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Z BRONOWICKICH SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

CHÓR MINI HOSANNA 
Z WIZYTĄ W BRONOWICACH

ŁAWECZKA LITERACKA 
NA ZŁOTYM ROGU

• • •

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ulicy Złoty Róg, na który obec-
nie składa się Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Gimnazjalnymi i XVII  
Liceum Ogólnokształcące (obie szkoły z oddziałami dwujęzycznymi), jesień ob-
fitowała w ciekawe wydarzenia kulturalne. Na dwa spośród nich warto zwrócić 
szczególną uwagę. Są to wizyta i występ chóru Mini Hosanna oraz spotkanie  
z Erickiem-Emmanuelem Schmittem.

W czwartek 26 października 
gościliśmy francuski chór 

Mini Hosanna. Kilkudziesięciu mło-
dych chórzystów pod dyrekcją pani 
Servane Teyssier przybyło z Paryża, 
gdzie na co dzień uświetniają swym 
śpiewem liturgię w kościele pod we-
zwaniem św. Ignacego Loyoli. 

Dzięki uprzejmości proboszcza 
bronowickiej parafii św. Wojciecha, 
ks. prałata Józefa Caputy, mieszkań-
cy Dzielnicy z przewodniczącym Rady 
Dzielnicy – Bogdanem Smokiem oraz 

27 października zapisał się 
w historii naszej Szkoły  

w sposób wyjątkowy. A to za sprawą 
wyjątkowego Gościa. Był nim fran-

cuski pisarz Eric-Emmanuel Schmitt 
goszczący w Krakowie z okazji Targów 
Książki. Wydawnictwo Znak wydało 
właśnie 32 z kolei książkę poczytnego 
francuskiego autora, mieszkającego 
obecnie w Belgii. Książki Schmitta cie-
szą się od lat niesłabnącym zaintere-
sowaniem, a jak przyznał sam autor – 

 w Polsce to zainteresowanie jest wy-
jątkowe. Takie też było spotkanie  
w foyer Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 7, zorganizowane wspólnie 
z Wydawnictwem Znak. Wśród zebra-
nych znaleźli się młodzi i starsi wiel-
biciele twórczości Schmitta. Przybył 
Konsul Generalny Francji w Krakowie 
Frédéric de Touchet oraz przedstawi-
ciele „bliźniaczych” liceów dwujęzycz-
nych z Wrocławia i Łodzi. Gościa po-
witali uczniowie przebrani za postacie  
z najsłynniejszej książki E.-E. Schmit-
ta: „Oskar i pani Róża”. Sylwetkę pi-
sarza przedstawiła aktorka Teatru im. 
J. Słowackiego, absolwentka naszego 
liceum Katarzyna Zawiślak-Dolny. Po 
wystąpieniu Autora i prezesa Wydaw-
nictwa Znak pana Henryka Woźnia-
kowskiego Gość chętnie i w bardzo 
serdeczny sposób odpowiadał na wiele 
zadanych mu, czasem bardzo osobi-
stych, pytań. Spotkanie, jak na szkołę 
dwujęzyczną przystało, prowadzono  
w dwóch językach: po polsku i po fran-
cusku, tak aby wszyscy zgromadzeni 
mogli aktywnie w nim uczestniczyć. 
Ogromne wzruszenie Autora wywołało 
przybycie i wypowiedź Otylii Jędrzej-

uczniowie zaprzyjaźnionych z nami 
szkół, mieli okazję wysłuchać pro-
gramu pt. „100% szczęścia”, na któ-
ry złożyły się wykonywane w języku 
francuskim oraz angielskim piosenki 
religijne, a także znane i lubiane szla-
giery, połączone wspólnym motywem 
szczęścia. Występ młodych artystów, 
ich odwaga, by w dzisiejszym zlaicyzo-
wanym świecie publicznie przyznawać 
się do wyznawanych wartości, bogaty 
program i oprawa muzyczna zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez licznie 
zgromadzonych słuchaczy. Tym bar-
dziej, że entuzjazm gości udzielił się 
zebranym. Wspólnie zaśpiewana pio-
senka „Happy” na długo pozostanie  
w naszej pamięci.

Po koncercie nasi goście mieli oka-
zję zapoznać się z polską kulturą pod-

czas przygotowanych przez uczniów 
ZSO nr 7 na Złotym Rogu warsztatów. 
Była to także okazja do posmakowania 
specjałów kuchni polskiej.
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ERASMUS PLUS- 
WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK

czak. Nasza mistrzyni olimpijska, pry-
watnie miłośniczka twórczości Schmit-
ta, podzieliła się niezwykle osobistym 
wyznaniem na temat roli, jaką w jej ży-
ciu i karierze odegrała lektura książki 
„Oskar i pani Róża”. 

Punktem kulminacyjnym spotka-
nia było odsłonięcie przed budynkiem 
Szkoły na Złotym Rogu ławeczki lite-
rackiej, upamiętniającej to wyjątkowe 
spotkanie. Jest to już druga „ławecz-
ka Schmitta”. Pierwszą postawiono  
w Nancy. 

Dyrektor Szkoły Lidia Kapała wy-
raziła nadzieję, że ławeczka stanie się 
miejscem, w którym nie tylko ucznio-
wie będą oddawać się wartościowej 
lekturze.

W ramach realizowanego w Szkole 
Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Krakowie programu Era-
smus Plus: „Basic employability and 
entrepreneurship skills at a young age 
w dniach 27.11-01.12.2017 r. odbyło 
się szkolenie w partnerskiej placówce 
w Hiszpanii – CEIP Los Arevacos.

Ta szkoła jest najbardziej nietypo-
wa, z jaką współpracowaliśmy do tej 

pory. Z uwagą obserwowaliśmy włącze-
nie do społeczności szkolnej uczniów 

niepełnosprawnych ruchowo, auty-
stycznych lub z innymi problemami.

Dzieci tutaj uczą się przede wszyst-
kim wrażliwości, współpracy w grupie 
i zwracania uwagi na potrzeby innych 
ludzi. W nawyk wchodzi im pomaganie 
oraz dostrzeganie pozytywnych cech  
i potencjału drugiego człowieka.

Szczególny nacisk kładzie się tu 
na umiejętności przydatne w życiu do-
rosłym, a zwłaszcza na te, związane  
z przedsiębiorczością. Uczniowie do-
brani w grupy mają za zadanie wymy-
ślić własny biznes! Efektem tej pracy 
jest sprzedaż swoich wyrobów na „dniu 
targowym” organizowanym w szkole.

Teraz czas, byśmy sprawdzili jak 
nasi uczniowie poradzą sobie z zakła-
daniem firmy…

Dadzą radę! 


