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Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

W tym numerze: 

Uroczystość Bożego 

Ciała 

1 

Najświętsze Serce 

Jezusa 

2 

Poznać księdza Bosko, 

cz. 9 

3 

Zasnęła w Panu... 3 

Pielgrzymka do 

Włoch 

4 

Savionalia 5 

Kolejne certyfikaty 

CISCO 

5 

Wymiana  

z Hanowerem 

6 

Absolwenci 2012 7 

Konkurs matematycz-

ny Rusz głową 

11 

Uroczystość Matki 

Bożej WW 

11 

Salezjański Piknik 

Rodzinny 

12 

Doroczny Zjazd BWS 12 

Komers klas III 

gimnazjum 

13 

Majówka w Orato-

rium 

14 

Turniej o Puchar 

Dziekana 

14 

Naznaczeni Duchem 15 

Tu byliśmy! Nasze 

wycieczki 

16 

 W pierwsze dni czerwca, wraz  

z całym Kościołem, przeżywaliśmy w na-

szej parafii Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie 

Uroczystością Bożego Ciała. W tym roku 

Msza Święta na rozpoczęcie odbyła się  

w naszym Sanktuarium. Bezpośrednio po 

niej wszyscy wyruszyli w tradycyjnej pro-

cesji do czerech ołtarzy, by zakończyć ją 

przy kościele Wniebowzięcia NMP. Jak to 

już bywało w poprzednich latach, proce-

sja przemaszerowała ulicami Starego Mia-

sta, by zabrać Chrystusa, Boga i Pana, 

między nasze domy, do miejsc pracy. 

 Minęło sporo czasu od roku 1245, 

kiedy to w miejscowości Liege odbyła się 

po raz pierwszy procesja Bożego Ciała. 

Jak podaje tradycja, bezpośrednim impul-

sem do ustanowienia święta miał być cud, 

jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam 

kapłan odprawiał Mszę świętą, po Prze-

istoczeniu kielich trącony ręką przechylił 

się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilka-

naście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chry-

stusa na korporał. Przerażony kapłan  

ujrzał, że postacie wina zmieniły się  

w postacie krwi. Zawiadomiony o tym 

cudzie papież, który przebywał wówczas 

w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten 

święty korporał. Do dnia obecnego znaj-

duje się on w bogatym relikwiarzu w ka-

tedrze Orvieto. Dotąd widać na nim  

plamy, a w czasie procesji Bożego Ciała 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Uroczystość Bożego Ciała  
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obnosi się go zamiast monstrancji. 

 Uroczystość Bożego Ciała 

jest więc dla nas wyrazem wiary w 

prawdziwą i realną obecność Chry-

stusa pod postaciami Chleba i Wina. 

Ofiarowując się za nas i dla naszego 

zbawienia, pragnął zostawić nam 

rzecz najcenniejszą – nie jakiś znak 

czy symbol – ale samego siebie. Sam 

chciał być pokarmem dla nas  

w drodze do niebieskiej ojczyzny. 

Taki wielki i wspaniały dar powinien 

zachęcać każdego chrześcijanina, by 

z niego codziennie korzystać. Każda Eu-

charystia jest ucztą, na którą jesteśmy 

zaproszeni. To przecież podczas komunii 

św. przyjmujemy tego samego Chrystu-

sa, którego w procesji Bożego Ciała zano-

simy pomiędzy nasze domy. 

 Na koniec warto dodać, że pro-

cesja eucharystyczna w Boże Ciało to nie 

tylko tradycja, ale także wyraz naszej 

wiary. To publiczna manifestacja tych 

prawd, w które wierzymy. Stąd potrzeba 

nam w tych procesjach uczestniczyć. Jeśli 

my – ludzie wierzący – nie będziemy 

tego robić, to kto uczyni to za nas? Nie 

bójmy się publicznie „chwalić” tym naj-

cenniejszym darem, jaki posiadamy – 

samym Bogiem – bo to jest nasza ostoja  

i źródło nadziei. 

 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Uroczystość Bożego Ciała (Ciąg dalszy ze strony 1) 

 Miesiąc czerwiec w swojej wy-

mowie liturgicznej upływa pod zna-

kiem Przenajświętszego Serca Pana 

Jezusa.  Na nabożeństwach czerwco-

wych modlimy się codziennie słowami 

litanii do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa.  

 Kult Serca Jezusowego w Ko-

ściele dojrzewał stopniowo. Do rozpo-

wszechnienia się  nabożeństwa do Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa przyczyni-

ła się skromna zakonnica  ze zgromadze-

nia sióstr wizytek. To do niej Chrystus 

przemawiał: „Moje Boskie Serce tak pło-

nie miłością ku ludziom, że nie może 

dłużej utrzymać tych płomieni goreją-

cych, zamkniętych w moim łonie. Ono 

pragnie rozlać je za twoim pośrednic-

twem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi 

Bożymi skarbami”. 

 Czcząc to Boże Serce, dziękujmy 

za to, że jest tak pełne dla nas dobroci  

i miłosierdzia, zwłaszcza w sakramencie 

pokuty. Dziękujmy za to, że w każdej 

chwili z tego miłosierdzia możemy  

skorzystać. Niech każdy nasz udział  

w nabożeństwach czerwcowych będzie 

wynagrodzeniem dla Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa za oziębłość i ignorancję 

ze strony ludzi, którzy nie zawsze z tego 

dobrodziejstwa potrafią czerpać. 

 Dziękując Bogu za dar Jego prze-

baczenia, pamiętajmy, że nabożeństwo 

do Serca Jezusowego nakłada również 

zobowiązania. Nikt nie powinien nad-

używać dobroci Bożego Serca i ranić Go  

na nowo grzechami. Ale kiedy człowiek 

w swojej słabości jednak upadnie, ma 

prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, 

które gotowe jest przyjść nam z pomocą  

i nas wybawić. 

 

 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Najświętsze Serce Jezusa  

św. Małgorzata 
Maria Alacoque 

 

Oblubienica  

Serca 
Jezusowego 

Ks. proboszcz 
Jerzy Brońka 

podczas procesji 
Bożego Ciała 
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Poznać księdza Bosko, cz. 9  

Założenie Towarzystwa Salezjańskiego  

 Ks. Bosko, 

widząc bardzo szyb-

ki rozwój swych ora-

toriów, zdał sobie 

sprawę, że niebawem nie będzie w stanie udźwi-

gnąć tego dzieła własnymi siłami. Z tego powodu 

rozpoczął przysposabiać swoich zdolniejszych wy-

chowanków do pójścia w jego ślady. Postanowił 

uczyć ich łaciny, licząc na to, że jako księża zechcą 

mu pomagać w prowadzeniu oratoriów. Niestety, 

rezultaty okazały się dość mizerne, bo po początko-

wym zapale wszyscy potencjalni kandydaci kolejno 

odchodzili i trzeba było wszystko zaczynać od po-

czątku. Nie powiódł się również pomysł zaprosze-

nia do współpracy księży diecezjalnych. 

Po kilku latach niepowodzeń ks. Bosko po-

stanowił jeszcze raz powrócić do idei, by wśród 

swoich chłopców z oratorium szukać kandydatów 

na księży. W czerwcu 1852 roku zebrał kilku z nich 

w swoim pokoju i podzielił się z nimi pragnieniem 

utworzenia stowarzyszenia, którego celem będzie 

praca dla dobra ubogiej młodzieży. Historia zapa-

miętała nazwiska owych młodzieńców. Byli to: Rua, 

Cagliero, Rocchetti i Artiglia. 

W styczniu 1854 roku ta mała gromadka 

przyjęła nazwę: na cześć św. Franciszka Salezego 

postanowili nazwać się salezjanami. Złożyli przy-

rzecznie pomocy księdzu Bosko, które później mieli 

zamienić na ślub. 25 marca 1855 r. kleryk Michał 

Rua jako pierwszy złożył na ręce ks. Bosko roczne 

śluby. Jak się okazało, po śmierci ks. Bosko miał on 

stać się jego pierwszym następcą jako przełożony 

generalny Towarzystwa Salezjańskiego. 

Po kleryku Rua w niewielkich odstępach 

czasu śluby złożyli także inni klerycy. Ks. Bosko 

zrozumiał, że powiększającemu się stowarzyszeniu 

musi nadać ramy prawne przez napisanie reguł.  

W tym samym roku naszkicował ich pierwszy  

zarys. Niestety, okazało się, że droga do pełnego 

zatwierdzenia zgromadzenia zakonnego była jesz-

cze bardzo długa, ponieważ władze Piemontu,  

nastawione bardzo antyklerykalnie, nie godziły się 

na zakładanie nowych zakonów. Przeciwnie – zako-

ny, które już istniały, były kasowane i likwidowane.  

Po wielu latach wysiłków udało się wreszcie 

zatwierdzić zgromadzenie salezjańskie niejako 

„kuchennymi drzwiami”: nie jako zakon, lecz sto-

warzyszenie wolnych obywateli, prowadzących 

działalność edukacyjno-wychowawczą wśród mło-

dzieży. Z tego powodu także nazewnictwo salezjań-

skie odbiegało od obowiązujących zwyczajów ko-

ścielnych: „klasztor” został zastąpiony przez „dom 

zakonny”, „przeor” przez „dyrektora”, zaś 

„prowincjał” przez „inspektora”. Co ciekawe, takie 

rozwiązanie podpowiedział księdzu Bosko sam mi-

nister sprawiedliwości Urban Ratazzi, z jednej stro-

ny zdeklarowany antyklerykał, a z drugiej – wielki 

sympatyk dzieła ks. Bosko. 

Towarzystwo Salezjańskie od samego po-

czątku dynamicznie się rozwijało. W roku 1863 zo-

stał otwarty pierwszy zakład salezjański poza Tury-

nem w Mirabello Monferrato, potem w 1864 drugi 

w Lanzo, a w 1869 trzeci w Varazze. W ciągu kolej-

nych 25 lat dzieło salezjańskie rozpowszechniło się 

niemal na całym świecie.  

Ks. Marcin Kaznowski 

 W środę 23 maja br. w Sanktuarium Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych odbył się pogrzeb śp. 

Olgi Gretki, mamy salezjanina, księdza Wojciecha.  

 W pogrzebie wzięło udział 42 księży oraz 

ponad 50 kleryków z WSDTS w Krakowie i Lądzie - 

gdzie wychowawcą i wykładowcą filozofii jest ks. 

Wojciech. Zmarłą żegnał również drugi syn wraz  

z rodziną oraz licznie zebrani sąsiedzi i przyjaciele 

rodziny. Okolicznościowe kazanie podczas Mszy 

św. wygłosił ks. Adam Paszek – wikariusz inspekto-

ra, a konduktowi żałobnemu do grobu przewodni-

czył ks. proboszcz Marek Dąbek. Zmarła Olga za 

życia była oddanym nauczycielem i wychowawcą 

młodego pokolenia, za co dziękowali jej tak wycho-

wankowie, jak i koledzy nauczyciele. 

 

                  

                     Ks. Bogdan Nowak 

 Zasnęła w Panu...  
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Kartki ze szkolnego kalendarza… 

Pielgrzymka do Włoch 

 Jak co roku, w dniach od 30 kwietnia do 7 

maja, odbyła się organizowana przez ks. Andrzeja 

Polichta pielgrzymka do Włoch. Ponad czterdziestu 

uczestników wyruszyło autokarem spod szkoły. 

Nie mogło zabraknąć Pana Andrzeja Wanata – ka-

merzysty, który od momentu sprawdzenia obecno-

ści filmował wyjazd pielgrzymów z Oświęcimia. 

 Pierwszym miejscem, w jakim zatrzymali-

śmy się w drodze do Włoch, był Wiedeń. Mieliśmy 

okazję podziwiać jego zabytki nocą, a naszym prze-

wodnikiem w tym miejscu był ksiądz Marcin Ka-

znowski. Wczesny poranek zastał nas w Wenecji. 

Spędziliśmy w tym niezwykłym mieście – pośród 

kanałów, mostków i gondoli – prawie cały dzień. 

Pierwszą pielgrzymkową Mszę św. odprawiliśmy 

w podziemiach Bazyliki św. Marka. Tego samego 

dnia wieczorem dotarliśmy do Foligno - miejsca 

naszego zakwaterowania. Jak zawsze z ogromną 

serdecznością na miejscu powitał nas ojciec Marian. 

 Nursja to niewielkie miasteczko związane  

z postacią św. Benedykta, założyciela zakonu bene-

dyktynów i patrona Europy. Położone jest wśród 

zielonych wzgórz Umbrii. Niedaleko leży Cascia, 

gdzie znajdują się relikwie św. Rity – patronki trud-

nych spraw. Urodziła się w Roccaporena. Można 

tam zwiedzić jej dom rodzinny i wspiąć się na górę, 

na której zbudowano kapliczkę wokół skały, gdzie, 

jak głosi tradycja, św. Rita często się modliła.   

 Na naszej pielgrzymkowej trasie nie mogło 

zabraknąć Wiecznego Miasta. Zwiedzając Bazylikę 

św. Piotra, zatrzymaliśmy się dłużej przy grobie bł. 

Jana Pawła II. Następnie wraz na naszymi prze-

wodnikami,  ks. Tomaszem  i  Marcinem, podążyli-

śmy szlakiem wielkich bazylik Rzymu. Mieliśmy 

okazję przekonać się, że Rzym to miasto kontra-

stów, gdzie nowoczesne metro sąsiaduje z dostoj-

nymi ruinami Koloseum.      

 Kolejnego dnia wyruszyliśmy do Lanciano, 

słynącego z Cudu Eucharystycznego, a następnie 

do Manopello, gdzie znajduje się wizerunek Pana 

Jezusa z chusty Marii Magdaleny. Była to wyprawa 

pełna przygód, zarówno przyjemnych (ciepłe wody 

Adriatyku), jak i niebezpiecznych (za wąskie ulicz-

ki, za niskie mosty, jazda pod prąd i samochód-

przeszkoda...) 

 Ostatnim punktem pielgrzymki śladami 

wielkich świętych był Asyż, skąd, jak wiadomo, 

pochodzili św. Franciszek i św. Klara. Najpierw 

zwiedziliśmy Asyż górny i bazylikę, w której znaj-

duje się grób Franciszka, a  następnie Asyż dolny, 

gdzie podziwialiśmy bazylikę patriarchalną Santa 

Maria degli Angeli, a w niej maleńką kapliczkę zbu-

dowaną przez św. Franciszka – Porcjunkulę. Tam 

też miała miejsce Msza św.  

 Ostatni wieczór upłynął w pogodnej atmos-

ferze, wśród tańców, piosenek i żartów ks. Polichta. 

Ci,  którzy uczestniczyli w wyjeździe po raz pierw-

szy, przeszli specjalny pielgrzymkowy chrzest.   

  Pielgrzymka dla każdego jest czymś innym. 

Dla jednych turystyczną atrakcją, dla innych ma 

charter duchowy. Niektórzy najbardziej cenią sobie 

zawarte podczas niej przyjaźnie i znajomości. Naj-

ważniejsze jednak jest to, aby każdy z nas, pielgrzy-

mów, umocnił swoją wiarę i aby ona zaowocowała 

w codzienności, do jakiej powróciliśmy. 

Daria Bębenek 
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Savionalia 2012 

 W piątkowe popołudnie 11 maja rozpoczęły 

się w Krakowie Savionalia. Uczestniczyła wnich 

grupa młodzieży z naszej szkoły, orkiestra szkolna  

i zespół La Gioia.   

 Od razu po dotarciu do Krakowa orkiestra 

porzuciła bagaże i rozpoczęła koncert. Byliśmy chy-

ba pierwszą grupą, która przyjechała na tegoroczne 

Święto Młodych ku czci Dominika Savio. Jednak 

wkrótce po nas na zielonej łące, na skraju której  

stała scena, zebrało się sporo osób. Łatwo było  

rozpoznać Skawę czy Rzeszów – wszyscy w jedna-

kowych, salezjańskich, niebieskich lub zielonych 

koszulkach.  

 Punktualnie o 18.00 miała miejsce prezenta-

cja grup, które przyjechały na spotkanie. Wszystko 

odbywało się w atmosferze pełnej śmiechu – zgod-

nie zresztą z hasłem Savionaliów: „Bądź radosny”.  

Na koniec dnia w blaskach zachodzącego słońca 

zebraliśmy się pod krzyżem na krótką refleksję mo-

dlitewną.   

 Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście od 

odśpiewania „Kiedy ranne wstają zorze”. A potem? 

Cóż, potem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był 

Turniej Dominikowy, czyli zawody sportowe. Były 

występy teatralne. Była konferencja na temat rado-

ści. Były tańce w strugach deszczu. Był obiad i kieł-

baski z ogniska. Był konkurs na temat św. Jana Bo-

sko. Były koncerty. Była nawet okazja do obejrzenia 

filmu! Każda z grup, która znalazła się na Saviona-

liach, miała za zadanie przygotować któryś z punk-

tów programu. Popołudniu na Kraków wyruszyły 

grupy biorące udział w „city game”. Uwieńczeniem 

czasu spędzonego w radości ze znajomymi i księ-

dzem Bosko okazały się 

dwa wydarzenia wie-

czoru. Pierwszym było 

oczywiście nabożeń-

stwo, podczas którego 

można było przyjąć 

Komunię Świętą. Dru-

gim – koncert zespołu Love Story. Nie da się ukryć, 

że podczas koncertu wezwanie „Bądź radosny” 

zrealizowaliśmy w stu procentach. 

 Przed niedzielną Mszą św. tłum młodzieży 

uczył się pieśni do nabożeństwa pod wodzą zespo-

łu La Gioia na czele z ks. Kaznowskim oraz dwóch 

Afrykańczyków. Liturgii przewodniczył ks. Marek 

Chrzan. W jej trakcie nastąpiło wręczenie dziesię-

ciorgu młodym ludziom krzyży misyjnych. Uczest-

nicy Święta Młodych mieli okazję dowiedzieć się, że 

wolontariusze z SWM wyruszają m.in. do Sierra 

Leona, Boliwii i Peru. Po nabożeństwie odbyło się 

wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Savio-

naliów. Kategorii było mnóstwo, jednak zwycięzcą 

klasyfikacji generalnej okazał się Lublin, który za 

dobrą zabawę i zaangażowanie w organizację im-

prezy otrzymał gorące podziękowania i bon warty 

1500 zł.  

 Wśród ogólnej radości i euforii rozpoczęły 

się tańce. Nie mogło przecież zabraknąć naszego 

belgijskiego! Niezwykłą popularność zyskał sobie 

też układ wymyślony przez grupę z Rzeszowa do 

piosenki „Country roads”. Zabawie nie było końca. 

Ale jak powiedział ks. Gołebiowski: „Chcecie jesz-

cze raz? To przyjedźcie tu w przyszłym roku!”  

Daria Sosna 

 Kolejne certyfikaty CISCO  

 18.05.2012r. Na porannym apelu odbyło się 

uroczyste wręczenie certyfikatów CISCO dla kolej-

nej grupy uczniów klasy 1lc. Egzaminy zdawali 

podczas lekcji informatyki z ks. Marcinem Kaznow-

skim. Otrzymanie certyfikatu wymagało zaliczenia 

10 egzaminów dotyczących m.in. sieci komputero-

wych, budowy czy zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy użytkowania komputera. Każdy egzamin 

musiał zostać zaliczony na co najmniej 70 procent. 

Możliwe było poprawienie go, ale za każdym razem 

poprzeczka podnosiła się o 5%. Certyfikat liczy się 

na całym świecie i otwiera drogę do profesjonalnej 

informatyki. 

 Do szczęśliwców, którzy mieli zaszczyt ode-

brać certyfikaty, zaliczają się : Dawid Korwin, Patry-

cja Pilch, Patrycja Piegzik, Artur Olejarz, Dorian 

Gierek, Marta Mańka, Szymon Fabin, Iwo Bytomski, 

Weronika Pokucińska, Marcin Wadoń,Bartosz Pal-

ka, Tomasz Świst, Mariusz Kaszuba. 

A.P. 
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Wymiana z Hanowerem 

Wymiana naszej placówki z Hanowerem 

trwa już od 2004 r. W tym roku do Oświęcimia przy-

jechało 10 osób z  Hanoweru i 6 z Hettstedt wraz  

z opiekunami. Wymiana trwała od 2 do 16 maja, 

wzięło w niej udział dwanaścioro uczniów z naszej 

szkoły.   

3 maja o godz. 9.30 gości powitał dyrektor 

szkoły ks. Zenon Latawiec. Młodzież wzięła udział 

w paradzie z okazji święta Konstytucji 3 Maja, a na-

stępnie polscy i niemieccy uczestnicy wspólnie 

zwiedzali Oświęcim. 

W programie spotkań „Auschwitz-

begegnungsprojekt” są wspólne działania na terenie 

obozu Auschwitz i Birkenau, a także Wioski Dzie-

cięcej - fundacji „Bliżej człowieka”. W muzeum mło-

dzież pomaga w różnych pracach konserwatorskich, 

a w Wiosce Dziecięcej - w pracach remontowych na 

placu zabaw. W tym roku zostały wyremontowane 

dwa szczyty domków, w jednym z nich wymienio-

no wszystkie deski i wymalowano, a w drugim za-

bezpieczono przed dalszym niszczeniem i również 

wymalowano. Na placu zabaw zamontowaliśmy 

kosze do koszykówki, tablice do nauki strzelania 

goli, fundament pod lampę, odnowiliśmy piaskow-

nicę dla dzieci, naciągnęliśmy linę na zjeżdżalni.  

W trakcie tych spotkań młodzież pod kierunkiem 

jednego z opiekunów przygotowywała smaczne 

obiady. 

Wspólnie spędzany czas wypełniała nie tyl-

ko praca, ale także atrakcje kulturalno-rozrywkowe, 

m.in. rozgrywki w piłkę nożną z dziećmi z Wioski. 

Uczestnicy wymiany mieli okazję spotkać się we 

franciszkańskim Klasztorze Maksymiliana Kolbe  

w Harmężach z byłym więźniem, prof. Marianem 

Kołodziejem i przejść z nim przez „Auschwitz Labi-

rynt”. 

W kolejnych dniach zwiedziliśmy fabrykę 

samochodów Fiat Auto Poland w Tychach, kopalnię 

soli w Bochni i Kraków. 14 maja wieczorem udali-

śmy się na zamek w Oświęcimiu, po czym odbyło 

się oficjalne spotkanie z prezydentem miasta Oświę-

cimia p. Januszem Chwierutem.  

Dzięki wymianie uczestnicy mieli wiele oka-

zji do dobrego poznania się podczas wykonywanych 

prac, rozgrywek sportowych i wycieczek. Zamierze-

niem programu „Auschwitzbegegnungsprojekt” jest 

głębsze poznanie Miejsca pamięci - byłego obozu. 

Chodzi przede wszystkim o to, aby zachować pa-

mięć o tym, co się tu, w Oświęcimiu, dokonało, aby 

nie dopuścić do powtórzenia się tej tragedii.  

W narodzie, który nie zna swojej historii, może się 

ona powtórzyć. 

Wspólnie wykonywane prace, zwłaszcza na 

terenie Wioski Dziecięcej w Rajsku dały młodzieży 

wiele satysfakcji, gdyż przekonała się, ile można  

zrobić dla osieroconych dzieci. Połączenie pracy, 

wycieczek, spotkań kulturalnych, sportowych i roz-

rywkowych sprawia, że projekt jest atrakcyjny, po-

trzebny i młodzież chętnie w nim  uczestniczy. War-

tością samą w sobie jest możliwość praktycznej na-

uki języka obcego. 

Finansowo wspiera nas PNWM, strona nie-

miecka i rodzice. 

Ks. Marian Skóra 
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Konkurs matematyczny „Rusz głową”  

 Ile rodzeństwa jest w rodzinie,  

w której każdy z braci ma po jednej sio-

strze? W jakim czasie na szczyt siedem-

nastometrowego drzewa wdrapie się gą-

sienica, która w nocy posuwa się dwa 

metry w górę, a w dzień spada o 1 metr 

w dół? Jak przełożyć dwie zapałki i guzi-

czek, aby zbudowana z nich krowa pa-

trzyła w drugą stronę? 

 Z takimi oto zadaniami 17 maja 

zmierzyli się uczniowie klas pierwszych 

gimnazjum w pierwszym etapie I edycji 

szkolnego konkursu matematycznego 

„Rusz głową”. Najlepszymi w logicznym 

myśleniu okazali się: Piotr Jura (1Gb), 

Stanisław Juszczyk (1Gc), Aleksandra 

Holak  (1Ga), Magdalena Balwierz  (1Ga), 

Bartłomiej Sikora (1Ga), Izabela Spiecho-

wicz (1Ga), Celina Michalska (1Gb) i Pa-

weł Sandorski (1Ga). To właśnie oni 

otrzymali przepustkę do finału, który 

rozegrał się 28 maja. Najlepszym wśród 

logików okazał się Piotr Jura (1Gb). Miej-

sce drugie zajęła Aleksandra Holak  

(1Ga), a trzecie wywalczyli Magdalena 

Balwierz (1Ga) oraz Stanisław Juszczyk 

(1Gc). Nagrody i dyplomy uznania zosta-

ły wręczone na porannym apelu. 

Serdecznie gratulujemy! 

 Jednocześnie zapowiadamy  

w następnym roku II edycję konkursu. 

Podejmiemy próbę wyłonienia mistrza 

logicznego myślenia w gimnazjum! Na 

ciekawą rywalizację w roku szkolnym 

2012/2013 mogą liczyć również ucznio-

wie liceum i technikum, bowiem dla nich 

w październiku rusza liga zadaniowa. 

Zatem już od dzisiaj trenujcie! 

 

Marta Korczyk 

Uroczystość Wspomożycielki  

 24 maja przypada święto Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych. Taki wi-

zerunek Maryi znajduje się w Turynie.  

Przed tym obrazem modlił się niejedno-

krotnie św. Jan Bosko, powierzając Matce 

najświętszej swoje życie i pracę. Po śmier-

ci Matusi Małgorzaty wybrał Maryję na 

swoją Matkę. 

 W Sanktuarium Wspomożenia 

Wiernych w Oświęcimiu znajduje się 

wierna kopia obrazu z Turynu. W tym 

szczególnym dniu cała społeczność szkol-

na zgromadziła się w kościele, aby prze-

żyć wspólnie Mszę św. Była to Msza pry-

micyjna ks. Łukasza Krysmalskiego, któ-

ry przez dwa lata w naszej szkole i inter-

nacie pełnił asystencję. Podczas liturgii 

obecna była również rodzina ks. Łukasza. 

 W imieniu całej wspólnoty księ-

dza prymicjanta powitał dyrektor Zakła-

du Salezjańskiego w Oświęcimiu, ks. 

Bogdan Nowak, który wręczył mu, przy-

wiezioną z Włoch przez ks. Zenona La-

tawca, figurkę św. Jana Bosko. Następnie 

przedstawiciele samorządu szkolnego 

złożyli życzenia szanownemu prymicjan-

towi, cytując słowa ks. Jana Twardow-

skiego: „Szczęściem jest - własnym świa-

tłem już nie świecić, tylko Boga poko-

chać. Światłem Boga płonąć”.  

 Kazanie tego dnia było dialogiem 

ks. Andrzeja Polichta z ks. Marcinem Ka-

znowskim, w którym obalili oni funkcjo-

nujące współcześnie stereotypy na temat 

kapłaństwa i kapłanów. Na zakończenie 

ks. Łukasz udzielił wszystkim błogosła-

wieństwa prymicyjnego. 

 

Księże Łukaszu!  

Życzymy, byś przez całe życie podążał  

z nadzieją i ufnością za Panem. Ciesz się 

światem i spotkanymi ludźmi, a Twoje 

serce niech przepełniają miłość i radość.  
 

Marta Korczyk 

 

2 x 2 = ??? 

Ksiądz Łukasz  

Krysmalski 
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III Salezjański Piknik Rodzinny  

 Salezjańskie pikniki rodzinne stają się powoli 

tradycją. Niedawno, bo 26 maja, odbył się już trzeci 

pod hasłem „Rodzina największą wartością”. Jak 

każde tego typu wydarzenie w naszej szkole, piknik 

rozpoczął się odtańczeniem „belgijskiego”. Wspólny 

taniec poprzedziło przecięcie symbolicznej wstęgi 

przez księdza dyrektora Zenona Latawca, który do-

konał tego aktu w obecności przewodniczącej Rady 

Rodziców - pani Aliny Naglik, Prezydenta Oświęci-

mia - pana Janusza Chwieruta oraz posła na Sejm 

Rzeczypospolitej - pana Tadeusza Arkita.  

Po uroczystym otwarciu imprezy zaprezen-

towały się dwie szkoły tańca: Presiż i Astra. Następ-

nie wysłuchaliśmy recitalu Krzysztofa Szymaszka 

oraz koncertu w wykonaniu zespołu Wolfpack. Nie-

zwykłą atrakcją był występ znanego w Oświęcimiu 

dziecięcego zespołu pieśni i tańca Hajduki. Na sale-

zjańskiej piknikowej estradzie zagościł także z rocko-

wym repertuarem Wiesław Kaniowski „Dziki”. 

 Oczywiście na pikniku nie mogło zabraknąć 

orkiestry dętej pod batutą księdza dyrektora Zenona 

Latawca. Zresztą muzyka rozbrzmiewała przez cały 

czas trwania tego bardzo rodzinnego spotkania, któ-

re przypadło w tym roku w Dniu Matki. Każdy, kto 

chciał obdarzyć ukochaną mamę bukietem, mógł na-

być go na specjalnym stoisku z kwiatami. Nie zabra-

kło pysznych ciast i napojów, a większy głód można 

było zaspokoić kiełbaską z grilla. Najmłodsi goście 

mogli również znaleźć coś dla siebie. Wśród przewi-

dzianych dla nich atrakcji była między innymi dmu-

chana zjeżdżalnia i trampolina. 

 Wyrazem radości w duchu salezjańskim były 

tańce integracyjne animowane przez szkolnego wo-

dzireja, księdza Andrzeja Polichta, w których uczest-

niczyła przede wszystkim młodzież naszej szkoły, 

ale także rodzice, dzieci i wielu miłych gości.  

W trakcie pikniku odbywała się loteria fanto-

wa. Za los o wartości 10 złotych można było wygrać 

nawet pielgrzymkę do Włoch. Dochód z loterii ma 

być przeznaczony na budowę hali sportowej.  

Obok stacji diagnostycznej wystawione były 

modele Fiata, a także Lanci i Alfy Romeo należących 

do koncernu Fiata, który współpracuje z naszą szko-

łą. Około godziny 18:00 miał miejsce spektakularny 

wjazd motocyklistów na teren zakładu. 

  Późnym wieczorem odbyło się losowanie 

głównych nagród. Na szczęśliwców czekała między 

innymi ławka wykonana w szkolnych warsztatach, 

deskorolka, odtwarzacz CD, kolacja we dwoje oraz 

wspomniana pielgrzymka do Włoch. Na zakończe-

nie pikniku miał miejsce pokaz sztucznych ogni.  

Myślę, że wszystko udało się wspaniale. 

Każdy mógł miło spędzić czas wśród bliskich i przy-

jaciół. Dopisała pogoda i ... oświęcimianie, którzy 

swoją obecnością potwierdzili, że rodzina to naj-

większa wartość.  

Do zobaczenia na kolejnym pikniku! 

Szymon Łomzik 

Doroczny zjazd BWS w Oświęcimiu  

W niedzielę 2 czerwca Zakład Salezjański  

w Oświęcimiu zaroił się od gości. Na swoje doroczne 

spotkanie, organizowane tradycyjnie w pierwszą 

niedzielę czerwca, zjechali byli wychowankowie 

oświęcimskiej szkoły. W tłumie gości dało się zauwa-

żyć młode twarze tegorocznych absolwentów, nieco 

poważniejsze oblicza trzydziesto- i czterdziestolat-

ków, przybyłych ze swymi rodzinami, jak i – dostoj-

ne  sylwetki tych, którzy swoją przygodę z salezjań-

ską szkołą w Oświęcimiu zaczynali jeszcze w latach 

czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Program wypełniły: Msza święta, spotkanie 

w auli w obecności ks. inspektora Dariusza Bartochy 

i prezesa BWS Wiesława Sojki, obiad, a po nim dłu-

gie rozmowy z kolegami, których nie widziało się 

kilka lat, spacer tym samym, a jednak trochę już in-

nym korytarzem szkoły, wspomnienia nieżyjących 

nauczycieli, wymiana adresów oraz – obietnica po-

wtórnego spotkania niebawem i podtrzymywania 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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kontaktów. 

Uczestnicy spotkania mogli  

zaopatrzyć się w specjalne rocznikowe  

wydanie biuletynu „Casa Madre”, stano-

wiącego całoroczną kronikę pracy szko-

ły, parafii i internatu. Dzięki obejrzeniu 

filmów promocyjnych przygotowanych 

przez młodzież zapoznali się z bieżącą 

sytuacją szkoły i jej szeroką ofertą edu-

kacyjną. 

W zamyśle księdza Bosko włączanie byłych wychowanków do wspólnoty salezjańskiej było jednym 

z działań priorytetowych. Spotkania takie, jak to w Oświęcimiu, ideę ks. Bosko pozwalają praktycznie urze-

czywistnić. 

     ks. Marcin Kaznowski   

Zjazd BWS (Ciąg dalszy ze strony 12) 

Komers klas III gimnazjum 

Niedługo koniec roku szkolnego. Wszyscy 

niecierpliwie czekają na upragnione wakacje, lecz 

dla niektórych będzie to nie tylko kres trudów zwią-

zanych z nauką, ale także koniec wielu przyjaźni. 

Mowa tu oczywiście o uczniach klas kończących 

naukę w naszej szkole, dokładnie o gimnazjalistach. 

Po napisaniu wszystkich egzaminów, zaliczeniu 

wszystkich kartkówek i sprawdzianów przyszedł 

czas, aby ostatni raz w tym gronie spędzić miło 

czas.  

Termin komersu został zaplanowany z du-

żym wyprzedzeniem na 6 czerwca. Już wtedy, na 

kilka miesięcy przed, zaczęły się przygotowania  

i ustalanie, kto czym się zajmie. Oczywiście każdy 

miał swój pomysł, jak ten wyjątkowy wieczór powi-

nien wyglądać. Po wielu burzliwych dyskusjach  

i dojściu do porozumienia wszyscy zabrali się ocho-

czo do pracy. Biorąc sobie do serca, że jest to „mała 

studniówka”, chcieliśmy rozpocząć ją polonezem.  

I tu musieliśmy poprosić o pomoc panią Fijał, której 

przy okazji chciałbym podziękować za cierpliwość, 

gdyż wiele jej potrzebowała, aby nauczyć nas tań-

czyć skomplikowany układ. Około godziny osiem-

nastej w środę wszyscy stawili się w szkole  eleganc-

ko ubrani i z uśmiechami na twarzy. Najpierw miała 

miejsce cześć oficjalna, czyli polonez z nauczyciela-

mi oraz ten ćwiczony w pocie czoła na wielu lek-

cjach polonez wszystkich uczniów. Po podziękowa-

niach dla wychowawców i wręczeniu kwiatów na-

uczycielom uczącym nas przez te trzy lata udaliśmy 

się do jadalni na obiad. Następnie wróciliśmy do 

świetlicy, aby tradycyjnie zatańczyć belgijskiego.  

Z czasem zabawa coraz bardziej się rozkręcała i na-

wet najbardziej nieśmiali ruszali na podbój parkietu. 

O północy zabrzmiał ostatni belgijski i po czułych 

pożegnaniach wszyscy ruszyli do domów. 

Na koniec chciałbym życzyć wszystkim 

trzecioklasistom, aby każdy dostał się do wymarzo-

nej szkoły, a sobie, żebym na swojej drodze w li-

ceum spotkał takich ludzi jak w gimnazjum.  

Dziękuję także nauczycielom, którzy tak licznie 

przybyli na nasz komers oraz rodzicom za przygo-

towanie całej imprezy. 

 

Szymon Łomzik 
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Z życia parafii 

Mała majówka w Oratorium 

 W ciepłe majowe dni rozpo-

częły się spotkania przy grillu. Także 

i w Oratorium św. Jana Bosko zrodzi-

ła się idea, aby zebrać uczestników 

różnych grup działających przy na-

szej parafii i zorganizować wspólne 

spotkanie. Zaproszenie przyjęli piłka-

rze grający w drużynach prowadzo-

nych przez p. Andrzeja, ministranci, 

lektorzy, scholanki (młodsze i stu-

dentki) oraz kandydaci do bierzmo-

wania.  

 Przygotowaniem kiełbasek zajęli 

się wszyscy, którzy mieli na to ochotę. 

Jednak największymi atrakcjami były 

boiska do piłki nożnej oraz koszykówki.  

Rozgrywano tam partiami spotkania to-

warzyskie w ramach grup parafialnych.  

Znalazło się także miejsce dla słabiej gra-

jących dzieci, które próbowały swoich sił 

w grze w króla. Rozpoczęliśmy wspólną 

modlitwą i śpiewem zaintonowanym 

przez młodsze scholanki pod kierunkiem 

Moniki, która akompaniowała im na gi-

tarze.  

 Ponad dwie godziny spędzone 

na powietrzu dały wiele radości i zado-

wolenia. Majówkę zakończyliśmy na 

szczęście tuż przez burzą. Oby było wię-

cej takich spotkań, które są potrzebne, by 

tworzyć jedną rodzinę salezjańską w na-

szej parafii.  

Ks. Karol Nadratowski 

 Turniej piłkarski o Puchar Dziekana. 

 Oratorium salezjańskie przy 

naszej parafii to kilka grup młodzieży  

i dorosłych. To także dwie drużyny 

piłkarzy: Piccolo Don Bosco i Don 

Bosco Team. Pierwsza to chłopcy ze 

szkoły podstawowej. Na Turnieju  

o Puchar Dziekana miasta Oświęci-

mia zagrało 9 zawodników. Wielo-

krotnie rwali się do różnych turnie-

jów lub meczy: „No bo po co grać 

tylko ze sobą?”.  

 13 maja 2012 r. wyruszyliśmy 

na boiska położone nad Sołą, by zmie-

rzyć się z drużynami z Oświęcimia i oko-

lic. W naszej grupie było 5 drużyn,  

w tym dwie z parafii salezjańskiej z Za-

sola. Spotkania były zacięte, ale mimo że 

fizyczna przewaga należała do drużyny 

z Zasola, Piccolo Don Bosco wygrała 

dwa mecze, a jeden – z najtrudniejszym 

przeciwnikiem – zremisowała 1:1.  

 Rozgrywki były bardzo emocjo-

nujące, jednak organizator, pan Paweł 

Obstarczyk, zapewnił sprawiedliwe sę-

dziowanie. Mieliśmy dość „długą ław-

kę”, więc zmiany były konieczne, by  

każdy choć trochę posmakował gry na 

trawie.  Niełatwo było odciągnąć chłop-

ców od meczu. Każdy chciał pokazać, na 

co go stać.   

  Ostatecznie nasza drużyna zajęła 

II miejsce w kategorii młodszej; każdy 

zawodnik dostał medal, a drużyna pu-

char i dyplom za uczestnictwo. Nagrodą 

dodatkową była uczta złożona z kurcza-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

Majowe   

grillowanie :) 

Drugie miejsce 

– bez porażki! 



 

Str. 15 Rok IV numer 32 

ków KFC, którą wyprawiliśmy dzień później. Słowa 

uznania należą się panu Andrzejowi Piwowarskie-

mu, który przygotował drużynę do tych spotkań. 

Podczas turnieju rolę trenera i opiekuna pełnił ks. 

Karol Nadratowski.  

 Zapraszamy więc chłopców do naszej druży-

ny, potrzeba nam jeszcze stworzyć kilkunastoosobo-

wą reprezentację na przyszłe mistrzostwa salezjań-

skie. My nie tylko gramy, ale modlimy się przed  

każdym meczem i dlatego mamy siłę fizyczną oraz 

duchową, by zmagać się z przeciwnikiem lub własnymi słabościami. Zgłoszenia 

przyjmuje ks. Karol Nadratowski w parafii MBWW w Oświęcimiu.  

 

Ks. Karol Nadratowski  

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

Naznaczeni Duchem 

 5 czerwca ks. biskup Piotr Greger udzielił  

w naszym Sanktuarium sakramentu bierzmowania 

młodzieży z naszej parafii oraz z parafii Miłosierdzia 

Bożego na Zasolu. Po wielu miesiącach przygotowań 

pod kierunkiem księdza Tomasza Pańczyszyna po-

nad pięćdziesięciu kandydatów oczekiwało niecier-

pliwie na przyjazd księdza biskupa, który miał 

udzielić młodzieży sakramentu dojrzałości chrześci-

jańskiej.  

 Punktualnie o siedemnastej rozpoczęła się 

uroczysta Msza Święta. Podczas homilii ksiądz bi-

skup mówił, że wraz z końcem przygotowań i przy-

jęciem siedmiu darów Ducha Świętego nie kończy 

się, lecz zaczyna trud, ponieważ sakrament ten zobo-

wiązuje do autentycznego wyznawania wiary, bro-

nienia jej i życia według jej zasad.  

 Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych 

oraz modlitwie biskup po kolei namaszczał czoło 

każdego z kandydatów olejem krzyżma świętego. Na  

koniec Mszy Świętej ksiądz biskup uroczyście 

wszystkich pobłogosławił. Następnie ksiądz Tomasz 

wręczył każdemu pamiątkowy obrazek.  

 Ten wyjątkowy dzień na zawsze pozostanie 

w naszej pamięci jako dzień naznaczony szczególnie 

Darami Ducha Świętego. 

 

Szymon Łomzik 



 

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 
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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 
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Tu byliśmy! Nasze wycieczki  

WROCŁAW  

1Ga i 2 Gb  

PUŁAWY 2Lb 

WARSZAWA 3Ga i 3 Gb 

SZCZYRK 1La i 1 td 


