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 Dlaczego istnieje 

tradycja chodzenia „po 

kolędzie”? W rzymskim 

kalendarzu pierwszy 

dzień każdego miesiąca 

to: calendae. Składano 

sobie wtedy życzenia, 

śpiewano pieśni. Nato-

miast już w wiekach śred-

nich ksiądz od Nowego 

Roku do Wielkiego Postu 

nawiedzał „po kolędzie" 

domy wszystkich para-

fian, ogłaszając w niedzie-

lę z ambony, kiedy przy-

będzie. W XVI w. Sobór 

Trydencki zalecił, aby 

kapłan wizytował para-

fian, by poznawał swych 

wiernych, dbał o nich, 

organizował pomoc cha-

rytatywną. Synod gnieź-

nieński zaś z 1628 roku 

wskazywał, by księża „na 

kolędzie grzeszników 

napominali, każdego do 

pełnienia obowiązków  

i przyzwoitości nakłania-

li, nieszczęśliwych pocie-

szali”.  

Taką też rolę ko-

lęda spełnia i dziś. Jak 

podaje Agenda liturgicz-

na, jej celem jest udziele-

nie błogosławieństwa 

przez kapłana, wspólna 

modlitwa i rozmowa. 

Kolędzie winna 

towarzyszyć odpowied-

nia oprawa zewnętrzna: 

stół nakryty białym obru-

sem, na nim Biblia, krzyż, 

zapalone świece, woda 

święcona.  

Pan Jezus drży  

w kolebce,  

śród zimy urodzony; 

czuwa trwożnie  

nad dzieciątkiem  

tłum aniołów  

schylony; 

Maryja 

Jak lilija 

giezłem dziecko  

owija...  

Nasze kolędowanie  

cd. na s. 2 



 

 Lekcja pokory 

Że kolęda potrzebna jest lu-

dziom, nikt nie ma wątpliwości. Zapo-

mina się natomiast, że potrzebna jest 

również samym kapłanom.  

– Z pewnością stanowi dla nas 

okazję do zetknięcia się z rzeczywisto-

ścią, niejako nas „urealnia” – ocenia 

jeden z księży. 

Kolęda uczy autentycznej wia-

ry. Bo kiedy ksiądz widzi, że dom jest 

naprawdę religijny, że ludzie się razem 

modlą i starają się dobrze żyć, to jedno-

cześnie umacnia i swoją wiarę. Utwier-

dza się w przekonaniu, że warto tym 

ludziom służyć, warto się dla nich sta-

rać, ofiarować coś z siebie. Kolęda - to 

także doskonała lekcja pokory. Czasem 

puka się do drzwi. Ktoś wychodzi   

i  mówi:  dziękuję  bardzo,  ale  księdza 

nie chcemy. I wtedy też trzeba się 

uśmiechnąć, grzecznie podziękować  

i odejść. 

Na kolędzie się „pokornieje” 

także dlatego, że dopiero wtedy widać, 

jakie tak naprawdę jest nasze oddziały-

wanie duszpasterskie. 

 
„Kolęda” ma swój dalszy ciąg 

 Czy kolęda spełnia swoją rolę? 

Nie tylko dlatego, że można odnaleźć 

ludzi w potrzebie. Dzięki tym wizytom 

księża znają swoich parafian, sporo 

wiedzą o ich życiu. Nie patrzymy  

w kościele na anonimowe twarze, ale 

na konkretnych ludzi. Wczuwamy się 

w ich problemy. W ten sposób dużo 

łatwiej przygotować kazanie.  

 Często kolęda ma swój dalszy 

ciąg. Bo małżonkowie żyjący w związ-

kach niesakramentalnych po wielu la-

tach decydują się na ślub kościelny. 

Albo postanawiają ochrzcić dzieci. 

 Zawsze po zakończeniu kolę-

dy jakiś odsetek „zabłąkanych” zgłasza 

się do kancelarii parafialnej. Czasem 

krótka rozmowa wystarczy, by zain-

spirować do podjęcia ważnej życiowej 

decyzji. 

                            Ks. Karol Nadratowski  

PASTORAŁKA 
 
Dobrze być kolędnikiem,  
lecz tylko Turoniem, 
Kożuch plecy mu grzeje,  
gwiazda nad łbem płonie. 
 
Dobrze być kolędnikiem,  
ale tylko Królem, 
Ma koronę z pozłotki,  
ojcowską koszulę. 
 
Dobrze być kolędnikiem,  
lecz tylko Aniołem, 
Dźwigać skrzydła puchate,  
z drutu aureolę. 

 

 Nasze kolędowanie  
C i ą g  d a l s z y  z e  s .  1  

Hej kolęda, kolęda! 

Kolęda uczy 

autentycznej 

wiary.  

To także 

doskonała 

lekcja pokory.  
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Dobrze być kolędnikiem,  
lecz tylko kukiełką, 
Mróz zaskwierczy – dać susa  
w stajenne ciepełko.  
 
Dobrze być kolędnikiem,  
lecz najlepiej kosem, 
Ofuknąć swym świergotem  
groźną śmierci kosę… 
 

Stanisław  Grochowiak 



 

 Przeżywamy wspólnie okres 

Bożego Narodzenia. Nasze skupienie 

kieruje się na osobę małego Dzieciątka 

– nowo narodzonego Jezusa. W końcu 

to Jego święto i Jego czas. Szczególnym 

akcentem tego świętowania jest nasze 

czuwanie przy szopce. To ona właśnie 

przybliża nam sam moment, w którym 

Bóg jako człowiek przyszedł na ziemię. 

Wzruszamy się, widząc ubogą stajen-

kę, świętego Józefa, Maryję trzymającą 

na rękach małego Jezusa, grono  

pasterzy i liczne zwierzęta. Wśród ado-

ratorów Bożej Dzieciny znajdziemy  

w naszym Sanktuarium także trzech 

dostojnych królów, albo jak kto woli, 

mędrców, składających swoje dary. 

Skąd się wzięli przy żłóbku? 

 Ewangelia św. Mateusza mówi 

o Magach lub - według innych tłuma-

czeń - Mędrcach ze Wschodu, którzy, 

idąc za gwiazdą, przybyli do Jerozoli-

my i Betlejem, szukając nowo narodzo-

nego króla żydowskiego: „Weszli do 

domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 

Maryją; upadli na twarz i oddali Mu 

pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło  

i mirrę”. 

   6 stycznia Kościół obchodzi 

uroczystość Objawienia Pańskiego,  

w tradycji znaną właśnie jako święto 

Trzech Króli. Jest to dzień, w którym 

Chrystus objawia się całej ludzkości. 

W Trzech Magach pierwotny Kościół 

widzi siebie, świat pogański, całą rodzi-

nę ludzką, wśród której zjawił się Chry-

stus, a która w swoich przedstawicie-

lach przychodzi z krańców świata zło-

żyć Mu pokłon. 

 Mędrcy, którzy przybyli do 

Jezusa, złożyli dary: złoto - symbol god-

ności królewskiej, kadzidło - godności 

kapłańskiej i mirrę - symbol wypełnie-

nia proroctw mesjańskich oraz zapo-

wiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie 

był to wyraz wiary w Chrystusa jako 

prawdziwego człowieka, Boga oraz 

Króla. Warto zauważyć, że wszystkie 

przyniesione dary były bardzo cenne. 

Mirra to żywica z rzadkich drzew  

o silnym i miłym zapachu. Palono ją dla 

przyjemności w pałacach możnych. 

  Ilu było mędrców? Św. Mate-

usz nie podaje ani liczby, ani ich imion. 

Imiona Królów: Kasper. Melchior i Bal-

tazar pojawiają się w tradycji dopiero  

w VIII wieku. 

 W dniu Objawienia Pańskiego 

w kościołach poświęca się  kadzidło  

i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na 

znak, że w naszym mieszkaniu przyjęli-

śmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy 

na drzwiach litery K+M+B, które mają 

oznaczać imiona Mędrców lub też mo-

gą być pierwszymi literami łacińskiego 

zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie 

błogosławi - po łacinie: Christus man-

sionem benedicat. Zwykle dodajemy 

jeszcze aktualny rok. 

              

Trzej Królowie 
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   Ks. Tomasz Pańczyszyn 

A oto gwiazda, 

którą widzieli 

na Wschodzie, 

szła przed  

nimi, aż przy-

szła i zatrzy-

mała się nad 

miejscem, 

gdzie było 

Dziecię.  
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 Zazwyczaj kiedy mówimy 

o sławnych osobach, wiel-

kich bohaterach czy wybit-

nych artystach, nasza uwa-

ga koncentruje się na tym, 

czego dokonali oni już jako 

dorośli ludzie. Rzadko na-

tomiast przychodzi nam na 

myśl, żeby zaglądnąć do ich młodości i spojrzeć, 

jacy byli, gdy mieli lat kilka czy kilkanaście. Za-

zwyczaj dostęp do takiej wiedzy jest utrudniony  

z powodu braku źródeł. Przecież nawet o młodych 

latach Pana Jezusa możemy powiedzieć bardzo 

niewiele. Ale akurat w przypadku Janka Bosko sy-

tuacja jest zupełnie inna.  

Z czasu jego młodości zachowało się  sporo 

wspomnień i świadectw spisanych przez ludzi, 

którzy go bardzo dobrze znali. Warto do tych 

wspomnień sięgnąć, aby zobaczyć, w jaki sposób 

rodzą się wielkie dzieła i w jaki sposób rodzi się 

świętość.  

Jaki więc był ten przyszły święty? Czym się 

interesował? Co robił w wolnym czasie? W czym 

był dobry? Czy miał jakieś wady? Czy był lubiany? 

Według zgodnych opinii Janek był mło-

dzieńcem o charakterze bardzo żywym i do pewne-

go stopnia niepokornym. Nie należał do tzw. do-

brze ułożonych i grzecznych chłopców. Trudne 

dzieciństwo, konieczność zarabiania na własne 

utrzymanie i stawianie sobie ambitnych celów na-

uczyło go przebojowości i energii. Potrafił jednak  

ten swój porywczy temperament ukierunkować we 

właściwą stronę. W późniejszych latach wspominał, 

że kosztowało go to wiele pracy nad sobą. Przyzna-

wał, że ilekroć musiał zdobywać się na cierpliwość 

i powściągliwość, nigdy nie przychodziło mu to 

„naturalnie”, lecz zawsze było okupione wielkim 

wewnętrznym wysiłkiem. 

Drugą cechą Janka, która stała się jego cen-

nym kapitałem, była wesołość. Umiejętność pozy-

tywnego patrzenia na życie, cięty dowcip, łatwość 

w przyswajaniu sobie sztuczek cyrkowych czy 

choćby założenie w gronie rówieśników „Towa-

rzystwa Wesołości” świadczą o tym, że trudy życia 

nigdy nie potrafiły zgasić w nim prawdziwej rado-

ści.  Ta radość stała się towarzyszem Janka na całe 

życie, a potem przeszła na jego duchowych synów, 

stając się wyróżniającą cechą ducha salezjańskiego. 

 

 

 

Być może nawet należałoby tu użyć słowa mocniej-

szego, gdyż w rzeczywistości pożerał książki jedna 

po drugiej. Czytał wszystko, co wpadało mu w rę-

ce, od starożytnych klasyków po autorów jemu 

współczesnych. Nie poprzestawał jednak tylko na 

wiedzy teoretycznej, przy każdej okazji uczył się 

także praktycznych fachów. Był więc zdolnym 

krawcem, kowalem, szewcem, kucharzem, rolni-

kiem, a do tego linoskoczkiem. Nie przypuszczał 

wtedy, że te umiejętności przydadzą mu się pewne-

go dnia, gdy będzie otwierał warsztaty dla chłop-

ców z przedmieść turyńskich. 

A do tego wszystkiego doszła rzecz jeszcze 

jedna: Janek Bosko miał pomysł na swoje życie  

i konsekwentnie zmierzał do jego realizacji. Sen  

z dziewiątego roku życia stał się dla niego drogo-

wskazem, którego nigdy nie tracił z oczu, pomimo 

że jego drogi do celu wcale nie były proste. Zawsze 

chciał zostać kapłanem i rzeczywiście dopiął swe-

go. 

„Łaska buduje na naturze” - mawiał kilka 

wieków wcześniej św. Tomasz z Akwinu. Każde-

mu z nas zostały dane jakieś naturalne zdolności, 

predyspozycje, cechy czy upodobania. Każdy z nas 

ma też swoje słabości. Co z nimi zrobimy i w co je 

przekujemy, to już zależy od naszej woli i od tego, 

na ile okażemy się wytrwali.  

 Jan Bosko zrobił z nich dobry użytek. I to 

się właśnie nazywa świętość.    

        Ks. Marcin Kaznowski  

 

Poznać księdza Bosko, cz. 4. Czas wzrastania. 

Janek zawsze rzucał się w oczy jako ten, 
który w grupie rówieśników ma coś do 

powiedzenia i zaproponowania –  
był duszą towarzystwa.  

Janek lubił się uczyć. 



 

Wizyta Świętego Mikołaja  

Radą Młodych. Wspólnie poszukiwali-

śmy również myśli przewodniej tego-

rocznych Savionaliów, która „magią 

słowa” przyciągnęłaby tłumy ludzi. 

Podczas warsztatów  metodą pracy  

w grupach analizowaliśmy powody 

słabej frekwencji oraz zastanawialiśmy 

się, w jaki sposób je wyeliminować 

oraz jakie może być nasze działanie 

wspierające jako Samorządu Uczniow-

skiego. Całemu przedsięwzięciu prze-

wodniczył  ksiądz Tomasz Kijowski - 

delegat krajowy ds. duszpasterstwa 

młodzieżowego.   

 

          Jolanta Okarmus 

 

  17 grudnia 2011 r. odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Samorządów 

szkół salezjańskich. Tego dnia pełnili-

śmy honory gospodarzy. Spotkanie to 

jest kontynuacją wspólnych działań  

i integracji Samorządów szkół salezjań-

skich. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest 

ksiądz dyrektor Zenon Latawiec.  Tym 

razem gościliśmy przedstawicieli samo-

rządów wraz z opiekunami z Zabrza, 

Świętochłowic oraz z Przemyśla.  

 Pierwsza część spotkania dawa-

ła możliwość podzielenia się dokona-

niami i osiągnięciami wypracowanymi 

w ciągu kilku ostatnich tygodni. Druga 

część miała formę konferencji poświę-

conej  Savionaliom. Dokonaliśmy także 

weryfikacji współpracy pomiędzy Sa-

morządami Uczniowskimi a Lokalną 
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Kartki ze szkolnego kalendarza… 

 Zgodnie z tradycją 6 grudnia w murach salezjańskiej szkoły pojawił się 

Święty Mikołaj. Niezwykły, choć spodziewany i niecierpliwie oczekiwany gość 

przybył na zaproszenie Samorządu szkolnego. Już w trakcie porannego apelu 

oświadczył, iż doszły go słuchy, że w murach tej szkoły znajduje się młodzież, 

która swoim postępowaniem i przykładnym zachowaniem w pełni zasłużyła na 

prezenty. Następnie Św. Mikołaj w pięknych szatach biskupa i w asyście aniołków 

wyruszył z misją odwiedzenia każdej klasy i wręczenia długo wyczekiwanych 

prezentów. Wytrwale przez kilka godzin wspaniale zorganizowana grupa pomoc-

ników ze Świętym Mikołajem na czele wędrowała  po szkole, rozdając uczniom, 

nauczycielom oraz pracownikom administracji słodkie upominki. 

 Serdecznie dziękujemy panu Janowi Techmańskiemu za obecność wśród 

nas w tym szczególnym dniu! 

                     Jolanta Okarmus 

Spotkanie Samorządów szkół salezjańskich  



 

Czas przed Bożym Na-

rodzeniem jest czasem 

radosnego oczekiwania i przygotowań do święto-

wania w rodzinnym gronie.  W naszej szkole od 

dawna istnieje zwyczaj organizowania w tym cza-

sie szkolnego straganu świątecznego, z którego 

dochód przeznaczany jest dla potrzebujących, 

szczególnie dla rodzin uczniów naszej szkoły, które 

znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W akcję 

świąteczną włączają się wszystkie klasy, bo to cia-

sta upieczone przez uczniów (lub ich mamy) są 

sprzedawane na naszym straganie. Wszystko odby-

wa się w świątecznym nastroju. Jest nie tylko słod-

ko, sielsko, ale także muzycznie i anielsko. Muszę 

przyznać, że dziewczęta z obecnej 2Lb do dwóch 

lat zdają tu egzamin na szóstkę. Hitem okazał się 

zastęp anielski o mocnych i pięknych głosach, który 

ze śpiewem na ustach i …. skarbonką w delikatnych 

rączkach odwiedził wszystkie pomieszczenia szkol-

ne, włącznie z gabinetami dyrekcji. Pewnie dlatego 

w tym roku udało nam się zebrać rekordowe 1069 

zł. Pieniądze przeznaczone zostały na zakup pro-

duktów spożywczych, gospodarczych i medycz-

nych, które zasiliły świąteczne paczki. Znalazły się 

w nich także dary zebrane podczas przedświątecz-

nej zbiórki. Uczniowie z klasy 2Lc bardzo sprawnie 

rozdzielili zgromadzone produkty na 10 wartościo-

wych paczek. W akcję zaangażowało się wielu na-

uczycieli, a klasy spisały się na 

medal. Za otwarte serca i oka-

zaną szczodrość składamy 

wszystkim serdeczne Bóg za-

płać! 

              Róża Grzywacz 

mgr Joanną Fijał, mgr Karoliną Kletą 

oraz mgr Moniką Norek.  Młodzi akto-

rzy bardzo przekornie zaprezentowali 

widowni współcześnie zakorzenione  

w świadomości pojmowanie świąt Bo-

żego Narodzenia. „Nowoczesne” jaseł-

ka pełne były słodkich aniołków, 

gwiazdek, prezentów, angielskich  

piosenek, w których jest śnieg i dzwo-

neczki, ale nie ma Boga. Dzięki temu 

ujrzeliśmy komercję świąt, przez którą 

zatracamy ich najgłębszy sens i zapo-

minamy, że Bóg mówi do każdego  

z nas „kocham Cię”. Cała wspólnota 

szkoły uczestniczyła we Mszy Świętej, podczas któ-

rej homilię wygłosił Kustosz Sanktuarium Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych, ks. Marek Dąbek.  

Obchody Dnia Wspólnoty zakończyło spotkanie 

opłatkowe nauczycieli i wszystkich pracowników 

szkoły.  

 Jak ważne dla nas jest przeżywanie Dnia 

Wspólnoty,  wiedzą z pewnością byli wychowan-

kowie naszej szkoły, których  tego roku nie zabra-

kło wśród nas 22 grudnia.   

  

                      Marta Korczyk 

 Tylko raz w roku w naszej 

szkole jest taki dzień, bardzo ciepły, 

choć grudniowy. Jest to Dzień Wspól-

noty przypadający 22 grudnia.  

 Swoje imieniny obchodzą 

wówczas nasi dyrektorzy: ks. Bogdan 

Nowak – Dyrektor Zakładu Salezjań-

skiego w Oświę cimiu oraz ks. Zenon  

Latawiec – Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych Towarzystwa Salezjań-

skiego w Oświęcimiu.  

 Na szczególną atmosferę tego 

dnia i poczucie wspólnoty wpływa 

również fakt, że jest to ostatni dzień 

przed rozpoczęciem świątecznych ferii zimowych. 

Do przeżycia tej uroczystości przygotowywaliśmy 

się, odmawiając na porannych apelach nowennę do 

Bożego Narodzenia.  

Następnie każda klasa wraz ze swoim wy-

chowawcą przeżywała wigilię klasową. Moment 

łamania się opłatkiem jest zawsze wspaniałą okazją 

do umocnienia naszych więzi z ludźmi, do napra-

wienia relacji poprzez wypowiedzenie prostych 

słów „dziękuję” i „przepraszam”. Chwilą zadumy 

była dla nas sztuka teatralna przygotowana przez 

klasy 1Gb, 1Lc oraz 3tps z wychowawczyniami: 

 Świąteczny stragan 
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Dzień Wspólnoty — bardzo ciepły, choć grudniowy... 



 

 W dniach 29-30 grudnia 2011 
roku jako przedstawiciele koła misyj-
nego wraz z ks. Andrzejem Polichtem 
oraz panem Andrzejem Wanatem wy-
braliśmy się  na krótką wycieczkę do 
naszych południowych sąsiadów – na 
Słowację. Głównym celem podróży 
były odwiedziny szkoły salezjańskiej  
w Żylinie, gdzie zgotowano nam miłe 
przyjęcie. Po terenie zakładu oprowa-
dził nas ksiądz dyrektor, dzięki czemu 
poznaliśmy specyfikę szkoły. Zobaczy-
liśmy zakłady mechaniczne i stolarnię 

oraz profesjonalne studio nagrań, któ-
re tamtejsza szkoła (podobnie jak na-
sza) stworzyła dzięki projektowi unij-
nemu. Zwiedziliśmy również piękną 
starówkę miasta Żylina. Nasza ekipa 
mogła podziwiać „Słowackie Betle-
jem” – drewnianą ruchomą szopkę, 
która wprawiła nas w prawdziwy za-
chwyt. Następnie udaliśmy się do 
Zamku Orawskiego z XIII wieku. Wy-
cieczka była atrakcyjna i mile ją wspo-
minamy.  
        Marysia Trębacz 

Konkurs na świąteczny wystój klasy 

Z wizytą na Słowacji 
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W Dniu Wspólnoty na porannym apelu ogłoszone zostały wyniki konkursu na 

świąteczny wystrój klasy. Zwycięzcami zostali: 

w kategorii gimnazjum  - klasa 1Ga z wychowawczynią panią Martą Korczyk,  

w kategorii liceum  - klasa 2Lb z wychowawczynią panią Anną Pitry,   

w kategorii technikum -  klasa 4tdtps z wychowawcą panem Przemysławem Ska-

wickim. 

Zwycięzcom  serdecznie gratulujemy! 
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 Nasza szkoła już drugi rok bie-

rze udział w projekcie Młodzieżowe 

Uniwersytety Matematyczne realizowa-

nym przy współpracy z Uniwersytetem 

Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiel-

lońskim oraz Państwową Wyższą Szko-

łą Zawodową w Chełmie. Projektem 

zostali objęci uczniowie liceum i techni-

kum, którzy chcą rozszerzać swoją wie-

dzę z zakresu matematyki oraz ucznio-

wie potrzebujący dodatkowej pomocy  

z tego przedmiotu. W związku z tym co 

tydzień odbywają się zajęcia rozszerza-

jące i wyrównawcze prowadzone przez 

panią mgr Martę Koczyk oraz pana 

mgr. Krzysztofa Kozika.  

Oprócz zajęć prowadzonych 

przez nauczycieli w szkole, zgodnie  

z założeniami projektu, uczniowie biorą 

również udział w warsztatach prowa-

dzonych przez pracowników Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego.  

W dniu 9.12.2011 r. odbyły się 

kolejne takie zajęcia dla grup rozszerza-

jących w naszej szkole, które prowadził 

pan dr Paweł Zapałowski, pracownik 

Instytutu Matematyki UJ. Uczniowie 

mieli wtedy okazję poznać m.in. różne 

rodzaje krzywych stożkowych, zapisy-

wali równania krzywych za pomocą 

współrzędnych biegunowych. Zajęcia 

prowadzone były w ciekawy sposób  

przy użyciu programów komputero-

wych, dzięki którym można było się 

przekonać, jaka jest interpretacja geome-

tryczna omawianych równań. Wszystkie 

poruszane zagadnienia to elementy ma-

tematyki wyższej, których uczniowie nie 

mieliby okazji poznać na zwykłej lekcji 

matematyki. Z niecierpliwością czekamy 

na kolejne warsztaty. 

   Krzysztof Kozik 

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne  
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Sekcja medialna nadchodzi! 

Kilkukilogramowy sprzęt, mnó-

stwo hałasu, ogólne zamieszanie 

i dziwne słownictwo ... 

 

 Naszą zabawę rozpoczęliśmy  

w październiku, nie za bardzo wiedząc, 

co właściwie będziemy robić i jak to 

wszystko ma wyglądać. Bez zapału  

i chęci na jakąkolwiek większą aktyw-

ność. Wszystko zmieniło się po wizycie 

w TVP Kraków. Na własnej skórze po-

czuliśmy „magię telewizji”, o której 

wszyscy nam mówili, ale nikt nie potra-

fił wytłumaczyć, co to tak naprawdę 

znaczy. Możliwość spędzenia całego 

dnia po drugiej stronie ekranu zmieniła 

nasze spojrzenie na media, każdy odna-

lazł swoje miejsce w zależności od tego, 

czy wolał siedzieć w montażowni czy 

być w centrum uwagi, produkując się 

przed kamerą. Wróciliśmy nie tylko  

z teoretyczną wiedzą dotyczącą na 

przykład oświetlenia czy planów filmo-

wych, ale także z praktycznymi wska-

zówkami, które pomogą nam stworzyć 

własną edycję wiadomości. Łączy nas 

pasja, dzieli spojrzenie na świat, ale to 

właśnie sprawia, że czwartkowe spotka-

nia nie są obowiązkiem, a odpoczyn-

kiem po całym tygodniu pracy. Jeżeli na 

korytarzu zobaczycie grupkę ludzi bie-

gających z mikrofonami, to możecie być 

pewni, że to właśnie my. 

                           

    Ewelina Grzegorzek 

Na własnej 
skórze poczu-
liśmy „magię 
telewizji”,  
o której  
wszyscy nam 
mówili... 



 

 Oratorium św. Jana Bosko zor-

ganizowało w dniu 17 grudnia 2011 r. 

turniej tenisa stołowego dla dzieci  

i młodzieży. Startowało 24 zawodników 

ze szkoły podstawowej i  gimnazjum.  

Zawodnicy zostali podzieleni na 3 gru-

py. Najliczniej reprezentowani byli  pią-

toklasiści. Dwunastu zawodników roz-

grywało mecze systemem pucharo-

wym. W tej kategorii zwyciężył Woj-

ciech Sikora reprezentujący ministran-

tów. W grupie młodszej tryumfował  

Szymon Zapała.  Grupa  najstarsza skła-

dająca się z uczniów ostatniej klasy 

szkoły podstawowej i  gimnazjum  swo-

jego zwycięzcę wyłoniła  po zaciętych 

meczach „każdy z każdym”. Turniej 

zakończyliśmy wręczeniem dyplomów  

i medali oraz spotkaniem w kawiarence. 

Wiele emocji wzbudzały mecze, które 

sędziowali uczniowie starszych klas 

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskie-

go. Miejmy nadzieję, że ten pierwszy 

turniej tenisa stołowego stanie się dobrą 

tradycją Oratorium, gdzie staramy się 

wychowywać poprzez sport do takich 

wartości, jak „fair play” czy poszanowa-

nia każdego człowieka. Nasze radosne 

spotkanie zakończyliśmy wspólną mo-

dlitwą i obietnicą, że na następnym tur-

nieju będzie nas więcej.  

                               Ks. Karol Nadratowski  

trycja Pilch a drugie miejsce w juniorach 

młodszych Tomasz Świst. Cała trójka 

zawodników chodzi do klasy matema-

tyczno-informatycznej. Strzelanie odby-

wa się z broni pneumatycznej kpn 20. 

Oznacza to, że zawodnik oddaje ogółem 

dwadzieścia strzałów punktowanych do 

czterech tarcz. Styczniowa, trzecia już  

z kolei runda zawodów ma upamiętnić 

67 rocznicę wyzwolenia Oświęcimia. 

                  Łukasz Śleziak 

Podczas drugiej rundy zawo-

dów Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej 

Szkół Ponadgimnazjalnych z okazji 

dnia św. Mikołaja, która odbyła się 6 

grudnia w oświęcimskim oddziale Ligi 

Obrony Kraju, uczeń klasy 1 c liceum - 

Marcin Kłos zdobył drugie miejsce  

w kategorii junior młodszy.  

Przypomnijmy, że w poprzed-

nich zawodach pierwsze miejsce  

w juniorkach młodszych zdobyła Pa-

Z życia parafii 

Kolejne trofeum salezjańskich strzelców 
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Turniej świąteczny  

II miejsce dla juniorów 



 

 

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  
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Grzegorzek, Róża Grzy-

wacz, Marta Korczyk, 

Krzysztof Kozik, Jolanta 

Okarmus, Łukasz Śleziak, 

Maria Trębacz. 

   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 

...pełna niebieskiej chwały! 

Mizerna, cicha, stajenka licha…. 


