobiegać zepsuciu tego, co dobre, a więc stworzyć 
wychowawczy system prewencyjny. Duchowny miał 
świadomość zaspokojenia najbardziej podstawowych 
potrzeb materialnych swoich wychowanków, stąd 
dokonywał heroicznych czynów, aby sprostać temu 
zadaniu, by wśród ubogiej i opuszczonej młodzieży męskiej 
móc później szerzyć moc ducha po uprzednim podaniu 
im pomocnej dłoni, która „towarzyszyła im w dniach 
świątecznych, poszukiwała możliwości znalezienia dla nich 
pracy u jakiegoś dobrego pracodawcy, nawiedzała ich 
w ciągu tygodnia w miejscu zatrudnienia”, żeby „zaczynali 
prowadzić życie godne, zapominali o błędach przeszłości, 
stawali się wzorowymi obywatelami i gorliwymi 
chrześcijanami”. O takiej cudownej metamorfozie pisze 
ks. Bosco we „Wspomnieniach oratorium”, które było jedną 
z form jego działalności wychowawczo-duszpasterskiej 
rozwijającej się w miarę umiejętnego rozpoznawania 
potrzeb. Powstawały zatem oratoria, schroniska dla 
bezdomnych chłopców, pracownie rzemieślnicze, szkoły 
uczące zawodu, gimnazja, a wszystko to za sprawą 
apostoła, który widząc, że jego dzieło jest dobre zapragnął, 
aby owo dobro rozeszło się po świecie. Tak też się stało. 
Jego myśl pedagogiczna wyrosła z kart Ewangelii przerosła 
czasy swego powstania, rozrosła się i rozkwitła liczną, 
bo zrzeszającą aktualnie 400 tysięcy członków rodziną 
salezjańską. W Polsce 5000 członków, żyjąc duchem
św. Jana Bosko, podejmuje posłannictwo młodzieżowe, 
wcielając w życie jego idee. Pierwszym Polakiem, 
wkraczającym na salezjański szlak, był ks. Franciszek 
Trawiński, który otworzył w Oświęcimiu w 1898 r. Zakład 
im. Ks. Bosko na wzór macierzystego Zgromadzenia 
w Turynie. W oświęcimskiej placówce pierwszy regularny 
rok szkolny w niższym gimnazjum rozpoczęto w roku 1900, 
a w następnym, po zorganizowaniu pracowni: krawieckiej, 
szewskiej, ślusarskiej i stolarskiej, otworzono szkołę 
rzemieślniczą. I tak to się zaczęło, a tak naprawdę 
rozwinęło z końcem I wojny światowej, będącym 
jednocześnie początkiem państwa polskiego po 123 
latach niewoli narodowej. Wówczas na ogromne 
potrzeby młodego państwa (pod względem szkolenia 
młodzieży) żywo zareagowali salezjanie, zakładając 
głównie szkoły kształcące w zawodzie, kierując się 
równocześnie i dobrem najbiedniejszej młodzieży, 
i wyniszczonego wojną kraju. Obok 11 szkół zawodowo-
rzemieślniczych istotną rolę w pracy salezjanów 
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odgrywały także gimnazja i licea ogólnokształcące. 
Szkoły te reprezentowały wysoki poziom nauczania, 
uznawane były nawet za wzorcowe placówki edukacyjne. 
W roku 1937 w 23 szkołach wszelkiego typu kształciło 
się 2250 uczniów. Wielką popularność zyskała sobie 
np. muzyczna szkoła dla organistów w Przemyślu, założona 
w 1916 r. Funkcjonowała do 1963 r. i była ewenementem 
salezjańskim nie tylko w kraju, ale i na świecie. W ogóle 
w okresie II Rzeczypospolitej charyzmatyczni następcy 
św. Jana Bosko mieli największe osiągnięcia w pracy 
wychowawczej i dydaktycznej ze wszystkich pracujących 
na tej niwie zakonów i zgromadzeń zakonnych. II wojna 
światowa oczywiście sparaliżowała salezjańską pracę 
u podstaw. Zamknięto placówki oświatowe, a prowadzący 
je salezjanie znaleźli się w więzieniach, obozach 
koncentracyjnych lub na wygnaniu. Synowie ks. Bosko nie 
poddali się. Mimo powojennej zmiany granic państwowych 
i utraty 13 placówek na wschodnich rubieżach – oni 
nie utracili siły ducha, ale natychmiast skorzystali 
z nowych możliwości pracy na ziemiach zachodnich 
i północnych. To przecież kraj odczuwał wtedy największe 
zapotrzebowanie na płaszczyźnie szkolnictwa, zatem nie 
czekając na ostateczną kapitulację Niemiec spadkobiercy 
apostoła z Turynu rozpoczęli działalność oświatową już 
w listopadzie 1944 r. w Różanymstoku, a w lutym 1945 
otworzyli gimnazjum w Oświęcimiu. Zareagowali żywo 
na wezwanie ks. Prymasa Augusta Hlonda, wywodzącego 
się z Salezjańskiego Zgromadzenia, na zjeździe 
prowincjałów w Częstochowie 5 XII 1945r. i rozpoczęli 
działalność dydaktyczną na Ziemiach Zachodnich. Stąd do 
Twardogóry – pierwszego duszpasterstwa salezjańskiego 
na Dolnym Śląsku – przeniesiono pracownię krawiecką 
otworzoną jeszcze jesienią 1939 r. w Częstochowie dla 
chłopców poszkodowanych przez działania wojenne. Kres 
działalności tej placówki nastąpił w 1953 r. we Wrocławiu, 
gdyż tam znalazła ona swoją ostateczną siedzibę we 
wrześniu 1946 przy ul. Św. Antoniego 30 w przejętym 
przez salezjanów klasztorze pod wezwaniem św. z Padwy. 
Wiele trudu włożyli nauczyciela i przyszli uczniowie 
w wyremontowanie i uruchomienie izb lekcyjnych 
i warsztatów szkolnych dla klasy pierwszej gimnazjum 
i dwuletniego kursu dla starszych adeptów krawiectwa. 
Mimo że niełatwe to były czasy, szkoła działała prężnie 
pod każdym względem. Życie w zrujnowanym mieście, 
utrzymanie internatu i szkoły, wymagało niebywałego 
zgrania we wspólnym wysiłku księży – organizatorów, 
tj.: ks. dyrektora Ryszarda Doli, ks. prefekta Mieczysława 
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Reczka, ks. Zygmunta Ratajczaka, ks. Jana Wurzla 
i licznych pomocników salezjańskich. Wśród internistów 
(tak żartobliwie określano mieszkańców internatu) 
i eksternistów (uczniowie dochodzący na zajęcia 
z miasta) kultura i sport wiodły prym. Młodzież salezjańska 
po lekcjach działała w szkolnej orkiestrze, teatrze, 
intensywnie odwiedzała muzea, a także rozgrywała 
mecze, głównie w piłce siatkowej. Niestety, władze 
PRL-u wydały zakaz prowadzenia przez Kościół szkół 
i internatów, co powodowało sukcesywne odbieranie 
budynków oświatowych i tak salezjanie zmuszeni w 1953 r. 
zostali do oddania swojej szkoły na rzecz państwowego 

akademika dla studentek uniwersytetu. Zresztą w latach 
1949-1963 uległo likwidacji 20 salezjańskich placówek 
oświatowych. Nastąpiły ponure czasy „zamordyzmu” 
w prawie oświatowym. Ale nadszedł rok 1989 r., nastąpiła 
transformacja ustrojowa w naszym kraju i wówczas 
salezjanie błyskawicznie zareagowali pełnym odrodzeniem 
charyzmatu św. z Turynu, co zaowocowało liczbą 
71 szkół w Polsce, a w Inspektorii Wrocławskiej siedmiu 
placówek oświatowych, wśród których jest Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio. Szkoła 
powstała na prośbę pana B. Aniszczyka z Urzędu Miasta 
przy okazji zakładania Gimnazjum Salezjańskiego. 
20 maja 1999 r. kardynał Henryk Gulbinowicz wydał 
zgodę na otwarcie i prowadzenie liceum jako odpowiedź 
na prośbę ks. Inspektora Franciszka Krasonia, wyrażając 
zarazem wdzięczność „Przewielebnemu Księdzu 
Inspektorowi oraz Jego Współpracownikom za otwarcie 
nowego ośrodka formacji katolickiej dla młodzieży 
Wrocławia, jako przyszłych pracowników potrzebnych 
do służby na różnych stanowiskach w Kościele i Ojczyźnie”. 
Zatem pierwszy dzwonek dla Liceum założonego przez 
ks. dr Franciszka Krasonia – inspektora Wrocławskiej 
Inspektorii Salezjanów- rozległ się 1 września 1999r., 
a dyrektorem szkoły od chwili jej powstania jest 
ks. mgr Jerzy Babiak.
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Szkoła rozpoczęła swój pierwszy rok nauczania 
w siedzibie Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego 
im. św. Edyty Stein w byłym domu katechetycznym para� i 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła przy ulicy Prusa 
we Wrocławiu. Początkowo kadra pedagogiczna obu 
szkół była wspólna – wynikało to z małej ilości uczniów, 
a więc i godzin dydaktycznych. Na początku udało 
się zebrać jedną, 26 osobową klasę o pro� lu ogólnym 
z poszerzonym zakresem nauczania języków. Po roku 
czasu, kiedy gimnazjum już liczyło 6 oddziałów, a liceum 
3 i zaczęło brakować sal dydaktycznych – ks. Inspektor 
podjął wówczas decyzję o tymczasowym przeniesieniu 
Liceum do byłych sal katechetycznych Kościoła pod 
wezwaniem Chrystusa Króla przy ulicy Młodych 
Techników we Wrocławiu i tak od 1 września 2000r. (mimo 
bardzo intensywnych rozmów z władzami Wrocławia 
na temat znalezienia lub nawet tylko użyczenia salezjanom 
odpowiedniego budynku do prowadzenia działalności 
edukacyjnej i wychowawczej, służącej nie tylko szkole, ale 
i społeczności lokalnej) pozostaje do dnia dzisiejszego. 
Wówczas dla około 60 uczniów wykorzystywano 
do celów dydaktycznych cztery pomieszczenie, a potem 
osiem. W czterech salach znajdują się nawet „cudowne 
tablice”, tj. tablice interwrite, z których szerokiej gamy 
możliwości ubogacania procesu dydaktycznego korzystają 
nauczyciele wszystkich przedmiotów. Największą bolączką 
jest brak sali gimnastycznej i boiska, stąd konieczne 
jest wynajmowanie obiektów sportowych od instytucji 
miejskich i publicznych szkół wrocławskich, co nie 
przeszkadza naszym uczniom w zdobywaniu sportowych 
laurów w zawodach międzyszkolnych. Z kolei największą 
radością są tętniące uczniowskim życiem kawiarenka 
i sale: rekreacyjna oraz teatralna. W częstym ucieleśnianiu 
powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch” pomagają: 
SKS, SKKT, pływanie, siłownia, a przede wszystkim wyjazdy 
na narty i wycieczki w góry, a także „biała szkoła”, w której 
co roku biorą udział nasi licealiści.

W 2003 r. szkołę opuścił pierwszy rocznik – 22 absolwentów, 
z których prawie wszyscy rozpoczęli studia wyższe na 
wybranych przez siebie kierunkach. Choć w ostatnich 
latach liczba uczniów znacznie spadła, w roku 2015 klasa 
1 liczyła 15 uczniów, to dzielni Salezjanie i profesorowie 
nie zaprzestawali dalej walczyć o każdego ucznia, 
kładąc w tym główny akcent na wychowanie młodzieży 
w duchu św. Jana Bosco „na dobrych chrześcijan 
i uczciwych obywateli” oraz na nauczanie na najwyższym 

poziomie dostosowanym do indywidualnych potrzeb 
wychowanków. Od drugiego rocznika pojawiły się klasy 
o pro� lu rozszerzonym, z naciskiem na przedmioty 
humanistyczne, matematyczno – � zyczne i biologiczno – 
chemiczne oraz nauczanie języków obcych. Temu celowi 
służy nawiązanie kontaktów ze szkołami partnerskimi, 
początkowo w Słowenii i Niemczech, a w następnych latach 
w innych krajach, np. Grecji, Austrii, Turcji, głównie dzięki 
wejściu w programy Commenius – Sokrates, czy Erasmus +. 
Nasi uczniowie bywają w Bonn, Norymberdze, Barcelonie, 
Tesalonikach, Salamance, bo między szkołami tych miast 
kwitnie stała współpraca i wymiana wychowanków. 
Za wybitne osiągnięcia najlepsi licealiści uzyskiwali 
i uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendium 
w ramach programu „zDolny Ślązak”, są zwycięzcami 
i � nalistami olimpiad (np. Dumitru Titov –  laureat – 
I miejsce – XLIV Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, Marek 
Skuła-� nalista XII Olimpiady Informatycznej), zdobywcami 
nagród w konkursach ogólnopolskich i regionalnych 
(np. w 2008 Andrzej Gottwald zdobył nagrodę Polskiego 
Radia Wrocław w VII Ogólnopolskim Turnieju Reportażu 
im. Wandy Dybalskiej, w 2014 roku Karolina Matusewicz 
zdobyła  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

„Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. setna 
rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego” na reportaż 
radiowy, nagrodę główną w konkursie na małą formę 
literacką w języku angielskim, I miejsce w konkursie 

„Wrocław – moje miasto” i w tymże konkursie drużyna 
salezjańska zajęła II miejsce).

Możliwości do pełnej, pięknej i dobrej samorealizacji 
w różnych dziedzinach nie brakuje. Rozwój zainteresowań 
i talentów zapewniają bowiem młodzieży kółka 
przedmiotowe, informatyczne, medialne, sportowe, 
a stanie się człowiekiem prawdziwie wielkim przez dzielenie 
się z innymi – prężnie działający WOLONTARIAT. Pogotowie 
opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, zrealizowane projekty 
Ghana 2006, 2008 i 2012, misja syberyjska 2007, 2008 
i 2013, Mongolia 2011, Liberia 2014, współpraca z urzędem 
marszałkowskim we Wrocławiu w ramach pomocy 
dzieciom polskim w Rosji (2007r i kontynuacja w 2008), 
adopcje misyjne dzieciom Ghany – np. � nansowanie nauki 
dwóch dziewczyn, dzięki całorocznej zbiórce pieniędzy; 

– to tylko niektóre przykłady zaangażowania młodych 
wolontariuszy. Szkoła, dążąc do uaktywnienia i pewnego 
uporządkowania wielkiego potencjału dobra, talentów, 
sprawności, darów natury i łask Bożych mieszkających 
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w każdym młodym człowieku, dba o bardzo aktywne 
działania WOLONTARIATU. Zrealizowane projekty misyjne 
w Ghanie, Liberii, Mongolii przyniosły dzięki pracy 
młodzieży wspaniałe owoce. Miedzy innymi w syberyjskiej 
misji młodzi pomagali ks. Andrzejowi Obuchowskiemu 
przy budowie kościoła oraz prowadzili półkolonie 
dla dzieci. Dwa razy w roku około 20 uczniów oddaje 
honorowo krew. Wolontariuszką Roku w Ogólnopolskim 
Konkursie Ośmiu Wspaniałych w roku 2007 została 
uczennica naszej szkoły – Fabiola Sumisławska. Szkoła 
od początku swego istnienia prowadzi własną audycję we 
wrocławskim Radio Rodzina. Do roku 2015 obyło się blisko 
200 audycji. Poruszane są w niej trudne, ciekawe, a czasem 
kontrowersyjne tematy dotyczące młodzieży. Szkolna 
gazetka „Kontakt” stanowi być może pierwsze poważne 
wyzwanie dla przyszłych mistrzów pióra. Konkursy 
międzyszkolne dla uczniów Wrocławia i całego Dolnego 
Śląska dodają szkole splendoru. W konkursie KARAOKE 
organizowanym rokrocznie (VII razy) przez Salezjańskie 
Liceum biorą udział wrocławscy licealiści, a o Laur Złotego 
Pióra, podczas jedenastu edycji tego konkursu, ubiegało 
się ponad 5000 uczniów. To właśnie organizatorami 
literackich zmagań młodzieży, obok Wrocławskiego 
Gościa Niedzielnego, jest Prywatne Liceum Salezjańskie. 
Salezjańska młodzież, pisząc na tematy konkursowe, 
upewnia swoich wychowawców, że będzie liczyć się 
w Europie, będą jej bliskie małe ojczyzny, rodziny Bogiem 
silne, a Polsce nigdy nie zabraknie powodów do dumy. 
Do konkursu literackiego „My Polacy,- My Dolnoślązacy” 
przystępują gimnazjaliści klas trzecich i licealiści z całego 
regionu i oni idą ze sobą w rozumne zawody, udowadniając, 
że myśląc piszą i się prawdziwie doskonalą. Np. bezbłędnie 
diagnozują, że konsumpcjonizm, mamona, kariera, 
to odczłowieczające choroby, a jedynymi lekarstwami na nie 
są: dobro, miłość, szlachetność, wiara. Prace dolnośląskiej 
młodzieży pozwalają wierzyć organizatorom i patronom 
konkursu – Ich Ekscelencjom: Ks. Arcybiskupowi Józefowi 
Kupnemu, Ks. Biskupowi Stefanowi Cichemu, Ks. Biskupowi 
Ignacemu Decowi, ks. Bolesławowi Kaźmierczakowi 
i Alfredowi Leji – inspektorom Wrocławskiej Inspektorii 
Salezjanów; p. Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu 

– byłemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
p. Rafałowi Dutkiewiczowi ‐ Prezydentowi Miasta 
Wrocławia, p. Lilli Jaroń oraz p. Jarosławowi Delewskiemu 

– Dyrektorowi Wydziału Edukacji, p. Beacie Pawłowicz-
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, że ojczyzna 
i rodzina odniosą pełne zwycięstwo, bo dążenie do bycia 

człowiekiem przez duże „C” jest bliskie uczestnikom 
literackich zmagań zainicjowanych w 2005 roku przez 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące. Myśl św. Jana 
Bosko głosząca nierozłączność rozumu, religii, miłości jest 
ciągle obecna w murach szkoły, stąd też spoiwem dzieła 
wychowawczego jest modlitwa i słówko wychowawcze 
na codziennym 15-minutowym apelu, a także odprawiana 
co piątek Msza Święta wraz z kazaniem. Z innych „� larów 
dzieła wychowania” wymienić należy trzydniowe 
rekolekcje wielkopostne i adwentowy dzień skupienia. 
Do stałych elementów wychowawczych również trzeba 
zaliczyć organizowane od samego początku obozy 
adaptacyjne odbywające się na Dolnym Śląsku w ostatnim 
tygodniu wakacji, w czasie których młodzież poznaje 
swoich wychowawców, nauczycieli i siebie nawzajem. 
Zapoznaje się jednocześnie z systemem wychowawczym 
opartym na pedagogice św. Jana Bosco. Z okazji 5-lecia 
istnienia we wrześniu 2004 r. ufundowano sztandar 
szkoły: awers-logo z podobizną patrona i nazwą szkoły, 
rewers: herb Wrocławia i motto szkoły: „uczciwy obywatel, 
dobry chrześcijanin” Wszyscy wychowankowie mogą 
wystąpić o otrzymanie legitymacji byłych wychowanków 
salezjańskich, bo przecież „nosi się z pańska młodzież 
salezjańska”, a ma ku temu prawo, ponieważ szkole 
tej „chodzi po prostu o to, aby stawać się” i sięgać po 
najwyższe szczyty w zdobywaniu wiedzy, owego potęgi 
klucza, w myśl łacińskiej sentencji „ora et labora”. Prywatne 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące zajmuje 7 miejsce 
we Wrocławiu pod względem zdawalności matur (za 

„Gazetą Wyborczą” z 12 listopada 2008). A w Ogólnopolskim 
Rankingu „Najlepsze Licea w Polsce Matura 2015” zdobyło 
Brązowy Medal. Młodzież przygotowująca się do matury 
o najważniejszym życiowym egzaminie myśli bez lęku, 
bardziej obawia się rozstania ze swoją szkołą. Brzmi to 
mało prawdopodobnie, ale większość z nich naprawdę ją 
kocha. Dzieje się tak zapewne za sprawą Tego, który uczył 
wychowywania sercem. Duch św. Jana Bosco jest obecny 
w siedzibie liceum, czyli w salach kościoła pw. Chrystusa 
Króla i króluje, chociaż to panowanie wcale nie jest takie 
łatwe, bo nieraz trzeba zmagać się z trudnymi problemami 
wychowawczymi, ale miłość, przyjaźń, zaufanie, 
współpraca, zrozumienie pozwalają na poczucie spełnienia 
i im – uczniom i nam – nauczycielom. Od czasów mistrza 
z Turynu minęło wiele lat, ale jego mistrzowska metoda 
wychowawcza jest i zapewne będzie wiecznie aktualna 
i skuteczna, sprawdziła się i sprawdza wszędzie tam, gdzie 
dotarli salezjanie, a więc w różnych częściach świata 



www.salez-wroc.pl 9

SZKOŁA

i różnych kontekstach kulturowych. Zatem w naszym kraju, 
mając na względzie słowa Jana Zamoyskiego: „Zawsze 
takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”, 
trzeba dążyć do rozbudowywania sieci szkół salezjańskich, 
by „Rzeczypospolite” były jak najlepsze, a że tak będzie 
wierzą nauczyciele, którym bliskie jest zapewnienie 
świętego wychowawcy skierowane do młodzieży: „Dla 
waszego dobra nieustannie szukam właściwych rozwiązań, 
dla was pracuję, dla was żyję i za was jestem gotów także 
oddać swoje życie”, a wśród nich autorka – Elżbieta Warulik.

Pomimo licznych osiągnąć i rozwoju naszej placówki, warto 
poruszyć kwestię znalezienia i zaadaptowania budynku 
przy ul. Świętokrzyskiej do pracy z dziećmi oraz młodzieżą. 
Sprawa ta jest warta uwagi, ponieważ trud włożony 
w przejęcie tego budynku trwał latami. Oczywiście 
wybór  od razu nie padł na tę nieruchomość. Jednak, aby 
w pełni zrozumieć proces poszukiwań, a przede wszystkim 
starań o nową przestrzeń, należy poznać wszystkie fakty 
dotyczące tej sprawy. 

W 2003 r. ks. dr Franciszek Krasoń wystosował pismo do 
Prezydenta Miasta Wrocławia p. dr Rafała Dutkiewicza. 
Dokument zawierał informację o historii rozpoczęcia 
starań pozyskania obiektu do celów edukacyjnych, które 
rozpoczęto w 1999r. Początkowo, co zostało opisane 
w wystosowanym piśmie, powstało Salezjańskie 
Gimnazjum w pomieszczeniach Domu Młodzieżowego 
przy ul. Prusa 78 w para� i św. Michała Archanioła. 
Ponadto kierując się sugestią p. Bohdana Aniszczyka, 
radnego Wrocławia, który był odpowiedzialny za oświatę, 
a w radzie miejskiej pełnił obowiązki przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Młodzieży, otworzono Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące, aby zapewnić kontynuację 
edukacyjną uczniom Salezjańskiego Gimnazjum. Podanie 
o rozpatrzenie prośby inspektora salezjańskiego zawierało 
także obietnicę, jaką p. Aniszczyk złożył dla społeczności 
salezjańskiej. W imieniu Zarządu Miasta Wrocławia 
obiecał znalezienie budynku dla Liceum, aby stworzyć 
w pełni działającą sieć szkół ponadgimnazjalnych. Jednak 
do 2002 r. Salezjanie nie otrzymali wspomnianego budynku. 
Przez rok gimnazjum i liceum funkcjonowało razem 
w obiekcie przy ul. Prusa 78. Następnie w pomieszczeniach 
przyziemia kościoła Chrystusa Króla przy ul. Młodych 
Techników. Uczniowie wraz z nauczycielami do dyspozycji 
mieli moduł o powierzchni całkowitej ok. 420m2, w tym aż 
8 pomieszczeń dydaktycznych. Pomimo, wydawałoby się, 
dość dużego metrażu szkoła nie mogła zagospodarować 

miejsca w całości, ponieważ część dydaktyczna stanowiła 
tylko pewien procent powierzchni obiektu. W budynku 
był jeszcze kościół. Podjęte starania o uzyskanie budynku 
na terenie Wrocławia trwały długo i wymagały od 
zaangażowanych w sprawę osób pokładów cierpliwości, 
ale również samodyscypliny oraz wiary w spełnienie 
wyznaczonego celu. 

Początkowo Salezjanie otrzymali propozycję kilku 
budynków, które z dużym prawdopodobieństwem mogły 
zostać przyszłym obiektem edukacyjno-wychowawczym. 
Pod rozwagę wzięto między innymi Pracze Odrzańskie, 
ul. Litomską 61-65, ul. Młodych Techników 13-15. Urząd 
Miasta przyznał na cele dydaktyczne budynek przy podanej 
wyżej ul. Litomskiej 61-65. Jednak, co trzeba podkreślić, 
ekspertyza wykazała, że środki potrzebne na generalny 
remont przewyższały możliwości � nansowe Salezjanów. 
Nie poddali się, zaczęli poszukiwać nowego rozwiązania 
problemu. Po konsultacjach z przedstawicielami Rady 
Miasta Wrocławia podjęli starania o zamianę budynku 
przy Litomskiej za budynek Szkoły Podstawowej nr 101. 
Właścicielem obiektu była Izba Skarbowa. Równocześnie 
zaczęto starania o uzyskanie budynku przy ul. Młodych 
Techników 13-15. W tym przypadku rozgłos dotyczący 
poświęcenia, aby pozyskać budynek, był duży. Siostra 
Maksymiliana Wojnar z Sekretariatu Rady Szkół Katolickich 
przy Konferencji Episkopatu Polski to niejedyna, choć 
z pewności jedna z najbardziej zaangażowanych osób 
w tę sprawę. To właśnie ona skontaktowała się z p. Minister 
Łybacką oraz p. Wicepremierem Belką, by prosić o zamianę 
budynku przy ul. Litomskiej na ten z ul. Młodych Techników. 
Warto podkreślić, że zaangażowany był także p. Ciesielski 

– wiceminister � nansów. Nad wszystkimi sprawami czuwał 
dyrektor ks. Jerzy Babiak. 

W 2001 r. nieruchomości znajdujące się przy wspomnianych 
ulicach oglądała specjalna komisja z Ministerstwa Finansów. 
I choć wydawało się, że starania i trud, jakiego podjęła się 
społeczność salezjańska, zostanie w końcu doceniony, 
to niestety z niewiadomych przyczyn wiosną 2002 r. 
przyszła wiadomość odmowna. Pracę należało podjąć 
ponownie.

Niespodziewanie już wiosną 2002 r. p. Bohdan Aniszczyk 
w imieniu Zarządu Miasta i p. Urszula Badura w imieniu 
Wydziału Edukacji i Sportu złożyli propozycję. Dotyczyła 
ona przekształcenia SLO w szkołę publiczną. Według 
założeń miało to pomóc w uzyskaniu budynku. 
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Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku wysłanego 
do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zaczęto prowadzić 
publiczne liceum. Bariera � nansowa, która mogła utrudnić 
dostęp do wartościowej edukacji, przestała istnieć.

Jedyną przeszkodą w rozpoczęciu działalności na większą 
skalę był brak budynku. Chociaż, czego nie można pominąć, 
wraz z wyborem p. dr Rafała Dutkiewicza na prezydenta 
miasta starania Salezjanów stały się priorytetowe, 
a kwestie administracyjne dotyczące pozyskania obiektu 
stały się dynamiczne. Odbywały się spotkania, obietnice 
przyspieszenia poszukiwań.

Od 2004 r. dyrektor ks. Jerzy Babiak w porozumieniu 
z inspektorem ks. Bolesławem Kaźmierczakiem 
podejmuje próby przejęcia jakiegokolwiek budynku na 
cele wychowawczo-dydaktyczne. W pomoc angażuje 
się wiceprezydent Adam Grel. Udzielając wywiadu jako 
gość poranny Radia Rodzina Archidiecezji Wrocławskiej, 
stwierdza, że tak jak Salezjanki otrzymały budynek na placu 
Teatralnym, tak i Salezjanie, dzięki wspólnym działaniom, 
we współpracy z radnymi znajdą rozwiązanie swojego 
problemu. Nie czekając biernie na to, co nastanie, 9 lutego 
2006 roku do Urzędu Miasta tra� ają zebrane podpisy 
przez Społeczny Komitet na Rzecz Powstania Publicznego 
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.  Pismo, w formie 
petycji do Prezydenta Miasta Wrocławia o przyznanie 
budynku na cele edukacyjne Liceum Salezjańskiemu we 
Wrocławiu podpisuje  aż 1878 osób, co stanowiło 298 stron 
podania.

W następnym latach padały różne propozycje budynków, 
na przykład na ul. Pautscha po gimnazjum nr 29, na 
ul. Prusa 64, na ul. Świętokrzyskiej 44-45 po likwidowanej 
szkole podstawowej nr 60. Ostatnia propozycja okazuje 
się tą wymarzoną. Salezjanie wygrali przetarg oraz 
rozpoczęli dzierżawę nieruchomości. Początek, czyli rok 
2017, był momentem wdrożenia pomysłów i ugruntowania 
tradycji salezjańskiej w nowym miejscu. Przez pierwszy 
rok funkcjonowania istniało tylko prywatne liceum 
i gimnazjum liczące 315 uczniów i 24 nauczycieli. Obecnie, 
w przedszkolu, szkole podstawowej, liceum i technikum  
jest  790 uczniów, a kadra pracowników wzrosła do 115 
osób.

Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu 
nieustannie się rozwija. Nie tylko pod względem 
duchowym, ale przede wszystkim nie pozostaje, jako 
placówka oświatowa, obojętny na zmiany zachodzące 
w świecie. Budynek został poddany termomodernizacji. 
Posiada 180 paneli fotowoltaicznych, 2 pompy ciepła – 
dzięki temu produkuje zieloną energię, ucząc uczniów 
dbania o otaczające ich środowisko. 

Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 45-55 powstał w 1957 
r. , jednak na Salezjanów musiał czekać aż 60 lat! Teraz 
w jego murach słychać piosenki, śmiech, a przede
 wszystkim można śmiało stwierdzić, że budynek ma duszę, 
a nią jest cała wspólnota, czyli uczniowie, pracownicy, 
rodzice i wszyscy sympatycy szkoły.  

Elżbieta Warulik / Adrianna Trojan

SZKOŁA

System prewencyjny ks. Bosko
System prewencyjny Księdza Bosco stanowi klucz i podstawę metody wychowawczej, 
która obecna jest w Zespole Szkół Salezjańskich. 

Święty Jan Bosco, żyjący w czasie rewolucji przemysłowej, której towarzyszyły także głębokie 
przemiany polityczne, społeczne i kulturowe, zauważał dobro w każdym człowieku. Jego 
szczególną uwagę przykuwali młodzi ludzie bez dachu nad głową i grosza w kieszeni. Ksiądz 
Bosco zetknął się z nimi na placach, przy kościołach, a także odwiedzając więzienia, gdzie 
obserwował tragiczne położenie młodocianych przestępców. Wychowany w duchu miłości 
do Boga i bliźniego, odczuwając wewnętrzne wezwanie do całkowitego poświęcenia 
się ubogiej i opuszczonej młodzieży, stał się ojcem, bratem, nauczycielem i przyjacielem 
młodych, ucząc ich wiary, dając opiekę, pracę i dach nad głową- tworząc pierwsze oratorium.

Charakterystyką podejścia św. Jana Bosco była idea prewencji, polegająca 
na zapobieganiu i chronieniu od zła, budowaniu, zamiast naprawiania tego, co popsute. 
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Filarami tego podejścia są: rozum, religia i miłość. Ksiądz Bosco, będąc przekonanym o tym, że młodzi ludzie nie są 
z natury źli, próbował chronić w nich naturalne dobro i leczył zranienia, obecne w wyniku doznanych krzywd, okazując 
miłość, troskę i zrozumienie. W myśl systemu prewencyjnego, odkrywał i rozwijał w młodym człowieku dobro, odwołując 
się do potencjału dobra i rozumu, kierując się tym, że wychowanie jest sprawą serca. Święty Jan Bosco rozumiał wychowanie 
młodzieży jako docieranie do ich serc, poprzez wzajemne zaufanie, bliskość, życzliwość, szacunek i przywiązanie. Jedynie 
pozyskanie serca młodego człowieka może wiązać się z sukcesem wychowawczym - poprzez wzajemne ubogacanie się. 
Ksiądz Bosco w „Liście z Rzymu” (1883) wyznał: „Duch rodzinny rodzi miłość, a miłość budzi zaufanie (…) Kto chce być 
kochany, musi dać poznać, że sam kocha (…) Kto wie, że jest kochany, kocha, a kto jest obdarzony odwzajemnioną miłością, 
uzyska wszystko, czego oczekuje, zwłaszcza od młodzieży”.

Idąc za przykładem Apostoła Turynu, wychowawca salezjański jest wrażliwy na sytuacje życiowe młodego człowieka, jego 
problemy, oczekiwania, marzenia, dając jednocześnie osobisty przykład. Pamiętając, że młodzież „jest najbardziej delikatną 
i drogocenną cząstką ludzkiej społeczności” wspiera, kształtując zasady porządku, dobre zwyczaje, szacunek i wiarę. 

SZKOŁA

 1 zespół szkół
 1 Akredytacja Erasmus+
 2 social media (Facebook, Instagram)
 2 budynki (Świętokrzyska i Prusa)
 2 Katyńskie Dęby Pamięci  
 2 pompy ciepła
 2 schrony przeciwatomowe
 2 zagraniczne szkoły partnerskie (Francja i Niemcy)  
 2 zespoły muzyczne
 3 chóry
 4 szkoły (przedszkole, podstawowa, liceum, technikum)
 4 Białe Szkoły
 5 specjalnych gości: Włodzimierz Lubański, ks. kard H. Gulbinowicz, Olek Doba, prof. Jan Miodek, dr Rafał Dutkiewicz
 5 edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra (wszystkich 17 edycji)
 5 pielgrzymek rolkowych
 5 projektów misyjnych (Ghana, Gambia, Liberia)
 6 języków obcych
 15 numerów szkolnej gazetki Salez Times
 18 stron internetowych
 26 tablic interaktywnych
 40 kół zainteresowań
 97 uczniów z zagranicy
115 nauczycieli i pracowników  
139 audycji Trudne Sprawy w Radio Rodzina (wszystkich 321) – Spotify
180 paneli fotowoltaicznych
300 uczniów na Białej Szkole 2022
318 materiałów � lmowych na szkolnym kanale YouTube TVSLOWRO
450 obiadów wydawanych w ciągu jednego dnia
790 uczniów w przedszkolu i wszystkich szkołach
62 000 zł – kwota pomocowa zebrana przez uczniów dla RCA, Kamerunu, Gambii
            i dzięki której wybudowano  place zabaw, stołówkę toalety oraz wyremontowano internat

5 lat Salezu w liczbach
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SALEZ W DATACH

1946 otwarcie Salezjańskiego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu

1957 wybudowanie szkoły przy ul. Świętokrzyskiej 45-55

1986 wybudowanie domu katechetycznego przy ul. Prusa 78

1999 otwarcie Prywatnych Szkół Salezjańskich we Wrocławiu, Gimnazjum i Liceum

2016 rozpoczęcie dzierżawy budynku przy ul. Świętokrzyskiej

2017 założenie publicznego Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

UCZNIOWIE

2017 315 uczniów
2018 423 uczniów
2019 599 uczniów 
2020 658 uczniów 
2021 710 uczniów
2022 790 uczniów

SALEZ W DATACH

1946 otwarcie Salezjańskiego Gimnazjum
 Krawieckiego we Wrocławiu

1957 wybudowanie szkoły
 przy ul. Świętokrzyskiej 45-55

1986 wybudowanie domu katechetycznego
 przy ul. Prusa 78

1999 otwarcie Prywatnych Szkół Salezjańskich
 we Wrocławiu, Gimnazjum i Liceum

2016 rozpoczęcie dzierżawy budynku
 przy ul. Świętokrzyskiej

2017 założenie publicznego Zespołu Szkół
 Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

UCZNIOWIE

2017 315 uczniów

2018 423 uczniów

2019 599 uczniów 

2020 658 uczniów 

2021 710 uczniów 

2022 790 uczniów 

NAUCZYCIELE
I PRACOWNICY

2017 24 osoby

2018 33 osoby

2019 44 osoby

2020 75 osoby

2021 92 osoby

2022 115 osób

5 lat Wartościowej Edukacji
Zespół Szkół Salezjańskich „Don Bosco” świętuje 
rocznicę 5-lecia.  O tym, co udało się przez te pięć lat 
zbudować, jakie wyzwania ma we Wrocławiu katolicka 
szkoła, o odkrywaniu i kształtowaniu talentów 
z dyrektorem ks. Jerzym Babiakiem rozmawia 
Magdalena Lewandowska. 

Wrocławski Salez to duża, wielowymiarowa inicjatywa 
edukacyjna: Salezjańskie Przedszkole, Szkoła 
Podstawowa, Liceum i Technikum Salezjańskie. Co 
udało się zrealizować przez te 5 lat i jaki jest dzisiaj 
Salez?

O tym, jaki jest Salez na pewno świadczą owoce. Tak chcę 
też nasza szkołę odczytywać po tych pięciu latach. A jest 
wiele bardzo dobrych owoców, co tylko potwierdza, że to 
dzieło ma swoje ważne miejsce w katolickiej przestrzeni 
edukacyjnej Wrocławia. Widzimy silny progres szkoły. 
Progres, który łączy się m.in. z ilością uczniów, zaczynaliśmy 
od 315, dzisiaj tych uczniów jest 790. Ten przyrost jest 
bardzo duży i bardzo szybki. Powiększyła się też kadra 
pracowników na początku 24, teraz szkołę współtworzy 
115 osób tu pracujących. 

Oferta, która została przez nas przygotowana i wartości 
tutaj obecne są dobrze postrzegane i potrzebne. Z roku 
na rok Zespół Szkół Salezjańskich zdobywa coraz większe 
uznanie. Powiem na przekór, że dobrym owocem jest 

także to, iż dzieło to rodzi się w dużych przeciwnościach. 
Żyjemy w czasach nieprzewidywanych i nagłych zwrotów. 
W ciągu tych pięciu lat mamy za sobą praktycznie dwa lata 
pandemii, które odebrały nam możliwość kształtowania 
dobrych, bezpośrednich relacji wśród uczniów 
i pracowników. Obecnie trwa też wojna na Ukrainie. 
Są to bardzo duże wyzwania, którym stawiliśmy czoła 
i od których nie uciekaliśmy. Myślę, że czas pandemii był 
dla nas dobrym sprawdzianem i rozwinął nas jeśli chodzi 
o uruchomienie technologii informatycznej w edukacji, 
otworzył nowe przestrzenie i nowe możliwości edukacyjne. 
Trudna sytuacja na Ukrainie pokazała, że Salez jest solidarny 
i taką postawę pielęgnujemy u naszych uczniów. Oprócz 
pomocy materialnej przyjęliśmy do szkoły 90 uczniów 
z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie. 

SZKOŁA
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Jaki styl wychowania i edukacji prezentuje Salez?

Jesteśmy szkołą katolicką, opieramy się na wartościach 
ewangelicznych, w naszej szkole te wartości są promowane, 
rozwijane, o nich się mówi. Do tego dokładamy system 
prewencyjny św. Jana Bosko, co jest bliskie Salezjanom 
i naszemu charyzmatowi. Budując koncepcję tej szkoły 
od początku bardzo zależało mi na tym, aby naszym 
fundamentem wychowawczym była postawa solidarności 
i otwartości. Już na starcie stworzyliśmy projekt pomagania 
krajom misyjnym, w którym uczestniczy cała szkoła, 
wolontariat misyjny i wolontariat szkolny. Dzień języków 
obcych, dzień solidarności z ubogimi, wymiany z innymi 
europejskimi szkołami, nauka języków w zwiększonej 
ilości godzin – to wszystko po to, żeby młodzi ludzie 
poczuli się obywatelami świata. Co wcale nie oznacza, 
że zapominamy o Polsce, bo wychowanie patriotyczne jest 
dla nas istotne i ono się dokonuje w naszej szkole. 

Chociaż liczy się dla nas wysoki poziom nauki, ważne 
miejsce w wizji szkoły zajmuje też odkrywanie 
i kształtowanie talentów. To jest dla nas tak samo istotne, jak 
pozyskiwanie wiedzy przez uczniów. Stworzyliśmy system, 
który daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia 
w różnego rodzaju kołach zainteresowań. Mamy ich 
bardzo wiele, właśnie po to, żeby mogli odkryć swój talent 
i żeby swoje talenty rozwijali. Dopracowujemy nasz system 
cały czas, bo to bardzo duże przedsięwzięcie, ale jesteśmy 
przekonani, że to właśnie jest przyszłość edukacyjna. Dzięki 
temu uczniowie za kilka, kilkanaście lat będą wykonywali 
swój zawód z pasją, a nie z przymusem. 

Wychowanek Salezu, kim będzie?

Dobry chrześcijanin i uczciwy obywatel – to nasze motto 
i takie postawy chcemy kształtować. Dążymy do tego, żeby 
był to człowiek mądry, wrażliwy, otwarty, z szacunkiem 
patrzący na ludzi żyjących na całym świecie. Człowiek 
wierzący i praktykujący, kochający Boga i Ojczyznę. 
To też człowiek radosny i tą radość niosący innym, o tym 
często mówił i do tego zachęcał ks. Bosko. I oczywiście 
chcemy tego człowieka wyposażyć w potrzebną wiedzę. 
W szkole staramy się, aby uczeń pozyskiwał wiedzę 
w ciekawy i mądry sposób, żeby sam był jej odkrywcą, a 
nie tylko odbiorcą. Na tym nam bardzo zależy – uczeń 
jako twórca, kreator zaangażowany w odkrywanie 
tajemnicy na lekcjach, a nie osoba, która tylko otrzymuje 
informacje i musi ją zapamiętać. Szukamy rożnych 
rozwiązań, aktywizacji na zajęciach dydaktycznych, które 

będą angażowały uczniów czy to przez projekty, czy przez 
użycie narzędzi interaktywnych, sprzętu laboratoryjnego. 
Jest wiele walorów takiej edukacji, a my stawiamy na 
innowacyjność, kreatywność, kształtowanie umiejętności 
pracy zespołowej, także w trudnych sytuacjach.

5 lat Salezu i 25 lat kapłaństwa księdza dyrektora - rok 
jubileuszy.

Od początku mojej drogi kapłańskiej posługuję we 
Wrocławiu. Przez te 25 lat dobrze poznałem środowisko 
katolickie, ale też edukacyjne. Wrocław nie jest łatwą 
przestrzenią do pracy duszpasterskiej i dydaktycznej. W 
skali Polski we Wrocławiu jest bardzo mało szkół katolickich. 
A Wrocław potrzebuje takich miejsc. Wiemy, jak dzisiaj 
wygląda życie szkół publicznych w zlaicyzowanym świecie, 
a z drugiej strony jak wiele mamy fantastycznych, katolickich 
rodzin we Wrocławiu, które szukają bezpiecznego miejsca 
z wartościami dla edukacji swoich dzieci. 

To, co mnie cieszy, jako kapłana i dyrektora jest to, 
że udało się stworzyć w szkole właśnie takie środowisko 
ludzi wiary. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół katolickich 
w Polsce, która raz w tygodniu ma wspólną Mszę św. Jest 
wtedy okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży, co jest 
dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu praca nad wiarą, nad 
charakterem młodych może postępować. 

5 lat Salezu, jego istnienie, to także bardzo szczere 
i otwarte wsparcie otrzymywane cały czas od prezydentów 
naszego miasta, a także od wielu urzędników. Chcę im za 
to szczerze podziękować! 

Jak tworzy się tak duże przedsięwzięcie?

Jest to na pewno duże wyzwanie – stworzenie bezpiecznej, 
efektywnej szkoły katolickiej. Dla mnie to niesamowita 
przygoda, radość, choć wymaga dużo poświęcenia 
i wysiłku. Coś fantastycznego budować taką niezwykłą 
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szkołę z wielkimi wyzwaniami. Bo Salez lubi wyzwania 
i jest to taka nasza specy� ka. 

Myślę, że te pięć lat było dopiero pierwszym krokiem, 
który postawiliśmy, początkiem naszej drogi. Jako 
kapłan jestem głęboko przekonany, że Boża Opatrzność 
prowadzi to dzieło. Przez ten krótki czas udało nam się 
bardzo dużo zrobić. Oprócz rozwoju młodych ludzi, myślę 
także o dużych remontach i zewnętrznym odnowieniu 
szkoły. Budynek, który dostaliśmy, był na początku 
w stanie wymagającym pilnego remontu i dostosowania, 
a po pięciu latach udało się go doprowadzić do stanu 
bardzo dobrego, ciekawego i inspirującego, bo dbamy 
też o „design” tej szkoły. Pilnujemy, żeby szkoła nie była 
przestrzenią chaosu komunikacyjnego, kolorystycznego, 
nie była przebodźcowana. W perspektywie mamy remont 
boisk. Pojawiła się nadzieja, że będziemy mogli je wykonać 
w najbliższym czasie. Widać, że Boża Opatrzność nad nami 
czuwa. To dodaje nam energii do działania, żebyśmy to 
środowisko wychowawcze i dydaktyczne jeszcze bardziej 
rozwijali. 

A jak Salez będzie świętował swój jubileusz?

20 maja chcemy podziękować przede wszystkim Bogu 
za dobre owoce Salezu, za ludzi, którzy wsparli to dzieło. 
Zapraszamy na Eucharystię o godz. 9.00 do kościoła św. 
Michała Archanioła przy ul. Prusa 78. W czasie tej Mszy św. 
zostanie uroczyście wprowadzony i poświęcony sztandar 
szkoły, ręcznie haftowany w Poznaniu. Odśpiewamy 
hymn, specjalnie dla nas skomponowany. Po 5 latach 
będziemy mieli swoje szkolne insygnia. Po Eucharystii 
przygotowaliśmy dla zaproszonych gości uroczystą 
akademię. Mamy wiele osób, którym trzeba podziękować za 
ich wsparcie przy powstawaniu szkoły. Wszystkich uczniów 
z rodzinami, wszystkich naszych przyjaciół zapraszamy 
do wspólnego, radosnego świętowania podczas Festynu 
29 maja od godz. 13.00, przy ul. Świętokrzyskiej 45-55. 
Będzie czekać wiele atrakcji, występów, smakołyków 
i niespodzianek. 

Nauczyciele o Salezie
Przedszkole

„Szatan boi się ludzi radosnych” (Święty Jan Bosko).

Właśnie w naszym Salezjańskim Przedszkolu dzieci 
doświadczają radości i rodzinnej atmosfery., ponieważ 
wychowujemy je w systemie prewencyjnym Świętego 
Jana Bosko. Choć słowo prewencja brzmi surowo, jednak 
oznacza metodę wychowawczą, która oparta jest na 
zrozumieniu, akceptacji, rozumieniu dziecka i pełnym 
szacunku wobec wolnej woli młodego człowieka. 

Prowadzimy zajęcia dydaktycznie zgodne z programem 
ministra oświaty w sposób kreatywny i pomysłowy. 
Mamy szeroką gamę zajęć dodatkowych, takich jak: 
ceramika, tańce, balet, freestyle, szachy, teatr, basen, 
chór, zajęcia muzyczne, arteterapia. Wszystkim tym 
działaniom towarzyszy duch Księdza Bosko, który jest 
u nas obecny w codziennej modlitwie, uroczystościach 
i Mszach Świętych. Przy jego wsparciu staramy się 
wychować młodego człowieka na dobrego chrześcijanina 
i uczciwego obywatela, idąc za Jego słowami w naszej 
pracy wychowawczej  najważniejsze jest dziecko, jego 
rozwój duchowy i obywatelski. 
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Z okazji 5-lecia naszego Zespołu Szkół zadaliśmy naszym 
przedszkolakom pytania: czym jest dla Ciebie Przedszkole? 
Z czym ci się ono kojarzy?

Maria: Zabawa!

Anastazja: Jedzonko!

Estera: Moimi ulubionymi Paniami!

Tobiasz: Kolegami i koleżankami!

Konstancja: Wczesnym wstawaniem…

Dla naszych przedszkolaków, jest to zatem miejscem 
zabawy, radości i wspólnych przygód. 

Ejebay Karimova,
 liderka zespołu przedszkola

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie jest sprawą serca – powiedział św. Jan 
Bosko, a serce kojarzy się nam z uczuciem miłości, 
radości, ciepła i zrozumienia. Na tym fundamencie, 
fundamencie miłości, szacunku i poznania drugiej 
osoby staramy się wybudować i stworzyć trwałe 
relacje z naszymi uczniami. 

,,W klasach pierwszych, my nauczyciele musimy się nauczyć 
każdego dziecka” – z uśmiechem na ustach mówi pani 
Agnieszka, wychowawca klasy 1a. 

Nauczyć się nie znaczy zaszu� adkować, wpisać w pewien 
schemat. Naukę rozumiemy jako poznanie dziecka, 
zrozumienie jego zachowań, zwyczajów, wrażliwości, 
tak by móc na kolejnych etapach edukacji wydobywać 
jego piękno i talent bez naginania granic, które każdy 
z nas ma. To zindywidualizowane podejście do każdego 
ucznia, pozwala wykorzystać drzemiący w nim potencjał 
jako całokształt dobra, do którego jest zdolny. Dlatego 
w pierwszych latach nauki kładziemy nacisk przede 
wszystkim na budowanie relacji uczeń - nauczyciel 
i tworzenie zgranego, silnego zespołu klasowego. 

,,Na moich zajęciach staram się wykorzystywać takie formy 
pracy, które pomagają uczniom rozwijać kompetencje 
społeczne, a jednocześnie dać duże pole do samodzielnego 
działania” – swym doświadczeniem dzieli się wychowawca 
kl. 1b pani Pamela. – ,,Dzieci tworzą lektury w pudełku, 
lapbooki, prowadzą  OK zeszyty”.
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,,Ja sama jestem osobą, która się szybko nudzi” – 
mówi pani Dagmara. – ,,Zawsze zadaję sobie pytanie, 
czy sama chciałabym uczestniczyć w lekcji, podczas której 
mam tylko kogoś słuchać, potakiwać głową i grzecznie 
wpisywać do zeszytu to, co Pani zapisze na tablicy lub 
mi podyktuje. Skoro taka forma pracy mi nie odpowiada, 
to nie mogę na nią skazywać moich uczniów. Kocham 
lekcje w plenerze, aktywne, pełne zaangażowania. Dzieci 
widząc, że nauczyciel jest pełen pasji i radości, czerpią 
te emocje i starają się podwójnie, bo intuicyjnie czują, 
że to, co robią jest warte wysiłku. Dlatego lubię zaskakiwać 
moich trzecioklasistów: nasze lekcje odbywały się już 
na deskach teatru, w parku, na placu zabaw, gdzie 
wcielaliśmy się w rolę bohaterów czytanek z podręcznika, 
zamienialiśmy naszą klasę w laboratorium, wybieg dla 
modelek i modeli, galerię sztuki, salę koncertową, a także 
przeprowadzaliśmy zajęcia w lesie, na boisku czy w ruinach 
grodu z XIII w. na Sołtysowicach. Każda taka nietypowa 
lekcja zapada głęboko w pamięć, udowadnia dzieciom, 
że szkoła nie musi być nudna, że warto tu przychodzić, 
bo każdy dzień jest inny, ciekawy i pomaga im odkryć 
siebie samego. 

,,Dodatkowo staramy się budować w dzieciach poczucie 
jedności i bezpieczeństwa na poziomie całego zespołu 
edukacji wczesnoszkolnej. W celu zintegrowania zespołów 
są organizowane międzyklasowe gry i zabawy, jak np. 
podchody czy wycieczki” – zauważa pani Magda, która 
jest wychowawcą klasy 3a. ,,Świadomość, że jestem częścią 
wspólnoty, która mnie akceptuje, szanuje, wspiera i rozwija, 
uskrzydla! Sprawia, że w szkole czuję się bezpiecznie, 
rozpoznaję znajome twarze, mogę porozmawiać 
z kolegami w całej szkole, a nie zamykam się w obrębie 
swojej klasy” – dodaje.

Ogromnym wsparciem w pracy nad kreatywnością, 
koncentracją i motoryką małą są zajęcia z ceramiki, które 
odbywają się w małych grupach raz w tygodniu. Dzieci 
pracując z gliną, wyrabiają swoje własne poczucie estetyki, 
rozwijają wyobraźnię przestrzenną, a całość sprzyja 
wyciszeniu i koncentracji na wykonywanym zadaniu. 
Ugniatanie, wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny 
jest wspaniałym treningiem sprawności dłoni i palców, 
który przekłada się na lepsze tempo pisania i koordynację 
wzrokowo - ruchową. Praca z naszymi uczniami jest 
wyzwaniem, ale też wielką przygodą! Jeśli oni są 
zadowoleni, to nasze serca pękają z radości i dumy. 

,,Moja szkoła jest fajna, dlatego że mam super klasę, 
koleżanki i Panią! Lubię też zajęcia dodatkowe, no i mamy 
super bibliotekę!” – mówi Tosia z klasy 1b. ,,A ja najbardziej 
lubię jeździć na wycieczki, które zawsze są przyjemne 
i można się na nich wiele nauczyć” – wtóruje jej koleżanka 
Jadzia z tej samej klasy. ,,Kiedy przyjeżdżam do szkoły 
i wysiadam z samochodu to pierwszym uczuciem jest 
myśl: „Jak ja kocham tę szkołę! Tu gram na perkusji, w piłkę 
z kolegami, uczę się matematyki i mam przyjaciół” – dodaje 
Grzegorz  z klasy 2b. ,,A ja to lubię, kiedy na przerwach 
mogę pograć z kolegami w ping ponga” – mówi Igor z 3b. 

,,Nasza szkoła jest piękna! Są tu pyszne obiady, interesujące 
lekcje, to najlepsza szkoła na Ziemi!” – dodaje Mark z tej 
samej klasy. 

Dagmara Piękna,
 liderka zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja humanistyczna

Humanista to człowiek wszechstronny, zakorzeniony 
w kulturze, gotowy do jej czytania, rozumienia 
i tworzenia – to zapomniane dziś skojarzenie 
wywodzące się z renesansu stanowi wyzwanie oraz cel, 
do którego dąży nasz zespół przedmiotowy składający 
się z nauczycieli języka polskiego, historii i WOS-u. 

Chcemy wychować i wykształcić młodych ludzi tak, by 
znali siebie oraz świat, w którym żyją, oraz by umieli 
i chcieli go zmieniać na lepsze. Wspólnymi siłami 
próbujemy znaleźć Arystotelesowski złoty środek: 
z jednej strony sprostać coraz większym wymaganiom 
stawianym uczniom i nauczycielom przez kolejne reformy 
edukacji, z drugiej odpowiedzieć na potrzeby nowego 
pokolenia i sprawić, by nasze zajęcia były innowacyjne, 
kreatywne i angażujące. Jak to czynimy? 

Budzimy i rozwijamy talenty poprzez angażowanie 
uczniów w różnorodne akademie, przedstawienia, konkursy 
(przedmiotowe, literackie, recytatorskie i inne) odpowiadające 
ich zainteresowaniom oraz projekty m.in.  „Stawka: MATURA” 

– tworzenie gier edukacyjnych takich jak np. „Taboo 
średniowieczne” czy „Przeprawa przez Armagedon”.

Pomagamy w drodze na szczyty, zachęcając uczniów do 
udziału w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach 
kuratoryjnych i wspierając ich w trakcie przygotowań do 
kolejnych etapów, czego owocem są rokroczni � naliści czy 
laureaci tych zmagań.



www.salez-wroc.pl 17

SZKOŁA

Udowadniamy, że lektury nie są nudne dzięki 
kreatywnym zajęciom takim jak lekcja kleksogra� i czy 
tworzenie gier na bazie poznanych utworów, np. „Monopol 
na Lalkę”, „W poszukiwaniu Izoldy” czy „Ma� a w świecie 
Makbeta”.

Zapraszamy do współpracy, dając uczniom możliwość 
poprowadzenia zajęć dla rówieśników, czyli tzw. lekcji 
odwróconych.

Otwieramy oczy i serca przez wspólne wyjścia do teatru, 
opery, muzeów oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Pokazujemy świat trwałych wartości i konsekwencje 
ich odrzucenia chociażby przez coroczne wyjazdy 
do Muzeum Pamięci w Auschwitz w ramach szkolnego 
projektu „Nacjonalizmy są wczorajsze”.

Odpowiedzialnie przygotowujemy do egzaminów, 
wiedząc, że są furtką, przez którą nasi uczniowie mogą 
wejść na każdą wybraną przez siebie ścieżkę kariery, 
dlatego są wśród nas egzaminatorzy maturalni, sami 
nieustannie się kształcimy i rozwijamy nasze umiejętności 
przez udział w różnorodnych konferencjach, warsztatach, 
czy szkoleniach, w tym międzynarodowych w ramach 
projektu ERASMUS+ .

Oceniamy kształtująco czy to poprzez kompleksowe 
wdrażanie metod OK, czy też przemycając jego elementy 
w informacjach zwrotnych dla uczniów, w sposobie 
prowadzenia lekcji, a przede wszystkim w indywidualnym 
podejściu do każdej młodej osoby, która pojawia się 
na naszych zajęciach.

Udzielamy darmowych korepetycji w czasie prowadzo-
nych konsultacji przedmiotowych i dodatkowych godzin 
dla uczniów, którzy chcą zrozumieć lepiej i wiedzieć więcej.

Towarzyszymy naszym uczniom próbując poznać 
i zrozumieć ich świat podczas rozmów wokół tekstów 
kultury, wspólne oglądanie � lmów współczesnych czy 
historycznych w ramach zajęć obowiązkowych lub spotkań 
szkolnego DKF-u.

Przekonujemy, że język polski nie jest taki trudny 
zarówno polskim uczniom zmagającym się z zawiłościami 
gramatyki i ortogra� i, jak i licznym obcokrajowcom, którzy 
od podstaw poznają piękno polszczyzny.

Obszarów działania jest więc wiele, podobnie jak 
szeroki zakres zawiera w sobie każdy z przedmiotów 
humanistycznych. Aby nie pogubić się w meandrach 
ludzkiej myśli i dawać uczniom to, co najlepsze, kierujemy 
się zasadą ks. Bosco: Wychować uczniów na dobrych 
Polaków i uczciwych obywateli”. 

Joanna Towarnicka,
 liderka zespołu humanistów
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Edukacja ścisła

Jesteśmy coraz bardziej zgranym zespołem, wspie-
rającym się zarówno w codziennych zadaniach, jak 
i ważniejszych wydarzeniach szkolnych. Każdy z nas 
pracuje podobnie, jednak każdy jest indywidualną 
jednostką o odmiennym temperamencie, wykorzystu-
je także różne narzędzia oraz metody i formy pracy.

Dbamy o ciągły rozwój zawodowy, dzielimy się 
doświadczeniem zarówno z lekcji, jak i z uczestnictwa 
w szkoleniach kongresach, konferencjach, prezentując 
sobie nowo poznane narzędzia czy stworzone autorskie 
scenariusze tak, aby 

nasza praca była stale innowacyjna, a lekcje coraz bardziej 
kreatywne. Najczęściej wybieranymi narzędziami są 
Wolfram Alpha, Desmos, Geogebra, Excel do prezentacji 
danych oraz nieoceniona tablica interaktywna, 

dzięki której wprowadzanie niektórych tematów, 
szczególnie z geometrii, jest dużo szybsze, prostsze oraz 
czytelniejsze. Wykorzystujemy na lekcjach elementy 
oceniania kształtującego, takie jak: cele i kryteria, 
informacja zwrotna, ocena koleżeńska. Pracujemy 
z projektami, np.: ,,Artystyczna matma”, gdzie uczniowie 
tworzą autorskie rysunki za pomocą wykresów funkcji, 
głównie korzystając z programu Desmos. Czasem jest 
mniej komputerowo i na lekcji przy omawianiu tematów 
z brył uczniowie używają patyczków, wykałaczek 
i plasteliny, budując szkielety, zaznaczając kąty, próbując 
przerysować bryłę do zeszytu i rozwiązać zadania.

Odpowiadamy na bieżące potrzeby uczniów, 
dla których matematyka często jest kłopotliwa i wymaga 
szerszych powtórek z poprzednich etapów edukacyjnych, 
zachęcając do uczestnictwa w konsultacjach oraz kołach 
wspomagających. Pomagamy również uczniom wybitnie 
zdolnym, tworząc dla nich dodatkowe zajęcia i programy 
ze względu na indywidualny tok nauki, przygotowując 
do różnych konkursów i olimpiad. W tym roku jedną 
z atrakcji w trakcie dnia matematyki była ciągle układana 
na przerwach (i nie tylko!) kostka rubika oraz rywalizacja 
między uczniami, kto zapamięta najwięcej cyfr rozwinięcia 
liczby Pi – wygrał uczeń, który zapamiętał 220 cyfr! 
Dodatkowo w kodach QR na korytarzach ukryte zostały 
zagadki i ciekawostki matematyczne. Ze zwycięską klasą 
integrowaliśmy się podczas wyjścia na pizzę.
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W tym roku braliśmy również udział w licznych konkursach, 
już na początku roku zorganizowaliśmy szkolne mecze 
matematyczne, w październiku trzy drużyny licealne 
wzięły udział w marszu matematycznym w Lubiążu, 
konkurs Koma wspólnie dla uczniów z podstawówki 
oraz liceum, oraz drużynowy, międzynarodowy konkurs 
,,Matematyka Bez Granic”, w którym wzięła udział klasa 1c. 
Dla węższego grona uczniów organizujemy różnorodne 
koła zainteresowań (robotyka w SP, szachy, które 
zaowocowały drużyną rywalizującą w rozgrywkach 
międzyszkolnych, koło statystyczne, koło przygotowujące 
do olimpiady) czy konkursy: ,,Wieża Babel”, ,,Olimpiada 
Matematyczna Juniorów”, gra na giełdzie SIGG.

Tworzymy zespół otwarty na edukację innowacyjną, nie 
zapominając o potrzebach naszych konkretnych uczniów, 
tak abyśmy mogli wspierać rozwój każdego z nich. 

Emila Krawętkowska, 
liderka zespołu edukacji ścisłej

Edukacja przyrodnicza

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudowany jest 
otaczający cię świat i w jaki sposób funkcjonuje, to 
rozszerzenia z przedmiotów, takich jak geografi a, 
biologia i chemia będą idealnym wyborem dla ciebie. 

Na przedmiotach przyrodniczych zdobędziesz informacje 
oraz umiejętności istotne w kontekście egzaminu 
maturalnego, jednak nie to jest najważniejsze. Lekcje 
przedmiotów przyrodniczych to nie tylko nudna nauka 
materiału potrzebnego na sprawdzianach, ale przede 
wszystkim wiedza praktyczna. Lekcje prowadzone są 
w sposób innowacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Realizujemy liczne projekty edukacyjne 
dotyczące miejsc i zjawisk w skali globalnej i lokalnej. 
Niektóre z nich odbywają się w ramach wymiany 
międzynarodowej Eramsus+ w różnych krajach 
europejskich. Należą do nich projekty: „Act before 
climate changes, change our lifes” czy „Forest as natural 
Europe heritage”. Podczas lekcji wykonujemy liczne 
eksperymenty i doświadczenia chemiczne, gramy w gry 
planszowe, a nawet tworzymy swoje własne! Swoją wiedzę 
i pasję z zakresu przedmiotów przyrodniczych można 
dodatkowo rozwijać w ramach kół przedmiotowych – 
koła medycznego i koła turystyczno-krajoznawczego. 
Na lekcjach przedmiotów przyrodniczych cenimy sobie 
wyjścia terenowe. Na lekcjach geogra� i można było w tym 
roku szkolnym wziąć udział w warsztatach z rozpoznawania 
skał i minerałów w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, uczestniczyć w wykładach o środowisku 
górskim i lodowcowym podczas „Wielkiej Lekcji Geogra� i” 
organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, czy udać się 

SZKOŁA
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na spacer po Nadodrzu w ramach projektu pt. „Rewitalizacja 
mojej najbliższej okolicy”. Przy współpracy z Instytutem 
Geogra� i i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego zorganizowane zostały zajęcia w ogródku 
meteorologicznym czy piesza wędrówka po Górach 
Izerskich pt. „SPEK-DAY – śladami dawnego osadnictwa”. 
W ramach koła biologicznego i medycznego byliśmy 
m.in. na warsztatach pt. „Z diagnostyką medyczną za 
pan brat, czyli laboratorium od kuchni” na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego, podczas 
których uczyliśmy się m.in. pobierania krwi. Ponadto, 
w wybrane soboty miesiąca uczniowie z koła turystyczno-
krajoznawczego organizują „Spacery z przewodnikiem po 
Wrocławiu” oraz wycieczki poza miasto, do tej pory byliśmy 
m.in. w Świdnicy i Kamieńcu Ząbkowickim. Wiedza zdobyta 
podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych umożliwia 
również wzięcie udziału w konkursach i olimpiadach. 
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy 
o Turystyce, Olimpiadzie Geogra� cznej, Olimpiadzie 
Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
czy Olimpiadzie Znajomości Afryki. 

Katarzyna Kuzara,
 liderka zespołu przyrodniczego

Edukacja językowa

Kształcenie językowe oraz związana z tym edukacja 
wielojęzyczna i wielokulturowa zajmuje szczególne 
miejsce w programie edukacyjnym Zespołu Szkół 
Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 
uczniowie klasy siódmej i ósmej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej oraz wszystkich klas Liceum Salezjańskiego 
uczą się dwóch języków nowożytnych: języka angielskiego 
jako pierwszego języka nowożytnego oraz francuskiego, 
niemieckiego lub rosyjskiego jako drugiego języka 
nowożytnego. W ramach językowych kół zainteresowań 
uczniowie mogą uczyć się dodatkowo języka włoskiego, 
hiszpańskiego oraz łaciny. 

Nadrzędnym celem kształcenia w zakresie języków obcych 
nowożytnych na wszystkich etapach edukacyjnych jest 
skuteczne porozumiewanie się w języku obcym zarówno 
w mowie, jak i w piśmie. Skuteczność komunikacji 
oraz  dążenie do osiągania coraz wyższego stopnia 
precyzji w wyrażaniu myśli oraz poprawności językowej 

(gramatycznej, leksykalnej, ortogra� cznej, fonetycznej) 
są dla nas wyznacznikami sukcesu w procesie kształcenia 
językowego.

Jak nauczamy i w jaki sposób uczymy się języków 
obcych w Salezie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudne. Realizujemy 
po prostu ogólne założenia rozwoju edukacyjnego Salezu: 
innowacyjność, kreatywność, rozwijanie inteligencji 
wielorakich, praca projektami, wychodzenie dosłowne 
i przenośne poza mury klasy i szkoły.

Czas pandemii i obligatoryjnego nauczania online 
wzmocnił nasze poszukiwania niekonwencjonalnych 
sposobów nauczania i uczenia się. Odkryliśmy w ten 
sposób nowe nieoczywiste środki nauczania języka 
obcego za pomocą nowych technologii i nowych mediów. 
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Jednym z przykładów takich działań jest międzyklasowy, 
międzyszkolny i miedzynarodowy projekt jezykowo-
kulturowy z języka francuskiego zatytułowany „Francja 
elegancja”. 

Kompetencja interkulturowa, rozwijana podczas 
zajęć z języka obcego, podnosi świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz rozwija wrażliwość 
międzykulturową. Jednym z  przykładów jest projekt 
kulturowy z języka angielskiego dla uczniów naszej 
szkoły podstawowej „Easter bonnet parade” oraz projekt 
językowo-kulturowy z języka francuskiego pt. „Solidarna 
Frankofonia”.

Liczne inicjatywy nauczycieli i uczniów języków obcych 
wyznaczają rytm roku szkolnego. Europejski Dzień Języków 
Obcych we wrześniu,  kolędowanie w językach obcych 
w styczniu, Dzień świętego Patryka w marcu, światowy 
Dzień Frankofonii w marcu, Dzień Rosji w czerwcu.

Praca projektami wychodząca poza podręcznikowe 
standardy nauczania języków obcych jest ważnym 
elementem naszej edukacji językowej. Cenimy ją, 
ponieważ praca zespołowa daje doskonałą możliwość 
rozwijania tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności 

współpracy, oceny mocnych i słabych stron własnych oraz 
innych uczniów, doceniania wkładu pracy pozostałych 
uczestników projektu. Ten rodzaj zajęć rozwija 
umiejętności wskazywane przez wielu pracodawców jako 
kluczowe u pracownika.

Ważnym elementem edukacji językowej w Zespole 
Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu jest 
konkretne i praktyczne wykorzystanie języków obcych 
w ramach międzynarodowych wymian uczniowskich 
z partnerskimi szkołami we Francji w Brive-la-Gaillarde 
i w Niemczech w Kolonii, w ramach europejskich projektów 
Erasmus+ oraz innych projektów językowych o wymiarze 
pozaeuropejskimi. Współpraca z Salezjańską Szkołą 
w Kamerunie czy wolontariat misyjny w Ghanie motywują 
naszych uczniów do otwarcia się na świat w znaczeniu 
językowym i kulturowym.

Język obcy w Salezie to nie tylko narzędzie służące do 
komunikacji werbalnej. To również sposób na lepsze 
poznanie siebie, innych ludzi, kultur i całego otaczającego 
nas świata.

Sukcesy językowe w Salezie

Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco 
we Wrocławiu sprawdzają swoje kompetencje językowe 
i kulturowe nie tylko podczas egzaminu ósmoklasisty 
i matury z języka obcego nowożytnego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Liczne konkursy i olimpiady 
językowe, szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie oraz 
międzynarodowe wery� kują umiejętności językowe 
w sposób obiektywny. Stają się źródłem satysfakcji 
i motywacji do dalszej nauki języka.

Licealiści Salezu przygotowują się do międzynarodowych 
egzaminów językowych, FCE z języka angielskiego oraz 
DELF z języka francuskiego.  Opuszczają nasze liceum 
z wartościowym certy� katem przydatnym w dalszej 
przyszłości studenckiej i zawodowej.

Jednym z ostatnich sukcesów naszych licealistów był 
udział w europejskim konkusie Juvenes Translatores na 
najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej. Dwie 
nasze licealistki, Kasia Leibmann oraz Paulina Piwowar 
otrzymały wyróżnienia za znakomite przetłumaczenie 
tekstu niemieckiego i francuskiego na język polski.  

Lekcje języków obcych w Salezie to nauka komunikacji 
językowej i kulturowej, rozwijanie kompetencji 
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społecznych, podróż do innych państw i na inne 
kontynenty, nawiązywanie nowych znajomości z osobami 
z różnych kręgów kulturowych, to atut w przyszłym życiu 
studenckim i zawodowym. 

Joanna Wróbel,
liderka zespołu językowego

Zespół
psychologiczno-pedagogiczny

Obecnie dzieci i młodzież narażone są na szereg zagro-
żeń wynikających m.in. z silnego wpływu środowiska 
rówieśniczego, zwłaszcza w okresie intensywnie prze-
biegającego rozwoju, który nierzadko jest nieharmo-
nijny, chęci eksperymentowania i poznawania świata, 
naturalnego buntu co do panujących zasad i reguł 
oraz innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, 
które na nich oddziałowują.

Wyżej wspomnianymi zagrożeniami mogą być: 
alkohol, substancje psychoaktywne, papierosy, nagłe 
przewartościowanie wcześniejszej hierarchii, chcąc 
zaimponować rówieśnikom, co może mieć wpływ 
na zaniedbanie nauki, wagary itp.

W Salezie system prewencyjny stosowany jest do pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Jednym z istotnych elementów 
praktycznego zastosowania tego modelu jest świadome 
pojmowanie istoty ucznia przez wychowawcę jako 
rozwijającej się jednostki. Rozwój jest niezmiernie 
ważnym � larem w życiu każdego człowieka. Nauczyciel 
powinien zdawać sobie z tego sprawę oraz dawać 
wychowankom przestrzeń do rozwoju własnego 

„Ja” w kontekście społecznym, indywidualnym oraz 

duchowym. W tym istotnym dla każdego ucznia okresie, 
wychowawca powinien towarzyszyć mu i wspierać go. 
W Salezie asystencja wśród uczniów jest bardzo ważnym 
praktycznym rytuałem, który odbywa się tu każdego 
dnia. Pracownicy Salezu nierzadko wchodzą z uczniami 
w dialog, wiedząc, że rozmowa jest bardzo cennym 
narzędziem do efektywnego wychowania. Przy sytuacji 
trudnej wychowawczo dyskusja pozwala nauczycielowi 
lepiej poznać ucznia, dzięki czemu może spostrzegać nie 
tylko jego negatywny obraz, ale również jego niezwykłe 
zasoby, dobro i potencjał. 

Justyna Trawińska, 
liderka zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Edukacja sportowa

Sport w Zespole Szkół Salezjańskich odgrywa bardzo 
ważną rolę. Uczniowie mają możliwość w czasie każdej 
przerwy zagrać w tenisa stołowego, koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę nożną lub inną dyscyplinę.

Taki sposób spędzania przerw wyróżnia nas na tle innych 
szkół, które często nie stosują takich form spędzania czasu 
wolnego. Co istotne, uprawianie sportu jest korzystna dla 
każdego młodego człowieka. Ponadto aktywna przerwa 
daje szansę na bliższą relację nauczyciela z uczniem. Jako 
Zespół Szkół Don Bosco oferujemy wiele pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, które pozwalają na rozwijanie pasji 
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Osiągamy 
sukcesy w zawodach międzyszkolnych w różnorodnych 
dyscyplinach sportowych, a także sami organizujemy 
zawody szkolne. 

Paweł Parszewski, 
lider zespołu sportowców

SZKOŁA
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Edukacja artystyczna 

Bycie nauczycielem Salezu nie jest zwykłą pracą. 
Dla mnie to od 22 lat wielkie wyróżnienie! 

Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że jestem 
wychowanką salezjańskiej Para� i św. Michała Archanioła 
we Wrocławiu. System wychowawczy św. Jana Bosko 
ukształtował mnie już jako młodą dziewczynę, potem 
nauczycielkę Prywatnego Gimnazjum św. Edyty Stein 
a teraz, od 5 lat, nauczycielkę Zespołu Szkół Salezjańskich. 
Nasz Patron miał pod opieką trudną młodzież – biednych 
chłopców z Piemontu, którzy w Turynie szukali lepszego 
życia. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach również 
możemy mówić o tym, że dzieci i młodzież są „biedne” – 
jeśli nie materialnie, to na pewno emocjonalnie i duchowo 

– świat pędzi jak szalony w pogoni za wszelakimi dobrami 
a zewsząd czyhają pokusy bycia najlepszym, najładniejszym, 
perfekcyjnym.

W Salezie może znaleźć się każdy i każdy może odszukać 
dla siebie miejsce, które pozwoli mu na rozwój własnych 
talentów – także tych muzycznych.

Św. Jan Bosko miał w Oratorium orkiestrę, my mamy 
Salez Band – zespół instrumentów dętych, który powstał 
dzięki inicjatywie Władysława Kosendiaka w ramach 
Projektu ,,Wszystko Gra – Szkolne Orkiestry Dęte”. 

Działamy od października 2017 r. pod opieka
Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie 
patronuje nam Pani Prezes Maria Zawartko. Uczniowie 
oprócz prób orkiestry prowadzonych przez mnie – 
kierownika zespołu, mają regularne lekcje gry na 
instrumentach dętych oraz perkusji w osobnych sekcjach. 
Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te zajęcia odbywają 
się nieodpłatnie, m.in. dzięki � nansowemu wsparciu 
magistratu miasta Wrocławia.

Drugi zespół instrumentalny to SalezDrumline – formacja 
składająca się z różnych instrumentów perkusyjnych, 
wykonujących podczas gry układy choreogra� czne. 
Uczniowie ćwiczą pod okiem wybitnego perkusisty Marka 
Kajdrysa – na zajęciach indywidualnych trenują technikę 
gry, a na zajęciach grupowych przygotowują układy 
całego zespołu.

Uczniowie Salezu mogą też rozwijać swoje talenty, 
ucząc się gry na pianinie i skrzypcach dzięki współpracy 
z ,,Autorską Szkołą Muzyczną Mezzoforte”.

W Salezie działają również 4 chóry:

Dwa z nich – chór dziecięcy oraz chór przedszkola –
w ramach Akademii Chóralnej Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu ,,Śpiewająca Polska”, a także „Chór 
46” – skupiający uczniów klas 4-6. Te zespoły prowadzone 
są przeze mnie. Chór licealny jest chórem najmłodszym, 
opiekuje się nim nasz bibliotekarz Artur Koza.

Co mi daje bycie nauczycielem w Salezie? Jest to 
niekończące się pasmo wyzwań i wielka muzyczna 
przygoda. Kiedy studiowałam Teorię Muzyki na 
wrocławskiej Akademii Muzycznej marzyłam, aby po 
studiach uczyć historii muzyki w szkole muzycznej. Nigdy 
nie spodziewałam się, że będę kierować szkołą muzyczną 
w „zwykłej” szkole. Do tego nasza szkoła muzyczna nie jest 
tradycyjna – nie ma tu stopni, egzaminów i stresów przed 
komisją - jest za to nauka we własnym tempie i radość ze 
wspólnego muzykowania. 

Ewelina Dąbrowska,
 liderka zespołu artystów



Salez Times  Wydanie Jubileuszowe  Maj 202224

Edukacja religijna

W Salezie rozwój duchowy to nie tylko copiątkowe 
msze święte czy lekcje religii, lecz także staranie się 
o obecność Jezusa w każdym momencie życia.

Dlatego istotne jest ciągłe pogłębianie przyjaźni z Nim. 
Podczas całego roku szkolnego uczniowie mieli niezwykłe 
okazje doświadczać salezjańskiego ducha radości i wiary. 
Całoroczne oratorium zachęca wszystkich do wspólnej 
gry w uno, rozmowy czy weekendowego wyjazdu 
animatorów. Dzięki nim mogliśmy wziąć udział w Dniu 
Anioła i powiedzieć z serca: ,,Dziękuję!” zapracowanemu 
Aniołowi Stróżowi. Podczas spotkania młodych na 
Ślęży wraz z księdzem Kubą i animatorkami z oratorium 

odkryliśmy, że nasza siła leży we wspólnocie, którą warto 
budować. Siostra Otylia pokazała najmłodszym, gdzie 
żyła św. Jadwiga, pomagając im odnaleźć kolejny wzór 
niesamowitej Świętej Królowej. Z naszymi najbliższymi 
mamy szansę dzielić się najważniejszymi wspomnieniami 
i radością przyjęcia kolejnych sakramentów: bierzmowania 
oraz komunii, a na Balu Wszystkich Świętych w rytm 
muzyki i zabawy cieszymy się wraz z Niebem ze zbawienia 
i życia wiecznego. Kolejne szanse jeszcze przed nami! 
Wkrótce tak długo wyczekiwana półkolonia oraz kolonia 
wakacyjna dla młodych członków salezjańskiej rodziny. 
Jedno jest pewne: ani Boga, ani radości nie zabraknie 
w każdym z nas. 

Ks. Bartosz Mikuła, 
lider katechetów

SZKOŁA
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Dlaczego to ważne?
Salez kształtuje postawę empatii wobec każdego człowieka, przede wszystkim wobec najuboższych zarówno w Polsce, jak 
i w misyjnych krajach Afryki i Azji. Każdego roku organizujemy projekty pomocowe, których celem jest konkretna i skuteczna 
pomoc materialna.

Jak to robimy?
W naszej społeczności szczególną uwagę zwracamy na pomoc drugiemu człowiekowi. Jest ona możliwa dzięki wolontariatom 
prowadzonym w szkole podstawowej oraz liceum. Uczniowie chętnie angażują się we wszelkie akcje pomocowe, takie jak 
pomoc dzieciom z domu dziecka w Jaszkotlu, czy w obecnej sytuacji, pomoc osobom z Ukrainy. Na szczególną uwagę 
zasługuje także wolontariat misyjny, który przybliża kraje misyjne poprzez organizowane wystawy (Edukacja Globalna, 
Adopcja Miłości), sklepik misyjny oraz zróżnicowane kiermasze. Podczas szkolnej cotygodniowej mszy świętej o� ara jest 
przeznaczana na cele misyjne.

Kto to robi?
Zaangażowanie w misje jako wolontariusz jest dla mnie mocnym, głębokim i bezcennym 
przekonaniem. To także niepowtarzalna satysfakcja, że mogę wraz z młodymi służyć w obecnym 
świecie najuboższym, wpisując się bezpośrednio w polecenie samego Jezusa: „Idźcie i głoście 
światu Ewangelię”. Lubię przywracać ludziom nadzieję! Jestem w 100% przekonany, że tak 
trzeba czynić i że do tego trzeba zapalać młodych. Takie chrześcijaństwo mnie pasjonuje i mam 
nadzieję, że kolejne lata pracy wśród młodych staną się tego kontynuacją.

ks. Jerzy Babiak sdb
dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu,

prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu we Wrocławiu

SZKOŁA

BIO SALEZ #wartościowa edukacja

SALEZ - jak Solidarność
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Bycie koordynatorem szkolnego wolontariatu w Liceum  i Technikum daje mi olbrzymią 
satysfakcję. Spełniam się w tej roli w 100%, organizując w naszej szkole przeróżne akcje 
charytatywne. Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie 
wyobrazić. Najlepszą nagrodą za pomoc jest uśmiech. Nic tak wyraźnie nie pokaże nam, 
że warto było włożyć tyle trudu, jak wyraz wdzięczności wypisany na twarzy drugiego 
człowieka. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w naszej szkole jest tak wspaniała i chętna 
do pomocy młodzież. Tworzymy zgraną drużynę i wiem, że zawszę mogę na nich liczyć.

Katarzyna Możejko, 
nauczycielka wychowania � zycznego

Jak mówi Jan Stępień „Idealista myśli o człowieku, że jest dobry. Realista, że powinien być 
dobry”. A dla mnie chyba istotnym jest łączenie tych dwóch spojrzeń. Patrzenie na drugiego 
jako dobrego; założenie, że chcemy i dążymy do dobra, nawet gdy coś nam nie wychodzi. 
W codzienności widzimy wiele trudności, niedomagań w nas samych i w drugim człowieku. 
Podejście, że powinniśmy być dobrzy, pcha więc do konkretnych działań. Myślę, że to wszystko 
pozwala nam przetrwać i codziennie od nowa wierzyć, że będzie dobrze, że tak długo jak 
sami widzimy potrzebę bycia dobrym i staramy się tacy być, możemy ufać, że zawsze obok 
nas będzie ktoś, kto jest dobry. Gdzieś na poziomie podświadomym, wolontariat daje właśnie 

to poczucie zakotwiczenia w bezpieczeństwie dobra nam wszystkim. Dlatego bardzo doceniam możliwość prowadzenia 
działań wspierających w naszym Salezie. To stwarzanie miejsca do spotkania się dwóch pięknych przestrzeni między ludźmi 
i wewnątrz nas – idealizmu i realizmu, które dopiero razem, dają coś prawdziwie dobrego.

Daria Izydorczyk,
 terapeutka pedagogiczna,

 opiekunka koła ProLife DON BOSCO
Głosy uczniów

Pamiętam, że jednym z decydujących powodów, dla których poszłam do Salezu, był właśnie 
wolontariat misyjny. Nie byłam w stanie sobie wtedy wyobrazić, jak wielką zmianę przyniesie 
on w moim życiu. Może wydawać się, że wolontariat misyjny nie jest niczym szczególnym. 
Ot, siedzimy w sali, gadając o Afryce i co środę sprzedajemy własnoręcznie upieczone ciasta. 
Błahostka. Aż przychodzi twój pierwszy wyjazd misyjny i wszystko obraca się do góry nogami. 
Nagle sprzedaż ciast jest aż sprzedażą ciast, a spotkanie jest tym spotkaniem. I nagle okazuje 
się, że wszystko co robisz, czynisz dla ludzi. Pieniądze z ciast, przygotowania na spotkaniach, 
uśmiech, piosenka czy rozmowa. Na początku myślisz: pomogę ludziom w Afryce, ludziom 

biednym! W ten sposób rozpoczyna się największa misja twojego życia: żyć i głosić Boga każdym gestem, każdym 
oddechem i każdym uśmiechem. Żyć i pomagać. Moja misja nie skończyła się w Afryce i nie kończy się w Polsce, ale gdyby 
nie wolontariat misyjny, może nigdy by się nie zaczęła.

Elżbieta Kaczkowska, 
absolwentka Liceum salezjańskiego

Nazywam się Zuzanna  Nicpoń, jestem uczennicą klasy 4b, Dołączyłam do koła PRO LIFE 
w listopadzie 2021 r. z chęci pomagania innym nawet przez czynienie małych rzeczy, ponieważ 
myślę, że właśnie niewielkie uczynki potra� ą cieszyć szczególnie. Lubię angażować się w różne 
akcje charytatywne  w Salezie. Pomaganie innym daje mi wielką radość i satysfakcję. Niesienie 
pomocy jest dla mnie ogromnym darem i cieszę się, że mogę to robić poprzez działalność 
wolontaryjną . 

Zuzanna Nicpoń,
uczennica klasy 4b SP
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Wolontariat jest ważną częścią mojego życia. Uczy mnie, że wszyscy jesteśmy tak samo 
wartościowi bez względu na sytuacje, w których się znajdujemy. Pomaga mi pielęgno-
wać ważne dla mnie wartości oraz kształtować prawidłowy światopogląd. Będąc wolon-
tariuszką mam okazję przekazywać dalej dobro, którego sama mogłam już doświadczyć; 
w bezinteresowności innych, ich uśmiechu i radości.  Okazuje się, że czasami wystarczy zwykły 
uśmiech, aby móc kogoś uszczęśliwić. 

Olimpia Olankiewicz, 
uczennica klasy 3a LO

Dlaczego to ważne?
Sport odgrywa w Salezie jedną z pierwszoplanowych ról. Liczne koła sportowe, aktywne przerwy, udział w zawodach 
sportowych oraz sportach zimowych w ramach Białej Szkoły, mają za zadanie pobudzać i kształtować � zyczne i psychiczne 
zdrowie, a także sztukę zespołowej współpracy z zachowaniem sprawiedliwej i uczciwej rywalizacji. Poza aktywnością 
sportową, istotna jest czynna postawa w świecie, która kształtuje charaktery i procentuje nabywaniem nowych umiejęstności.

Jak to robimy?
Aktywny tryb życia to cecha charakterystyczna każdego ucznia Salezu. Nie chodzi jedynie o aktywność � zyczną, choć ona 
też jest bardzo istotna. Uczniowie naszej szkoły po prostu wiedzą, że mogą łapać jednocześnie wiele srok za ogon i wyjdzie 
im to na dobre. Postawę zaangażowania i aktywnego życia w naszym zespole kształtuje się już od najwcześniejszych lat: 
wycieczki, uczestnictwo w warsztatach, koncertach, konkursach czy zawodach sportowych, to dla naszych dzieci chleb 
powszedni.

SALEZ - jak Aktywność



Salez Times  Wydanie Jubileuszowe  Maj 202228

SZKOŁA

Kto to robi?

Sport w Salezie odgrywa istotną rolę w całym procesie wychowawczym, cieszę się, że szkoła 
daje szansę nauczycielom na rozwijanie warsztatu pracy oraz pasji. Staram się aktywnie 
ćwiczyć i grać z uczniami, co daje ogromne obopólne korzyści i pozwala na lepszy kontakt 
z wychowankiem. Ważną rolę odgrywa również asystencja, podczas której można porozmawiać 
z uczniami na różne tematy, poszerzać wiedzę swoją i wychowanka, a przede wszystkim 
zbudować pozytywną relację.

Paweł Parszewski, 
nauczyciel wychowania � zycznego

Pierwszy etap edukacji podczas, którego towarzyszę swoim uczniom w ich rozwoju, 
zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nawiązywaniu relacji rówieśniczych i przyjaźni jest 
fundamentem ich dalszego bycia w szkole. W Zespole Szkół Salezjańskich pracuje od 5 lat, 
będąc świadkiem rozkwitu miejsca gdzie w sposób całościowy spogląda się na dziecko 
i z wielkim zaciekawieniem idzie razem z nim drogą podejmowania kolejnych celów, 
codziennych sukcesów i pracy. Przykład naszego Świętego Patrona ks. Jana Bosko daje nam cały 
wachlarz możliwości prowadzenia ucznia drogą dobroci, radości, odwagi, życzliwości i dobrego 
przykładu. Źródłem naszych codziennych działań jest tworząca się między nami przyjaźń, która 

trwa przez lata. Nasza codzienność to nauka, zabawa, twórcze działanie i nauka poprzez doświadczenie. Kiedy ktoś mnie pyta: 
czego uczę? Odpowiadam: uczę wszystkiego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przekazuje wiedzę z każdej dyscypliny, 
prowadzi pracę wychowawczą i w pełni odpowiada za relacje z rodzicami uczniów. W Salezie oprócz podstawowej wiedzy 
staramy się dbać o to, aby było ciekawie i pomysłowo. Jednym z przykładów takich działań  jest współpraca z Akademią 
Wychowania Fizycznego i program „Styl życia na 5”. Wspiera on rozwój � zyczny i naukę zdrowego odżywiania. Gdyby ktoś 
otworzył mój szkolny notatnik zobaczyłby skrupulatny dziennik niekończących się planów i spotkań. Jeśli otworzą państwo 
zeszyty OK moich uczniów zobaczą państwo wspaniały dziennik drobnych sukcesów, doświadczeń i wycinków świata, 
które  poznawaliśmy w danym dniu.

Agnieszka Latecka,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Głosy uczniów

Jestem osobą od zawsze związaną ze sportem i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Dlatego 
możliwości jakie oferuje nam Salez są wręcz idealne. Na przerwach większość osób wychodzi 
na boisko gra w siatkówkę, koszykówkę albo piłkę nożną. Jeżeli ktoś chce, może wyciągnąć stół 
od tenisa stołowego i też znajdzie się mnóstwo chętnych do wspólnej zabawy. Dodatkowo 
możliwość rozwoju pozaszkolnego, dają zajęcia dodatkowe z koszykówki i siatkówki. Nie ma 
tutaj podziału na chłopaków i dziewczyny, każdy kto ma ogrom pozytywnego nastawienia 
i energii, jest mile widziany. Jeśli ktoś kocha sport, to zapewniam, że w naszej szkole mu go nie 
zabraknie.

Dominika Kinal,
uczennica klasy 2a LO

Lubię Salez za to, że mogę się tu dobrze uczyć. Najbardziej w Salezie podoba mi się sklepik 
i moja klasa. Cieszę się, że są półkolonie i że możemy ciekawie spędzać tutaj czas.  Gdybym 
mogła to bym w Salezie miała dużą maszynę do robienia waty cukrowej, basen na podwórku, 
rosnące dookoła drzewa owocowe. Salez kojarzy mi się z zabawą.

Natalia Górska, 
uczennica klasy 1a SP
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Lubię Salez za to, że mam tutaj przyjaciółki. Najbardziej w Salezie podoba mi się biblioteka. Jest to naprawdę fajna szkoła. 
Gdybym mogła to bym w Salzie zrobiła pomieszczenie, gdzie nie ma grawitacji, a wszystkie ławki i krzesła unosiłyby się 
w powietrzu. Słowo Salez kojarzy mi się z ze słowem Bóg. 

Ania Sietczyńska,
uczennica klasy 1a SP

Lubię Salez za to, że są tu lekcje i nasza kochana pani. Najbardziej w Salezie podoba mi cała nasza klasa. Gdybym mogła 
to bym w Salezie miała super odrzutowy stolik do nauki, trampolinę oraz salę z różnymi zwierzętami. Salez to dla mnie 
Ksiądz Bosko.

Wiktoria Lech,
uczennica klasy 1a SP

Dlaczego to ważne?
Według chrześcijańskiej wizji osobista wartość i godność człowieka nabiera pełnego znaczenia dopiero w jego społecznym 
i wspólnotowym zaangażowaniu. Słowa św. Jana Bosko „być uczciwym obywatelem” wyznaczają misję Salezu, by w radości 
i przyjaźni budować ludzką wspólnotę pokoju i miłości. Nauczanie języków obcych, wymiany ze szkołami partnerskimi, 
także w ramach projektu Erasmus+, wyjazdy na misje, uczą jedności i braterstwa w skali europejskiej i światowej.

Jak to robimy?
W Salezie szczególny nacisk kładzie się na pogłębianie relacji międzyludzkich i budowanie europejskie wspólnoty, dlatego 
uczniowie klas licealnych dzięki programowi Erasmus+ mają możliwość, aby poznawać kultury i społeczności innych 
krajów. Wyjazdy odbywają się do wielu krajów europejskich m.in. Niemiec, Francji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii czy na Cypr. 
Odpowiedzialną za świat społeczność kształtują różnorakie konkursy i projekty, w tym jeden z najważniejszych konkursów 
literackich Dolnego Śląska; konkurs o Laur Złotego Pióra ,,My Polacy, My Dolnoślązacy”.

SALEZ - jak Ludzie
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Kto to robi?

Każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem. Dzięki nim rozwinęłam swoje zdolności zarządzania, 
kompetencje cyfrowe, społeczne, czy językowe. Udział w projektach Erasmus+ pozwolił mi 
współpracować z wspaniałymi nauczycielami z rożnych krajów, nawiązać przyjaźnie oraz 
wzmocnić dobre relacje z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Moja   współpraca   z   wieloma   
szkołami   partnerskimi   zaowocowała   tym,   że  Zespół Szkół Salezjańskich co roku może 
pochwalić się bogatą ofertę programów i szkoleń,  które zostały na stałe wpisane w działania 
szkoły na forum międzynarodowym. Będąc koordynatorem projektów Erasmus w dalszym 
ciągu uczę i rozwijam w wielu wymiarach, jako człowiek, nauczyciel, wicedyrektor, obywatel. 

Po 22 latach pracy nauczycielskiej obserwuję również wpływ projektów Erasmus+ na życie i wybory moich absolwentów. 

Magdalena Szewczyk, 
wicedyrektorka Liceum Salezjańskiego, 

koordynatorka programu Erasmus+

Moje życie zawodowe związałam z Liceum Salezjańskim w 2005 roku, a z Zespołem Szkół 
Salezjańskich Don Bosco w roku 2017. Moja praca polega na przekazywaniu mojej pasji do 
języka francuskiego i kultury frankofońskiej więc jestem ogromną szczęściarą, robię to, co lubię 
w życzliwym, otwartym środowisku uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji Salezu. Kreatywny 
klimat nauczania, bliskie relacje z uczniami, z którymi mogę tworzyć wspaniałe, zaskakujące 
projekty językowo-kulturowe, śledzić ich rozwój językowy, intelektualny, dojrzewanie w życiu 
osobistym, społecznym, duchowym, uważam za nieoceniony skarb szkoły św. księdza Jana 
Bosko.

Joanna Wróbel,
 nauczycielka języka francuskiego

Jak pisał Antoine de Saint-Exupery ,,być człowiekiem, to w istocie być odpowiedzialnym. To być 
dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze. To kładąc swą cegłę czuć, że się bierze 
udział w budowie świata.” Owego człowieczeństwa uczą się uczniowie naszej szkoły i całego 
Dolnego Śląska, szczególnie Ci, którzy starają się ze swoich cegieł zbudować most świata, który 
łączy ludzi i pokolenia.  Dokładnie widać to wśród uczniów, którzy biorą udział w konkursie 
o Laur Złotego Pióra. My, nauczyciele, którzy oceniamy i czytamy prace przesłane do nas 
z całego województwa, czerpiemy z ich młodzieńczej mądrości i dojrzałości, która cechuje się 
wspólną troską o los świata i świadomością tego, jak wiele zależy od nas samych. Osobiście 

przedsięwzięcie to daje mi ogromną nadzieję na przyszłość, z podziwem patrzę na umiejętności i szanse młodego pokolenia. 
Szczególną radością napawa mnie fakt, że mogę im towarzyszyć w niełatwej drodze młodzieńczego życia.

Magdalena Rzepka, 
nauczycielka języka polskiego

Głosy uczniów 

Tym co dostrzegłam w trakcie mojego pobytu w Salezie jest to, że jest on wyjątkowym 
miejscem o ciepłej, przyjaznej atmosferze, pełnym otwartych i różnorodnych ludzi. Nauczyciele 
są wyrozumiali oraz sympatyczni, a ich podejście do uczniów jest indywidualne, co pozwala 
na większy rozwój. Osobiście bardzo cenię to, że starania i praca wkładane w naukę i życie szkoły 
są dostrzegane i doceniane przez grono pedagogiczne, co motywuje do dalszego działania. 
Inną zaletą naszej szkoły jest jej otwartość na różnorodność i indywidualność, nie jesteśmy 
tacy sami i przebywanie w naszej społeczności szkolnej uczy nas tego, że należy tę odrębność 
szanować. Kolejną mocną stroną Salezu jest różnorodna oferta zagranicznych programów oraz 

wymian w ramach projektu ERASMUS+. Ta możliwość jest wyjątkowa i otwiera nam wiele nowych drzwi, pozwala również 
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rozwijać znajomość języków. Podsumowując, po dwóch latach uczęszczania do podstawówki i prawie kolejnych dwóch 
latach w liceum, z czystym sumieniem mogę polecić naszą szkołę, jako ciepłe, otwarte miejsce, które umożliwia swoim 
podopiecznym rozwój na wielu płaszczyznach.

Małgorzata Pomorska, 
uczennica klasy 2b LO

Projekty Erasmus+ to jeden z ważniejszych elementów życia szkolnego w Salezie. W swoim 
życiu byłem już na dwóch projektach. Dzięki nim dowiedziałem się nowych rzeczy o kulturach 
krajów, w których byłem i nabyłem nowe umiejętności w porozumiewaniu się w innych 
językach. Jednak najważniejszą rzeczą w tych wszystkich wyjazdach byli przede wszystkim 
ludzie, których się tam poznałem i z którymi wspaniale spędziłem tam czas.

Michał Kowalski, 
uczeń klasy 3b LO

W tym roku szkolnym zmierzyłam się z innymi uczniami dolnośląskich liceów, w konkursie 
literackim O Laur Złotego Pióra. Wyniki są ogłaszane na uroczystej gali, w której miałam 
okazję wziąć udział. Wybierając się na nią oczekiwałam nudnego spotkania, pełnego napięcia 
i powagi. Jednak zostałam pozytywnie zaskoczona, gala zorganizowana przez naszą szkołę 
została przeprowadzona w niesamowity sposób, tak jak wszystko w naszej szkole. Podczas niej 
czytane były prace uczestników, którym nie udało się zdobyć żadnego miejsca ani wyróżnienia. 
Zrozumiałam wtedy, że w tym konkursie każdy uczestnik jest ważny i doceniony. Myślę, że 
właśnie taki jest Salez – każdy jest w nim ważny. 

Marta Piasecka, 
Uczennica klasy 2a LO

SALEZ - jak Eksperymenty
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Dlaczego to ważne?

Edukacja przez doświadczenia to główna forma przekazywanie wiedzy w Salezie. Uczeń jest odkrywcą tajemnicy, która go 
intryguje i pobudza do samodzielnego formułowania i zapamiętywania wniosków, co pomaga w kształtowaniu, tak bardzo 
dzisiaj pożądanej postawy kreatywności, elastyczności i skuteczności.

Jak to robimy?

Dzięki współpracy Salezu z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi możliwa jest nauka przez doświadczanie. 
Szkoła współpracuje m.in. z Uniwersytetem Medycznym, wydziałem przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
z pracownikami uczelni wyższych z całej Polski, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą na spotkaniach Ligii Nauki. Nauka 
wzmacniana jest przez wyjazdy do miejsc, w których przyszli studenci będą mogli w dorosłym życiu podjąć pracę: banku 
genów, parków krajobrazowych czy wydziałów uniwersytetów z całej Polski. Lekcje prowadzone w szkole wzmacniane są 
poprzez bogate zaplecze klas szkolnych, które umożliwia wykonywanie doświadczeń. Ważną rolę w nauce w naszej szkole 
pełni także zabawa, która jest możliwa dzięki przedmiotowym grom planszowym.

Kto to robi?

Praca w Salezjańskiej Szkole Podstawowej jest dla mnie wielką przygodą, podróżą w cudow-
nym towarzystwie moich wychowanków, a przede wszystkim pasją i przyjemnością. Staram się 
wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i pomysłowość, by zachęcić moich uczniów do myśle-
nia, działania, próbowania i doświadczania nowych rzeczy. Pragnę, aby moi wychowankowie 
mogli każdego dnia zbliżyć się do realizacji wyznaczonych sobie celów i marzeń, odkrywania 
swych talentów. Jeśli któremuś z moich uczniów uda się coś osiągnąć dzięki naszej współpra-
cy, oznacza to dla mnie, że i ja się czegoś nauczyłam i coś osiągnęłam. Nauczanie w duchu 
ks. J. Bosko sprawia, że czuję się spełniona jako nauczyciel, wychowawca, człowiek.

Dagmara Piękna,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Jako nauczyciel chemii mogę posłużyć się słowami naszej wielkiej uczonej, noblistki Marii Curie 
„W zasadzie chemik wierzy w istnienie nowej substancji dopiero po obejrzeniu jej, dotknięciu, 
zważeniu i przeanalizowaniu, potraktowaniu kwasami, zamknięciu w pojemniku i określeniu 
jej masy atomowej. Dzięki moim uczniom , przebywaniu z nimi i wspólnym odkrywaniu mogę 
spojrzeć na swój przedmiot trochę z  innej perspektywy. Patrząc ich oczyma mogę przywołać 
cytat z serialu ,,Breaking Bad”, że ,,chemia jest technicznie… chemia to nauka o substancjach, 
ale wolę postrzegać ją jako badanie zmian. Na przykład pomyśl o tym: elektrony zmieniają 
swoje poziomy energii; cząsteczki … cząsteczki zmieniają swoje wiązania; elementy… łączą 

się i zamieniają w związki. Cóż, to … to jest życie, prawda? To znaczy, to jest po prostu… to jest stała, to jest cykl: tworzenie 
i rozpad, potem znowu tworzenie, potem znowu rozpuszczanie, to wzrost, potem rozkład, potem transformacja! I to naprawdę 
fascynujące!” Dzięki temu, że mamy w szkole pracownię chemiczną oraz możliwość udziału w różnych międzynarodowych 
projektach możemy uczyć się poprzez doświadczenia i eksperymenty. Jak pisał Johann Wolfgang Goethe: „Niesamowite 
odkrycia chemiczne silnie wyrażają magię natury”.

Marga Czyż, 
nauczycielka chemii i biologii

Pracę w szkole traktuję nie jako zawód, lecz powołanie i zaproszenie do ciągłego wędrowania po starych i nowych szlakach 
wyznaczanych przez ludzką wyobraźnię i historię. Każdy uczeń, którego spotykam na swojej drodze i któremu staram 
się towarzyszyć, pomaga mi odkrywać piękno, różnorodność życia, szukać nowych odpowiedzi na odwieczne pytania 
i dostrzegać wyzwania, które dziś stają przed nami niezależnie od wieku. Wspólnota Salezu stwarza ku temu sprzyjające 
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warunki. Zgodnie z duchem Ks. Bosko relacje między nauczycielami i uczniami są tutaj wyjątkowo 
bliskie, życzliwe, ja również staram się indywidualnie podchodzić do każdej osoby, zrozumieć 
jej potrzeby, odkrywać talenty i wspierać w rozwoju. Nie rezygnując z wymagań i rzetelnego 
przekazywania wiedzy oraz kształcenia umiejętności, staram się wciąż poszukiwać różnych, 
innowacyjnych metod, by zajęcia języka polskiego były dla uczniów atrakcyjne, angażujące, 
by czytanie lektur nie kojarzyło im się z nużącym przymusem, lecz fascynującą przygodą oraz 
odkrywaniem w tekstach kultury prawdy o sobie, świecie i innych ludziach. 

Joanna Towarnicka,
nauczyciel języka polskiego 

Głosy uczniów

Przychodząc do Salezu, chemia była dla mnie nie tyle obca co straszna. Już od najmłodszych 
lat  powtarzałam sobie, że śladem siostry, w liceum wybiorę pro� l humanistyczny. Jednak na 
przełomie semestrów w klasie ósmej, mój wybór diametrialnie się zmienił. Dzięki pomocy pani 
Margi i mojej ciężkiej pracy, tra� łam na pro� l biologiczno-chemiczny i osiągam tu całkiem 
dobre wyniki. Z perspektywy czasu, cieszę się z tej decyzji – lekcje chemii prowadzone są 
w ciekawy sposób, a nauczycielka stara się tra� ać do nas różnymi formami aktywności. 
Samo rozszerzenie jest trudne i wymagające, jednak z pomocą ochoczo przychodzą 
przesympatyczne nauczycielki obu przedmiotów, to one sprawiają, że aminokwasy
z fotosyntezą przestają być  z deczka przerażające.

Luiza Di Feliciantonio,
uczennica klasy 3b LO

Do gimnazjum salezjańskiego przyszłam jako osoba, która wręcz nienawidziła lekcji polskiego, 
bo były nudne i schematyczne. Wszystko jednak zmieniło się, gdy spotkałam na swojej drodze 
odpowiednich nauczycieli, którzy tak zarazili mnie pasją do języka polskiego, że w liceum nie 
miałam już wątpliwości co do wyboru pro� lu humanistycznego. W salezjańskiej szkole średniej 
przekonałam się, że była to dobra decyzja, bo również tam tra� łam na świetnych pedagogów. 
Przede wszystkim na zajęciach nigdy nie było nudno i zawsze coś się działo. Przykładowo 
w klasie drugiej projektowaliśmy grę planszową, przypominającą popularne Monopoly, 
a gracze rywalizowali w niej o zakup nieruchomości znanych z „Lalki” Bolesława Prusa. Na planszy 

pojawiły się takie pola jak m.in. sklep Wokulskiego czy kamienica Łęckich, a za wszystko płaciło się rublami. Przygotowanie 
takiej planszówki okazało się niezwykle pomocne w utrwaleniu wiadomości związanych z lekturą, a przede wszystkim 
sprawiło nam ogromną satysfakcję. Doświadczenie to bez wątpienia przydało się także w przygotowaniach do matury. 
Dzięki lekcjom w Salezie nabraliśmy też doświadczenia w pisaniu rozprawek i interpretacji wierszy, a także rozwiązywaniu 
testów, które pojawiają się na poziomie podstawowym egzaminu dojrzałości.

Zo� a Di Feliciantonio,
absolwentka

Salez mi się podoba, ponieważ jest tu dużo konkursów, które pozwalają uczniom pokazać swoje 
talenty w różnych dziedzinach, takich jak: moda, muzyka, sport, przyroda czy taniec. W Salezie 
mogę rozwijać swoje zainteresowania i być sobą. Z Panią Dagmarą jeździmy na wycieczki, 
zwiedzamy Wrocław, a lekcje są bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że każdego dnia coś się dzieje. 
Moja klasa jest bardzo fajna, zgrana, koleżeńska i wesoła! 

Esterka Ligorowska,
uczennica klasy 3b SP
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Dlaczego to ważne?
Talenty to wielki, nie zawsze rozpoznany dar, który otrzymuje każdy człowiek. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień należy 
do jednego z najważniejszych zadań  Salezu. To ważny i szeroki projekt edukacyjny, który pomaga uczniom odczytywać 
i zaplanować przyszłość studencką i zawodową.

Jak to robimy?
W Salezie działa około czterdziestu kół zainteresowań, które umożliwiają odkrywanie nowych pasji. Uczniowie mają 
możliwość rozwijać się w kołach naukowych z matematyki, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, jak również 
w kołach artystycznych: ceramice, kole � lmowym, medialny, szkolnej orkiestrze, kole teatralnym czy w sferach sportowych, 
takich jak freestyle, koszykówka, piłka nożna, basen czy taniec. Możliwości u nas pod dostatkiem i każdy może znaleźć coś 
dla siebie.

Kto to robi?
Nazywam się Paweł Skora. Trenuje freestyle football (triki pilkarskie) od 2004 roku. Mam 
na koncie tytuły: Mistrza Świata, Europy i Polski. Jestem autorem książek: ,,Triki piłkarskie. 
Trening, technika, mistrzostwo” oraz ,,Triki gwiazd footballu”. Jestem ambasadorem marki 
GO Sport. Występuje na rożnego rodzaju imprezach, gdzie pokazuje, co potra� ę zrobić 
z piłka. Miałem przyjemność prezentować  swoje umiejętności m.in.: w przerwach meczy UEFA 
EURO 2012, podczas trasy ,,Coca-Cola Victory Tour” w USA, w spektaklu: ,,Destino” w Meksyku, 
w przerwie meczu: FC Barcelona Al-Ahli Saudi FC w Katarze, na festiwalach ,,Saarang” i ,,Udghosh” 
w Indiach, na otwarciu sklepu ,,Futbol Mania” w Hiszpanii, na turnieju: ,,Dana Cup” w Danii 
czy w programie ,,Aloha 5000” w Albanii.

Paweł Skóra, 
trener freestyle football

SALEZ - jak Zainteresowania
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Naukę gry na perkusji rozpocząłem w piątym roku życia w moim mieście rodzinnym 
w Krobi. Fascynacja tym instrumentem przeniosła mnie na wyżyny muzyczne, dzięki czemu 
jako muzyk, perkusista i kompozytor miałem okazję zagrać z wieloma wybitnymi artystami 
w Polsce i za granicą, takimi jak np. Sylwia Grzeszczak, Piotr Cugowski, Stare Dobre Małżeństwo, 
Kev Vox, Andrzej Smolik czy Tomasz Organek. Jednakże jako perkusista od zawsze chciałem 
spełnić swoje marzenie i stworzyć grupę perkusyjną na wzór amerykańskiego Drumline. 
Jest to sztuka gry na instrumentach perkusyjnych, marszowych w połączeniu z choreogra� ą 
i sztuczkami perkusyjnymi, którą zainspirowałem się w wieku czternastu lat. Miałem okazję 

poznać perkusistów z USA, którzy przekazali mi wiedzę, nuty i podzielili się ze mną swoimi doświadczeniami na temat 
Drumline. Sztuka ta wymaga wielu lat pracy pod względem techniki perkusyjnej, koordynacji i co najważniejsze, skupienia 
nad dźwiękiem i swą partią. Zespół Drumline może tworzyć grupa ludzi od dziesięciu do dwustu osób. Kształcąc się w tej 
materii od lat, ćwicząc różne zagrywki Drumlinowe , chcę przekazać swoją wiedzę moim wspaniałym uczniom ze szkoły 
Salezjańskiej i stworzyć z nimi coś, czego jeszcze nigdy nie było w naszym kraju. Sztuka Drumline ma podstawową zasadę: 
,,JEDEN ZESPÓŁ, JEDEN DŹWIĘK”. Posiadając wiedzę, którą nabywałem latami i nabywam, tworzę choreogra� ę i schematy 
rytmiczne. Moim najskrytszym marzeniem jest, aby z grupą polskiego Drumline wyjechać do USA na drumlinowy konkurs.

Marek Kajdrys, 
nauczyciel perkusji

W Salezie prowadzę koło teatralne. Jestem absolwentką podyplomowych studiów reżyserii teatru 
dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, a także polonistyki 
ze specjalnością sztuki widowiskowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studiuję na 
piątym roku reżyserii teatru lalek na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia 
i warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku – w Salezie od przedszkolaków 
do 7-klasistów. Współpracuję także przy licznych przedsięwzięciach teatralnych z fundacjami 
i stowarzyszeniami, takimi jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Broadway Musical 
School, Urtica Dzieciom, Teatrowo, Lalkomat, Edukacja dla Przyszłości czy Fundacja Odkrywamy 

Nieznane. Na swoim koncie mam już kilka swoich realizacji reżyserskich, takich jak „Promienne” i „Wszystko będzie dobrze” 
w AST, „Momo” w Teatrze Arka i „Dzikie łabędzie” w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. Byłam także asystentką reżysera przy 
spektaklu „Ile żab waży księżyc” we Wrocławskim Teatrze Lalek i spektaklu „Kluk” w Teatrze Animacji w Poznaniu. Interesuję 
się teatrem dla dzieci i teatrem z dziećmi. Staram się z pasją angażować we wszystko, co robię. Praca z dziećmi jest dla mnie 
inspiracją do odkrywania nowych form i środków teatralnych.

Karolina Okurowska-Wabnic,
reżyserka, prowadząca koła teatralnego

Film to pewna historia, która aby przyciągała i chwytała za serce musi zostać dobrze 
opowiedziana za pomocą ruchomych obrazów połączonych z warstwą dźwiękową. Istotna jest 
w tym rola reżysera, który  spaja ze sobą poszczególnych członków ekipy � lmowej, wyznaczając 
im zadania, koordynuje je ku wspólnemu celowi, jakim jest gotowe dzieło w postaci � lmu. 
W Salezie bogatym w wiele różnych historii, takim dziełem możemy nazwać edukację, wiedzę, 
jaką zdobywają nasi uczniowie. Św. Jan Bosko powiedział kiedyś, że ,,Być radosnym, dobrze 
czynić i wróblom pozwolić ćwierkać to najlepsza � lozo� a”. Jako koordynator szkolnego koła 
� lmowego, staram się przekazać uczniom swoją wiedzę, jednocześnie pozwalając im próby 

i indywidualne szukanie swojej drogi poprzez doświadczenie, metodą prób i błędów w taki sposób, aby stawać się coraz 
lepszymi, w tym wypadku � lmowcami. Film to sukces nie tylko reżysera, ale także całego pionu osób z różnych specjalizacji. 
Zawsze byłem zdania, że dobrego � lmu nie zrobi się samemu, trzeba zaufać swoim  współtowarzyszą pracy. Jeśli mogę 
powiedzieć o sobie, że jestem szkolnym reżyserem, który ma pod opieką młodych ludzi,  to muszę traktować ich tak, jak 
wspomniane w cytacie wróble – muszę pozwalać im ćwierkać. W Salezie uczymy oraz pozwalamy, aby uczniowie sami byli 
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Nauczanie kształtujące

Ocenianie jest integralną częścią procesu
edukacyjnego.

W naszej szkole w codziennej pracy dydaktycznej mamy 
do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki 
testom, egzaminom i innym formom sprawdzania wiedzy, 
ma potwierdzić to, czego uczniowie się nauczyli. Ocena 
sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy 
nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. 
Zasady oceniania są sformułowane w Wewnątrzszkolnych 
Zasadach Oceniania, w których nauczyciele przedmiotowi 
ustalają Przedmiotowe Ocenianie. Od bieżącego roku 
szkolnego włączamy w nasz wewnątrzszkolny system 
oceniania wybrane elementy oceniania kształtującego 
(„OK”), tak by wspomóc ucznió w procesie uczenia się 
i lepiej przygotować ich do przyswajania wiedzy w dalszym 
życiu. Ocena kształtująca służy do tego, aby uczniowie 
uświadomili sobie, co zrobili dobrze, co źle, a przede 
wszystkim, w jaki sposób poprawić swoją pracę.

Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco uczestniczy 
w programie „Całościowy Rozwój Szkoły- SZKOŁA 
UCZĄCA SIĘ”. W ubiegłym roku placówka otrzymała 
certy� kat, kończący poziom podstawowy, jednocześnie 
wkraczając na poziom zaawansowany, skoncentrowany 
na pogłębieniu rozumienia oceniania kształtującego 
oraz stosowaniu strategii oceniania kształtującego 
z wprowadzeniem praktyk do pracy grona pedagogicznego. 
W naszej szkole nauczyciele współpracują w małych 
grupach, wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą 
warsztat pracy. 

Jeden zespół tworzą nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 
(Agnieszka, Pamela, Marzena, Ejebay, Magdalena oraz 
Dagmara), a drugi nauczyciele przedmiotowi (Ewelina 
Dąbrowska, Agata Kopańska-Mihułka, Marta Kołodziej, 
Anna Kutera). Zespoły spotykają się i omawiają postępy 
wdrażania strategii oceniania kształtującego oraz dzielą 
się swoimi spostrzeżeniami na temat prowadzonych 
lekcji, wykorzystywanych technik pracy oraz tego, co 
można byłoby wykorzystać jako stałą, dobrą praktykę 
nauczycielską. 

SZKOŁA

kreatorami swojego dzieła, z naszym wsparciem tworzyli piękne, nie tylko te � lmowe historie. Nasza szkoła daje mi szerokie 
spektrum możliwości, jako osoba odpowiedzialna za utrwalania ważnych dla życia szkoły chwil jestem usatysfakcjonowany 
z tego, że realizując swoje pasje, mogę rozwijać się w miejscu, które z każdym rokiem staje się coraz lepsze. Należy przy 
tym wszystkim pamiętać, że Salez to przede wszystkim ludzie i to oni tworzą piękno wspólnoty, którą jako pracownicy, 
uczniowie oraz rodzice tworzymy. To wspaniałe uczucie być tego wszystkiego częścią i radość z możliwość dokładania 
swojej małej cegiełki do tego wspólnego dzieła.

Kamil Łohunko, 
� lmowiec, prowadzący koła � lmowego

Salez Projekty
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Raz w miesiącu koordynator projektu – Marzena 
Cieśla prowadzi szkolenia online dla całego grona 
pedagogicznego. Szkolenia mają na celu przybliżenie 
tematu oceniania kształtującego nowym nauczycielom 
Zespołu Szkół Salezjańskich, lepszemu zrozumieniu 
strategii oraz zwiększeniu motywacji do działania.  OK 
otwiera drzwi do współpracy i komunikacji, zarówno 
pomiędzy nauczycielami (wzajemne uczenie się, 
obserwacje lekcji), jak i uczniami (prac a w parach, grupach, 
ocena koleżeńska, informacja zwrotna). Uczy rozmowy, 
dyskusji, podejmowania wyborów, podsumowywania, 
re� eksji.

W obu zespołach od stycznia odbywały się obserwacje 
koleżeńskie. Dzięki temu nauczyciele mogli obsewrować 
warsztat pracy swoich koleżanek i kolegów, poznać nowe 
techniki i metody pracy oraz pomóc prowadzącemu 
nauczycielowi sprawdzić, czy pracuje w prawidłowy sposób 
oraz zgodnie z założeniem oceniania kształtującego. 
Liderami OK w naszej szkole są: Magdalena Smolarczyk 
oraz Marzena Cieśla. 

Celem Zespołu Szkół Salezjańskich na najbliższe lata jest:

• wypracowanie całościowych rozwiązań, które pozwolą 
jej systematycznie rozwijać uczenie się uczniów
i uczennic,

• tworzenie przestrzeni do dzielenia się re� eksjami, 
rozwiązaniami, podejmowanymi działaniami,

• stawianie na poprawę relacji pomiędzy uczniami 
a nauczycielami, między samymi nauczycielami
oraz między dyrektorem a nauczycielami,

• wzmacnianie zespołu w zakresie organizacji 
i prowadzenia procesu uczenia się,

• dawanie okazji do uwspólnienia wartości i celów 
społeczności szkolnej.

Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym 
szkoła będzie mogła ubiegać się o uzyskanie tytułu Szkoły 
Uczącej Się – certy� katu jakości nauczania i uczenia się 
uczniów. 

Marzena Cieśla,
koordynatorka projektu

RozeGRAJ dobrą lekcję

Od 2021 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły bierze 
udział we współtworzeniu projektu “RozeGRAj dobrą 
lekcję”.

Jego autorami są niezwykle energetyczni pasjonaci 
rozwoju: Magdalena Kuriata, Wojciech Grzybowski 
i Krzysztof Kondracki oraz inicjator projektu ks. Jerzy 
Babiak. Ideą projektu było stworzenie zestawu gier do 
wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości w celu 
rozwijania kompetencji uczniów w zakresie zarządzania 
projektami, zarządzania sobą w czasie oraz wzmacniania 
postawy przedsiębiorczej. Po dwóch latach intensywnej 
pracy, dzięki zaangażowaniu inicjatorów, zdobyciu 
grantów i testowaniu pomysłów m.in. podczas zajęć 
lekcyjnych w Salezie, cel został osiągnięty i zwieńczony 
sukcesem. Powstał zestaw 10 gier z fabułą (4 gry planszowe, 
4 gry karciane i 2 gry zadaniowe), pogrupowanych w dwa 
bloki tematyczne: “GRAmy w Projekt” i “GRAmy z Czasem”.

Jak możemy przeczytać na stronie projektu:

„Materiał pozwala przeprowadzić 10 atrakcyjnych lekcji, 
które służą uczeniu się i wychowaniu. Wspierają uczniów 
w rozwoju szeregu umiejętności, ważnych dla dojrzałego
i skutecznego działania oraz kreowania własnej przyszłości 
m.in. myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia 
strategicznego, analizy ryzyka, kreatywnego poszukiwania 
rozwiązań, komunikacji interpersonalnej, działania 
kierowanego na cel, zaczynania z wizją końca. Gry angażują 
i scalają klasę. Rozbudzają ciekawość poprzez współpracę 
i zdrową rywalizację. Każdą lekcję z grą można poprzedzić 
wprowadzeniem do tematu zawartego w celach każdej 
gry i rozwinąć poprzez opracowany trening zadaniowy do 
wykorzystania jako praca własna ucznia”. 
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W lipcu 2021 na terenie naszej szkoły gry w wersji 
warsztatowej testowali nauczyciele z różnych miast Polski, 
a w marcu tego roku jako jedni z pierwszych mieliśmy 
przyjemność zagrać w kilka gier, korzystając ze świeżo 
wyprodukowanych egzemplarzy, których pakiet został 
podarowany Salezowi. Zachęcamy wszystkich uczniów 
i nauczycieli do korzystania z nich jako pomysłu na 
atrakcyjne i owocne spędzenie wspólnego czasu.

Wojciech Grzybowski – przedsiębiorca, trener biznesu, 
coach, twórca gier i narzędzi rozwojowych, autor 
wielu artykułów na temat rozwoju i zarządzania, autor 
programów szkoleniowych dla kadry menadżerskiej, 
trenerów i handlowców.

Krzysztof Kondracki – psycholog i trener biznesu, 
autor i realizator licznych projektów szkoleniowych 
i wdrożeniowych dla polskich i zagranicznych � rm, autor 
publikacji na temat zarządzania oraz psychologii biznesu; 
specjalista w zakresie technik pracy z zespołem oraz 
metodyki pracy trenerskiej. 

Magdalena Kuriata – reprezentuje szkolnictwo 
wyższe, gdzie zajmuje się organizacją kształcenia kadr 
kierowniczych i menedżerskich na studiach MBA.

Ks. Jerzy Babiak – dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich 
DON BOSCO we Wrocławiu.

Aktywne przerwy

,,Aktywne przerwy” to nowy projekt realizowany w naszej 
szkole, którego inicjatorami są nauczyciele wychowania 
� zycznego i przeznaczony jest dla całej społeczności 
Salezu, a przede wszystkim dla uczniów. Pomysł 
aktywizacji uczniów podczas długich przerw między 
lekcjami narodził się we wrześniu, kiedy to po opracowaniu 
wyników diagnoz przeprowadzonych po powrocie 

uczniów z wakacji zauważyliśmy u nich znaczny spadek 
sprawności ogólnej. Okres pandemiczny mocno zaburzył 
harmonijny rozwój � zyczny u dzieci, dlatego w gronie 
nauczycieli wychowania � zycznego postanowiliśmy 
poszukać rozwiązań, które pozwolą choć w małym stopniu 
nadrobić zaległości z ostatnich dwóch lat. Nasza inicjatywa 
to nie tylko odpowiedź na potrzebę ruchu wśród naszych 
uczniów, ale też wiele innych aspektów, które mają 
na celu w prosty sposób uatrakcyjnić czas spędzony 
w szkole. Do najważniejszych możemy zaliczyć: integrację 
uczniów różnych klas, odprężenie i zrelaksowanie się po 
wysiłku umysłowym, wyrobienie nawyku podejmowania 
aktywności � zycznej czy po prostu odmienny sposób 
spędzania czasu podczas przerwy.

Nasz projekt realizujemy podczas długich przerw 
między lekcjami i obejmuje on szereg konkurencji 
sprawnościowych, które nie wymagają dużego nakładu sił 
i przede wszystkim ich poziom trudności jest dostosowany 
do wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdego miesiąca 
nauczyciele przedstawiają zasady obowiązujące podczas 
wykonywania zadań ruchowych, a uczniowie bez presji 
i ograniczeń mogą poprawiać swoje umiejętności 
w zakresie zarówno sportów zespołowych (np. rzuty do 
kosza) jak i gier rekreacyjnych (badminton, skakanka czy 
rzuty do celu). Mamy nadzieję, że nasz projekt da uczniom 
wiele radości, a czas spędzony na świeżym powietrzu pozwoli 
wyrobić u nich nawyk systematycznej aktywności.

Nacjonalizmy są wczorajsze

Od tego roku w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację 
corocznego projektu „Nacjonalizmy są wczorajsze”.

Wpisując się w program pro� laktyczno-wychowawczy 
Salezu zauważyliśmy, że w dzisiejszych czasach niezbędne 
jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie 
tradycji. Treści te niosą za sobą wiele wartości istotnych dla 
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życia i kształtowania osobowości młodych ludzi. Głównym 
punktem naszego projektu jest wyjazd drugich klas 
licealnych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, czyli miejsca pamięci stworzonego 
w przestrzeni byłego niemieckiego, nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego. Wydarzenie jest poprzedzone 
wieloaspektowym przygotowaniem uczniów: odbywają 
się zajęcia z historii, wiedzy o społeczeństwie, katechezy 
oraz spotkanie z psychologiem. Chcemy, by nasi uczniowie 
w pełni rozumieli, jakie miejsce odwiedzają, jak należy się 
w nim zachować oraz jak radzić sobie ze skomplikowanymi 
emocjami towarzyszącymi tej wizycie. 

Poprzez realizację projektu ,,Nacjonalizmy są wczorajsze” 
nauczyciele naszej szkoły pragną przybliżyć uczniom 
wiedzę o jednym z najtrudniejszych elementów 
z dziejów Polski. Pragniemy rozbudzić w młodzieży uczucia 
i postawy patriotyczne, wpoić szacunek i przywiązanie 
do tradycji i historii własnego kraju, przybliżyć trudy, 
z jakimi musieli się zmierzyć nasi rodacy oraz miliony 
osób innych narodowości. 

Patriotyzm współcześnie jest często postawą zapomnianą. 
W codziennym pędzie zapominamy o czasie na chwile 
re� eksji, które należą się ważnym momentom z dziejów 
świata, a przede wszystkim Polski, tym bardziej, że jest ona 
państwem doświadczonym wyjątkowo trudną historią. 
Chcemy, by uczniowie Salezu zachowywali pamięć oraz 
czuli rozbudzoną odpowiedzialność za kształtowanie 
przyszłości.

Rolkowa pielgrzymka wrocławska

Od 2016 rok Selez wraz Salezjańskim Wolontariatem 
Misyjnym ,,Młodzi Światu” we Wrocławiu organizuje 
nietypową, alternatywną co do formy, pielgrzymkę na Jasną 
Górę. Uczestnicy na rolkach przez 4 dni pokonują dystans 

ponad 200 km. Ich celem jest umocnienie wiary, a także 
spotkanie z Maryją.  Wspólnota, przede wszystkim ludzi 
młodych, modli się, śpiewa, uczestniczy w sakramentach 
i konferencjach, pozytywnie buduje wspólnotę i kreuje 
niepowtarzalną i jedyną atmosferę. W jej organizację 
zaangażowanie są nasi księża:  ks. Jerzy Babiak, dyrektor 
oraz ks. Tomasz Hawrylewicz, katecheta.

Trudne Sprawy

Już ponad trzysta audycji Trudne Sprawy poprowadziła 
grupa radiowa Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.  
W Radio Rodzina we Wrocławiu, audycja Trudne 
Sprawy zalicza się do jedynej, prowadzonej bez 
przerwy od 2005 roku.

„Jej istnienie i obecność jest dzięki pasji. Zwłaszcza pasji 
młodzieży, która w kolejnych zespołach, mimo wielu obaw, 
z audycji na audycję, coraz bardziej przekonywała się, 
że prowadzanie Trudnych Spraw może być fantastyczną 
przygodą. Dla mnie radością  jest to, że moja pasja zachęca 
i prowadzi. Jestem w pełni przekonany, że tylko razem 
możemy tworzyć ten całkowicie alternatywny czas głębokiej, 
inspirującej i interesującej radiowej re� eksji” – mówi 
ks. Jerzy Babiak, twórca i realizator audycji, a także dyrektor 
Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu.  
Do tej pory w audycji pracowało ponad 100 uczniów. 
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Do ich zadań należało przygotowywanie sond, a także 
jej współprowadzenie. Zgodnie z założeniem i misją 
realizowano tematy o bardzo wysokim poziomie trudności, 
obejmujące zakres życia społecznego, politycznego czy 
też życia Kościoła. Wśród nich gender, molestowanie 
seksualne, wiara, wojna, polityka, ubóstwo, władza, misje, 
młodzież i wiele innych.  Oprócz głosów prowadzących 
znaczącym i ciekawym jest głos zapraszanych ekspertów. 
Rosiak, Prusak, Augustyn, Miodek, Polko to tylko niektórzy. 
Ponadto audycję ubogacają sondy uliczne, a także 
telefony słuchaczy. Jej ważnymi i znaczącymi momentami 
są piosenki, wyłącznie polskich wykonawców, które 
zawsze  treścią wpisują się tematykę audycji. Trudne 
Sprawy to czas otwartej rozmowy, poszukiwania, re� eksji. 
Nawet w wypadku najbardziej kontrowersyjnych tematów 
nie jest ona nigdy okazja do formułowanie twardych 
i niepodważalnych stanowisk. Audycja ulega ciągłej 
innowacji. Między innymi od roku możemy jej słuchać 
na internetowych podcastach Spotify oraz Anchor, a od 
wielu lat posiada fanpage i logo. Audycję Trudne Sprawy 
można słuchać w każdy pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek 
miesiąca od godz. 20.00 w Radio Rodzina nie tylko na 92 fm, 
ale także na www.radiorodzina.pl W skali ogólnopolskiej 
audycja Trudne Sprawy  jest niespotykanym zjawiskiem 
radiowym i kulturowym. 

Złote Pióro

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra 
MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY ma swoją bogatą 
historię. 

Jego początki sięgają roku 2005. A zaczęło się bardzo 
zwyczajnie, bo od przypadkowego spotkania w 2004 
roku dwóch księży dyrektorów: Gościa Niedzielnego 
i Liceum Salezjańskiego. Owo spotkanie zaowocowało 
ideą stworzenia konkursu dla uczniów szkół średnich, 
techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół 
podstawowych województwa dolnośląskiego. Idea ta 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Dotychczas nadesłano 
ponad 2500 prac z ponad 100 szkół miast i miasteczek 

naszego regionu, które zadziwiały niepowtarzalnością 
i bogactwem myśli, nieprzeciętną erudycja, a czasami 
słowami mądrego krytycyzmu, lecz przede wszystkim 
zachwycały wrażliwością estetyczną i emocjonalną. 
Różnorodne formy literackie: eseje, felietony, opowiadania 
zawierały wiele interesujących przemyśleń, których nie 
powstydziłby się niejeden publicysta czy literat. Wyrazem 
uznania dla laureatów są uroczyste gale i uświetniające 
je występy znanych artystów, a także wartościowe 
nagrody. Niewątpliwie splendoru i rangi konkursowi: 
MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY dodaje honorowy 
patronat reprezentowany przez wybitne osobistości, 
pełniące najważniejsze urzędy w województwie i w jego 
stolicy, media, a także współorganizatorzy, dla których 
istotne jest miejsce małej i dużej ojczyzny w Europie.

Wielokrotnie inteligentna dydaktyka 
Salezu

Nauczanie i uczenie się według teorii inteligencji 
wielorakich staje się znakiem rozpoznawczym Salezu. 

W procesie dydaktycznym staramy się dostrzec i wyko-
rzystać indywidualne, często wyjątkowe i niepowtarzalne 
zdolności każdego ucznia. Tak jak Howard Gardner wiemy, 
że każdy uczeń naszego przedszkola, szkoły podstawowej 
i liceum, może rozwijać się właśnie dzięki swoim (nie za-
wsze odkrytym) uzdolnieniom: logiczno-matematycznym, 
językowym, przyrodniczym, muzycznym, przestrzennym, 
kinestetycznym, intrapersonlanym, interpersonalnym 
i egzystencjonalnym. Ten rodzaj kształcenia skoncen-
trowany na rozwoju indywidualnym, uczy jednocześnie 
poszanowania różnorodności i odmienności wszystkich 
uczniów w grupie. Pozwala również uczyć się właśnie dzię-
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ki tej odmienności i różnorodności, a uczniowie i nauczy-
ciele z niecierpliwością oczekują zaskakujących projektów 
realizowanych z wykorzystaniem inteligencji wielorakich: 
plakatów, lapbooków, � lmików, wierszy, piosenek, wpisów 
na blogu czy stronie internetowej.

Salez ekologiczny

Sortowanie śmieci, zbiórka nakrętek, płyt CD i baterii, 
Święto Ziemi z pokazem mody ekologicznej, Dzień 
Sprzątania Świata z rzeczywistym zaangażowaniem 
klas w zbieranie śmieci, to tylko dodatkowe aktywności 
wskazujące na ekologiczną tożsamość Salezu.

Jednakże tą najmocniejszą i najważniejszą stroną jest 
jego ekologiczna infrastruktura. Obecnie, przeprowa-
dzona przed 2 latami, termomodernizacja obiektu przy 
ul. Świętokrzyskiej pozwala cieszyć się wytwarzaną co-
dziennie „zieloną energią”. Ocieplony budynek nie po-
trzebuje już tak wiele energii cieplnej, w  100% oświetle-
nie ledowe nie pochłania dużej ilość energii elektrycznej, 

a powietrze pompy ciepła produkują, dzięki 180 panelom 
słonecznym, wystarczającą energię do pokrycia istnieją-
cych potrzeb ciepła i oświetlenia. Jak do tej pory, zgodnie 
z pomiarami, wytworzona dzięki słońcu czysta energia 
równoważna jest posadzeniu 473 drzew, niewytworzeniu 
18,5 tony CO2 oraz niewyemitowaniu do atmosfery zanie-
czyszczeń spowodowanych prowadzeniem samochodu 
przez 73 961 km.

Głosy uczniów z Ukrainy
Mam na imię Polina. Jestem z Ukrainy. Uczę się w klasie 1c w Salezjańskim Liceum 
Ogólnokształcącym drugi miesiąc i bardzo mi się tutaj podoba. Sale są dobrze wyposażone, 
a nauczyciele są bardzo mili, zaangażowani i zawsze pomocni. Zespół uczniowski jest bardzo 
życzliwy i mile nastawiony do nowych uczniów. Mamy dużo ciekawych wyjazdów i wycieczek 
szkolnych. Bardzo się cieszę, że tra� łam akurat do tej szkoły.

Polina Zhehulska, 
uczennica klasy 1c LO

Jestem Dasza Szendryk, pochodzę z miasta Dniepr na Ukrainie. Mieszkam w Polsce od dwóch 
miesięcy i w tym czasie uczęszczam do liceum Salezjańskiego. Bardzo mi się tutaj podoba. 
Od razu poznałam nowych, dobrych przyjaciół. Nauczyciele traktują uczniów z Ukrainy 
z wyrozumiałością, starają się tłumaczyć trudny materiał. Bardzo spodobał mi się wyjazd 
w góry, kiedy miałam okazję nauczyć się jeździć na nartach i chociaż nie wszystko mi się udawało, 
ale mam dobre i ciepłe wspomnienia. Uważam, że robię postępy w nauce języka polskiego 
i w znacznym stopniu mogę porozumiewać się z kolegami i koleżankami z liceum. Jestem 
bardzo wdzięczna za to, że zostałam tak życzliwie przyjęta w liceum, bo przed wyjazdem 

z domu bardzo się denerwowałam, a po przybyciu zrozumiałam, że wszyscy pragną nam pomóc. Dziękuję za wsparcie 
Ukrainy i modlitwę za nią każdego ranku – jest to bardzo wzruszające.

Dasza Shendryk, 
uczennica klasy 1a LO
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Mam na imię Jarosław. Mam 16 lat i jestem w Polsce od dwóch miesięcy. Moja nauka języka 
polskiego rozpoczęła się wraz z  nauką w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym. Dostrzegam 
niewielkie różnice między nauczaniem w Polsce a na Ukrainie. W polskiej szkole zaskakująco 
dużo czasu mamy na przerobienie jednego tematu i stosuje się tutaj inne metody rozwiązania 
zadań matematycznych i chemicznych. Bardzo dobrze się tutaj czuję. 

Jarosław Dubovyi, 
uczeń klasy 1b LO

Kiedy pierwszy raz wchodziłem do liceum salezjańskiego towarzyszyła mi myśl, że spotykam 
samych bardzo, przyjaznych ludzi. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wszyscy 
starają się pomóc w każdej sytuacji. Jest wiele różnic w stosunku do mojej poprzedniej szkoły, 
największym problemem są przede wszystkim różnice językowe, jednak daję sobie radę i na 
lekcjach wiele rozumiem, a jeśli nie, to nauczyciele są bardzo pomocni. Chciałbym również 
podziękować wszystkim, którzy umożliwili wyjazd uczniów ukraińskich na Białą Szkołę – to było 
niezapomnianie. Mogę powiedzieć, że bardzo polubiłem tę szkołę. Odczuwamy codziennie 
ogromną pomoc i to jest dla mnie bardzo ważne. 

Michał Yankovchuk, 
uczeń klasy 1a LO

Mam na imię Władysław, jestem z Ukrainy i uczę się w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, 
jestem tutaj od dwóch miesięcy i mogę podzielić się wrażeniami. Najpierw, kiedy przyjechałem, 
spotkali mnie moi koledzy z klasy, którzy byli dla mnie bardzo mili, wszystko pokazywali, 
podpowiadali i traktowali mnie z szacunkiem. Podobają mi się też nauczyciele, którzy ciekawie 
uczą, pomagają, jeśli czegoś nie wiesz i doceniają swoich uczniów. Byłem zdumiony, że nauka 
może być tak interesująca i oparta na dobrych relacjach między uczniami i nauczycielami. 
Liceum bardzo mi się podoba, bo zajęcia są dobrze zorganizowane. Chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na stołówkę i dietę, którą się tam stosuje. Bardzo mi sią podoba, że gotują 
zdrowo i smacznie. W ciągu tych dwóch miesięcy liceum pozostawiło wyłącznie pozytywne 
emocje i mam nadzieję, że będę nadal się tutaj uczył.

Władysław Horkusha, 
uczeń klasy 1c LO

Od czasu kiedy przyszedłem do Liceum Salezjańskiego, spotykam tutaj wyłącznie pozytywnych 
uczniów i nauczycieli, którzy zawsze są gotowi do pomocy. Jestem pod wrażeniem poziomu 
wiedzy nauczycieli, tematów i sposobów prowadzenia lekcji. W takich warunkach chce się uczyć 
i stawać lepszym. Duże wrażenie wywarły na mnie wycieczki szkolne i organizacja tych imprez. 
Spodobało mi się, że mieliśmy wybór, które przedmioty nas interesują i liczba lekcji zależy 
od dziedziny, do której mamy predyspozycję. Uważam, że to wspaniałe rozwiązanie. Nauka 
w tym liceum to nic innego jak dobra zabawa! 

Michał Maidanskyi,
 uczeń klasy 2a LO
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Przyjechaliśmy z synem Iwanem do Polski pod koniec lutego. Przed tym byłam tutaj już kilka 
razy, lecz ten przyjazd zdecydowanie różni się pod wieloma względamiod poprzednich. Jeżeli 
wcześniej poznawałam Polskę jako kraj turystyczny, to tym razem patrzę na nią jako na miejsce, 
które ma pozostać dla mnie na jakiś czas domem. W domu ma być ciepło, spokojnie i bezpiecznie. 
I tak właśnie czujemy się tutaj, ponieważ podstawą szczęśliwego domu jest rodzina, a wszyscy, 
którzy są wokół nas traktująnas jak własną rodzinę, podchodzą do nas z życzliwością, obdarzają 
nas opieką i dbają o nas. Jeżeli chodzi o moją pracę, to mam dużo satysfakcji, bo uczę uczniów 
z Ukrainy języka polskiego, a są oni w dzisiejszych czasach są szczególnie zmotywowani 
do nauki, bo zdają sobie sprawę, że język polski jest w ich sytuacji niezbędny. 

Mirosława Danyliuk,
nauczycielka języka polskiego dla obcokrajowców

SZKOŁA

Głosy rodziców
Przed pięcioma laty, wspólnie z mężem, podjęliśmy decyzję  o zmianie szkoły dla naszych dzieci. Nie było łatwo przekonać 
wówczas uczennicę klasy 7 i ucznia klasy 3 SP do takiej rewolucji. Nasze dzieci obawiały się zmiany otoczenia i utraty przyjaciół. 
Dzisiaj jednak oboje zgodnie przyznają, że była to najlepsza decyzja. Salez to szkoła inna niż pozostałe. Szkoła w której widać 
radość. To miejsce, gdzie dzieci się rozwijają, odkrywają swoje talenty i rozumieją, że nie oceny są miarą ich wartości. To szkoła, 
która uczy tolerancji i otwartości na inne kultury i tradycje, poprzez liczne wymiany międzynarodowe oraz projekty ERASMUS, 
pokazuje na czym polega prawdziwy wolontariat i zachęca do uczestnictwa w nim. Dzieci uczęszczając tutaj wynoszą wartości, 
które są dla mnie i mojej rodziny bardzo ważne. Muszę przyznać, że nie tylko dzieci. Do aktywnego włączenia się w życie szkoły 
zostałam sama zachęcona poprzez działalność w Radzie Rodziców. Tam, wspólnie z innymi rodzicami, nauczycielami i uczniami 
włączaliśmy się z w liczne szkolne projekty poprzez organizację zabaw, bali, festynów. Odkryłam jak wielką przyjemność 
może sprawić angażowanie się rodzica w szkolne życie dzieci, łącząc to z pełnym  zaufaniem  do pracy nauczycieli  oraz zasad 
panujących w szkole. Obecnie zaangażowałam się również w reaktywację  Stowarzyszenia „SALEZ dla Dobrej Przyszłości”, 
którego, wraz z wieloma wspaniałym osobami (przyjaciółmi i absolwentami Salezu), zostałam członkiem. Mamy nadzieję, 
że wkrótce, realizując działalność statutową Stowarzyszenia będziemy wsparciem dla dalszego rozwoju całego Zespołu Szkół 
Salezjańskich we Wrocławiu. Gratuluję dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom Salezu – 5 lat funkcjonowania szkoły 
oraz życzę nam wszystkim jej dalszych sukcesów. 

Małgorzata Suwalska

Salez jest wspólnotą oraz szczególnym miejscem, gdzie nasze dzieci przede wszystkim budują osobowość w oparciu 
o najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w życiu. Rodzinna atmosfera szkoły sprawia, że ludzie młodzi nawiązują wiele 
przyjaźni, pomagają sobie wzajemnie. Salez stwarza wiele możliwości rozwoju, organizując różne uroczystości i angażując 
wszystkich: uczniów, nauczycieli i rodziców. Przez udział w licznych akcjach charytatywnych nasze dzieci uczą się empatii 
i patrzenia na świat przez pryzmat potrzeb innych ludzi, nie tylko swoich. Otrzymują doskonałe fundamenty pod dorosłe życie, 
zdobywając wiedzę i nowe umiejętności. Uczestniczą w ciekawych projektach, do których chętnie się przygotowują. Wartości, 
które przekazywane są w Salezie owocują w domu rodzinnym. Łatwiej jest rozmawiać z dzieckiem oraz  zrozumieć i wesprzeć 
jego potrzeby. Salez to naszym zdaniem bardzo dobra inwestycja w przyszłość dzieci!

Beata i Jacek Rulewicz

Salez to miejsce, w którym zarówno nasze dzieci, jak i my rodzice czujemy się bezpieczni i zaopiekowani. To miejsce, w którym 
nasze dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale również poznają otaczający je świat. Salez to miejsce wyjątkowe, w którym nasze 
dzieci każdy dzień rozpoczynają z radością i uśmiechem na twarzy. Jednak przede wszystkim w Salezie nasze dzieci poznają 
wartości ważne w życiu młodego człowieka oraz chrześcijanina pod opieką wspaniałych nauczycieli i opiekunów.

Wioleta Maicher-Szyszka
Adam Szyszka
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Symbole szkoły
Bardzo ważnym elementem naszej szkoły jest wychowywanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości 

do ojczyzny oraz szacunku dla symboli zarówno narodowych jak i szkolnych. Istotnymi elementami tego 

wychowania są szkolne godło, sztandar oraz hymn. Symbole te mają wzbudzać w uczniach poczucie wspólnoty, 

mają być prezentowane z dumą i noszone przez wszystkich członków naszej, szkolnej społeczności.

Godło szkoły

Jest znakiem rozpoznawczym szkoły, uczniowie z dumą noszą go na swoich mundurkach szkolnych. W miejscu centralnym 

godła znajduje się międzynarodowy znak Salezjanów tzw. „domek”, który nie tylko wskazuje na międzyludzką jedność, 

solidarność i miłość, ale także na obecność dwóch postaci ludzi młodych, skupionych wokół tej najważniejszej, Ojca 

i Nauczyciela młodzieży św. Jana Bosko. Znakami bezpośrednio wskazującymi na Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO 

we Wrocławiu jest trójkolorowa droga, która prowadzi do celu, do św. Jana Bosko, do tego, który uczy i wskazuje, jak i po 

co żyć. Kolor żółty dedykowany jest przedszkolu, kolor zielony szkole podstawowej, a kolor bordowy liceum i technikum. 

Ponadto każdy kolor ma swoje znaczenie i wymowę: żółty – pogoda i radość, zielony – życie i nadzieja, bordowy – dojrzałość 

i dostojność. Równoległy ich bieg pokazuje, że wszystkie trzy podmioty edukacyjne są jednością w życiu, działaniu i drodze 

do wyznaczonego celu.

Sponsorzy sztandaru

Dziękujemy!

ZŁOTY GWÓŹDŹ 

Państwo Ku� eta 

Państwo Nocoń 

Państwo Grzybowscy 

Państwo Szturowie 

Pani Ewa Kosarczyn
i Pan Jacek Piotrzkiewicz

SREBRNY GWÓŹDŹ 

Państwo Zakrzewscy 

Państwo Bachar 

Kamila i Ewa Sawicka

BRĄZOWY GWÓŹDŹ 

Państwo Marciniak 

Państwo Babiakowie

Państwo Suwalscy
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Sztandar szkoły

Został wykonany na jubileusz 5-lecia naszego zespołu przez Pracownię Haftów Artystycznych z Poznania.

Rewers: na niebieskim tle, wyrażającym Niebo, tj. wyższe cele człowieka; w centrum znajduje się Godło Polski, wskazujące 
na przywiązanie do naszej Ojczyzny; godło otacza 12 gwiazd wpisujące Salez we wspólnotę krajów Unii Europejskiej. 
Jednocześnie są one odzwierciedleniem 12-stu gwiazd otaczających Maryję, tak jak mówi Apokalipsa św. Jana: „Potem wielki 
znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”, 
będących wyrazem wstawiennictwa Maryi do Boga Ojca za naszą Ojczyzną, Miastem i Zespołem; na górnej i dolnej części 
widnieją słowa św. Jana Bosko, będące jednocześnie misją szkoły: „Być dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem”.

Awers: złoto według „Słownika Symboli” Kopalińskiego oznacza: „wiarę, doskonałość, cel, dążenia, miłość, chwałę 
i wieczność”; złoty w kwadracie pas otaczający logo Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu wpisuje 
społeczność Salezu w te przymioty. Logo Salezu w centralnym miejscu zawiera międzynarodowe logo Towarzystwa 
Salezjańskiego tzw. Domek Salezjański, oddaje ono najważniejsze cechy charyzmatu i oddziaływania to jest: miłość, jedność, 
rodzinną atmosferę, a także bliskość wychowanków przy św. Janie Bosko (trzy postacie); trójkolorowa droga prowadzi 
poszczególne, ale zjednoczone jednostki zespołu do swojego patrona św. Jana Bosko, a przez niego do Boga.

SZKOŁA
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Hymn

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Autorem słów hymnu jest 
Elżbieta Warulik, emerytowany nauczyciel języka polskiego w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu, a kompozytorem 
melodii Julia Janczura, nauczyciel muzyki w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Hymn ten jest symbolem szczególnym, 
nawiązującym do źródeł powstania naszego zespołu szkół, łączy w sobie słowa napisane jeszcze na potrzeby prywatnego, 
salezjańskiego liceum we Wrocławiu z nowymi słowami, napisanym na jubileusz 5-lecia Zespołu Szkół Salezjańskich DON 
BOSCO we Wrocławiu. 

1. My ze Szkół Salezjańskich Zespołu

wierzymy w dobro czynione pospołu

szlachetne czyny niechaj nas sławią,

a Boże dłonie nam błogosławią.

Szatan się boi ludzi radosnych,

więc w sercach mamy zapach wiosny,

Święty Jan Bosco Salezu patronem,

On dla nas zawsze zostanie wzorem.

ref. Żegnaj smutku żegnaj trosko

towarzyszy nam ksiądz Bosko

Blisko nieba szybujemy

zło świata zwyciężać chcemy.

2. Sercem dawane nauki pobieramy,

Na dobrych chrześcijan wyrastamy.

Uczciwi z nas są obywatele,

Bo takich Polsce potrzebnych jest wiele.

Nie zabraknie nam wytrwałości,

Bo ogrom w nas jest Bożej miłości.

Zło dobrem pokonamy-

Takie pragnienie dzisiaj mamy!

3. My pięknem Bożym jesteśmy młodzi

Miłość Stwórcy wielkość w nas rodzi

I choć świat nasz pełen jest niezgody

My, młodzi, dodamy mu urody.

Wiara, modlitwa to nasza siła

Będzie ku dobru nas prowadziła.

Święci Jan Bosko, Dominik Savio

Zawsze i wszędzie nam błogosławią

SZKOŁA
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SUKCESY

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Anna Mrówka – w roku szkolnym 2017/2018

Jan Miniajluk – w roku szkolnym 2018/2019

Kacper Maksymiuk – w roku szkolnym 2019/2020

Barbara Suwalska –  w roku szkolnym 2020/2021

Dominika Szwabowicz – w roku szkolnym 2020/2021

Zofi a Di Felicantonio – w roku szkolnym 2021/2022

Andrzej Piątek – w roku szkolnym 2021/2022

STYPENDIUM PROMEVERE TALENTA

Zofi a Di Felicantonio w roku szkolnym 2020/2021

Elżbieta Kaczkowska w roku szkolnym 2020/2021

Justyna Osarczuk w roku szkolnym 2020/2021

KONKURSY

Aleksandra Rudnicka I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Frankofonii,

 w roku szkolnym 2021/2022

Joanna Solecka I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 „Poezja i proza lagrowa więźniarek Ravensbruck”, w roku szkolnym 2021/2022

Marta Piasecka II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 „Poezja i proza lagrowa więźniarek Ravensbruck”, w roku szkolnym 2021/2022

Zuzanna Podemska I miejsce w wojewódzkim dolnośląskim konkursie

 z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w grupie szkół średnich

Anna Krzyżak III miejsce w etapie diecezjalnym 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 w roku szkolnym 2021/2022
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Wrocław
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 Nort sur Erdre
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 Meuselwitz
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 Kaposvár

  Istanbul

Ankara 

SZKOŁA

AKREDYTACJA ERASMUS+ 2022 - 2027

Międzynarodowe relacje partnerskie byłe i obecne
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www.salez-wroc.pl

www.podstawowa.salez-wroc.pl

www.przedzkole.salez-wroc.pl

www.liceum.salez-wroc.pl

www.technikum.salez.pl

PROJEKTY

www.zlote-pioro.pl

www.rolkowa-wroc.pl

www.misje.salez-wroc.pl

ERASMUS +

www.forest.erasmusproject.eu

www.itethics.eu

www.volcano-erasmusplus.eu

www.geoparks.erasmusproject.eu

www.european-� ow.eu

www.comenius-rivers.eu

www.nationalparks-comenius.eu

SZKOŁA

SALEZ w internecie

facebook.com/SalezWro

instagram.com/salez_wroc

SOCIAL MEDIA

SZKOLNA AUDYCJA TRUDNE SPRAWY

SZKOLNA TELEWIZJA TVSLOWROC

/TVSLOWROC
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Podziękowania

SALEZ
to dzieło ludzi dobrego serca!
Ludzi wrażliwych na sprawy wartościowego wychowania.
Ludzi mądrych, szeroko patrzących w przyszłość życia społecznego.
Ludzi odważnych w decyzjach i działaniach.
Ludzi marzących o pięknym, pełnym pokoju i szacunku świecie.

Dziękujemy za wspólne (z)budowanie Salezu:

ks. Józefowi Kupnemu – Arcybiskup Metropolita Wrocławskiks. Józefowi Kupnemu – Arcybiskup Metropolita Wrocławskiks. Józefowi Kupnemu

dr Rafałowi Dutkiewiczowi – prezydentowi Miast Wrocławia w latach 2002-2018dr Rafałowi Dutkiewiczowi – prezydentowi Miast Wrocławia w latach 2002-2018dr Rafałowi Dutkiewiczowi

Jackowi Sutrykowi – prezydentowi Miasta WrocławiaJackowi Sutrykowi – prezydentowi Miasta WrocławiaJackowi Sutrykowi

Romanowi  Kowalczykowi  – Dolnośląski Kurator OświatyRomanowi  Kowalczykowi  – Dolnośląski Kurator OświatyRomanowi  Kowalczykowi

Zbigniewowi Ładzińskiemu – prezesowi Dolnośląskiej Izby RzemieślniczejZbigniewowi Ładzińskiemu – prezesowi Dolnośląskiej Izby RzemieślniczejZbigniewowi Ładzińskiemu

Jarosławowi Delewskiemu – dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Miasta WrocławiuJarosławowi Delewskiemu – dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Miasta WrocławiuJarosławowi Delewskiemu

Pawłowi Kalecie – dyrektorowi Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miasta Wrocławia

Dominice Haladin-Zawiślak - dyrektor Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miasta WrocławiaDominice Haladin-Zawiślak - dyrektor Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miasta WrocławiaDominice Haladin-Zawiślak

Lechowi Filipiakowi – dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miasta WrocławiaLechowi Filipiakowi – dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miasta WrocławiaLechowi Filipiakowi

Janowi Bujakowi – dyrektorowi Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miasta WrocławiaJanowi Bujakowi – dyrektorowi Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miasta WrocławiaJanowi Bujakowi

Elżbiecie Berezowskiej - Skarbnik Województwa DolnośląskiegoElżbiecie Berezowskiej - Skarbnik Województwa DolnośląskiegoElżbiecie Berezowskiej

dr Pawłowi Wróblewskiemu – dyrektorowi Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiudr Pawłowi Wróblewskiemu – dyrektorowi Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiudr Pawłowi Wróblewskiemu

Markowi Drasowi – prezesowi Radiotechnika Marketing Spółka Z O.O. we WrocławiuMarkowi Drasowi – prezesowi Radiotechnika Marketing Spółka Z O.O. we WrocławiuMarkowi Drasowi

Bohdanowi Aniszczykowi – radnemu Urzędu Miasta WrocławiuBohdanowi Aniszczykowi – radnemu Urzędu Miasta WrocławiuBohdanowi Aniszczykowi

Janu Chmielewskiemu – były radny Urzędu Miasta WrocławiaJanu Chmielewskiemu – były radny Urzędu Miasta WrocławiaJanu Chmielewskiemu

Lilli Jaroń – była dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia

Annie Morawieckiej

Salezjanie, rodzice, dzieci, młodzież, absolwenci

Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
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