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się! Tu Go nie 
ma, bo wstał  
z martwych. 
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Poznać księdza Bosko, cz. 7. 

Skromne początki wielkiego dzieła 

 Przemierzając 

ulice Turynu i widząc 

setki młodzieży błąka-

jącej się bez celu i da-

chu nad głową, ks. 

Bosko coraz mocniej utwierdzał się  

w swojej decyzji: zrobi wszystko, by ci 

chłopcy nie skończyli w więzieniu, lecz 

„wyszli na ludzi”, innymi słowy – posta-

ra się stać się narzędziem w ich wyba-

wieniu. Zaczął też coraz intensywniej 

myśleć o założeniu ośrodka, w którym 

porzuceni chłopcy mogliby znaleźć po-

moc, wsparcie i przyjaźń. Jak to jednak 

zwykle bywa – droga od pomysłu do 

jego realizacji okazała się niełatwa. 

Skromny początek tego przed-

sięwzięcia miał miejsce rankiem 8 grud-

nia 1841 roku, a więc około trzy miesiące 

po wstąpieniu ks. Bosko do konwiktu  

(w którym, jak pamiętamy, miał uzupeł-

nić swoją formację kapłańską). Otóż do 

zakrystii, w której ks. Bosko przygoto-

wywał się do odprawienia Mszy świętej, 

przyszedł pewien chłopak. Zakrystianin, 

myśląc, że to ministrant, polecił mu słu-

żyć do Mszy, lecz okazało się, że chło-

piec nie tylko nie ma pojęcia o liturgii, 

ale nie potrafi się nawet przeżegnać. Re-

akcja zakrystianina była dość agresyw-

na: chwycił on miotłę i zaczął okładać 

nią chłopca, po czym wyrzucił go na 

zewnątrz.  

Ksiądz Bosko natychmiast zare-

agował: polecił zdziwionemu zakrystia-

ninowi ponownie zawołać chłopca. Ten 

wrócił przerażony, z głową ostrzyżoną 

na zero i w żakiecie poplamionym wap-

nem. Był prawdopodobnie imigrantem, 

któremu rodzice powiedzieli, żeby, gdy 

już będzie w Turynie, poszedł do kościo-

ła. Bojąc się jednak odświętnie ubranych 

ludzi, zamiast wejściem głównym, 

wszedł do kościoła przez drzwi zakry-

stii, gdzie spotkało go niemiłe przyjęcie. 

Dialog, który nastąpił potem 

między księdzem Bosko a chłopcem, 

przeszedł do historii jako streszczenie 

pełnej miłości postawy pedagogicznej 

naszego świętego: 

- Mój przyjacielu, jak się nazywasz? 

- Bartłomiej Garelli. 

- Z jakiej miejscowości pochodzisz? 

- Z Asti. 

- Znasz katechizm? 

- Nie. 

- Umiesz czytać i pisać? 

- Nie.  

- Umiesz śpiewać? 

- Nie. 

- Umiesz gwizdać? 

W tym momencie chłopiec roze-

śmiał się i widać było, że pierwsze lody 

we wzajemnej  znajomości zostały prze-

łamane. Ks. Bosko zaproponował, by 

chłopiec razem z nim odmówił Zdrowaś 

Maryjo, po czym zaprosił Bartłomieja na 

następną niedzielę.  

45 lat później sędziwy ks. Bosko 

powie salezjanom: „Wszystkie błogosła-

wieństwa, jakie spłynęły z nieba, są 

owocem tego pierwszego Zdrowaś Ma-

ryjo, odmówionego z zapałem i w dobrej 

intencji”. 

Ks. Marcin Kaznowski 

Pragnienie dobra 

dla młodego czło-

wieka kazało 

księdzu Bosko 

natychmiast od-

powiedzieć na 

trudną sytuację, 

w jakiej znalazł 

się Bartłomiej  

(i każdy inny 

później spotkany 

chłopiec).  

 

Ks. Adam Paszek 
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Święty Józef — opiekun i patron 

Każdy uczeń, wchodząc na 

główny korytarz szkoły, mija figurę św. 

Józefa. Zapewne nikt nie zastanawia się 

nad tym, dlaczego tam stoi. Najpierw 

jednak trzeba przypomnieć, kim był św. 

Józef. Niewiele o nim wiadomo. Pocho-

dził z rodu króla Dawida z pokolenia 

Judy. Maryję Józef poślubił po śmierci 

swojej pierwszej żony, lecz zanim za-

mieszkali razem, Maryja stała się brze-

mienna za sprawą Ducha Świętego. Józef 

chciał oddalić w tajemnicy Maryję, lecz 

we śnie dostał nakaz przyjęcia jej do sie-

bie. Był on uważany przez współcze-

snych sobie za ojca Jezusa, ponieważ 

nadał mu imię, co w tradycji żydowskiej 

oznaczało uznanie dziecka za swoje. Ko-

ściół katolicki ukazuje św. Józefa jako 

wzór takich cnót, jak: posłuszeństwo Bo-

gu, wiara, pracowitość, męstwo, spra-

wiedliwość, skromność. 

Sprawiło to, że św. Józef został 

postawiony za wzór młodym rzemieślni-

kom kształcącym się w zakładzie sale-

zjańskim.  Jako człowiek pracy może być 

on naśladowany zarówno przez pracow-

ników fizycznych, jak i umysłowych. 

Historia Zakładu pokazuje wiele łask, 

jakich doznawali jego mieszkańcy za 

wstawiennictwem św. Współpatrona. Na 

przykład w 1901 roku placówce groziło 

wielkie niebezpieczeństwo z powodu 

nieudanej loterii.  Ks. dyrektor Manasse-

ro polecił modlić się o ocalenie Zakładu 

do św. Józefa. Nieoczekiwanie głów-

ne nagrody, w tym los o wartości 50 

tys. koron, wylosowali wychowan-

kowie salezjańscy, którzy zrzekli się 

nagrody na rzecz szkoły. Dyrektor 

nakazał wówczas umieścić figurę 

św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na 

ręku na głównym korytarzu.   

W drugim roku okupacji 

salezjanie zmuszeni byli opuścić Za-

kład, ponieważ Niemcy urządzili  

w nim szpital wojskowy. Wówczas 

zabrali figurę św. Józefa i przenieśli 

ją do przedsionka świątyni Wspo-

możycielki. Przetrwała tam ciężkie bom-

bardowanie Oświęcimia 13 września 

1944 roku w cudownie ocalonym sank-

tuarium. Po wojnie władze komunistycz-

ne chciały znów urządzić w Zakładzie 

szpital. I tym razem dzięki wstawiennic-

twu św. Józefa udało się odzyskać szko-

łę. Wtedy też figura wróciła na swoje 

miejsce na głównym korytarzu i stoi tu 

do dziś.  

Szymon Łomzik 

 

Źródło: Jan Ptaszkowski  

Rzecz o dobrej sławie Oświęcimia  

Pytaj się często 

swego sumienia: 

Czy mogłem le-

piej wykonać  

powierzony  

obowiązek? 

 

Ks. Adam Cieślar 

Z ks. Stanisławem Urbańczykiem  
rozmawiają:  

Wiktoria Sobol   i  Malwina Kopijasz 
 

Czy mógłby przybliżyć nam Ksiądz historię tej figu-

ry? 

Ks. Urbańczyk: Posąg ten został wykonany ponad 

sto lat temu. Niestety dzisiaj możemy już dostrzec 

na nim  upływ czasu. Wielokrotnie sklejany, przez 

częste zmiany usytuowania, nie prezentuje się tak 

dobrze jak kiedyś. Dawniej stał na drewnianym po-

stumencie, ale uczniowie, jak to uczniowie, majstro-

wali przy nim i postument ten nie przetrwał do  

dzisiaj…. 

Dlaczego tak skrupulatnie dba się o to, żeby przed 

obliczem św. Józefa zawsze stały kwiaty i paliła się 

świeca? 

Ks. Urbańczyk: Jest to forma hołdu i wdzięczności 

dla Naszego Opiekuna, dzięki któremu tak wiele 

razy udało się nam wyjść cało w sytuacjach zagroże-

nia.  

 

To dzięki niemu zakład salezjański  
stoi do dziś... 



 

Wspomnienie o biskupie Adamie Śmigielskim 

Wizyta biskupa obrządku wschodniego 

 Podczas ferii zimowych 

naszą szkołę odwiedził nieco-

dzienny gość, a był nim biskup 

Venedykt Aleksiychuk. Pełni on 

obecnie urząd biskupa pomocni-

czego Lwowa ukraińskiego ko-

ścioła grekokatolickiego. Jest 

zarazem przyjacielem Polski, 

czego dowodem jest współpra-

ca, jaką podejmuje z naszym 

krajem w wielu dziedzinach. 

Wizyta ks. biskupa doszła do 

skutku dzięki pośrednictwu pana Wie-

sława Sojki, prezesa Stowarzyszenia  

Byłych Wychowanków Salezjańskich, 

który od wielu lat utrzymuje ścisłe kon-

takty z naszymi wschodnimi sąsiadami, 

organizując m. in. międzynarodowe wy-

miany młodzieżowe. 

Ks. biskup zwiedził naszą szkołę 

i sanktuarium, interesując się zwłaszcza 

doświadczeniami z pracy wychowaw-

czej z młodzieżą. Zapewnił też o pod-

trzymywaniu kontaktów w przyszłości  

i zaprosił do siebie na Ukrainę. 

ks. Marcin Kaznowski 
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Dobry Boże! 
Tobie powie-
rzam moją 
przyszłość  
i wierzę gorą-
co, że Ty mnie 
przyjmiesz 
do swojego 
Domu. Nie lę-
kam się nicze-
go … 
 
Ks. Adam 
Śmigielski 

Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski 

urodził się 24 grudnia 1933 roku w Prze-

myślu. Był jednym z ośmiorga dzieci. 

Ojciec księdza biskupa był oficerem 

Wojska Polskiego, matka posiadała wyż-

sze wykształcenie, jednak nie pracowała 

zawodowo. W 1951 roku Adam Śmigiel-

ski zdał maturę i jako 18-letni chłopak 

wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Sale-

zjańskiego w Kopcu.  

W kolejnych latach studiował 

filozofię w Wyższym Seminarium Du-

chownym Towarzystwa Salezjańskiego 

w Krakowie oraz w Wyższym Semina-

rium Duchownym w Lublinie, gdzie 

otrzymał święcenia kapłańskie 30 czerw-

ca 1957 r. Główny kierunek jego zainte-

resowań to biblistyka. Pracę doktorską  

z zakresu teologii biblijnej 

obronił na Akademii Teologii 

Katolickiej w Warszawie. 

Studia kontynuował w Rzy-

mie i Jerozolimie. Po powro-

cie do kraju pełnił funkcję 

rektora Wyższego Semina-

rium Duchownego Towarzy-

stwa Salezjańskiego i przeło-

żonego wspólnoty salezjań-

skiej w Krakowie. Od 1983 do 1986 roku 

był dyrektorem Zakładu pod wezwa-

niem św. Jana Bosko w Oświęcimiu,  

a następnie inspektorem Inspektorii Sa-

lezjańskiej św. Jana Bosko we Wrocła-

wiu.  

 25 marca1992 roku ksiadz Adam 

Śmigielski został wyniesiony przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II do godności bi-

skupiej. W maju tegoż roku przyjął sakrę 

biskupią w katedrze sosnowieckiej pod 

wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny z rąk kardynała Józefa 

Glempa, Prymasa Polski i objął nowo 

utworzoną diecezję sosnowiecką.  

 Ksiądz doktor Adam Śmigielski 

był trzecim biskupem polskim pocho-

dzącym ze zgromadzenia salezjańskie-

go. Za najważniejsze zadanie uważał 

zawsze pracę z młodzieżą, choć bliskie 

mu były problemy wszystkich, szczegól-

nie biednych, chorych i utrudzonych 

pracą. Zmarł 7 października 2008 r.  

w Sosnowcu. Został pochowany na pla-

cu przy katedrze sosnowieckiej. 

K.S. 
 

Da mihi animas, caetera tolle.  



 

Kartki ze szkolnego kalendarza… 

 10 lutego odbyła się IV runda 

zawodów Międzyszkolnej Ligii Strzelec-

kiej kpn 20, po których Patrycja Pilch 

znalazła się na drugim miejscu w kate-

gorii juniorek młodszych, natomiast   

Marcin Kłos, uzyskał trzecie miejsce  

w kategorii juniorów młodszych.  

Dwa tygodnie później odbyły się 

otwarte zawody z karabinków pneuma-

tycznych w oświęcimskim oddziale Ligi 

Obrony Kraju „Ferie ZIMA 2012”,  

w których nasze zawodniczki, Magdale-

na Bratek oraz Katarzyna Hajduk, uzy-

skały pierwsze i drugie miejsce z wyni-

kiem 158 i 155 punktów. V runda zawo-

dów Ligii odbyła się 7 marca. Podczas 

tych zawodów Marcin Kłos „wystrzelał” 

sobie trzecie miejsce.  

Największą imprezą strzelecką 

w marcu były: OTWARTE MAŁOPOL-

SKIE ZAWODY STRZELECKIE JUNIO-

RÓW MŁODSZYCH I JUNIORÓW  

W STRZELANIU Z BRONI PNEUMA-

TYCZNEJ. Zawodnicy wystąpili w kon-

kurencji kpn 40. LOK Oświęcim repre-

zentowała nasza zawodniczka Magda-

lena Bratek w kategorii juniorek. Zde-

klasowała rywali obojga płci, uzyskując 

wynik 284 punkty. Tym samym została 

najlepszym strzelcem powiatu oświę-

cimskiego.  

Łukasz Śleziak 

VI POWIATOWY KONKURS  

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

 

 Pierwszego dnia wiosny odbyły 

się eliminacje VI Powiatowego Konkur-

su z Języka Polskiego dla szkół ponad-

gimnazjalnych. Hasłem konkursu są 

słowa Wittgensteina: Granice mojego 

języka są granicami mojego  świata. 

  Sześcioro uczniów naszej szko-

ły zakwalifikowało się do finału kon-

kursu. Są to: Jakub Mleczek, Dorota 

Jura, Marlena Leonarczyk, Monika Pie-

la, Daniel Krawczyk, Magdalena Szklar-

ska.   

 Gratulujemy! 

K.S. 

 MISTRZ ORTOGRAFII 

 

 20 marca 2012 roku w Oświę-

cimskim Centrum Kultury odbyły się 

eliminacje XIX Konkursu Ortograficzne-

go Mistrz Ortografii 2012. Eliminacyjny 

tekst napisało 225 uczestników, w tym 

kilkanaścioro uczniów z naszego gimna-

zjum i liceum. Spotkanie finałowe zapla-

nowano na 17 kwietnia. Wtedy to wyło-

niona w eliminacjach grupa napisze  

kolejne dyktando, a najlepszy zawodnik  

z tytułem Mistrza Ortografii wróci do 

domu na rowerze górskim.  

 Z niecierpliwością czekamy na 

wyniki pierwszego etapu.  
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Zawody strzeleckie w lutym i w marcu 

Kasia Hajduk 

Marcin Kłos 

 Zmagania z językiem polskim  
Patrycja Pilch 
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 Trzeci krążek zespołu La Gioia   

mocna w przezwyciężaniu zmęczenia 

była miła atmosfera panująca podczas 

warsztatów.  

 Ostatecznie cel został osiągnię-

ty. W przeciągu zaledwie jednego 

weekendu nagraliśmy dziesięć piose-

nek, łącznie z podkładami gitarowymi, 

fortepianowymi i skrzypcami. Nauczy-

liśmy się też wielu nowych rzeczy. 

Szczególne podziękowania należą się 

Rafałowi Boniśniakowi i ks. Marcinowi 

Kaznowskiemu, dzięki którym możemy 

teraz niecierpliwie oczekiwać na wyda-

nie naszej własnej płyty.  

Daria Sosna 

  W dniach 16-18 marca 

nasz zespół La Gioia miał  

okazję uczestniczyć w warsz-

tatach muzycznych, które po-

prowadził Rafał „Boni” Boni-

śniak w swoim studiu nagra-

niowym w Lipinkach. Wzięło 

w nich udział 11 członków 

zespołu z ks. Marcinem Ka-

znowskim na czele. Większość 

z nas po raz pierwszy miała 

okazję obejrzeć studio nagraniowe od 

środka. Była to jednak nie tylko miła 

weekendowa wycieczka, ale przede 

wszystkim trzy dni wytężonej pracy. 

Pojechaliśmy tam z mocnym postano-

wieniem nagrania kolejnej, trzeciej już 

płyty naszego zespołu. Nie da się ukryć, 

że spełnienie tego postanowienia trzeba 

było okupić siedzeniem do późnej nocy 

w studiu, słuchaniem ciągle tych samych 

uwag i nieustannym powtarzaniem tych 

samych wersów, żeby w końcu wszyst-

ko wyszło tak, jak należy. Bardzo po-

Dziesięć 

nowych 

piosenek! 

 Matematyka nie jest nudna!  

 Jak bardzo można się pomylić, 

mówiąc „matematyka jest nudna”. Dla 

przeciętnego ucznia jest to dziedzina peł-

na wzorów i formuł z kosmosu oraz 

dziwnych znaków. Jak się okazuje, potra-

fi być pasjonująca, a nade wszystko jest 

niesamowicie przydatna. Niewielu zdaje 

sobie sprawę z praktyczności i korzyści 

wynikających ze znajomości jej tajników. 

Dzięki Młodzieżowym Uniwersytetom 

Matematycznym mieliśmy okazję prze-

konać o tym.  

 Naszymi mentorami i przewod-

nikami po matematycznym świecie byli 

pracownicy Wydziału Matematyki  

i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskie-

go w Krakowie, dr Piotr Kościelniak i dr 

Marcin Mazur. Przekonanie uczniów do 

faktu, że królowa nauk wcale nie musi 

być nudna czy też skomplikowana, nie 

było łatwym zadaniem. Na szczęście ma-

tematyk łatwo się nie poddaje. Dowie-

dzieliśmy się, że warto zmieniać zdanie  

w pewnych sytuacjach, co zabawne, dało 

się to udowodnić matematycznie, oraz 

jakie jest prawdopodobieństwo znalezie-

nia w pięćdziesięcioosobowej grupie ko-

goś o takiej samej dacie urodzin. Wiemy 

też, że każdy ma prawo się mylić, nawet 

jeśli jest to osoba o najwyższym ilorazie 

inteligencji. Nie wszystko, co na pierw-

szy rzut oka wydaje się oczywiste, takie 

jest. To wszystko to matematyka, w nieco 

innym jaśniejszym świetle.    

 

Paulina Lasatowicz  
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Festiwal wiedzy, czyli projekty gimnazjalne 

 23 marca odbyła się w naszej szkole  

prezentacja projektów gimnazjalnych klas 2 o tema-

tach: Bezpieczeństwo danych na poziomie środowi-

ska lokalnego, Romantyk – patriota czy artysta,  

a może wielbiciel natury oraz Jak zachęcić młodego 

człowieka do zapoznania się z angielską poezją 

romantyczną? Na prezentacji obecne były wszyst-

kie klasy gimnazjum. 

 Jako pierwszy prezentowany był projekt  

z zakresu informatyki: Bezpieczeństwo danych na 

poziomie środowiska lokalnego. Pod opieką pana 

Artura Pelo projekt przygotowali:  Tomasz Grzego-

rzek, Kornel Mielcarek, Michał Hojdas, Michał 

Walkowicz i Jakub Stachura. Tematem projektu 

było bezpieczeństwo w sieci, zasada nadawania  

i używania adresów IP. Prezentujący przedstawili, 

jak można łatwo paść  ofiarą kradzieży adresu IP  

i jakie mogą być tego konsekwencje. Projekt został 

entuzjastycznie przyjęty przez widownię. 

 Następnie zostaliśmy zaproszeni do epoki 

romantyzmu na wspólny, połączony projekt wielu 

przedmiotów: Romantyk – patriota czy artysta,  

a może wielbiciel natury? Część pierwsza z zakresu 

historii przygotowana została przez uczniów pod 

opieką pani Marii Wilczak. Grupę tworzyli: Da-

mian Charnas, Adam Kajstura, Bartłomiej Klima, 

Łukasz Tomiak  i  Łukasz Biernat. Prezentacja doty-

czyła powstania listopadowego oraz styczniowego 

- była przedstawieniem walki za ojczyznę oraz mi-

łości do narodu ówcześnie żyjących Polaków. 

  W romantyczny świat poezji Cypriana Ka-

mila Norwida wprowadził nas projekt opracowany 

pod opieką pani Marzeny Krawczyk. Kawiarenkę 

literacką przygotowali: Martyna Malcher, Karol 

Cupiał, Tomasz Szewczyk, Dominika Łysoń i Maria 

Trębacz. Uczestnicy projektu recytowali najbardziej 

znane wiersze Norwida, przedstawili jego życie  

i twórczość, przybliżając zebranej młodzieży niedo-

cenianego romantycznego wieszcza. 

 Następnie do galerii malarstwa romantycz-

nego zabrała nas grupa pracująca pod opieką pani 

Elżbiety Wardzały – Sereś: Martyna Wójcik, Elżbie-

ta Wróblewska i Bernard Bigaj. Uczniowie prezen-

towali prace znanych malarzy epoki romantyzmu, 

omawiali techniki wykonywania poszczególnych 

dzieł, a podsumowaniem projektu było zaprezento-

wanie publiczności własnych prac artystycznych: 

dwóch obrazów i jednej rzeźby, które zostały przy-

jęte z dużym entuzjazmem.  

 W świat nauki wprowadził nas projekt 

przygotowany pod opieką pani Anny Pitry przez 

uczniów: Annę Wieczorek, Julię Lech, Karolinę 

Szałaśny, Alicję Ryszkę  i Sylwię Kapcińską. Projekt 

podzielony był na dwie części: pierwsza przedsta-

wiała najważniejszych światowych naukowców z 

dziedziny biologii i chemii, którzy działali w ro-

mantyzmie, druga -  poświęcona była próbie klasy-

fikacji biologicznej niezwykłych romantycznych 

stworów oraz przybliżała działalność Londyńskie-

go Towarzystwa Kryptozoologicznego. Ciekawe 

stwory przykuły uwagę większej części publiczno-

ści. 

 Ostatni z prezentowanych projektów został 

przygotowany pod opieką pani Marty Sitek: Jak 

zachęcić młodego człowieka do zapoznania się  

z angielską poezją romantyczną? Grupa uczniów:  

Anna Paluch, Kornelia Kicińska, Izabella Tabak 

zaprezentowała wybitnych poetów angielskich 

epoki romantyzmu. Ciekawa prezentacja opatrzona 

cytatami największych twórców w pięknym stylu 

zakończyła przegląd romantycznych projektów. 

 Romantyczną oprawę muzyczną zapewnił 

projekt przygotowany przez Tomasza Wątora pod 

opieką pana Jarosława Sokoła. W projekcie uczest-

niczyli również Tomasz Grzegorzek i Paulina Stań-

czyk. 

 Na zakończenie dyrektor szkoły, ks. Zenon 

Latawiec, podziękował wszystkim uczestnikom 

projektów oraz ich opiekunom za zaangażowanie  

i wspaniałe tematy. Podkreślił wagę projektów, 

które uczą młodego człowieka wystąpień publicz-

nych, a oglądających uwagi i doceniania pracy in-

nych. 

Anna Pitry 
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Sukces w GROTESCE! 

26 marca 2012 roku  

w Olkuszu odbyły się 

zawody szachowe dla 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych na 

szczeblu wojewódz-

kim. Naszą szkołę re-

prezentował Wojtek Więcek z klasy 1b 

gimnazjum. 

 Na ogromnej hali rozłożono 

180 szachownic przygotowanych dla 

360 zawodników, rozegrano 9 rund po 

15 minut dla każdego zawodnika. Tur-

niej był na bardzo wysokim poziomie. 

 W kategorii najbardziej nas 

interesującej, z udziałem naszego re-

prezentanta, o pierwsze miejsce wal-

czyło 40 zawodników. Byli wśród 

nich i tacy, którzy mają w swoim do-

robku liczne zwycięstwa i wysokie ran-

kingi.  

 Wojtek Więcek zajął 28 miej-

sce. Jego debiut w zawodach na tym 

etapie zaliczamy do udanych. Życzy-

my powodzenia w kolejnych rozgryw-

kach! 

Joanna Fijał 

Wojciech Więcek 

SZACH — MAT 

Wojciech  

Więcek 

 28 marca 2012 r. przyszliśmy 

do szkoły trochę później niż zwykle. 

Sprawdzenie: „wszystko jest?” Ostat-

nie powtórki i wyjazd... Dotarliśmy 

szczęśliwie do Groteski na VI Kra-

kowski Przegląd Małych Form 

Teatralnych w Języku Angielskim. 

Nie oglądaliśmy wszystkich ze-

społów, ale mieliśmy okazję zoba-

czyć m.in. występ grupy z V Li-

ceum w Krakowie, która zajęła 

pierwsze miejsce.  

 Pospiesznie przebieramy się  

w garderobie (a obok nas inna grupa - 

mają świetne stroje, głowy zwierza-

ków, szaty, wianki…), gorączka przed 

występem. Pani Casa maluje paznokcie 

prawie że w powietrzu, dłoń oparta na 

jej dłoni. Ubieramy rajstopy na stojąco 

(nie ma to jak równowaga), trochę  

makijażu, rekwizyty i już... Mamy 

świadomość, że oto zaraz nasz występ, 

adrenalina działa… Zapowiedź konfe-

ransjerów, dźwięki muzyki, problemy 

z kurtyną… Emocje niesamowite,  

a my mieliśmy zamknąć się w granej 

scenie i dać z siebie wszystko! Osta-

teczne każdy odegrał swoją rolę świet-

nie, najlepiej jak potrafił. To miała być 

zabawa i była. Nadszedł czas, aby się 

ukłonić widowni. Kurtyna opadła, po-

sprzątaliśmy po sobie i wtedy zaczęły 

się relacje i komentarze: co jak poszło, 

jak wypadło, czy dobrze zagraliśmy, 

jak zareagowała publiczność? Niektó-

rzy z nas zauważyli, że były momenty, 

gdy widownia się śmiała, a biorąc pod 

uwagę, że zagraliśmy komedię Carla L. 

Williams'a pt. ACCUSED OF COME-

DY, był to dobry znak. 

 Z dumą przyjęliśmy wiado-

mość, że zdobyliśmy III miejsce. Mieli-

śmy okazję stanąć na deskach prawdzi-

wego teatru, nie szkolnego, a to było 

czymś nowym (co prawda nie dla 

wszystkich). Sam fakt wzięcia udziału 

w takim wydarzeniu był bardzo ekscy-

tujący. Pod kierunkiem pań Róży Grzy-

wacz oraz Agnieszki Casy przygoto-

wywaliśmy się przez 1/3 roku, teraz 

nadeszły wolne piątki… Chyba będzie 

nam brakować tych prób :)  

 

Wiktoria Klaja 

Mieliśmy  

okazję stanąć 

na deskach 

prawdziwego 

teatru... 



 

wykańczania po-

wierzchni drewna. 

Każde szkolenie 

składało się z dwóch 

części – teoretycznej, 

na której przedsta-

wiano zakres tematu 

szkoleniowego  

i panelu  dyskusyj-

nego oraz z części praktycznej dającej 

nauczycielom możliwość wypróbowa-

nia elektronarzędzi Festool w pełnej 

wersji wyposażenia. W przyszłości wy-

jazdy szkoleniowe będą obejmować 

również naszych uczniów kształcących 

się w zawodzie stolarz i technik techno-

logii drewna. 

Michał Homa 

 W ramach współpracy naszej 

szkoły z firmą Festool - producentem 

najwyższej jakości elektronarzędzi do 

obróbki drewna - nasi nauczyciele zo-

stali objęci specjalistycznym progra-

mem szkoleń.  Pierwsze szkolenie od-

było się w listopadzie 2011 w siedzibie 

firmy Festool w Jankach koło Warsza-

wy. Obejmowało takie tematy, jak: piło-

wanie i frezowanie.  

 W dniach 8-9 marca już po raz 

drugi grupa nauczycieli przedmiotów 

zawodowych w zawodzie stolarz odby-

ła dwudniowe szkolenie zorganizowa-

ne przez firmę Festool. W warsztatach 

uczestniczyli nauczyciele zarówno  

teoretycznej, jak i praktycznej nauki 

zawodu. Zakres tematyczny kolejnego 

szkolenia obejmował zagadnienia  

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej  
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Szkolenie z firmą Festool 

 28 marca nauczyciele naszej 

szkoły wraz z goszczącymi u nas nau-

czycielami z Bielska - Białej uczącymi w 

gimnazjum i liceum Zgromadzenia Có-

rek Bożej Miłości uczestniczyli  

w szkoleniu na temat: Rola i zakres 

działań nauczyciela realizującego zada-

nia wynikające z organizowanej  

w szkole pomocy psychologiczno – pe-

dagogicznej. Wspieranie uczniów pod-

czas zajęć edukacyjnych. Szkolenie po-

prowadziła pani Maria Panz – nauczy-

ciel i doradca metodyczny z Krakowa. 

 Nauczyciele zazwyczaj utożsa-

miają zadania wynikające z organizo-

wania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej z pomocą dla uczniów 

słabych, z trudnościami w nauce. Jed-

nakże rozporządzenie MEN z dnia 17 

listopada 2010 roku w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psycho-

logiczno–pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

określa zakres działań nauczycieli rów-

nież w pracy z uczniem uzdolnionym. 

Głównym zadaniem nauczycieli jest 

rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów, w tym uczniów szczególnie 

zdolnych, oraz zaplanowanie wsparcia 

związanego z rozwijaniem tych uzdol-

nień. Pani Maria Panz omówiła cechy 

ucznia uzdolnionego, wybitnie zdolne-

go oraz ucznia twórczego, scharaktery-

zowała specyfikę pracy z takimi ucznia-

mi i dostarczyła pomysłów na różne 

formy nauczania, które pozwalają na 

wydobywanie i szlifowanie talentów. 

 Pozostajemy wdzięczni za prze-

kazaną wiedzę wzbogaconą o przykła-

dy zaczerpnięte z własnego doświad-

czenia. 

Marta Korczyk 

Uczeń zdol-
ny i twórczy 
również  
potrzebuje 
wsparcia  
nauczyciela. 
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Poznajmy się bliżej! Absolwenci technikum 

 Technikum samochodowe i drzewne  

 Absolwenci Salezjańskiego Technikum  

w roku szkolnym 2011/2012 o profilu samochodo-

wym i drzewnym to 26 nieokrzesanych chłopaków. 

Już w pierwszej klasie poczuli do siebie niesamowi-

tą sympatię i tak jest do dziś. Sympatia pogłębiła 

się w klasie trzeciej, bo właśnie wtedy dołączyli do 

nas chłopcy z klasy drzewnej. Dzięki temu staliśmy 

się tworem łączonym, znanym jako samochodowo-

drzewna mieszanka wybuchowa.  

 Chodziliśmy do szkoły, by się spotkać, po-

gadać, a czasem trochę nabroić. Oczywiście był 

również czas na naukę, zwłaszcza gdy zbliżał się 

koniec semestru lub termin konsultacji z rodzicami. 

Nasze motto brzmiało: „Przez cztery lata techni-

kum żyj tak, aby kolejne roczniki o tobie pamięta-

ły”. Technikum to dla nas wielka przygoda i okres 

w życiu,  który zawsze będziemy miło wspominać. 

Gdy cztery lata temu rozpoczynaliśmy naukę  

w murach tej szkoły, byliśmy naiwnymi chłopakami, 

którzy właśnie skończyli gimnazjum, dzisiaj jesteśmy 

już dorosłymi ludźmi, którzy za kilka tygodni opusz-

czą to miejsce, by kroczyć własną drogą.  

 

Uczniowie kl. 4 tpstd 

Technikum mechaniczne 

obróbka skrawaniem 

IV TO to klasa mechaniczna o specjalności 

obróbka skrawaniem. Samcem Alfa w naszej gro-

madzie jest mgr Krzysztof Kozik, który sprawuje 

pieczę nad terminowym oddawaniem usprawiedli-

wień oraz zaraża nas miłością do królowej nauk, 

jaką jest matematyka. Nasza społeczność klasowa 

liczy 26 mężczyzn i charakteryzuje się dużą aktyw-

nością w godzinach dopołudniowych oraz trybem 

osiadłym popołudniami.  

Osobniki płci męskiej wykazują nieprzeciętną 

aktywność, przebywając w pobliżu przedstawicielek 

płci pięknej, których niestety brakuje w naszym sta-

dzie. W roku szkolnym 2011/2012 w okresie zimowo

-wiosennym można zaobserwować wzmożoną ak-

tywność umysłową spowodowaną przygotowaniami 

do jakże ważnego egzaminu dojrzałości oraz egzami-

nu zawodowego. 

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podzięko-

wać wszystkim nauczycielom, a w szczególności Pani 

Monice Norek oraz Panu Krzysztofowi Kozikowi za 

trud i zaangażowanie, jaki wkładają w nasze wycho-

wanie i przygotowanie do egzami-

nów końcowych. 

 

Mateusz Piwowarczyk  

Mateusz Starzykowski 



 

Str. 11 Rok IV numer 30 

 Tradycyjnie uczestnicy teatral-
nego przedsięwzięcia pt. „Jasełka”  
z parafii MB Wspomożenia Wiernych 
wyruszyli w dniu 17 marca 2012 na wy-
cieczkę. Była to nagroda za trud i po-
święcenie włożone w przygotowanie 
tego Misterium Bożego Narodzenia.  
Ponad 75 osób, rodziców oraz dzieci, 
wsiadło o godzinie 8.00 do naszych po-
jazdów, by wyruszyć na zwiedzanie 
Wisły oraz w poszukiwaniu oddechu 
od codzienności.  
 Kolejne etapy naszej wycieczki 
to: skocznia im. Adama Małysza w Wi-
śle, zapora w Wiśle Czarnej i basen  
w Istebnej. Cieszyliśmy się śniegiem, 
świeżym powietrzem, a przede wszyst-
kim własnym towarzystwem i rozmo-
wami o różnych przyjemnych rzeczach. 
Posiłek zjedliśmy w domu salezjańskim 
w Wiśle. Tam ks. dyrektor Krzysztof 
Grabowski zaprosił nas na parówki, 

które wnet zniknęły z talerzy. Wrócili-
śmy do Oświęcimia w dobrych humo-
rach, podziwiając przez okna autobusu 
wspaniałe widoki Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego.  
 Na końcu podzięko-
waliśmy wszystkim za 
udział w wycieczce, a także 
tym, którzy przyczynili się 
do jej przeprowadzenia: pa-
ni Joli Zapałowej, księdzu 
proboszczowi Markowi 
Dąbkowi oraz prezydentowi 
miasta Oświęcimia. Ten wyjazd był 
właśnie promocją naszej miejscowości  
i parafii. Niech i w przyszłym sezonie 
teatralnym spotkamy się na scenie i po-
tem na wspólnej wycieczce, która budu-
je dobrą atmosferę w naszej „jasełkowej 
społeczności”.  
 

Ks. Karol Nadratowski  

Z życia parafii 

Wycieczka „po(st) jasełkowa” 

W ostatnich dniach marca... 

28.03. Powiatowe Targi Szkół 
        W środę 28 marca Starostwo Powia-
towe zorganizowało Targi Edukacyjne, 
podczas których młodzież miała okazję 
zapoznać się z ofertą szkół ponadgimna-
zjalnych i policealnych z terenu powia-
tu. Gospodarzem Targów był Powiato-
wy Zespół nr 3 STiO w Oświęcimiu. Na 
przygotowanych przez szkoły stoiskach 
znalazły się ulotki i informatory, a także 
słodki poczęstunek. Nasza szkoła przy-
gotowała nowoczesne i profesjonalne 
stoisko, prezentując między innymi 
działanie piły tarczowej.  
 

29.03. FINAŁ Mam Talent 
           Wszyscy uczestnicy salezjańskie-
go Mam Talent wykazali się talentem: 
pięcioro finalistów stricte związanych  
z muzyką, jedna wokalistka, dwa zespo-
ły, jeden duet i pianista. Jak widać mu-
zyka rządzi światem! Zwycięzcą fak-
tycznie został Konrad Borkowski, dru-
gie miejsce w wyniku głosowania jury 
przypadło Wioli Stańczyk, trzeci nato-
miast był Tomek Szczur z zespołem. 

29.03. Spotkanie z przedstawicielami  
wyższych uczelni 

 W czwartkowe przedpołudnie 
odbyło się spotkanie maturzystów  
z przedstawicielami szkół wyższych  
z Bielska-Białej, Wrocławia oraz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
z Oświęcimia. Prelegenci zaprezentowa-
li przyszłym studentom różne kierunki  
i zasady rekrutacji na poszczególne 
uczelnie. Zdaniem naszych uczniów 
przedstawiciele szkół wyższych nie zad-
bali o atrakcyjną formę przekazu i spo-
tkanie, na które wielu liczyło, przyniosło 
więcej rozczarowań niż korzyści. 

Paweł Kak 

29.03. Wycieczka 1c LO i IV tps 
 Obie klasy wybrały się do Biel-
ska-Białej, aby odwiedzić tamtejszą uczel-

nię - Akademię Techniczno-Humanistyczną. 

Ciekawe wykłady i zajęcia warsztatowe 

przybliżyły uczniom możliwości współcze-

snej techniki i zachęciły do pogłębiania wie-

dzy w tym kierunku.  

Daria Sosna 

Stoisko naszej  
szkoły na  

Targach Edukacji 



 

 

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 stkasia@poczta.fm 

Zapraszamy do Oratorium Salezjańskiego pw. św. Jana Bosko 

Parafia MBWW ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim 

Zaproszenie na piknik salezjański 
 

 Jedną z cech duchowości salezjańskiej jest radość. Ksiądz Jan Bosko 

mawiał, że „radość tworzy więzy i otwiera serca”. Radować się, to znaczy ba-

wić się. 

 Zapraszamy do radości i zabawy podczas III Salezjańskiego Pikniku 

Rodzinnego, który odbędzie się 26 maja 2012 roku na terenie naszej szkoły. 

 Pomysłodawcą i organizatorem pikników, których dewizą jest hasło: 

„Rodzina największą wartością”, jest Rada Rodziców. Pierwszy z nich został 

zorganizowany w 2010 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego, pana 

Kazimierza Chajdasa. Dochody z pikników przeznaczone są na budowę hali 

sportowej. 

 W organizację pikników angażuje się bardzo aktywnie dyrekcja szko-

ły, nauczyciele, rodzice, samorząd szkolny i wielu uczniów. Uczestniczą  

w nich całe rodziny. Imprezę prowadzą księża salezjanie, najczęściej niezastą-

piony ks. Andrzej Policht. Piknik otwiera taniec belgijski, gra orkiestra szkolna, 

śpiewa zespół La Gioia. Do najciekawszych atrakcji należą: pokaz mody, wy-

stępy taneczne, popisy wokalne i instrumentalne uczniów, pokazy straży po-

żarnej, prezentacja grupy misyjnej czy pokaz sztucznych ogni. Podczas pikniku 

rozprowadzane są losy (każdy wygrywa!) oraz cegiełki. 

 Wierzymy, że i tym razem przeżywana radość otworzy nie tylko serca, 

ale i hojne kieszenie naszych dobrodziejów i gości przybyłych 26 maja na teren 

Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. 

  Maria Wilczak 


