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Kronika wydarzeń szkolnych  

POMOŻESZ, BO MOŻESZ. MASZ TO W GENACH 

 7 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się Dzień 
Dawcy Szpiku Kostnego. Wszystkie klasy miały możli-
wość dowiedzieć się czegoś więcej o tej inicjatywie pod-
czas prelekcji poprzedzających to wydarzenie. W czwart-
kowy poranek pierwsze grupy chętnych zaczęły napły-
wać do przygotowanej wcześniej sali. Po kilku godzinach 
rejestracji do bazy dawców dołączyło prawie 80 osób. 
Niestety, nie udało nam się pobić zeszłorocznego rekordu 
zarejestrowanych, lecz dzięki kiermaszowi ciast, który 
przy tej okazji zorganizowaliśmy, udało nam się zasilić 
konto fundacji kwotą prawie tysiąca złotych. Dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie oraz życzymy znalezienia 
swojego bliźniaka genetycznego.    
                        

Karolina Jonkisz 

NAJCENNIEJSZY Z LEKÓW 

 14 marca 2019 roku odbyła się w naszej szkole 
druga, a zarazem ostatnia w tym roku szkolnym akcja 
honorowego krwiodawstwa. Rozpoczęła się ona o go-
dzinie 13:20 i trwała prawie pięć godzin. W tym czasie 
profesjonalna ekipa z RCKiK w Oświęcimiu pobrała od 
uczestników 8 litrów i 550 mililitrów krwi, czyli najcen-
niejszego z leków. A oto prawdziwi bohaterowie tej ak-
cji: Przemysław Bebak 3oos, Dawid Czapla 2mst, Jakub 
Dybeł 4tps, Mateusz Gazurek 2mst, Aleksandra Golonka 
3Lb, Mateusz Gwiżdż 2oos, Piotr Januszkiewicz 3Lc, 
Adam Klęczar 4tm, Mateusz Korczyk 2mst, Mateusz 
Kroczek 2oos, Tomasz Księżarczyk 4tm, Damian Luranc 
4tm, Maciej Mlostek 2td, Dariusz Narza 2mst, Kacper 
Nowak 4tps, Jerzy Orłoś nauczyciel, Jakub Sułek 4tm, 
Katarzyna Tiffert 3Lb, Mateusz Wilczak 4tm oraz sześć 
innych osób, które z różnych przyczyn nie zostały za-

kwalifikowane.  
 W przygotowaniu i sprawnym przeprowadze-
niu akcji pomogli Kacper Polak 3Ga oraz Łukasz  
Cechowski 2mst. 
 

Tekst i zdjęcie Jerzy Orłoś 

SPRAWNY W ZAWODZIE 

W dniach 14 i 15 marca 2019 r. w Zespole Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęci-
miu odbyła się VII edycja ogólnopolskiego, a zarazem 
XXII edycja konkursu Sprawny w Zawodzie – Stolarz  
i Technik Technologii Drewna. W tych dniach gościli-
śmy w naszej placówce najzdolniejszych młodych stola-
rzy i techników technologii drewna z całej Polski.  
W trakcie zmagań konkursowych musieli oni zarówno 
udowodnić swoją wiedzę teoretyczną, jak i zdolności 
praktyczne, wykonując prace z użyciem narzędzi ręcz-
nych oraz elektronarzędzi. 

Konkurs Sprawny w Zawodzie to odbywające 

się od dwudziestu dwóch lat przedsięwzięcie mające na 
celu wyróżnienie uczniów szkół zawodowych i techni-
ków posiadających wybitne umiejętności zawodowe  
w dziedzinie stolarstwa. Niezwykle prestiżowy tytuł 
Sprawnego w Zawodzie i przyznawana przez naszą 
placówkę nagroda jest potwierdzeniem doskonałego 
przygotowania młodzieży do wykonywania zawodu  
i wskaźnikiem jej gotowości do pracy. 

Pierwszego dnia o zwycięstwo walczyło 41 
uczniów 16 zasadniczych szkół zawodowych z 16 miej-
scowości: Białegostoku, Bielska-Białej, Dobrodzienia, 
Gdańska, Grybowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, 
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Oświęcimia, Stargardu, Starego Sącza, Strzelec Opol-
skich, Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Wodzisławia Ślą-
skiego, Zakopanego i Żywca. Drugiego dnia w szranki  
o tytuł najsprawniejszego stanęło 35 techników techno-
logii drewna z 12 szkół z Białegostoku, Gdańska, Jeleniej 
Góry, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kielc, Krakowa, Opola, 
Ostrowa Mazowieckiego, Oświęcimia, Suwałk, Warsza-
wy, Zwierzyńca. 

Przebieg konkursu w obu dniach był podobny. 
Na początku w świetlicy szkoły ksiądz dyrektor  
Mirosław Gajda oraz dyrektor zakładu salezjańskiego – 
ksiądz Dariusz Bartocha przywitali uczestników oraz ich 
nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych i lokal-
nych, sponsorów i wszystkich zaproszonych gości. Na-
stępnie miał miejsce test teoretyczny. Po krótkiej prze-
rwie rozpoczęła się część praktyczna konkursu, która 
trwała trzy godziny i wymagała od uczestników wyjąt-
kowych umiejętności manualnych. Dodatkowymi atrak-
cjami konkursu były prezentacja firm: GTV, Democar 
firmy Hoegert oraz firmy Festool (prezentacja elektrona-
rzędzi), natomiast uczniowie naszej szkoły na głównym 
korytarzu prezentowali sposób układania parkietu. Po-
nadto w drugim dniu konkursu odbyły się prezentacje 
dr. hab. inż. Piotra Borysiuka z Wydziału Technologii 
Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie oraz prof. dr hab. Bartłomieja Mazeli  
z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrod-
niczego. 

Po zakończeniu prac jury nastąpiło uroczyste 
ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem dyplo-
mów i nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz osób 
wyróżnionych. Wręczono również dyplomy uczestnic-
twa i upominki wszystkim uczestnikom konkursów 
oraz ich opiekunom. Nie zapomniano o wręczeniu po-
dziękowań dla partnerów, sponsorów i przyjaciół kon-

kursu. Jako organizatorzy konkursu co roku przywiązu-
jemy wagę do tego, aby uczestnicy i laureaci zostali od-
powiednio nagrodzeni. Jest to możliwe tylko i wyłącznie 
we współpracy z wyjątkowymi firmami działającymi na 
szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, które, rozumiejąc 
potrzebę organizacji tego typu imprez, czynnie wspiera-
ją działania w zakresie promowania szkolnictwa zawo-
dowego w naszym kraju. 

Niewątpliwym wsparciem dla nas jest patronat 
uczelni wyższych: Dziekana Wydziału Technologii 
Drewna z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz Dziekana Wydziału Technologii Drewna z SGGW 
w Warszawie, którzy już po raz kolejny ufundowali dla 
laureatów certyfikat uprawniający do podjęcia studiów 
na Wydziale Technologii Drewna. 

Wspaniale spisali się nasi uczniowie z techni-
kum. III miejsce uzyskał Tomasz Sosnowski,  natomiast  
I miejsce zajął Michał Rutka. Gratulujemy wspaniałej 
postawy i zapraszamy za rok! 
 

Uczestnik 
Fot. ks. Paweł Gacek  



4 

PORY ROKU W WIERSZU I PIOSENCE 

21 marca 2019 roku podczas 
czwartkowego spotkania w orato-
rium odbył się Szkolny Konkurs 
Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Mo-
tywem przewodnim prezentowa-
nych utworów były pory roku. 
Uczestnicy konkursu mogli wystą-
pić w dwóch kategoriach: recytacji 
oraz poezji śpiewanej. Rozstrzygnię-
cia konkursu dokonało jury w skła-
dzie: dyrektor szkoły ks. Mirosław 
Gajda, ksiądz dyrektor Dariusz  
Bartocha, pani Renata Jarnot oraz 
pani Urszula Dziewońska, wyłania-
jąc zwycięzców. 

W kategorii recytacja I miej-
sce zdobyła Marta Bogdańska  
z utworem Władysława Bełzy 
„Lato”. II miejsce zajęła Aleksandra 

Czarnota, która wyrecytowała 
utwór Kazimiery Zawistowskiej 
„Jesienią”. Na miejscu III znalazł się 
Jakub Szlachcic recytujący utwór 
„Deszcz jesienny” Leopolda Staffa. 
Ponadto Amelia Ziajka została wy-
różniona za przedstawienie swojej 
interpretacji utworu Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego „List jeń-
ca”.  

W drugiej kategorii – poezji 

śpiewanej – najlepiej zaprezentowa-
ła się Natalia Szlosarczyk z utwo-
rem Elżbiety Adamiak „Jesienna 
zaduma”. Zgodnie z decyzją jury 
miejsce II zajęła Emilia Warzecha, 
która wykonała piosenkę „Wspom-
nienie” ze słowami Juliana Tuwima, 
a miejsce III Patrycja Majkut i utwór 
„Chwytaj wiatr” Anity Lipnickiej. 

Gratulujemy wszystkim bio-
rącym udział w konkursie i życzy-
my dalszych sukcesów. 

 
Katarzyna Rostecka  

Fot. K. Stężowska  

HISTORIA PEŁNA MIŁOŚCI, MUZYKI I TAŃCA 

Jak wykorzystać werwę, talent i tyle energii  
w efektywny sposób? Grupa aktorska przedstawiająca 
musical „Mamma Mia” z pewnością zna odpowiedź! 
Praca nad spektaklem rozpoczyna się zwykle w maju 
lub czerwcu, kiedy to pani Róża Grzywacz wyjeżdża  
z uczniami na miesięczny zagraniczny staż, co pozwala 
jej wykorzystać czas na przemyślenia i napisanie scena-
riusza kolejnej sztuki w języku angielskim. 

Na początku roku szkolnego ma miejsce poszu-

kiwanie chętnych do poważnej zabawy w teatr. Pierw-
sze próby, ustalenia, zmiany, nowe pomysły i wreszcie 
zespół zaczyna działać. Następnie są cotygodniowe spo-
tkania, radość z czynionych postępów, trud kolejnych 
wyzwań, a wszystko to poprzedza powstanie spektaklu, 
który zostanie wystawiony podczas Festiwalu Małych 
Form Teatralnych w Języku Angielskim w krakowskim 
teatrze Variété. Dla młodych aktorów praca nad spekta-
klem jest okazją do poznawania siebie, swoich możliwo-
ści, pokonywania własnych ograniczeń, i poszerzania 
widzenia świata.  

Po generalnych próbach, pierwszych reakcjach 
koleżanek i kolegów nadszedł dzień festiwalu. 27 marca 
2019 r. wzięliśmy udział w XIV Krakowskim Festiwalu 
Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Nasz 
musical to historia pełna miłości, muzyki i tańca. Nic 
dziwnego, że porwała publiczność! Po wielu tygodniach 
przygotowań z ogromną radością i satysfakcją  przyjęli-
śmy wiadomość o zajęciu 1 miejsca. Dzięki pracy 
uczniów i pań Róży Grzywacz oraz Marty Sitek odnie-
śliśmy kolejny sukces, zaskakując profesjonalistów 
wspaniałym efektem uzyskanym w tak krótkim czasie. 
 

Aleksandra Miziołek  
Fot. Paweł Gacek 
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GDY KOCHAMY... 

28 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie  
z byłą więźniarką KL Auschwitz – panią Zdzisławą 
Włodarczyk. Sala teatralna zapełniła się uczniami, któ-
rzy chcieli wysłuchać opowieści pani Zdzisławy. Była 
więźniarka opowiadała zebranym o swojej rodzinie, 
dzieciństwie spędzonym w przedwojennej Warszawie  
i ciężkim dorastaniu w cieniu wojny. 
 Dla pani Zdzisławy lata wojenne to czas nieu-
stannego ukrywania się, strachu oraz rozłąki z najbliż-
szymi. Trudno wymazać z pamięci wspomnienia obozo-
we, zwłaszcza gdy jest się dzieckiem. Pani Włodarczyk 
trafiła do obozu, gdy miała 11 lat. Wojna odebrała jej 
dzieciństwo. Sprawiła, że musiała szybko dorosnąć, aby 
ocalić to, co najcenniejsze – życie. We wspomnieniach 
pani Zdzisławy pojawił się również moment wyzwole-
nia i związany z nim powrót do domu i powojennej rze-
czywistości. 

Uczniowie byli poruszeni opowieścią byłej więź-
niarki, która mimo tak tragicznych doświadczeń nie 
utraciła uśmiechu i pogody ducha. Spotkanie panią 
Zdzisławą Włodarczyk było kolejną okazją, aby ucznio-
wie naszej szkoły – młodzi, wrażliwi ludzie – osobiście 

poznali świadka tamtych wydarzeń. „Wszystko inne jest 
mało ważne, gdy możemy być razem z ludźmi, których 
kochamy” – tymi słowami pani Włodarczyk zakończyła 
spotkanie z uczniami. Dziękujemy za wzruszającą i mą-
drą lekcję. 

Maria Kwiecień 
Fot. Marta Chrapczyńska 

SPOTKANIE SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH W KRAKOWIE 

 Tegoroczne spotkanie samorządów uczniowskich 
szkół salezjańskich inspektorii krakowskiej miało miejsce 
w budynku samej inspektorii. Głównym celem tegorocz-
nego spotkania było odnalezienie  sposobu na zachęcenie 
młodych do uczestnictwa w Savionaliach. Dzień rozpo-
częliśmy poczęstunkiem oraz krótką integracją. Następnie 
udaliśmy się na aulę i po modlitwie o dobre przeżycie 
tego spotkania obejrzeliśmy spot reklamujący Savionalia. 
Kolejną częścią spotkania było podzielenie na grupy. Na-
szym zadaniem było podanie pomysłów na rozpromowa-
nie salezjańskich spotkań młodzieży i wskazanie atrakcji, 
jakie zachęciłyby młodych do wzięcia w nich udziału. 
 Po zakończeniu pracy w grupach na forum 
przedstawialiśmy nasze pomysły i przeprowadziliśmy 
dyskusję. Udało nam się stworzyć skuteczny plan działa-
nia. Savionalia były dla wielu osób wspaniałymi dniami 
zabawy, integracji i modlitwy. Największą atrakcją w tym 
roku był koncert zespołu Luxtorpeda, którego organizację 
w głównej mierze zawdzięczamy księdzu inspektorowi 
Adamowi Parszywce. Mam nadzieję, że dyskusje prowa-
dzone na kolejnych spotkaniach poprzedzających takie 
wydarzenie jak Savionalia, również przyniosą wymierny 
skutek dla życia rodziny salezjańskiej. 
 

 
Szymon Pszczółka 

Fot. Jolanta Okarmus 
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CUDA MOTORYZACJI W POZNANIU 

Zaprzyjaźnione klasy: I tps oraz II tps wybrały 
się na wspólną wycieczkę na targi samochodowe do  
Poznania. Po starannych przygotowaniach nastał wresz-
cie ten dzień - czwartek 28 marca 2019 r. Zbiórka wcze-
śnie rano, autokar i wyjazd! Wyruszyliśmy w drogę  
w towarzystwie naszych wspaniałych opiekunów: pana  
Bogusława Piwowarczyka, pani Magdaleny Rybak, nau-
czyciela matematyki pana Pawła Pająka oraz pana Stani-
sława Żaka.  

Po ponad sześciogodzinnej podróży dotarliśmy 
na miejsce. Mieliśmy całe popołudnie na zwiedzanie 
stolicy Wielkopolski. Z pomocą pani przewodnik pozna-
liśmy ciekawą historię miasta, zobaczyliśmy, piękny 
rynek, katedrę, kościół i słynne poznańskie koziołki. 
Wieczorem udaliśmy się do hostelu, gdzie posileni obia-
dokolacją mieliśmy czas na wspólne rozmowy oraz od-
poczynek. Na drugi dzień po śniadaniu nastąpił punkt 
kulminacyjny naszej wycieczki, czyli zwiedzanie  
Targów Motoryzacyjnych Motor Show Poznań 2019. 
Podziwialiśmy motoryzacyjne cuda oraz wspaniały po-
kaz akrobacji motocyklistów. Wszystko trwało ponad 
trzy godziny. Następnie udaliśmy się na obiad i w drogę 
powrotną do Oświęcimia.  

Podróż minęła szczęśliwie, atmosfera była miła  
i przyjazna. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, mając na-
dzieję, że jeszcze niejeden taki wyjazd przed nami! 
 

 
Aleksandra Kaczmarek 

Fot. Uczestnik    

„DZIECIŃSTWO W PASIAKACH” 

 28 marca 2019 r. w Małym Teatrze w Tychach 
odbyło się wręczenie nagród w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom zgotowali ten 
los”. To była już 21 edycja tego konkursu. Jej hasłem 
przewodnim było: „Dzieciństwo w pasiakach”. Kilku 
uczniów z naszej szkoły zdecydowało się wziąć w nim 
udział. 
 Prace były bardzo interesujące, uczestnicy wy-
kazali się dużym talentem i pomysłowością. Nasi ucz-
niowie zdobyli dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia,  
a także kilka kwalifikacji do wystawy. Nagrody otrzy-
mały Karolina Dąbroś i Urszula Czebotar z klasy 3Gc,  
a w gronie wyróżnionych znalazła się Gabriela Jarosz  
z kl. 3Gc oraz Małgorzata Dziewa z kl. 3Lc. Kwalifikację 
do wystawy uzyskały: Karolina Kokoszka z kl. 3Gc,  
Gabriela Jarosz, Małgorzata Dziewa, Oliwia Tokarczyk  
z kl. 3Gb i Amelia Rachwał z kl. 3Ga, Milena Rams z kl. 
3Gb, Amelia Kantor z kl. 1Lc i Anna Jaromin z kl. 1Ld. 
 Ciekawym elementem uroczystości była panto-
mima nawiązująca do tegorocznego tematu konkursu. 
Uczestnicy mieli również okazję posłuchać opowieści 
byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau pana Bogdana Bartnikowskiego. Wspominał 
on swoje dzieciństwo w obozie. Wszyscy przeżyli wzru-
szające chwile. Uczniowie godnie zaprezentowali naszą 
szkołę w tym konkursie. 

 
Urszula Czebotar 

Fot. Elżbieta Wardzała-Sereś 
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Szkolna kronika sportowa 

PODIUM DLA NASZYCH NARCIARZY 

Wyniki IV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. 

Iga Cebulska - narty - pierwsze miejsce w rywalizacji szkół średnich. 
Kamil Bernaś - snowboard - pierwsze miejsce w rywalizacji szkół średnich. 
Jakub Stańczyk - narty - czwarte miejsce. 
Olaf Wójcik - narty - siódme miejsce. 
W rywalizacji gimnazjalistów Mateusz Kania był czwarty, a Jakub Joniec siódmy. 

Gratulujemy! 

Tekst i zdjęcie Stanisław Laskowski 

MISTRZOSTWA POWIATU W KĘTACH 

 Po wygranym turnieju  
w piłce siatkowej szkół średnich na 
etapie miejskim nasza drużyna wy-
brała się do Kęt na Mistrzostwa  
Powiatu. Tym razem trzeba było 
zmierzyć się z ćwierćfinalistą Mi-
strzostw Polski, czyli gospodarzem 
turnieju oraz WSZ Zator.  
 Ostatecznie nasza reprezen-
tacja w składzie: Jakub Gawełek, 
Damian Chmielniak, Mateusz  
Czubin, Wiktor Blarowski, Kacper 
Malicki, Rafał Kwiecień, Mateusz 
Kroczek, Jakub Poniewierski zdoby-
ła drugie miejsce. Brawo! 
 

 
Teks i zdjęcie Stanisław Laskowski 
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ZAKŁAD SALEZJAŃSKI IMIENIA KSIĘDZA BOSKO W OŚWIĘCIMIU 

ul. Jagiełły 10   32-600 Oświęcim 

Tel.: (33) 844 34 64  Faks: (33) 844 31 74 

oswiecim@sdb.krakow.pl     

www.salezjanieoswiecim.pl   

Oratorium w akcji! 

SZKOLENIE WYCHOWAWCÓW 

 Salezjanie słyną nie tylko ze swojego radosnego 
podejścia do młodzieży. Placówki salezjańskie mogą 
pochwalić się uzdolnioną kadrą animatorów oraz wy-
chowawców, którzy bardzo licznie biorą udział w spe-
cjalnych szkoleniach. Jedno z nich miało miejsce w kra-
kowskim Saltromie od 14 do 17 marca 2019 roku. Spora 
grupa z oświęcimskiego Oratorium wzięła w nich 
udział. Program szkolenia zawierał między innymi spo-
tkania z przedstawicielami policji oraz sanepidu. Miały 
one na celu zapoznanie przyszłych wychowawców  
z przepisami prawa dotyczącymi sprawowania tej funk-
cji. 

Bycie opiekunem dzieci i młodzieży to również 
umiejętność zarządzania czasem podczas kolonii, półko-
lonii, wyjazdów, obozów itp. Dzięki praktycznym zaję-
ciom z organizowania czasu, grupa mogła pochwalić się 

swoimi własnymi doświadczeniami oraz nauczyć się 
nowych sposobów na radzenie sobie z kłopotami mło-
dych podopiecznych. Kurs przebiegł bardzo szybko, co 
uczestnicy mogli odczuć na własnej skórze. Całe szkole-
nie zostało podsumowane egzaminem teoretycznym, 
którego pozytywny wynik będzie uprawniał młodych 
ludzi do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. 
Podziękowania należą się wszystkim wykładowcom 
oraz organizatorom, którzy zadbali, aby szkolenie prze-
biegło zgodnie z planem, a zdobyta wiedza mogła słu-
żyć na długie lata. Wspólnota oratoryjna szczególnie 
pozdrawia panią Annę Furę i jeszcze raz dziękuje za 
współpracę!  

 
 

Uczestniczka szkolenia 
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