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 24 stycznia przeżywamy w na-

szej Wspólnocie uroczystość św. Fran-

ciszka Salezego. Choć od jego nazwiska 

św. Jan Bosko wziął nazwę dla założone-

go przez siebie zgromadzenia, to niewie-

le osób wie, że św. Franciszek Salezy 

został wybrany nie przez przypadek. 

Ale może zacznijmy od początku. 

 Urodził się w Alpach Wysokich 

pod Thorens  21 sierpnia 1567 r. Był naj-

starszy spośród licznego rodzeństwa. 

Jego ojciec chciał, aby syn uczęszczał do 

najlepszych szkół. Trzeba tu powiedzieć, 

że Franciszek był zdolnym i inteligent-

nym dzieckiem. Po zakończeniu stu-

diów doktoranckich w 1592 roku wrócił 

do domu, tam ojciec przygotował dla 

niego kilka dobrze płatnych, poważnych 

stanowisk, a nawet wybrał mu kandy-

datkę na żonę. Franciszek odmówił jed-

nak ojcu, bowiem jego serce zwrócone 

było ku Bogu, a nie w stronę pieniędzy. 

Otrzymał święcenia kapłańskie w 1593 

roku, a w 1602 został biskupem Genewy. 

Jego niezwykła uprzejmość i łagodność 

w postępowaniu z ludźmi sprawiła, że 

wielu wróciło na łono Kościoła. Głosił, 

że więcej much się złapie na kroplę mio-

du aniżeli na całą beczkę octu. Takie 

podejście do człowieka widać też w na-

uczaniu księdza Bosko. Jego system wy-

chowawczy opiera się na pobożności 

świętego biskupa. 

  Św. Franciszek Salezy zmarł  

w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Papież 

Aleksander VII beatyfikował go, a cztery 

lata później kanonizował, natomiast Pius 

IX uznał go za doktora Kościoła. 

   

 

 

    Szymon Łomzik 

      kl. 3Ga 

Dwa wzorce  pracy  duszpasterskie j   
i  życia  duchowego  

24 stycznia— wspomnienie 
św. Franciszka Salezego 

Łączyła ich miłość do Boga  
i ludzi, idea pracy i wiara, że  

w każdym człowieku od począt-
ku zaszczepiona jest  zdolność do 
czynienia dobra. Św. Franciszek 
Salezy był wzorem miłości, cier-

pliwości, łagodności i pokory.  
Ksiądz Bosko, pociągnięty  

postawą tego Świętego, ustano-
wił go patronem założonego 
przez siebie Zgromadzenia  
Salezjańskiego. Pragnął, by  

salezjanie naśladowali Mistrza  
w jego pokorze, modlitwie   

i  codziennej  pracy.   

31 stycznia— wspomnienie 
św. Jana Bosko 

„Jedyną miarą  

miłości  

jest miłość  

bez miary”. 
 

św. Franciszek Salezy  
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 Zostać księdzem – to pragnienie od dzie-

wiątego roku życia nie opuszczało Jana Bosko. Nie-

stety, studia w seminarium wiązały się z sporymi 

wydatkami, zaś Janek miał świadomość, że go na to 

nie stać. Dlatego w marcu 1834 roku, tuż po ukoń-

czeniu ostatniego roku nauki w szkole w Chieri, 

postanowił wstąpić do zakonu franciszkanów i zło-

żył podanie o przyjęcie do nowicjatu. 

Ta decyzja wzbudziła wielkie zaskoczenie 

w gronie jego przyjaciół. Znali oni dobrze tempera-

ment Janka, jego predyspozycje i zamiłowania, dla-

tego nie mieściło im się w głowie, że resztę życia 

miałby on spędzić w zamknięciu za klasztorną fur-

tą. 

Za radą znajomych księży, zwłaszcza ks. 

Cafasso, Janek w końcu postanowił zmienić decy-

zję. Tenże ksiądz Cafasso, człowiek mądry i bardzo 

pobożny, stał się także dobroczyńcą Janka, zobo-

wiązując się pokryć wydatki związane z jego for-

macją seminaryjną. 

 I tak to przyszły święty rozpoczął bezpo-

średnie przygotowanie do kapłaństwa w semina-

rium duchownym w Chieri. Z uroczystości obłó-

czyn najbardziej utkwiły mu w pamięci słowa  

mamy: „Pamiętaj, że to nie strój przynosi honor, ale 

cnota. Nie dopuść więc do zhańbienia sutanny. 

Wolę mieć syna biednego wieśniaka niż kapłana 

zaniedbującego swoje obowiązki”. 

Czas seminarium nie był dla kleryka Jana 

łatwy. Żelazny rozkład zajęć, napompowana  

atmosfera i wielki dystans między klerykami a wy-

kładowcami powodowały, że Janek, ze swym tem-

peramentem i swoją wizją kapłaństwa, nie czuł się 

tam dobrze. Mimo to starał się zawsze podporząd-

kowywać regulaminowi, rezygnując ze swoich 

upodobań. Robił też liczne postanowienia, z któ-

rych wiele zachowało się do naszych czasów na 

piśmie. Szczególnie ciekawe są te poczynione pod-

czas rekolekcji tuż przed przyjęciem święceń ka-

płańskich: 

1. Mieć czas zawsze zajęty. 

2. Cierpieć, pracować, upokarzać się we wszyst-

kim i zawsze, gdy chodzi o zbawienie dusz. 

3. Kierować się miłosierdziem i czułością św. Fran-

ciszka Salezego. 

Nawet  pobieżny 

rzut oka na później-

sze losy księdza 

Bosko potwierdza, 

jak  dokładnie  te  postanowienia  w  jego  życiu się 

spełniły. 

Wreszcie nadszedł ów upragniony dzień: 5 

czerwca 1841 roku w kaplicy arcybiskupa Turynu 

kleryk Jan Bosko przyjmuje święcenia kapłańskie. 

Zostaje „księdzem Bosko” (Don Bosco), które to 

określenie przylgnie do niego już na zawsze  

i stanie się znane ludziom we wszystkich zakątkach 

świata. 

Swoją pierwszą Mszę świętą ksiądz Bosko 

odprawił w kościele św. Franciszka z Asyżu  

w Turynie w obecności ks. Cafasso, wtedy już jego 

przyjaciela i kierownika duchowego, a w następ-

nych latach jednego z najwierniejszych współpra-

cowników w oratorium.  

Kilka dni później młody kapłan przybył do 

Becchi, swojej rodzinnej miejscowości, którą kilka 

lat wcześniej opuścił w poszukiwaniu lepszych wi-

doków na przyszłość. Podobnie jak powrót Pana 

Jezusa do rodzinnego Nazaretu, tak i ten powrót 

odbywał się w atmosferze niedowierzania. Jego 

dawni koledzy z trudem rozpoznawali w nim to-

warzysza zabaw i sztukmistrza zabawiającego tłu-

my.  

Szczególnie wzruszająco zabrzmiały w tym 

dniu słowa mamy Małgorzaty: „Pamiętaj, że rozpo-

częcie odprawiania Mszy świętej oznacza początek 

cierpień. Odtąd myśl jedynie o zbawieniu dusz.  

O mnie nie troszcz się zupełnie.” 

Te słowa znalazły swój nieoczekiwany dal-

szy ciąg kilka lat później, kiedy to mama ks. Bosko 

sama postanowiła zatroszczyć się o rozwijające się 

dzieło syna, stając się jego wierną towarzyszką  

i służąc pomocą. 

Tak oto spełniło się pierwsze wielkie 

życiowe marzenie księdza Bosko. Ko-

lejne miały spełnić się  już  niebawem. 

 

                        

            Ks.  Marcin Kaznowski 

Poznać księdza Bosko, cz. 5.  

Ku kapłaństwu 



 

Swoje życie poświęcił Bogu i młodzieży. Jest 

dyrektorem oraz człowiekiem z pasją  

i marzeniami. Kocha jazdę na rowerze i mu-

zykę – po prostu „człowiek orkiestra". 

 

M.P.: Nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka jest 

Księdza wielką miłością. W jaki sposób odkrył 

Ksiądz w sobie talent muzyczny?   

Ksiądz dyrektor: Sam nie wiem, skąd to się wzięło. 

Wszystko zaczęło się od szkoły podstawowej. Już 

wtedy należałem do parafialnej orkiestry dętej. 

Jako dziecko, mały chłopiec, grałam na alcie, a po-

tem na trąbce. Muzykowałem również w nowicja-

cie i seminarium, gdzie razem z ks. Jackiem Bałem-

bą, znakomitym pianistą, prowadziliśmy orkiestrę. 

M.P.: Nie uczęszczał Ksiądz do żadnej szkoły mu-

zycznej? 

Ksiądz dyrektor: Niestety, nie miałem takiej okazji. 

W nauce gry na instrumencie pomagał mi trochę 

ówczesny organista w Skawie, ale właściwie byłem 

samoukiem. 

M.P.: Dalej Ksiądz gra na trąbce? 

Ksiądz dyrektor: Ostatni raz próbowałem coś za-

grać w maju dwa lata temu, kiedy to na dachu 

szkoły młodzież wykonywała pieśni Maryjne. Jed-

nak bez rzetelnego ćwiczenia nie ma się formy,  

a to nas dyskwalifikuje na wstępie . 

M.P.: Od kilku lat prowadzi Ksiądz orkiestrę dętą 

w naszej szkole. Skąd wziął się pomysł na tak duże 

przedsięwzięcie? 

Ksiądz dyrektor: Kiedy w 1992 roku trafiłem do 

Oświęcimia, orkiestrę prowadził pan Jarosław So-

kół. Pewnego dnia podszedł do mnie i powiedział, 

że chyba będzie musiał zrezygnować, bo nie ma 

chętnych. Od tamtej pory zaczęła sie nasza współ-

praca. Wziąłem na siebie ten ciężar odpowiedzial-

ności i orkiestra, z małymi przerwami, działa do 

dzisiaj. 

M.P.: Niewątpliwie jest ona Księdza oczkiem  

w głowie. Jak udaje sie Księdzu łączyć funkcje dy-

rektora szkoły i dyrygenta? Czy jest na to jakiś 

przepis? 

Ksiądz dyrektor: Nie, nie ma nic takiego (śmiech). 

Zawsze mówię, że za każdą rzeczą stoi człowiek. 

Jeżeli ktoś się w coś zaangażuje i chce coś zrobić, to 

mu się to uda. 

M.P.: Po kilku miesiącach przygotowań nasza or-

kiestra zagrała specjalny koncert dla Ks. Generała  

w Rzymie. Jak Ksiądz ocenia ten występ? 

Ksiądz dyrektor: Koncert wyszedł rewelacyjnie. Po 

występie powiedziano mi, że spodziewano sie  

dobrego występu orkiestry z Polski, ale to, co po-

kazaliśmy, przeszło wszelkie oczekiwania. Publicz-

ność doskonale bawiła się przy naszej muzyce. 

M.P.: Jakie są dalsze plany związane z orkiestrą? 

Ksiądz dyrektor: Na razie nic większego nie planu-

ję. Kiedy podczas wakacji mieliśmy zagrać w Czę-

stochowie dla Ks. Generała i okazało sie, że już go 

nie ma, byłem trochę zły, bo marzyłem, aby mu 

zaprezentować naszą muzykę. Ale nigdy nie spo-

dziewałem sie, że uda nam się wystąpić w Domu 

Generalnym. 

            ROZMAWIAŁA Martyna Palka 

  „Za każdą rzeczą stoi człowiek...” 
WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH  

TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 

KSIĘDZEM ZENONEM LATAWCEM 
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Ksiądz 
Dyrektor 

Zenon 
Latawiec 



 

Po kolędzie ... 

 W przeddzień święta Trzech Króli w szkole miała 

miejsce wizyta duszpasterska, czyli kolęda. Ksiądz Bog-

dan Nowak, dyrektor Wspólnoty salezjańskiej, w asyście 

ministrantów odwiedził wszystkie szkolne sale, udziela-

jąc swojego błogosławieństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

Wszystkie szkolne zakątki zostały okadzone, a młodzież obficie skropiona wodą świę-

coną, co od razu odbiło się pozytywnie na zachowaniu. Na pamiątkę kolędy wycho-

wawcy otrzymali obrazki, a na  drzwiach pojawiły się zapisane kredą litery oznaczające 

imiona Trzech Mędrców.  

                        K. S. 

Kartki ze szkolnego kalendarza… 
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Na półmetku... 

Trzecia runda zawodów 
strzeleckich 

17 stycznia 2012 roku odbyła się 

trzecia runda zawodów Międzyszkolnej 

Ligi Strzeleckiej. Uczniowie konkurowali 

w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej 

kpn 20. Największy sukces notuje obecnie 

Patrycja Pilch z klasy 1 c liceum, która  

w kategorii juniorki młodsze obejmuje 

drugie miejsce.  

W roku szkolnym 2011/2012 

szkołę salezjańską reprezentują: Magdale-

na Bratek, Katarzyna Hajduk, Tomasz 

Świst, Marcin Kłos, Mateusz Jarosz, Paweł 

Szczerba, Adam Seremet, Sebastian Nie-

miec, Sebastian Heród, Mateusz Rąpel. 

Następne zawody zaplanowane są na 10 

lutego. 

 W każdym roku skład drużyny 

strzeleckiej się zmienia, także i w tym po-

żegnamy naszych maturzystów: Kasię, 

Magdę, Sebastiana i Mateusza. Kto ich 

zastąpi w przyszłym roku? Któż to wie? 

 

                           Łukasz Śleziak 
Pan Łukasz Śleziak -  

opiekun drużyny  
strzeleckiej 

 W styczniu kończymy pierwszy 

semestr nauki w roku szkolnym 2011/ 

2012. Był to czas wytężonej pracy zwłasz-

cza dla tych, którzy w tym roku rozpoczę-

li naukę w nowym typie szkoły. Dobre 

wyniki to nie tylko satysfakcja, ale i pasz-

port do sukcesu na kolejnym etapie edu-

kacji. Oczywiście warto się uczyć  przede 

wszystkim dla siebie, a nie dla ocen,  

jednak cieszy fakt, że ciężka praca nad 

przyswajaniem wiedzy jest odpowiednio 

doceniona i oceniona :) Serdecznie gratu-

lujemy najlepszym! 

 26 stycznia o wynikach swoich 

pociech zostali poinformowani rodzice, 

którzy tłumnie przybyli na semestralną 

wywiadówkę. Podczas spotkania ogólne-

go w nowym kościele został zaprezento-

wany materiał filmowy przygotowany 

przez sekcję medialną działającą w ra-

mach realizowanego w szkole projektu 

unijnego. Telewizja SMS przedstawiła 

najciekawsze wydarzenia z życia szkoły 

w minionym półroczu. Szkolne ekipa fil-

mowa wykazała się dużym profesjonali-

zmem, co wspaniale rokuje na przyszłość. 

Grupie medialnej życzymy dalszych osca-

rowych sukcesów! 

 Wkrótce ferie zimowe i zasłużony 

dla wszystkich odpoczynek. A potem już 

z górki… 

              K.S. 



 

  Tak – oto moja studniówka już za mną. 

Panią Profesor od polskiego znalazłem, dwa polo-

nezy zatańczyłem. Obyło się bez ofiar śmiertel-

nych… Nawet belgijski był! Coś się skończyło – 

idziemy dalej! 

 Ehhh… Dziewczyny, czy wy naprawdę nie 

mogłybyście tak na co dzień do szkoły przycho-

dzić???   

Po tradycyjnym polonezie 

przyszedł czas na podzięko-

wania dla nauczycieli, wszak 

to Wasza zasługa, że nasza 

edukacja (choć czasem zdaje 

się, że w żółwim tempie) nie-

ustannie posuwa się naprzód. 

Był to moment odpowiedni, 

aby na chwilę zamyślić się  

i wspomnieć pierwsze chwile 

w nowej szkole, gdy robiliście 

wszystko, abyśmy czuli się tam jak w domu. 

 Gdy ostatnie życzenia i oklaski prze-

brzmiały, pierwsze dźwięki perkusji zaczęły prze-

bijać się poprzez gwar ok. 300 młodych gardeł. 

Rozpoczęła się całonocna zabawa. Każdy z nas miał 

jasne plany, z kim tej nocy chce szczególnie zatań-

czyć (no ja na przykład miałem). W myśl słów pio-

senki: „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” – każdy 

żwawo ruszył na parkiet wraz ze swoim partne-

rem/partnerką. Należy tutaj pogratulować wszyst-

kim przedstawicielkom płci żeńskiej, że wytrzyma-

ły na obcasach i choć od miesięcy słuchaliśmy wa-

szych przemyśleń na temat „potencjalnej wysoko-

ści obcasów w odniesieniu do średniego wzrostu 

przeciętnego partnera” to warto było – bo efekt był 

świetny. Swoją drogą powstał nawet wzór na wy-

sokość tego obcasa… 

 
Gdzie: 

 – maksymalna wysokość obcasa 

 – wysokość partnerki 

 – wysokość partnera 

Podobno pozwala to zoptymalizować dynamikę 

przy wejściu na wiraże… Ale 

mimo to i tak nadal bardzo 

Was  lubimy,  szanujemy  etc.  

Warto podkreślić świetny 

catering: 3 ciepłe dania, dobre 

ciastka i kawa na życzenie  

w zupełności wystarczały, 

aby uzupełnić siły w nocy.  

A krokieciki pierwsza klasa :) 

 Na samym tańcu i jedzeniu (i obcasach) 

zabawa się nie kończyła. Wspaniałe rozmowy przy 

stolikach, wspominanie „dni minionych” czy ukła-

danie historyjek z nieśmiertelnych kapsli po Tym-

barkach – no w dwóch słowach – „się działo!” 

Tysiące zdjęć wykonanych  

w trakcie całego balu, profesjonalny fotograf, to 

wszystko sprawi, że o tej imprezie będzie głośno 

jeszcze wiele wiele tygodni… 

 No właśnie, moi drodzy. Nasza studniów-

ka to już historia, ale wiele pięknych chwil jeszcze 

przed nami. Życzę nam szczególnie jednego: aby, 

gdy ukończymy edukację w liceum, nasz kontakt 

się nie urwał, abyśmy zawsze mieli chęć zadzwonić 

do siebie, nie tylko w sprawach błahych, ale i tych 

ważniejszych. Zarówno z oklepanym pytaniem: co 

słychać?, jak i w sprawie zadania z matematyki na 

studiach. 

 Bieg kończymy, wieńce coraz bliżej, przy-

jaźń ustrzeżmy! Dzięki wielkie! 

 

                                      Paweł Kak 3La 

                   www.obywatelswiata.wordpress.com 

Polonez, szampan i obcasy, czyli STUDNIÓWKA 2012  
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Maciej Sromek, a brąz Krystian Budziński.   

 W snowboardzie najlepsi byli: 

Anna Misiorowska i Bartłomiej Kulczyk, 

którzy zdobyli złote medale, a także Piotr 

Cyroń - srebrny medalista i Dawid Kor-

win , który wywalczył brąz. 

 Ponadto w łącznej klasyfikacji 

szkół średnich oświęcimianie zdobyli naj-

więcej punktów i otrzymali puchar jako 

najlepsza szkoła ponadgimnazjalna. 

Wszystkim zawodnikom biorącym udział 

w zmaganiach sportowych serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów.      

       Grzegorz Bucki 

 23.01.2012r. w Witowie na wycią-

gu Uboc u pana Wojciecha Skorusy odby-

ły się zawody w snowboardzie i narciar-

stwie alpejskim o Puchar PLSO Czarny 

Dunajec dla gimnazjalistów i licealistów 

szkół salezjańskich. Nasza szkoła łącznie 

wystawiła do startu 16 zawodników, z 

czego 5 reprezentowało gimnazjum, a 11 

szkolę ponadgimnazjalną. 

 W kategorii gimnazjum  brązowy 

medal wywalczyła Oliwia Cwalina na 

snowboardzie. Natomiast w kategorii 

szkół ponadgimnazjalnych zdobyliśmy aż 

7 medali. W narciarstwie alpejskim złoto 

wywalczył  Przemysław Pyrek,  srebro —

Inspektorialne Zawody Szkół Salezjańskich w Narciarstwie 

Alpejskim i Snowboardzie 2012  
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Medale dla  naszych narciarzy 

 9 stycznia 2012 roku w Ośrodku 

Narciarskim „Pracica” odbyły się Powia-

towe Zawody w Narciarstwie Alpejskim i 

Snowboardzie. Koordynatorem zawodów 

był mgr Sławomir Matejko. Naszą szkołę 

reprezentowało 8 zawodników i wszyscy 

zdobyli kwalifikacje do etapu wojewódz-

kiego.  

 W kategorii szkół gimnazjalnych 

3 medale zdobyli dla nas:  

1. Karol Cupiał - narciarstwo alpejskie - 

Złoty medal;  

2. Alicja Ryszka - narciarstwo alpejskie - 

Srebrny medal;   

3. Jolanta Cholewińska - narciarstwo al-

pejskie - Brązowy medal.     

 

 W kategorii szkół ponadgimna-

zjalnych zdobyliśmy 4 medale: 

1. Maciej Sromek - narciarstwo alpejskie- 

Złoty medal;   

2. Piotr Krysmalski - narciarstwo alpej-

skie - Srebrny medal;  

3. Przemysław Pyrek - narciarstwo alpej-

skie - Brązowy medal;  

4. Bartłomiej Kulczyk - snowboard - Brą-

zowy medal;   

5. Krystian Budziński - narciarstwo alpej-

skie - 8 miejsce. 

Wszystkim zawodnikom biorącym udział 

w zawodach serdecznie gratulujemy, ży-

cząc powodzenia na dalszym etapie zma-

gań sportowych.          

                                                Grzegorz Bucki 



 

 Mniej więcej pół roku temu, podczas wizy-

ty d'insieme, Ksiądz Generał osobiście zaprosił  

orkiestrę salezjańską do Rzymu. Kilka miesięcy 

przygotowań, wielogodzinne próby i czas poświę-

cony muzyce sprawiły, że mogliśmy wyjechać do 

Włoch i zagrać specjalny koncert podczas XXX Dni 

Duchowości Salezjańskiej. Na początku nikt nie 

spodziewał się, że w ciągu 5 dni pobytu uda nam 

się podbić cały Rzym. 

 Nasza pielgrzymka rozpoczęła się we wto-

rek 17 stycznia. W Colle Don Bosko czekał na nas 

nasz przewodnik, ks. Marcin. Wieczorem, aby po-

kazać całym Włochom, że orkiestra z Oświęcimia 

już przybyła, zorganizowano przemarsz do sanktu-

arium Wspomożycielki Wiernych, gdzie odbyła się 

specjalna Msza św. Następnego dnia zwiedzaliśmy 

miasto św. Jana Bosko. Mogliśmy zobaczyć, w ja-

kich warunkach się wychowywał, dowiedzieć się 

więcej na temat jego życia i pomodlić się na Wzgó-

rzu Błogosławieństw. W Turynie na Valdocco  

zagraliśmy koncert w bazylice Maryi Wspomoży-

cielki Wiernych.  Skorzystaliśmy również z okazji, 

by zwiedzić tamtejsze zabytki i kościoły. Najwięk-

sze wrażenie zrobiła na nas katedra, w której znaj-

duje się Całun Turyński.  

 Sobotę spędziliśmy w Rzymie. W bazylice 

św. Piotra ks. dyrektor odprawił wyjątkową Mszę 

św. przy grobie bł. Jana Pawła II. Wieczorem przy-

byliśmy do Domu Generalnego, gdzie mieliśmy 

wystąpić przed Księdzem Generałem. Nikt nie 

przypuszczał, że nasza muzyka zostanie przyjęta  

z tak wielkim entuzjazmem. Wszyscy uczestnicy 

doskonale się bawili, tańczyli w rytm naszych me-

lodii.  Koncert zakończył się o północy. Cała orkie-

stra była bardzo zmęczona i dumna z tego, co  

pokazała. Ks. Generał Pasqual Chavez Villanueva 

osobiście nas pochwalił i podziękował za przybycie 

oraz uświetnienie tej uroczystości. W niedzielę po-

żegnaliśmy Włochy.    

 Szczególne podziękowania  należą się  ks. 

dyrektorowi Zenonowi Latawcowi, panu Stanisła-

wowi Żakowi, panu Sebastianowi Wiśniewskiemu, 

panu Jarosławowi Sokołowi, panu Zbyszkowi Ka-

mińskiemu oraz księdzu Marcinowi. To dzięki nim 

uczestniczyliśmy w tej niezwykłej pielgrzymce. 

          Martyna Palka 

Rzym podbity! 
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 E-learning to innowacyjna forma naucza-

nia, która z dnia na dzień staje się bardziej popu-

larna i jest coraz częściej wybierana przez uczniów. 

Wykorzystuje ona wszelkie dostępne media  

elektroniczne, w tym Internet, i jest świetną alter-

natywą dla tradycyjnych sposobów uczenia. Nie 

wychodząc z domu, można pogłębiać swoją wie-

dzę poprzez interaktywne prezentacje czy ćwicze-

nia do rozwiązywania przy użyciu komputera. 

Możliwy jest również kontakt z opiekunem – dy-

daktykiem, który na platformie e-learningowej lub 

przy użyciu komunikatorów internetowych poma-

ga w przyswajaniu wiedzy. 

W roku 2010 oraz 2011 kilkoro uczniów 

naszej szkoły brało udział w projekcie 

„Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyj-

ne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych”. Byli to absolwenci: Katarzyna Wójcik, 

Agnieszka Piotrowska, Daria Kędzierska, Marcin 

Legierski, Sławomir Bienia, Piotr Więcek oraz te-

goroczni maturzyści: Małgorzata Jekiełek,  Michał 

Wieczorek i Mateusz Starzykowski. Przez kilka 

miesięcy co tydzień realizowali oni moduły tema-

tyczne z matematyki, które przygotowywały ich 

do matury oraz do studiów na kierunkach tech-

nicznych. Warto nadmienić, że 

realizowany w projekcie mate-

riał był poszerzony o treści  

z matematyki wyższej. 

Na zakończenie trwania projektu w dniu 

20.01.2012 roku na Wydziale Matematyki Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta konfe-

rencja podsumowująca  ostatnie dwie edycje. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończe-

nia kursu. Na specjalne wyróżnienie zasłużyła ab-

solwentka Katarzyna Wójcik, która uzyskała jeden 

z najlepszych wyników i uplasowała się na czwar-

tym miejscu  wśród uczniów realizujących projekt 

na poziomie zaawansowanym (w sumie ponad 700 

osób). 

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestni-

kom z naszej szkoły, bo całej dziewiątce udało się 

ukończyć kurs. Wymagało to od nich wielkiego 

zaangażowania i poświęcenia swojego wolnego 

czasu. Żaden z tych uczniów nie zmarnował tej 

szansy - wszyscy absolwenci z powodzeniem stu-

diują na kierunkach technicznych, a obecni matu-

rzyści są zdecydowanie lepiej przygotowani do 

majowych egzaminów i przyszłego studiowania. 

Krzysztof Kozik 

Matematyka? Spróbuj e-learningowo! 
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Święty Jan Bosko żyje w nas!  

 31 stycznia w naszej szkole obchodziliśmy 

uroczystość – wspomnienie wielkiego świętego, 

naszego patrona i założyciela Zgromadzenia Sale-

zjanów, ks. Jana Bosko. Na porannym apelu po-

znaliśmy zwycięzców konkursu z wiedzy o Janie 

Bosko. Nagrodę główną — pielgrzymkę do Włoch 

zdobyły: Dominika Grześko, Daria Sosna oraz An-

na Rutka.  

 Święto patrona to świetna okazja, aby 

przybliżyć młodzieży historię oświęcimskiego Za-

kładu. Tego zadania podjął się wieloletni dyrektor 

szkoły, ks. Stanisław Urbańczyk oraz związany od 

lat z dziełem salezjańskim, emerytowany nauczy-

ciel, pan Andrzej Gołąb.  

 Po akademii  ukazującej sceny z życia św. 

Jana Bosko odbyła się Msza św. Przewodniczył jej  

i homilię wygłosił były wychowanek naszej szkoły, 

ks. dr Tadeusz Rozmus, który obchodził jubileusz 

25 – lecia święceń kapłańskich. Czcigodny Jubilat 

pozostawił nas z przesłaniem, że ksiądz Bosko żyje 

w nas, a zachować swoją młodość, to znaczy dbać 

o rozwój własnego serca.   

Marta Korczyk 

 

 

Laureaci 

konkursu  

o  Janie 

Bosko 



 

 Dom Dzieci Ulicy w Limie to 

salezjański ośrodek założony przez księ-

dza Piotra Dąbrowskiego, który zauwa-

żył duży problem młodzieży na ulicach 

Limy. To często ludzie, którym poumie-

rali rodzice, którzy doświadczyli w ro-

dzinach różnych patologii. Znaleźli się 

na ulicach potężnej aglomeracji liczącej 

15 milionów mieszkańców. Ks. Dąbrow-

ski doszedł do wniosku, że najlepsze, co 

może im ofiarować, to wykształcenie. 

Doraźna pomoc, przekazanie darów czy 

żywności jest niewystarczające, gdyż  

faktycznie nie rozwiązuje problemu mło-

dych pozbawionych możliwości kształce-

nia i pracy. Salezjanie wyciągają do tej 

młodzieży rękę, dając jej dom, dach nad 

głową oraz szansę na edukację. Jest to 

najlepsza pomoc, trwała, owocuje tym, że 

człowiek bierze sam swoje życie we wła-

sne ręce. Dom Dzieci Ulicy w Limie pro-

wadzi obecnie misjonarz, ks. Ryszard 

Łach. Wolontariat, który działa w szkole 

salezjańskiej w Oświęcimiu od dwóch 

lat, otoczył tę placówkę szczególną opie-

ką. 

Do Limy wyjechał wówczas wo-

lontariusz świecki Mirek Kosiec. W Do-

mu Dzieci Ulicy pełni wiele funkcji - jest 

starszym kolegą, pilnuje porządku, a jako 

ratownik medyczny czuwa nad stanem 

zdrowia podopiecznych.  Oświęcimska 

grupa misyjna postanowiła zorganizo-

wać zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć 

finansowo placówkę w Limie. Nasza ak-

cja trwała pięć miesięcy, w trakcie któ-

rych dotarliśmy do 19 parafii. Ta praca 

wymagała dużego poświęcenia, ponie-

waż wolontariusze musieli od wczesnych 

godzin rannych być na miejscu, nieraz  

w oddalonych parafiach i przez wiele 

godzin kwestować, zbierając datki do 

puszek. Młodzi ludzie mają jednak 

ogromną ambicję i chęć pomocy, która 

skłania ich do wielu wyrzeczeń, dzięki 

czemu zdołali zebrać 

blisko dwadzieścia 

tysięcy dolarów. Pie-

niądze te przeznaczo-

ne zostaną na rozbu-

dowę internatu, w 

którym mieszkają 

chłopcy z Limy.  

Zainicjowali-

śmy również projekt „Adopcja na odle-

głość”. Polega na tym, że poszczególne 

klasy „adoptują” chłopców, którzy wysy-

łają do nich podania z opisem swojej  

sytuacji. Każda klasa dobrowolnie zobo-

wiązuje się przez rok wspierać finanso-

wo chłopca. Na lekcjach wychowaw-

czych uczniowie mają możliwość rozma-

wiać prze Internet z uczniami w Limie. 

Naszym tłumaczem jest oczywiści Mirek.   

 Oświęcimska grupa misyjna li-

czy ponad trzydziestu młodych ludzi 

gotowych do poświęceń dla sprawy mi-

sji. Co ciekawe misjonarze często korzy-

stają z pomocy wolontariuszy świeckich, 

którzy wykonują część konkretnej pracy. 

Są opiekunami, a nawet wykładowcami. 

Kto zna problem misji w różnych krajach 

na świecie, z pewnością zgodzi się, że nie 

ma bardziej efektywnych działań niż pra-

ca wykonywana na miejscu, tam, gdzie 

jest potrzebna konkretna pomoc. Misjo-

Projekt misyjny „Peru 2011/2012”  
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„Salezjanie 

wyciągają do 

tej młodzieży 

rękę, dając jej 

dom, dach nad 

głową oraz 

szansę na 

edukację.”   



 

 Nasza klasa liczy 20 osób, 

Każdy uczy się na swój sposób. 

Prymusów tu nie brakuje, 

Ale czasem ktoś dostaje dwóje. 

Są tu tacy, co mają dużo pomysłów, 

Ale na ich wyrażenie, brakuje im słów. 

W naszym gronie są też chuligani, 

Którzy zawsze przeszkadzają naszej pani. 

Lecz wszyscy ją kochają, 

Bo dobre oceny dostają. 

Jest ta nasza klasa wspaniała, 

Na pewno medal by dostała! 

Klasa 3 a 

Poznajmy się bliżej!  

narze i wolontariusze żyją wśród slum-

sów, budują tam szkoły, szukają środ-

ków na budowę świetlic i ośrodków. 

Taką pomoc ofiarował chłopcom Jan 

Bosko. Uważał, że najważniejsze jest 

dać człowiekowi jego los we własne 

ręce, rozwinąć jego talenty, wiedzę! W 

ten sposób człowiek staje się użyteczny 

w społeczeństwie, potrafi utrzymać 

siebie i pracować dla wspólnego dobra.   

 Dziękujemy parafiom i lu-

dziom, którzy włączyli się do akcji ca-

łym sercem. Pamiętajmy o misjach  

i wspierajmy je najlepiej jak potrafimy. 

       

         Ks. Andrzej Policht 
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Mirosław Kosiec 

           Klasa 3 B, licząca dokładnie dwunastu 

chłopców i dwanaście dziewczyn, rozpoczęła 

naukę w gimnazjum w 2009 roku.  Bez wąt-

pienia jest to klasa pełna oryginalnych ludzi,  

o różnych charakterach. Uczniowie uwielbia-

jący śmiech, żarty i wygłupy. Wśród nich są 

zarówno kujony oraz maniacy gier kompute-

rowych, jak i skaterzy oraz błazny. Nauczycie-

le darzą sympatią tę jakże miłą i przyjazną 

młodzież, choć i tu zdarzają się małe spięcia :) 
 

Klasa 3 b 

Najstarsi w gimnazjum—3 a i 3 b 



 

 8 stycznia 2012 na salezjańskiej 

scenie w parafii MBWW w Oświęcimiu 

odbyła się premiera „Jasełek Salezjań-

skich”. To wydarzenie poprzedziły dłu-

gie miesiące przygotowań. Pani Jola 

Zapała, reżyser i animator całości, zbie-

rała wszystkie elementy przedstawie-

nia: dzieci, młodzież, oprawę muzycz-

ną, stroje i wiele drobiazgów, by w tę 

styczniową niedzielę mogło się odbyć 

misterium Narodzenia Pańskiego.  

 Sztuka złożona z 3 aktów jest 

przedstawiana przez dzieci, młodzież 

oraz dorosłych skupionych wokół idei 

teatru salezjańskiego.  Elementy tanecz-

ne wywodzą się z naszej tradycji: folk-

loru góralskiego, mazurskiego i kra-

kowskiego. W drugim akcie widzimy 

Heroda i jego dramat w obliczu naro-

dzin Króla Izraela, Mesjasza, Wybrańca 

Bożego. W  tym akcie występują człon-

kowie chóru Auxilium oraz lektorzy 

LSO z naszej parafii. Akt trzeci to triumf 

prostych ludzi, którzy witają Zbawiciela 

na Ziemi. Przynoszą skromne dary, któ-

re są owocem ich pracy, a także piękne 

pieśni sławiące dobroć Boga.  

 Przez scenę przewija się ponad 

80 aktorów, wśród których są przed-

szkolaki, uczniowie oraz dorośli i senio-

rzy.    

 Ks. proboszcz, Marek Dąbek, 

podziękował wszystkim twórcom jase-

łek i aktorom. Niech to wielkie zaanga-

żowanie będzie docenione przez pu-

bliczność, która tak chętnie przybywa 

do parafii salezjańskiej, by poczuć ma-

gię Bożego Narodzenia i odkryć także 

w swoim życiu,  że oto Bóg się rodzi! 

   

  Ks. Karol Nadratowski   

i przeprowadzona zostanie przez księ-

dza Vaclava Klementa – Radcę General-

nego ds. Misji. Celem wizytacji jest 

skontrolowanie dzieła salezjańskiego 

pod kątem realizacji założonych dzia-

łań. Wnioski i zalecenia do dalszej  

pracy zostaną ujęte w protokole powi-

zytacyjnym. 

          K.S. 

 W radzie Generalnej Zgroma-

dzenia Salezjańskiego są radcy odpo-

wiedzialni za poszczególne rejony na 

całym świecie. Raz na sześć lat w każ-

dym domu salezjańskim wskazani 

przez Generała salezjanów radcy prze-

prowadzają nadzwyczajną wizytację.  

 W naszej szkole odbędzie się 

ona w dniach od 10 do 14 lutego  

Z życia parafii 

Nadzwyczajna wizytacja  
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Premiera „Jasełek Salezjańskich”  

Być radosnym, 
dobrze czynić  
i wróblom po-
zwolić ćwier-
kać – to najlep-
sza filozofia.  
 

JAN BOSKO 



 

 

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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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 

Św. Walenty 

Dlaczego obchodzimy  
walentynki? 

 

Walenty był znanym i popu-
larnym świętym. Żył w III 
wieku, był kapłanem rzym-
skim. Zginął śmiercią męczeń-
ską, ponieważ nie wyparł się 
wiary w Chrystusa. 14 lutego 
został ścięty w Rzymie. Przy-
pisywano mu wiele cudow-
nych uzdrowień. Jest patro-
nem zakochanych, a także epi-
leptyków, nerwicowców i … 
pszczelarzy. 

„Miłość powinna być jak drzewo, 

którego korzenie tkwią głęboko  

w ziemi, a  gałęzie sięgają nieba.”   

 

Bertrand Russell 


