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Kronika wydarzeń szkolnych  

STO PIERWSZA ROCZNICA 

 Już po raz 101 obchodziliśmy uroczystości odzy-
skania przez Polskę niepodległości. W naszym mieście  
w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  
o godzinie 10 rozpoczęła się msza święta za Ojczyznę od 
mieszkańców miasta. Pół godziny wcześniej w tymże 
Sanktuarium wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. 
Później uczestnicy przeszli pod pomnik Niepodległości 
przy ul. gen. J. Dąbrowskiego, gdzie nastąpiło złożenie 
kwiatów przez wspólną delegację samorządową. Uro-
czystość główna odbyła się na placu Tadeusza Kościusz-
ki przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Tam pośród 
innych delegacji także nasza złożyła u stóp pomnika bia-
ło-czerwoną wiązankę kwiatów, oddając w ten sposób 
hołd Tym, którzy walczyli o i za wolność, z której może-
my się teraz cieszyć.   
 

Ula Dziewońska 
Foto: Katarzyna Motyl 

WIECZÓR POEZJI PATRIOTYCZNEJ W INTERNACIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Te słowa św. Jana Pawła II stanowiły dla nas 
inspiracje wieczoru poświęconego 101 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewo-
li Polska odzyskała wolność. Przywiązanie do Tej, co nie 
zginęła, pozwoliło nam wychodzić z najtrudniejszych 
opresji i stawiać czoła poważnym problemom naszej 
egzystencji narodowej. Polska zawsze pozostawała ży-
wa w umysłach, sercach oraz duszach Polaków 
Nasza ojczyzna mogła odrodzić się po wielu latach. Dłu-
go czekaliśmy na tę chwilę. Marzyło o niej kilka pokoleń 
rodaków. W tych trudnych momentach towarzyszyła im 
poezja wyrażająca tęsknotę oraz nadzieją na lepszą 
przyszłość 
 Animatorzy tego wieczoru poezji, wychowan-
kowie internatu Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu, w piękny sposób przedstawili ten 
temat. Ukazane przez nich utwory obudziły w naszych 

sercach wzruszające wspomnienia. Naszą uroczystość 
zakończył kierownik internatu, ks. Ireneusz Piekorz, 
który przypomniał nam o bohaterstwie przodków, któ-
rzy dzielnie walczyli o ojczyznę, wyrażając miłość do 
niej i poświęcając za nią swoje życie. Dzięki nim może-
my cieszyć się wolnością. 
 
 

 
Werner Widera 

Fot. Wojciech Zięcina 

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną.  

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci.  

Jest matką, która wiele przecierpiała  
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też  
ma prawo do miłości szczególnej”. 
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JESIENNA ZADUMA NAD MIŁOŚCIĄ 

 Nasze spotkanie „Jesienna zaduma nad miło-
ścią” zaczęliśmy utworem „Jesienna ballada”. Wszyscy 
wiemy, że miłość w wierszach to głęboki temat pełen 
uniesień, tęsknot i wzruszeń. Wychowankowie interna-
tu przedstawili poezję, która czerpie inspiracje z tematu 
miłości. Jak pisał znany poeta: „Miłość jest potężniejsza 
niż jakakolwiek siła na tym świecie. Można jej doświad-
czyć, jedynie będąc człowiekiem”. 
 Mogliśmy również wysłuchać przepięknych 
utworów muzycznych, między innymi „Mimozami je-
sień się zaczyna”, który jest wspomnieniem romantycz-
nej i młodzieńczej miłości. W dalszej części uroczystości 
nasi koledzy, Daniel Gąsienica i Dominik Staszel, za-
śpiewali przepiękną góralską balladę o miłości, która 
mówi o tym, że „Nasza miłość jest jak wiatr – nie mo-
żesz jej ujrzeć, lecz możesz ją poczuć”. 
 

Uroczyste spotkanie z poezją zakończył słówkiem kie-
rownik internatu, ks. Ireneusz Piekorz. 

 
Werner Widera 

Fot. Wojciech Zięcina 

ZMAGANIA NA SZACHOWNICY W DWÓCH ODSŁONACH 

Jerzy Orłoś 
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Jerzy Orłoś 

WYWIADÓWKA – CZY TO BOLI? 

Często słowo „wywiadówka” powoduje pode-
nerwowanie zarówno u uczniów, jak i rodziców. Oczy-
wiście, kiedy po takim spotkaniu rodzic dowiaduje się, 
że jego pociecha ma bardzo wysoką średnią, spotkanie 
w domu jest pełne radości. Niestety, bywa też, że wy-
chowawca nie może przekazać tak dobrych wiadomości, 
a wręcz przeciwnie. 

Wywiadówka w listopadzie to nic dziwnego, ale 
jeśli usłyszymy, że jest ona podsumowaniem jednego 
kwartału nauki z wystawianiem, czyli „prawie półro-
czem”, to budzi zainteresowanie. Rzeczywiście w sale-
zjańskiej szkole w Oświęcimiu mamy taki system, cztery 
razy w roku wystawiamy oceny na zakończenie jakiegoś 
okresu. 

Stąd, żeby osłodzić nieco niektóre złe wiadomo-
ści, wywiadówka rozpoczęła się od krótkiego spektaklu 
opartego na opowieści o Małym Księciu. Być może nie-
którzy znają tę historię „aż za bardzo”, ale w tej inter-
pretacji, po wyborze tylko niektórych scen i ubogaceniu 
ich utworami muzycznymi wykonywanymi na żywo 
można było kolejny raz zaczerpnąć z mądrości tego 
utworu, ucieszyć się dobrą grą aktorów i pięknym śpie-
wem solistek. 

Przedstawienie przygotowali licealiści z pierw-
szej klasy B i E oraz drugiej C pod kierownictwem ich 
wychowawczyń: Ewy Wróbel i Anny Pitry. Trudno nie 
przywołać także jak zawsze gustownej i trafionej deko-
racji celnie uzupełniającej całokształt przedstawienia,  
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a wykonanej przez Elżbietę Wardzałę-Sereś, prawdopo-
dobnie z uczniami. 

Na sali teatralnej pan dyrektor Artur Pelo podał 
kilka danych statystycznych odnoszących się do fre-
kwencji i ocen. Podsumował dwa i pół miesiąca pracy  
i organizacji w szkole, w której uczy się po raz pierwszy 
ponad 1000 uczniów oraz wyjaśnił, w jaki sposób kra-
kowskie wyższe uczelnie prowadzą zajęcia w naszej 
szkole dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. Wy-
wiadówka zakończyła się spotkaniami z wychowawca-
mi w klasach i indywidualnymi rozmowami o latoro-
ślach. Cel, który nam przyświeca, opiera się na tym, by, 
tworząc jeden zespół nauczycieli,  wychowawców i ro-
dziców, wyrywać rodzące się w sercach młodych 
„zielska”, a wspierać i wzmacniać rozwijanie kwiatów. 
 

Dariusz Bartocha sdb 
Fot. Wojciech Zięcina sdb 

PIERWSZA RUNDA ZAWODÓW STRZELECKICH 

 20 listopada odbyła się 
pierwsza runda Powiatowej Szkol-
nej Ligi Strzeleckiej. Zawody składa-
ją się z sześciu rund, każdy zawod-
nik musi oddać po pięć strzałów na 
każdą z czterech punktowanych 
tarcz. Naszą szkołę reprezentuje  
6 zawodniczek i 5 zawodników. 
Treningi na karabinkach Haenel 312 
prowadzone są we wtorki na strzel-
nicy LOK w Oświęcimiu. Regular-
ność, zaangażowanie, koncentracja, 
precyzja, opanowanie i wyciszenie 

wpłynęły na bardzo dobre wyniki 
rundy. Pierwsze i drugie miejsce  

w kategorii juniorek młodszych 
otrzymały kolejno Wiktoria Borycka 
i Amelia Szalonek, w kategorii ju-
niorów młodszych trzecie miejsce 
uzyskał Cyprian Grygierzec. Czwar-
te miejsce w kategorii juniorek i ju-
niorów uzyskali Izabela Nawrocka 
oraz Kacper Szczerba. Drużynowo  
z wynikiem 766 punktów uzyskali-
śmy drugie miejsce. 
 

 
Tekst i zdjęcie Łukasz Śleziak 

NIE MA ZŁEJ POGODY! 

 Kolejna wycieczka rowero-
wa już za nami! Dziś na trasie stawili 
się najwytrwalsi cykliści w składzie: 
Magda Kruczała, Marysia Kwiecień, 
Paulina Strycharska, Iga Jarosz i Mi-
chał Sromek. Gościnnie towarzyszył 
nam również pan Darek Dekarz. 
Zimny i przenikliwy wiatr dał nam 
się we znaki. Jednak dla nas nie ma 
złej pogody, nic nas nie zniechęci!!! 
Z wiatrem i pod wiatr – byle przed 
siebie. 
 
Zapraszamy ponownie zimą! 

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Fijał 
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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   

„IL NOME DELLA ROSA” 

 We wtorek 26 listopada 2019 roku niektó-
rzy uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć  
w wyjeździe do Teatru im. Juliusza Słowackiego  
w Krakowie na spektakl pt. „Imię Róży’’.  Jak mi-
nęło te kilka wieczornych godzin? Zaraz się dowie-
my. 
 Jednakże najpierw wypada powiedzieć kil-
ka słów o utworze, którego wersję sceniczną mo-
gliśmy podziwiać. „Imię Róży’’ to powieść krymi-
nalna autorstwa Umberta Eco.  Akcja książki ma 
miejsce w opactwie benedyktynów, w którym do-
chodzi do serii morderstw. Z pomocą w rozwiąza-
niu zagadki przychodzi Wilhelm z Baskerville, 
franciszkanin, a także jego pomocnik, Adso z Mel-
ku.  
 Z początku wszystko wydaje się niezrozu-
miałe i skomplikowane, a każde kolejne przestęp-
stwo zdaje się mnożyć problemy i pytania. Dodat-
kowo konflikt opactwa z Kościołem rzuca inne 
światło na sprawę. Te wszystkie wydarzenia po-
wodują, że drzwi do wcześniej niedostępnej biblio-
teki zostają otwarte… Kto okaże się mordercą i ja-
kie ma motywy? Kim jest tytułowa Róża? Tego do-
wiecie się, czytając „Imię Róży” lub oglądają spek-
takl w Teatrze Słowackiego. 
 Powróćmy więc do samego przedstawienia. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, 

że była to sztuka warta zobaczenia (chociaż zda-
rzyli się również tacy, którym brakowało silniejsze-
go dreszczu emocji).  W obsadzie spektaklu znaleź-
li się m.in.: Rafał Dziwisz – odtwórca głównej roli, 
Karol Kubasiewicz, Daniel Malchar i Pola Błasik. 
Aktorzy wykazali się perfekcyjną grą aktorską, 
którą wprowadzali widzów w niezwykłą atmosfe-
rę przedstawienia. Ciekawe multimedialne rozwią-
zania i efekty ubogaciły sztukę.  
 Mimo wieczornych godzin w radosnej  
atmosferze wracaliśmy do domu. Napotkaliśmy 
jednak pewną trudność w postaci… dzika. To nie-
winne zwierzę zderzyło się z autokarem, którym 
jechaliśmy. Nikomu z uczestników wycieczki nic 
się nie stało, jednakże zwierzę zmarło. Jedno jest 
pewne – to był wieczór pełen najróżniejszych wra-
żeń. 
 I tak właśnie spędziliśmy czas we wtorek. 
Myślę, że wyjazd ten nie tylko nas zintegrował 
(poprzez wspólne koncertowanie w autokarze), ale 
i pozwolił nam na ciekawe doświadczenia związa-
ne z oglądanym przedstawieniem. Z całego serca 
polecam każdemu, aby, jeśli tylko może, wybrał się 
do krakowskiego teatru. 

 
Oliwia Noras 

Fot. K.S. 


