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 CASA MADRE 
Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

 ADWENT… na pokutę i czuwanie 

W tym numerze: 

Adwent 1 

Poznać ks. Bosko 1 

Dzień wdzięczności 

rodzicom 
2 

Forum Szkół 

Katolickich 
4 

Święto  

Niepodległości 
4 

Dzień św. Cecylii 5 

Wagary  

z Miłoszem 
5 

Uroczystość 

Niepokalanej 
6 

Warto się uczyć! 6 

Maleńki bucik ... 7 

Dlaczego mnie  

wybrałeś? 
7 

Kształcić efektyw-

nie w zawodach 
8 

Dni Krwiodawstwa 8 

Strzelectwo 

Siatkówka 
9 

Andrzejki  

w Oratorium 
9 

 Z natury rzeczy 

ważne wydarzenia po-

trzebują przygotowania. 

Nikt chyba nie wyobraża 

sobie dobrego przeżycia 

imienin, rodzinnej roczni-

cy, ślubu własnych dzieci 

bez przeznaczenia sto-

sownej ilości czasu na 

przygotowanie.  

 W naszym życiu 

religijnym jest podobnie. 

Jednak współczesny czło-

wiek tak bardzo nie lubi 

czekać.  Dlatego, aby  cie-

szyć się z narodzenia  

Bożego Syna, musimy 

dobrze przeżyć nadcho-

dzący czas. 

 Adwent (z łaciny 

adventus - przyjście, 

przybycie) to przede 

wszystkim czas oczeki-

wania. We wprowadze-

niu do kalendarza litur-

gicznego czytamy, że 

„Adwent ma podwójny  

charakter. Jest okresem 

przygotowania do uro-

czystości Narodzenia 

Pańskiego, przez który 

wspominamy pierwsze 

przyjście Syna Bożego do 

ludzi. Równocześnie jest 

okresem, w którym przez 

wspomnienie pierwszego 

przyjścia Chrystusa kie-

ruje się dusze ku oczeki-

waniu Jego powtórnego 

przyjścia na końcu cza-

sów. Z obu tych wzglę-

dów Adwent jest okresem 

pobożnego i radosnego 

oczekiwania.” 

 Jak więc dobrze 

przeżyć nadchodzący 

czas? 

               cd. na s. 2 

Spuście nam na 

ziemskie niwy 

Zbawcę  

z niebios, obłoki. 

Poznać księdza Bosko, cz. 3.  

Trudna droga do celu 

Jest luty 1827 roku. Po 

kolejnej awanturze sprowoko-

wanej przez Antoniego, które-

mu nie podobało się zamiło-

wanie Janka do nauki, mama 

Małgorzata powiedziała do 

tego ostatniego, że lepiej bę-

dzie, jeśli opuści rodzinny 

dom. W ten sposób w mglisty 

lutowy dzień Janek Bosko do-

tarł do gospodarstwa rodziny 

Moglia i rzewnym płaczem 

wybłagał przyjęcie go na 

chłopca stajennego.  

Odtąd jego zadaniem 

była opieka nad oborą. Janek 

wywiązywał się ze swych obo-

wiązków nienagannie, każdą 

jednak wolną chwilę poświę-

cając na czytanie książek, które 

otrzymał od znajomego księ-

dza Lacqua.   

 

                       cd. na s. 3   
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 Dzień Wdzięczności Rodzicom 

Warto zrobić adwentowe posta-

nowienie. W dzisiejszych czasach to 

takie niemodne. Tymczasem nic tak nie 

zbliża do Boga jak własne umartwienie. 

Im mniej będzie spraw doczesnych  

w naszym sercu, tym więcej będzie go 

dla Boga.  

 Ważnym elementem czasu Ad-

wentu są Roraty. Wbrew obiegowej 

opinii nie są to tylko Msze św. dla dzie-

ci, którym towarzyszy kolorowa opra-

wa lampionów, rozpraszających mroki 

świątyni. Roraty są także dla dorosłych. 

Uczą drogi do Boga wraz z Maryją. Ona 

wyczekiwała swojego Syna z wielką 

miłością i nadzieją i może tej drogi na-

uczyć także nas. Pod warunkiem, że 

znajdziemy dla Niej i dla Boga czas.   

 O upływającym okresie Ad-

wentu będzie nam przypominał wie-

niec umieszczony 

przed ołtarzem, a przy 

nim zapalone świece. 

To znak, że podobnie 

jak Jan Chrzciciel mamy przygotować 

miejsce dla Boga w naszym życiu.  Bł. 

Jan Paweł II poucza nas, co konkretnie 

mamy robić: „mamy prostować wypa-

czenia i niesprawiedliwości, wypełniać 

pustkę, która oznacza brak dobra, miło-

sierdzia, poszanowania i zrozumienia 

bliźnich; zrównywać przeszkody 

wzniesione przez pychę i przemoc; wy-

gładzać to wszystko, co sprzeciwia się 

wolności i godności życia ludzkiego.” 

Tylko w ten sposób można się napraw-

dę przygotować na święta Bożego Na-

rodzenia. 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

ADWENT… na pokutę i czuwanie 

Ciąg dalszy ze s.1 

Roraty są  

także dla  

dorosłych. 

Uczą drogi 

do Boga  

wraz  

z Maryją.  

 Doroczne wspomnienie Matusi 

Małgorzaty, mamy ks. Bosko, przypada-

jące 25 listopada, jest w zgromadzeniu 

salezjańskim okazją do wyrażenia 

wdzięczności wszystkim rodzicom sale-

zjanów. Trud włożony w wychowanie 

przyszłych zakonników, bezinteresowne 

poświęcenie, ukryta w cieniu służba, 

cicha modlitwa, pełne zatroskania towa-

rzyszenie i świadectwo wiary - to tylko 

niektóre rzeczy, za które naszym Dro-

gim Rodzicom należy się wielkie słowo 

DZIĘKUJEMY! 

Słowo to zostało wypowiedziane 

także w naszej wspólnocie, do której 

zaprosiliśmy rodziców salezjanów pra-

cujących w Oświęcimiu lub w Oświęci-

miu urodzonych. Utrzymane w serdecz-

nej atmosferze spotkanie skupione było 

wokół eucharystii koncelebrowanej 

przez wikariusza inspektora prowincji 

krakowskiej Adama Paszka. Uroczysty 

obiad dał okazję do rozmów i wzajem-

nego poznania się rodziców. Radosnemu 

świętowaniu towarzyszyła także modli-

tewna pamięć o tych rodzicach, których 

Bóg powołał już do siebie. 

Ksiądz Bosko, nasz ojciec i na-

uczyciel, oraz jego mama, wychowaw-

czyni mądra i wymagająca, niech wypra-

szają naszym Rodzicom wszystko, co 

potrzebne! 

                 Ks. Marcin Kaznowski  

...bezinteresowne 

poświęcenie, 

ukryta w cieniu 

służba, cicha mo-

dlitwa, pełne za-

troskania towa-

rzyszenie... 

http://arigo.pl/salezjanieoswiecim/index.php?option=com_content&view=article&id=21:dzien-wdziecznosci-rodzicom&catid=7&Itemid=101


 

Poznać księdza Bosko, cz. 3. Trudna droga … 
Ciąg dalszy ze s.1 
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Małgorzata 

Matka św.  Bosko 

W każdą niedzielę udawał się do Moncucco na mszę świętą, przystępując co 

tydzień do spowiedzi i do komunii świętej (a trzeba zaznaczyć, że w ówczesnych cza-

sach do komunii przystępowano bardzo rzadko, do tego stopnia, że nie na wszyst-

kich mszach komunia była rozdawana wiernym). W tym też czasie Janek zaczął kon-

kretnie rozmyślać o zostaniu księdzem, z czego zwierzył się m.in. swojemu spowied-

nikowi. 

W gospodarstwie Moglia spędził Janek aż trzy lata, bardziej z konieczności 

niż z upodobania. Jego marzeniem była bowiem dalsza nauka i pójście do szkoły 

(swoją drogą ciekawe, że dziś, w dobie powszechnej dostępności nauki, duża część 

młodzieży myśli o rzeczy całkiem odwrotnej: jak by się tu od szkoły wywinąć. Ot, 

przekorna natura ludzka…). W końcu jednak jesienią 1829 nastąpiło w życiu Janka 

spotkanie, które śmiało można by nazwać jednym z tych, które zadecydowały o dal-

szym biegu jego losów: poznał mianowicie księdza Jana Calosso, który mimo pode-

szłego wieku i słabego zdrowia stał się dla Janka prawdziwym ojcem i nauczycielem.  

 

 

 

 

Kiedy Janek Bosko zwierzył się księdzu Calosso, że bardzo chciałby zostać 

księdzem, ten zaproponował mu prywatne lekcje i pomoc materialną. W swoich 

Wspomnieniach ks. Bosko pisał potem: „Nikt nie może wyobrazić sobie mojego zado-

wolenia. Kochałem księdza Calosso jak ojca, chętnie pomagałem mu we wszystkim. 

Ten Boży człowiek darzył mnie wielkim uczuciem i wielokrotnie powtarzał mi: »Nie 

martw się o przyszłość. Dopóki żyję, nie pozwolę, by ci czegoś brakowało. A gdy 

umrę, będziesz zabezpieczony«. Byłem w pełni szczęśliwy, ale nieszczęście przekre-

śliło wszystkie moje nadzieje”. Kiedy bowiem wydawało się, że wyboista droga Jan-

ka właśnie się skończyła i otwiera się przed nim jasna przyszłość, ks. Calosso zmarł 

nagle kilka miesięcy później. 

Tymczasem Antoni, starszy brat Janka, postanowił się ożenić. Mama Małgo-

rzata dokonała podziału majątku, dzięki czemu Janek mógł teraz bez obaw powrócić 

do domu. Zaczął uczęszczać do szkoły w oddalonej o kilka kilometrów miejscowości 

Castelnuovo. Ponieważ nauka odbywała się dwóch turach: trzy godziny do południa 

i trzy godziny po południu, Janek pokonywał dystans dzielący od szkoły cztery razy 

dziennie. W zimie było to jednak niemożliwe z powodu śniegu i niskich temperatur, 

w związku z czym mama Małgorzata poleciła mu zatrzymywać się w Castelnuovo na 

stancji u znajomego krawca Roberto. 

W szkole także nie było Jankowi łatwo. Mając 15 lat, przebywał tam z chłop-

cami dziesięcio- i jedenastoletnimi. Jego przygotowanie kulturalne było dotąd,  

mówiąc delikatnie, bardzo skromne, a jeśli dodać do tego starą, zbyt ciasną kurtkę  

i obskurne buty, łatwo zrozumieć dlaczego stał się przedmiotem żartów i docinków 

kolegów, a nawet nauczycieli. Nazywali go „pastuchem krów z Becchi”. Dzięki nie-

zwykłemu hartowi ducha i sile woli potrafił Janek przetrwać te chwile i wkrótce 

ujawnił swe niezwykłe zdolności.   

                 Ks. Marcin Kaznowski  

Ksiądz  Calosso stał się dla Janka   
prawdziwym ojcem i nauczycielem. 



 

 

zniewolenia Polski. Montaż słowno-

muzyczny przypomniał utwory poświę-

cone Ojczyźnie.  

 Chwila listopadowej refleksji 

spotkała się z pozytywnym odbiorem.  

Każdy zdał sobie sprawę z tego, że na co 

dzień należy dbać o nasz wspólny dom 

— Polskę.   

 

                  Martyna Myśliwiec, kl. 2 c LO 

 11 listopada zapisał się na kar-

tach historii Polski jako dzień niezwykle 

radosny. Nasza Ojczyzna po 123 latach 

niewoli odzyskała upragnioną wolność, 

którą i my teraz możemy się cieszyć. 

Polacy nigdy nie pogodzili się z niewolą  

i nie poddali się. Organizowali powsta-

nia, walczyli do końca. Tak wielkie po-

święcenie wynikało z poczucia patrioty-

zmu, którego współczesnym Polakom 

brakuje. Dlatego ważna jest pamięć o tej 

rocznicy, bo wtedy poprzez chwilę  

zadumy możemy budować przywiąza-

nie do Ojczyzny i docenić to, że jesteśmy 

WOLNI. 

 W przeddzień rocznicy Odzy-

skania Niepodległości przez Polskę, kla-

sy 2cLO i 1TM wraz z wychowawcami: 

panią Barbarą Gworek i panem Grzego-

rzem Strumińskim przygotowały oko-

licznościowy apel.  Przybliżył on historię 

 Święto Niepodległości 

XXII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich 

„Powstań,  

Polsko, zrzuć  

kajdany, 

Dziś twój 

triumf albo 

zgon!” 

 Jak co roku delegacja nauczycie-

li naszej szkoły wzięła w listopadzie 

udział w Forum Szkół Katolickich  

w Częstochowie na Jasnej Górze. Jest to 

spotkanie przedstawicieli wszystkich 

szkół katolickich w Polsce, których jest 

obecnie ponad pięćset. 

Tegoroczne forum było poświę-

cone osobie i dziedzictwu bł. Jana Pawła 

II, jakie pozostawił w dziedzinie eduka-

cji i wychowania młodego pokolenia. 

Wielkie wrażenie zrobiły na zebranych 

wystąpienia biskupa Grzegorza Rysia  

z Krakowa oraz księdza prałata Sławo-

mira Odera, postulatora procesu beatyfi-

kacyjnego, który - jak sam przyznał - 

przez pięć lat trwania procesu przeżył 

„najgłębsze w swoim życiu rekolekcje”. 

Cieszy fakt, że nasza szkoła 

wniosła aktywny wkład w przebieg fo-

rum i była bardzo widoczna. Obrady 

forum prowadził ks. Marcin Kaznowski, 

zaś orkiestra szkolna pod dyrekcją ks. 

Zenona Latawca dała godzinny koncert, 

zbierając zasłużony aplauz. 

Obrady forum są zawsze okazją 

do spotkania się, rozmowy, wymiany 

doświadczeń, poznania się i wspólnej 

modlitwy nauczycieli uczących w szko-

łach katolickich. Pozwalają przekonać 

się, jak wielką siłą są w Polsce szkoły 

katolickie, a dzięki temu, że forum odby-

wa się w tak szczególnym miejscu – daje 

siłę duchową na kolejny rok niełatwej 

pracy nauczycielskiej. 

 

                  Ks. Marcin Kaznowski  

Kartki ze szkolnego kalendarza… 
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Bł. Jan Paweł II 



 

  Tego jeszcze nie było! 29 listo-

pada 2011 roku o godzinie 17.00 w mu-

rach naszej szkoły w nowym kościele 

odbyła się uroczystość pod hasłem 

„Dzień świętej Cecylii”. Konkurs miał 

podobną formułę jak popularny pro-

gram „Mam talent”. Ta innowacja spo-

wodowała spore zainteresowanie  

zarówno uczniów, jak i nauczycieli, 

którzy licznie tego dnia zaszczycili Nas 

swoją obecnością. Przez około dwie 

godziny mogliśmy śledzić intensywną, 

ale jakże owocną pracę profesjonalne-

go jury, a także niepowtarzalne poczy-

nania wszystkich uczestników. Sza-

cowne grono jurorów współtworzyli: 

ks. dyrektor Zenon Latawiec, ks. An-

drzej Policht oraz niezastąpieni repre-

zentanci społeczności uczniowskiej: 

Marysia Trębacz oraz Artur Olejarz. 

Zdecydowanie dominował śpiew 

w każdej postaci. Nie zabrakło jednak  

i pokazu umiejętności niekonwencjo-

nalnych tańców, beatboxu oraz nieby-

wałej synchronizacji i symbiozy czło-

wieka z instrumentem muzycznym. 

Jury nie miało prostego zadania. Po 

intensywnych debatach zabrzmiał wer-

dykt i wtedy okazało się, iż w kolej-

nym etapie znajdą się następujące oso-

by: artyści „gitarowo-śpiewający”- Mi-

chał Zając i Mateusz Pająk, śpiewający 

Tomasz Szczur i Wioletta Stańczyk, 

tańczący Radosław Sznajder oraz 

„człowiek orkiestra” – Konrad Bor-

kowski. Nie możemy już doczekać się 

kolejnego etapu. Co tym razem przy-

gotują dla nas szkolni artyści?. 

            Jolanta Okarmus 

       Dzień Świętej Cecylii  

             Wagary z Czesławem Miłoszem 

zatrzymać czas, a słuchaczom zastano-

wić przez chwilę nad życiem. Podczas 

wieczoru „przemówił” także sam arty-

sta – zostało odtworzone nagranie 

wiersza „Dar” odczytanego przez po-

etę. Na koniec zaprezentowane zostały 

przygotowane przez uczniów obrazy - 

malarskie inspiracje poezją Miłosza. 

Ciekawe formalnie prace powstawały 

pod kierunkiem pani Elżbiety Wardza-

ły-Sereś. Każda została opatrzona krót-

kim komentarzem autora.  

                            Inga Sałek 2 a LO, K.S. 

 

  30 listopada w naszej szkole  

w związku z tegorocznymi obchodami 

100-lecia urodzin Czesława Miłosza 

odbył się wieczorek poetycki poświęco-

ny twórczości naszego noblisty. Spotka-

nie poprowadziła polonistka - pani Ka-

tarzyna Stężowska. Uczennice z klasy 3 

a LO, Marlena i Ewelina, przedstawiły 

w formie prezentacji multimedialnych 

biografię poety oraz jej obecność w bo-

gatej twórczości Miłosza. Pełen czaru 

poetycki nastrój stworzyli Marta Krysta 

i Marcin Wadoń, przypominając znaną 

piosenkę J. Kofty „Pamiętajcie o ogro-

dach”.  

Najważniejszym momentem 

wieczoru była jednak recytacja wierszy. 

Uczniowie stanęli przed trudnym zada-

niem - „oswoić” strofy Miłosza i poka-

zać własne emocje i uczucia. Dzięki tej 

chwili z poezją udało się recytatorom 
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...oswoić stro-

fy Miłosza, 

...zatrzymać 

czas... 



 

 8 grudnia w naszej szkole był 

dniem szczególnym z dwóch powo-

dów. Po pierwsze obchodziliśmy nie-

zwykle ważną dla Kościoła uroczy-

stość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Po drugie - podczas Mszy św. został 

poświęcony nowy sztandar szkoły. 

Do tego maryjnego święta 

przygotowywaliśmy się poprzez no-

wennę, którą odmawiał z nami na po-

rannych apelach ks. A. Policht. W mo-

dlitewnych rozważaniach nawiązywał 

do postaci Księdza Bosko, szczególnie 

oddanego Maryi.    

W dniu uroczystości została 

odprawiona Msza św. w intencji 

wszystkich nauczycieli i uczniów. Eu-

charystii przewodniczył ks. Adam Pa-

szek, wikariusz księdza Inspektora  

i wieloletni dyrektor Zakładu Salezjań-

skiego w Oświęcimiu. 

W homilii kapłan nawiązał do 

słów znajdujących się na nowym sztan-

darze: Bóg, Honor, Ojczyzna i przypo-

mniał, jaką postawę powinien przyj-

mować uczeń salezjański: kochać Boga, 

z honorem reprezentować szkołę i dą-

żyć do zbawienia swojej duszy.  

Po Mszy obejrzeliśmy krótką 

akademię, którą przygotowali ucznio-

wie klas 2 Ga i 1 tps na czele z wycho-

wawcami: Panią Elżbietą Wardzałą-

Sereś i ks. Piotrem Pawelcem. Przybli-

żyła nam ona nasze codzienne życie, 

problemy i troski, z którymi zawsze 

możemy zwracać się do Niepokalanej 

Wspomożycielki Młodych Serc. 

Uroczystość ku czci Niepokala-

nej uświetniły występy zespołu „La 

Gioia” i orkiestry szkolnej. 

 

 Dawid Szczepański, kl. 2 c LO 

 

 

 

blicznym Liceum Ogólnokształcącym 

najwyższą średnią uzyskała uczennica 

kl. I b Anna Lichota, natomiast w Sale-

zjańskim Publicznym Technikum naj-

wyższą średnią uzyskał uczeń kl. III 

TM Mateusz Piwowarczyk. 
 

Gratulujemy stypendystom  

i życzymy dalszych sukcesów! 
 

                                  Ks. Zenon Latawiec 

 21 listopada w Krakowskim 

Liceum Ogólnokształcącym nr 5 odby-

ła się uroczystość wręczenia stypen-

diów Ministra Edukacji i Premiera Rzą-

du RP. Stypendia Ministra Edukacji 

wręczane były za wybitne osiągnięcia 

uczniów, natomiast stypendia Premie-

ra Rządu RP dla najlepszych uczniów 

(z najwyższą średnią) szkół ponad- 

gimnazjalnych. W Salezjańskim Pu-

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  

Warto się uczyć! 
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Nie wystar-

czy przekro-

czyć próg, 

trzeba iść  

w głąb. 

 
bł. Jan Paweł II 

Anna Lichota 

Mateusz Piwowarczyk 



 

 W dzisiejszym świecie coraz 

powszechniejszy staje się problem niżu 

demograficznego. Rodzi się bardzo 

mało dzieci. Jedną z przyczyn tego zja-

wiska jest aborcja. Wiele matek decy-

duje się na przerwanie ciąży. Robią to  

z różnych powodów, jednakże każde 

życie to dar od Boga – wspaniałego 

Stwórcy. W takim razie my, chrześcija-

nie, nie możemy patrzeć z założonymi 

rękami na to, co się dzieje obok nas. 

Bierność wobec grzechu to ciche przy-

zwolenie z naszej strony. Pojawia się 

jednak inny problem – jak walczyć  

z aborcją? Co mogą zrobić zwykli, sza-

rzy ludzie, by walczyć o każde życie?   

 Powyższy problem dostrzegł 

ks. Mateusz Dudkiewicz. Kwestia 

aborcji  poruszyła go tak mocno, że 

znalazł rozwiązanie. Znalazł broń, po-

tężną broń, którą chrześcijanie mogą 

walczyć o wszystko – o zachowanie 

życia również. Okazała się nią mała, 

niepozorna rzecz: różaniec. I tak wła-

śnie narodziła się akcja „Bucik”. 

 „Bucik” to akcja modlitewna, 

w której wypraszamy u Boga łaskę ży-

cia.  Każda osoba z grupy akcji odma-

wia jedną dziesiątkę różańca dziennie 

przez dziewięć miesięcy. Grupa to 

dwadzieścia osób (tyle, ile tajemnic 

różańca). Przewodzi jej lider. Każda 

osoba należąca do grupy ma przydzie-

loną tajemnicę, którą odmawia. W ten 

sposób cała grupa odmawia codziennie 

cały Różaniec. W rezultacie powstaje 

tzw. „żywy różaniec”. Co miesiąc lider 

zmienia tajemnice każdemu uczestni-

kowi tak, aby w czasie dziewięciomie-

sięcznej modlitwy nikt nie miał tej  

samej tajemnicy dwa razy. Przyjęło się, 

że dzień rozpoczęcia modlitwy jest 

jednocześnie dniem poczęcia duchowo 

zaadoptowanego przez grupę dziecka, 

a dzień zakończenia akcji – dniem na-

rodzin po szczęśliwie uratowanej cią-

ży. 

 W naszej szkole koordynato-

rem całej akcji jest ks. Andrzej Policht.  

Obecnie w szkole działa 10 grup. 

Uczestnicy akcji otrzymują zrobionego 

na drutach bucika i legitymację z co-

dzienną modlitwą.   

 Oczywiście, każdy może włą-

czyć się do akcji „Bucik”. Jeśli tylko 

chcesz, możesz uratować jedno życie. 

Kosztuje to niewiele – parę minut 

dziennie poświęcone na dziesiątkę ró-

żańca. To naprawdę niewiele – a może 

sprawić, że na świecie przetrwa jedno, 

maleńkie serduszko więcej… 

    Daria Sosna, kl. 1 c LO 

chwilach towarzyszyli jej rodzice i gro-

no najbliższych osób. Zadaniem sióstr 

z tego zgromadzenia jest uobecnianie 

Chrystusa we współczesnym, coraz 

bardziej zlaicyzowanym świecie. Dro-

giej siostrze Sancji życzymy wytrwało-

ści w wypełnianiu zakonnego powoła-

nia i łaski Bożej na drodze ku duchowej 

doskonałości.  

         K.S. 

 Dlaczego mnie wybrałeś? To 

pytanie wielokrotnie zadawała sobie 

Urszula Huczek, obecnie siostra Sancja 

ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 

Duszy Chrystusa Pana. 8 grudnia  

w uroczystość Niepokalanej w kaplicy 

Najświętszej Duszy Chrystusa w Kra-

kowie nasza absolwentka, Urszula  

Huczek,  złożyła pierwsze śluby za-

konne. W tych pięknych i radosnych 

Maleńki  bucik — wielki dar 

Dlaczego mnie wybrałeś? 
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 W związku ze zmianami, jakie czekają 

szkolnictwo zawodowe w najbliższej przyszłości, 

zorganizowano powiatową konferencję, która od-

była się w naszej szkole 28 listopada 2011 r.. Była 

ona skierowana do dyrektorów szkół zawodowych 

i placówek oświatowych, nauczycieli, przedstawi-

cieli jednostek samorządu terytorialnego oraz or-

ganów nadzoru pedagogicznego. Celem konferen-

cji było między innymi zapoznanie się uczestni-

ków z projektem rozporządzenia w sprawie pod-

stawy programowej kształcenia w zawodach opra-

cowanego w ramach projektu systemowego Do-

skonalenie podstaw programowych kluczem do 

modernizacji kształcenia zawodowego realizowa-

nego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej. 

 Zaprezentowano nową klasyfikację zawo-

dów oraz projekty nowych podstaw programo-

wych kształcenia zawodowego. Działania te wyni-

kają z konieczności lepszego dopasowania kształ-

cenia w szkołach zawodowych do dynamicznego 

rynku pracy. Efekty kształcenia właściwe dla dane-

go zawodu zostały ujęte w formie kwalifikacji. Po-

zwala to na elastyczne projektowanie indywidual-

nej ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej. 

W zawodach wyodrębniono od jednej do trzech 

kwalifikacji. Jedna kwalifikacja może być składni-

kiem kilku zawodów. Dodatkowo wyodrębniono 

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawo-

dów oraz  dla grup zawodów. Dzięki temu osoba, 

która raz potwierdziła określone efekty kształcenia, 

nie musi tego robić ponownie. Wszyscy zgodnie 

wyrazili nadzieję, że te istotne zmiany przyniosą 

pozytywne efekty w kształceniu zawodowym. 

 

                          Michał Homa 

Kształcić efektywnie w zawodach  

Dni Honorowego Krwiodawstwa 2011   

Str. 8 CASA MADRE 

 23 listopada 2011 r. na apelu porannym  

w obecności wszystkich uczniów oraz nauczycieli 

miała miejsce uroczystość pasowania krwiodaw-

ców. Na wstępie pan Jerzy Orłoś przypomniał 

zgromadzonym o obchodzonych właśnie Dniach 

Honorowego Krwiodawstwa. Była to dobra oka-

zja, aby podziękować jeszcze raz uczniom, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie tych obcho-

dów.   

 Corocznie w dniach od 22 do 26 listopada 

obchodzimy w Polsce Dni Honorowego Krwio-

dawstwa . 

 W ramach akcji organizowane są spotka-

nia, odbywają się różne uroczystości, wręczane są 

odznaczenia. Z tej okazji w naszej szkole została 

wykonana „przestrzenna gazetka”, którą na pew-

no każdy z Was już zauważył (lokalizacja: koniec 

głównego korytarza koło drzwi do świetlicy). 

Stworzyli ją ludzie pragnący uczcić krwiodawców 

i ich wielki dar serca. Byli to: Pan Jerzy Orłoś, Ża-

neta Flasz, Martyna Wasilewska, Przemysław Ko-

peć, Mateusz Golda, Kacper i Szymon Adamik 

przy niewielkiej pomocy Rafała Guta oraz Piotra 

Czudowskiego. 

                Żaneta Flasz 



 

Założyciel Oratorium, ks. Jan 

Bosko, nie zniechęcał młodzieży do za-

bawy. Wręcz przeciwnie – uważał, że 

muzyka i taniec służą wychowaniu.  

A bawić można się także przy kościele 

w salkach. Dlatego 19 listopada w Ora-

torium św. Jana Bosko w Oświęcimiu 

zabrzmiała muzyka i dyskotekowe ryt-

my. Tak obchodziliśmy andrzejki. 

Tuż przed godziną 15.00 w sal-

ce zgromadziły się dzieci, które poprze-

bierane w różne stroje przygotowywały 

się do tej zabawy.  Naszym dyskdżoke-

jem był Grzegorz z Gimnazjum nr 2,  

a wodzirejem siostra Małgorzata. To 

ona zaproponowała szereg zabaw i zad-

bała o kawiarenkę. Robiliśmy tunel, 

biegaliśmy po naszej sali, pląsaliśmy  

w rytm muzyki. Zwieńczeniem zabawy 

dla dzieci był konkurs na najpiękniejszy 

strój. Każde dziecko mogło się zapre-

zentować  się przed komisją. Zobaczyli-

śmy księżniczki, ufoludki, piratów  

i innych „przebierańców”. Każdy miał 

pięknie przygotowane przebranie, mógł 

też powiedzieć o sobie kilka słów.   

Po Mszy św. ok. godziny 19-tej 

spotkała się na zabawie młodzież z gim-

nazjum i ostatniej klasy szkoły podsta-

wowej. Oprócz wspólnych tańców był 

też konkurs z krzesłami i tańce integra-

cyjne, które stanowiły istotny element 

naszej imprezy. Naszą zabawę zakoń-

czyliśmy wspólną modlitwą. Do zoba-

czenia w karnawale!  

                 

               Ks. Karol Nadratowski  

masz Świst. Oboje chodzą do klasy 

matematyczno – informatycznej w Li-

ceum Towarzystwa Salezjańskiego  

w Oświęcimiu. Kolejna runda zapo-

wiedziana jest na 6 grudnia. Może Św. 

Mikołaj przyniesie prezent w postaci 

sukcesów naszej drużyny? 

 

                             Łukasz Śleziak 

10 listopada odbyła się pierw-

sza runda Międzyszkolnej Ligi Strze-

leckiej Szkół Ponadgimnazjalnych  

z broni pneumatycznej kpn 20. Zawo-

dy odbyły się w LOK-u w Oświęcimiu 

w ramach obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości. Pierwsze miej-

sce w kategorii juniorki młodsze zdo-

była Patrycja Pilch. W kategorii junior 

młodszy drugie miejsce zdobył To-

Z życia parafii 

Salezjańscy strzelcy 
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Zabawa andrzejkowa w Oratorium 

        Brąz dla naszych siatkarek 

 Szkolna drużyna siatkarek wy-

walczyła III miejsce w powiatowym 

etapie Licealiady Dziewcząt w Piłce 

Siatkowej. Zacięte mecze rozegrane  

w poprzednich etapach z drużynami  

z „Chemika”, „Ekonomika”, PZS – 3 

oraz z kęckimi siatkarkami dowiodły 

dobrego przygotowania naszych  

dziewcząt. Jednak w sporcie oprócz 

umiejętności liczy się także szczęście, 

którego podopiecznym pana Stanisła-

wa Laskowskiego tym razem zabrakło 

do pełnego zwycięstwa. Zespołowi 

siatkarek życzymy optymizmu i sukce-

sów w kolejnych rozgrywkach. 

             Redakcja 



 

 

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 Kancelarii Parafialnej 

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  
 

Salezjanie 

w
w

w
.s

al
e
zj

an
ie

o
sw

ie
ci

m
.p

l 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja:  ks. Bogdan No-

wak, ks. Zenon Latawiec,  

ks. Marcin Kaznowski, ks. 

Karol Nadratowski, ks. 

Tomasz Pańczyszyn, Elżbie-

ta Wardzała-Sereś, Kata-

rzyna Stężowska  

 

Współpraca:  Michał Homa,   

Martyna Myśliwiec, Inga 

Sałek, Jolanta Okarmus, 

Dawid Szczepański, Daria 

Sosna, Żaneta Flasz 

   Str. 10 

Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o nadsyłanie artykułów, 

zdjęć i innych materiałów na adres casamadre@poczta.fm. 

Zapraszamy do Oratorium Salezjańskiego pw. św. Jana Bosko 

Parafia MBWW ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim Czytelnikom Casa Madre 

życzymy obfitych darów: 

miłości Bożej, radości z dzielenia się nią z bliskimi, 

dobrych i pięknych myśli, siły i optymizmu! 

Niech mały Jezus błogosławi Wam  

 w codziennym trudzie! 

 

               REDAKCJA 


