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Wielki Post to czas, który kojarzy 

się nam z rezygnacją, wyrzeczeniem  

i umartwieniem. Często mamy już z góry 

wybrane swoje ulubione praktyki wielko-

postne, tj. odmawianie sobie słodyczy czy 

abstynencja od napojów alkoholowych, 

telewizji, Internetu. Czy to jednak wszyst-

ko? Gdzie ukryty jest sens wielkopostne-

go umartwienia? 

 Po pierwsze podejmowane przez 

nas w Wielkim Poście umartwienie musi 

nas zachęcać do pewnego wysiłku wzglę-

dem Boga. Musi być poważnym wysił-

kiem, a nie tylko lekką zadyszką. Jeżeli 

rezygnujemy z rzeczy zbędnych (a cukier-

ki czy coca cola takimi są na równi z sur-

fowaniem po Internecie czy piciem alko-

holu), nie jest to asceza, tylko po prostu 

umiarkowanie. Właściwa asceza ma miej-

sce wtedy, kiedy ujmujemy sobie z tego, 

co nam się słusznie należy, co nam jest 

zwyczajnie potrzebne do życia. Przez 

wzgląd na cierpiącego Zbawiciela ujmuje-

my sobie rzeczy materialnych, by jeszcze 

lepiej otworzyć się na dobra duchowe. 

 Wyrzeczenia przez nas podjęte 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Wielkopostne umartwienie 

 
 
Jezus bierze krzyż 
 
Ktoś winy całego świata zebrał 

i na ramiona Twoje wkłada 

ciężarem drzewa. 

O, nie pamiętaj, gdy będziesz 

upadał. 

Przebacz! 

 

        Kazimierz Piekut  

W krzyżu  
miłości  
nauka... 
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nie mogą być wyrzeczeniami dla samych 

wyrzeczeń. Mają czemuś lub komuś słu-

żyć. Czas Wielkiego Postu powinien za-

owocować w naszym życiu trwałym 

dobrem, które ma przynosić następne 

dobro. 

 Jakie więc podjąć wielkopostne 

umartwienie? Każdy musi rozstrzygnąć 

to we własnym sercu, na miarę swoich 

sił i możliwości. Ważne jednak, by było 

to umartwienie podjęte nie z marszu, ale 

świadomie, jako duży krok ku nadcho-

dzącemu Zmartwychwstaniu. 

   Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Wielkopostne umartwienie   
(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Poznać księdza Bosko, cz. 6  

Pierwsze lata kapłaństwa 

A zatem - Jan Bosko został wreszcie księ-

dzem. W tamtych zaś czasach bycie kapłanem 

oznaczało posiadanie wysokiej pozycji społecznej. 

Chociaż coraz większą popularność zyskiwały so-

bie nurty antyklerykalne, to jednak księża wciąż 

postrzegani byli jako elita, a zarazem – jako osoby 

dobrze sytuowane materialnie.  

Również przed księdzem Bosko pojawiły 

się perspektywy takiej „kariery” i wygodnego, do-

statniego życia. Pewna szlachecka rodzina z Genui 

chciała go zatrudnić jako nauczyciela swych dzieci, 

oferując mu za rok pracy 1000 lirów (pensja bardzo 

wysoka!). Proboszcz parafii Castelnuovo zapropo-

nował mu stanowisko wikariusza, również oferując 

dobre wynagrodzenie. Mieszkańcy jego rodzin-

nych stron prosili go z kolei, by przyjął wolne miej-

sce kapelana w Morialdo, gwarantując mu przy 

tym… dwukrotność zwyczajowej pensji.  

Wyglądało na to, że księdzu Bosko, który 

dotychczas cierpiał biedę, nagle fortuna zaczęła 

sprzyjać do tego stopnia, że mógł pozwolić sobie na 

przebieranie w ofertach. Nie wiedząc, na co się 

zdecydować, ks. Bosko poprosił o radę swego  

kierownika duchowego, ks. Cafasso. Ten zaś zdecy-

dowanie zalecił mu odrzucenie wszelkich propozy-

cji oraz wstąpienie do konwiktu kapłańskiego 

(rodzaj studiów podyplomowych) w celu uzupeł-

nienia formacji.  

Studia w konwikcie nie zajmowały zbyt 

wiele czasu, dlatego w ciągu dnia młodych kapła-

nów – studentów posyłano z posługą duszpaster-

ską do różnych środowisk Turynu: do szpitali,  

więzień czy instytucji dobroczynnych. To właśnie 

wtedy ks. Bosko zetknął się na dobre z ubóstwem 

miasta i nędzą 

przedmieść.  

Wielka re-

wolucja przemysło-

wa niosła ze sobą dramatyczne efekty uboczne. 

Wałęsająca się po ulicach młodzież, koczujące pod 

gołym niebem dzieci, bezrobocie, przestępczość, 

pełne więzienia, wyzysk robotników i wszechobec-

ne wrzenie rewolucyjne wprawiły Jana Bosko w 

przerażenie. Próbował zbliżyć się do tych młodych, 

porozmawiać i zaproponować im pomoc, ale spo-

tykał tylko nieufne i pełne pogardy spojrzenia. Zro-

zumiał wtedy, że ma do czynienia z owymi 

„wilkami” z pamiętnego snu z dziewiątego roku 

życia, choć, jak stwierdził, w tych spojrzeniach wię-

cej było lęku niż zawziętości. 

Ks. Bosko szybko wyciągnął wnioski: ci 

chłopcy potrzebują jakiejś szkoły i pracy, która 

stworzyłaby im pewniejszą przyszłość. Muszą do-

stać szansę na normalne dzieciństwo. Muszą 

przede wszystkim dostać szansę spotkania z Bo-

giem, aby odkryć i zrealizować swoją godność.  

Odpowiedzią na te potrzeby stanie się oratorium: 

miejsce, które będzie jednocześnie szkołą, bo-

iskiem, kościołem oraz domem dla biednej i zagu-

bionej młodzieży. 

          Ks. Marcin Kaznowski 

 
„Nazwałem ten dom oratorium,  

aby jasno wskazać, że modlitwa  

jest jedyną mocą, której  

powinniśmy nauczać.” 
 

JAN BOSKO 
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 Stowarzyszenie Salezjanów 

Współpracowników i Salezjanek 

Współpracownic istnieje tak długo jak 

samo Zgromadzenie. Założycielem Sto-

warzyszenia jest św. Jan Bosko.  

Skupia ono ludzi świeckich, którzy po-

magają salezjanom krzewić idee  

wychowawcze księdza Bosko. 

  „Liczni wierni chrześcijanie - 

pisał ks. Bosko - by łatwiej zdobyć do-

skonałość i zapewnić sobie zbawienie, 

chętnie opuściliby świat dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa potępienia, zapew-

niając sobie spokój serca i w ten sposób 

spędzając swoje życie w samotności  

i miłości naszego Pana Jezusa Chrystu-

sa. Jednakże nie wszyscy są powołani 

do tego stanu. Wielu zupełnie prze-

szkadza w tym wiek, wielu warunki 

życiowe, wielu zdrowie, jednym sło-

wem mnóstwo innych przeszkód  

w zakresie powołania. Właśnie po to, 

by odpowiedzieć na to tak rozpo-

wszechnione pragnienie, proponujemy 

pobożne Stowarzyszenie św. Francisz-

ka Salezego".  

 Zasady obowiązujące Współ-

pracowników określa Regulaminu Ży-

cia Apostolskiego zatwierdzony przez 

Stolicę Apostolską. Art. 1 tego Regula-

minu stwierdza: „Zaangażować się jako 

współpracownik to odpowiedzieć na 

powołanie salezjańskie, przyjmując  

specyficzny sposób życia Ewangelią  

i uczestniczyć w posłannictwie Kościo-

ła".  

 W naszej szkole mamy również 

salezjanów współpracowników prowa-

dzonych przez przełożonego wspólno-

ty, ks. Bogdana Nowaka. Wymagania 

co do postawy członków są bardzo pro-

ste i oczywiste. Salezjanin współpra-

cownik jest katolikiem, przeżywającym 

wiarę w świecie w duchu apostolskim 

ks. Bosko. Młodzi ludzie są dla niego 

szczególnie ważną częścią społeczeń-

stwa. Współpracownik troszczy się  

o młodzież i pragnie wskazać jej auten-

tyczne wartości. Stara się zdobyć zaufa-

nie młodych, szuka nowych dróg dotar-

cia do nich i pomaga w dokonywaniu 

mądrych wyborów życiowych. 

 Każdy współpracownik uro-

czyście składa Przyrzeczenia - poprze-

dzone okresem przygotowania, trwają-

cym od 1,5 roku do 2 lat. Zobowiązuje 

się wówczas do życia według ewange-

licznego planu Stowarzyszenia i staje 

się jego pełnoprawnym członkiem.  

W codziennym życiu, w rodzinie, stara 

się  realizować ewangeliczny ideał mi-

łości Boga i bliźniego.   

 Współpracownik w każdych 

okolicznościach powinien bezintere-

sownie służyć bliźnim, zwłaszcza lu-

dziom młodym. 

                  

     Opracowała Barbara Gworek 

Kim są Salezjanie Współpracownicy? 

„Szczęśliwi   
ci, którzy  
nieustannie  
poświęcają  
się Bogu  
dla dobra  
młodzieży.” 
 
Ks. Bosko 



 

 8 lutego br. pierwsza grupa uczniów klasy 

1c LO otrzymała certyfikaty CISCO IT Essentials. 

Początki nauki były bardzo trudne. Co prawda 

uczniowie poznali zasady budowy sieci i kompute-

rów na zajęciach z informatyki, jednak napisać 

sprawdzian to jedno, a zdawać kolejno 10 egzami-

nów to drugie.  

 Nauczyciel informatyki i instruktor akade-

mii CISCO Pan Artur Pelo zaproponował, by pod-

jąć taką próbę, nawet jeśli nie skończy się ona  

sukcesem. Została stworzona grupa w systemie 

netacad i chętni uczniowie przystąpili do pogłębia-

nia wiedzy w domowym zaciszu, korzystając  

z udostępnionych w sieci materiałów. Raz w tygo-

dniu należało przystąpić do egzaminu, który pole-

gał na udzieleniu odpowiedzi na około 30 pytań  

w ciągu 30 minut. Warunkiem zdania egzaminu 

było uzyskanie wyniku przekraczającego 70%. Po-

prawka wymagała już 75% poprawnych odpowie-

dzi, druga poprawka 80% itd. Szybko okazało się, 

że lepiej zdać w pierwszym terminie.    

 Słowa uznania należą się uczniom, którzy 

musieli poświęcić bardzo dużo czasu na przyswoje-

nie sobie dodatkowego materiału, ucząc się jedno-

cześnie na pozostałe lekcje. Po pół roku wytężonej 

pracy przyszedł czas na sukces. Wszyscy uczniowie 

ze średnią punktową (średnia ważona z wszystkich 

egzaminów) ponad 90% zdali. Na porannym apelu 

z rąk dyrektora szkoły, ks. Zenona Latawca, Mię-

dzynarodowe Certyfikaty CISCO odebrali:  

Łukasz Gabryś, Daria Sosna, Marcin Kłos, Szymon 

Baklarz, Krzysztof Antecki, Krzysztof Stachańczyk, 

Dominika Grześko, Paulina Świerkot, Wojciech Ma-

tusiak, Damian Faruga, Barbara Czerwik, Dawid 

Szyndler, Piotr Gworek, Julia Lichańska, Monika 

Strzała.  

 Już niebawem druga grupa ukończy szkole-

nie - trzymamy za nich kciuki, życząc powodzenia  

i wytrwałości. 

                  A.P. 

Kartki ze szkolnego kalendarza… 
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Kolejne certyfikaty CISCO IT Essentials… zdobyte.  

W środę przed feriami (8 lutego) 

gościły w naszej szkole siostry za-

konne ze Zgromadzenia Córek Mat-

ki Bożej Bolesnej, znane jako serafit-

ki. W Oświęcimiu znajduje się jeden 

z domów prowincjonalnych tego 

Zgromadzenia, a działalność sióstr 

jest dobrze znana każdemu oświęci-

mianinowi, gdyż są związane z mia-

stem od ponad stu lat. Siostry sera-

fitki prowadzą Dom Opiekuńczo-

Leczniczy oraz Przedszkole im. Jana 

Pawła II.  Duchowym patronem 

Zgromadzenia jest św. Franciszek, 

dlatego siostry skupiają się na po-

mocy najbardziej potrzebującym, 

ubogim, chorym, ułomnym. Prowa-

dzą wiele przedszkoli, są wspania-

łymi wychowawczyniami i nauczy-

cielkami. O swojej działalności i du-

chowości opowiadały na porannym 

apelu: s. Roberta — dyrektorka 

przedszkola oraz s. Samuela, która 

prowadzi świetlicę środowiskową. 

Do dziewcząt naszej szkoły siostry 

skierowały zaproszenie na rekolek-

cje w Hałcnowie.  

                 K.S.

Zaproszenie na rekolekcje 



 

 Zgromadzenie salezjańskie, jak każda  
instytucja, ma swoją strukturę. Cały świat podzie-
lony jest na regiony, te zaś na inspektorie (czyli 
prowincje), które z kolei składają się z poszczegól-
nych domów zakonnych. Takim domem zakon-
nym jest m.in. nasz Zakład Salezjański w Oświęci-
miu, należący do inspektorii krakowskiej i do  
regionu Europa Północ. Całością zgromadzenia 
zarządza przełożony generalny, mający siedzibę  
w Rzymie (obecnie jest nim Meksykanin, ks. 
Pascual Chavez Villanueva), któremu pomaga ra-
da generalna, składająca się z kilkunastu członków 
- radców generalnych. 
 Jednego z tych radców, ks. Vaclava Kle-
menta, mieliśmy ostatnio okazję u nas gościć przy 
okazji odbywanej przez niego wizytacji w inspek-
torii krakowskiej. Celem każdorazowej wizytacji 
jest zapoznanie się z działalnością placówki, roz-
wiązanie istniejących problemów oraz nakreślenie 
planów rozwoju na najbliższą przyszłość.  

Ks. Klement spędził 
u nas kilka dni, podczas 
których zapoznał się z cało-
ścią dzieła salezjańskiego: 
szkołą, internatem, parafią 
oraz oratorium. Odbył roz-
mowy ze wszystkimi sale-
zjanami, przedstawicielami współpracowników,  
a także z gronem pedagogicznym oraz grupami 
parafialnymi. Spotkał się przede wszystkim z mło-
dzieżą i wziął udział w otwarciu olimpiady geo-
graficznej odbywającej się w tych dniach w naszej 
szkole.  

Na zakończenie wyraził swoją radość  
z pobytu u nas i zachęcił do stałego pogłębiania 
znajomości osoby i duchowości księdza Bosko  
w związku ze zbliżającym się jubileuszem 200-
lecia jego urodzin. Również Casa Madre postara 
się tym zaleceniom wyjść naprzeciw. 

 

          Ks. Marcin Kaznowski 

Wizytacja radcy generalnego ks. Vaclava Klementa 

Olimpiada geograficzna 

Zawody rozpoczęły się od części pisemnej. Na-

uczyciele  i opiekunowie w tym czasie uczestniczy-

li w spotkaniach z wydawnictwami  naukowymi 

oraz wysłuchali wykładu pani Beaty Karkoszki na 

temat nowej podstawy programowej z geografii. 

 Po wspólnym obiedzie jurorzy przystąpili 

do poprawiania prac, a uczestnicy Olimpiady 

zwiedzali z przewodnikami Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Po kolacji wszyscy wysłuchali ciekawe-

go wykładu pani dr hab. Anity Bokwy na temat 

zmian klimatu oraz obejrzeli film o św. Janie Bo-

sko. Około godziny 21:00 ogłoszono wyniki. Do 

drugiego etapu zakwalifikowano 31 osób, które  

w niedzielę  12 lutego przystąpiły do części ustnej 

Olimpiady. 

 Drugi dzień zmagań rozpoczęto wspólną 

Mszą Świętą. Następnie uczniowie, przy udziale 

publiczności, odpowiadali na pytania i prezento-

wali napisane wcześniej przez siebie prace. Decy-

zją jury wszyscy zostali zakwalifikowani do trze-

ciego, ostatniego  etapu konkursu, który odbędzie 

się w Siedlcach. 

 Przygotowanie Olimpiady było bardzo 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

          Tuż przed feriami, 

11 i 12 lutego br., na tere-

nie naszej szkoły odbyły 

się zawody okręgowe 

XXXVIII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Geograficz-

nej. Część uczestników 

Olimpiady, ich opieku-

nów oraz  jurorów gości-

liśmy już w piątek od 

godzin popołudniowych.  

 W Olimpiadzie 

brali udział uczniowie  

z województw małopolskiego i podkarpackiego, 

którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu tego 

konkursu, było ich w sumie 105. Honorowy patro-

nat nad Olimpiadą objęli: marszałek województwa 

małopolskiego, Marek Sowa, prezydent miasta 

Oświęcimia, Janusz Chwierut oraz starosta powia-

tu oświęcimskiego,  Józef Krawczyk. 

 Oficjalne otwarcie Olimpiady miało miej-

sce  11 lutego o godzinie 10:00. Zaproszonych gości 

oraz uczestników witała orkiestra szkolna pod 

przewodnictwem ks. dyrektora Zenona Latawca.  
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dużym i trudnym przedsięwzięciem. Osobami, 

które oprócz dyrekcji czuwały nad wszystkimi 

sprawami organizacyjnymi, były: pani Ewa Go-

ska, nauczyciel geografii w Zespole Szkół Towa-

rzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, oraz pani 

Ewelina Matyjasik. Sprawny przebieg Olimpiady 

nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych 

uczniów, którzy mimo trwających już ferii spędzi-

li w szkole długie godziny od wczesnego rana do 

późnego wieczora. Pełnili oni przeróżne funkcje: 

od pracy w recepcji, poprzez udzielanie wszelkich 

informacji, po obsługę w czasie posiłków na jadal-

ni.  Byli to uczniowie klas 1a, 1b, 2b liceum ogól-

(Ciąg dalszy ze strony 5) nokształcącego oraz jedna uczennica z gimna-

zjum. 

 W czasie Olimpiady mieliśmy okazję do 

zaprezentowania naszej szkoły, jej bogatej historii 

oraz dzisiejszych osiągnięć. Mamy nadzieję, że 

goście wywieźli dobre wspomnienia i podzielą się 

nimi w swoich środowiskach. 
 

Ewa Goska  

leństwo. Wieczory spędzaliśmy wspólnie, to był 

czas opowiadania o porannych wyczynach na sto-

ku, nawiązywania nowych znajomości, gry  

w ping ponga i oglądania filmów. Nim się obej-

rzeliśmy, nadszedł piątek, dzień naszego wyjaz-

du. Pozostało nam tylko 

podziękowanie Enrico za 

ugoszczenie nas i wizja 

kolejnego  spotkania. 

      

      

     Paulina Klekot 

 

 40 h w trasie, łącznie ponad 2600 km, dwa 

autokary, śnieg, narty i gorąca czekolada – tego-

roczny wyjazd do Abetone jak zwykle okazał się 

wielką przygodą!  

 Ferie można spędzać na wiele sposobów, 

my zdecydowaliśmy odpocząć w Abetone, gdzie 

czekało na nas 30 świetnie przygotowanych tras.   

Organizatorem wyjazdu był ks. Andrzej Policht. 

Zgodnie z planem wyjechaliśmy z Oświęcimia 11 

lutego 2012 r. Po blisko 20 godzinach podróży 

biliśmy na miejscu. Codzienna pobudka o godzi-

nie siódmej stanowiła pewien problem, ale rekom-

pensowały go niesamowite widoki i zimowe sza-

Zimowe szaleństwo w Abetone 
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Spotkanie przełożonych inspektorii krakowskiej  

           W dniach 23-25 lutego 

w Oświęcimiu w Casa Madre 

odbyło się spotkanie przeło-

żonych lokalnych krakow-

skiej inspektorii. Wszyscy 

uczestnicy wzięli udział  

w wykładach i warsztatach pt.: „Komunikować 

się w sposób twórczy”. Oprócz tego na spotkaniu 

omówiono sprawy związane z duszpasterstwem 

młodzieżowym oraz kwestie ekonomiczne; odby-

ła się również rada inspektorialna. 

 Oczywiście wspólna msza św. w Sanktu-

arium MB, modlitwy brewiarzowe, wieczór bra-

terski, dobra kawa, dyskusje miały swoje miejsce 

podczas tych dni. Nie należy zapomnieć o obfi-

tych informacjach, które przekazał zebranym ks. 

inspektor Dariusz Bartocha, prawie na najbliższe 

półtora roku. 

 W ostatni dzień miał miejsce wykład  

o. Jana Szewka OFM Con. dotyczący komuniko-

wania się z mediami. Wystąpienie pełne cieka-

wych treści, a przy tym z ćwiczeniami okazało jak 

najbardziej przydatne. Tak stwierdziło wielu ze-

branych, a inni przy okazji mogli popisać się zna-

komitym warsztatem dziennikarskim. 

                                                      ks. Adam Świta sdb 



 

Zaraz po zakończeniu ferii zimowych od-

były się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. 

Pierwszy dzień zaczął się od Mszy Św. prowadzo-

nej przez ks. Przemysława Kaweckiego, który  

wygłosił kazanie na temat niezrozumienia i odrzu-

cenia ze strony rodziców oraz miłości, która  

popycha ich do pojednania z dziećmi. Ksiądz reko-

lekcjonista przytoczył przykład ojca, który chciał 

się po latach pojednać z synem o imieniu Pako. 

Nie wiedząc, gdzie syn aktualnie mieszka, ojciec 

dał do gazety ogłoszenie, w którym określił miej-

sce spotkania. Gdy mężczyzna przyszedł, okazało 

się, że czeka na niego ośmiuset chłopców o imie-

niu Pako. Ta opowieść miała nam uświadomić, jak 

wielu młodych ludzi jest w konflikcie ze swoimi 

rodzicami i jednocześnie chciałoby się z nimi po-

godzić.  

Tego samego dnia obejrzeliśmy film pt.: 

„Choć goni nas czas”, w którym główne role grają 

Jack Nicholson i Morgan Freeman. Film opowiada 

o dwóch mężczyznach: miliarderze Edwardzie 

Cole i mechaniku Carterze Chambersie. Łączy ich 

nieuleczalna choroba i chęć zrobienia kilku szalo-

nych rzeczy przed śmiercią. Przemijanie jest tu 

ukazane z humorem, bohaterowie zaprzyjaźniają 

się ze sobą i wspólnie przeżywają kilka szalonych 

przygód w ciągu ostatnich tygodni swojego życia. 

Pod koniec filmu umiera Carter, a następnie 

Edward. Zostają pochowani w puszkach po kawie 

na „dachu świata”.  

Na koniec odbyła się konferencja, podczas 

której każdy mógł zadać sobie pytanie: kim by-

łem? Odpowiedź na nie wcale nie jest prosta. 

Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy od 

konferencji w głównym kościele. Zostało posta-

wione przed nami nowe trudne pytanie: kim  

jestem? Ks. Przemysław z pomocą uczniów naszej 

szkoły pokazywał, jak kształtuje nas i nasze myśle-

nie otoczenie, rodzice i nasze proste, jak może się 

wydawać, wybory. Okazuje się, że nasze środowi-

sko może wymagać od nas zakładania swoistych 

masek, a Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi na-

prawdę jesteśmy.  

Tego dnia każdy mógł przystąpić do spo-

wiedzi oraz adorować Najświętszy Sakrament. Był 

to też czas na zrobienie rachunku sumienia. Na-

stępnie, w nowym kościele, obejrzeliśmy przedsta-

wienie przygotowane przez uczniów naszej szko-

ły. Było ono owocem warsztatów aktorskich, które 

odbyły się w czasie ferii. Uczono na nich m.in.,  

w jaki sposób wyrażać emocje na scenie. Jak wszy-

scy widzieli, efekt był świetny.   

Na koniec wspólnie przeżyliśmy drogę 

krzyżową, podczas której zastanawialiśmy się, co 

robimy źle i jak możemy stawać się lepsi. Ks. reko-

lekcjonista mówił, że po każdym upadku trzeba 

umieć się podnieść, bo gdy Pan przyjdzie, to nie 

będzie dla niego ważne, czy widzi człowieka  

w chwale, czy w upadku, lecz czy jest na właści-

wej drodze. 

Ostatni, trzeci dzień rekolekcji, rozpoczęli-

śmy od konferencji z ks. Przemysławem. Zadał on 

nam ostanie pytanie: kim będziesz? Zwracał naszą 

uwagę, w jaki sposób to, kim byliśmy i kim jeste-

śmy wpływa na to, kim będziemy w przyszłości. 

Proponował zrobienie listy swoich plusów i minu-

sów oraz wybranie, na które aspekty swojego  

charakteru trzeba postawić, a które wady należy 

eliminować. Mówił też o samotności młodego 

człowieka, o tym, że nie ma osoby, która w trud-

nych chwilach mogłaby go wysłuchać i sprawić, 

aby poczuł się lepiej.  

Następnie mieliśmy okazję obejrzeć polski 

film pt.: „W kogo ja się wrodziłem”, w którym 

główne role zagrali: Andrzej Andrzejewski, 

Krzysztof Kolberger i Emil Karewicz. Film opo-

wiadał o problemie poruszonym podczas konfe-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

TALITHA KUM!   Rekolekcje  
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Teatr – Przygoda z salezjańską, oświęcimską Młodością   

rencji: rodzice chcą, aby ich dzieci za-

szły dalej niż oni. Oto niespełniony 

nauczyciel,  Edward, posyła swojego 

syna Ryszarda na studia. Czuje się roz-

czarowany decyzją syna o po-

święceniu się poezji. Mimo że 

staje się znanym poetą, ojciec 

nie jest z niego zadowolony. 

Gdy Ryszardowi rodzi się syn 

Tomek i gdy dostrzega jego 

zainteresowanie muzyką, wy-

syła go na studia muzyczne. 

Chłopak porzuca je jednak dla grania 

rocka. Wkrótce rodzice Tomka rozwo-

dzą się i ojciec traci z nim kontakt. 

Wszystko zmienia nieuleczalna choro-

ba Ryszarda. Tomek i jego dziadek za-

bierają mężczyznę ze szpitala na przy-

jęcie-niespodziankę. Z biegiem czasu 

zaczynają się dogadywać. Na koniec 

okazuje się, że dziewczyna Tomka, Ka-

rin, jest z nim w ciąży. Pomimo lęku 

chłopak reaguje na tę wiadomość z ra-

dością.  

Na zakończenie rekolekcji odby-

ła się Msza Święta koncelebrowana 

przez ks. Kaweckiego. Podczas kazania 

opowiadał on o trudnym dzieciństwie 

św. Jana Bosko. Jeszcze tylko podzięko-

wania i mogliśmy iść do domu. Myślę, 

że te rekolekcje uświadomiły nam, jak 

można lepiej żyć, co nas kształtuje  

i w jaki sposób złe towarzystwo może 

zepsuć nam serce. Przykład ks. Bosko 

ukazuje jednak, że każde trudne do-

świadczenie dzieciństwa i młodości 

można przekuć na piękne, pełne dobra 

i udane życie.  

     Szymon  Łomzik, 3 a gim 

 Nieśmiało odchylam szufladę. 

Widzę stos elegancko i chronologicznie 

ułożonych zakładek, które mrugają do 

mnie swymi kolorowymi oczami, za-

chęcając do wspomnień. Oto moja Kar-

toteka. Pora dodać kolejny element do 

tej delikatnej i wiotkiej opowieści, jaką 

pomaga mi pisać czas i los. Oznaczam 

tytuł kolejnego rozdziału: „Teatr – 

Przygoda z salezjańską, oświęcimską 

Młodością”. Jaką tajemnicę ukrywa 

jego treść? 

 Początkową niepewność. Czy 

uda się młodzież zarazić swoją pasją, 

czy podołamy próbie odczytania Róże-

wiczowskiego Dramatu (opisującego 

powojenną erozję wartości) poprzez 

pryzmat współczesnej rzeczywistości, 

zrozumiałej dla młodego pokolenia… 

Na szczęście owa niepewność została 

bardzo szybko stłumiona ciepłą gości-

ną salezjanów oraz nieprawdopodob-

nym zaangażowaniem i otwartością 

młodzieży. 

 To właśnie ludzie, z którymi 

mogłem pracować, dali mi najwięcej 

radości. Młodzi, subtelnie odchylali 

swoje delikatne płatki, troszcząc się  

o własną szczerość i czystość, aby na 

koniec ukazać cudowny kwiat swojej 

wyobraźni, swoich pragnień. Czuli na 

piękno świata, ale i na absurdy życia, 

odważnie oswajali upiory wojny i ko-

muny, zastępując je często upiorami 

postmodernizmu i totalitaryzmu pie-

niądza. Stworzyli magiczną drużynę – 

zespół, którego zawsze będę dumnym 

członkiem. 

 Nieśmiało odchylam szufladę. 

Widzę stos elegancko i chronologicznie 

ułożonych zakładek… i z radością do-

daję kolejną. Z radością, bo przeżyć 

taki czas to wielki dar, za który szcze-

gólnie dziękuję. Dar, który pozwala  

z nadzieją patrzeć w przyszłość… bo 

wiem, że jeszcze kiedyś się spotkamy. 

  

Radosław Sołtys 

Sponsorem 
warsztatów 
teatralnych 
była Fundacja 
Bankowa im. 
Mariana Kan-
tona  
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 Różewicz i Bestia, czyli warsztaty teatralne 

 W czasie dwutygodniowych 

ferii, w naszej szkole odbyły się warsz-

taty teatralne dla uczniów, prowadzo-

ne przez absolwenta PWST im. Solskie-

go w Krakowie – aktora, Radosława 

Sołtysa. Podczas zajęć wykonywaliśmy 

wiele ćwiczeń na mimikę i dykcję, któ-

re bardzo często wywoływały śmiech,  

a niekiedy sprawiały trudność. Prakty-

ki z gry aktorskiej były bardzo fajne. 

Krótkie etiudy, improwizacje i wspólne 

zabawy sprawiły, że bardzo szybko 

osoby dotąd nieznające się nawiązały 

ze sobą świetny kontakt.  

 Efektem naszej pracy była 

sztuka, którą mieliśmy okazję przedsta-

wić podczas tegorocznych rekolekcji. 

„Kartoteka” Tadeusza Różewicza to 

dość twardy orzech do zgryzienia. Że-

by dobrze zagrać, musieliśmy uprzed-

nio zrozumieć dramat i właściwie go 

zinterpretować. Konieczne było więc 

szczegółowe przeczytanie scenariusza  

i zastanowienie się nad sensem utwo-

ru.  

 Bez wątpienia Radek jest profe-

sjonalistą. Jego dość częste uwagi i po-

rady pomogły nam podczas gry na sce-

nie. Możemy być pewni, że nauka nie 

poszła w las. To, czego się nauczyli-

śmy, pomoże nam w przyszłości, a nie 

odejdzie w zapomnienie. 

 Drobne kryzysy nie 

zniechęciły nas, wręcz prze-

ciwnie - zbliżyły. Mimo zakoń-

czenia warsztatów nie zaprze-

stajemy swojej działalności. 

Chcemy znów robić wspólne 

projekty, pracować razem nad 

jakimś przedsięwzięciem. Jesz-

cze niedawno nie znaliśmy się, a teraz 

nie potrafimy przejść obok siebie bez 

pozdrowienia.  

 Radek to osoba bez wątpienia 

pełna energii, świeżości i nowych po-

mysłów. Codziennie zadziwiał nas 

czymś innym. Ten człowiek, pełen za-

pału i determinacji, przez dwa tygodnie 

próbował zasiać w nas ziarno sztuki 

aktorskiej. Jego uwagi, rady i sugestie 

nie zostały rzucone na wiatr. Otwartość 

i osobisty stosunek Radka do nas spra-

wiły, że szybko przełamaliśmy lody  

i złapaliśmy świetny kontakt. Każdy 

odkrył w sobie… BESTIĘ! (wtajemni- 

czeni wiedzą, o co chodzi;)  

 

PS. Dziękujemy Ci, Bestio! 

 

Karolina Rozner: 

Dla takich  
doświadczeń, 

wrażeń,  
znajomości  
i możliwości 
odkrywania 
samego siebie 
warto poświę-

cić każdą  
sekundę. 
 
Jakub Harmata  



 

 Gdy cofam się do września 2009 roku,  
w uszach brzmi mi zdanie z Dni Radości: „Skazani 
na 29 dziewczyn w zaliczeniu na 3 lata” – tak re-
klamowaliśmy swoją klasę w to niecodzienne 
święto. W zasadzie – nic dodać, nic ująć. No może 
prawie nic.  
 Teraz gdy czas nasz dobiega końca (w tej 
szkole oczywiście, 2012 rokiem i kalendarzem Ma-
jów się nie przejmujemy… choć z drugiej strony 
matury przed nami, więc może być różnie :D),  
z uśmiechem patrzę w przeszłość i wspominam te 
lata.  
 Warto by tu  napisać o wyjątkowej osobie, 
czasem zwanej „Kobietą w czerni”. Pani Profesor: 
piękne to były 3 lata, raz wesołe, drugim razem 
smutne, jednak zawsze owocne. Każdy z nas zapa-
mięta znikającą na horyzoncie postać biegnącą  
z kawą. Christopher Paolini napisał: „Nikt nie jest 
tak silny jak las. Nikt nie pokona lasu”. Dzisiaj ja, 

pisząc te słowa, przemawiam w imieniu lasu.  
Rozpoczynając naukę, byliśmy garstką sadzonek 
rozrzuconych po Równinie Salezjańskiej – dziś w 
dużej mierze dzięki Pani jesteśmy nie tylko zwar-
tym lasem, ale i osobami posiadającymi tak serce, 
jak i dusze. Proszę pamiętać słowa ks. prof. Józefa  
Tischnera: „Wychowują ci, którzy mają nadzieję” – 
wiele tej nadziei mieć Pani musiała.  
 

Raz jeszcze dziękuję Wam za wszystko.  
Czy będę tęsknił? – No pewnie!  
                     Paweł Kak, 3 La 

Poznajmy się bliżej! Maturzyści w liceum  
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Nie bez serc i nie bez ducha! 

 Klasa III b to klasa o profilu biologiczno-
chemicznym. Naszą wychowawczynią jest pani 
Halina Boruch. Niewątpliwie mamy szczęście, że 
trafiliśmy na tak wyrozumiałą i zaangażowaną  
w sprawy klasowe wychowawczynię.  
 Nie da się także ukryć, że nasza klasa jest 
zdominowana przez płeć piękną. Na grupę liczącą 
30 osób przypada tylko 4 mężczyzn. Jednak to 
wcale nie znaczy, że panowie nie angażują się  
w sprawy klasowe. Obecnie pilnie uczymy się do 
matury. Od studniówki odliczamy z grozą dzień 
po dniu. Biologia i chemia to dla nas priorytet. Dą-
żymy do spełnienia marzeń, czyli do osiągnięcia 
wysokich wyników na maturze i dostania się na 
kierunki studiów, takie jak stomatologia, medycy-
na, farmacja oraz inne im pokrewne. Mamy na-

dzieję, że optymizm, energia i praca zaprowadzą 
nas do celu i już wkrótce będziemy mogli wspo-
móc naszą służbę zdrowia bądź przyczynić się do 
ochrony naszej planety ;-) 
                         Ewa  Wiełowicz, 3 Lb 
 
 Klasa III c liceum o profilu matematyczno-
informatycznym, której wychowawcą jest pani 
Agata Orłoś, liczy 29 osób. Jest to zbiór przeróż-
nych charakterów, osobowości, a przede wszyst-
kim indywiduów, z których każdy odznacza się 
jakąś szczególną dlań cechą. Tak więc można zna-
leźć tu każdego: od typowego informatyka przez 
artystów, aż do imprezowiczów z zamiłowania. 
Mimo to dogadujemy się bez problemu w każdej 
sytuacji, lubimy spędzać ze sobą czas i jesteśmy ze 
sobą zżyci. Wiemy też, że kiedy przyjdzie moment 
rozstania, będziemy bardzo za sobą tęsknić.  
                 Marta Kapała, 3 Lc  



 

 W pierwszym tygodniu ferii  

w Oratorium św. Jana Bosko przy na-

szej parafii odbyła się półkolonia pod 

nazwą „Zima ze Wspomożycielską”. 

Chętnych nie było wielu, bo tylko czter-

nastu, lecz nie przeszkodziło to we 

wspaniałej zabawie. W programie zna-

lazły się między innymi zabawy pla-

styczne, jak na przykład tworzenie  

własnego identyfikatora czy malowanie 

portretu księdza Bosko, zabawy z chus-

tą klanzy, wspólne mecze w piłkę noż-

ną i koszykówkę, a także dziesięciobój. 

 Oczekiwaną przez wszystkich 

atrakcją było wyjście do strażnicy Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. 

Kolejnymi ciekawymi wydarzeniami 

były wyjazdy na basen i na lodowisko. 

Ostatniego dnia odbyła się tombola,  

w której nagrodą główną były łyżwy,  

a dla pozostałych uczestników przewi-

dziano wiele nagród pocieszenia. Na 

koniec wręczone zostały medale i dy-

plomy.  

 Myślę, że szczególne podzięko-

wania należą się księdzu Karolowi 

Nadratowskiemu, który zorganizował 

wszystko i dbał, aby każdy dobrze się 

bawił (łącznie z animatorami).  

Atmosfera była wspa-

niała. Miejmy nadzie-

ję, że za rok zgłosi się 

więcej uczestników.  

                

 

 

Szymon Łomzik 

go cali biali i przemoczeni. 

 Właścicielka domu, pani Jani-

na, przyjęła nas ciepłą herbatą, a ksiądz 

Tomasz nie zapomniał o pączkach.  

W końcu był to tłusty czwartek.  Mogli-

śmy także usłyszeć krótką historię Ka-

mesznicy. Następnie podano obiad: 

krupnik oraz smaczny bigos, który każ-

dy zjadł z apetytem. Po posiłku poszli-

śmy na krótki spacer. Zwiedziliśmy 

okolicę i miejscowy kościół.   

 W drodze do domu w Żywcu  

zjedliśmy doskonałą pizzę, którą ufun-

dował nam ksiądz proboszcz, za co  

jesteśmy mu bardzo wdzięczni. 

 Podczas drogi powrotnej pano-

wały bardzo trudne warunki atmosfe-

ryczne. Wieczorem szczęśliwie dotarli-

śmy do domu. Czekamy na kolejne  

wycieczki :)  

  Uczestniczka wyjazdu 

  16 lutego o godz. 9.00 wyjecha-

liśmy na sanki do Kamesznicy pod opie-

ką księdza Tomasza Pańczyszyna. Na 

wyjazd załapało się osiem osób. Na 

miejscu zaskoczyła nas ogromna ilość 

śniegu. Miejscami było go ponad 1,5 m. 

  Na początek zrobiliśmy nie-

zbędny tor do zjeżdżania. Nie było to 

łatwe, ponieważ gruba warstwa białego 

puchu utrudniała zadanie.  Mieliśmy ze 

sobą sanki i talerze do zjeżdżania. Zaba-

wa była obłędna. Po około dwóch go-

dzinach wróciliśmy do domu gościnne-

Z życia parafii 
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Na sankach 

Zima ze Wspomożycielką  



 

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:  Renata Głąb, 

Ewa Goska, Barbara Gwo-

rek, Paulina Klekot, Szymon 

Łomzik, Ewelina Matyjasik, 

Artur Pelo, Karolina Roz-

ner, Radosław Sołtys, ks. 

Adam Świta,  

   Str. 12 

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 

Jest 5 żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda i kobiety.  

Szczęście jest kobietą . 

Rozsądek jest kobietą: często go słychać, lecz nikt go nie słucha.  

Bywa i w niemęskim ciele, męski rozsądek i cnota.   

Słabości, twe imię kobieta ! 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET 


