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Rok obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko  

„Wierzymy, że to Dwusetlecie będzie okazją do prawdziwej odnowy 

duchowej i duszpasterskiej, okazją do ożywienia charyzmatu i uczynie-

nia Księdza Bosko rzeczywiście aktualnym, jakim był zawsze dla mło-

dzieży. Wierzymy, że będzie także okazją do przeżywania, z odnowio-

nym przekonaniem i nową siłą, powierzonego nam Posłannictwa, rea-

lizowanego zawsze dla dobra dzieci i młodzieży całego świata, zwłasz-

cza tych, którzy nas potrzebują, najbiedniejszych i bezbronnych.”  
 

(ks. Ángel Fernández Artime - Castelnuovo Don Bosco, 16 sierpnia 2014 r.) 

Maryjność Księdza Bosko. Matka i Mistrzyni  

Jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy w na-
szych domach figurki maryjne, takie ze święconą 
wodą z jakiegoś sanktuarium. Niektórzy patrzą na 
to z niesmakiem, mówiąc „ludowszczyzna”, że to 
takie płytkie, folklor, a nawet nie folklor, tylko kicz 
itp. Słyszałem o osobie, która uważała, że ma bar-
dzo rozbudowaną pobożność maryjną. Wyrazem tej 
pobożności było założenie niebieskiej koszuli w so-
botę, takie kolorystyczne nawiązanie do dnia maryj-
nego. W żaden sposób nie oceniam tego, gdyż nie 
znam dokładnej motywacji takich poczynań. Zaw-
sze boję się trochę, że to wszystko, co czasem lekko-
myślnie nazywamy „brakiem głębi”, będzie nam 
otwierać bramy nieba. Ostatecznie  pobożność ma-
ryjna nie polega na gromadzeniu obrazów i figurek 
Matki Boskiej, lecz na tym, by naśladować Maryję  
w jej cnotach. 

W snach księdza Bosko bardzo wyraźnie 
widzimy też realną pomoc i wsparcie, którego źró-
dłem jest Maryja. Zajmuje Ona wyjątkowe miejsce 
w życiu świętego. Nie sposób odnieść się do wszyst-
kich wątków maryjnych w życiu św. Jana Bosko, 
wymagałoby to bardzo obszernej analizy. W śnie 
„Różana altana” Maryja prowadzi księdza Bosko do 
ogrodu, w którym ścieżki pokryte są różami. Nie 
wszyscy jednak, którzy towarzyszą kapłanowi, po-
trafią przejść taką ścieżkę, rozrywającą i raniącą sto-
py. Ten sen chyba najlepiej ze wszystkich ukazuje 
całe życie księdza Bosko. Jak sam wspominał sale-
zjanom, nie była to zwykła wizja, a prawdziwe ma-
ryjne objawienie. We śnie Matka Boża kazała księ-
dzu Bosko przejść drogę usłaną różami. Kiedy mó-
wimy o kimś, że jego życie jest „usłane różami”, 
mamy na myśli życie beztroskie, w którym wszyst-
ko pomyślnie się układa. Wszyscy ci, którzy obser-
wują idącego kapłana, myślą podobnie, ale problem 
w tym, że nie widzą kolców wbijających się w jego 
ciało. Ksiądz Bosko ledwo sobie radzi, ale sens tej 
drogi wyjaśnia właśnie Maryja. Róże to kwiaty koja-
rzące się nam z miłością, a miłość wymaga poświę-

cenia i niejednokrotnie sprawia ból. Wydaje się, że 
ksiądz Bosko jako kochający wychowawca dzięki 
Matce Bożej doskonale to zrozumiał. 

Z kolei „Sen o słoniu” to temat na bardzo 
dynamiczny scenariusz. Początkowo widzimy 
wdzięczną scenę, pełną radości i dziecięcej wrzawy 
- słoń na oratoryjnym placu zabaw budzi zacieka-
wienie i radość, bawi się wesoło swoją trąbą z chłop-
cami. Równocześnie wzbudza u wielu strach, 
a część młodzieńców ucieka do kościoła, by schronić 
się przed zwierzęciem. Podobnie czyni ksiądz Bo-
sko. Po pewnym czasie słoń zmienia się w maszynę 
do niszczenia życia tych młodych ludzi, którzy nie 
oddają się pod opiekę Maryi. Staje się ogromnym 
potworem i porywa chłopców, by potem ich zabić. 
Wtedy mała figurka Matki Bożej stojąca na krużgan-
ku ożywa, rośnie i daje młodzieży schronienie pod 
swoim płaszczem. Oczywiście tej młodzieży, która 
wyraża taką chęć. Można tę małą figurę uznać za to, 
co my wnosimy w nasze relacje z Matką Bożą – na-
bożeństwa maryjne, różaniec, litanię. Takie z pozoru 
drobne rzeczy mogą ogromnie zaowocować w na-
szym życiu, dać nam schronienie. 

Zresztą, i u nas tak bywa, że na plac nasze-
go życia dostaje się ekscytujący i miły, początkowo 
zabawny zwierz, który po pewnym czasie pokazuje 
swoje prawdziwe oblicze i zaczyna siać destrukcję. 
Bywa, że, nie wiedząc jak się od niego uwolnić, pró-
bujemy się z nim zaprzyjaźnić i pomagamy mu  
w niszczeniu innych. Tak się od niego nie uwolni-
my. Szatan działa jak przestępca, który przychodzi 
do nas z ciągłym żądaniem większego haraczu. 

Maryja nie jest jakimś folklorystycznym do-
datkiem do naszej pobożności, ale Matką Jezusa, 
której należny jest szacunek. Jest siłą, której pozwa-
lali się prowadzić wspaniali i święci ludzie, tacy jak 
Ksiądz Bosko. Dołączmy do nich. 

 
  
  OPRACOWALI  SALEZJANIE Z PRZEMYŚLA 
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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Oni mają talent...  

16 kwietnia 2015 w Oświęcimskim Centrum Kultury 
odbyło się podsumowanie XVI BIENNALE TWÓR-
CZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 
2015. Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony 
był z wręczeniem nagród laureatom. 
 Z naszej szkoły nagrody otrzymali: 

BUDKA PAULINA z klasy III a gim.  
KAWKA SONIA z klasy II b gim. 
SOSNA DOMINIKA z klasy III a gim.  
STRELUK OLIWIA z klasy I gim c 
LICHAŃSKI DARIUSZ z klasy  I Lc 

Do wystawy zakwalifikowano prace plastyczne 
wykonane przez: 
LASATOWICZ KAROLINĘ z klasy III a gim 
LASKOWSKIEGO  MACIEJA z klasy III b gim 
RODAK NATALIĘ Z KLASY III c gim 
SZAFRON ALEKSANDRĘ z klasy I c gim. 
TIFFERT KATARZYNĘ z klasy II b gim. 
SZCZERBOWSKĄ ADELĘ z klasy I a LO  

ELŻBIETA WARDZAŁA-SEREŚ 

Wycieczka klasy 1La do Pragi 

 W dniach 16 – 17 kwietnia 2015 roku udali-
śmy się do Republiki Czeskiej pod opieką pani Kata-
rzyny Stężowskiej oraz pana Stanisława Żaka – na-
szego przewodnika. Celem wycieczki była Praga, 
oddalona od Oświęcimia o ponad 450 kilometrów. 
 Wyruszyliśmy z samego rana, pełni zapału  
i nadziei, co przyniosą dwa czekające nas dni. Po-
dróż była długa i męcząca, ale pozwoliła na długie 
rozmowy i podziwianie niezwykłych widoków; dla 
niektórych była też czasem na ulubioną książkę lub 
sen. Dotarliśmy do Pragi, która przywitała nas pięk-
nym słońcem lekko spóźnieni, ale to nie pokrzyżo-
wało nam planów. Spotkaliśmy naszą panią prze-
wodnik – Katarzynę Polakową, która zabrała nas do 
jednej z dzielnic stolicy Czech – na Hradczany. W jej 
skład wchodzi kompleks zamku królewskiego, ba-
zylika św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody kró-
lewskie z Belwederem oraz budowana przez 6 stule-
ci katedra św. Wita. Byliśmy zafascynowani witraża-
mi w katedrze i zaintrygowani opowieściami pani 
przewodnik; nie zabrakło czasu na klasowe zdjęcia. 

 Potem udaliśmy się na spacer, którego kre-
sem była wizyta na Moście Karola. Spacer pozwolił 
nam na podziwianie architektury czarującej Pragi, 

dał możliwość zobaczenia jej z punktu widokowego 
i poznania kultury jej mieszkańców. Kamienny most 
imienia Karola zrobił na każdym z nas wrażenie – 
znajduje się na nim ponad 30 posągów - niezadepta-
ny przez turystów, nietknięty przez powodzie. To 
był ostatni punkt pierwszego dnia wycieczki, więc 
udaliśmy się do hotelu na obiadokolację. Ci, którym 
pozostało jeszcze trochę sił, wybrali się na wieczor-
ny spacer uliczkami nęcącego światłami miasta kró-
lów.  
 Drugi dzień rozpoczęliśmy śniadaniem  
i wyjechaliśmy zwiedzać Nowe Miasto, kolejną 
dzielnicę Pragi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spa-
ceru, dotarliśmy na Plac Wacława, oglądaliśmy plac 
Karola, praski Zegar Astronomiczny i wiele, wiele 
innych. Zainteresowani odwiedzili również mu-
zeum wybitnego secesyjnego artysty – Alfonsa Mu-
chy. Zadowoleni udaliśmy się w podróż powrotną, 
znów długą i męczącą, tym razem umilaliśmy ją so-
bie śpiewem i żartami. Wycieczka była bardzo uda-
na, mogliśmy się zintegrować, odpocząć od codzien-
nych, szkolnych obowiązków i zobaczyć jedną z naj-
chętniej odwiedzanych stolic w Europie. 
  

OLHA YAKOVENKO 



 

4 

KAMILA IDZIK, MARTYNA SYMULA 

Pielgrzymka maturzystów do Kalwarii Zebrzydowskiej  

 Ostatnie dni kwietnia to dla maturzystów 
intensywny czas połączony z dużymi emocjami. 
Wszyscy chcą te chwile przeznaczyć na ostatnie po-
wtórki przed egzaminem dojrzałości, aby wyniki 
były jak najlepsze.  Jednak oprócz wiedzy, którą po-
siadamy, głęboko wierzymy w opiekę Boga i Matki 
Boskiej podczas tych trudnych chwil. 
 21 kwietnia wszyscy maturzyści z klas trze-
cich liceum i czwartych technikum uczestniczyli  
w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po 
przybyciu na miejsce udaliśmy się na konferencję  
z rodziną Mądrych. Małżeństwo podzieliło się z na-
mi swoim świadectwem i opowiedziało o rodzin-

nym szczęściu. Po konferencji odbyła się msza świę-
ta, podczas której powierzyliśmy nasze sprawy Mat-
ce Boskiej. Wysłuchaliśmy także słowa Bożego kiero-
wanego do nas przez księdza Adama Paszka. Mówił 
on o egzaminie dojrzałości, którym nie jest tylko ma-
tura, ale również nasze dorosłe życie, w które wkra-
czamy. 
 Po indywidualnej modlitwie, pełni nadziei  
i wolni od obaw wróciliśmy do domów. Głęboko 
ufamy , że Bóg będzie miał nas w swojej opiece i po-
zwoli osiągnąć wyznaczone cele.  

Dla nich to już ostatni dzwonek...  

Wszystko, co dobre, szyb-
ko się kończy. Tego świadomość 
mieli także tegoroczni maturzy-
ści, którzy tuż przed egzaminami 
i zakończeniem nauki w szkole 
średniej postanowili się trochę 
odstresować.  

Jak co roku w naszej 
szkole dla wszystkich uczniów 
klas maturalnych – liceum oraz 
technikum - zadzwonił „ostatni 
dzwonek". Absolwenci po raz 
ostatni mogli zaszaleć w murach 
naszej szkoły, a także pożegnać 
się z młodszymi kolegami i nau-
czycielami.  

Każda klasa, która kolej-
no odwiedzała nas na lekcjach, 
wykazywała się coraz większą 
kreatywnością i poczuciem hu-
moru. Uczniowie śpiewali, tań-
czyli, żartowali. Dużą uwagę 
przykuwały ich niecodzienne, 
wyjątkowe barwne i nie końca 

zgodne z regulaminem szkoły, 
stroje. Jak zwykle towarzyszył im 
uśmiech i mnóstwo energii, który-
mi zarażali swoje młodsze kole-
żanki i kolegów. Po drugiej lekcji 
przedmaturalne szaleństwo do-

biegło końca, uczniowie wrócili 
do nauki, a tegoroczni maturzy-
ści, zapewne (!) do powtarzania 
materiału. 

KATARZYNA KLĘCZAR 

IX Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego   

 14 kwietnia odbył się finał IX Powiatowe-
go Konkursu z Języka Polskiego w Powiatowym 
Zespole Nr 3 w Oświęcimiu. Mottem tego kon-
kursu były słowa: ,,Granice mojego języka są gra-
nicami mojego świata” (Ludwik Wittgenstein). 
Patronat nad konkursem objęli Małopolski Kura-
tor Oświaty i Starosta Oświęcimski. 
 W etapie szkolnym, który odbył się 20 

marca, brało udział 287 uczniów z 11 szkół po-
nadgimnazjalnych z całego powiatu oświęcim-
skiego. Do finału zakwalifikowało się 55 uczniów. 
Zmierzyli się oni z zadaniami, które sprawdzały 
znajomość gramatyki opisowej i poprawności 
językowej. 23 kwietnia ogłoszono wyniki konkur-
su. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książ-
kowe. Trzecie miejsce w powiecie zajęli ex aequo 
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Izabela Spiechowicz oraz Bartłomiej Sikora z klasy 
1Lc, a wyróżnienia otrzymali Tomasz Fronczyk z 1Lb  
i Katarzyna Tatar z 1Lc.  
 W tym dniu wysłuchaliśmy pięknych piosenek 
Jacka Kaczmarskiego w  wykonaniu uczniów Powiato-
wego Zespołu Nr 3, które uświetniły tę miłą uroczy-
stość. Wygłoszony został również interesujący wykład 
dr. Tomasza Bielaka z Akademii Techniczno – Humani-
stycznej w Bielsku-Białej na temat komunikacji w me-
diach.  
 Sądzę, że w pełni osiągnięto cel konkursu, czyli 
popularyzowanie wiedzy o języku polskim oraz jego 
roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. 
Wszystkim uczestnikom bardzo podobała się forma 
i organizacja tego ciekawego konkursu. 

TOMASZ FRONCZYK 

Złote Latawce na pożegnanie  

 24 kwietnia bieżącego roku  w naszej szkole 
miało miejsce pożegnanie tegorocznych maturzy-
stów. O godzinie 13.30 w Nowym Kościele rozpo-
częła się akademia, którą przygotowali ich młodsi 
koledzy i koleżanki. Zaprezentowano pierwszą 
edycję szkolnego konkursu Mam talent, w którym 
zadebiutowali kabareciarze z klasy 2 c liceum. Na-
stępnie, tradycyjnie już, rozdano Złote Latawce  
w niekonwencjonalnych kategoriach, takich jak: 
„Złota rączka”, „Big love”, „Kobieta zmienną jest”, 
czy też ”Papużki nierozłączki”. 
 Zaraz potem rozpoczęła się część oficjalna 
uroczystości, podczas której rozdano nagrody naj-
lepszym i wyróżniającym się uczniom z każdej kla-
sy, a ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne oraz 
podziękowania za zaangażowanie w życie naszej 
salezjańskiej placówki. 

 Na końcu uroczystości głos zabrał pan wi-
cedyrektor Artur Pelo oraz  przewodnicząca Rady 
Rodziców, pani Alina Górniok – Naglik, którzy 
dziękowali wychowawcom, nauczycielom i rodzi-
com za wieloletnią  edukację  i kształtowanie poglą-
dów i ważnych wartości u młodych absolwentów. 
 Każdy z nich otrzymał drobny upominek - 
słonika z życzeniami: „Szczęście na każdego czeka 
gdzieś, czasem dłonią z nieba strącasz je, czasem wiele 
trzeba, żeby je mieć”. 
 Nam pozostaje jedynie życzyć absolwen-
tom połamania piór na egzaminach, a w przyszłości 
odważnych, ale i mądrych decyzji podejmowanych 
w dorosłym życiu.  

BARBARA KORCZYK 
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 W bieżącym roku szkol-
nym Małopolskie Kuratorium 
Oświaty wraz z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej zorganizowało 
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej  
i Ekonomicznej. Składał się on  
z trzech etapów. Każdy z nich 
miał wysoki poziom trudności. 
Do etapu wojewódzkiego zakwa-
lifikował się Wojciech Sadło z kl.  
3 c gimnazjum.  

Wiedza Wojtka i jego za-
angażowanie w rywalizację zao-
wocowały sukcesem. W finale 
konkursu uplasował się w pierw-
szej trójce najlepszych na szcze-
blu wojewódzkim.  

16 kwietnia 2015 roku  
w VI Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Kra-
kowie Wojciech Sadło otrzymał 
od Małopolskiego Kuratora 
Oświaty, pana Aleksandra Pal-
czewskiego, tytuł laureata. Tytuł 
ten zwalnia ucznia z pisania 
pierwszej części egzaminu gim-
nazjalnego, przyznając automa-
tycznie 100 % punktów z tej czę-
ści.  

Serdecznie gratulujemy! 
 

  

Sukces Wojtka Sadło na szczeblu wojewódzkim  

ŁUKASZ ŚLEZIAK 

Dzień otwartych drzwi  

 24 marca 2015 r. miał  
w naszej szkole miejsce doroczny 
„Dzień Otwartych Drzwi”, pod-
czas którego osoby zainteresowa-
ne edukacją w tutejszej placówce 
mogą ją dokładniej poznać. Zaw-
sze jest to ogromna przyjemność, 
ale i nie lada wyzwanie organiza-
cyjne przyjąć tylu młodych ludzi 
oraz ich opiekunów. 
 Z tych właśnie względów 
już o 8:30 rozpoczęła się odprawa 
wolontariuszy, którzy dobrowol-

nie zgłosili się do oprowadzania 
przybyłych gości. A tych było 
naprawdę dużo... Odwiedzali oni 
większość sal w obydwu budyn-
kach, warsztaty technikum  
i szkoły zawodowej, ale także 
boiska szkolne czy ogrody sale-
zjańskie. Przed wejściem do szko-
ły już od samego rana przygry-
wała orkiestra, umilając czas  
i zachęcając do wzięcia udziału  
w Dniu Otwartych Drzwi. Ostat-
ni goście opuścili szkołę około 

godz. 16. 
 Miło było patrzeć na tyle 
osób, które przyjechały, nieraz z 
odległych miejscowości, i prze-
kroczyły progi naszej placówki. 
Najlepsze wrażenie sprawiła 
przybyła młodzież, szukająca 
szkoły z możliwościami, a także 
nowych wyzwań i stawiająca so-
bie wysoko poprzeczkę. 
  

FILIP BLIŹNIAK 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%9Awi%C4%99to-Narodowe-Trzeciego-Maja.html
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Święto Narodowe Trzeciego Maja  

Jak co roku 3 maja odbyły się w Oświęcimiu 
uroczystości z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia 
pierwszej polskiej konstytucji połączone  
z uroczystością Matki Bożej Królowej Polski. Licznie 
wzięli w nich udział mieszkańcy miasta i okolic. 

O godz. 10 rozpoczęła się Eucharystia. Mia-
ła ona charakter patriotyczny. Już kilkanaście minut 
przed nią można było zobaczyć szereg pocztów 
sztandarowych stojących u drzwi Sanktuarium Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych. Zajęły one miej-
sca po obu stronach nawy głównej, uświetniając w 
ten sposób trzeciomajowe uroczystości. Homilię 
wygłosił ksiądz proboszcz Marek Głuch. Poruszył 
w niej temat niepodległości Polski i konieczności 
ciągłej pracy nad suwerennością i pokojem. Jan Pa-
weł II powiedział przecież: „Wolności nie można po-
siadać, trzeba ją stale zdobywać". 

Po odśpiewaniu pieśni „Boże, coś Polskę” 

nastąpił przemarsz pod Grób Nieznanego Żołnierza 
znajdujący się na placu Tadeusza Kościuszki, gdzie 
odbyła się druga część uroczystości. Wszystkie 
obecne delegacje złożyły wieńce w celu uczczenia 
poległych. Orkiestra dęta Oświęcimskiego Centrum 
Kultury odegrała mazurka „Witaj, majowa jutrzen-
ko”. 

3 maja jest bardzo ważnym dniem dla na-
szej Ojczyzny. Kto wie, jak potoczyłyby się jej losy, 
gdyby nie tacy ludzie jak marszałek Sejmu Wielkie-
go Stanisław Małachowski czy chociażby ksiądz 
Hugo Kołłątaj. Zasługują oni na pamięć i zaszczytne 
miejsce w sercach Polaków. Nie można jednak rów-
nież zapomnieć o Matce Bożej Królowej Polski. Jej 
opieka i wstawiennictwo wiele razy uchroniły nasz 
naród od utraty wolności. 

FILIP BLIŹNIAK 

Z ŻYCIA  ZAKŁADU  SALEZJAŃSKIEGO  

 Przed nowym budynkiem szkoły od wielu lat stoi figurka Mat-

ki Boskiej. W ostatnim czasie została ona odnowiona, a teren wokół 

uporządkowany. Jest darem salezjanów i całej społeczności szkoły zło-

żonym Matce Bożej jako dziękczynienie za osobę św. Jana Bosko w Je-

go roku w mieście i w 200-lecie Jego narodzin. 

 Figurka Matki Bożej Niepokalanej pochodzi z ogrodu dr. Anto-

niego Ślósarczyka, znanego i cenionego lekarza oświęcimskiego. Leczył 

on również salezjanów i młodzież przebywającą w internacie i szkole. 

Doktor zmarł w 1935 r. W testamencie zapisał salezjanom dworek wraz 

za całą posesją (obecnie budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. 

Jagiełły). Figurka ta liczy na pewno ponad 80 lat. Została odnowiona 

przez konserwatorkę Weronikę Ratajską.   

                    Ku czci Niepokalanej 

                 Salezjanie wczoraj i dziś  

 Na oświęcimskich Plantach można zobaczyć wystawę 
fotografii przedstawiających historię zakładu salezjańskiego.  
Dwadzieścia kolorowych i czarno-białych zdjęć znajdujących 
się na murze zakładu odzwierciedla bogatą działalność salezja-
nów w Oświęcimiu od początku XX wieku aż po czasy współ-
czesne. Wystawa została zainspirowana przez Urząd Miasta 
Oświęcim z racji Roku św. Jana Bosko w mieście. Ekspozycja na 
murze potrwa do jesieni. Fotografie pochodzą z kronik Zakładu 
Salezjańskiego.   
  KS. BOGDAN NOWAK 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%9Awi%C4%99to-Narodowe-Trzeciego-Maja.html
http://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%9Awi%C4%99to-Narodowe-Trzeciego-Maja.html
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Egzamin dojrzałości to dla maturzystów 
zapewne jedno z ważniejszych wydarzeń w do-
tychczasowym życiu. Każdy z nas włożył wiele 
pracy i wysiłku w to, by być odpowiednio przygo-
towanym i uzyskać satysfakcjonujący wynik. Dla-
tego też okres ten łączy się z pewnym napięciem  
i stresem, który odczuwamy.  

W tym roku egzamin maturalny przebie-
gał w dość specyficzny sposób. Uczniowie z tech-
nikum pisali tzw. „starą” maturę, a więc obowią-
zywały wszystkie zasady z ubiegłych lat. Z nową 
formułą tego egzaminu zmierzyli się uczniowie 
liceum.   

 Tegoroczne matury rozpoczęły się 
tuż po weekendzie majowym. 4 maja odbył się 
egzamin z języka polskiego na poziomie podsta-
wowym. Zadaniem licealistów było rozwiązanie 
zadań testowych, z których mogą uzyskać 20 pkt. 
Sprawdzał on głównie umiejętność czytania ze 
zrozumieniem. Jeden z tekstów dotyczył tendencji 
obecnych współcześnie w mówieniu.  
 Druga część arkusza pisanie wypracowa-
nia. Jest ona znacznie wyżej punktowana - można 
za nią uzyskać 50 pkt. Licealiści mogli wybrać 
spośród 2 tematów. Większość z nas decydowała 
się na napisanie rozprawki, której temat brzmiał: 
„Wolna wola człowieka, czy siły od niego niezależne. 
Co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie?”. Po-
zostali musieli zmierzyć się z wierszem Elizabeth 

Bishop „Ta jedna sztuka” i dokonać jego interpreta-
cji.  

W kolejnym dniu uczniowie przystąpili do 
egzaminu z matematyki na poziomie podstawo-
wym. Co do poziomu trudności, zdania są podzie-
lone. Część uczniów skarżyła się na to, że zabrakło 
im czasu, by doliczyć kilka zadań.  

Na trzeci dzień matur przypadał dla więk-
szości najłatwiejszy egzamin. Test z języka angiel-
skiego na poziomie podstawowym nie sprawił 
uczniom większych problemów. Najtrudniejszym 
zadaniem było napisanie maila o uczestnictwie  
w biegu ulicznym.  
 Na kolejne dni maja przewidziane zostały 
egzaminy z pozostałych przedmiotów.  

Największą zmianą dotyczącą egzaminu 
dojrzałości w liceum jest nowa forma ustnej matu-
ry z języka polskiego. Jeszcze rok temu uczniowie 
przygotowywali samodzielnie prezentacje, które 
wygłaszali podczas egzaminu. W tym roku część 
ustna matury z języka polskiego sprawdzała 
umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony 
temat, zgodnie z zasadami poprawności języko-
wej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi 
jest tekst kultury. Zadaniem zdającego jest sfor-
mułowanie dziesięciominutowej wypowiedzi mo-
nologowej, a następnie uczestniczenie w związa-
nej z tą wypowiedzią rozmowie z komisją (ok. 5 
minut). Maturzysta przez 15 minut przygotowuje 

W dniach od 23 do 28 marca  bieżącego ro-
ku siedmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział 
w wymianie polsko -niemieckiej ze szkołą w Anna-
bergu. 

 Na powitanie naszych gości przygotowali-
śmy specjalne plakaty, gry i zabawy. Po zapoznaniu 
się i zwiedzaniu szkoły przez uczestników wymia-
ny, rozjechaliśmy się do rodzin, gdzie goście mogli 
doświadczyć znanej na całym świecie polskiej go-
ścinności.  

W kolejnych dniach w miłej międzynarodo-
wej atmosferze zwiedzaliśmy Bochnię, Kraków  
i Zakopane. Nasi goście mieli też okazję zapoznać 
sie z historią naszego miasta i obozu zagłady KL 
Auschwitz-Birkenau. 
 W ostatnim dniu pracowaliśmy wspólnie 
nad projektem  „Was konnen wir fur die Welt tun." 
Na wymianie nawiązaliśmy mocne przyjaźnie i ma-
my nadzieję na kontynuowanie ich przez długi, dłu-
gi czas. 

Rozmówki polsko-niemieckie 

KATARZYNA BRZEZIŃSKA 

Majowy maraton maturalny 
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Słówko o osądach 

MARTA KORCZYK 

 Pewnego dnia trójkąt równoboczny 
spotkał z się z trójkątem prostokątnym i wi-
dząc go wyłącznie z jednej strony, powiedział:  
 - Dzień dobry, panie kwadracie! 
Trójkąt prostokątny, zdając sobie sprawę z po-
pełnionej pomyłki, przy następnym spotkaniu 
ustawił się od drugiej strony. Jednak trójkąt 
równoboczny jak gdyby nigdy nic powitał go 
w taki sam sposób:  
 - Dzień dobry, panie kwadracie! 
Wściekły trójkąt nie wytrzymał ponownej znie-
wagi i powiedział.: 
  - Przepraszam... czy pan mnie bierze za sze-
ścian?  
   To surrealistyczna bajka, uczy nas jed-
nak rzeczy, która jest wciąż aktualna: trzeba się 

dobrze przyjrzeć, zanim się coś powie!  
 Zastanów się, czy czasami nie jesteś jak 
ten trójkąt równoboczny? Czy przypadkiem 
przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a może i lat 
nie powtarzasz krzywdzących dla kogoś osą-
dów? Czy nie oceniasz kogoś przez pryzmat 
jednego wydarzenia? Czy nie przypiąłeś ko-
muś przysłowiowej „łatki” i teraz nie widzisz, 
że ktoś się zmienił, że się stara zostać Twoim 
przyjacielem? A może nie dostrzegasz wycią-
gniętej na zgodę ręki? Zastanów się, czy wokół 
Ciebie w rodzinie, w szkole, w internacie,  
w klasie są osoby, które Cię irytują? A jeśli są, 
to może po prostu spróbuj je polubić. 

Z heraldycznego punktu widzenia barwami polskimi były biel orła  
i czerwień tarczy herbowej. Za prawdziwie narodową barwę polską uznawany 
jest karmazyn (ciemna czerwień). Barwę tę uważano za najszlachetniejszą. W śre-
dniowieczu rolę barw naszego państwa pełnił sztandar królewski, czyli Orzeł 
Biały w koronie na czerwonym tle.  

Barwami Rzeczypospolitej Obojga Narodów był sztandar, który składał 
się z dwóch czerwonych pasów i oddzielającego go pasa białego. Był na nim 
umieszczony również herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na czerwonej 
tarczy znajdowały się dwa pola z wizerunkiem Orła Białego w koronie (herb Ko-
rony Królestwa Polskiego) i dwa z wizerunkiem Pogoni (Pogoń to rycerz galopu-
jący na koniu, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego). 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

KĄCIK  HISTORYCZNY  

DZIEŃ  FLAGI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

swoją odpowiedź.  
 Dla licealistów było to wielkie wyzwanie. W po-
niedziałek, 11 maja, w naszej szkole rozpoczęły się matu-
ry ustne z języka polskiego. Egzamin nie był taki trudny, 
choć wszyscy zdający byli pełni obaw i niepewności. 
Wielu uczniów uzyskało satysfakcjonujący wynik. Naj-
więcej problemów sprawiły tematy związane z zagadnie-
niami językowymi.  

Najbardziej stresujący okres minął. Nie oznacza 
to jednak, że wszystkie egzaminy już za nami. Wszyst-
kim maturzystom życzymy powodzenia! 

KAMILA IDZIK 

FELIETON 

http://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Rzeczypospolitej_Polskiej
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ZAKŁAD SALEZJAŃSKI  

IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU 

ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 844 31 74 

oswiecim@salezjanie.pl 

 

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

  Autorom zdjęć wykorzystanych w publikacji serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów. 

Po raz pierwszy biel i czerwień pojawiły się 
w charakterze naszych barw narodowych w 1792 r., 
w rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Kon-
stytucji 3 Maja. Kobiety wystąpiły wówczas w bia-
łych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, 
zaś mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy. 

Decyzją Sejmu z 7 lutego 1831 r. biel i czer-
wień miały stanowić kolory herbu Królestwa Pol-
skiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Biało-czerwoną flagę uchwalił Sejm 1 sierp-
nia 1919 r. Jednak dopiero dwa lata później w bro-
szurze wydanej przez Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych określono, że odcień czerwieni to karmazyn. 
Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z 13 grudnia 1927 r. karmazyn zastąpio-
no cynobrem (jasna i bardzo żywa czerwień). 

Ustawa z 31 grudnia 1980 r. ponownie okre-
śliła barwy naszego państwa. Do dzisiaj są to biel  
i soczysta czerwień, nieco ciemniejsza od cynobru. 

W żadnym akcie prawnym nie użyto jednak 
nazwy barwy narodowe czy też flaga narodowa, tylko 
np. barwy Rzeczypospolitej Polskiej lub flaga państwowa. 
W Polsce od 1919 r. mamy dwie flagi, biało-
czerwoną i biało-czerwoną z herbem, który zmieniał 

wygląd. Od 1955 roku określane są one jako flagi 
państwowe. Mamy więc flagę państwową i flagę pań-
stwową z godłem (godło to jednak błędne określenie 
herbu, które zostało wprowadzone w 1952 r. i poku-
tuje do dzisiaj, bowiem herb to Orzeł Biały, teraz 
znów w koronie, na czerwonej terczy, a godło to tyl-
ko wizerunek Orła Białego w koronie lub bez). Pra-
wo używania flagi państwowej z godłem mają urzędy  
i instytucje państwowe za granicą, polskie statki 
morskie, polskie lotniska cywilne i  porty lotnicze, 
polskie cywilne samoloty komunikacyjne za granicą, 
kapitanaty i bosmanaty portów. Modyfikacją flagi 
państwowej z godłem jest bandera wojenna (ma dodat-
kowo trójkątne wcięcie). 

2 maja, na mocy Ustawy Sejmu z 20 lutego 
2004 roku, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dlaczego wybrano akurat ten dzień? Powo-
dy były dwa. Po pierwsze, 2 maja 1945 roku żołnie-
rze polscy umieścili biało-czerwoną flagę na Kolum-
nie Zwycięstwa w Berlinie. Po drugie, w czasach 
PRL po Święcie Pracy władze komunistyczne nakazy-
wały obywatelom zdejmowanie flag 2 maja, aby nie 
pozostawały wywieszone do następnego dnia, czyli 
nieuznawanego przez władze Święta 3 Maja.  

  

R. J.  

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

CISCO CCNA Routing & Switching 

 Miło nam poinformować że Lokalna Akademia CISCO działająca 
w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęci-

miu, rozszerzyła swoją ofertę o kurs i egzamin CISCO CCNA Routing & 

Switching. 
 Zajęcia w ramach kursu jak i sam egzamin są bezpłatne dla 
uczniów naszej szkoły. Oferta szkoleń z zakresu administracji sieci kom-
puterowych z nastawieniem na praktyczny aspekt jest szczególnie intere-
sująca. Wielu uczniów i uczennic planuje swój zawód w powiązaniu z roz-
wiązaniami IT. Już od 8 maja 2015 roku rusza pierwsza grupa. Mamy 
ogromną nadzieję, że czas kursu będzie dobrze wykorzystanym czasem 
przy rozwiązywaniu problemów konfiguracji sieci.  Wymagana jest znajo-
mość języka angielskiego ponieważ w tym języku są materiały szkolenio-
we. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym (w języku 
angielskim). 
 
Zakres tematyki kursu obejmuje m.in.: 
1. Poznawanie sieci - okablowanie, testowanie 
2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS) 
3. Protokoły i komunikacja w sieci 
4. Adresacja IPv4, IPv6 
5. Wprowadzenie do sieci przełączanych 
6. VLAN-y 
7. Koncepcje routingu i routing między VLAN-ami 
8. Routing statyczny, routing dynamiczny 
9. Protokół OSPF 

10. Listy kontroli dostępu (ACL) 
11. DHCP, NAT, RIPv1, RIPv2 


