
 

         

Różańcowy miesiąc 
 

Trudno byłoby wyobrazić sobie rok liturgiczny, gdy-

by nie było w nim miesięcy poświęconych szczegól-

nej czci Maryi, Matki Jezusa. Chętnie przybywamy 

na roraty w grudniu, w maju gromadzimy się przy kapliczkach, by od-

mawiać litanię do Matki Bożej, a teraz – w październiku – zwracamy 

się do Maryi, trzymając w ręku różaniec. 

                                            Ciąg dalszy na s. 3 
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Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Kto sieje dobre 

czyny, zbiera 

dobre owoce 

 

św. Jan Bosko 

Poznać księdza Bosko, cz.1 

 W tym roku cały salezjański świat 

rozpoczyna przygotowanie do wielkiego  

jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin św. 

Jana Bosko (1815-2015). Z tej okazji na  

łamach biuletynu „Casa Madre” inauguru-

jemy stałą rubrykę pod tytułem: „Poznać 

księdza Bosko”. Mamy nadzieję, że pomoże 

nam ona jeszcze lepiej poznać osobę i doko-

nania naszego Patrona – niezwykłego czło-

wieka, a zarazem jednego z największych 

świętych w historii Kościoła.  

Jan Bosko (po włosku: Giovanni Bosco) 

urodził się 16 sierpnia 1815 roku w małej 

wiosce Becchi położonej niedaleko Tury-

nu na północnym zachodzie dzisiejszych 

Włoch, w regionie zwanym Piemontem. 

 

           Rodzinny dom Jana Bosko 
Ciąg dalszy na s. 2 
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Czasy, w których Janek Bosko przyszedł na świat, były niełatwe. 

Europa leczyła rany po rewolucjach i wojnach napoleońskich, które spo-

wodowały ogromne straty w ludziach i zubożyły całe społeczeństwa. Co-

dziennym widokiem były rzesze żebraków, chodzących od wsi do wsi  

w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Panował powszechny analfabetyzm. 

Co jakiś czas dochodziło do wybuchów epidemii, które z powodu braku 

jakiejkolwiek opieki zdrowotnej zbierały tragiczne żniwo. 

Dobrze wiemy, że Polska znajdowała się 

wtedy pod zaborami. Włochy natomiast, ojczyzna 

Janka, były podzielone niczym tort na osiem części, 

których władcy patrzyli na siebie niechętnie i wza-

jemnie ze sobą rywalizowali, nie troszcząc się zbyt-

nio o swych podwładnych. 
 

Rodzina Bosko, choć nie cierpiała głodu,  

była rodziną biedną.  
 

Kawałek pola, uprawianego w pocie czoła 

przez rodziców Janka, Franciszka i Małgorzatę, musiał wystarczyć na całe 

utrzymanie. Praktycznie jedynym pożywieniem była tzw. polenta, rodzaj 

rozgotowanej mąki kukurydzianej, o kiepskim smaku i bardzo niskich 

wartościach odżywczych. 

W tej sytuacji nietrudno sobie wyobrazić, jak wielkim nieszczę-

ściem musiała być dla wszystkich niespodziewana śmierć ojca, głównego 

żywiciela rodziny. Janek miał wówczas zaledwie dwa lata. Od tej pory  

w pracy w polu musiały zacząć pomagać dzieci: Antoni, Józef i właśnie 

Janek, który – choć najmłodszy – obarczany był od początku odpowie-

dzialnymi zadaniami. 

Wiele lat później ksiądz Bosko we wspomnieniach ze swych naj-

młodszych lat przyznawał, że praktycznie nie pamiętał swojego taty. Za-

pamiętał natomiast dobrze trudne warunki życia i ciężką pracę, która – jak 

sam twierdzi – zahartowała go i uczyniła odpornym na wszelkie trudno-

ści, jakie miały go potem w życiu spotkać. 

Wielkość zawsze rodzi się w bólach. Kto wie, może świętość ks. 

Bosko miała swoje korzenie właśnie w tak trudnej młodości? 

       Ks. Marcin Kaznowski 

Poznać księdza Bosko, cz.1 

Ciąg dalszy ze s. 1 

„ Wielkość 
zawsze  

rodzi się  
w bólach. 
Kto wie,  

może świę-
tość ks.  

Bosko miała 
swoje korze-
nie właśnie 
w tak trud-
nej młodo-

ści?” 

Włochy. Piemont 

Matka Małgorzata 
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  Historia powstania tej wspaniałej mo-

dlitwy jest bardzo złożona. W obecnej for-

mie jest znana dzięki osobie św. Dominika, 

który walcząc z szerzącą się herezją Albigen-

sów, sięga po modlitwę różańcową. Róża-

niec Dominika polegał na tym, że po każdej 

części kazania ludzie modlili się wspólnie  

i rozważali usłyszane treści.  Różaniec jed-

nak to nie tylko skuteczny oręż w walce  

z błędami, ale również wielka obrona prze-

ciw wrogom wiary. Kiedy w XVI 

wieku Europa stanęła przed nie-

bezpieczeństwem podboju mu-

zułmańskiego, Papież Pius V we-

zwał wszystkich katolików do 

modlitwy różańcowej. 7 paź-

dziernika 1571 w okolicach Le-

panto spotkały się ze sobą flota 

turecka i chrześcijańska.  

 

 

 

 

 

  Odmawianie różańca to nie tylko źró-

dło licznych łask, które możemy wyprosić  

u Boga, ale także zaproszenie do trwania 

przed Panem, które On przez ręce Maryi kie-

ruje do nas. Istotę modlitwy różańcowej sta-

nowi łączenie modlitwy Zdrowaś Maryjo  

z rozważaniem Bożych tajemnic. Papież Leon 

XIII w encyklice różańcowej Iucunda semper 

uczy, że „bez rozważania tajemnic nie ma 

Różańca”. Rozważanie wydarzeń zawartych 

w tajemnicach różańcowych prowadzi do 

pogłębienia znajomości wiary. Jeśli Matka 

Boża przy każdej okazji prosi nas o Różaniec, 

to prosi nas właśnie o poznanie tajemnic wia-

ry i o życie tymi tajemnicami.  

  Okazji do sięgnięcia po różaniec nie 

brakuje. Szczególnym jednak zaproszeniem 

do tego rodzaju modlitwy są nabożeństwa 

różańcowe, które przez cały październik od-

bywają się w naszym Sanktuarium o godzi-

nie 16.30. To doskonała okazja by-

śmy wszyscy razem gromadzili się 

na wspólnotowej modlitwie,  

w której każdy będzie miał swój 

udział. Dlatego też chcemy zapro-

sić wszystkich chętnych do animo-

wania wspólnej modlitwy różań-

cowej poprzez wspólny śpiew, 

przygotowanie i czytanie rozważań różańco-

wych czy też prowadzanie dziesiątek różań-

ca.  

Wysiłek włożony w przygotowania i wspól-

na modlitwa z pewnością zaowocują obfito-

ścią łask Bożych w naszym życiu, wyproszo-

nych przez ręce Maryi – naszej cudownej 

Wspomożycielki.  

Ks. Tomasz Pańczyszyn sdb 

 Różańcowy miesiąc 

Ciąg dalszy ze s. 1 

Bitwa skończyła się wielkim zwycię-

stwem katolików, zatrzymała inwazję 

tureckich muzułmanów na Europę,  

a na pamiątkę tego zwycięstwa Pa-

pież ustanowił 7 października świę-

tem MB Różańcowej.  

W poszczególny dzień tygodnia do pomo-

cy zapraszamy inną grupę parafialną:  

w poniedziałek – młodzież przygotowują-

cą się do sakramentu bierzmowania, we 

wtorek – Koło Misyjne i Oazę Rodzin, we 

środę – Róże Różańcowe, we czwartek – 

scholę i Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz  

w piątek – nasz parafialny chór Auxilium.  



 

 

Nie zdążyłam dobrze zamknąć drzwi, a już 

zostałam poczęstowana czekoladowym tru-

flem. Obecność w gabinecie dyrektora może 

jednak nie być taka straszna, szczególnie, gdy 

gospodarz wydaje się być zadowolony z wi-

zyty. 

Eg: Pierwsze dni na nowym stanowisku już za 

Księdzem, ciężko? 

ks. Nowak: Zdecydowanie więcej pracy, przy-

najmniej nie muszę przyzwyczajać się do no-

wej szkoły i ludzi. Miałem czas, żeby oswoić 

się z myślą, że moje obowiązki się zmienią. Nie 

ukrywam, bałem się tego. Wcześniej  

zajmowałem się administracją, pieniędzmi,  

remontami. Inspektor, który był na przekaza-

niu tego urzędu, życzył mi, żebym jak  

najszybciej rozstał się z myśleniem administra-

tora i stał się dyrektorem, ojcem wspólnoty. 

Zobaczymy, jak to będzie, w każdym razie już 

na początku mojego pobytu w Oświęcimiu do-

stałem ksywkę „Reformator”. 

Eg: Czyżby czekały nas jakieś zmiany? 

ks. Nowak: Kto to wie... Chciałbym lepiej wy-

promować naszą szkołę, pokazać, jak działa-

my. Projekt medialny na pewno bardzo nam  

w tym pomoże. Niektórzy mówią, że nie pójdą 

do szkoły salezjańskiej,  bo się trzeba dużo mo-

dlić, dużo uczyć, wołają na naszych uczniów 

„Jezuski”. Mimo tego, jest was coraz więcej, co 

świadczy o tym, że warto. 

Eg: Przygotowując się do naszej rozmowy, 

podpytałam uczniów, co wiedzą na temat peł-

nionej przez Księdza funkcji. Okazało się, że 

nie mają zielonego pojęcia, czym zajmuje się 

Dyrektor Zakładu Salezjańskiego, może uchy-

li nam Ksiądz rąbka tajemnicy? 

ks. Nowak: <śmiech> Chodzi i uśmiecha się. 

Koordynuję wszystko, każda większa decyzja 

przechodzi przeze mnie. Funkcja Dyrektora 

Zakładu to także funkcja przełożonego 

wszystkich salezjanów i moim zadaniem jest 

umiejętne wykorzystanie ich potencjału. Każ-

dy ma jakieś uzdolnienia, marzenia i pragnie-

nia. Ja muszę je dostrzec i umożliwić rozwój, 

a nie narzucać swoje wizje. 

Eg: W takim razie, jakie jest Księdza marze-

nie? 

ks. Nowak: Właśnie przed chwilą miałem 

spotkanie z nauczycielami, którzy chcieliby 

zostać Salezjanami Współpracownikami. Do  

Tym nas podbił, swoją dobrocią, życzliwością, chciało się przebywać  
w jego towarzystwie”.  

 
WYWIAD Z DYREKTOREM ZAKŁADU SALEZJAŃSKIEGO  

W OŚWIĘCIMIU — KS. BOGDANEM  NOWAKIEM 
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Dyrektor Zakładu - ks. Bogdan Nowak 



 

Rodziny Salezjańskiej należy kilkadziesiąt 

różnych ugrupowań, które żyją duchowością 

św. Jana Bosko. Można powiedzieć, że są to 

salezjanie świeccy żyjący w rodzinach. Bar-

dzo się cieszę, że tu zgłosiło się dwanaście 

osób, dwie są już w stowarzyszeniu, reszta 

jest nowa. Mam nadzieję, że w czerwcu zo-

staną pełnoprawnymi członkami. 

Eg: To może cofnijmy się do samego począt-

ku, dlaczego akurat salezjanie? 

ks. Nowak: Znałem trzech salezjanów.  

Jednym z był ksiądz, który był w obozie  

w Dachau, przyrzekł tam, że jak przeżyje 

obóz, to wybuduje Matce Bożej kościół  

w swojej rodzinnej miejscowości. Udało się. 

Często przyjeżdżał w moje okolice. W cza-

sach, gdy wszystko było na kartki, on rozda-

wał cukierki dzieciom. Tym nas podbił, swo-

ją dobrocią, życzliwością, chciało się przeby-

wać w jego towarzystwie, a później iść  

w jego ślady. 

Eg: Szybko się to potoczyło, czy można po-

wiedzieć, że zrobił Ksiądz niezłą karierę? 

ks. Nowak: Jaką tam karierę... Ale faktycznie, 

po siedmiu latach kapłaństwa zostałem naj-

młodszym dyrektorem naszej Inspektorii, tra-

fiłem wtedy do Szczyrku. Zajmowałem się 

Sanktuarium i grupami młodzieżowymi, któ-

re tam przybywały. Wcześniej uczyłem kate-

chezy w szkołach w Krakowie i w Oświęci-

miu. 

Eg: Odetchnął Ksiądz od tego czy tęskni za 

lekcjami? 

ks. Nowak: Bardzo miło wspominam ten 

czas, zawsze chciałem uczyć. Gdyby teraz 

przyszło prowadzić katechezę, nie byłoby  

z tym żadnego problemu. 

Eg:  Dziękuję za rozmowę. 

           Rozmawiała Ewelina Grzegorzek  

           III a  LO 
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Jeden dobry nauczyciel może zmienić świat! 



 

czorne ognisko, projekcja filmu Pamiętnik, dostar-

czyły uczestnikom Zjazdu  niezwykłych wrażeń. 

 Ostatniego dnia powitaliśmy w naszym 

gronie księdza Inspektora Dariusza Bartochę, który 

podczas Mszy św. kończącej Zjazd Samorządów 

skierował do nas szczególne słowa,  zapewniając  

o swoim wsparciu i pokładanych w nas nadziejach. 

Niełatwo było nam się żegnać, bo w ciągu trzech 

dni bardzo się zżyliśmy.   

         

 
Aleksandra Kot  
II c LO      

 W dniach 22-25 września w Szczyrku od-

był się Zjazd Samorządów Szkół Salezjańskich. 

Naszą szkołę reprezentowało 5 osób. Pozostali 

uczestnicy przyjechali z Zabrza, Świętochłowic, 

Czarnego Dunajca, Krakowa i Przemyśla. Pierw-

szy wieczór upłynął w radosnej atmosferze. Tańce 

integracyjne i zabawy pozwoliły uczestnikom 

Zjazdu lepiej się poznać.   

 Następnego dnia po jutrzni wysłuchali-

śmy konferencji ks. Kijowskiego na temat obo-

wiązków, praw i problemów, z jakimi spotykają 

się samorządy uczniowskie. Podczas zajęć w gru-

pach opracowywaliśmy plan, jak radzić sobie  

z niektórymi problemami w naszych szkołach. 

Kolejne wydarzenia, takie jak wyjście w góry, wie-

Kartki ze szkolnego kalendarza... 

 Zjazd Samorządów Szkół Salezjańskich  

„Gdyby nie Jan 

Paweł II, to nie 

wiadomo, w jakim 

świecie dziś 

byśmy żyli…”  

XI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich   

żyli - mówił Krzysztof Ziemiec. - Gdyby 

nie jego bardzo mocne świadectwo,  

orędownictwo wówczas, pod koniec lat 

70-tych ubiegłego wieku, pewnie nie 

byłoby „Solidarności”, a gdyby nie było 

„Solidarności”, pewnie nie byłoby 

zmian w tej części świata. Gdyby nie 

Jan Paweł II, pewnie Kościół by dziś też 

wyglądał inaczej.” 

 Ważnym punktem Forum było 

wysłuchanie słów Benedykta XVI wy-

powiedzianych na spotkaniu młodzieży 

w Madrycie, które odbyło się podczas 

wakacji. Papież podkreślał, że to wła-

śnie polska młodzież powinna czuć się 

odpowiedzialna za kształtowanie i sze-

rzenie chrześcijaństwa w dzisiejszej  

Europie.  

 Po południu na Wałach Jasno-

górskich odbyła się Droga Krzyżowa, 

po której nastąpiło podsumowanie  

i zakończenie XI Forum Młodzieży. 

           Karolina Wanat, III a LO 

 14.09.2011 roku delegacje klas  

z Zespołu Szkół Zawodowych Towa-

rzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 

wyruszyły na Jasną Górę, by uczestni-

czyć w XI Ogólnopolskim Forum Mło-

dzieży Szkół Katolickich. Spotkaniu 

młodych przyświecały słowa Jana 

Pawła II: „Nie lękajcie się. Otwórzcie 

drzwi Chrystusowi”. W Forum uczest-

niczyło ok. 1,7 tys. osób. Przybyłą tak 

licznie młodzież powitał przewodni-

czący Rady Szkół Katolickich, ks. dr 

Adam Kostrzewa. Następnie uczestni-

cy Forum wzięli udział w spotkaniu  

z Księdzem Arcybiskupem Mieczysła-

wem Mokrzyckim ze Lwowa, który 

mówił o świadectwie życia i nauczaniu 

błogosławionego Jana Pawła II.  

 Z kolei Krzysztof Ziemiec, 

dziennikarz i prezenter telewizyjnych 

Wiadomości, wygłosił świadectwo na 

temat: Jan Paweł II odmienił Polskę  

i świat. „Gdyby nie Jan Paweł II, to nie 

wiadomo, w jakim świecie dziś byśmy 
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 „Młodzieżowe Uniwersytety Matematycz-

ne” to projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Uniwer-

sytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem 

Jagiellońskim i Państwową Wyższą  Szkołą Zawo-

dową w Chełmie. Jest on adresowany do uczniów 

90 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na 

terenie województw: podkarpackiego, małopol-

skiego i lubelskiego. Projektem tym została objęta 

również nasza szkoła. 

 W ramach projektu realizowane są dwa 

zadania: zajęcia wyrównawcze z matematyki, któ-

rych maksymą jest hasło: „Matematyka nie jest 

trudna – uwierz w siebie!” oraz zajęcia rozszerzają-

ce: „Matematyka jakiej nie znasz – poszerz swoje 

horyzonty”. W naszej szkole odbywają się cotygo-

dniowe zajęcia prowadzone przez mgr. Krzysztofa 

Kozika i mgr Martę Korczyk. Działają dwie grupy 

zajęć wyrównawczych i dwie grupy zajęć rozsze-

rzających.   

 Dwa razy w ciągu roku szkolnego odby-

wają się warsztaty matematyczne prowadzone 

przez nauczycieli akademickich. 23 września po 

raz drugi naszą szkołę odwiedzili pracownicy na-

ukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Dominik 

Kwietniak i dr Jakub Byszewski. Prowadzone 

przez nich zajęcia ukazały zupełnie inny charakter 

matematyki, którą często postrzegamy jako naukę 

opartą na schematach i algorytmach rozwiązywa-

nia zadań. Tymczasem zajęcia prowadzone przez 

nauczycieli akademickich obfitowały w opisy za-

sad przeróżnych gier, a zadaniem uczniów było 

znalezienie strategii wygrywającej.  

 W ramach projektu działa również Inter-

netowa Klasa Matematyczna, która oparta jest  

o matematyczną platformę edukacyjną. Jej celem 

jest motywowanie uczniów do nauki poprzez 

wzajemną rywalizację. W ramach Internetowej 

Klasy Matematycznej uczniowie trzy razy w ciągu 

roku szkolnego rozwiązują testy kwalifikujące do 

udziału w jednym z dwóch konkursów: „Zostań 

Pitagorasem” dla uczestników zajęć wyrównaw-

czych lub „Zostań Euklidesem” dla uczęszczają-

cych na zajęcia rozszerzające. Laureaci tych kon-

kursów uczestniczą w czasie wakacji w letnich 

obozach matematycznych.  

 Dzięki „Młodzieżowym Uniwersytetom 

Matematycznym” uczniowie naszej szkoły mający 

trudności w nauce matematyki zostali otoczeni 

fachową pomocą, a uczniowie uzdolnienie otrzy-

mali szansę rozwijania swojej pasji.  

                       

       Marta Korczyk 

cence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawi-

dłowo realizować przy pomocy mikrokomputera  

podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, 

wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci 

komputerowej. Do grona tych osób należą: 

 19 września 2011 r. w naszej szkole podczas  

porannego apelu uroczyście wręczono Certyfikaty 

ECDL. 34 wyróżnione osoby brały udział w projek-

cie współfinansowanym przez Unię Europejską pod 

nazwą „Mechanika i mechatronika. Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia za-

wodowego”. Celem projektu realizowanego w part-

nerstwie z Zespołem Szkół im Walerego Goetla  

w Suchej Beskidzkiej jest wzmocnienie atrakcyjności 

i podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych absolwentów 

obu szkół.  

 Europejski Certyfikat Umiejętności Kompu-

terowych ECDL (European Computer Driving Li-

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne 

 Wręczenie Certyfikatów ECDL  
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Bartłomiej Ćwiek   

Michał Leon Kalika  

Kornel Kawczak  

Arkadiusz Klaja  

Rafał Korczyk  

Sebastian Kozieł  

Bartłomiej Kulczyk  

Piotr Majkut  

Dariusz Matla  

Adrian Ortman  

Adam Paliwoda  

Przemysław Panfil  

Norbert Radwański  

Grzegorz Stawowczyk  

Mateusz Surma  

Mariusz Tyrna  

Patryk Wojtala  

Dariusz Bernaś  

Michał Biesik  

Daniel Czarnik         
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 Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”  
dla Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa salezjańskiego 
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 Nie można pominąć też zasług tych uczniów 

naszej szkoły, którzy nie w ramach projektu, lecz 

indywidualnie uporali się ze wszystkimi wymaga-

nymi egzaminami, a ich wysiłek zwieńczony został 

uzyskaniem Certyfikatu ECDL. Są to: Katarzyna 

Wójcik i Grzegorz Mucha.  

 

Wszystkim  

serdecznie  

gratulujemy! 

 

 Jolanta Okarmus 

 

 

 Wyrazy uznania dla tych wszystkich, którzy 

z ogromnym zaangażowaniem brali udział w rocz-

nych zajęciach, przygotowujących do każdego  

z siedmiu egzaminów ECDL, gwarantujących po-

zyskanie takiego Certyfikatu. 

Bartłomiej Czmoch  

Paweł Dopierała  

Mariusz Gabryś  

Natalia Jaworska  

Józef Kaszuba  

Marcin Łysek  

Tomasz Piątek  

Damian Scąber  

Jakub Sroka  

Dariusz Trzebuniak  

Michał Urbańczyk  

Tomasz Zmyślony  

Rafał Kuzia  

Przemysław Dudkie-

wicz  

certyfikaty przedstawicielom szkół, 

które uczestniczyły w programie  

i zdobyły największą liczbę punktów.  

 W uroczystości uczestniczyli 

m.in. Małopolski Kurator Oświaty, 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego UM Kra-

ków, przedstawiciele Politechniki  

Krakowskiej, delegacje szkół: dyrekto-

rzy, szkolni koordynatorzy projektu 

oraz uczniowie, a także pracownicy 

Policji z Małopolski.       

 W wyniku przeprowadzonego 

audytu, nasza szkoła otrzymała 59 

punktów, a uzyskany przez nas certy-

fikat „Szkoły Promującej Bezpieczeń-

stwo” jest dokumentem potwierdzają-

cym wykonywanie działań zmierzają-

cych do poprawy poczucia bezpie-

czeństwa na naszym terenie. 

 

Koordynator projektu 

Magdalena Dudek   

 Program Zintegrowana Polity-

ka Bezpieczeństwa to projekt funkcjo-

nujący w Małopolsce od 2002 roku. 

Początkowo Komenda Wojewódzka 

Policji w Krakowie rozpoczęła współ-

pracę z Policją holenderską, m.in.  

w kierunku ogólnej poprawy poczucia 

bezpieczeństwa. W Małopolsce działa-

nia te zostały jednak ukierunkowane 

na placówki oświatowe. W roku szkol-

nym 2010/11 nasza szkoła ubiegała się 

o certyfikat „Szkoła Promująca Bezpie-

czeństwo”. Jest to kontynuacja projektu 

ZPB zakładającego zintegrowanie dzia-

łań wszystkich środowisk i instytucji w 

celu podniesienia poziomu bezpieczeń-

stwa w szkole. Uzyskanie certyfikatu 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

oznacza, że rzeczywiście dbamy o to, 

aby wszyscy czuli się bezpiecznie.  

 27 września 2011r. w Komen-

dzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

odbyło się wręczenie certyfikatów.  

Małopolski Komendant Wojewódzki 

Policji insp. Andrzej Rokita wręczył 



 

  18 września 2011 ks. proboszcz  

M. Dąbek na Mszy św. o godzinie 11.30 

przyjął do grona lektorów 3 chłopców.  

Byli wśród nich Michał Bogacki, Anto-

ni Cichy i Łukasz Walancik. Zostali oni 

przygotowani do pełnienia tej ważnej 

funkcji w czasie spotkań formacyjnych 

oraz w ramach obozu dla lektorów  

w Witowie. Tam poznawali, w jaki 

sposób należy czytać Słowo Boże oraz 

jak przygotować się dobrze do prokla-

mowania Orędzia Bożego.  Po zakoń-

czonym kursie kandydaci zdali egza-

min dopuszczający ich do godności 

lektora.  

 Na Mszy św. w swojej parafii 

wobec  wspólnoty  wypowiedzieli sło-

wa przyrzeczenia mówiące o tym, że 

będą wykonywać swoje „zadania  […] 

gorliwie i sumiennie”. Czytanie  Pisma 

św. to także zobowiązanie do tego, by 

żyć wg  zasad Ewangelii.  

 Alby, które otrzymali lektorzy, 

świadczą o ich szczególnym wybraniu 

i czystości ich zamiarów względem 

służby Bogu i całemu ludowi Bożemu.  

Zostały one poświęcone na znak błogo-

sławieństwa, które spływa na każdego, 

kto stara się „służyć Bogu przez gło-

szenie Jego zbawienia dla wszystkich 

ludzi.”  

 Nowi lektorzy w czasie liturgii 

zaprezentowali swoje umiejętności  

i wraz z rodzicami cieszyli się z osią-

gnięcia następnego stopnia w ramach 

Liturgicznej Służby Ołtarza.  Oby coraz 

więcej chłopców, jak to powiedział ks. 

Proboszcz,  dołączało do grona mini-

strantów i lektorów naszej parafii.  Jest 

to służba odpowiedzialna i wymagają-

ca, ale przynosząca konkretne owoce  

w postaci obowiązkowości i lepszego 

przeżywania liturgii przez uczęszczają-

cych na mszę św.  

 

             Ks. Karol Nadratowski   

Z życia parafii 

Nowi lektorzy w parafii MBWW  

„Jest to służba 

odpowiedzialna 

i wymagająca, 

ale przynosząca 

konkretne 

owoce …”  
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 Odpustowy koncert 

Kolejny raz salezjańska orkiestra za-

witała w Krakowie. 18 września w 

kościele św. Stanisława Kostki odbył 

się parafialny odpust. Oczywiście nie 

mogło nas tam zabraknąć. 

 Podczas uroczystej Sumy wier-

ni modlili się w intencji ks. Tadeusza 

Rozmusa, który obchodził 25-lecie 

święceń kapłańskich. Niewątpliwie 

największe wrażenie  na wiernych 

wywarło kazanie wygłoszone przez 

zaprzyjaźnionego z parafią księdza. 

Mówił on o ciężkim życiu św. Stani-

sława Kostki i jego chrześcijańskiej 

postawie. Na zakończenie uroczysto-

ści złożyliśmy życzenia Jubilatowi  

i wspólnie adorowaliśmy Najświęt-

szy Sakrament, dziękując za tyle lat 

posługi kapłańskiej ks. Rozmusa.  

 Podczas kolejnej Mszy świętej 

modlono się za członków cechów 

rzemieślniczych. Wśród zgromadzo-

nych znalazły się zrzeszenia kraw-

ców, szewców i wielu innych zakła-

dów.   

 Po zakończeniu uroczystości 

odbył się koncert naszej orkiestry, 

który publiczność nagrodziła gorący-

mi brawami. Zmęczeni całodniowym 

graniem wróciliśmy do Oświęcimia 

spełnieni i dumni z  siebie. 

                                       Martyna Palka 

   Parafia św. Stanisła-

wa Kostki  

na Dębnikach 



 

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 9.00-10.30  i 16.00-18.00 

Czwartek 9.30-10.30 i 16.00-18.00 

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

Kancelaria Parafialna 

Salezjanie 
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Pańczyszyn, Marta Korczyk, 

Jolanta Okarmus, Elżbieta 

Wardzała-Sereś, Katarzyna 

Stężowska  
Współpraca: Ewelina Grze-

gorzek, Aleksandra Kot, 

Martyna Palka, Karolina 

Wanat 

Zaproszenie do Oratorium Salezjańskiego 

pw. św. Jana Bosko 

Parafia MBWW, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim 

 Zespół muzyczny— próby od godziny 16.00—17.00. Potrzeba 
wokalistów oraz grających na klawiszach, gitarze i innych in-
strumentach. 

 Drużyna piłki nożnej (halowa i na boisku) - gramy w soboty  
i w niedziele, godziny do ustalenia. 

 Kółko plastyczne — wtorki od 17.00. 

 Kawiarenka — piątki i soboty 18.30-20.00 (dla młodzieży) 

 Tenis stołowy— czwartki, piątki, soboty od 16.00—18.00 lub 
po nabożeństwach, tj. od 17.15. 

 Schola, ministranci i lektorzy — ZAPRASZAJĄ! 

INFORMACJE:  ks. Karol Nadratowski 

        www.sanktuarium-oswiecim.pl 

HUMOR Podczas spowiedzi pewna niewia-
sta mówi krótko o swych grze-
chach, a potem długo i dokładnie  
o przewinieniach męża. Na to 
ksiądz: 
- Za pokutę za twoje grzechy 
zmów 3 Ojcze nasz, a o poprawę 
męża 3 razy cały Różaniec. 
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