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NA DOBRY  
             POCZĄTEK... 

Pseudonim w zależności od sytuacji, zabarwie-
nia emocjonalnego i potrzeby nazwiemy: przezwi-
skiem, ksywą, przydomkiem, nickiem albo loginem. 
Wiele lat temu, chyba jeszcze przed moją maturą,  
w czasie rozmowy z jedną nauczycielką usłyszałem, że 
dobrzy nauczyciele albo wychowawcy mają pseudoni-
my. W myśli przywołałem kilku moich nauczycieli, któ-
rych uznawałem za najlepszych i którzy sporo krwi 
nam napsuli. Oczywiście, część z nich miała przydom-
ki, np.: Fantomas, Krwawy, Fircyk itd. Jednak pamięta-
łem także dobrych nauczycieli, których nie nazywali-
śmy inaczej, jak tylko używając ich nazwisk – może 
dlatego, że mieli je odpowiednio krótkie, nie wiem. 

Kilka lat później, już po pewnym czasie mojej 
pracy w oratorium, przypomniałem sobie o tej rozmo-
wie i zastanawiałem się, czy zostałem obdarzony jakimś 
pseudonimem. Nic takiego do mnie nie docierało – być 
może młodzież używała jakiegoś określenia, ale go  
nigdy nie usłyszałem. Słyszałem natomiast, jak mło-
dzież mówi o innych współbraciach, posługując się 
pseudonimami i to w sposób zupełnie nieskrępowany.  

Po wielu latach, ucząc się angielskiego, w czasie 
poznawania angielskich zwyczajów związanych z na-
dawaniem imienia, nazwiskami itp., usłyszałem, że  
w naszej grupie dwie osoby posługują się „nickname”. 
Tu spotkało mnie zaskoczenie, bo mówiono między 
innymi o mnie. Wszyscy przecież mówią do mnie 
„Derek” (Darek), a to jest moje imię, a nie nickna-
me! Dodam, że bardzo je lubię razem z jego znacze-
niem. Okazuje się jednak, że zdrobnienie „Darek”  
(w angielskiej formie „Derek”) jest często w Internecie 
używane jako nick. Zawsze uważałem, że imię wraz  
z nazwiskiem najwięcej mówi o mnie, stąd, jeśli było to 
tylko możliwe, nigdy na żadnym portalu nie wymyśla-
łem sobie nicków, ani zwykłych, ani dziwacznych. 
Pewnym dopowiedzeniem albo uzupełnieniem znacze-
nia mojego pierwszego imienia są pozostałe, zwłaszcza 
te, które sam świadomie wybierałem. 

Niemniej jednak nie przywiązuję nadmiernej 
wagi do znaczenia imienia, a już na pewno nie przesą-
dza ono o kształcie życia osoby. Dziś nadaje się imię 
dziecku na tyle szybko, że nie da się jeszcze poznać jego 
charakteru. Czytając wyjaśnienie znaczenia naszego 
imienia, odnajdziemy w nim po prostu to, co zgadza się 
z naszym przekonaniem o samym sobie. Jeśli miałbym 
się trzymać pierwotnej tezy o posiadaniu przydomka 
przez każdego dobrego wychowawcę, uznałbym, może 

trochę nieskromnie, że moim przydomkiem jest Darek, 
co świadczyłoby o bardzo trafnym wyborze imienia dla 
mnie. 

Z drugiej strony nie przez wszystkich jestem 
jednoznacznie postrzegany. Kiedy na blogu napisałem: 
„Ustawiam twarz pod ciepły wiatr i mrużąc oczy, po-
zwalam mu zabrać wszystko to, co zbyteczne, by zosta-
ło samo piękno człowieczeństwa”, ktoś zapytał mnie, 
skąd jest ten cytat – widocznie nie podejrzewał, że coś 
takiego mogłem napisać. Bywa i tak. Kiedy napisałem 
tekst o zielonych aniołach, które mnie otaczają, ktoś 
bardzo zaniepokojony pytał, czy mi się coś nie stało. 
Niekoniecznie jest to odkrycie jakiegoś mojego drugie-
go „ja”, ale raczej ujawnienie czegoś, co być może nie 
narzuca się wprost. Stąd nie wiem, czy jeśli napisałem, 
że wierzę w młodzież – co jest rzeczywistym wyraże-
niem miłości – to czy zostało to potraktowane poważ-
nie, czy raczej podobnie jak przedwyborcza obietnica. 
Jedynym, co w tym momencie znajduję na poparcie 
prawdziwości powyższych zdań, jest kilka życzeń, któ-
re umieszczam poniżej.  

 
  

 
 

„Warto kochać swoje imię” 

Gdybyś kiedyś miał kryzys i przyszło  
Ci do głowy, że nikomu chyba nie odmieniłeś  

życia, pamiętaj – mnie odmieniłeś. 

Gdybyś poczuł się staro, pamiętaj  
– przynajmniej jedna osoba kompletnie  

ignoruje fakt Twojej metryki. 

[…] błogosławionych zmian i przejścia gładko  
przez wszystkie niefajne etapy, jakie się z tym mogą wiązać. 

I żebyś zawsze mógł wypić prawdziwą kawę, odwiedzić  
Kraków, posłuchać Perfectu. I żebyś zawsze miał  
kawałeczek ziemi, której będziesz mógł doglądać.  

I wiosny. I miłości. I wierności. […] I żeby życie nie  
przestawało być piękne choćby nie wiem co! 
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 KOSMICZNA LEKCJA 

Kronika wydarzeń szkolnych  

Tym, co mamy najcenniejszego, jesteśmy my 
sami. To nasza osobowość, zdobyte doświadczenie, 
przeżyty czas, wiedza itd. To jest to, co kryje się pod 
imieniem i nazwiskiem lub unikalnym nickiem, i to jest 
to, co możemy ofiarować komuś drugiemu albo nawet 
poświęcić ze względu na drugiego. Każdą rzecz, każdy 
prezent może dać, kupić, ofiarować ktoś inny, siebie 
możemy dać tylko my. Warto kochać swoje imię. Warto 

pielęgnować to, kim jesteśmy dla obecnego czasu, dla 
siebie i innych – teraz. Warto także ze względu na 
wieczność. 

ks. Dariusz Bartocha 
Dyrektor Zakładu Salezjańskiego 

Fot. Andrzej Gołębiowski 
 

Link do pełnej wersji artykułu: http://dariuszbartocha.pl/nickname/   

 11 października 2017 roku klasy 1Lc, 2Lc, 2Tdm, 
2Tm, 2Tps udały się na lekcję geografii do kina Planet 
Cinema w Oświęcimiu na wykład pt. „Ziemia we 
wszechświecie”. Spotkanie poprowadził pan Aleksan-
der Trębacz, nauczyciel fizyki, matematyki i populary-
zator astronomii. Na początku wykładowca przedstawił 
nam informacje na temat Ziemi, jej rozmiarów oraz bu-
dowy. Dowiedzieliśmy się, dlaczego i z jaką prędkością 
Ziemia się obraca. Następnie prelegent skupił naszą 
uwagę na innych ciałach niebieskich, takich jak Księżyc, 
Słońce i pozostałych planetach Układu Słonecznego. 
Dzięki animacjom stworzonym przez NASA wirtualnie 
przenosiliśmy się w inne galaktyki oraz widzieliśmy  
z bliska wiele procesów zachodzących we wszechświe-
cie. Poznaliśmy też sekrety pierwszych wypraw czło-
wieka w kosmos. Prelegent  uświadomił nam, jak ważne 
jest dbanie o naszą planetę i pokazał nam, jak wiele mo-
żemy dla niej zrobić. Spotkanie przybliżyło nam tajniki 

fascynującej przestrzeni kosmicznej oraz zachęciło do 
dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat. 
 

Aleksandra Kuras 
Fot. Marta Chrapczyńska 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

W środowe popołudnie (11.10.2017 r.) na świe-
tlicy szkolnej odbył się kolejny już wewnątrzszkolny 
turniej tenisa stołowego. Ta dyscyplina sportowa jest 
bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników nie-
zwykle energicznych ruchów i reakcji. Rozgrywka pole-
ga przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej 
piłce, by sprawić przeciwnikowi jak najwięcej trudności 
przy jej odbiorze. 

Punktualnie o godzinie 15 zebrali się uczestnicy 
turnieju: Mateusz Kupiszewski, Wiktor Blarowski,  
Klaudiusz Kozłowski, Kacper Mozgała, Michał Pawlus, 

Roman Axenti, Mikołaj Bartoń, Błażej Mrowiec, Dawid 
Szkolny, Szymon Kozieł, Krystian Jachnik, Grzegorz 
Ptaszek, Rafał Masłowski, Jarek Kraśniewski i jedyna 
reprezentantka dziewcząt – Weronika Morawska. Po 
losowaniu zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. 
Każdy rozegrał co najmniej 2 mecze. W pierwszej fazie – 
grupowej wszystkie mecze rozgrywano do 3 setów. 
Tym samym odbyło się łącznie aż 21 meczy, dzięki któ-
rym wyłoniło się 4 zawodników, którzy weszli do fazy 
finałowej. Na tym etapie zwiększono ilość setów w grze 
do 3 wygranych. Po zaciętej rywalizacji wyłoniliśmy 
zwycięzców: 
1 miejsce: Grzegorz Ptaszek  
2 miejsce: Mateusz Kupiszewski  
3 miejsce: Krystian Jachnik  
 Podczas rozgrywek udało się wyłonić zawodni-
ków, którzy będą reprezentować naszą szkołę w zawo-
dach międzyszkolnych. Wszystkim dziękujemy za 
udział w spotkaniu, a zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my. W drugim semestrze zapraszamy na kolejną edycję 
turnieju. 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotacja
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 WSPANIALI LUDZIE NIE POWRÓCĄ... 
 Wieczorną porą 12 października grupa uczniów 
oraz nauczycieli naszej szkoły udała się do Teatru Ślą-
skiego na musical „Skazany na Bluesa”. Jest to historia 
znanego polskiego wokalisty Ryszarda Riedla, lidera 
grupy „Dżem”. Do dzisiaj utwory tego zespołu są popu-
larne i chętnie śpiewane w różnych okolicznościach. Za-
pewne wielu zna „Whisky moja żono…” lub „Wehikuł 
czasu”. Tak jak różnorodne są utwory zespołu, takie też 
było życie Ryśka. W spektaklu wcielił się w niego Maciej 
Lipina, który również prowadzi własną kapelę.  
 Ci, którzy nie znali wcześniej perypetii życio-
wych wokalisty „Dżemu”, mogli dość dokładnie poznać 
je nie tylko poprzez sceny obrazujące jego sytuację ro-
dzinną, ale i dzięki piosenkom wyrażającym różne stany 
wewnętrzne artysty. Szczególnie mocno w przedstawie-
niu podkreślona była relacja z bliskim przyjacielem  
Riedla, Indianerem, który w młodości wciągnął go  
w świat narkotyków. Wtedy zaczął się moralny upadek 
muzyka, który z powodu uzależnienia zaniedbał rodzi-
nę i zniszczył świetnie zapowiadającą się karierę.  
 Aktorzy poruszyli serca odbiorców swoim 
ogromny zaangażowaniem w sztukę. W trakcie jednego 
z utworów publiczność została zaproszona na scenę. 
Widzowie mogli poczuć się jak na prawdziwym koncer-
cie, wspólnie śpiewać i tańczyć wraz z aktorami. Spek-
takl dostarczył widzom ogromnej dawki wzruszeń  
w związku z tragiczną historią artysty, wobec której nie 
można było pozostawać obojętnym. Szczególnie przej-

mująca była scena końcowa, w której główny bohater  
jakby na pożegnanie odśpiewał piękny utwór „O Victo-
rio”.  

Po spektaklu poruszeni historią Ryśka Riedla 
widzowie mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie z odtwór-
cą głównej roli, Maciejem Lipiną, który z chęcią rozma-
wiał z widzami i podpisywał swoje płyty. Ten wieczór 
zapewne zostanie zapamiętany na długo, a piosenki  
zespołu „Dżem” od tej pory będą brzmieć dla nas jesz-
cze piękniej i wznioślej.  

 
Natalia Janiga, Alicja Stężowska 

Fot. Agnieszka Janiga 

ŚWIĘTO EDUKACJI 

W Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym, 
która odbyła się 23 października 2017 roku, naszą 
szkołę reprezentowali: Jan Mitoraj, Mateusz  
Kupiszewski i Grzegorz Ptaszek.  Najlepszy okazał 
się Grzegorz Ptaszek, który z zawodów wrócił  
z medalem za drugie miejsce. Serdecznie gratuluje-
my! 
 

 
Tekst i zdjęcie Grzegorz Strumiński 

„Dobry nauczyciel uczy, świetny inspiruje.” 

W piątek 13 października 2017 roku obchodzili-
śmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tę nie-
zwykłą uroczystość, w którą zaangażowani są nauczyciele, 
uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły, mie-
liśmy okazję spędzić ze swoimi wychowawcami. Był rów-
nież czas na życzenia, podziękowania, mszę świętą oraz 
akademię. 

Podczas mszy św. kazaniem zachwycił nas pełen 
empatii i charyzmy ksiądz Piotr Dąbrowski przebywający 
od kilku lat na misjach w Peru. Mimo dzielącej go od nas 
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odległości zgodził się przyjechać i odwiedzić starą szko-
łę, jest bowiem absolwentem Zespołu Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.  

W tym dniu wszystkie klasy pierwsze złożyły 
uroczyste ślubowanie i tym samym najmłodsze kole-
żanki oraz koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych stali 
się „pełnoprawnymi” uczniami naszej szkoły. Miłym 

akcentem była także zabawna akademia przygotowana 
przez klasę 1La i 2 tdm pod przewodnictwem pani Mo-
niki Norek i pani Marty Chrapczyńskiej.  

Dziękujemy wszystkim pracownikom oświaty 
za wspólnie spędzony dzień! 

 Weronika Morawska  
fot. ks. Paweł Gacek 

Część grona pedagogicznego w Wiśle podczas wycieczki w góry. Październik 2017. Fot. Monika Gacek 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH 

 Państwowe obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z uro-
czystością wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlep-
szych uczniów z całego kraju. W swoim przemówieniu premier Beata 
Szydło zaznaczyła, iż życzyłaby sobie, aby uzdolniona młodzież wyko-
rzystywała swoje talenty dla dobra Polski. Jednym z nagrodzonych jest 
Michał Rutka, uczeń klasy 3 td.  Serdecznie gratulujemy! 
 

 
https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-

reforma-edukacji-jest-jedna-z-najtrudniejszych-ktore.html 

GRAMY W KRĘGLE 
Rozrywkowe popołudnie w salezjańskim gimnazjum? 

Dlaczego nie? 19.10.2017 r. uczniowie klasy 2Gc wraz z wycho-
wawcą panią Barbarą Tomiak-Kierpiec oraz panią Joanną Fijał 
wybrali się do kręgielni. Wyjście to stanowiło nagrodę w szkol-
nym konkursie Liga Klasowa.  Warto było rywalizować z innymi 
klasami, aby teraz wspólnie cieszyć się z nagrody i miło spędzić 
czas w gronie najbliższych koleżanek i kolegów. Rozgrywki  
w kręgle z całą pewnością zintegrowały nasza klasę i sprawiły 
nam wiele radości. Mogliśmy nie tylko rozegrać mecze, ale rów-
nież porozmawiać i nacieszyć się swoją obecnością.  

To wspólne wyjście na kręgle długo pozostanie w naszej 
pamięci i z pewnością chętnie zorganizujemy kolejne rozgrywki.  

 

 
Tekst i zdjęcie Barbara Tomiak - Kierpiec 
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 NIEZWYKŁE SPOTKANIE W INTERNACIE 

23 października 2017 r. gościliśmy w Internacie 
Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskie-
go w Oświęcimiu dwóch wspaniałych księży salezja-
nów: księdza Tadeusza Rozmusa, który jest radcą gene-
ralnym regionu Europa Centralna i Północna oraz księ-
dza Bolesława Rozmusa, który wiele lat swojego życia 
spędził na misjach. Losy życiowe  naszych zacnych gości 
biegły różnymi ścieżkami, ale każdy na swojej drodze 
osiągnął wielki sukces, który przedstawiliśmy interni-
stom podczas naszego spotkania. 
            Ks. Tadeusz Rozmus swoje pierwsze kroki sta-
wiał w naszej szkole jako uczeń, a następnie jako kie-
rownik internatu. Wzruszył nas opowieścią o swoich 
szkolnych latach, pięknie zagrał na akordeonie, a my 
przypomnieliśmy jego słowa, w których zwrócił się do 
młodzieży: „Bez Was, Młodzi, charyzmat salezjański nie 
miałby sensu! Dziękuję Wam, że jesteście u naszego bo-
ku, poszukując szczęścia, zwłaszcza szczęścia serca, po-
nieważ przyszłość nie zależy od nas, salezjanów, ale od 
Was, Młodych”. Miło nam było słuchać opowieści ks. 
Rozmusa i z wielkim podziwem śledziliśmy prezentację, 
która przedstawiała drogę jego powołania. 
             Przyjrzeliśmy się również między innymi proble-
mom misji. Nasz drugi gość, ksiądz Bolesław Rozmus, 
to misjonarz w dalekiej Wenezueli, utalentowany mu-

zyk, wychowawca młodych, dyrygent 
oświęcimskiej orkiestry dętej, człowiek  
o pięknym sercu. Te cechy zainspirowa-
ły nas do przedstawienia jego postaci  
w czasie tego wieczoru wspomnień. 
Mieliśmy przyjemność poznać jego 
książkę „Wśród szczepu Yanomami”. 
Mowa w niej o ludziach, którzy są rado-
śni i zadowoleni ze swojego życia. Ich 
szczęście znajduje się zawsze w zasięgu 
ręki, a oznacza kochać, hodować zwie-
rzęta, grzać się przy ognisku i odwie-
dzać przyjaciół. Z wielkim zadziwie-
niem odkryliśmy, że zachowania tych 

niezwykłych ludzi bardzo przypominają codzienność 
internistów, co przedstawiliśmy naszym gościom  
w scenkach z życia internatu. 

            To wyjątkowe spotkanie dostarczyło nam wielu 
wzruszeń i  napełniło nas nadzieją na to, że żyjąc pięk-
nie i w miłości do Boga, możemy wiele osiągnąć. 
                                                                                               

Krzysztof Kordasiewicz 
Fot. ko. Wojciech Zięcina 

NAGRODA DLA JUSTYNY SZYMCZYK 

 Wielkie gratulacje dla Justyny Szymczyk z klasy  
3 Lc, która została laureatką XXXV Wojewódzkiego i XXI  
Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej Lipa 2017. To nie pierwszy sukces 
Justyny na niwie poezji. Warto przypomnieć także, że na-
sza uczennica i koleżanka w 2015 roku zdobyła tytuł Mi-
strza Ortografii w szkolnym konkursie, a ostatnio mogli-
śmy podziwiać ją w roli Eugenii w „Tangu” Sławomira 
Mrożka. Brawo, Justynko! Życzymy Ci kolejnych tak 
świetnych osiągnięć i radości z pisania!  
 

 
Tekst i zdjęcie K.S. 
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 PROJEKT: MIKROBIBLIOTEKI 

 Kolorowe budki, ale nie dla ptaków, chociaż wcale 
nie wiadomo, kto w nich jeszcze zamieszka oprócz... ksią-
żek. Książki bowiem są bardzo gościnne. Mikrobiblioteki - 
takie cuda pojawią się wkrótce w kilku miejscach  
w Oświęcimiu. Okazuje się, że - wbrew złowieszczym sta-
tystykom - ludzie odczuwają głód książek, chcą książki 
czytać, posiadać, ale i dzielić się nimi. Biblioteka Galeria 
Książki, chociaż planowo i systematycznie zaspokaja nasze 
czytelnicze podniebienia, wyszła z jeszcze jedną inicjaty-
wą, mianowicie przystąpiła do projektu Nieruchomość 
Literacka. W to cudowne przedsięwzięcie zaangażowała 
się młodzież i w efekcie współpracy kilkunastu osób po-
wstały urocze budki na książki! Do tej kreatywnej grupy 
należeli uczniowie naszej szkoły z klasy 2 Lc, którzy dzisiaj 
w Galerii Książki zaprezentowali publiczności swoje arcy-
dzieła. Kochani, wyrażamy swój podziw dla Waszej pracy. 
Jesteście wspaniali! 

Tekst i zdjęcie K.S. 

GRA MIEJSKA – ZABAWA I NAUKA 

  Głównymi celami konkursu było przy-
bliżenie młodzieży wybranych zagadnień z historii mia-
sta (w tym ważnych wydarzeń i ciekawych postaci), 
zwrócenie uwagi na współczesne oblicze Oświęcimia, 
kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa 
kulturowego, uczestniczenie w dobrej zabawie, ćwicze-
nie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwój ak-
tywności intelektualnej i ruchowej.  
 Gra rozpoczęła się równocześnie w sześciu 
punktach miasta o godzinie 945. Każdy zespół otrzymał 
kartę uczestnictwa i mapkę. Uczestnicy gry musieli pie-
szo dotrzeć do wszystkich wyznaczonych miejsc i wyko-
nać zlecone im zadania, jak np. prowadzenie piłki slalo-
mem zakończone strzałem na bramkę. Poza tym musieli 
odpowiedzieć na pytania dotyczące LFO, historii zam-
ku, naszego miasta, poezji, słynnych osób oraz dzieł 

sztuki z OCK. Nasza drużyna wystartowała ze stadionu 
MOSiR-u, następnie pieszo udała się do Oświęcimskiego 
Centrum Kultury. Kolejnym etapem była biblioteka Ga-
leria Książki, Rynek i Centrum Żydowskie, Muzeum 
Zamek, MDMS. Trasa kończyła się na stadionie  
MOSiR-u. Łącznie pokonaliśmy prawie 7 kilometrów  
w 2 godziny i 24 minuty!  
 Po zmaganiach udaliśmy się do siedziby organi-
zatora, gdzie odbyło się podsumowanie konkursu 
i rozdanie nagród. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodze-
ni cennymi upominkami i dyplomami. Dziękujemy za 
miłą atmosferę i dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że pozo-
stali uczestnicy bawili się równie dobrze, jak my! 

 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 

W czwartek 26 października nasi 
gimnazjaliści wzięli udział w grze 
miejskiej „OŚWIĘCIM NIEJEDNO 
MA IMIĘ ”. Naszą szkołę reprezen-
towali następujący uczniowie z klasy 
3b gimnazjum: Olga Lewandowska, 
Ewa Sakowska, Paweł Boratyński  
i Kacper Harmata. Organizatorem 
gry był Powiatowy Zespół nr 4  
w Oświęcimiu. 
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MOCNE STRONY, TALENTY I CO DALEJ? 
W czwartek 26 października w naszej szkole 

odbyły się warsztaty „Mocne strony, talenty i co dalej?”, 
w których uczestniczyła klasa 3Lb. Organizatorem 
warsztatów była grupa „Smart” z Wrocławia, a popro-
wadziła je starsza siostra pani Anny Pitry – Sylwia  
Kłyczek.  

Warsztaty te miały na celu skłonić maturzystów 
do refleksji nad tym, co dalej robić w życiu po zakończe-
niu szkoły i zdaniu egzaminu dojrzałości. Uczniowie 
dostali różne zadania, takie jak na przykład zrobienie 
kolażu z wycinków z gazet czy wypisanie swoich 15 
zalet, dzięki którym pani Sylwia mogła wywnioskować, 
do jakich zawodów najbardziej się nadają. Wypełniając 
test dotyczący stylu komunikacji, uczestnicy dowiedzieli 
się więcej o tym, jacy są w wykonywaniu konkretnych 
działań: czy podejmują zdecydowane decyzje, są w tym 
spontaniczni, czy też są ostrożni i długo zastanawiają się 
nad każdym krokiem. Podobne ćwiczenie związane było 
z pracą w grupie.  

Po zakończeniu warsztatów uczniowie klasy 
biologiczno-chemicznej uświadomili sobie konieczność 
przygotowania planu na przyszłość co najmniej  

w dwóch wersjach: planu A (główny cel, uczelnia i kie-
runek studiów) oraz  awaryjnego planu B (gdyby coś 
poszło nie tak). W tej sprawie nikt nas nie wyręczy: każ-
dy musi sam zadbać o swoją przyszłość. 

 
Katarzyna Matysik 

Fot. Martyna Witkowska 

SIENKIEWICZ W CZTERECH ODSŁONACH 
 W ostatni październikowy 
piątek uczniowie naszej szkoły  
z klas 2 i 3 liceum oraz 3 i 4 techni-
kum mieli okazję udać się do Oświę-
cimskiego Centrum Kultury na spek-
takl pod tytułem „Sienkiewicz x 4”. Była 
to inscenizacja czterech słynnych 
powieści Henryka Sienkiewicza pi-
sanych ku pokrzepieniu serc: „Quo 
Vadis?”, „Ogniem i mieczem”, 
„Potop” oraz „Pan Wołodyjowski”. 
Aktorzy byli rówieśnikami uczniów 
znajdujących się na widowni, gdyż 
byli to wychowankowie LO Katolic-
kiego Stowarzyszenia Wychowaw-
ców w Libiążu i Zespołu Szkół  
w Libiążu. Każda część przedsta-
wienia przygotowana przez ucz-
niów zainscenizowana została  
w innym gatunku dramatu, przykła-

dowo „Quo Vadis” było dramatem 
antycznym, a inna część – dramatem 
szekspirowskim. Na scenie zostały 
zaprezentowane talenty aktorskie 
oraz niesamowite zdolności wokal-
ne dwóch uczennic. Jedynie aktor 
grający Wernyhorę wyróżniał się 
wiekiem, ponieważ był to dorosły 
mężczyzna. Uczniowie zaprezento-
wali również poloneza, co zainspiro-
wało naszych maturzystów do  
wykorzystania niektórych figur  
w swoich studniówkowych ukła-
dach. Pomimo tak młodego wieku 
występujących gra aktorska była 
fenomenalna i została nagrodzona 
gromkimi brawami na koniec spek-
taklu. 
 

Katarzyna Matysik 
Fot. ks. Paweł Gacek  

HISTORIA W OBRAZACH 
We wtorek 31 października br. po czwartej lekcji 

grupa kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz z panią 
Martą Chrapczyńską i panią Barbarą Harmatą udała się 
do Miejsca Pamięci Auschwitz. Było to pierwsze wyjście 
w ramach projektu „Auschwitz - nie możemy zapo-
mnieć”, który w naszej szkole ma już swoją kontynuację. 
Tym razem celem spotkania był dział zbiorów. Kilka 
słów o eksponatach i ich twórcach powiedziała nam pa-

ni Agnieszka Sieradzka. Mieliśmy jedyną okazję zoba-
czyć z bliska oryginalne prace byłych więźniów. Część  
z nich powstała na oficjalne zlecenie esesmanów, np. 
rysunki pejzaży lub plany rozbudowy Auschwitz,  
a część prac została wykonana w sposób nieoficjalny –  
z materiałów nielegalnie pozyskanych. Przedstawiały 
one życie codzienne i okrutny los więźniów, karykatury 
esesmanów i portrety więźniów. W czasie tej wizyty   
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pracowaliśmy w małych grupach i mieliśmy za zadanie 
wypowiedzieć się na temat oglądanych obrazów i celu, 
w jakim mogły być namalowane. Dowiedzieliśmy się, że 
obrazy malowane na zamówienie mogły poprawić sytu-
ację więźnia-twórcy w obozie, natomiast nieoficjalne 
dzieła miały na celu uratowanie resztek godności więź-
niów oraz pomagały zachować wspomnienia o lepszym 
życiu. 

Były to dla nas wyjątkowe zajęcia, bo mogliśmy 
zdobyć wiele interesujących informacji na temat sztuki 
obozowej oraz zobaczyć oryginalne dzieła. 

Oliwia Gleba 
Fot. Marta Chrapczyńska 

CZYTANIE NIE SZKODZI 
„Powiedz mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś”- właśnie 
tak! W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa klasa 2Lb środową lekcję wychowawczą poświęciła na 
promocję czytelnictwa wśród młodzieży, czyli nas samych. 
Przynieśliśmy nasze ulubione książki i czytaliśmy ulubione 
fragmenty, tym samym zachęcaliśmy siebie nawzajem do 
ich przeczytania. Ta miło spędzona lekcja z pewnością na 
długo pozostanie w naszej pamięci. Miejmy nadzieję, że 
każdy zaciekawiony i zaintrygowany tymi opowieściami 
sięgnie po którąś z zaprezentowanych pozycji książkowych 
w jesienne wieczory. 

Tekst Weronika Nagi, fot. Dominika Zemła 

PONADCZASOWA MITOLOGIA 
 

 Gdyby 26.10.2017 r. ktoś nieoczekiwa-
nie zjawił się w klasie 2 La, byłby świadkiem, 
przyznajmy, dość niecodziennego widoku, 
bo… ujrzałby greckich bogów siedzących  
w szkolnych ławkach. Usłyszałby pieśni same-
go Apolla oraz wtórujących mu wesoło wysłan-
ników z Olimpu. Skąd się tam wzięli? Posłu-
chajcie… 
 Jak wiadomo, bierzemy udział w Naro-
dowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jako 
klasa humanistyczna chcieliśmy wymyślić coś 
oryginalnego. Ktoś krzyknął: „To przebierzmy 
się za mitologiczne postacie!”. Pomysł został 
przyjęty z entuzjazmem. W domach zawzięcie 
kompletowaliśmy swoje stroje, ktoś wyplatał 
wieńce – atrybuty „boskości”.  
 Na godzinie wychowawczej czytaliśmy 
fragmenty „Mitologii” Jana Parandowskiego  
i prezentowaliśmy nasze przebrania: był więc 
boski Zeus wraz z małżonką Herą, obowiązko-
wo piękna Afrodyta i waleczny Ares, wyżej 
wspomniany Apollo brzdąkający na ukulele  
(z braku liry), jego wierne muzy – opiekunki 
sztuki, zwycięska Nike, Dionizos & jego dzban 
(nierozłączni), Artemida szyjąca z łuku, rozko-
chana w przyrodzie Demeter, Kora z narcyza-
mi, Hermes w podróżnym kapeluszu i wielu 
innych. Udaliśmy się do ogrodów salezjańskich 

na wspólne zdjęcie. Było przy tym wiele radości, w rezultacie 
Apollo i jego muza znaleźli się na drzewie. Niektórzy z nas tak 
się zaczytali, że ani na chwilę nie mogli odłożyć książek (co wi-
dać na zdjęciu).  
 Jesteśmy bardzo wdzięczni naszej wychowawczyni, pani 
Renacie Jarnot za pomoc w przygotowaniach i miło spędzony 
czas! Z pewnością był to jeden z tych dni, których zbyt łatwo się 
nie zapomina... 

 
 Aleksandra Futro, fot. Alicja Stężowska 
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 Z kolei klasa 3 a gimnazjum na lekcji wychowaw-
czej wraz z wychowawczynią Justyną Kościelnik zrealizo-
wała projekt czytelniczy w ramach NPRCz, reklamując dra-
mat Wiliama Szekspira „Romeo i Julia”. Uczniowie przygo-
towali scenki, m.in. scenę balkonową, ślub Romea i Julii  
z udziałem ojca Laurentego, scenkę zaśnięcia Julii po wypi-
ciu mikstury, rozpacz Romea nad ciałem ukochanej, śmierć 
Romea oraz scenę końcową - zgromadzenie obu rodów. Po-
zostali uczniowie wyszukali i napisali cytaty charakteryzu-
jące niektórych bohaterów, m. in. Julię, Romea, państwa  
Kapulet oraz państwa Monteki. Podczas realizacji projektu 
wszyscy dobrze się bawili. Wykonano na pamiątkę sporo 
zdjęć i klasa będzie miała co wspominać. 

 Uczniowie 3 Lc przygotowali prezentację ksią-
żek, które w mniejszy lub większy sposób wywarły na 
nich wrażenie. Są to: Złodziejka książek M. Zusaka, Droga 
królów B. Sandersona, Drużyna J. Flanagana, Duma  
i uprzedzenie J. Austin, Wyliczanka J. Verdona, Harry Po-
tter J. K. Rowling, Dzienniki Agnieszki Osieckiej, Hope-
less C. Hoover, Pan Lodowego ogrodu A. Grzędowicza, 
Gra o tron G. R. R. Martina, Finansowy ninja M. Szafrań-

skiego, Pan Samochodzik i Templariusze Z. Nienackiego, 
Drużyna J. Flanagana, Początek D. Browna, Namiętnosć 
ognia K. Kajdy. Zdecydowanie klasę zdominowała lite-
ratura fantasy, choć – jak to w większej grupie bywa – 
nie brakło  miłośników literatury faktu, sensacji, roman-
su oraz poezji. 

Tekst i zdjęcia Urszula Dziewońska 

 Klasa 3 b gimnazjum na lekcji wychowawczej  
w piątek, realizując projekt czytelniczy, przeniosła się 
do Akademii Weltona z książki Nancy Kleinbaum 
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów" - elitarnej szkoły 
średniej o wielkich osiągnięciach i nader surowej dyscy-
plinie. Uczniowie przedstawili scenki, m.in. otrzymanie 

światła wiedzy od dyrektora, lekcja literatury profesora 
Keatinga, podczas której odważyli się spojrzeć z innej 
perspektywy na otoczenie oraz zademonstrowali cztery 
zasady akademii, którymi są: Tradycja, Honor, Dyscy-
plina i Doskonałość. Zabawa była dobra.  

 A to efekt pracy klasy 2 td. Na godzinie wychowaw-
czej wraz z panem Jerzym Orłosiem uczniowie ułożyli napis-
deklarację. Sporo tych lektur ułożonych w cudowny napis - 
plaster miodu dla łakomych serc polonistów. Ponad 150 ksią-
żek, czyli mniej więcej po 7 książek na ucznia w tej jakże 
oczytanej klasie :) Panowie, życzymy powodzenia! 
 

K.S. 
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KONLURS FOTOGRAFICZNY „ZACZYTANI” 
 Zakończył się konkurs fotograficzny „Zaczyta-
ni” zorganizowany w ramach NPRCz przez bibliotekę 
szkolną. Konkurs trwał przez cały październik i mogli  
w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i uczennice bez 
względu na umiejętności fotograficzne. Liczyła się nieo-
graniczona wyobraźnia i dobry model lub modelka. 
 Spośród nadesłanych zdjęć jury pod przewod-
nictwem księdza dyrektora Zenona Latawca wybrało 
zwycięzców.W kategorii zdjęcie portretowe I miejsce 
zajęła Aleksandra Meduna, uczennica klasy 2 Lc za fo-
tografię „Kapitan Ameryka”, II miejsce wspólnie zajęły 

Karolina Legut z klasy 2 La za „Dziewczynę z liśćmi”  
i Julia Gizicka z klasy 1 Lb za zdjęcie „Dziewczyna nad 
stawem”. 
 W kategorii zdjęcie zbiorowe jury przyznało 
wyróżnienie klasie 1 A Lo za „artystyczny polot” i pię-
ciu dziewczętom z klasy 3 C gimnazjum za „grację  
i wdzięk”. Specjalne wyróżnienie w kategorii „nieogra-
niczona wyobraźnia” otrzymali: ksiądz Piotr Kadela, 
kleryk Łukasz i Nikodem Słupski z klasy 3 tm. 
 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. 

 

Urszula Dziewońska 

MATEMATYKA AMBITNEGO MATURZYSTY 
 W sobotę 4 listopada odbyły się w naszej szkole 
pierwsze warsztaty z cyklu MAM - Matematyka Ambit-
nego Maturzysty. Warsztaty powstały z inicjatywy  
nauczycieli matematyki i mają pomóc maturzystom  
w przygotowaniu się do majowego egzaminu. Zajęcia 
będą odbywały się raz w miesiącu w sobotę i będą po-
święcone na powtórzenie wiadomości z każdego działu 
matematyki. Tematem pierwszych zajęć była funkcja 

kwadratowa. Zajęcia na poziome podstawowym prowa-
dził mgr Krzysztof Kozik, zaś na poziomie rozszerzo-
nym - mgr Marta Korczyk. Dziękujemy wszystkim obec-
nym maturzystom za zaangażowanie i uczestnictwo  
w warsztatach. Kolejne spotkanie 25 listopada będzie 
poświęcone funkcji wymiernej oraz wielomia-
nom. Serdecznie zapraszamy! 

 

Tekst i zdjęcie Marta Korczyk 
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Oratorium w akcji 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY 
Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień po-

święcony tym, którzy osiągnęli zbawienie i są już w nie-
bie. Jest to dla nas radosne święto. Powinniśmy się cie-
szyć, że mamy tylu świętych, którzy orędują za nami  
w niebie i pomagają nam w różnych sytuacjach. Nie 
znamy ich wszystkich z imienia i nazwiska.  

Ale kto ma szanse być świętym? Jeden z absol-
wentów naszej salezjańskiej szkoły powiedział, że „uro-
czystość Wszystkich Świętych to święto nas wszystkich, 
a świętym może zostać każdy z nas”. Warto o tym po-
myśleć. 

2 listopada przypada Dzień Zaduszny, nazywa-

ny także Zaduszkami. Wspominamy wtedy wszystkich 
wiernych zmarłych, którzy w czyśćcu czekają na zba-
wienie. Może im w tym pomóc nasza modlitwa. Jest to 
dzień wyciszenia, zadumy i refleksji nad własnym ży-
ciem. I niech takim pozostanie. Dlatego też 2 listopada 
nie będzie cotygodniowych spotkań z kulturą w ramach 
Oratoryjnych Czwartków. A my pomyślmy o tych, któ-
rzy potrzebują naszej modlitwy, aby móc cieszyć się ze 
wszystkimi świętymi w niebie.  

Może my też kiedyś będziemy jej potrzebowali 
od innych.   

Renata Jarnot 

ZADUMA I TROSKA 

 Tego roku w Dzień Zaduszny padał 
deszcz. Ściemniało się już, kiedy grupa wolon-
tariuszy z oratorium wraz ze skautami udała 
się na pobliski cmentarz parafialny. Wszyscy 
zabrali ze sobą znicze. Postanowili odwiedzić 
przede wszystkim te groby, o których może 
ktoś zapomniał; na których często nie widać 
imienia i nazwiska, bo zatarły się z biegiem 
czasu. Kwiaty, zapalone znicze, a zwłaszcza 
modlitwa świadczą o naszej pamięci o tych, 
którzy odeszli już do wieczności. 
 

SPOSÓB NA ZŁOŚNICĘ 
„Poskromienie złośnicy” to jeden z najbardziej znanych 
dramatów Wiliama Szekspira, grany współcześnie rów-
nie często jak „Romeo i Julia”. Obejrzeliśmy tę komedię 
w Teatrze Śląskim w Katowicach 16 listopada br.  
 Tytułową złośnicą okazuje się Kasia, córka za-
możnego i szanowanego kupca z Padwy. Ma ona opinię 
okropnej jędzy i egoistki, która zawsze musi postawić 
na swoim, nie licząc się ze zdaniem innych. Jej młodsza 
siostra Bianka jest jej całkowitym przeciwieństwem – 
posłuszna i rozważna, chłonąca wiedzę oraz nieustannie 
otoczona wianuszkiem adoratorów. Tego przywileju nie 
doświadcza jej starsza siostra, gdyż charakter skutecznie 
odstrasza kawalerów. Ojciec panien postanawia, że Ban-
ka nie wyjdzie za mąż, dopóki Katarzyna nie stanie na 
ślubnym kobiercu. W tym momencie pojawia się intry-
ga, powodująca szereg komplikacji i niedomówień, ale 
wywołująca salwy śmiechu i oklaski widowni. Łasy na 
pieniądze Petruchio postanawia za wszelką cenę poślu-
bić Kasię i zmienić ją ze złośnicy w posłuszną żonę. Jego 
zabiegi i pomysły prowadzą do finału, którego nie zdra-
dzę, bo warto poczekać na tę niespodziankę.  

 Nowoczesne podejście do scenariusza i mi-
strzowska gra aktorska spełniłyby wymagania nawet 
najbardziej krytycznych odbiorców. Również w naszej 
grupie inscenizacja w Teatrze Śląskim spotkała się z nie-
kłamanym uznaniem. Z miłą chęcią ponownie obejrzę tę 
komedię.  

Alicja Stężowska 
Fot. Agnieszka Janiga 
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 Przy kaplicy wolontariusze i skauci odmówili 
dziesiątkę różańca w intencji zmarłych. Potem zapalili 
znicze na grobach. Pamiętali również, tak jak wielu od-
wiedzających cmentarz, o salezjanach oraz żołnierzach 

walczących o wolną Ojczyznę. Dla wszystkich był 
to wieczór pełen refleksji i zadumy. 
 

Oratorium 

LISTOPADOWE SZALEŃSTWA 

 Drugi tydzień listopada (6-10.11.2017 r.) był pe-
łen wrażeń. W poniedziałek dzieci miały okazję prze-
nieść się w podwodny świat jeżowców, koralowców  
i innych zwierząt morskich. Na zajęciach plastycznych 
wykonywały ze styropianowych kul te kolczaste stwo-
rzenia. Wyglądają niesamowicie! 
 Jak co wtorek miały miejsce zajęcia religijne, 
natomiast w środę z kawiarenki wyczuć można było 
zapach przygotowywanych amerykańskich hot dogów. 
Każdy mógł stworzyć własną wersję tego dania. Dzieci 
dobierały składniki, kroiły warzywa, a przede wszyst-
kim – zajadały hot dogi ze smakiem. 
 Czwartkowe zajęcia muzyczne miały nieco inny 
charakter. Tym razem dzieci nie śpiewały, lecz wystuki-
wały rytmy. Lekcję rytmiki prowadził Marcin Majche-
rek, basista chóru Projekt Fausystem. 
 W piątek oprócz próby teatralnej, podczas której 
dzieci na scenie Nowego Kościoła szlifowały swoje kwe-
stie, odbyło się Wielkie Oratoryjne Układanie Puzzli. 
Bez znaczenia było, czy składały się one z 36 kawałków, 

czy może aż z 500. Wszyscy starali się w jak najszyb-
szym czasie ułożyć swoje własne dzieło.  
 

Oratorium 

Z życia Zakładu Salezjańskiego 

WIZYTACJA ZAKOŃCZONA 
 4 listopada uroczystą Mszą świętą w naszym 
seminarium zakończyła się wizytacja nadzwyczajna rad-
cy regionalnego ks. Tadeusza Rozmusa prowadzona od 
dnia 2 września w Inspektorii Krakowskiej. W przeciągu 
dwóch miesięcy Ksiądz Radca odwiedził placówki In-
spektorii św. Jacka położone zarówno na terenie Polski, 
jak i Ukrainy. Spotkał się także z każdym współbratem  
i przeprowadził rozmowę mającą charakter sprawozda-
nia. Był to czas stawiania pytań i poszukiwania odpo-
wiedzi. Czas dokonania bilansu, refleksji nad naszą 
obecnością w danych dziełach, sposobem realizacji cha-
ryzmatu salezjańskiego. 
 Wizytacja Radcy odbywa się raz na 6 lat. Naj-
bliższy współpracownik Księdza Generała przybywa do 
danej Inspektorii, aby poznać jej stan, a swoje spostrze-
żenia przedstawić współbraciom pracującym na danym 
terytorium, a także Radzie Generalnej. Rozeznanie doko-
nuje się poprzez indywidualne rozmowy oraz poprzez 
obecność i codzienne funkcjonowanie wśród współbraci. 
Jacy jesteśmy? Co jest naszym powodem do dumy, a co 
palącym wyzwaniem? Odpowiedzi zostały zawarte  
w protokołach powizytacyjnych, które są dla nas wska-
zówkami podnoszenia jakości i dążenia do doskonałości. 
Msza święta na zakończenie wizytacji zgromadziła wie-

lu współbraci Inspektorii Krakowskiej, a także przedsta-
wicieli młodzieży i pracowników z naszych dzieł. Była 
to okazja do dziękczynienia Bogu za wszelkie natchnie-
nia Ducha Świętego, a także do prośby o siły do wyko-
nania dobrych postanowień. 

Akacjusz Cybulski SDB 
Fot. Adrian Sroka SDB 
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Wieści z Parafii MBWW 

KOROWÓD ŚWIĘTYCH 2017 

We wtorkowy wieczór 31 października 2017 – 
poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych w na-
szym oświęcimskim Sanktuarium Wspomożycielki od-
był się po raz kolejny Korowód świętych,  w którym 
swoją pomysłowość i kreatywność zaprezentowały 
dzieci, przygotowując stroje swoich ulubionych świę-
tych. Na twarzach najmłodszych parafian wypisana 
była niezwykła radość z tego wydarzenia, w  jakim mo-
gły uczestniczyć. 

W radosnej procesji z relikwiami świętych prze-
szliśmy przez plac św. Jacka do kościoła, gdzie wspól-
nie zakończyliśmy nabożeństwo różańcowe, prowadzo-
ne przez dzieci przygotowujące się w tym roku do I Ko-
munii Świętej. Po zakończonej modlitwie nastąpiła pre-
zentacja świętych, pośród których znaleźli się: Maryja, 
św. Anna, św. Mikołaj, św. Katarzyna, św. Jan Paweł II, 
św. Klara, św. Albert, św. Michał Archanioł, św. Estera, 

św. Filip Apostoł, św. Antoni, św. Paulina, św. Joanna  
d’ Arc, św. Natalia, św. Jan Bosko, św. Alicja i inni. 

Uczestnicy korowodu zostali słodko nagrodzeni 
za trud włożony w przygotowanie tego wspaniałego 
święta, które każdemu z nas daje nadzieję, że i my kie-
dyś będziemy przebywać w niebie razem ze świętymi. 

Papież Franciszek zachęca do tego, aby zamiast 
Halloween organizować święto Holyween. Tym sposo-
bem możemy pokazywać ludziom, że święci to radość, 
miłość i wspólna droga  do nieba. Niech nasi święci pa-
tronowie nieustannie otaczają nas swoją opieką z nieba, 
a my uczmy się od nich miłości do Boga i bliźniego, 
abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne. 

 
 

S. Felicyta – Ewa Różańska 
Fot. Wojciech Kościelniak 

ZAKŁAD SALEZJAŃSKI IMIENIA KSIĘDZA 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   
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Pozwólcie, że podzielę się z Wami pewnym wspo-
mnieniem, a raczej wspomnieniami. Mam może dwanaście lat 
i doskonale pamiętam mój mały pokój w domu rodziców, 
gdzie za tablicę służyły mi drzwi od szafy (do tej pory pamię-
tam, jak mama odkryła ślady kredy… To była pouczająca 
„rozmowa”), w ławkach siedzą moje pluszaki: misiek Felek 
kiepski był z matematyki, a pisał jak kura pazurem, a mój uko-
chany królik, którego imienia nie zdradzę, był pilnym 
uczniem. Oczywiście klasa liczyła jeszcze kilka lalek i pluszo-
wych zwierzaków – każdy z moim starym zeszytem, a ja na 
czele tego stadka – nauczam… 

Mam może trzynaście lat i z pasją przysłuchuję się 
ukochanej pani Basi, która uczyła nas chemii i biologii w pod-
stawówce. Naprawdę dla mnie mogły nie istnieć inne przed-
mioty. Na polskim czytam książki pod ławką (absolutnie nie 
lektury), na historii cierpię (bo siedzę w pierwszej ławce i nie 
mogę czytać książek). Jednak nie widzę dla siebie innego miej-
sca jak właśnie tu – w szkole. Już wtedy wiedziałam, że tak 
będzie, nie potrafiłam wyobrazić sobie innego miejsca… 

Mam może siedemnaście lat i naprawdę zastanawiam 
się, co właściwie chcę robić w życiu – medycyna, tłumaczenia 
(angielski kusi i nęci swą niezwykłością i możliwościami), no  
i szkoła. Wiem, że mogłabym TU wrócić, wiem, że mogłabym 
zrobić to lepiej, powiedzieć więcej, ciekawiej z większą pasją, 
tylko czy to jest dobry plan na życie? Toczą się długie rozmo-
wy z rodzicami, którzy też chcą, by w życiu było mi łatwo. 
Tata przekonuje, że nauczyciel to dobry zawód – poważany  
i pewny… 

Mam może 20 lat, jestem w środku studiów i napraw-
dę zastanawiam się, na co mi to wszystko było. Praktyki  
w szkole pokazują jedną mądrą rzecz – panie, które piszą pod-
ręczniki do dydaktyki przedmiotu, dawno w szkole nie były, 
chyba że liczymy elitarną krakowską szkołę z 15 uczniami 
absolutnie zakochanymi w wykładanym przedmiocie. Marze-
nia o byciu nauczycielem nadal tłuką się po głowie, ale są na-
prawdę spychane na boczne tory przez ogromną ilość kolo-
kwiów, zaliczeń, projektów, zajęć praktycznych, sprawozdań  
i „laborek”, gdzieś tam w oddali majaczy takie coś jak praca 
magisterska i może, może praca w szkole… Czasem ludzie 
mówią: „uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić”. 

Jest środek wakacji, pieczątka na dyplomie z tytułem 
„mgr” dumnie wysycha na honorowym miejscu między moi-
mi ulubionymi powieściami.  Praca magisterska dumnie obro-
niona i oprawiona siedzi też gdzieś między nimi… i co teraz?  
A teraz telefon i wymarzona rozmowa o pracę…  

Wracają wspomnienia, kiedy przekraczam próg 
„naszej” szkoły jeszcze raz. Tym razem drzwi pokoju nauczy-
cielskiego oglądam od środka i jest to do tej pory najbardziej 
surrealistyczne wspomnienie z tamtych dni. Dawni nauczycie-
li mówią, że „możesz mi mówić po imieniu”. Ale jak, kiedy ty 
nada pamiętasz,  jak stawiali ci pierwszą jedynkę (z pozdro-
wieniami dla pani Ewy). I jak to będzie? I co to będzie? Teoria 
spotyka praktykę… Czuję się, jakbym się zdarzyła z betonową 
ścianą. Absolutnie nic nie przygotowuje do pierwszej pracy,  

a już na pewno nie do pracy w szkole. Wszystko wygląda ina-
czej, podręczniki do dydaktyki mogą służyć najwyżej jako 
podstawka pod laptop. Morze kawy i zarwanych nocy, kilka 
nawet przepłakanych. Absolutnie zero umiejętności, ale mnó-
stwo pasji, chęci i dziecinnej naiwności, że ta praca ma sens  
i znaczenie, i że przecież marzenia się spełniają…  

To był najtrudniejszy i najpiękniejszy rok mojej pracy. 
Ten pierwszy, ten najbardziej intensywny, kiedy człowiek 
uczył się najwięcej, odsiewał to, co mu potrzebne, od tego, co 
jest absolutną teorią i na nic się nie przyda. Przyznaję, ten 
pierwszy rok złamał mi serce, przetopił kręgosłup i sprawił, że 
stałam się innym człowiekiem – innym nauczycielem. Z cza-
sem nowe umiejętności stały się nawykami, pewne zachowa-
nia – codziennością, a ludzie z pracy - przyjaciółmi. Odnajdy-
wanie mojego miejsca w tym małym świecie, jakim jest nasza 
szkoła, zajęło mi prawie 10 lat! Zdążyłam przeżyć dwie refor-
my edukacji, jedną lepszą od drugiej, i absolutnie zmienić swo-
je życie, a po drodze może dorosnąć… Czy żałuję tamtego 
wyboru? 

Kiedy patrzę na współczesną szkołę, mam czasem 
ochotę powiedzieć, że tak. Gdyby ktoś przeniósł mnie wtedy 
gdzieś w czasy mojego liceum, krzyczałabym sobie do ucha: 
nie, to nie jest dobry pomysł. Cokolwiek, tylko nie szkoła!  
A jednak, kiedy próbuję sobie wyobrazić siebie robiącą cokol-
wiek innego, pracującą w jakiejś korporacji, to jest to absurdal-
ny widok. Może i bym dała radę, może i satysfakcja na koniec 
miesiąca byłaby większa, ale chyba jednak udusiłabym się  
i umarła od środka. 

Mój zawód jest piękny, jest ważny i jest potrzebny…
Jest też niedoceniany, pomijany i brany za coś oczywistego… 

Czasem się zastanawiam, czy ludzie zapomnieli, że 
nauczyciele tworzą i kształtują młodego człowieka. Nie tylko 
jego inteligencję, ale i duszę. Dlatego nie mogą czuć się niedo-
ceniani lub niepotrzebni. A czasem niestety tak bywa. Spędza-
my z Wami, Drodzy Uczniowie, pół naszego życia i – czy tego 
chcemy, czy nie, ogromnie wpływamy na Waszą przyszłość. 
Moja praca jest ważna i każdego dnia się o tym przekonuję.  
A kiedy nie widzę jej rezultatów, od razu wchodzę na Facebo-
oka i szukam moich, już byłych, uczniów. Czytam, co i gdzie 
studiują, czytam ich posty, pozdrowienia, wiadomości. Ich 
maile, kartki z wakacji z pozdrowieniami, podziękowaniami, 
żartami czy po prostu zwykłym „dziękuję”. 

I wracam do Was, Drodzy Uczniowie, bo jeśli nie 
teraz, to kiedyś na pewno zrozumiecie, dlaczego tak czasem 
ciężko jest nam w Dzień Nauczyciela… 
 

Dla moich koleżanek i kolegów. 
 
 

 
 
 

(ak) 
 

FELIETON  
NA OSTATNEJ STRONIE 

Droga do chwili obecnej 
pixabay.com 

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest  
bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego  

oddziaływanie.” (H. B. Adams) 


