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Kronika wydarzeń szkolnych  

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO! 

30 kwietnia 2019 r. odbyła się w naszej szkole 
krótka akademia upamiętniająca Narodowe Święto Kon-
stytucji 3 Maja.  Program artystyczny został przygoto-
wany przez klasę 1td pod opieką wychowawczyni pani 
Justyny Kościelnik. Uczniowie, słuchając wybranych 
fragmentów preambuły, przypomnieli sobie, jak wielką 
wagę dla naszego narodu miało to wydarzenie. Jedno-
cześnie mieli okazję zastanowić się, czym tak naprawdę  
w dzisiejszych czasach jest patriotyzm. Inscenizację 
uświetnił swoim głosem i grą na gitarze Emanuel  
Postka, śpiewając  piosenkę „Witaj, majowa jutrzenko”. 

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była 

pierwszą konstytucją w Europie i drugą (po konstytucji 
amerykańskiej) na świecie. Dokument ten oznaczał prze-
mianę ustroju Rzeczpospolitej, uznanego za przestarzały 
i niosący szkody dla narodu. W efekcie znosił liberum 
veto, wolną elekcję oraz prawo do konfederacji, 
a władza została podzielona na ustawodawczą, wyko-
nawczą i sądowniczą. Ustanowienie konstytucji 3 maja 
było ostatnią przed rozbiorami próbą ratowania Polski. 

 
 

Justyna Kościelnik 
Fot. ks. Paweł Gacek 

NARODOWE ŚWIĘTO 

 Trzeci Maja to dzień wyjątkowy. Obchodzimy 
bowiem dwa ważne dla każdego Polaka święta: Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski i - w tym roku 
już 228 - rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Delega-
cja naszej szkoły na czele z księdzem dyrektorem  
Mirosławem Gajdą wzięła udział we mszy świętej  
w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych, gdzie ze wzruszeniem odśpiewano 
m.in. „Gaude Mater Polonia”, „Rotę” i „Boże, coś Pol-
skę”. Następnie uczestnicy uformowali kolumnę za har-

cerzami niosącymi 20-metrową biało-czerwoną flagę  
i przeszli pod pomnik Niepodległości, a później na plac 
Tadeusza Kościuszki, gdzie delegacje złożyły wiązanki 
biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza. Atmosfera była podniosła, płonęły znicze, 
łopotały flagi i nawet pogoda nam dopisała – zaświeciło 
słońce! 

 
Urszula Dziewońska 
Fot. ks. Paweł Gacek 
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SIATKÓWKA PLAŻOWA 

 28 kwietnia reprezentanci naszej szkoły 
Norbert Foks i Mateusz Kroczek zdobyli złote me-
dale, zwyciężając w powiatowym turnieju piłki 
siatkowej plażowej szkół średnich. 
 Pogoda, niestety, nie dopisała, za to zawod-
nicy zadbali o gorącą atmosferę do ostatniej piłki. 
Po dość łatwym zwycięstwie w pierwszym meczu  
z zespołem z Zatora, nasza drużyna złapała ewi-
dentnie zadyszkę i po mocnym początku chłopaki 
zupełnie oddali inicjatywę rywalom, przegrywając 
ostatecznie mecz z reprezentacją PCKTiB. 
 W ostatnim meczu Zator pokonał „Ozety”  
i po podliczeniu kilku punktów zajęliśmy pierwsze 
miejsce w powiecie i jedziemy na następny etap 
rozgrywek. Tekst i zdjęcie Stanisław Laskowski 

ULA I KUBA – NASI POLIGLOCI  

 Młody Poliglota to angiel-
sko-niemiecki konkurs organizowa-
ny przez PZ nr 2 SOMSiT pod hono-
rowym patronatem starosty oświę-
cimskiego Marcina Niedzieli. Pierw-

szy etap tego konkursu odbył się  
8 stycznia i wzięło w nim udział 464 
uczniów z 33 szkół  szkół podstawo-
wych oraz gimnazjalnych z powia-
tów oświęcimskiego, bieruńsko-
lędzińskiego, chrzanowskiego, wa-
dowickiego, pszczyńskiego, bielskie-
go oraz jaworznickiego.  

 Do kolejnego etapu, który 
miał miejsce 19 marca 2019 roku, 
zakwalifikowało się tylko 35 najlep-
szych uczniów. W grupie finalistów 
znalazło się dwoje uczniów naszego 

gimnazjum: Urszula Czebotar i Jakub 
Kubiczek, którzy bardzo dobrze po-
radzili sobie z testem obejmującym 
dwujęzyczne zadania i tym samym 
oboje zagwarantowali sobie miejsca 
wśród osób wyróżnionych za wyso-
ki poziom prac konkursowych. Ser-
decznie gratulujemy Urszuli i Jaku-
bowi! 
 

 
Tekst i zdjęcie Justyna Kościelnik 

FINAŁ KONKURSU JONASZ 

 10 maja 2019 r. już po raz 22 odbył się finał Międzynarodowe-
go Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz. Ta edycja dotyczyła Ewangelii 
według św. Łukasza. Główną ideą konkursu jest zachęcenie młodzie-
ży do czytania Pisma Świętego i zrozumienia, co chciał przekazać 
nam Pan Jezus. Konkurs jest organizowany przez Kurię Bielsko-
Żywiecką oraz Towarzystwo Katechetyczne Jonasz ze Skoczowa  
i odbywa się pod patronatem m.in. biskupa Romana Pindla oraz bi-
skupa Adriana Korczago. Wśród młodych ludzi, którzy dotarli do 
finału, znalazło się ponad 200 osób ze szkół podstawowych i gimna-
zjów, między innymi Ola i Mateusz – uczniowie naszego gimnazjum. 
 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 28 maja  
w Bielsku Białej na uroczystej gali. 

 
 

Ola i spółka 
fot. ks. Paweł Gacek 
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MISTRZYNIE KARATE W INTERNACIE 

      Internat Zespołu Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu odwiedziły mistrzy-
nie karate: Dominika Chilińska, cór-
ka byłego wychowanka salezjań-
skiego i Katarzyna Kotapka. Dziew-
częta przywitał kleryk Dominik  
Nowak. Piękne, przebojowe, walecz-
ne dziewczyny mają na koncie wiele 
sukcesów. Katarzyna jest złotą me-

dalistką pucharu Europy, a Domini-
ka według rankingu OYAMA Pol-
skiej Federacji Karate jest najlepszą 
juniorką w Polsce. 
      Te urocze, delikatne dziewczyny 
zachwyciły nas swoimi umiejętno-
ściami i precyzją zadawanych cio-
sów, prezentując krótką walkę oraz 
kata, czyli rodzaj ćwiczeń stosowa-
nych w wielu tradycyjnych sztukach 

i sportach walki. Potwierdziły tym 
samym słowa piosenki: „słaba płeć, 
a jednak najmocniejsza”. Pełni za-
chwytu i podziwu obejrzeliśmy po-
kaz umiejętności Mistrzyń. 
 

 
 

Mateusz Wiewióra 
Fot. ks. Piotr Kadela  

JUBILEUSZOWY PIKNIK RODZINNY 

 18 maja na terenie zakładu salezjańskiego odbył 
się 10, a więc  jubileuszowy, Piknik Rodzinny pod ha-
słem „Rodzina największa wartością”. Mogliśmy na nim 
spróbować pysznych salezjańskich prażonych, skoszto-
wać ciasta upieczonego przez rodziców i uczniów naszej 
szkoły oraz oglądać wspaniałe występy. Jubileuszowy 
piknik ubogaciły: Zespół Pieśni i Tańca Małe Hajduki, 
Szkoła Tańca Astra, Stowarzyszenie Japońskich Sztuk 
Walki, mażoretki i cheerleaderki z Polanki Wielkiej oraz 
zespoły: Pochwalony i DeKamel. Mogliśmy podziwiać 
występy uczniów: Karoliny Jonkisz, Patrycji Majkut, 
Aleksandry Czebotar i Emilii Warzechy, Alicji Duczmal, 
kl. Dominika Nowaka, młodzieży rozwijającej swoje ta-
lenty w grupie wokalnej Voicesing i oczywiście młodzie-
żowej orkiestry salezjańskiej. 

W tym roku gościliśmy u siebie także zespół 
taneczny z Iwano-Frankowska, miasta leżącego na Ukra-
inie. Pełen profesjonalizm oraz piękne układy i stroje 
sprawiły, że nasi goście podbili serca publiczności. 
Zgodnie z piknikową tradycją pan prezydent Janusz 
Chwierut wraz z małżonką brali udział w tańcach inte-
gracyjnych. Gośćmi pikniku byli także motocykliści  
w liczbie 153, którzy wykorzystali to świąteczne spotka-
nie do dopięcia organizacji kolejnej „Iskry miłosierdzia”. 
Gorącej atmosfery pikniku nie ostudził nawet deszcz  
i burza, a samorząd szkolny rozruszał publiczność tań-
cząc w piżamach z bajkowymi postaciami. Punktualnie 
o godzinie 21 rozpoczęło się losowanie nagród, a później 
zakończyliśmy piknik w strugach deszczu, co nie prze-
szkodziło mu wpisać się w poczet tych bardziej uda-

nych. 
Jak co roku w organizację pikniku zaangażowali 

się rodzice naszej młodzieży oraz spora grupa uczniów  
i wychowanków. Podobnie jak w ubiegłych latach finan-
sowanie pikniku wsparł Prezydent Miasta Oświęcim 
pan Janusz Chwierut oraz Wójt Gminy Oświęcim pan 
Mirosław Smolarek. 

Kacper Kulikowski 
Fot. ks. Paweł Gacek 
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WYMIARY MATEMATYKI 

 Dnia 29.05.2019 r. w sali 44 odbyła się lekcja 
otwarta z matematyki, w której wzięły udział klasy 1Ld, 
1tm oraz 3tps. Do obserwowania zajęć została zaproszona 
dyrekcja szkoły oraz wszyscy nauczyciele uczący mate-
matyki. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Ur-
szula Dziewońska. Warsztaty pt. „Między płaszczyzną  
a trójwymiarem”, przygotowane przez nauczycieli: panią 
Magdalenę Rybak i pana Pawła Pająka, poświęcone były 
problemowi przedstawiania obiektów trójwymiarowych 
na płaszczyźnie. Zajęcia prowadzono w kontekście za-
gadnień matematycznych, ale omówione zostały też róż-
ne sytuacje z życia codziennego. Na koniec uczniowie 
mieli możliwość potrenowania swojej wyobraźni prze-
strzennej, wykonując ćwiczenia w grupach. Mamy na-
dzieję, że lekcja poszerzyła horyzonty uczestników i po-
kazała inne spojrzenie na matematykę. 
 
 

Tekst i zdjęcie Magdalena Rybak 
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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! 

ŚWIĘTO MŁODYCH 

W dniach od 10 do 12 maja w Krakowie odbyły 
się Savionalia, czyli ogólnopolski zjazd salezjańskich 
oratoriów i święto młodzieży. Uczestniczyli w nim ucz-
niowie naszej szkoły, młodzież z oratorium i parafii 
MBWW oraz członkowie zespołu Projekt Fausystem.  
      Spotkanie zaczęło się na Łosiówce od prezenta-
cji grup, które w swoich występach odwoływały się do 
popularnych ostatnio motywów, takich jak „Kuce  
z Bronksu” czy „Ojciec Chrzestny”. Później wszyscy 
udaliśmy się do sanktuarium Jana Pawła II na modlitwę 
i wieczór uwielbienia prowadzony przez chór Fausys-
tem.      

Sobotę rozpoczęliśmy wspólną mszą świętą  
w kościele św. Stanisława Kostki. Po przejściu na Ło-
siówkę odbył się turniej Dominikowy i rozgrywki spor-
towe SALOS. Następnie swój koncert miały zespoły 
Fausystem i PIUR ze Słowacji, a w międzyczasie wspól-
nie tańczyliśmy belgijkę i inne tańce integracyjne. Wy-
stąpił dla nas także ks. Jakub Bardczak, a na koniec od-
był się najbardziej wyczekiwany koncert zespołu  
LUXTORPEDA. Pełni wrażeń zakończyliśmy dzień mo-
dlitwą i słówkiem wieczornym.  

Ostatni dzień Savionaliów rozpoczął się poran-
kiem misyjnym, podczas którego misjonarze wygłosili 
swoje świadectwo o tym, jak zaczęła się ich praca na 
misjach. Następnie wzięliśmy udział we mszy świętej, 
na której odbyło się rozesłanie wolontariuszy SWM. 

Zakończyliśmy zjazd tańcami integracyjnymi  
i rozdaniem nagród za turniej Dominikowy. Pełni pozy-

tywnych wspomnień z żalem rozjechaliśmy się do do-
mów z chęcią powrotu w przyszłym roku. Był to wspa-
niały czas, gdy razem z młodzieżą z innych domów sa-
lezjańskich mogliśmy dzielić się swoją radością, wspól-
nie się modlić i duchowo wzrastać. 

 
OSa 

Zdjęcia Oratorium  


