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Tajemnic Różańca jest dwadzie-
ścia, o czym wie każdy dobrze po-
informowany katolik. Niezależ-
nie od tego modlitwa ta ma 
swoją głębię, moc i tajem-
nicę, którą warto pozna-
wać. Październik tradycyj-
nie jest miesiącem modlitwy 
różańcowej ku czci Maryi, nazywanej 
Królową Różańca Świętego. 

Jako przedmiot różaniec fascynuje 
małe dzieci, przypomina koraliki, które 
można zawiesić na szyi jak ozdobę. Może 
być wartościowym drobiazgiem, jak ten 
przywieziony z Watykanu od Ojca Święte-
go. Aby stał się czymś więcej, potrzeba 
pewnego wysiłku, w gruncie rzeczy nie-
wielkiego trudu i zwykłej gotowości do 
rozmowy z Bogiem.  Modlitwa na różańcu 
nie jest trudna, jest dla każdego. Może wy-

dawać się monotonnym i bezsensownym 
powtarzaniem „zdrowasiek”, 

jednak warto zwrócić 
uwagę, że całe nasze 
życie wypełnione jest 
elementami powta-

rzalnymi. Codziennie 
wstajemy o tej samej po-

rze. Jeździmy autobusem tej samej 
linii z tego samego przystanku i o tej 
samej godzinie. Wielokrotnie wybiera-

my ten sam numer w telefonie, a zakupy 
robimy w tym samym markecie… To my 
nadajemy sens naszym działaniom i naszej 
modlitwie, dlatego najlepiej odmawiać 
Różaniec w konkretnej intencji: za bli-
skich, o błogosławieństwo, jako dziękczy-
nienie, za zmarłych i w każdej sprawie,  
z którą zwracamy się do Pana. Naszą po-

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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średniczką w modlitwie jest Maryja, 
ktoś wyjątkowy, Matka Boga i nasza, 
dlatego tak bliska i rozumiejąca ludz-
kie sprawy. 

Każdej dziesiątce towarzy-
szyć powinno rozważanie tajemnic 
wiary. To przecież cała historia zba-
wienia, czyli dzieje miłości Boga do 
człowieka. 
 Różaniec to także alternatywa 
dla tych, którym trudno rozmawiać  
z Bogiem „swoimi słowami”, gdyż to, 

(Ciąg dalszy ze strony 1) co chce się powiedzieć, jest nieu-
chwytne albo zbyt bolesne, gdy czło-
wiek w swojej bezradności po prostu 
woli milczeć. Wtedy kolejne Ojcze 
nasz i Zdrowaś Mario wyrażą to, co 
niewypowiedziane. 

Swój pierwszy różaniec kupi-

łam wraz z babcią w klasztorze sióstr 

serafitek. Wybrałam taki z niebieskich 

paciorków. Był październik i pełno 

żółtych liści na placu Kościuszki… 

K.S. 

Pośród najbardziej znanych systemów pedago-
gicznych wiele uwagi i uznania przyznaje się wycho-
wawczemu systemowi księdza Jana Bosko. Z pewno-
ścią nie można stawiać go obok wielkich teoretyków 
pedagogiki (jak Komenski, Rousseau, Pestalozzi, Froe-
bel), lecz mimo to jego metoda, czerpiąca swe natchnie-
nie z tradycji chrześcijańskiej, spotkała się z pozytywną 
oceną w środowiskach wychowawczych całego świata. 

Dlaczego system wychowawczy ks. Bosko 
odniósł taki sukces? Zadecydowało o tym kilka czyn-
ników:  

 nowoczesne podejście, które aprobuje to wszystko, 
co pozytywne w kulturze i cywilizacji określonego 
środowiska, 

 humanistyczny charakter, który odrzuca wszystko 
to, co sztywne i powiązane z ciasnotą widzenia  
i krótkowzrocznością oraz 

 otwarty i szczery optymizm, zdolny zrozumieć 
wszystkich, daleki od małostkowych i sekciarskich 
nacisków.  

 Wielkość tego systemu, określanego powszech-
nie jako zapobiegawczy (prewencyjny) polega jednak nie 
tyle na genialności i oryginalności ujęcia, ile na odkry-
ciu przez ks. Bosko miłości wychowawczej jako odpowie-
dzi na potrzebę każdej osoby, żeby „kochać i być ko-
chanym”. 

Ksiądz Bosko nie był klasykiem pedagogii na 
polu teoretycznym. Był on raczej wychowawczym 
„artystą”, odczuwającym potrzebę zbawienia młodzie-
ży i pomagania jej w budowaniu dobrej przyszłości.  
Z tego powodu postanowił on służyć młodym ludziom 
osobistym zaangażowaniem, oddając siebie całkowicie 
do ich dyspozycji. 

Życie ks. Bosko przypadło na okres nazwany 
„wiekiem pedagogii”. Wiek XIX to czas działalności 
takich wielkich pedagogów jak Herbart, Pestalozzi, 
Froebel, Necker de Saussure czy Aporti. Sprzyjający 
klimat, stworzony w tym względzie przez oświecenie 
oraz nurt tzw. Risorgimento (okres poprzedzający uzy-
skanie niepodległości przez Włochy) pobudziły pań-
stwa do zainteresowania się szkołą, wychowaniem 
ludowym i polityką szkolną. Jan Bosko jako syn swo-
ich czasów nie pozostał na uboczu tych prądów: 
wniósł swój własny wkład na polu edukacji i trafił 
celnie w wymagania historycznej chwili. Jeden z bio-

grafów ks. Bosko (E. Ceria) powiedział: „Podobnie, 
jak ktoś rodzi się poetą czy muzykiem, tak ks. Bosko 
urodził się wychowawcą”. 

System prewencyjny do dziś nie stracił nicze-
go ze swej aktualności. Z powodzeniem stosowany 
jest w szkołach i oratoriach salezjańskich. W kolejnych 
numerach „Casa Madre” spróbujemy przyjrzeć mu się 
dokładniej. 

 
Ks.  Marcin Kaznowski 

System wychowawczy ks. Bosko, cz. 1  



Pierwsze śluby i obłóczyny w Kopcu  

cjusze złożyli śluby  
i przyjęli suknie zakon-
ne. Następnie spotkali-
śmy się z Januszem, jego 
rodzicami i pozostałymi 
klerykami. Wspólnie zro-
biliśmy pamiątkowe 
zdjęcie w tym uroczym, 
malowniczym miejscu. 
Złożyliśmy życzenia  
i gratulacje nowicjuszom. 

Nadszedł czas na 
pyszne lody w pobliskiej 
kawiarni, na które zapro-
sił nas ks. dyrektor Ze-
non Latawiec. Pod ko-
niec tego dnia pełnego 
wrażeń pojechaliśmy na 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Dnia 8 września 
2012 roku grupa mło-
dzieży z internatu oraz 
dyrektor szkoły ks. Ze-
non Latawiec, kierownik 
internatu ks. Tadeusz 
Mietła i ks. Paweł Wal-
kowiak wyruszyli do 
Kopca na pierwsze śluby 
i obłóczyny zakonne no-
wicjuszy.  

Podróż mijała  
w przyjemnej atmosfe-
rze, podziwialiśmy po-
czątek jesieni, liście  
mieniły się kolorami.  
W pogodnej atmosferze 
dotarliśmy na miejsce.  
Z wielką radością powi-

taliśmy byłego wycho-
wanka internatu, Janu-

sza Garusa, ucznia na-
szej szkoły. Janusz przy-
gotowywał się do ślu-
bów i obłóczyn przez rok  
w nowicjacie. Nasz wy-
chowawca z internatu, 
Michał Libor, również 
tego dnia przeżywał po-
nowienie ślubów zakon-
nych. 

O godz. 10 roz-
poczęła się uroczysta 
msza święta, której prze-
wodniczyli ks. inspektor 

Dariusz Bartocha i ks. 

inspektor Alfred Leja. 
Podczas mszy św. nowi-

 Dnia 05.09.2012 r. w internacie szko-
ły salezjańskiej w Oświęcimiu odbyła się nie-
zwykła uroczystość. Z wielką radością spo-
tkaliśmy się przy wspólnym ognisku. Nasze 
grillowanie rozpoczęły rozgrywki sportowe, 
podczas których wychowankowie internatu 
popisali się świetną grą w piłkę nożną.  
W rywalizacji wspierał uczniów kleryk Mi-
chał Libor, który zachwycał nas swoim 
uśmiechem. 
 Kierownik internatu, ks. Tadeusz 
Mietła, z wielkim artyzmem zadbał o zorga-
nizowanie wieczoru. Naszą uroczystość za-
szczycili swoją obecnością ks. dyr. Zenon 
Latawiec, ks. dyr. Bogdan Nowak oraz ks. 
dyr. Witold Majcher. Ze wzruszeniem wysłu-
chaliśmy słów misjonarza, ks. Ryszarda Ła-
cha, który przybył do naszej szkoły z Peru. 
Ksiądz - Były Wychowanek Salezjański -
wspominał szkolne lata i zachęcał nas do 
szczerej modlitwy, której uczył swoich podo-
piecznych ks. Jan Bosko, miłości do Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych i wyrażenia 
szacunku do szkoły. 
 Ksiądz Piotr Basista z wielkim zaan-

gażowaniem i starannością 
przygotował posiłek dla głod-
nych „Diamentów”. Mieliśmy 
okazję bliżej poznać naszego 
nowego wychowawcę, księdza 
Pawła Walkowiaka, który 
przybył do nas z Rzymu.  
W uroczystości brały udział 
nasze Damy - pani psycholog 

Teresa Hajda oraz pani Elżbie-
ta Szczęśniak, które swą obec-
nością rozpromieniały każdą 
chwilę.  
 To spotkanie dało nam 
dużo radości i siły na rozpo-
czynający się nowy rok szkol-
ny. 

Dawid Skwarczyński 
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 Kartki ze szkolnego kalendarza.. . 

Przy ognisku 

Janusz Garus z rodzicami, ks. Zenonem 

Latawcem i ks. Tadeuszem Mietłą 
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Zjazd samorządów szkolnych w Szczyrku 

Jasną Górę odwiedzić 
Matkę Bożą w dniu Jej 
święta. Obraz Matki Ja-
snogórskiej, który łączy 
wyraz zamyślenia i powa-
gi, daje nam dużo miłości  
i nadziei. 

Wieczorem, z ra-
dością wspominając  prze-
żyte chwile, wdzięczni 
kierownikowi ks. Tadeu-
szowi Mietle, wróciliśmy 
do internatu Zespołu 
Szkół Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu. 
 

       Grzegorz Lipski    

Pierwsze śluby  
i obłóczyny w Kopcu 
(Ciąg dalszy ze strony 3) 

czy, między innymi na 
temat nietypowego ob-
chodzenia świąt czy też 
luźniejszych dni, takich 
jak np. dzień Walta Di-
sneya. Omówiono też 
trudniejsze problemy 
związane z uczestnic-
twem wychowanków 
szkół salezjańskich we 
mszach świętych i nabo-
żeństwach, nie tylko 
podczas wielkich uroczy-
stości. Efektem żywych 
dyskusji było stworzenie 
spójnego planu pracy.  

Kolejny zjazd 
zaplanowano jeszcze  
w grudniu tego roku. 
Tym razem odbędzie się 
on w Zabrzu. Naszemu 
samorządowi życzymy 
powodzenia w realizacji 
śmiałych pomysłów  
i sukcesów na szkolnej 
arenie! 

Redakcja 

W dniach 14-15 
września 2012 roku  
w Szczyrku odbył się 
zjazd samorządów szkół 
salezjańskich naszej in-
spektorii. Uczestnicy zo-
stali zakwaterowani w 
Salezjańskim Domu Mło-
dzieżowym. Jeszcze tego 
samego dnia wszyscy 
zebrali się w kaplicy na 
modlitwie i omówieniu 

planu tegorocznego zjaz-
du. Spotkanie zakończy-
ło się adoracją Najświęt-
szego Sakramentu.  

Sobota upłynęła 
na opracowaniu planu 
działalności samorządów 
w nowym roku szkol-
nym. Podczas zajęć  
w grupach członkowie 
samorządów dowiedzieli 
się wielu ciekawych rze-

Ż y w a  w i a r a  d a j e  n a d z i e j ę . . .   

Częstochowskiej, w cza-
sie której miał miejsce 
uroczysty Akt Zawierze-
nia Młodzieży. Następ-
nie wszyscy udaliśmy się 
na obiad do Domu Piel-
grzyma. Po przerwie na 
krótki odpoczynek oraz 
integrację rozpoczęliśmy 
drogę krzyżową na wa-
łach jasnogórskich.  
 Spotkanie mło-
dzieży zakończyło się 
odśpiewaniem „Barki” 
pod pomnikiem Jana 
Pawła II.  
 

 
Julia Lichańska 

 18 września 2012 
r. odbyło się  XII Ogól-

nopolskie Forum Mło-
dzieży Szkół Katolic-
kich na Jasnej Górze 
pod hasłem „Żywa wiara 

daje nadzieję i działa 
przez miłość”.  
 Punkt 6.30 ucz-
niowie reprezentujący 
naszą szkołę ruszyli  
w drogę pod opieką pani 
Jolanty Okarmus, ks. 
Pawła Walkowiaka oraz 
ks. Marcina Kaznowskie-
go, który przewodniczył 
całemu spotkaniu. Gdy 
przybyliśmy na miejsce, 
udaliśmy się do Auli  

o. Augustyna Kordeckie-
go, gdzie wszystkich 
uczestników powitał ks. 
Adam Kostrzewa. Na-
stępnie mieliśmy okazję 
zobaczyć występ Zespo-
łu Muzyki Dawnej i Tań-
ca z Gimnazjum Sióstr 
Prezentek w Krakowie. 
 Ś w i a d e c t w e m 
wiary podzielili się z na-
mi pani Emila Pyza oraz 
ksiądz Marek Studenski. 
Po krótkiej przerwie od-
była się adoracja. Punk-
tem kulminacyjnym całe-
go spotkania była msza 
święta przed cudownym 
obrazem Matki Boskiej 

„Trzeba niesamowitej 

mobilizacji sił ducha, by 

się przeciwstawić współ-

czesnym pokusom, któ-

rych jest o wiele więcej. 

Młodzież się nie zmie-

nia, to nieprawda, że 

mamy gorszą młodzież, 

ale mamy o wiele więcej 

pokus, których kiedyś nie 

było. Trzeba niesamowi-

tego hartu ducha, by 

umieć pokonać trudności 

i wyłamać się, by żyć  

w rzeczywistości, a nie 

w wirtualnym świecie”.  

 

Z homilii ks. Marka  
Studenskiego 



Ostatnie pożegnanie... 

 Trudno znaleźć słowa pociechy, gdy odchodzą 
najbliżsi. Pozostaje modlitwa, którą możemy ofiarować 
za zmarłych i nasza obecność obok tych, którzy do-
świadczyli straty. 19 września w swoją ostatnią drogę 
wyruszył śp. Józef Goryczka, ojciec ks. Tadeusza Go-
ryczki, salezjanina, dyrektora naszej placówki w latach 
2000 – 2004. W Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia 

jów świata. 
 Gdy Noc misyj-
na powoli dobiegała koń-
ca, nawet nad ranem pra-
wie cała grupa nadal ba-
wiła się wspólnie, tań-
cząc znane już dobrze 
wszystkim tańce. Po 
krótkiej modlitwie po-
rannej na zakończenie 
wszyscy zmęczeni i nie-
wyspani, ale zadowoleni 
wrócili radośni i pełni 
wrażeń do swoich ro-
dzin. Można być pew-
nym, że ta noc, choć 
krótka, na długo zapad-
nie młodym w pamięci  
i w odpowiednim czasie 
wyda swoje owoce. Kto 
wie? Może właśnie pod-
czas tej nocy ktoś odkrył 
w sobie powołanie misyj-
ne?... 

Anna Tobiasiewicz 

 Zaczął się rok 
szkolny, a wraz z nim 
przyszedł czas na kolejną 
Noc misyjną. Ta tradycyj-
na już akcja naszego 
Szkolnego Koła Misyjne-
go odbyła się w nocy  
z 14 na 15 września. Za-
interesowanie tym wy-
darzeniem było rekordo-
we. Samych uczestników 
zgłosiło się ponad 140. 
 W i ę k s z o ś ć 
zajęć odbywało się na 
głównym korytarzu 
szkoły, ponieważ nawet 
świetlica okazała się za 
mała na tak liczną grupę. 
Na początku uczestnicy 
zobaczyli film z tego-
rocznego wyjazdu na 
Ukrainę, którą odwiedzi-
li już po raz kolejni nasi 
wolontariusze. Mieli tak-
że okazję dowiedzieć się, 
czym zajmuje się Koło 
Misyjne. Każdy z anima-
torów przybliżył w kilku 
słowach, na czym polega 
dana akcja organizowana 
przez Koło. Było o czym 
opowiadać, ponieważ 
przez ostatni rok wolon-
tariusze nie próżnowali  
i przeprowadzali wiele 
akcji, mających na celu 
pomoc najbardziej po-
trzebującym. Ksiądz An-

drzej Policht, kierownik 
Koła, przedstawił plan 

tegorocznej działalności, 
gorąco zachęcając do 
włączania się w pracę 
misyjną.  
 N a j w a ż n i e j -
szym punktem nocy była 
wspólna eucharystia, 
podczas której zostało 
zaprzysiężonych dziesię-
ciu animatorów, którzy 
podjęli się trudu prowa-
dzenia grup formacyj-
nych. Zaraz po mszy 
świętej wszyscy przeszli-
śmy na zewnątrz, gdzie 
czekała na nas kolejna 
atrakcja, a mianowicie 
ognisko i smaczne kieł-
baski.  
 W czasie trwa-
nia Nocy misyjnej odby-
wały się zabawy i tańce 
integracyjne. Nad ranem, 
gdy powoli wszystkich 
ogarniało zmęczenie, 
przeprowadzono grę 
loteryjną Tombola. Oczy 
uczestników odmawiały 
chwilami posłuszeństwa, 
ale nikt nie pozwolił so-
bie na sen. Motywacją 
były atrakcyjne nagrody. 
Dla głównego zwycięzcy 
przewidziano piękny pe- 
ruwiański hamak. Na-
stępnie uczestnicy mogli 
zobaczyć swoich kole-
gów i koleżanki w naj-
prawdziwszym pokazie 
mody z najdalszych kra-
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Noc misyjna 

Najprawdziw-
szy pokaz mody 
z najdalszych 
krajów świata :) 

Wiernych w Oświęcimiu odbyła się msza żałobna,  
w której uczestniczyła rodzina zmarłego, licznie zgroma-
dzeni salezjanie, przyjaciele rodziny, współpracownicy 
ks. Tadeusza Goryczki, w tym przedstawiciele nauczy-
cieli i uczniowie naszej szkoły.  

 Niech dobry Bóg przyjmie do siebie śp. Józefa  
i obdarzy go radością życia wiecznego.   

Redakcja 
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 „Ty się odważ świętym być!”  

 18 września 2012 roku obcho-
dziliśmy wspomnienie św. Stanisława 
Kostki. Uczniowie Szkoły Salezjańskiej 
w odświętnych strojach wzięli udział 
w uroczystej mszy świętej. Słowo Boże 
wygłosił jezuita, ojciec Janusz Śliwa.  
W trakcie swojego kazania bardzo cie-
kawie przybliżył nam postać świętego. 
 Stanisław Kostka urodził się  
w 1550 r. w Rostkowie jako syn zamoż-
nego kasztelana. Miał trzech braci  
i dwie siostry. Rodzice wychowywali 
swoje dzieci  w pobożności, a w domu 
zawsze panowała dyscyplina. W wieku 
czternastu lat wraz z bratem Pawłem 
młody Stanisław został wysłany na 
dalszą naukę do Wiednia. Początkowo 
nie radził sobie w nowej szkole, jednak 
był bardzo pracowity i z czasem dołą-
czył do grona najlepszych uczniów. 
Wolny czas spędzał na modlitwie, lek-
turze i pokucie. Gdy zachorował, do-
znał cudownego uzdrowienia od Matki 
Bożej, która wysłuchała jego modlitwy, 
wcześniej objawiając mu się. Zaraz po 
tym wydarzeniu młodzieniec postano-
wił wstąpić do zakonu jezuitów. Nie 
otrzymał jednak zgody ojca, który 
chciał, by syn został księdzem, a nie 
zakonnikiem. Stanisław zdecydował 
się na ucieczkę. Otrzymał list polecają-
cy do prowincjała Piotra. Kiedy w Au-
gsburgu nie zastał prowincjała, posta-
nowił udać się do Dylingi. Tam praco-

wał jako pomocnik w kuchni. Po wielu 
tygodniach dostrzeżono jego pokorę  
i pobożność. W końcu wiosną 1568 ro-
ku złożył śluby zakonne. Niespodzie-
wanie ciężko zachorował i w wigilię 
Wniebowzięcia NMP zmarł, przeżyw-
szy zaledwie 18 lat.   

W 1726 odbyła się jego kanoni-
zacja. Do Polski sprowadzono część 
relikwii świętego, które znajdują się 
teraz w Parafii św. Stanisława Kostki  
w Sulechowie. 
  Patron młodzieży, św. Stani-
sław Kostka, fascynował wielu wybit-
nych ludzi, m.in. poetę Cypriana Ka-
mila Norwida, księdza Bosko, a także 
papieża Jana Pawła II, który - jak wszy-
scy wiemy - bardzo umiłował mło-
dych. Gdy 13 listopada 1988 r. rozpo-
częło się drugie dziesięciolecie  ponty-
fikatu Jana Pawła II, papież, klęcząc 
przy sarkofagu św. Stanisława Kostki, 
powiedział: „Żyjąc krótko, przeżył cza-
sów wiele”. Słowa te  wymownie obra-
zują nam życie świętego. 

Po zakończeniu mszy świętej 
wszyscy uczniowie, trochę wyciszeni  
i zamyśleni, udali się na lekcje, które  
w tym dniu trwały nieco krócej. Teraz 
już każdy z nas wie, że w trudnych 
chwilach poprzez modlitwę może pro-
sić o  wsparcie swojego patrona - św. 
Stanisława Kostkę. 

Patrycja Jabłońska 

„...Młodzi dzisiaj mają  
w Polsce trudną młodość, 
czasem wydaje mi się, że  
nie potrafią sprostać wy-
zwaniom, czasem szukają 
wyjścia poza Ojczyzną. 
Dla wszystkich: i tych, co 
odchodzą z Ojczyzny,  
i tych, co zostają, niech św. 
Stanisław Kostka będzie 
patronem – patronem trud-
nych dróg życia polskiego, 
życia chrześcijańskiego. 
Szukajmy u niego stale 
wspomożenia dla całej mło-
dzieży polskiej, dla całej 
młodej Polski”. 
 
 Jan Paweł II 

 Wymiana polsko-niemiecka. Ahlen 

sialand. Spędziliśmy tam 
niezapomniane chwile, 
korzystając z atrakcji 
parku. Interesujące oka-
zało się również wspólne 
gotowanie typowych dla 
Niemiec i Polski potraw, 
wspinaczka oraz wy-
cieczka rowerowa po 
okolicy Ahlen. 
 Ostatni dzień był 
poświęcony historii do-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

 Tego roku w na-
szej szkole odbyła się 
wymiana polsko - nie-
miecka. W czerwcu go-
ściliśmy przez niespełna 
tydzień naszych kolegów 
z Ahlen, miasta położo-
nego w zachodnich 
Niemczech. We wrześniu 
grupa z Polski udała się 
na 5 dni do Niemiec.  
Z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy wyjazdu do 

Ahlen, który dał nam 
możliwość poznania kul-
tury i obyczajów naszych 
zachodnich sąsiadów.  
 Z w i e d z i l i ś m y 
Kolonię - jedno z naj-
większych niemieckich 
miast, szczycące się  
wspaniałą średniowiecz-
ną katedrą. Jednym z 
najciekawszych punktów 
programu był wyjazd do 
parku rozrywki Phanta-



wiązaliśmy ciekawe  
i trwałe przyjaźnie. Dro-
gą internetową możemy 
dalej utrzymywać kon-
t a k t ,  w s p o m i n a j ą c 
wspólnie spędzone chwi-
le.  

 
Joanna Wiśniowska  
Katarzyna Kosmaty 

tyczącej zarówno Polski, 
jak i Niemiec. Historyk 
uczący w tamtejszej 
szkole ciekawie i z entu-
zjazmem odpowiadał na 
nasze pytania dotyczące 
II wojny światowej oraz 
obecnej sytuacji w Ahlen.  

(Ciąg dalszy ze strony 6)  Podsumowując, 
wymiana wniosła w na-
sze życie nowe doświad-
czenia. Dzięki wyciecz-
kom o charakterze edu-
kacyjnym dowiedzieli-
śmy się wiele ciekawych 
rzeczy. Pomimo różnic, 
zarówno kulturowych, 
jak i obyczajowych, na-
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umiejętności językowe, 
zmagając się z popraw-
nym wymówieniem za-
wikłanych łamańców ję- 
zykowych. Wśród wielu 
nagród rzeczowych, któ-
re trafiły do rąk uczestni-
ków tej zabawy, znalazły 
się drobne upominki, ale 
także atrakcyjne materia-
ły do nauki języka an-
gielskiego. 

Wszystkie wyda-
rzenia i atrakcje tego 
dnia przygotowały i o– 
pracowały nauczycielki 
języka angielskiego, pa-
nie Kamila Menżyk  
i Marta Sitek. 

Mamy nadzieję, 
że uczestnictwo w tych 
wydarzeniach stanie się 
inspiracją do doskonale-
nia umiejętności języko-
wych, a także do podję-
cia podobnych inicjatyw 
promujących naukę języ-
ków i rozwijających cie-
kawość otaczającego nas 
świata.   

 
Marta Sitek  

Kamila Menżyk 

Jak uczyć się ję-
zyków obcych i jakie są 
najciekawsze, a zarazem 
najskuteczniejsze meto-
dy? Co wiemy o bogac-
twie językowym Europy 
i jej wielokulturowości? 
Na te i inne pytania, do-
tyczące nie tylko eduka-
cji językowej, próbowali-
śmy wspólnie znaleźć 
odpowiedź w Europej-
skim Dniu Języków Ob-
cych, który corocznie 
obchodzony jest w wielu 
krajach naszego konty-
nentu właśnie 26 wrze-
śnia.  
 W tym dniu wy-

brane lekcje języka an-
gielskiego w naszej szko-
le poświęcone zostały  
różnorodności języków 
europejskich oraz licz-
nym aspektom szkolnej   
i pozaszkolnej edukacji 
językowej. W czasie 
przerw natomiast słucha-
liśmy piosenek wykony-
wanych w różnych języ-
kach. 
 Uczniowie, któ-
rzy chcieli sprawdzić 
swoje wiadomości, wzię-
li udział w quizie doty-
czącym języków europej-
skich. Niektórzy zapre-
zentowali również swoje 

E u r o p e j s k i  D z i e ń  J ę z y k ó w  O b c y c h  
DYSKOTEKA 

 
27 września br. w naszej 

szkole odbyła się dyskote-
ka tematyczna - w klima-

cie lat 70, 80 i 90. Przed 
dyskoteką bardzo zachęca-

liśmy do przebrania się  
i ku naszemu zaskoczeniu 

uczestnicy doskonale 
wczuli się w rolę! Wszę-

dzie było pełno kolorów, 
peruk i wymyślnych oku-

larów. Pojawiło się prawie 
150 osób, co jest wielkim 

sukcesem! Wszyscy bawili 
się świetnie. Prócz aktual-

nych przebojów mogliśmy 
usłyszeć także muzykę  

z lat, do których nawiązy-
wała dyskoteka. Mamy 
nadzieję, że nie była to 
ostatnia taka impreza! 

  
 Krolina Szałaśny 
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Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne – rok trzeci 

Rozpoczęliśmy trzeci rok reali-
zowania projektu Młodzieżowe Uni-

wersytety Matematyczne. W tym roku 
szkolnym zajęcia wyrównawcze oraz 
rozszerzające, w których uczestniczą 
uczniowie klas trzecich liceum i techni-
kum, odbywają się w soboty w formie 
sześciogodzinnych warsztatów. Celem 
zajęć jest przygotowanie uczniów do 
obowiązkowej matury z matematyki na 
poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym. Wierzymy, że trening czyni mi-
strza, a zatem uczestnicy zajęć przez 
170 minut piszą zestaw maturalny, któ-
ry jest oceniany przez nauczycieli. Po 
krótkiej przerwie następuje omówienie 
błędów, jakie zostały popełnione  
w rozwiązaniu arkusza maturalnego 
na poprzednich zajęciach. Mamy na-
dzieję, że taki sposób pracy pozwoli 
naszym uczniom osiągnąć sukces  
w maju 2013 roku. 

W dniu 26 września gościliśmy 
w naszej szkole pracowników Instytutu 
Matematyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie - dr Marcina Ma-

zura i dr Piotra Kościelniaka, którzy 
poprowadzili kolejne zajęcia z cyklu 
„Spotkanie ze światem nauki”. Nasi 
uczniowie poznali pojęcie granicy 
funkcji, pochodnej oraz całki. Uczestni-
ków spotkania rozpierała duma, ponie-
waż zmierzyli się z zagadnieniami, 
które niejednemu studentowi spędzają 
sen z powiek. 

Kilka dni później, 29 września, 
nauczyciele naszej szkoły zaangażowa-
ni w prowadzenie projektu uczestni-
czyli w seminarium, które odbyło się 
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie. Całe spotkanie składało 
się z sześciu wykładów poszerzających 
wiedzę na temat zastosowań matema-
tyki. Niektóre zagadnienia były ogrom-
ną niespodzianką. Z punktu widzenia 
naszych nauczycieli największym za-
skoczeniem był wykład mgr Ady Pałki 
zatytułowany „Matematyka w sztuce – 
zasady tworzenia obrazów anamor-
ficznych”.  

 
Marta Korczyk 

   Szkolny Konkurs Matematyczny  
LIGA ZADANIOWA  

Od października rusza pierw-
sza edycja Szkolnego Konkursu Mate-
matycznego LIGA ZADANIOWA dla 
uczniów liceum i technikum, który ma 
na celu wykrywanie uzdolnień mate-
matycznych oraz wspieranie i rozwój 
talentów matematycznych.  

Konkurs składa się z dwóch 
etapów. W etapie pierwszym uczestni-
cy konkursu rozwiązują zadania 
otwarte publikowane na stronie inter-
netowej naszej szkoły pierwszego dnia 
miesiąca (październik, listopad, gru-
dzień, styczeń). Na rozwiązanie tych 
zadań i złożenie rozwiązań u nauczy-
cieli matematyki uczestnicy mają mie-
siąc.  Komisja Konkursowa przedsta-
wia uczniom wyniki z zakończonej 
części do piętnastego dnia kolejnego 
miesiąca, a na stronie internetowej 
szkoły publikowany będzie bieżący 

ranking.  Do etapu finałowego zakwali-
fikuje się dziesięcioro uczniów z naj-
większą liczbą punktów. W etapie dru-
gim w ciągu 120 minut uczniowie  
rozwiązują pisemnie zadania otwarte. 
Laureatami konkursu zostają uczestnicy  
z największą liczbą punktów zdobytych 
w drugim etapie.  

Wszystkich zainteresowanych 
konkursem zapraszamy na stronę inter-
netową szkoły. Informacje o konkursie 
znajdują się w „Strefie ucznia” w za-
kładce „Konkursy matematyczne”.  
 

WSZYSTKICH UCZNIÓW ZAPRA-
SZAMY DO RYWALIZACJI  

W KONKURSIE!  

 

Marta Korczyk 

UWAGA!  

TALENT  

MATEMATYCZNY 

 

Magdalena Balwierz  

z klasy 2 Ga uczestniczyła 

w zajęciach z matematyki 

dla uczniów zdolnych, 

które były realizowane  

w Powiatowym Ośrodku 

Wspierania Uczniów 

Zdolnych w ramach pro-

jektu DiAMEnT. 



Licealiada Młodzieży Szkolnej. PIŁKA NOŻNA 
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kowali się następujący 
uczniowie: 
Romana Żmuda, Paulina 
Stańczyk, Kacper Wit-
kowski, Patryk Matlak, 
Mateusz Blabuś, Klaudia 
Gagracz i Tomasz Szew-
czyk. 

 
Klaudia Gagracz 

ETAP MIEJSKI  
 
19.09.12 r. na oświęcim-
skich Plantach odbyły się 
MIEJSKIE INDYWIDU-
ALNE ZAWODY W 
BIEGACH PRZEŁAJO-
WYCH. Dziewczyny 
startowały na dystansie 
1000 m,  a chłopcy na 
nieco dłuższej trasie - 

1500m. ZSZ Towarzy-
stwa Salezjańskiego  
i Gimnazjum nr 2 w 
Oświęcimiu to szkoły, 
które konkurowały mię-
dzy sobą. Mimo deszczo-
wej pogody nasi ucznio-
wie wrócili z bardzo do-
brymi wynikami. 
 Do zawodów 
powiatowych zakwalifi-

 W y d a r z e n i a  s p o r t o w e  

 T a k  p o b i e g l i  g i m n a z j a l i ś c i !  

ETAP POWIATOWY 
 
27 września 2012 r.  
o godz. 11:00 na oświę-
cimskich Plantach odbył 
się II etap zawodów  

w biegach przełajo-
wych. Nasi sportowcy 
oraz uczniowie ze szkół 
znajdujących się na tere-
nie całego powiatu 

oświęcimskiego zacięcie 
rywalizowali między 
sobą. Podobnie jak po-
przednio, dziewczyny 
walczyły o awans na dy-
stansie 1000 m, nato-
miast chłopcy na 1500 m.   
Do etapu wojewódzkie-
go zakwalifikowali się: 
Klaudia Gagracz na 
miejscu VI i Kacper Wit-

kowski na miejscu III. 
 
Wszystkim sportowcom 
bardzo dziękujemy za 
wspaniałe reprezentowa-
nie szkoły, serdecznie 
gratulujemy wyników  
i trzymamy kciuki na 
następnych zawodach. 

  
Klaudia Gagracz 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 
5 października na lotni-
sku w Nowym Targu 
odbyły się finałowe za-
wody w indywidual-
nych biegach przełajo-
wych dla uczniów gim-
nazjum.  Rywalizacja 

podczas każdego z bie-
gów była na bardzo wy-
sokim poziomie; liczba 
zawodników również 
była imponująca – na 
każdy rocznik przypada-
ło ok. 130 zawodników. 
Klaudia wraz z pozosta-
łymi biegaczkami miała 

do pokonania dystans 
1000 m, a Kacper 1500 m. 
Zajęli odpowiednio 56  
i 67 miejsce. 
Serdecznie gratulujemy 
wszystkich występów  
i życzymy powodzenia  
w przyszłym sezonie. 

 

Klaudia Gagracz 

3 października na Orliku 
przy PZ nr 2  w Oświęci-
miu odbyły się miejskie 
zawody w piłce nożnej 
chłopców. Do grupy I 

zaliczały się 3 następują-
ce szkoły: ZSZ Towarzy-
stwa Salezjańskiego, PZ 
nr 2 oraz PZ nr 4. 
W składzie naszej 11 oso-

bowej drużyny wystąpi-
li:  Konrad Cupiał, Kor-
nel Opitek, Mariusz Mi-
chałek, Tomasz Klim-
czyk, Dawid Skwarczyń-
ski, Adam Hajda, Michał 
Balcarczyk, Krzystof 
Kryska, Jacek Jekiełek, 
Krzysztof Kaczmarczyk 
oraz Bartosz Kulczyk. 

Nasi zawodnicy zagrali 2 
mecze:  
ZSZ TS – PZ Nr 4    (4 : 0) 
ZSZ TS – PZ Nr 2    (0 : 3) 
Mimo wszelkich starań 
szkolnej reprezentacji nie 
udało się awansować do 
dalszego etapu rywaliza-
cji.  

 Aleksandra Piwowarczyk 

Uczestnicy etapu miejskiego 

Zawody powiatowe 

Nasi  reprezentanci na   

zawodach wojewódzkich 

Reprezentacja szkoły  na 

zawodach w piłce nożnej 
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Nasi szachiści: 

Wojtek, Justyna i Madzia 

 T u r n i e j  s z a c h o w y  

nika w naszej szkole. 
Osiągnięcia: 
I miejsce —Justyna Ma-
tusiak 
II miejsce —Wojciech 
Więcek 
III miejsce —Magdalena 
Przewoźniak 
 
Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

  
 Aleksandra Piwowarczyk 

W dniu 2 października 

2012 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury  odbył się 
etap miejski młodzieżo-

wego turnieju szacho-
wego dla uczniów gim-
nazjum. Wszystkie 
uczestniczki rywalizowa-
ły między sobą, rozgry-
wając partie każda z każ-
dą. Chłopcy natomiast 
grali systemem szwajcar-
skim po 5 rund. Naszą 

szkołę reprezentowało  
6 szachistów: 
Magdalena Przewoźniak 
1 Gb, Justyna Matusiak  
1 Ga, Krzysztof Borow-
czyk 1 Ga, Mateusz Szyj-
ka 3 Ga, Wojciech Wię-
cek 2 Gb, Piotr Jura 2 Gb. 
Spośród wyżej wymie-
nionych zawodników 
troje awansowało do eta-
pu powiatowego, który 
odbędzie się 22 paździer-

C z a s  n a  r a d o ś ć !   

mi polki i menueta. 
Chwila wolego czasu 
dała możliwość poroz-
mawiania z kolegami bez 
zastanawiania się, kiedy 
zadzwoni dzwonek na 
lekcje. Był to też moment 
wytchnienia od codzien-
nego tempa zajęć. 
 Myślę, że Dzień 
Radości można zaliczyć 
do udanych. Nawet nie-
sprzyjająca pogoda nie 
popsuła nam humorów. 
Dziękujemy organizato-
rom i czekamy na na-
stępny taki dzień. 

 

Szymon Łomzik 

 Nasza szkoła 
stawia nie tylko na nau-
kę, ale też na integrację  
i wspólną zabawę, dlate-
go cyklicznie organizo-
wane są Dni Radości. 
Jeden z nich odbył się 11 
października. Mimo że 
pogoda nie dopisała  
i impreza musiała zostać 
przeniesiona do szkoły, 
to i tak wszyscy dobrze 
się bawili. 
 O godzinie 12:05 
nastąpiło uroczyste prze-
cięcie wstęgi przez dy-
rekcję szkoły. Następnie 
zatańczyliśmy belgijskie-
go na głównym koryta-

rzu. Każda klasa przygo-
towała stoisko, na któ-
rym sprzedawane były 
różne ciasta, ciastka, to-
sty, naleśniki, frytki  
i wiele innych smakowi-
tych rzeczy. Można było 
kupić maskotkę, przybo-
ry szkolne czy pamiątki  
z Peru. Na zewnątrz ucz-
niowie przygotowali tak-
że kiełbaski z grilla. Do 
atrakcji przewidzianych 
na ten dzień można zali-
czyć występ zespołu Do-
riana Gierka oraz kabare-
tu. Nie mogło również 
zabraknąć tańców inte-
gracyjnych, między inny-

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego  

 pragniemy serdecznie pogratulować naszym Współpracownikom: 

Panu Grzegorzowi Buckiemu i Pani Martynie  Górzyńskiej 

oraz 

Pani Marii Walczak i Panu Piotrowi Leśniakowi. 

Niech miłość, która nigdy nie ustaje, będzie Waszą siłą w codziennym  

życiu i drogą do prawdziwego szczęścia! 
Redakcja  Casa Madre 
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ty homilii ks. bpa T. Ra-
koczego z uroczystości 
rekonsekracji. W procesji 
wyruszyli wierni ze 
świecami, otaczając figu-
rę Matki Bożej Wspomo-
życielki.  Na zakończenie 
naszego nabożeństwa 
odśpiewaliśmy apel ja-
snogórski .  
           Tradycyjnie w na-
szym czuwaniu uczestni-
czył chór Auxilium, or-
kiestra, młodzież, mini-
stranci, lektorzy oraz 
wierni.  
 

Ks. Karol Nadratowski  

 Czuwania maryj-
ne w miesiącu wrześniu 
przypomniało nam o wa-
żnych  wydarzeniach: 15. 
rocznicy rekonsekracji  
kościoła oraz ustanowie-
nia go sanktuarium ma-
ryjnym. Zebrani na mszy 
św. wysłuchali w kaza-
niu księdza Aleksandra 
Karkoszki historii tego 
miejsca, które naznaczo-
ne jest kultem maryjnym 
od XIV wieku. Kazno-
dzieja przypomniał  
o wielkiej roli dominika-
nów w krzewieniu 
chrześcijaństwa na tych 

terenach oraz o „ciemnej 
nocy” odejścia od wiary 
książąt i władców Księ-
stwa Oświęcimskiego.  
Jednak mimo tak bole-
snych wydarzeń wiara 
się odnowiła w sercach 
ludzi i na nowo wrócił 
prządek do życia spo-
łecznego Oświęcimia.  
 Po mszy świętej 
wyruszyliśmy w procesji 
różańcowej, którą popro-
wadził ksiądz proboszcz 
Marek Dąbek. W rozwa-
żaniach do poszczegól-
nych tajemnic przypo-
mniał wiernym fragmen-

Z życia parafii 

 Czuwanie maryjne 24 września 

Rok Księdza Piotra Skargi  

              27 września 2012 
roku mija 400. rocznica 
śmierci ks. Piotra Skargi, 
kaznodziei króla Zyg-
munta III, wielkiego 
patrioty, pisarza religij-
nego i politycznego, wy-
chowawcy całych poko-
leń Polaków. Dziś jest 
on głównie znany z Ka-
zań Sejmowych uważa-
nych za jedno z najwy-
bitniejszych dzieł staro-
polskiej literatury. Nie 
każdy wie, że działał on 
także w wielu innych 
dziedzinach, odnosząc 
wielkie sukcesy.  
 Cofnijmy się 
jednak do roku 1536. 
Wtedy to w ubogiej ro-
dzinie drobnoszlachec-
kiej Powęskich urodził 

się Piotr Skarga. Wcze-
śnie został sierotą. Wy-
chowywało go starsze 
rodzeństwo. W wieku 16 
lat rozpoczął studia na 
Akademii Krakowskiej, 
które po trzech latach 
musiał przerwać praw-
dopodobnie z powodu 
braku pieniędzy. Szybko 
znalazł zatrudnienie w 
jednej z najlepszych 
szkół parafialnych na 
Mazowszu - przy war-
szawskiej kolegiacie św. 
Anny i to na stanowisku 
jej kierownika. W 1557 
roku został wychowaw-
cą Jana Tęczyńskiego, 
syna wojewody lubel-
skiego. Wtedy na dwa 
lata, razem ze swoim 
wychowankiem, wyje-

chał do Wiednia, gdzie 
po raz pierwszy zetknął 
się z Towarzystwem Je-
zusowym.  
 Po powrocie do 
kraju, dzięki protekcji 
Tęczyńskich, trafił do 
najbliższego otoczenia 
biskupa lwowskiego Ja-
na Tarły. Pod wpływem 
wydarzeń związanych  
z reformacją podjął de-
cyzję o wstąpieniu do 
zakonu jezuitów. Studia 
w Rzymie rozpoczął  
w 1569 roku, a pierwsze 
śluby zakonne złożył 
dwa lata później. Po po-
wrocie do Polski praco-
wał w kolegium jezuic-
kim w Pułtusku, ale 
przełożeni dostrzegli 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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Katarzyna Stężowska  

jego talent kaznodziejski i przenie-
śli go do kolegium w Wilnie na 
stanowisko wicerektora. W Wilnie 
Skarga złożył śluby wieczyste  
i otrzymał tytuł profesora. Po prze-
kształceniu kolegium na akademię, 
ks. Piotr Skarga został jej rektorem.  

Gdy na tronie Polski za-
siadł król Zygmunt III Waza, ks. 
Skarga został mianowany nadwor-
nym kaznodzieją. Z czasem jezuita 
stał się wielkim przyjacielem króla. 
W tym czasie napisał także słynne 
kazania sejmowe, w których wska-
zywał najcięższe grzechy wobec 
Boga i Ojczyzny. Prócz tego Skarga 

(Ciąg dalszy ze strony 11) prowadził wiele dzieł charytatyw-
nych, udzielał ostatniej posługi 
skazańcom i odwiedzał chorych  
w szpitalach. 

W ostatnim miesiącu życia 
nie mógł już odprawiać mszy 
świętej, a jedynie codziennie przyj-
mował komunię świętą. Sumiennie 
przygotował się do śmierci i na 
tydzień przed nią wyspowiadał się 
z całego życia. Zmarł 27 września 
1612 roku w wieku 76 lat.  

Dla upamiętnienia 400. 
rocznicy śmierci wybitnego Polaka 
Sejm RP podjął uchwałę ustana-
wiającą rok 2012 Rokiem Księdza 
Piotra Skargi. 

Opracował: Szymon Łomzik 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

pracownikom szkoły,  

wszystkim uczącym  

i uczącym się   

życzymy wielu sukcesów, 

radości z przekazywania  

i zdobywania wiedzy 

oraz uśmiechu w każdej sytuacji! 
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