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 Pożegnaliśmy gorące plaże, 
zielone brzegi mazurskich jezior, ka-
mieniste górskie ścieżki... Pora wracać 
do szkolnych ławek. Kilka wakacyj-
nych tygodni pozwoliło nam odpocząć 
i nabrać sił do wytężonej pracy w ko-
lejnym roku szkolnym. Jaki będzie? 
Co przyniesie? Co się zmieni?  
 Ten rok jest ważny szczególnie 
dla tych, którzy wkrótce kończą edu-
kację w gimnazjum, liceum lub  
w technikum. Trzeba będzie podjąć 
ważne decyzje na przyszłość. Z kolei 
pierwszoklasiści we wszystkich ty-
pach szkół muszą przejść niełatwy 

okres adaptacji w nowym środowisku. 
Proces integracji został wprawdzie 
rozpoczęty na obozach w Wiśle i na 
Śnieżnicy, ale trzeba jeszcze „oswoić” 
nową przestrzeń (mnóstwo korytarzy, 
sal, schodów), podręczniki, kolegów  
i koleżanki oraz... nauczycieli.  
 Wszystkim wychowankom ży-
czymy zapału do nauki, wytrwałości  
i samych szóstek. Wychowawcom zaś 
cierpliwości i optymizmu w każdej 
sytuacji. Na cały rok: Szczęść Boże!   
 
Rdakcja 
Casa Madre 

Zbliża się rok 2015. 
Dla całej rodziny 
salezjańskiej będzie 
to okazja do święto-
wania dwusetnych 
urodzin św. Jana 
Bosko – wielkiego 

Nauczyciela i Ojca młodzieży. 
W ubiegłym roku ksiądz gene-

rał zachęcał nas do lepszego zapozna-
nia się z osobą i życiem naszego Patro-
na. Aby ułatwić to naszym Czytelni-
kom, w każdym numerze „Casa Ma-
dre” umieszczaliśmy fragment życio-
rysu ks. Bosko.  

W tym roku jesteśmy zaprosze-
ni do zgłębienia jego genialnego syste-
mu wychowawczego, zwanego syste-

mem prewencyjnym, dzięki któremu 
przeszedł on do historii jako wybitny 
wychowawca. Nie jest łatwo ten sys-
tem zdefiniować, łatwiej jest opisywać 
poszczególne jego elementy. Z tej racji 
każdego miesiąca na łamach naszego 
biuletynu znajdziecie kolejny odcinek 
omawiający pewien aspekt systemu 
prewencyjnego. 

W sierpniu 2013 roku przybędą 
do nas relikwie ks. Bosko. Będzie to 
wielkie święto całej salezjańskiej Pol-
ski. Przygotujmy się do tego wydarze-
nia nie tylko emocjonalnie, ale także 
przez lepsze poznanie dróg świętości, 
jakie ks. Bosko przetarł w swoim ży-
ciu. Zachęcamy do lektury! 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

Drugi rok przygotowania do jubileuszu 

200-lecia urodzin ks. Bosko 



        O mowie polskiej 

Kochani! 

 Zbliżył się nowy rok szkolny, czas na życzenia, ale też czas na zastano-

wienie się nad wartościami naszego życia, a każde życie ma wielką wartość. 

Nad tym, co buduje i nad tym, co rujnuje. I temu, co rujnuje, trzeba wypowie-

dzieć stanowczą walkę, bezwzględną, od zaraz.  

 Nie będę Wam podpowiadała, że lenistwo jest przyczyną słabych 

ocen. Wiecie o tym dobrze. Ażeby się solidnie zabrać do nauki i pracy nad so-

bą, trzeba sobie postawić pytanie: kim jestem? do czego dążę? Na pewno jesteś 

przyszłością narodu. A naród to miliony Polaków w kraju i na świecie, którzy 

na mnie czekają i spodziewają się po mnie wysiłku i wielu osiągnięć. Należeć 

do narodu, to wielka godność, to wartość, której nic nie zastąpi, nawet odwaga 

i męstwo. Nie zastąpią jej pieniądze, stanowiska i inne komercjalne osiągnięcia. 

To sobie dobrze zapamiętajcie! Ukochanie mowy ojczystej, jej poszanowanie, 

dbałość o czystość na pewno świadczą o godności. A to, że Was tak ładnie na-

zywają „Jezuskami”, to tylko powód do radości, odpłacajcie im uśmiechem. 

 Powtarzam i zapamiętajcie to sobie dobrze, bardzo dobrze: Wy, mło-

dzi ludzie, wchodzący w życie przez pracę, naukę, Wy jesteście przyszłością 

naszą, przyszłością Polski, a to wielki honor, zaszczyt, ale i zobowiązanie  

i trzeba na to godnie odpowiedzieć. Szczęść Boże! 
 

Aleksandra Jaworczykowska 

Mowo polska, dumna i pieściwa, wykołysały cię bory świętokrzyskie. 
Jakżeś ty bujna i żarliwa w strofach Jana z Czarnolasu, 
a gromowładna i modlitewna w kazaniach Piotra Skargi. 
Mowo polska mądra i zapobiegliwa w Konstytucji Trzeciego Maja, 
odważna i bohaterska w Mazurku Dąbrowskiego, 
a słuszna i sprawiedliwa w uchwałach Solidarności. 
 

Mowo polska królewska 
            i włościańska 
            hetmańska 
            i żołnierska 
                         robotnicza 
            i ludowa. 
Jesteś chwałą wieszczów i poetów, 
chwałą moją i nędzarzy. 
Wyśpiewana w Bogurodzicy, 
w pieśniach Legionów i partyzantów. 
I wypłakana w kibitkach zesłańców, 
i umęczona w obozach śmierci. 
 

Mowo ojczysta, jesteś moją miłością 
  muzyką najczystszą 
  skarbem moim i wielką czułością 
  odwagą i modlitwą. 
     /Montreal, 1986/ 
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L i s t  z  M o n t r e a l u  

Ukochanie mowy ojczy-
stej, jej poszanowanie, 
dbałość o czystość  
świadczą o godności. 

 

Piękne słowa na rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego skie-

rowała do Was, Drodzy 

Uczniowie, pani Aleksandra 

Jaworczykowska z Montre-

alu. Pani Aleksandra, z za-

wodu nauczycielka, wyemi-

growała wiele lat temu do 

Kanady. Od kilku lat wspie-

ra finansowo różne szkolne 

projekty, aby służyć mło-

dzieży, której dobro leży jej 

na sercu. Publikujemy 

wzruszający list pani Alek-

sandry i jej wiersz „O mo-

wie polskiej”.  

 

Montreal 



Spotkanie integracyjne 

dectwem tej wiary.  
          Po uczcie duchowej 
przyszedł czas na to, by 
zadbać o kruche ciało 
(pedagogiczne). Salezjań-
ska kuchnia jak zwykle 
stanęła na wysokości 
zadania.  
 A potem już tyl-
ko długie i serdeczne 
rozmowy przy stołach, 
trochę emocji sporto-
wych w związku z Euro 
2012, muzyka i tańce, 
wreszcie pożegnania  
i cisza wieczorna...  
Do zobaczenia za rok! 

K.S. 

            Nauczyciele i pra-
cownicy szkół salezjań-
skich Inspektorii kra-
kowskiej spotkali się 16 

czerwca 2012 r. w dostoj-
nych murach oświęcim-
skiej Casa Madre.  
            Po dziesięciu mie-
siącach wytężonej pracy 
również pedagogom na-
leży się chwila wytchnie-
nia i oderwania się od 
szkolnych problemów. 
Wspaniałe czerwcowe 
słońce, bezchmurne nie-
bo i  radość ze wspólne-
go spotkania złożyły się 

na niezwykłą atmosferę 
tej soboty. Podczas Mszy 
św. ksiądz Kazimierz 

Chechelski, przywołując 
fragment  listu Czesława 
Miłosza do Ojca Święte-
go, Jana Pawła II, przy-
pomniał, że obowiąz-
kiem każdego nauczycie-
la jest troszczyć się o to, 
by w słowach, czynach  
i w całym swoim życiu 
pozostać wiernym chrze-
ścijańskim wartościom i 
wierze katolickiej. Praca 
pedagogiczna powinna 
być szczególnym świa-

W y d a r z y ł o  s i ę  w  c z e r w c u . . .  

w kategorii plastycznej 
zdobyła II miejsce. Bar-
dzo bogate nagrody były  
wielką atrakcją dla 
wszystkich laureatów 
konkursu. 
  
Gratulujemy Joasi tak 
wielkiego sukcesu i ży-
czymy dalszego rozwija-
nia talentu plastyczne-
go.  
 

Ks. Zenon Latawiec 

           14 czerwca w Wa-
dowicach odbyła się Ga-
la Finałowa XII Ogólno-
polskiego Konkursu Fo-
tograficzno - Plastyczne-
go pt. Kościół naszym do-
mem. Galę rozpoczęła 
Msza św. w Bazylice 
Ofiarowania NMP, której 
przewodniczył ks. Wie-
sław Orawiecki, Duszpa-
sterz Małopolskiej Woje-
wódzkiej  Komendy 
OHP. Po Mszy św. zosta-

ły złożone kwiaty pod 
pomnikiem Jana Pawła 
II, a następnie wszyscy 
udali się do Wadowickie-
go Centrum Kultury, 
gdzie odbyła się uroczy-
sta akademia. Po oficjal-
nych powitaniach i prze-
mówieniach oraz części 
artystycznej zostały ogło-
szone wyniki konkursu. 
Nasza uczennica z obec-
nej klasy II c gimna-
zjum, Joanna Jasiewicz, 

Poezja, która „ocala od zapomnienia”  

miejsce za wiersz zain-
spirowany twórczością 
K.I. Gałczyńskiego.   
 
Adelo, serdecznie Ci 
gratulujemy, życzymy 
natchnienia i kolejnych 
sukcesów! 

Red.   

      Adela Szczerbowska, 
uczennica obecnej klasy 
2 a gimnazjum, została 
nagrodzona w XI Ogól-
nopolskim Konkursie 
Poetyckim „OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA” pod 
hasłem „Noc kołysankę 
gra”. Konkurs został zor-

ganizowany przez biblio-
tekę przy Szkole Podsta-
wowej nr 28 im. K.I. Gał-
czyńskiego w Białymsto-
ku pod honorowym pa-
tronatem córki poety, 
pani Kiry Gałczyńskiej  
i Podlaskiego Kuratora 
Oświaty. Adela zajęła II 
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Adela Szczerbowska 
 

*** 

A kiedy zmęczony dzień 

udaje się na krótki sen 

czarna jak heban noc 

srebrzyście zapala gwiazd moc. 

Uśmiecha się księżyc złoty, 

zasypiają skrzypce i koty. 

Kołyszą się senne sny już 

i tylko wierny Anioł Stróż 

cichutko klęczy gdzieś obok nas, 

modli się różańcem z gwiazd, 

piórem głaszcze dziecka twarz. 

 

Noc, noc, noc... 

 
 

Gala Finałowa konkursu „Kościół naszym domem”  

Spotkanie integracyjne 



 Wyjazd integracyjny LSO 

Odszedł do wieczności... 

zdyscyplinowana.   
 Druga grupa – 
ministrancka pojechała 
na basen  do  Kęt, gdzie 
mogliśmy  się  odprężyć 
na zjeżdżalni czy popły-
wać w basenie. Także i ta 
wyprawa zakończyła się 
szczęśliwie „lodową 
ucztą”.   
              Miejmy nadzieję, 
że te doświadczenia za-
owocują u każdego 
większym zaangażowa-
niem w wypełnianie  
swoich obowiązków w  
parafii, co wymaga od-
powiedzialności. 

Ks. Karol Nadratowski  

 23 czerwca 2012 
roku lektorzy i mini-
stranci wyjechali na wy-
cieczkę integracyjną.  
Chłopcy chętnie angażu-
ją się w konkurencje 
oparte na rywalizacji. 
Taką dziedziną jest pa-
intball. W grupie 8 osób 
znalazło się kilku wojow-
ników, którzy chcieli 
pokazać, kto tu rządzi. 
Firma Sus zaproponowa-
ła nam zabawę z marke-
rami i kulkami z farbą na 
terenie Lasu Murckow-
skiego. Odbyło się kilka 
gier strategicznych, które 
obejmowały rywalizację 

między grupami, zdoby-
wanie flagi czy atak  
na bronioną fortecę. 
Wszystkie te gry miały 
za zadanie zintegrować 
chłopców i nauczyć ich 
współpracy. Nie tylko 
było dużo strzelania  
i plam z farbą, ale także 
trzeba było się sporo na-
biegać, by zaatakować 
przeciwnika. Te nasze 
manewry zakończyły się 
szczęśliwie i bez kontu-
zji. Otrzymaliśmy nawet 
pochwałę od instruktora, 
który stwierdził, że na-
sza grupa ministrantów  
i lektorów była bardzo 

Czas piknikowy w Oratorium 

kę oraz chustę klanzy. 
Każdy mógł zjeść kiełba-
skę i napić się zimnego 
napoju. Wokół ogniska 
zgromadziło się ponad 
50 osób: dzieci i mło-
dzież ze scholi, Służba 
Liturgiczna, członkowie 
drużyn piłkarskich oraz 
młodzież z klas II i III 
gimnazjum salezjańskie-
go. Wspólną zabawę za-
kończyliśmy modlitwą  
i obietnicą, że spotkamy 
się w sierpniu na półko-
lonii.  
 

Ks. Karol Nadratowski  

 Zakończenie ro-
ku obfitowało w wiele 
imprez o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. 
Także i u nas, w Orato-
rium św. Jana Bosko, 
nastał czas, kiedy mogli-
śmy sobie posiedzieć 
przy grillu oraz rozegrać 
mecze naszych drużyn 
Piccolo Don Bosco i Don 
Bosco Team.   
 W niedzielę 24 

czerwca 2012 r. na 
„zielonej trawce”, asfal-
cie i tartanie bawiliśmy 
się przy muzyce „poda- 
wanej” przez nasze di-

dżejki – Anię i Kornelię. 
Jednak główną atrakcją 
były mecze – tak jak na 
Euro 2012. 
 Oba mecze, star-
szych i młodszych chłop-
ców, były bardzo zacięte. 
Każdy chciał zostać 
strzelcem bramki. Mocno 
podgrzaną atmosferę 
łagodził sędzia, dzięki 
czemu uniknęliśmy wza-
jemnych pretensji i spo-
tkania zakończyły się bez 
kontuzji w dobrej atmos-
ferze. 
 Potem był czas 
na siatkówkę, koszyków-

 26 lipca 2012r., łącząc się  
w bólu z rodziną, pożegnaliśmy śp. 
Tadeusza Mietłę, ojca naszego współ-
pracownika, kapłana i kierownika in-
ternatu, ks. Tadeusza Mietły. Uroczy-
stości pogrzebowe miały miejsce  
w rodzinnej miejscowości śp. Tade-
usza, Wawrzeńczycach. W mszy ża-

C a s a  M a d r e  
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łobnej uczestniczyli najbliżsi zmarłego, 
sąsiedzi, księża salezjanie oraz dyrek-
cja, nauczyciele i pracownicy Zakładu 
Salezjańskiego w Oświęcimiu. Polecaj-
my Bogu śp. Tadeusza, by dostąpił 
radości życia wiecznego w domu Ojca.  

 
Red. 

Wyjazd integracyjny  
służby liturgicznej 

Piknik w Oratorium 



W a r s z t a t y  misyjne 

cji) pantomim, jakich 
uczestnicy nauczyli się 
podczas warsztatów. 
 Atmosfera, jaka 
panowała przez cały 
czas, była rewelacyjna, 
ponieważ wszyscy chęt-
nie się  integrowali i brali 

 W tym roku po 
raz pierwszy zorganizo-
waliśmy warsztaty mi-
syjne, które odbyły się  
w dniach 09-13.07.2012 r. 

w Zakładzie salezjań-
skim. Głównym prowa-
dzącym był ks. Andrzej 

Policht. Warsztaty były 
skierowane zarówno do 
członków działającego  
w szkole Koła misyjnego, 
jak i do osób, które do-
piero chciałyby do niego 
dołączyć. Naszym celem 
było zapoznanie mło-
dzieży z działalnością 
naszego Koła oraz na-
uczenie jej tego, co często 

się nam przydaje, np. 
wystawiania pantomim, 
modlitwy brewiarzowej  
i szkoły liturgii. Każdego 
wieczoru tradycyjnie 
słuchaliśmy słówka na 
dobranoc, które głosili 
m.in. księża dyrektorzy. 
Oprócz nauki nie mogło 
zabraknąć również czasu 
na zabawę: tańce integra-
cyjne, ognisko z kiełba-
skami, całodniową wy-
cieczkę w góry czy wie-
czorne oglądanie filmu. 
W ostatni dzień na za-
kończenie zrobiliśmy 
pokaz (dla rodziców, 
prenowicjatu oraz dyrek-

Wakacje w szkole salezjańskiej  

Każdy dzień rozpoczy-
nał się i kończył wspólną 
modlitwą, zaś ostatni 
akcent spotkania stano-
wiła uroczysta msza 
święta w kaplicy św. Jac-
ka.  

N a m a c a l n y m i 
owocami spotkania były 
scenki teatralne, filmy, 
prezentacje, rzeźby, peł-
ne żywiołowości wieczo-

W dniach 22 – 29 

lipca 2012 w szkole sale-
zjańskiej w Oświęcimiu 
spotkali się przedstawi-
ciele 10 krajów europej-
skich: Słowenii, Czech, 
Polski, Austrii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Włoch, Hiszpanii i Mal-
ty, zrzeszeni w młodzie-
żowej organizacji Don 

B o s c o  Y o u t h - N e t . 
Uczestnikami byli mło-
dzi liderzy, animatorzy 
oratoriów oraz wolonta-
riusze przygotowujący 
się do pracy z młodzieżą. 
Łączy ich salezjański styl 
pracy, przywiązanie do 
ks. Bosko i budowanie 
na chrześcijańskich war-
tościach, które dawało 
się odczuć każdego dnia 
tego intensywnego tygo-
dnia. Polskę reprezento-

wali: Katarzyna Wójcik, 
Agnieszka Bednarczyk, 
Barbara Wójcik, Kamil 
Krzemień oraz Anna Ja-
strzemska.  

Spotkanie miało 
charakter warsztatów 
integracyjno-szkolenio-
wych. Jego hasło nawią-
zywało zarówno do od-
bywającej się w tych 
dniach w Londynie olim-
piady, jak i do tragicz-
nych doświadczeń histo-
rycznych Oświęcimia. 
Metody pracy podczas 
warsztatów skoncentro-
wane były na umiejętno-
ści prowadzenia dialogu, 
walce z własnymi uprze-
dzeniami, docenianiu 
wartości komunikacji,  
a także poznawaniu hi-
storii, która jest funda-
mentem tożsamości. 
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„Champions of Fair Play”  

ry międzykulturowe,  
a przede wszystkim za-
warte w tych dniach no-
we znajomości, nie tylko 
na facebooku. Entuzjazm 
do pracy i łzy wzruszenia 
podczas pożegnania 
świadczyły o tym, że  
z pewnością nie był to 
czas stracony. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

udział we wszystkich 
zaplanowanych zaję-
ciach. Takie warsztaty 
pomagają uczestnikom 
w bliższym zapoznaniu 
się i w późniejszej dzia-
łalności na rzecz Koła. 
 

Weronika Pokucińska 



Wolontariusze na Ukrainie 

C a s a  M a d r e  S t r .  6  

W połowie lipca już trzeci raz z kolei nasi 
wolontariusze ze szkolnego koła misyjnego pod wo-
dzą ks. Andrzeja Polichta SDB wyjechali na Ukrainę 
do Korostyszewa, gdzie swoją placówkę ma zaprzy-
jaźniona wspólnota salezjańska na czele z księdzem 
Witalijem Krzywickim. W tym roku grupa była na-
prawdę okazała - trzynaście osób. Oprócz księdza 
Polichta drugim przedstawicielem duchowieństwa 
był kleryk Krzysztof Cepil. Najliczniejszą grupę sta-
nowili jednak nasi uczniowie i zaprzyjaźnieni wolon-
tariusze. 

Pierwszym etapem tegorocznego pobytu na 
Ukrainie był udział w pielgrzymce do Berdyczewa, 
sanktuarium maryjnego licznie nawiedzanego przez 
pątników. Czas trzech dni pielgrzymowania był wy-
pełniony modlitwą, śpiewem, konferencjami, rozmo-
wami oraz tańcem animowanym przez grupę polską.   

Po powrocie z pielgrzymiego szlaku wolon-
tariusze zabrali się do organizowania obozu namio-
towego potrzebnego do przeprowadzenia sporto-
wych zmagań podczas trzeciej edycji Dekatlonu- pół-
kolonii dla młodzieży. Rozbijanie namiotów, kopanie 
latryn, budowa sceny to tylko niektóre z zadań, któ-
rym musieli podołać wolontariusze ochoczo wspiera-
jący ukraińskich animatorów. Podczas trwania obozu 
uczestnicy byli podzieleni na grupy, które, rywalizu-
jąc ze sobą w różnorodnych konkurencjach, w przy-
jaznej atmosferze spędzały czas na łonie natury. Po 
sześciu dniach wypełnionych emocjami, radością 
wygranej i goryczą porażki, wszyscy spotkali się po 
raz ostatni przy scenie, aby podsumować zawody, 
nagrodzić najlepsze zespoły i podziękować wszyst-
kim za obecność, pomoc w organizacji i obiecać so-
bie, że ich spotkanie podczas czwartej edycji Dekatlo-
nu to tylko kwestia czasu. 

Wolontariusze nie mieli czasu na odpoczy-
nek, ponieważ zaraz po zakończeniu obozu i złoże-

niu obozowiska wyruszyli do Odessy, rodzinnych 
stron księdza Witalija, gdzie mogli zapoznać się  
z tamtejszą wspólnotą salezjanów. Księża prowadzą 
w sporym ośrodku przedszkole, szkołę podstawową, 
oratorium oraz hotelik dla turystów. Dyrektor ośrod-
ka, ks. Michał, opowiedział historię zakładu i samego 
miasta. Nadmorski klimat, portowa zabudowa na-
brzeża i piękne stare miasto zrobiły na wolontariu-
szach ogromne wrażenie. Możliwe, że już za rok gru-
pa animatorów z naszej szkoły uda się właśnie do 
Odessy, by animować tamtejszą młodzież do dobrego 
spędzania   wakacji. 

Zmęczeni, 
ale jak zawsze za-
dowoleni, przepeł-
nieni wrażeniami 
w o l o n t a r i u s z e 
wrócili do domu. 
Zapewne chwilę 
odpoczną i zbiorą 
siły, by od nowe-
go roku szkolnego 
dalej działać w kole misyjnym, co pozwala im nie 
tylko ciekawie spędzać czas, ale przede wszystkim 
dawać siebie i swój czas innym. Bo, jak sami mówią, 
otrzymują stokroć więcej, niż dają. 
 

Dawid Szydło 
Odessa. Zamek 

Odessa. Port 



Na pielgrzymkowym szlaku — Jasna Góra 

stwo na całej trasie Oświęcim - 
Jasna Góra. Oczywiście nie wolno 
zapomnieć o grupach, które dbały 
o oprawę muzyczną i multime-
dialną podczas pielgrzymki.  Dzię-
ki grupie animatorów i wolonta-
riuszy ze szkolnego koła misyjne-
go mogliśmy wspólnie tańczyć na 
pogodnych wieczorkach. 
 Codziennie pokonywali-
śmy ok. 30 km. Dzięki gościnności 
zarówno mieszkańców wszystkich 
miejscowości, które odwiedzali-

Śladami księdza Bosko 

 Poniedziałek, 13 sierpnia 2012 roku, godzina 
18.00. Wyruszamy w naszą tygodniową podróż po 
Włoszech.  
 Na początek Turyn... Właśnie stąd zaczęło 
rozprzestrzeniać się na cały świat dzieło ks. Bosko. 
Naszą wizytę na Valdocco rozpoczęliśmy od mszy 
św., którą odprawiliśmy w kaplicy Pinardiego. Na-
stępnie udaliśmy się do Bazyliki Maryi Wspomoży-
cielki znajdującej się tuż obok wspomnianej kaplicy. 
Wnętrze sanktuarium urzekło nas swoim pięknem.   
W bocznej kaplicy znajduje się przeszklona trumna ze 
szczątkami św. Jana Bosko. Ten widok obi naprawdę 
ogromne wrażenie. 
 Kolejnym punktem naszego programu była 
wizyta w budynku, w którym mieszkał ks. Bosko.  
W jednym z pomieszczeń stoi biurko, przy którym 
święty odpisywał na tysiące przychodzących do nie-
go listów. Po południu udaliśmy się do oddalonego  
o kilkanaście kilometrów od Turynu Colle Don Bosco,  
miejsca, gdzie niegdyś mieszkał młody Janek. Zoba-
czyliśmy na własne oczy, w jakich warunkach dora-
stał przyszły założyciel salezjanów.  
 Kolejne trzy dni spędziliśmy w okolicach 
Asyżu. W  Foligno znajdowała się nasza baza nocle-
gowa. Spacerowaliśmy po uliczkach Asyżu śladami 
św. Franciszka i św. Klary. Mieliśmy okazję obejrzeć 
musical pt. „Chiara di Dio”, opowiadający historię 
tych popularnych także u nas świętych.    
 W sobotę, podróżując pociągiem, dotarliśmy 
do Wiecznego Miasta. Zwiedzanie Rzymu zaczęliśmy 
od zamku św. Anioła, wzniesionego tuż przy głów-
nym trakcie prowadzącym do placu św. Piotra. Sama 
Bazylika św. Piotra robi ogromne wrażenie, jednak 
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największym przeżyciem była modlitwa przy grobie 
bł. Jana Pawła II.  
 Kolejnym punktem w naszym przewodniku 
był Panteon. Ciekawe, dlaczego ktoś z nas myślał, że 
znajduje się on na górze?! To chyba Partenon :) 
Zobaczyliśmy także słynną Fontannę di Trevi, wdra-
paliśmy się na Schody Hiszpańskie i zrobiliśmy sobie 
zdjęcia pod Koloseum. Na koniec zwiedziliśmy bazy-
likę św. Pawła za murami, gdzie widnieją portrety 
wszystkich dotychczasowych papieży. W drodze po-
wrotnej do Polski zatrzymaliśmy się na dłuższy  
postój w Wenecji.    
 Wycieczka do Włoch była dla nas bardzo po-
uczająca, szczególnie pod względem naszej wiary. 
Chciałbym podziękować księdzu Andrzejowi Polich-
towi oraz reszcie naszej wesołej gromady – Marcino-
wi Wośkowi SDB, przyszłemu salezjaninowi oraz  
Mariuszowi Gworkowi, drugiemu obok mnie, świec-
kiemu kompanowi. Dziękuję i mam nadzieję, że uda 
mi się jeszcze kiedyś pojechać w te święte miejsca. 
 

Damian Kurzawa 

śmy, jak i proboszczów poszcze-
gólnych parafii mogliśmy posilić 
się ciepłą strawą w czasie wę-
drówki oraz odpocząć i spędzić 
noc w domach, w szkołach, remi-
zach.  
 Myślę, że każdy uczestnik 
tegorocznej pielgrzymki już daw-
no zapomniał o bąblach i zmęcze-
niu, i z niecierpliwością czeka na 7 
sierpnia 2013 roku. Do zobaczenia! 
 

Żaneta Flasz 

 7 sierpnia  wyruszyła 
XXIX Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Tegorocznym hasłem były 
słowa: „Kościół naszym domem”. 
Cała salezjańska grupa licząca pra-
wie 200 osób maszerowała w żół-
tych koszulkach razem z czterema 
innymi oświęcimskimi grupami. 
„Szefem” żółtej grupy był ksiądz 
Andrzej Policht. Nad właściwym 
przebiegiem pielgrzymki czuwali 
świetnie wyszkoleni porządkowi, 
którzy dbali o nasze bezpieczeń-



V festiwal „Jackowe Granie” zakończony  

Piękny Jubileusz Chóru Auxilium 

„Starck Compagnay”, 
wykonujący muzykę 
barokową w wersji na 
trąbki i organy. Drugi 
dzień festiwalu wypełni-
ła muzyka gospel w wy-
konaniu krakowskiego 
chóru „Joyful Voice” pod 
dyrekcją Agnieszki Kie-
puszewskiej.  
 Festiwal zakoń-
czył koncert kwintetu 
dętego filharmoników 
lwowskich, który w pro-
gramie „Od Bacha do 
McCartneya” w efektow-
ny sposób zaprezentował 
niemal wszystkie gatun-
ki muzyki w opracowa-
niu na instrumenty dęte. 
 

Ks. Marcin Kaznowski 

 W dniach 17-19 
sierpnia odbył się w 
Oświęcimiu V festiwal 
„Jackowe Granie”. Ter-
min tej imprezy nie jest 
dobierany przypadkowo: 
jest nim corocznie week-
end przypadający bezpo-
średnio po uroczystości 
św. Jacka, patrona dzieła 
salezjańskiego w Oświę-
cimiu, krakowskiej pro-
wincji salezjanów oraz 
samego miasta Oświę-
cim. 
 W tym roku fe-
stiwal po raz pierwszy 
zorganizowany został 
we współpracy z Oświę-
cimskim Centrum Kultu-
ry przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego woje-

wództwa małopolskiego. 
Honorowy patronat obję-
li: wojewoda małopolski 
Marek Sowa, prezydent 
Oświęc imia  Janusz 
Chwierut oraz inspektor 
krakowskiej prowincji 
salezjanów ks. Dariusz 
Bartocha. Patronat me-
dialny sprawował tygo-
dnik „Gość Niedzielny” 
oraz TVP Kraków. 
 Te nowe okolicz-
ności umożliwiły zapro-
szenie znanych wyko-
nawców i pomogły uczy-
nić tegoroczny festiwal 
imprezą atrakcyjną i wie-
lobarwną pod względem 
doboru repertuaru. 
 Pierwszego wie-
czoru wystąpił zespół 

bek. W poprzednich la-
tach rolę tę pełnili byli 
proboszczowie: ks. Alek-
sander Karkoszka, ks. 
Kazimierz Skałka, śp. ks. 
Józef Połącarz, ks. Jerzy 
Szkiert oraz ks. Sławomir 
Zdoliński. 
 Jako proboszcz 
Parafii składam serdeczne 
gratulacje z okazji przyzna-
nego wyróżnienia, jakim 
jest medal Miasta Oświęci-
mia, wyrażając  pragnienie 
tak owocnej pracy przez 
następne 30 lat na rzecz 
naszej Parafii Wspomoży-
cielki Wiernych  oraz  Dzie-
ła Salezjańskiego. 
Niech dobry Bóg wynagro-
dzi wszelki trud,  a Wspo-
możycielka Wiernych ota-
cza płaszczem swej opieki. 
 

Ks. Marek Dąbek 
   Proboszcz 

 

  „Mam zaszczyt przy-
znać chórowi męskiemu 
Auxilium Medal Miasta 
Oświęcimia za 30-letnią 
działalność na rzecz pro-
mocji miasta i ziemi 
oświęcimskiej oraz bu-
dowanie pozytywnego 
wizerunku Oświęcimia 
zarówno w kraju, jak  
i za  granicą …” 
 Tymi słowami 
zwracał się w czasie Sesji 
Rady Miasta Oświęcimia 
31 sierpnia 2012r. do 
członków Chóru Auxi-
lium  oraz zaproszonych 
gości pełniący funkcję 
Prezydenta Miasta mgr 
Janusz Chwierut. 
 Trzydziestolet-
nia historia chóru mę-
skiego BWS Auxilium 
związana jest przede 
wszystkim z parafią Mat-
ki Bożej Wspomożenia 

Wiernych,  miastem 
Oświęcim i z okoliczny-
mi miejscowościami. 
Chór w obecnym kształ-
cie reaktywowany został 
w 1982 roku z inspiracji 
wielkiego patrioty, sybi-
raka, śp. ks. Józefa Mu-
sielaka i ówczesnego 
proboszcza,  śp. ks. Józe-
fa Rybki oraz Byłych 
Wychowanków Salezjań-
skich. Pierwsza próba 
odbyła się 14 październi-
ka 1982 roku pod dyrek-
cją pana Andrzeja Ciu-
raszkiewicza. W następ-
nych latach chórem kie-
rował pan Tadeusz No-
wotarski i pan Marek 
Bakalarski, a obecnie dy -
rygentem Auxilium jest 
pani Agnieszka Kozieł. 
Duchowym przewodni-
kiem chóru jest ksiądz 

proboszcz, Marek Dą-

C a s a  M a d r e  S t r .  8  

30 lat chóru  
Auxilium 



Licealiści i uczniowie technikum na Śnieżnicy  

 Tegoroczny obóz integra-
cyjny dla liceum i technikum zor-
ganizowany został - jak w ubie-
głych latach — na Śnieżnicy  
w dniach od 22 do 26 sierpnia 2012 
r. Miał on na celu wzajemną inte-
grację i wytworzenie poczucia 
wspólnoty wśród uczniów, którzy 
we wrześniu rozpoczynają naukę 
w naszej szkole.  Uczestnicy obozu 
zamieszkali w Młodzieżowym 
Ośrodku Rekolekcyjnym u podnó-

Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych 

Gimnazjaliści w Wiśle 

25 sierpnia 2012 roku  
uczniowie klas pierwszych gimna-
zjum zebrali się przed szkołą sale-
zjańską punktualnie o godzinie 
10.00, aby razem z przyszłymi wy-
chowawcami i nauczycielami  
wyjechać na obóz integracyjny do 
Wisły.  

Czekały na nas dwa auto-
kary. Podróż trwała zaledwie  
godzinę. Na miejscu wszyscy 
otrzymali klucze do swoich poko-
jów oraz usłyszeli kilka ogłoszeń 
od ks. Marcina dotyczących nasze-
go pobytu na obozie. Po obiedzie 
udaliśmy się na krótki spacer do 
miasta. Już w pierwszym dniu 
zafundowano nam wiele atrakcji. 
Rano, po śniadaniu wybraliśmy 
się w długą trasę po górach. Na-
szym celem było zdobycie Stożka. 
Przyszli gimnazjaliści nieświado-
mi tego, że salezjanie zawsze są 
górą, musieli pokonać dość ciężką, 
jednak bardzo malowniczą drogę 
na szczyt Stożka. W trakcie wspi-
naczki słychać było pojękiwania, 
stękania i pytania (jak ten osioł ze 
„Shreka”) daleko jeszcze? 

7 godzin później... Okaza-
ło się jednak, że salezjanie zawsze 
są górą! Zdobyliśmy szczyt. Umil-
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kło marudzenie, narzekania, 
wszystkich ogarnęła radość i wiel-
ka satysfakcja. Przez resztę obozu 
zastanawialiśmy się, skąd u ks. 
Marcina taka kondycja. Teraz po 
kilku dniach nauki w nowej szkole 
chyba wiemy. Pokonując „kilkaset 
schodów” do sali 313, znaleźliśmy 
odpowiedź na to nurtujące pyta-
nie. Jesteśmy przekonani, że po 
roku nauki wspólnie zdobędziemy 
nawet Rysy.  

Kolejne dni pozwoliły 
nam coraz lepiej poznać okolicę,  
w której nie brakuje miejsc war-
tych uwagi. Kiedy jedni zachwy-
cali się kościołem salezjańskim   
w Wiśle,  inni nerwowo przebiera-
li nogami, by wydać swoje kie-
szonkowe na najbliższym bazarku. 
Na długo w pamięci zostanie nam 

dzień, w którym nasze grupy bra-
ły udział w popularnej grze zwa-
nej podchodami. Niby nic..., ale 
niektórzy naprawdę się pogubili. 
Jakże prawdziwa była ich radość, 
kiedy dotarli do bazy.  

W wolnych chwilach 
wszyscy mogli się zrelaksować na 
dyskotece przy muzyce w pusz-
czanej przez didżeja Przemka lub 
tej live na korytarzach ośrodka 
granej przez ks. Marcina. 

Podsumowując, wszyscy 
wrócili do swoich domów  
z uśmiechem na twarzy. Dla zain-
teresowanych dokumentacja foto-
graficzna u Pani Agnieszki, która 
czyhała na nas na każdym roku  
z aparatem fotograficznym. 

 
Patrycja Jabłońska kl. I Gb 

ża Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej. 
 Codziennie rano ucznio-
wie brali udział w porannej roz-
grzewce, prowadzonej przez kle-
ryka Marcina Wośka, który przyje-
chał z nami na obóz w roli opieku-
na. Po śniadaniu każda klasa uda-
wała się na zaplanowane wcze-
śniej zajęcia, takie jak tańce, śpiew 
i modlitwy oraz spotkania z wy-
chowawcami. Nie zabrakło rów-
nież rozgrywek sportowych, 

wspólnych zabaw oraz górskich 
wędrówek. Wszyscy uczestnicy 
obozu codziennie brali udział  
w Mszach św. odprawianych 
przez księdza Andrzeja Polichta.  
W sobotę, ostatniego dnia naszego 
obozu, po kolacji odbyła się dys-
koteka, ciesząca się ogromną po-
pularnością. 
 Myślę, że tegoroczny obóz 
integracyjny udał się w stu pro-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 



A w tym wszystkim – 
wszechobecne uśmiechy. Po części  
z radości, że widzi się po wakacjach 
znajome twarze, po części z radości, 
że kolejne wakacje już za 10 miesię-
cy. Ale przed wakacjami – zadania 
do wykonania. Nie tylko matema-
tyczne słupki i wypracowania z pol-
skiego. Przede wszystkim zadanie 
główne: zamienić nieznaną jeszcze 
przyszłość nowego roku szkolnego 
w piękną i radosną teraźniejszość. 

 

Ks. Marcin Kaznowski 

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 

W tym roku wakacje były 
wyjątkowo nieco dłuższe – pierw-
szy dzwonek zabrzmiał dopiero 3 
września. Tradycyjnie już był to 
dzwonek na mszę świętą inauguru-
jącą nowy rok w naszej szkole.  
Sanktuarium Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych z dużym trudem 
pomieściło ponad 1000 osób – 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
naszej szkoły. 

Mszy świętej przewodniczył 
ks. dr Wojciech Krawczyk, rektor 
salezjańskiego seminarium duchow-
nego w Krakowie. W homilii przy-
pomniał nam wszystkim prostą,  
a ważną rzecz: przyszłość, której nie 
znamy, jest dla nas zadaniem. Jak to 
zadanie wykonamy, zależy zaś wy-
łącznie od nas samych: od naszych 
marzeń, konsekwencji, wytrwałości 
i pracy. 

C a s a  M a d r e  
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centach. Uczniowie mieli oka-
zję nie tylko wzajemnie się 
poznać, ale dzięki prezenta-
cjom animatorów mogli  do-
wiedzieć się nieco więcej  
o specyfice szkoły.    
 

Marysia Trębacz 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Klasa 1 c liceum na obozie  
wraz z wychowawcą,  
panem Krzysztofem Kozikiem 

Potem dla nowych uczniów 
nastał czas zapoznania się ze szkołą: 
spotkanie z dyrektorem, zwiedzanie 
ogromnych, nieznanych jeszcze bu-
dynków i pierwsze spotkanie z wy-
chowawcami. Potem jeszcze pierw-
sze westchnienia nad planem lekcji  
i rzut oka, jakież to zeszyty i książki 
trzeba włożyć do plecaka na kolejny 
dzień. 

A potem – nastał ten kolej-
ny dzień, 4 września, pierwszy nor-
malny dzień zajęć. Podczas poran-
nego apelu główny szkolny kory-
tarz niemal pękał w szwach. Jeszcze 
nigdy w ponad stuletniej historii 
szkoły nie stało na nim tak wielu 
uczniów! Wniosek jest jeden: wi-
docznie ks. Bosko ma niesłabnącą 
siłę przyciągania, odporną nawet na 
panoszący się niż demograficzny.  

 

 Awans zawodowy nauczycieli 

 W piątek 7 września 2012 
roku w Inspektoracie w Krako-
wie odbyła się podniosła uroczy-
stość wręczania aktów mianowa-
nia nauczycielom szkół salezjań-
skich z Inspektorii Krakowskiej. 
Na spotkaniu obecna była Dy-

rekcja każdej ze szkół oraz 
ksiądz inspektor Dariusz Barto-
cha, z rąk którego akt nadania 
stopnia nauczyciela mianowane-
go otrzymali: pani Magdalena 
Dudek, ksiądz Andrzej Policht, 
pan Łukasz Śleziak oraz pan 

Krzysztof Kozik - pracownicy 
naszej szkoły. Wszystkim wy-
mienionym nauczycielom życzy-
my dalszych sukcesów w pracy 
pedagogicznej.   
 

Krzysztof Kozik 



 „Świat byłby taki ubogi, gdybyśmy się nie spotkali…!”  

Z  ż y c i a  p a r a f i i . . .  
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W dniach od 13 do 18 sierpnia 2012 r. w sale-
zjańskiej parafii MBWW w Oświęcimiu odbyła się pół-
kolonia „Salezjańskie Lato 2012”. Każdy dzień miał 
swoje tematy i atrakcje. Pierwszy zwykle jest czasem 
wzajemnego zapoznania się w trakcie zabaw integra-
cyjnych. Nie zabrakło też turnieju tenisa stołowego, 
który został rozegrany głównie przez uczniów i uczen-
nice z klas IV i V szkoły podstawowej.  Każdy w swo-
jej kategorii mógł się wykazać szybkością, talentem  
i walecznością. Atrakcją tego dnia była także zabawa  
z chustą klanzy, która otulała i wachlowała dzieci.  

Oczywiście na naszych spotkaniach nie zabra-
kło elementu duchowego. Rozpoczęliśmy modlitwą  
w Sanktuarium MBWW, prosząc Wspomożycielkę  
o bezpieczne wakacje i błogosławieństwo dla naszych 
rodzin, które pozostały w domach.  

Lato to ciepły czas, kiedy można wyjść na ba-
sen. My udaliśmy się zażyć kąpieli do Kęt. Basen dał 
możliwość podniesienia umiejętności pływania, 
„wygrzania się” w jacuzzi oraz zjeżdżania na bardzo 
krętym ślimaku. Kolejne dni wypełniały zabawy na 
powietrzu: wielobój i gra w dwa ognie. Szczególnie ta 
ostatnia zabawa była bardzo popularna wśród dzieci. 
W piątek czas popołudniowy zajęli nam prenowicju-
sze – kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego. Za-
proponowali nam różne zabawy z gitarą i śpiewem. 
Mogliśmy poczuć się jak krasnoludki czy „micidanki”. 
Ostatniego dnia przeprowadziliśmy loterię - Tombolę. 

Dzieci mogły wygrać wiele nagród, w tym  rolki lub 
buty do piłki nożnej. Zakończenie naszych wakacji 
odbyło się przy grillu. Mogliśmy się delektować przy-
palonymi kiełbaskami, o których jeden z naszych ani-
matorów zapomniał, ponieważ …. grał w dwa ognie.   

Całe wakacje nie odbyłyby się bez udziału ani-
matorów i wychowawców. Pani Kasia i pani Agniesz-
ka – wychowawczynie oraz animatorzy: Artur, Ula, 
Mateusz i inni świetnie włączyli się w przygotowanie  
i przeprowadzenie zabaw dla dzieci. Głównodowo-
dzącym był ks. Karol Nadratowski, który starał się 
wszystkim zarządzać i umożliwić dobrą zabawę. Oby 
Wspomożycielka wypraszała nam dalsze łaski dla do-
bra dzieci i młodzieży, szczególnie w nowym roku 
szkolnym i katechetycznym.  

Ks. Karol Nadratowski  

Salezjańskie lato 2012 

Co dobre, szybko się kończy... Ale na szczęście po-
zostają piękne wspomnienia! Dzięki naszym Rodzi-
com, Księdzu Proboszczowi Markowi Dąbkowi  
i wszystkim dobrym ludziom, którzy wspomogli nas 
finansowo, mogliśmy przeżyć dziesięć wspaniałych 
dni w Górach Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Na-
szym punktem noclegowo – żywieniowym była… Wil-
la Czarownica (pod Łysicą i Świętym Krzyżem pełno 
takich pań na miotłach jeździ). Rano wszyscy spotyka-
liśmy się na modlitwie i śniadaniu - oj, karmili nas do-
brze; potem mieliśmy różne zajęcia przerywane obia-
dem i kolacją.                                                                                                                                                       
 W tym roku nasz program formacyjny oparty 
był na fragmentach filmu „Marcelino chleb i wino”. 
Uczyliśmy się tworzenia prawdziwej wspólnoty i do-
świadczaliśmy bliskości Pana Boga wśród nas. Poza 

tym naszym celem było poznanie kolejnego pięknego 
polskiego regionu. W tym miejscu dziękujemy ks. Da-
riuszowi Porzuckowi, który zechciał do nas przyjechać 
i pokazał nam przez opowiadanie legend i wyjścia  
w góry urok świętokrzyskiej ziemi. Nasze zwiedzanie 
obejmowało wiele miejsc. Najważniejsze to: Wiślica  
z najstarszą kolegiatą, Kałków Godów z przepięknym 
sanktuarium, Sandomierz z katedrą, muzeami i pod-
ziemną trasą, Święty Krzyż z Sanktuarium z relikwia-
mi, góra Chełmowa i najbliższe miejscowości, Nowa 
Słupia, szlak ze Świętej Katarzyny przez Łysicę na 
Święty Krzyż, wioska średniowieczna w Hucie Szkla-
nej, zamek Krzyżtopór, Bałtów z Parkiem Jurajskim, 
Kielce z katedrą i muzeami. Oczywiście nie brakowało 
zajęć relaksujących. Moczyliśmy się w basenach  

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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w okolicznych miejscowościach i nad 
pięknym jeziorkiem w Gutwinie. Pró-
bowaliśmy naszych sił w parku lino-
wym. Odważniejsi nawet wsiedli z 
siostrą Małgorzatą do kajaka (no, trze-
ba mieć wiarę). Wieczorami tańczyli-
śmy tańce integracyjne, paliliśmy 
ognisko, korzystaliśmy z placu zabaw 
przy ośrodku, a niektórzy mieli szcze-
gólne zajęcie – dokarmianie kóz sąsia-
da.  Jeszcze raz dziękując wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego 
wypoczynku: dobrodziejom, stawiają-
cym nam lody, wychowawcom 
(Marcie, Betty, s. Ricie, p. Joli), miłemu 
kierowcy i wspaniałej obsłudze ośrod-
ka, życzymy obfitości Bożych łask! 

 
 Zapraszamy chętnych do na-
szej grupy! Jest naprawdę fajnie, cho-
ciaż nie będziemy ukrywać, trzeba się 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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też trochę natrudzić, zwłaszcza jak 
coś nie bardzo wychodzi. Jednak 
zawsze pamiętamy, że dla chwały 
Bożej można podjąć jakiś wysiłek. 
Spotkania dla grupy starszej (liceum, 
studenci i pracujący) w piątki o godz. 
18.30. Dla grupy młodszej (szkoła 
podstawowa i gimnazjum) w soboty 
o godz. 10.00. 
 

Schola Canticum i s. Małgorzata 
 

 Jest jednym z najmłod-
szych świętych. Żył w XVI wieku. 
Zamożni rodzice (ojciec był kasz-
telanem zakroczymskim) wysłali 
go wraz z bratem do szkoły  
w Wiedniu. Stanisław miał wów-
czas 14 lat. W jezuickim gimna-
zjum prowadził tryb życia odbie-
gający od upodobań młodzieży. 
Droga duchowego doskonalenia 
doprowadziła go do pogłębienia 
wiary i szczególnego umiłowania 
Matki Najświętszej. Stanisław kil-
kakrotnie doświadczał mistycz-

nych objawień.  
 Po cudownym uzdrowie-
niu, które zawdzięczał św. Barba-
rze i Maryi, postanowił wstąpić do 
zakonu jezuitów. Wbrew woli ro-
dziców, pokonując ogromne trud-
ności (drogę z Wiednia do Bawarii 
pokonał pieszo), osiągnął swój cel. 
Kilka dni po tym, jak został przy-
jęty do Towarzystwa Jezusowego 
zmarł w Rzymie na malarię.  
 Jest patronem dzieci i mło-
dzieży oraz jednym z patronów 
Polski. 

Święty Stanisław 

Kostka 
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