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 Najbliższy miesiąc - maj - upłynie 
nam pod sztandarem Maryi. Przygotowu-
jąc się do tego czasu, warto wybrać sobie 
Maryję za przewodniczkę. Uciekanie się 
pod płaszcz Maryi to nie tylko polska tra-
dycja, ale przede wszystkim wielkowie-
kowa mądrość Kościoła. W chwilach 
trudnych, bolesnych i smutnych oddawał 
się pod opiekę Matki Boskiej. Warto w 
tym miejscu wspomnieć sen św. Jana Bo-
sko o dwóch kolumnach. To w nim świę-
ty wychowawca wymienia Wspomoży-
cielkę jako jeden z dwóch filarów, do któ-
rych przymocowana jest łódź Kościoła. Ta 
natchniona myśl świętego powinna i dla 
nas być zachętą, by w miesiącu maju 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Miesiąc Maryi 

Poznać  księdza Bosko, cz. 8  
Valdocco – pierwsze oratorium 

    Bartłomiej 
Garelli przy-
p r o w a d z i ł 

do ks. Bosko sześciu kolegów. Tydzień 
później było już 12 chłopców, po kilku 
miesiącach – 80, a wkrótce ponad 100. 
Byli to głównie terminatorzy lub chłopcy 
do posług, w większości nie znający za-
sad wiary. Znaleźli oni w ks. Bosko przy-
jaciela i zaczęli do niego przychodzić  
w każdej wolnej chwili. 

Zrodził się jednak problem: 
gdzie zbierać tylu żywiołowych chłopa-
ków? Kolejne miesiące upłynęły zatem 
ks. Bosko na poszukiwaniu w całym  
Turynie stosownego miejsca, które dawa-
łoby możliwość zarówno nauki, jak i za-
bawy. W tym okresie tzw. „wędrownego 
oratorium” ks. Bosko po raz pierwszy 
ściągnął na siebie uwagę miejscowych 

władz, które w rzeszach młodych ludzi 
przemierzających ulice miasta dostrzegli 
zalążki jakiegoś rewolucyjnego ruchu. 
Ponieważ czasy były pod tym względem 
niespokojne, ks. Bosko musiał od tej pory 
nieustannie odpierać zarzuty o działal-
ność wywrotową. 

Wreszcie, po długim okresie tu-
łaczki, udało się księdzu Bosko znaleźć 
stałe lokum. Była nim stara szopa  
w dzielnicy Valdocco, jednej z tych dziel-
nic miasta, o których mówi się, że lepiej 
się tam nie zapuszczać po zmroku. Ale to 
właśnie owo niepozorne przedmieście 
stało się wkrótce miejscem powstania 
potężnego oratorium, znanego dzisiaj 
jako kolebka ruchu salezjańskiego i sta-
nowiącego wzór dla wszystkich innych 
oratoriów na świecie. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

„Kto ufa Matce 

Bożej, nigdy nie 

dozna rozczaro-

wania.” 

Jan Bosko 
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szczególnie oddawać się pod opiekę 
Wspomożycielki. Czynimy to na wiele 
sposobów, choćby odmawiając nieustan-
ną nowennę, a w każdy czwartek w uro-
czystym nabożeństwie. W maju jednak 
czeka na nas inne zaproszenie – tzw. 
majówki.  

 W dawnych latach (starsi z pew-
nością pamiętają to doskonale) groma-
dziły one w kościele - i nie tylko - ogrom-
ne rzesze wiernych. Uroczyście śpiewano 
litanię, deklamowano wiersze czy śpie-
wano piosenki. W niektóre dni grywano 
nawet na trąbce – i to wszystko, by głosić 
cześć Maryi. Ostatnimi czasy jednak mi-
łość do naszej Matki wydaje się słabnąć. 
Coraz mniej mamy ochoty na to, by dzię-
kować Maryi za pomoc, której nam 
udziela. Przykładem mogą być dla nas 

Miesiąc Maryi     (Ciąg dalszy ze strony 1) choćby uroczyste czuwania, które odby-
wają się każdego 24. dnia miesiąca. Co-
raz częściej kościelne ławki świecą pust-
kami. Czyżby nie było za co dziękować 
Maryi? 
 Trzeba więc nam nieustannie się 
zachęcać do tego, by oddawać się pod 
płaszcz Maryi. Niech przypominają nam 
o tym liczne kapliczki, które rozsiane są 
wokół nas. Dawniej stawiano je jako wo-
tum wdzięczności za liczne dobrodziej-
stwa, zwłaszcza za ratowanie od zaraz  
i chorób, które tak często nękały ludzi.  
W naszej parafii jest ich kilkanaście – 
większych i mniejszych. Warto w majo-
we wieczory gromadzić się wokół kapli-
czek, by śpiewając litanię do N.M.P.,  
dziękować naszej Matce za wszelkie do-
bro, które za Jej przyczyną staje się także 
naszym udziałem. 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Początki były jednak prozaiczne. 
Ks. Bosko, widząc panoszący się analfa-
betyzm, zapragnął przede wszystkim 
nauczyć młodych chłopców czytania  
i pisania. Zorganizował w tym celu dla 
nich szkołę wieczorową, do której 
uczęszczali po zakończeniu pracy w fa-
brykach. Wkrótce do lekcji czytania do-
szły kursy arytmetyki, języka włoskiego, 
rysunku, geografii, dykcji i muzyki. 

Na wiosnę 1847 roku kursy wie-
czorowe na Valdocco stały się tak głośne, 
że wysłano tam komisję państwową  
w celu przeprowadzenia wizytacji. Jej 
efekty były tak przekonujące, że komisja 
jednogłośnie zgodziła się przyznać ks. 
Bosko 300 lirów rocznej subwencji. 

 Niebawem liczba chętnych do 
nauki wzrosła jednak tak bardzo, że na 
Valdocco zaczęło brakować dla nich 
miejsca. Ks. Bosko otworzył zatem dwa 
dodatkowe oratoria w innych częściach 
miasta. Aby jednak je utrzymać, potrze-
bował współpracowników. Z początku 
pomagali mu zaprzyjaźnieni księża, lecz 
wkrótce przestało to wystarczać, w 
związku z czym ks. Bosko postanowił 
zaangażować do pomocy swoich star-
szych i bardziej wiarygodnych wycho-
wanków. Od początku starał się swoje 
oratoria uczynić prawdziwymi domami, 

Poznać ks. Bosko    (Ciąg dalszy ze strony 1) w których każdy czułby się dobrze i bez-
piecznie i w których każdy miałby swoje 
obowiązki i swoje prawa.  

Aby doprowadzić do końca swo-
ją ideę stworzenia dla sierot domu  
z prawdziwego zdarzenia, ks. Bosko po-
trzebował jeszcze jednego – matki. Nie 
namyślając się długo, postanowił popro-
sić swoją mamę, Małgorzatę, by ta, od-
chowawszy już wszystkie swoje dzieci, 
porzuciła rodzinne Becchi i przeniosła się 
na stałe na Valdocco, stając się odtąd 
matką dla wszystkich przebywających 
tam chłopaków. Miała zajmować się ty-
powo domowymi pracami: prowadze-
niem kuchni, cerowaniem, szyciem, 
utrzymaniem domu. I tak, mając już 65 
lat, matusia Małgorzata podążyła ślada-
mi swojego syna, stając się od tej pory 
prawdziwym sercem oratorium. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

„Czyńmy to, 
co możemy,  
a Ojciec miło-
sierdzia doda 
to, czego nam 
brakuje.” 
 

Jan Bosko 
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Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjańskich 

 Za datę założenia Ruchu Byłych Wycho-

wanków Salezjańskich uważa się 24 czerwca 1870 r., 

kiedy grupa absolwentów szkół rzemieślniczych 

pierwszego oratorium na Valdocco w Turynie pod 

przewodnictwem Carlo Gastiniego i księdza Felice 

Reviglio spotkała się z księdzem Bosko, aby w dniu 

jego imienin podziękować mu za otrzymane wycho-

wanie i wykształcenie. To pierwsze spotkanie, spon-

taniczne i okazjonalne, stało się zaczynem wielkiego 

ruchu byłych wychowanków. Od swoich począt-

ków ruch ujawnia swój salezjański charakter - ukie-

runkowanie na konkretne akcje na rzecz młodzieży 

i ubogich. W 1884 r. liczył 300 członków. 

 Obecnie w Oświęcimiu działa Stowarzysze-

nie Byłych Wychowanków Salezjańskich, którego 

prezesem jest pan Wiesław Sojka. Celem Stowarzy-

szenia jest przede wszystkim: 

a) zachowywanie i pomoc w pogłębianiu zasad 

wychowania katolickiego i obywatelskiego, na-

bytego w dziele salezjańskim;  

b) łączenie byłych wychowanków i wychowanek 

salezjańskich i zacieśnianie między nimi więzi 

przyjacielskich poprzez udzielanie sobie wza-

jemnej pomocy materialnej i moralnej;  

c) krzewienie ducha św. Jana Bosko w rodzinach  

i społeczeństwie, a przede wszystkim organizo-

wanie form pomocy dla młodzieży biednej przez 

fundowanie dla niej stypendiów w szkołach sale-

zjańskich i wyszukiwanie odpowiednich stano-

wisk pracy, zwłaszcza we własnych zakładach;  

d) moralne i materialne wspieranie dzieła św. Jana 

Bosko;  

e) organizacja wypoczynku wakacyjnego dla mło-

dzieży i dzieci. 

 Jednakże, aby móc osiągnąć te cele, potrze-

bujemy każdego z Was! Nawet najmniejsza pomoc 

jest dla naszego dzieła bezcenna! A każdy z obec-

nych wychowanków ma swoje plany i małe marze-

nia! By móc je zrealizować, potrzebujemy właśnie 

CIEBIE! Bez Ciebie wielkie dzieło Jana Bosko nie 

będzie takie samo! Proszę nie bądź obojętny, ale 

pomóż wraz z nami kreować dobry świat i tym sa-

mym podziękuj za łaski, które za wstawiennictwem 

św. Jana Bosko otrzymałeś! 3 czerwca – czekamy na 

Ciebie! To właśnie w tym dniu odbędzie się bo-

wiem coroczne spotkanie byłych wychowanków!  

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!  

BĄDŹ ZATEM I ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!! 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Ewelina Matyjasik 

Telefon, propozycja, 

wywiad, dialog 

międzypokolenio-

wy, wyjazd, tysiące 

wniosków, przyjaź-

ni i nowych pomy-

słów… Tak, w olbrzymim skrócie, można by stre-

ścić spotkanie młodych wolontariuszy  z całej Euro-

py, którzy w dniach między 8 a 11 marca br. spo-

tkali się w przepięknym Monachium, by jako człon-

kowie DON BOSCO YOUTH NET (DBYN) pochylić 

się nad tematyką wolontariatu na przestrzeni lat.  

 DBYN to międzynarodowa sieć oratoriów 

salezjańskich zaangażowanych - na wzór Księdza 

Bosko – w pracę z młodzieżą. Każdego roku młodzi 

ludzie w niej zgromadzeni spotykają się, aby wy-

mieniać swe doświadczenia i uczyć się od siebie 

nawzajem, jakie są najlepsze drogi  dotarcia do mło-

dego człowieka… 

 Spotkanie, w którym wzięłam udział,  było 

jednak nadzwyczajne – nie chodziło bowiem o na-

sze doświadczenia, ale o bagaż naszych starszych 

Przyjaciół – Księży, Sióstr zakonnych, Współpra-

cowników Salezjańskich... Czymś niezwykłym było 

porozmawiać z tymi, których całym życiem była 

lub jest praca z młodzieżą! Przekazali nam piękne 

przesłanie, iż nigdy nie należy się poddawać i zaw-

sze – mimo burz i nawałnic – trwać z młodymi! Tak 

wiele udało nam się usłyszeć, tak wiele zrozumieć... 

 Od nas zależy, jakimi będziemy ludźmi,  

a przede wszystkim, jacy będziemy dla innych... Bo 

tak naprawdę pozostanie z nas tylko tyle, ile damy 

innym! Trwajmy więc razem w posłudze – bo ona 

dodaje wiary, radości i uskrzydla!  

 

Ewelina Matyjasik 

DON BOSCO YOUTH NET—Monachium 2012 
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Kartki ze szkolnego kalendarza… 

Wymiana  Oświęcim—Annaberg  

 W dniach 26-30 marca 2012 gościliśmy  

w naszej szkole uczniów ze szkoły partnerskiej  

w Annabergu (Niemcy), z którą współpracujemy od 

wielu lat. W bogatym programie spotkania znalazły 

się m.in. Oświęcim, Kraków, Wisła, Wieliczka, Wa-

dowice oraz Inwałd.  

 Po przedstawieniu się i grach integracyj-

nych ruszyliśmy w miasto. Polscy uczniowie poka-

zywali swoim niemieckim partnerom ulubione  

i najciekawsze miejsca w Oświęcimiu, a także opro-

wadzili gości po szkole. We wtorek pojechaliśmy do 

Wadowic, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Jana Paw-

ła II oraz replikę Jego domu. Po obowiązkowym 

zjedzeniu kremówek wyruszyliśmy do Parku Mi-

niatur w Inwałdzie. Tam w bardzo promocyjnej 

cenie zwiedziliśmy „cały świat”. Po południu zje-

dliśmy obiad w naszej szkolnej stołówce i przygoto-

waliśmy się do najważniejszego punktu naszego 

programu. Zwiedzanie byłego obozu zagłady Au-

schwitz-Birkenau było ogromnym przeżyciem,  

z którym będziemy się zmagać jeszcze przez długi 

czas. Środę spędziliśmy w Wiśle. Policzyliśmy 

wszystkie puchary Adama Małysza w jego mu-

zeum, zjedliśmy oscypki z żurawiną, wdrapaliśmy 

się na Równicę, a w nagrodę upiekliśmy kiełbaski 

na ognisku w zabytkowej chatce „Czarcie Kopytko” 

i poleżeliśmy w jacuzzi w Parku Wodnym & SPA 

Hotelu Gołębiewskiego. Czwartek był intensyw-

nym i męczącym dniem, ponieważ w ciągu 13 go-

dzin zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce oraz 

Kraków. Najwytrwalsi zrobili jeszcze dwugodzinne 

zakupy w galerii oraz odbyli nocny spacer po pięk-

nie oświetlonym Krakowie.  

 Ostatniego dnia wymiany w ramach projek-

tu graficznego uczniowie przeprowadzili ewaluację 

spotkania, wyciągając ciekawe wnioski na przy-

szłość. Z deszczem i łzami w oczach żegnaliśmy 

naszych niemieckich przyjaciół, oczekując już kolej-

nego spotkania, tym razem w Annabergu. Ale za-

nim zobaczymy się ponownie, kontakt wirtualny na 

facebooku rozkwitł już 10 minut po wyjeździe  

z Oświęcimia.  

 Dziękujemy serdecznie Stowarzyszeniu 

Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Spółdzielni 

Uczniowskiej, Radzie Rodziców oraz Hotelikowi 

ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego za wsparcie na-

szej inicjatywy. 

Ewa Wróbel 
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„Los dzieci w KL Auschwitz” - podsumowanie konkursu 

Dnia 12 kwietnia 2012r. w Międzynarodowym 

Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się 

ceremonia ogłoszenia wyników konkursu „Los 

dzieci w Auschwitz” połączona z rozdaniem nagród 

i krótką prelekcją na temat rasizmu i nacjonalizmu 

w dzisiejszym świecie. Etapem poprzedzającym to 

spotkanie były warsztaty i zwiedzanie studyjne tere-

nu byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. 

Dominującym tematem były historie dzieci więzio-

nych w obozie przeważnie w celach zbrodniczych 

eksperymentów nazistów.  

W konkursie wzięło udział 90 uczniów ze szkół 

z całej południowej i południowo-zachodniej Polski, 

spośród których jury wyłoniło zwycięzców w nastę-

pujących kategoriach: 

 Praca literacka 

 Praca plastyczna 

 Fotografia 

Zwycięzcą w kategorii „Praca literacka” został 

uczeń naszej szkoły, Paweł Kak z kl. III a liceum, 

przygotowywany przez panią Renatę Jarnot. Warto 

podkreślić ciekawą tematykę uroczystości, bardzo 

dobrą organizację i cenne nagrody dla laureatów.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-

kom! 

Paweł Kak 

Fot. http://www.mdsm.pl/images/stories/aktualnosci/los_dzieci_wKL.jpg 

VI Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego 

 Wśród 47 finalistów VI Powiatowego Kon-

kursu z Języka Polskiego „Granice mojego języka są 

granicami mojego świata” znalazło się pięcioro 

uczniów naszej szkoły. 16 kwietnia 2012 r. podczas 

uroczystego podsumowania konkursu w Powiato-

wym Zespole nr 3 STiO dyplomy i wyróżnienia 

otrzymali: Dorota Jura (III miejsce!), Jakub Mleczek, 

Daniel Krawczyk, Monika Piela i Magdalena Szklar-

ska.   

 Spotkanie, któremu przyświecały słowa Wi-

sławy Szymborskiej „Życie na poczekaniu. Przedsta-

wienie bez próby”,  poprowadziła pani Dorota Olek-

sy-Kurek, doradca metodyczny z języka polskiego 

dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oświę-

cimskim.  Jak co roku patronat nad konkursem obję-

ło Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, „Polska Ga-

zeta Krakowska” oraz wydawnictwo Stentor. Mło-

dzież wzięła udział w wykładzie pt. „Geometria 

władzy. Media i przemoc” wygłoszonym przez dr. 

Tomasza Bielaka, pracownika naukowego Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

K.S. 
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Pielgrzymka gimnazjalistów do Szczyrku 

       Kwiecień jest ważnym mie-
siącem dla każdego gimnazjalisty. 
Nawet najbardziej zatwardziali 
uczniowie zaczynają otwierać 
swoje podręczniki. Oczywiście nie 
trzeba nikomu powtarzać, że eg-
zamin gimnazjalny ma bardzo 
duże znaczenie, ponieważ jego 
wynik decyduje o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej, a zatem o na-
szej przyszłości. Aby prosić o po-
wodzenie na egzaminie, klasy 
trzecie gimnazjum wraz z wycho-
wawcami i katechetą 17.04.2012r. 
pojechały na pielgrzymkę do 

Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkow-
skiej. 
 Dzień ten, jak każdy w naszej 
szkole, rozpoczęliśmy od apelu. Następ-

nie z parkingu obok szkoły udaliśmy się 
autokarem do Szczyrku. Pomiędzy mo-
dlitwami towarzyszącymi każdej piel-
grzymce znaleźliśmy czas na rozmowę  
z kolegami. Po dotarciu na miejsce ks. 
Karol oprowadził nas wokół Sanktua-
rium, po czym usłyszeliśmy kilka słów 
na temat historii tego miejsca. Następnie 
odbyła się Msza Święta w intencji  
naszych egzaminów, a także za wycho-
wawców i nauczycieli. Po Mszy upiekli-
śmy sobie kiełbaski. Mimo zimna humo-
ry nam dopisywały, znaleźli się nawet 
chętni na dziecięce zabawy. Na koniec 
odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia i ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Miejmy nadzieję, że Pan Bóg obdarzy 
nas swoimi łaskami i nasze prośby zosta-
ną wysłuchane. 

Szymon Łomzik    

  20 kwietnia odbyło się 

w naszej szkole spotkanie  

z przedstawicielami Federacji 

Rodzin Katyńskich. Konferen-

cja zorganizowana była z oka-

zji obchodów Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej. 

Dyrekcja, przedstawiciele klas oraz uczniowie są-

siednich szkół zebrali się w nowym kościele, aby 

zgłębić wiedzę na temat tej straszliwej zbrodni oraz 

posłuchać świadectwa ludzi, których rodziny zosta-

ły naznaczone tą tragedią. Nasi goście opowiedzieli 

zarówno o samej zbrodni, jak i o problemach, z jaki-

mi borykali się w późniejszym czasie: ukrywanie 

prawdy przez władze komunistyczne, walka z Ro-

sjanami o ujawnienie dokumentów i materiałów, 

walka o zbudowanie cmentarzy. Ta walka Rodzin 

Katyńskich trwa nadal, gdyż do dzisiaj nie zostały 

ujawnione wszystkie listy i dokumenty. Osoby, któ-

rych bliscy zginęli w Katyniu, mają nadzieję, że  

w przyszłości ujawnione zostanie wszystko, co spo-

czywa w rosyjskich archiwach.  

 Po zakończeniu konferencji nadszedł czas 

na rozmaite pytania. Następnie symbolicznie złożo-

no kwiaty, a obchody zakończyła uroczysta Msza 

święta. Pozostajemy wdzięczni naszym gościom 

oraz dyrekcji za zorganizowanie spotkania upa-

miętniającego zbrodnię katyńską. Było ono dla nas, 

uczniów i młodych Polaków, ważną lekcją historii. 

 

Dorian Gierek 

Spotkanie z przedstawicielami Rodzin Katyńskich 
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„Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny.” 

 W poniedziałek 23 kwietnia po raz ostatni 

zadzwonił dzwonek dla tegorocznych maturzy-

stów. Parę dni później, 26 kwietnia, odbyła się uro-

czystość pożegnania klas trzecich LO i czwartych 

technikum. Ostatni raz jako uczniowie zasiedli  

w szkolnych ławach. Po tak długim czasie spędzo-

nym w murach szkoły salezjańskiej przyszło im po-

żegnać się z miejscem ich prawdziwego dorastania. 

To właśnie tutaj nabyli umiejętności radzenia sobie 

z problemami. Chwile spędzone w gronie znajo-

mych, kolegów, przyjaciół pozostaną na zawsze  

w ich pamięci. Ścieżki rozejdą się, każdy pójdzie  

w swoją stronę, lecz wspomnienia minionych lat, 

miejmy nadzieję, pozostaną dla nich rzeczywisto-

ścią, do której chcieliby wrócić.  

 Orkiestra pod batutą ks. Zenona Latawca 

przywitała wszystkich zgromadzonych wspaniałym 

koncertem. Po uroczystym wręczeniu świadectw  

i nagród, klasy II licealne w sposób nadzwyczajny 

pożegnały swoich kolegów. Uczniowie obejrzeli 

spektakl pt. „Alicja w Krainie Czarów”. Ukazali 

nam dwa światy,  z jakimi każdy z nas się styka: 

rzeczywisty, który nas otacza i który nie zawsze 

musimy rozumieć oraz świat  fantastyczny, z któ-

rym nigdy się nie rozstanie-

my, bo gdzieś w nas zawsze 

będą ukryte pragnienia po-

wrotu do dzieciństwa i bło-

giej nieświadomości trudów 

życia. Uczniowie przygoto-

wali również nagrody - Sale-

z j a ń s k i e  K r y s z t a ł y  

w następujących kategoriach: 

odkrywca roku, lśniący sportowiec, krystaliczna 

nuta, osoba, która błyszczy pod każdym względem, 

największy kryształ roku, najlepszy organizator, 

mistrz elegancji, sucharmistrz, największy imprezo-

wicz. 

 Na koniec ks. dyrektor Zenon Latawiec 

otrzymał statuetkę Kryształowego Dyrektora z po-

dziękowaniem za trud, który wkłada w to, by nasza 

szkoła żyła, była aktywna i znana oraz za to, że  do-

strzega tych, którzy w czymś są lepsi, zdobywają 

nagrody, reprezentują i rozsławiają szkołę. 

 Na zakończenie uczniowie rozdali maturzy-

stom słoniki, by przyniosły im szczęście na egzami-

nie maturalnym. Szczęść Wam Boże! Do zobaczenia! 

Daria Kubiś 

 27 kwietnia 2012r. uczniowie pragnący wstą-

pić w zacne szeregi młodzieży salezjańskiej, a także 

ich rodzice, mieli okazję zapoznać się z ofertą eduka-

cyjną oraz historią naszej szkoły.  

 A to wszystko w ramach Dnia Otwartego,  

o którym już od jakiegoś czasu informował wielki 

banner zawieszony nad głównym wejściem. Każdy, 

kto przekroczył nasze progi tego dnia, został przy-

witany, a następnie oprowadzony przez jednego  

z doskonale wyszkolonych przewodników—

uczniów rekrutujących się z różnych klas.  

 Odwiedzający zobaczyli na własne oczy, jak 

atrakcyjna i nowoczesna (wbrew pozorom!) jest na-

sza szkoła. Goście byli pod wrażeniem ilości kursów 

oraz zajęć dodatkowych, ale przecież nauka to nie 

wszystko! Nie mogliśmy nie pochwalić się także in-

nymi umiejętnościami - na korytarzu głównym gra 

orkiestry umilała zwiedzanie, z radiowęzła słychać 

było śpiew solistek La Gioi, w nowym kościele wy-

Dzień Otwarty—27 kwietnia 
stawiano spektakl w języku angielskim, a w jednej 

z sal można było wziąć udział w karaoke.  

 Całość wyszła świetnie. Goście, mimo zmę-

czenia spowodowanego pokonywaniem dużej ilo-

ści schodów, wychodzili z uśmiechami na twa-

rzach, pozytywnie oszołomieni. Mamy nadzieję, że 

większość z nich powitamy ponownie – we wrze-

śniu. 

 

Klaudia Świerkot 
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Dają krew i nadzieję :) 

 12 kwietnia 2012 r. nasze szkolne 

koło PCK współpracujące z klubem 

„Kropelka Serca” zorganizowało trzecią  

i ostatnią w tym roku szkolnym akcję 

honorowego krwiodawstwa. Na wezwa-

nie stawiło się 25 osób gotowych służyć 

potrzebującym własną krwią. Po wnikli-

wych badaniach lekarskich na placu boju 

pozostało 17 osób, które oddały ogółem 

prawie 8 litrów krwi (7,650). Cztery oso-

by, w tym jedna dziewczyna, uczyniły to 

po raz pierwszy w życiu, ale było też 

trzech chłopaków oddających krew po 

raz trzeci. Absolutnym rekordzistą pozo-

staje Michał Wieczorek z klasy 4tps, dla 

którego było to już piąte oddanie. Akcja 

obsługiwana przez ekipę z Oddziału Te-

renowego w Oświęcimiu Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa przebiegła bardzo sprawnie.  

 Z naszej strony w roli organiza-

torów po raz kolejny sprawdził się duet 

Żaneta Flasz oraz niżej podpisany. Nie-

stety debiutujący w tej roli Mateusz 

Pniewski odpowiedzialny za wydawanie 

napojów zaliczył małą wpadkę w postaci 

manka.  

  26 kwietnia 2012 podczas akade-

mii z okazji pożegnania klas matural-

nych wyróżniono 29 krwiodawców od-

chodzących z naszej szkoły. Otrzymali 

oni efektowne metalowe breloki ufundo-

wane przez klub HDK PCK „Kropelka 

Serca”, które wręczał, sam będący krwio-

dawcą, ksiądz dyrektor Zenon Latawiec 

wraz z prezesem „Kropelki” J. O. Spe-

cjalne podziękowania otrzymała Żaneta 

Flasz za ogromne, wieloletnie zaangażo-

wanie w pracę szkolnego koła PCK,  

a szczególnie w organizację wszystkich 

akcji honorowego krwiodawstwa. 

Jerzy Orłoś 

 25 kwietnia 2012 w PZ nr 4 Szkół 
Ekonomiczno — Gastronomicznych w 
Oświęcimiu odbyły się XIII Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Ich 
organizatorem był Zarząd Rejonowy 

PCK w Oświęcimiu. Nasze 
szkolne koło PCK, a zarazem 
szkołę reprezentowało pię-
ciu zawodników. Byli to: 
Maciej Brózda, Michał Kre-
towicz i Tomasz Wanat  
z klasy 1Lb, Mariusz Janosz 
z klasy 1 tm oraz Dominik 
Kania z klasy 1td. Uczniowie 
ci zadebiutowali w tej im-

prezie w bardzo dobrym stylu, zajmując 
drugie miejsce. Mieli zaledwie dwa dni 
na przygotowanie, a byli tylko o 0,5 
punktu gorsi od żeńskiej reprezentacji 
Ekonomika, choć wiadomo, że gospoda-
rzom pomagają nawet ściany.   
 W tym miejscu warto też wspo-
mnieć o Tomku Drabczyku i Danielu 
Fajferku z klasy 3mps, weteranach mi-
strzostw z lat ubiegłych, którzy pomagali 
naszym przygotować się do startu. To-
mek Drabczyk jest również autorem 
wszystkich zdjęć z mistrzostw. 

 

Jerzy Orłoś 

HONOROWI DAW-

CY KRWI Z KLAS 

MATURALNYCH: 

 
3La 

Boduch Weronika (1) 

Jura Dorota (1) 

Mielczarek Wojciech 

(2) 

Mleczek Jakub (1) 

Nowak Marta (2) 

Sandacz Agnieszka (1) 

Skrzypiec Artur (1) 

 

3Lb 

Hebda Marta (1) 

Wójcik Barbara (2) 

 

3Lc 

Cwalina Sebastian (1) 

Hajduk Katarzyna (1) 

Harmata Jakub (2) 

Heród Sebastian (1) 

Kapała Marta (1) 

Rąpel Mateusz (1) 

Sołtys Karolina (1) 

 

4td 

Tabaczyński Rafał (1) 

Wyroba Jacek (1) 

 

4tm 

Bies Kamil (1) 

Dopierała Paweł (2) 

Radwański Norbert (1) 
Wieczorek Michał (3) 

 

4to 

Bryła Wojciech (1) 

Ciszkiewicz Maciej (3) 

Kaszuba Krzysztof (1) 

Krupa Krzysztof (2) 

Matyszkiewicz Dawid 

(2) 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 
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„Chcę poznać kraj, z  którego pochodzą moi współbracia...” 
Z księdzem biskupem Clementem Mulenia SDB 

rozmawiają: Malwina Kopijasz i Wiktoria Sobol  

MK, WS: Czy może nam Ksiądz Biskup 

coś powiedzieć o swoim kraju ? 

Ks. Biskup: Zambia to wielki kraj w Po-

łudniowej Afryce z niewielką populacją. 

Obecnie jest nas ok. 14 mln, ale ciągle się 

to zmienia. Mamy 78 grup etnicznych, 

np. Bemba, Tonga, Lunda.  Jeśli chodzi  

o klimat, to w tym momencie pogoda  

w Polsce przypomina pogodę w Zambii, 

u nas też tak pada. Mamy porę deszczo-

wą, rozpoczynającą się na przełomie 

października i listopada, a kończącą się  

w marcu.  Oczywiście mamy także porę 

suchą, kiedy to jest bardzo upalnie. Nasz 

kraj jest typowo rolniczy i niezbyt boga-

ty. To znaczy w miastach jest bogactwo, 

ale w buszu jest bardzo biednie. Upra-

wia się między innymi bawełnę. 

MK, WS: Jacy są Zambijczycy? 

Ks. Biskup: Są to bardzo mili ludzie. 

Właściwie to cudowni ludzie. Ok. 75% to 

chrześcijanie, w tym 23% to katolicy.  

Jednak w Zambii jest też wiele innych 

religii,  które stanowią mniejszy odsetek, 

takich jak anglikanizm, kalwinizm, is-

lam. Istnieją także wierzenia lokalne.  

MK, WS: Ile lat Ksiądz Biskup jest już 

kapłanem? 

Ks. Biskup: Jestem księdzem od 14 lat. 

MK, WS: Gdzie Ksiądz Biskup studio-

wał ? 

Właściwie to w wielu miejscach. Po 2. 

wizytacji wyjechałem do Lesoto w Połu-

dniowej Afryce do nowicjatu. Następnie 

w Johannesburgu i Pretorii studio-

wałem filozofię. W Cinquoli w 

Zambii zrobiłem drugi rok  filozo-

fii. W Nairobi, stolicy Kenii,  skoń-

czyłem teologię. Po 3 latach wyje-

chałem do Rzymu.  

MK, WS: Czy droga Księdza do 

godności biskupa była trudna? 

Ks. Biskup: Cóż, święcenia biskupie 

przyjąłem dopiero w grudniu, więc 

wciąż jestem bardzo niedoświadczony 

(śmiech). Prawdę mówiąc, na samym 

początku jest bardzo ciężko, ponieważ 

musisz się uczyć całkiem nowych rzeczy, 

co zajmuje dużo czasu. Bycie biskupem 

jednak bardzo różni się od bycia 

„zwykłym” księdzem. Poprzez wyjazdy  

i spotkania z ludźmi uczę się wielu waż-

nych rzeczy. Właściwie to wraz z innymi 

księżmi bardzo dużo podróżujemy i na-

trafiamy na wiele nowych sytuacji, które 

wymagają od nas różnych postaw.   

MK, WS: Jaki jest cel wizyty Księdza Bi-

skupa w Polsce? 

Ks. Biskup: Może nie cel, ale cele. Właści-

wie to jest ich kilka. Pierwszorzędnym 

powodem wizyty w Polsce jest fakt, iż 

salezjanie, którzy przybyli do Zambii, 

pochodzą właśnie stąd. Chcę poznać 

kraj, z którego pochodzą moi współbra-

cia. Drugim powodem jest modlitwa. 

MK, WS: Jakie ma Ksiądz wrażenia  

z pobytu w naszym kraju? 

Ks. Biskup: Uważam ze 90 % ludzi, któ-

rych miałem okazję poznać, zrobiło na 

mnie bardzo pozytywne wrażenie. Ale 

jest też 10 % tych, którzy pytają mnie  

o to, czy odpowiada mi polski klimat 

(śmiech). Dotychczas Polska dobrze mi 

się kojarzyła,  jest tutaj spokój, który bar-

dzo mi się podoba. Ponadto macie pięk-

ną infrastrukturę. 

MK, WS:  Dziękujemy za rozmowę. 

Biskup Clement 
Mulenia SDB 

Salezjanin  
z Zambii,  

ordynariusz 
Diecezji – KABWE 

  
17.12.2011r.  
- święcenia  

biskupie 

Wizyta Ks. Biskupa  

w Oświęcimiu 

19.03.2012r. 
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Świąteczny 3 Maja 

3 Maja to szczególne święto dla 

Polaków, ponieważ w swoich obchodach 

łączy zarówno kult najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski,  jak i  rocznicę 

podpisania pierwszej w historii naszego 

kraju konstytucji.  

W  Kościele  katolickim  Maryja 

jest  szczególnie  czczona.  Matka  Boża 

zawsze była obecna w historii narodu 

polskiego. Wszystko zaczęło się 1 kwiet-

nia 1656r.,  gdy w katedrze lwowskiej 

król Jan Kazimierz oddał cały naród pod 

opiekę Maryi. Trzysta lat później episko-

pat Polski na czele z więzionym pryma-

sem Stefanem Wyszyńskim dokonał od-

nowienia ślubów królewskich. W cza-

sach potopu szwedzkiego, 

zaborów, powstań i wojen 

Maryja  Królowa  Polski 

dodawała  siły  Polakom. 

Szczególne  jej  święto  ob-

chodzone jest w maju. Pod-

czas codziennych majówek 

śpiewana jest litania lore-

tańska i pieśni Maryjne. Co 

ciekawe,  Matka  Boża  Częstochowska 

została symbolem wolności w czasie po-

topu  szwedzkiego,  gdy  garstka  mni-

chów  i  żołnierzy  postanowiła  bronić 

klasztoru Pani Jasnogórskiej do ostatniej 

kropli krwi. 

Nie można zapomnieć o drugim 

ważnym wydarzeniu związanym z datą 

trzeciego maja, a mianowicie o obcho-

dach podpisania pierwszej w Europie,  

a drugiej na świecie konstytucji. W mo-

mencie jej podpisania Polska była już po 

pierwszym rozbiorze dokonanym przez 

Rosję, Prusy i Austrię. Niektórzy history-

cy twierdzą, że ta próba ratowania ojczy-

zny byłą przyczyną drugiego rozbioru, 

jednak ja uważam, że Polska pokazała, 

że mimo waśni potrafi zjednoczyć się  

w trudnych chwilach. Niestety konstytu-

cja nie przetrwała długo, bo tylko rok. 

Została  obalona  przez  armię  rosyjską 

wraz konfederacją targowicką po kolej-

nym rozbiorze. Następnie Polska znik-

nęła z mapy Europy na 123 lata. 

W tym czasie nie można było 

obchodzić żadnych świąt narodowych. 

Przywrócono  je  dopiero  po  I  wojnie 

światowej. Niestety potem rozpętała się 

kolejna wojna, a następnie, w czasach 

PRL-u,  zastąpiono  je  świętem  pracy  

i przeniesiono obchody na pierwszego 

maja. W roku 1981 ponownie władze 

świętowały uchwalenie majowej konsty-

tucji. Do roku 1989 w tym dniu często 

dochodziło w Polsce do protestów i de-

monstracji antyrządowych i antykomu-

nistycznych.  Po  zmianie  ustroju,  od 

kwietnia  1990  r.,  Święto  Konstytucji  

3 Maja należy do uroczyście obchodzo-

nych polskich świąt.  

Szymon Łomzik 

3 Maja 

Wydarzyło się również... 

30 marca—Gala finałowa XVI Konkursu 
Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Katarzyna Heród i Jakub Mleczek  z kl. 3 
La odebrali już indeksy na studia. Brawo! 
 
17 kwietnia—finał Konkursu „Mistrz 
Ortografii” w OCK. Szkołę salezjańską 
reprezentowała Anna Rutka z kl. 1 La. 

 
23 kwietnia—Ostatni Dzwonek dla klas 
maturalnych. Szkołę opanował Cyrk 
Chómana. Było głośno i mokro... 

24 kwietnia— zmiana nastroju, czyli piel-
grzymka maturzystów na Jasną Górę.  
 
24-26 kwietnia  - egzaminy gimnazjalne. 
To był prawdziwy  trzydniowy maraton. 
Wszyscy przeżyli. 
 

26 kwietnia  -  chwila prawdy, czyli wy-
wiadówka podsumowująca trzeci okres 
nauki. Jeszcze nie wszystko stracone :) 
 

K.S. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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Poznajmy się bliżej! Absolwenci szkoły zawodowej 

 Klasa 3 mechanik  
pojazdów samochodowych 

 Pierwszego września 2009 roku uczniowie 
klasy mps, widząc się po raz pierwszy, nie przy-
puszczali, że trzy lata, które przyjdzie im spędzić 
we własnym gronie, przeminą tak szybko. 
 Pomimo różnych charakterów i osobowości 
wkrótce stworzyliśmy zgraną paczkę. Nie obyło się 
bez mniejszych lub większych „atrakcji”, które 
przyprawiały nauczycieli o bóle głowy. Większość 
tych sytuacji traktowano ulgowo i z uśmiechem. 
Wielu nauczycieli obecnie uważa nas za sympatycz-
ną klasę i z pewnością na długo zapamięta. Trzeba 
przyznać, że zarówno lekcje, jak i praktyki przebie-
gały w pogodnej atmosferze. Na zajęciach teore-
tycznych i praktycznych nabyliśmy cenną wiedzę 
fachową oraz zdobyliśmy wiele informacji od na-

szych instruktorów. Kolejną szansą zdobycia odpo-
wiednich kwalifikacji były różne kursy, w których 
uczestniczyliśmy. Pod kierunkiem naszego wycho-
wawcy, pana Wojciecha Kościelniaka, nauczyliśmy 
się pokory w stosunku do wykonywanych zadań. 
 Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w szko-
le salezjańskiej zaowocuje w przyszłości i przyczyni 
się do wielu sukcesów w naszym życiu zawodo-
wym. Na pewno nie pójdzie na marne! 

 Klasa 3 stolarz 
 Jesteśmy klasą o profilu stolarskim, liczącą 
dwudziestu chłopaków. Pan Profesor Stanisław Żak 
to nasz wychowawca oraz nauczyciel fizyki. 
 W planie zajęć oprócz standardowych 

przedmiotów mamy przedmioty zawodowe: tech-
nologię, rysunek techniczny i konstrukcje, maszy-
noznawstwo, no i oczywiście zajęcia praktyczne. Na  
lekcjach teoretycznych zdobywamy wiedzę, którą 
wykorzystujemy na praktykach. 
 Stolarstwo to jedna z naszych pasji zawodo-
wych. Mamy również inne hobby i  jesteśmy w nich 
dobrzy, np. Bartek Ryś to świetny piłkarz „Soły 
Oświęcim”, Wojtek Furtak gra w dwóch orkiestrach 
na puzonie i ma własny zespół, w którym  jest per-
kusistą.  Mistrzem patelni jest Mateusz Gajec, nato-
miast  Mateusz Antecki  to odważny strażak. To 
tylko kilka przykładów.  Każdy w trzeciej „ST” ma 
ciekawą osobowość  i można napisać o nim wiele 
pozytywnych rzeczy. Na koniec dziękujemy nasze-
mu  wychowawcy, dyrekcji , wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom za przekazaną wiedzę,  miłą 
atmosferę oraz za trzy lata spędzone z nami.     

 Klasa 3 operator obrabiarek skrawających 
            

Nasza klasa liczy 15 osób, każdy jest wyjątkowy i na 
swój sposób inny. Nad całą klasą pilnie czuwa nasz 
wychowawca, pan Stanisław Żak, który stara się o 
jak najlepsze wychowanie tych piętnastu swawol-
nych Dyziów, nie dopuszczając żadnych zaniedbań. 
Nasza klasa jest zgrana i ma wiele zainteresowań, 
między innymi zawód, którego się uczymy. Można 
by o nas napisać  o wiele więcej, ale po co? 
           Chcielibyśmy podziękować wszystkim, któ-
rzy włożyli trud w przekazanie nam wiedzy, 
w szczególności naszemu wychowawcy za wycho-

wanie i poprowadzenie nas w dobrym kierunku 
życia. Dziękujemy! 
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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 

Dzień Matki 

KOCHAM  JĄ... 
 
 

...BO  MNIE  URODZIŁA. 

...BO  JEST  WYROZUMIAŁA. 

...BO  NIGDY  SIĘ  NIE  GNIEWA. 

...BO  ZAWSZE  MA  DLA  MNIE  CZAS. 

...BO DZIĘKI  NIEJ  JESTEM  LEPSZYM  CZŁOWIEKIEM. 

...BO  NIKT  NIE  KOCHA  MNIE  TAK  JAK  ONA. 

...BO  MOGĘ  JEJ  WSZYSTKO  POWIEDZIEĆ. 
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