
 Święty Stanisław Kostka  

Patron dzieci i młodzieży 

Modlitwa o dar mądrości 

Prosimy Cię Panie, za wstawiennictwem świętego Stanisława, 

oświeć światłem swojej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, 

by prawda, którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystu-

jąc zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad 

doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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 Przygotowanie do 200 rocznicy urodzin  
Księdza Bosko 

 Zbliżamy się coraz bardziej do dwusetnej rocznicy urodzin Księ-

dza Bosko, którą będziemy przeżywać dnia 16 sierpnia 2015 r. Wszyscy 

jesteśmy pewni, że będzie to wielkie wydarzenia dla nas, dla całej  

Rodziny Salezjańskiej i dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są 

złączeni z Salezjanami i z Księdzem Bosko. Nasze intensywne przygoto-

wanie do tej pięknej rocznicy, które nam proponuje Ksiądz Generał 

Pascual Chávez Villanueva, jest podzielone na trzy etapy, które rozpo-

czynają się 16 sierpnia 2011, 2012 i 2013 roku i każdy kończy się15 

sierpnia następnego roku. Każdy z tych trzech etapów będzie rozwinię-

ciem jakiegoś aspektu charyzmatu Księdza Bosko. 

 I my chcemy jak najczynniej uczestniczyć w przygotowaniu do tej tak znaczącej rocznicy, dla-

tego również i nasza Casa Madre będzie małym znakiem zewnętrznym przeżywanych etapów. Poni-

żej przywołuję fragmenty listu ks. Generała w którym zaproponował nam tematy do rozważenia  

w czasie poszczególnych lat przygotowania do jubileuszu. 

 

          Pierwszy rok przygotowania (16 sierpnia 2011 – 15 sierpnia 2012):  

Znajomość historii Księdza Bosko. 

 

„Poznawanie Księdza Bosko jest warunkiem, aby móc przekazać jego charyzmat i zaproponować 
jego aktualność. Bez znajomości nie może być miłości, naśladowania i wzywania…” 

 

     Drugi rok przygotowania (16 sierpnia 2012 – 15 sierpnia 2013):  

Pedagogia Księdza Bosko. 

 

„Dziś koniecznym jest pogłębić pedagogię salezjańską, tzn. potrzebę studiowania i urzeczywistniania 
odnowionego systemu prewencyjnego, którego pragnął ks. Egidio Viganò… rozwinąć jego wielkie 
zalety, zmodernizować jego zasady, idee, wskazania; aby zinterpretować na dzisiaj jego podstawowe 
zamysły: większą chwałę Bożą i zbawienie dusz; żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, duszpasterską 
miłość; dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela; trójmian „radość, nauka i pobożność”; zdro-
wie, naukę i świętość; pobożność, moralność i kulturę; ewangelizację i cywilizację. „ 
 

     Trzeci rok przygotowania (16 sierpnia 2013 – 15 sierpnia 2014):  

Duchowość Księdza Bosko. 

 
„Dojść do precyzyjnego rozpoznania duchowego doświadczenia Księdza Bosko, nie jest łatwym za-
daniem. Jest to, być może, najmniej pogłębiony wymiar Księdza Bosko. Był on człowiekiem całkowi-
cie nastawionym na pracę, nie dostarcza nam opisów swoich przemian duchowych ani nie pozosta-
wia nam wyraźnych refleksji na temat swojego życia duchowego; nie pisze pamiętników duchowych, 
nie daje interpretacji; woli przekazać ducha, opisując wydarzenia swojego życia, bądź przedstawiając 
biografie swoich chłopców.”(DRG 394, ss. 11-12). 
 
    ks. Łukasz Nawrat, Inspektoria Krakowska  

    ks. Bogdan Nowak, Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu  

       Casa Madre 
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  Od kilku lat uroczystość św. Jacka w Oświęci-

miu posiada także swój wymiar artystyczny w 

postaci towarzyszących jej koncertów muzyki 

klasycznej. W tym roku „Jackowe Granie” po 

raz pierwszy przybrało formę trzydniowego 

festiwalu goszczącego znanych i cenionych wy-

konawców. 
Koncert inauguracyjny odbył się 18 sierpnia  

w historycznej scenerii placu św. Jacka. Usłysze-

liśmy włoski chór „Corale Marietta Alboni”, 

odbywający w tych dniach tournee koncertowe 

po Polsce. Aplauz zgotowany przez publiczność 

był wyrazem uznania zarówno dla poziomu wy-

konania, jak i dla niepowtarzalnej atmosfery, 

jaką udało się chórowi stworzyć podczas wystę-

pu. 
Drugi dzień festiwalu poświęcony był muzyce 

organowej. Na organach sanktuarium Matki Bo-

żej Wspomożenia Wiernych, które przeszły 

niedawno generalny remont, zagrał Daniel 

Prajzner, jeden z najwybitniejszych polskich or-

ganistów młodego pokolenia. Wykonane przez 

niego utwory różnych epok pozwoliły na zapre-

zentowanie wszystkich możliwości instrumentu, 

który od tej pory może służyć nie tylko w litur-

gii. 

 Bohaterami koncertu finałowego byli Tomasz Ślu-

sarczyk (trąbka barokowa) oraz Wacław Golonka 

(organy). Przenieśli oni słuchaczy do epoki baro-

ku, prezentując efektowne dzieła najwybitniej-

szych kompozytorów tego okresu. 
 „Jackowe Granie” zaczyna wrastać na stałe  

w artystyczny krajobraz Oświęcimia, jest również 

dostrzegane przez władze miasta. Daje to nadzieję 

na rozwój festiwalu w najbliższych latach i dalsze 

podnoszenie jego walorów artystycznych. 

             ks. Marcin Kaznowski 

Festiwal „Jackowe Granie” w Oświęcimiu 
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 Wyd ar z en i a  w   Cas a  M adr e  

 Stało się już tradycją, że we wrześniu każ-

dego roku biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rako-

czy spotyka się z członkami męskich zgromadzeń 

zakonnych pracującymi na terenie naszej diecezji. 

W tym roku organizacja tego spotkania przypadła 

salezjanom w Oświęcimiu, którzy 8 września br., w 

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, mieli 

okazję gościć blisko 30 zakonników z różnych zgro-

madzeń, którzy pracują dla dobra Kościoła lokalne-

go, żyjąc swoją duchowością i realizując charyzmaty 

swoich założycieli. 

Na program tego niecodziennego spotkania 

złożyły się: uroczysta msza święta pod przewodnic-

twem bpa Rakoczego, adoracja Najświętszego Sakra-

mentu oraz braterskie spotkanie połączone z pre-

zentacją naszego dzieła salezjańskiego obejmującego 

sanktuarium, parafię, szkołę, internat i oratorium. 

Należy podkreślić, że salezjanie stanowią 

znaczny procent zakonników diecezji bielsko-

żywieckiej. Prowadzą dwa ważne dzieła w Oświęci-

miu oraz po jednym w Szczyrku, Wiśle i Przyłęko-

wie, wnosząc swój niemały wkład w dzieło ewangeli-

zacji na ziemi beskidzkiej. Ksiądz biskup w homilii dał 

wyraz swojej wdzięczności za tę posługę i zachęcił 

wszystkie zgromadzenia zakonne to tego, do czego 

w swej istocie są one powołane: by być „solą ziemi”  

i przez swój radykalizm życia ewangelią realnie wpły-

wać na przemianę i zbawianie świata.   

      

            ks. Marcin Kaznowski 

Zjazd zakonników diecezji bielsko-żywieckiej 



Kiedy jeszcze większość 

uczniów naszej szkoły beztrosko spę-

dzała czas na wakacjach, grupa osób 

należąca do szkolnej orkiestry zjawiła 

się w salezjańskich murach, aby przy-

gotować się do koncertu podczas V 

Światowego Kongresu Wspomożyciel-

ki Wiernych, który odbył się 6-tego 

sierpnia na Jasnej Górze. 

  Przez cały tydzień ciężko 

pracowaliśmy. Graliśmy przynajmniej 

cztery godziny dziennie. Wieczorem, 

zmęczeni całodniowymi próbami, mile 

spędzaliśmy czas w internacie. Ale na-

wet wtedy towarzyszyła nam muzyka. 

Te kilka dni spędzonych w szkole bar-

dzo nas zbliżyło. Staliśmy się prawdzi-

wą, salezjańską rodziną. 

W sobotę rano wszyscy musie-

li być zwarci i gotowi na wyjazd. O 

godzinie 15.00 rozpoczął się nasz 

pierwszy koncert na Jasnej Górze. 

Wszyscy doskonale się bawili, nie zwa-

żając na dokuczający upał. Wieczorem 

uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej i 

Mszy polowej. Około 19.00 rozpoczął 

się prawdziwy festyn. W rytm naszej 

muzyki tańczyli przybysze z czterech 

kontynentów. To było niesamowite. 

Cała impreza zakończyła się modlitwą 

do Matki Bożej Wspomożycielki Wier-

nych. Zmęczona ekipa wróciła do 

Oświęcimia późno w nocy, ale wszyscy 

byli z siebie dumni i zasnęli mówiąc do 

siebie: „Opłacało się". 

                 Martyna Palka 

kowych zdjęć. Wówczas nasz czci-

godny Gość zaprosił całą orkiestrę do 

Włoch na Światowy Dzień Młodych 

Duchowości Salezjańskich. Byliśmy 

mile zaskoczeni taką propozycją  

i część z nas od razu zaczęła się szy-

kować na ten wyjazd. Dopiero kolej-

nego dnia uświadomiliśmy sobie, że 

będziemy musieli włożyć ogromnie 

dużo pracy i wysiłku, aby dobrze 

przygotować się do styczniowego 

koncertu. Będzie to dla nas  kolejny 

sprawdzian.  

Miejmy nadzieję, że wszystko 

się uda. Maryja na pewno będzie z 

nami. 

               Martyna Palka 

 Już w pierwszym tygodniu 

września orkiestra szkolna została 

postawiona na równe nogi. Czekało 

na nas wyjątkowe zadanie. Mieliśmy 

zagrać specjalny koncert dla Księdza 

Generała, który przybył z ziemi wło-

skiej do Polski ze szczególną wizytą. 

 Podczas wielogodzinnych 

prób przygotowywaliśmy utwory 

przeznaczone dla niezwykłego Gościa. 

We wtorek po lekcjach pojechaliśmy 

do Krakowa. 

W trakcie wieczornego wy-

stępu Ksiądz Generał bardzo uważnie 

się nam przyglądał i wsłuchiwał w mu-

zykę. Zadedykowaliśmy mu jeden z 

utworów.  Następnie udaliśmy się do 

kaplicy, aby zrobić sobie kilka pamiąt-

          W wakacyjnym rytmie   

Visita d'insieme 

Muzyki młodych 

słucha się 

sercem, a nie 

uszami 

Jan Bosko 
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Pascual Chávez  

Villanueva  
Przełożony Generalny 

Towarzystwa Świętego 

Franciszka Salezego  



Jest niedziela 21 sierpnia godzina 9.30 na bo-

isku szkolnym stoją przerażeni nowi uczniowie klas 

pierwszych gimnazjum wraz ze swoimi Rodzicami. Po 

załadowaniu bagaży do autokarów, sprawdzeniu obec-

ności i pożegnaniu z rodzinami ruszamy na obóz inte-

gracyjny do Wisły. W autokarze panuje taka cisza, że 

można by usłyszeć przelatującą w powietrzu muchę. 

Prawie każdy z dozą niepewności rozmyśla o najbliż-

szych pięciu dniach. Rodzice, rodzeństwo daleko,  

babcia też, a obok – kierownik wyjazdu Ks. Marcin 

Kaznowski, nowi wychowawcy i nowi koledzy. Zapew-

ne to wspomnienie jeszcze dziś u niektórych z Was 

wywołuj uczucie strachu, który jak szybko się okazało 

był zupełnie niepotrzebny. Pięć dni obozu integracyjne-

go minęło zdecydowanie za szybko, a wspólnie spędzo-

ny czas zaowocował nawiązaniem wielu nowych znajo-

mości, które rodziły się podczas wspólnych spacerów, 

wędrówek w góry, rozgrywek sportowych oraz tań-

ców  i zabaw integracyjnych.  Na obozie był również 

czas przeznaczony na rozwój duchowy – wspólną mo-

dlitwę i uczestniczenie we Mszach Św. W drodze po-

wrotnej w autokarze panował gwar rozmów i śmie-

chu.  O tym, że wyjazd był  udany świadczyły łzy, które 

pojawiły się na policzkach niektórych uczestników, po-

mimo iż rozstanie będzie trwało tylko kilka dni.  

                           Marta Korczyk 

  W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012 został zorganizowany obóz integracyjny dla 

uczniów pierwszych klas liceum i technikum. Ta wycieczka miała ma celu zapoznanie się uczestników i ułatwienie im 

nawiązania więzi, stworzenia wspólnoty. Obóz został zaplanowany na dni 24-28 sierpnia 2011 roku. Uczestnicy prze-

bywali w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy. Wy-

jazd rozpoczął się zbiórką 24 sierpnia o godz. 9.30 w Zakładzie Sale-

zjańskim w Oświęcimiu. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami  

i animatorami przejechali autokarami do Kasiny Wielkiej. Podróż za-

kończyła się wspinaczką do Schroniska na Śnieżnicy.  

 Program dnia był idealne dopracowany. Rozpoczynał się ra-

no od rozgrzewki następnie było śniadanie. Wszelakie zabawy, kon-

kursy (np. na skecz kabaretowy, piosenkę) zapełniały czas uczestni-

kom obozu. Mogli oni też bardzo aktywnie spędzać dni na grze w 

piłkę nożną, siatkówkę, zdobywaniu szczytów gór oraz uczeniu się 

tańców, którym poświęcono szczególnie dużo czasu. Nie zabrakło 

również modlitw, śpiewu, Mszy świętej.  Zakończenie obozu uczczono 

dyskoteką. Wieczorem na leśnej polanie wokół ogniska uczestnicy 

wyjazdu odtańczyli tańce, których uczyli się wcześniej (np. taniec bel-

gijski, menuet, ramaya).   

 Moim zdaniem ten obóz był bardzo dobrym przedsięwzię-

ciem. Pozwolił poznać swoją klasę, ale nie tylko. Spędziłam czas w 

miłej atmosferze, choć nie zawsze było łatwo, szczególnie w czasie 

wspinaczki pod strome górki. Spodobały mi się zabawy, wielu wcze-

śniej nie znałam. Dzięki nim zostały zbudowane więzi, które w szkole 

tworzyłyby się bardzo długo. Podsumowując, cieszę się, że pojechałam 

na ten obóz i polecam każdemu taką integrację. 

     Daria Płonka, I a LO 

Integracja - to jest to!  

Ś n i e ż n i c a  2 0 1 1  
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Uczestnicy obozu na Śnieżnicy 



 W dniach 3-13 sierpnia 

2011 grupa dzieci i młodzieży  

z Oświęcimia i okolic przebywała w 

Ośrodku Harcerskim Berdo. Pod 

wodzą „naczelnego druha” ks. 

Krzysztofa Rodzinki i jego zastępcy 

ks. Karola Nadratowskiego drużyna 

licząca 19 osób rozbiła swoje na-

mioty nad Jeziorem Myczkowskim. 

Pięknie położony ośrodek wypo-

czynkowy Hufca Sanok ujął począt-

kujących skautów pięknymi krajo-

brazami i przyrodą, która pokazała, 

że jest wymagającą nauczycielką. 

 Stacjonowaliśmy w namio-

tach, mieliśmy do dyspozycji dobrą 

bazę sportowo-rekreacyjną. Nasz 

dzień rozpoczynał się zaprawą o 

godzinie 7.15. Dla wielu było to 

wyzwanie, jednak z czasem przy-

zwyczailiśmy się do porannego chło-

du i dzięki świeżemu powietrzu 

budziliśmy się rześcy. 

 Większość czasu spędzili-

śmy na wędrówkach po okolicznych 

górach i poznawaniu okolicy. Naj-

większą wyprawą było nasze wejście 

na Tarnicę. Mimo trudów i bolących 

nóg druhowie dotarli na ten szczyt  

i podziwiali wspaniałe, bieszczadzkie 

widoki. 

 Ważną częścią naszej forma-

cji harcerskiej była msza święta  

i modlitwa. Każda z grup przygoto-

wywała liturgię, którą sprawowaliśmy 

bardzo często  w terenie czy przy 

ognisku. Nie zabrakło także różnych 

harcerskich zabaw i zdobywania 

umiejętności, takich jak: rozpalanie 

ogniska, podchody, zdobywaliśmy 

totemu, pieczenie ciasta nad ogni-

skiem. 

 Ks. K. Rodzinka starał się 

nas zaznajomić z tym jak przetrwać w 

górach,  w lesie. Zwracał uwagę 

nam na różne ciekawostki przyrod-

nicze i uczył  co to znaczy „polegać 

na skaucie jak na Zawiszy.” 

 Czas spędzony koło 

Myczkowiec był na pewno bardzo 

owocny i wymagający. Oderwali-

śmy się od „zdobyczy cywilizacji” 

i poznaliśmy lepiej co znaczy przy-

jaźń, piękno przyrody i obcowanie 

ze Stwórcą, który tak „pięknie 

wszystko uczynił dla człowieka.” 

Czuwaj !  

                   ks. Karol Nadratowski 

Obóz w stylu harcerskim. Berdo. Bieszczady 
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Zbuduj z nami ARKĘ NOEGO!  

 Zakończyły się półkolonie w Zakładzie Salezjań-

skim. Organizowane przez Oratorium św. Jana Bosko, SL 

SALOS „Speranza" oraz animatorów z Wolontariatu Mi-

syjnego zgromadziły 41 dzieci oraz ok. 20 animatorów i 

wychowawców. 

 Co tam się nie działo podczas tych dni !!! Zapra-

szamy na stronę internetową parafii do naszej galerii, gdzie 

umieściliśmy filmy z półkolonii.   

 Dzięki wszystkim za wszystko !!! Arka została 

zbudowana i zabrała wszystkie dzieci w piękną podróż po 

krainach biblijnych. 

                                            ks. Karol Nadratowski 



Tegoroczne wakacje były bardzo pracowite dla 

członków wolontariatu misyjnego na czele z księ-

dzem Andrzejem Polichtem. W ramach projektu  

„Ukraina 2011” grupa wolontariuszy dwukrotnie 

wyruszyła na Ukrainę do Korostyszewa, oddalone-

go 100km od Kijowa, gdzie pomagała w przygoto-

waniu i przeprowadzeniu półkolonii dla dzieci oraz 

obozu sportowego dla młodzieży pod nazwą 

„Dekatlon”. Współpraca z animatorami ukraiński-

mi Młodzieżowego Centrum Jana Bosko dała nie-

zwykle zadowalające efekty i nadzieję na kontynu-

ację rozwijającego się dalej projektu. 

PRZEWODNICZĄCY: Damian Grzonka II a LO 

ZASTĘPCA: Marysia Trębacz II b GIM 

SKARBNIK: Marta Klimkowicz II b LO 

SEKRETARZ I:  Aleksandra Kot II c LO 

SEKRETARZ II:  Daria Gajc II a LO 

W nowym roku szkolnym życzymy samorządowi wielu sukcesów, udanych inicjatyw 

 i wytrwałości w pracy na rzecz szkoły.  (Redakcja) 

Skład samorządu szkolnego 

 Witaj szkoło! 

czystości przewodniczył 

ks. dr Michał Kaleta. W 

Słowie Bożym skierowa-

nym do młodzieży i pe-

dagogów wyjaśnił cele i 

zalety wychowania w 

Duchu Salezjańskim. In-

auguracja roku szkolne-

go była wielkim przeży-

ciem dla uczniów, którzy 

po raz pierwszy przekro-

czyli próg naszej szkoły. 

Po błogosławieństwie 

młodzież udała się do 

klas na spotkanie z wy-

chowawcami. Po zakoń-

czonych uroczystościach 

wszyscy pełni energii  

i zapału do nauki w no-

wym roku szkolnym uda-

li się do domów. 

       Dorota Jura, III a LO 

Jak co roku pierwszego 

września odbyło się uro-

czyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. O godzinie 

dziewiątej nauczyciele  

i uczniowie zgromadzili 

się w Sanktuarium Matki 

Bożej Wspomożycielki 

Wiernych, aby w czasie 

uroczystej Mszy św. pro-

sić o pomyślny rok. Uro-

Str. 7 Rok III, numer 23 
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ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 
 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 844 31 74 

oswiecim@salezjanie.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Koszt druku: 1 egz. /1 zł 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kancelarii Zakładu 

Salezjańskiego. 

Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych: 

       W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

       W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odprawiamy 

dwie Msze św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak długo 

będzie istniało Dzieło Salezjańskie w Oświęcimiu) 

Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

Kancelaria 

Salezjanie 
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DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja:  ks. Bogdan No-

wak, ks. Zenon Latawiec, 

ks. Marcin Kaznowski,  

Marta Korczyk, Elżbieta 

Wardzała-Sereś, Katarzyna 

Stężowska  

 
Współpraca: ks. Karol 

Nadratowski, Jolanta Okar-

mus, Martyna Palka, Daria 

Płonka, Dorota Jura, Michał 

Mordarski 

Ważna informacja. 
Od dnia 28 czerwca 2011 roku nastąpiła zmiana domen 
dla serwisów www w Zakładzie Salezjańskim w Oświęci-

miu. 
 

Strona zakładu - www.salezjanieoswiecim.pl   

Strona szkoły - www.salezjanie.edu.pl 

Strona parafii - www.sanktuarium-oswiecim.pl 

Strona warsztatów szkolnych i diagnostyki - www.warsztatyszkolne.eu 

 

Wchodząc na strony zakładu, szkoły lub warsztatów,  

znajdziecie Państwo w linkach odnośniki  

do pozostałych podmiotów.   

http://www.salezjanieoswiecim.pl
http://www.salezjanie.edu.pl
http://www.sanktuarium-oswiecim.pl
http://www.warsztatyszkolne.eu

