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Adwentowe czuwanie 

Niedziela 2 grudnia rozpoczę-
ła w Kościele czas Adwentu, a zara-
zem nowy rok kościelny. Jak mówi 
prorok Kohelet, wszystko ma swój czas. 
Okres adwentowego czuwania jest 
także wyznaczony przez Boga, aby 
przyniósł człowiekowi określone do-
bro. Warto więc zastanowić się, jak 
mądrze wykorzystać ten rozpoczyna-
jący się czas zadumy i refleksji. 
 Adwent to nie Boże Narodze-
nie. Te dwa okresy liturgiczne, choć 
sąsiadują ze sobą i są wzajemnie po-
wiązane, mają odmienne cele. Czas  
 w nich dany mamy inaczej wykorzy-
stać. Tak często jednak wielu by 
chciało, aby Boże Narodzenie zaczęło 
się już 2 grudnia. Przypominają nam 
o tym radio i telewizja, afisze i udeko-
rowane sklepy pełne choinek i innych 
bożonarodzeniowych ozdób, zupełnie 
tak jakby Adwent nie był nam już 
potrzebny. 
 Tymczasem nie da się do-
brze przeżyć Bożego Narodzenia, nie 
przeżywszy dobrze czasu Adwentu. 
Z języka łacińskiego adwentus oznacza 
„przyjście”, „przybycie”, bo przecież 
oczekujemy kogoś ważnego - Boga. 
Im ważniejszej osoby się spodziewa-
my, tym nasze przygotowania powin-
ny być staranniejsze i bardziej kom-
pleksowe. Nikt przecież nie wyobraża 
sobie choćby uroczystości I Komunii 
Św. bez długich, bo trwających przez 
cały rok, spotkań. A co dopiero witać 
Boga. 
 Jak więc dobrze przeżyć czas 
Adwentu? Po pierwsze: uzmysłowić 
sobie, że Bóg jest nam potrzebny. Mu-
simy uważać na siebie, czyli troszczyć 
się o jakość naszego życia. Zwykle tę 
troskę sprowadzamy tylko do zabie-
gania o wygodę, przyjemności, dosta-
tek, zdrowie, czyli o to, co zapewnia 
nam doraźny komfort. Tymczasem 
trzeba patrzeć bardziej w przyszłość, 
na konsekwencje naszego postępowa-
nia. W ludzkim życiu wszystko jest 
rozciągnięte w czasie: decyzje, które 
podejmujemy dziś, objawią swoje 
skutki dopiero jutro lub za tydzień. 

Trzeba się zatem kierować rozumem, 
umiejętnością zdrowej kalkulacji  
i roztropnego przewidywania. 
 Chrystus oczekuje od nas tak-
że nieustannego czuwania i modli-
twy. Modlitwa musi być nieodłącznie 
związana z postawą czuwania. A czu-

wać to znaczy: być odpowiedzial-
nym, przewidującym, roztropnym, 
wrażliwym, wolnym, pokornym. 
Człowiek, który czuwa, nie ulegnie 
pysze, bo zdaje sobie sprawę z wła-
snej słabości i grzeszności, wie, że 
najpierw trzeba prosić Boga o przeba-
czenie i siłę. Czuwać na modlitwie, to 
znaczy otwierać się na działanie i na-
tchnienia Ducha Świętego, rozpozna-
wać obecność Boga w naszym życiu. 
 Adwentowe czuwanie to tak-
że trwanie wraz Maryją przy Jezusie. 
Czas Adwentu szczególnie zawierza-
my Maryi. Ona przecież czuwała, cze-
kając na narodziny swojego Syna. 
Dobrze wie, jak pomóc nam w na-
szym oczekiwaniu. Codzienne msze 
św. ku jej czci, zwane roratami, to naj-
lepsza droga do adwentowego czu-
wania. Mogłoby się wydawać, że ro-
raty to msze św. tylko dla dzieci. Do-
rosłym przecież nie wypada z lampio-
nem przyjść do kościoła. Tymczasem 
jest to okazja do modlitwy dla 
wszystkich. 
 Przeżyjmy jak najlepiej tego-
roczny czas Adwentu, byśmy dobrze 
przygotowani z radością mogli świę-
tować narodzenie Bożego Syna. 
 

ks. Tomasz Pańczyszyn 
 
 
 
 
 
 
  

Adwent to nie Boże 
Narodzenie. Te dwa 
okresy liturgiczne, 
choć sąsiadują ze 
sobą i są wzajemnie 
powiązane, mają 
odmienne cele. 

W IV Wojewódzkim 
Konkursie Rękodzie-

ła Artystycznego 
„Jesienne drzewo”  

organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom 

Kultury w Krakowie  
I nagrodę zdobył  
Wojciech Nitka  

 klasy II a gimnazjum. 
 

Serdecznie gratuluje-
my! 
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System wychowawczy ks. Bosko, cz. 3  

Zadajmy sobie pytanie: co 
właściwie należy uznać za nowość  
w pedagogice ks. Jana Bosko? Trze-
ba bowiem uczciwie powiedzieć, że 
nie był on do końca oryginalny, 
gdyż sięgał po cały szereg znanych 
już pomysłów (np. oratoria istniały 
długo przed ks. Bosko i były insty-
tucjami bardzo popularnymi na 
ówczesnych ziemiach włoskich). 
Wielkość ks. Bosko polegała jednak 
na tym, że potrafił on nadać tym 
tradycyjnym instytucjom nowy cha-
rakter.  

Słowem-kluczem jego pre-
wencyjnego systemu wychowaw-
czego stał się termin amorevolezza, 
który trudno jest dokładnie przetłu-
maczyć na język polski, a który 
oznacza „miłość wychowawczą 
rozumianą jako życzliwe nastawie-
nie do wychowanka”.  

System prewencyjny wy-
myka się zwięzłym definicjom. Dla-
tego łatwiej jest go przedstawić  
w formie opisowej poprzez wymie-
nienie wszystkich elementów skła-
dowych. Każdy z nich jest na tyle 
istotny, że pominięcie go groziłoby 

naruszeniem całej struktury syste-
mu wychowawczego. Oto one: 

 indywidualne traktowanie wy-
chowanka, 

 stała obecność wychowawcy – 
asystenta,  

 rodzinna atmosfera, 

 rozum, 

 religia, 

 miłość wychowawcza. 
Przyjrzyjmy się dziś pierw-

szemu z wymienionych elementów, 
indywidualnemu podejściu do wycho-
wanka. System zapobiegawczy nie 
jest skierowany na jakąś nieokreślo-
ną „grupę ludzi”, ale na każdego 
wychowanka z osobna.  W centrum 
procesu wychowawczego znajduje 
się konkretny, indywidualny mło-
dy człowiek ze swoją niepowtarzal-
ną osobowością, cechami charakte-
ru, zaletami i wadami. Działanie 
wychowawcze polega na nawiąza-
niu osobowej więzi, która bardzo 
ułatwia dalsze kroki: zachęcanie, 
dawanie propozycji, otwieranie 
możliwości, dokonywanie wybo-
rów i podejmowanie decyzji.  

Ksiądz Bosko wiedział, że 

wychowanie jest niekompletne  
i mało skuteczne, jeżeli nie opiera 
się na osobistych kontaktach mię-
dzy wychowawcą a wychowan-
kiem, na zaufaniu i na szczerej 
współpracy, która dotyczy zarów-
no zainteresowań i czasu wolnego 
wychowanka, jak i jego życia du-
chowego. To wszystko może się 
zrealizować tylko dzięki osobiste-
mu spotkaniu. Ksiądz Bosko był 
tego świadom, dlatego często po-
wtarzał salezjanom zdanie: staraj-
cie się pokochać to, co kochają 
chłopcy, a wtedy oni będą kochać 
to, co kochacie wy. 

 

ks. Marcin Kaznowski  

Spotkanie rodziców salezjanów 

 Stało się już tradycją, że na ostatnią niedzielę 
listopada, kiedy to przypada wspomnienie Matusi Mał-
gorzaty, do Oświęcimia zapraszani są rodzice pracują-
cych tu salezjanów, a także rodzice kapłanów i sióstr 
zakonnych pochodzących z naszej parafii. Zjazd ten jest 
przede wszystkim szansą spotkania się w gronie osób, 
które łączy tak wiele, a które na co dzień nie mają po-
dobnej okazji z powodu zamieszkiwania w odległych od 
siebie miejscach. Drugi cel zjazdu, nie mniej ważny, to 
modlitwa w intencji tych rodziców, którzy odeszli już do 
Pana. 
 Centralnym punktem dnia była eucharystia, 
koncelebrowana przez ks. wikariusza Adama Paszka. Po 
niej przyszedł czas na wspólny obiad i długie rozmowy 
przy kawie lub przy zwiedzaniu zakamarków całego 
zakładu salezjańskiego. Ks. dyrektor Bogdan Nowak 
zapoznał gości z tym, co aktualnie u nas się dokonuje, 
prosząc szczególnie o modlitwę w intencji ogłoszenia ks. 

Bosko patronem Oświęcimia w związku z peregrynacją 
jego relikwii do naszego miasta.  
 Żegnając się, wszyscy rodzice obiecali spotkać 
się za rok w tym samym gronie, a może i większym. 
 

ks. Marcin Kaznowski 
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 K a r t k i  z e  s z k o l n e g o  k a l e n d a r z a . . .  

 W dniach 8-10 listopada odby-
ło się w Częstochowie na Jasnej Górze 
XXIII Forum Szkół Katolickich. Z na-
szej szkoły uczestniczyli w nim: ks. 
dyr. Zenon Latawiec, ks. Marcin Ka-
znowski, p. Teresa Hajda i p. Ryszard 
Gajek. 
 Każde forum, na które przyby-
wają nauczyciele szkół katolickich całej 
Polski, jest okazją do wspólnej modli-
twy, wymiany doświadczeń i posłu-
chania ciekawych prelegentów. Zna-
leźli się wśród nich tym razem m.in. 
arcybiskup częstochowski Wacław 
Depo i pan Bogdan Rymanowski, 
dziennikarz TVN, który podzielił się 
swoim świadectwem wiary z perspek-
tywy człowieka mediów. 

 Uczestnicy forum wyrazili 
swoje podziękowanie ks. biskupowi 
Stanisławowi Napierale, który zakoń-
czył posługę jako asystent szkolnictwa 
katolickiego w Polsce. Funkcję tę z ra-
mienia episkopatu będzie teraz pełnił 
ks. biskup Marek Mendyk. Wyrazy 
wdzięczności usłyszała też s. Maksy-
miliana Wojnar, która przez wiele lat 
ofiarnie pełniła obowiązki sekretarza 
Rady Szkół Katolickich. W dowód 
swoich zasług otrzymała ona od papie-
ża medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. 
 Obecnie szkoły katolickie sta-
nowią ok. 2% całego szkolnictwa  
w Polsce. 
   

ks. Marcin Kaznowski 

 F o r u m  S z k ó ł  K a t o l i c k i c h  

        W listopadzie 
czworo przedsta-
wicieli naszej szko-
ły wzięło udział  

w wizycie studyjnej w Madrycie. Wi-
cedyrektor szkoły – p. Artur Pelo, kie-
rownik szkolenia warsztatowego – 
p. Radosław Piela, ks. Marcin Kaznow-
ski i p. Justyna Dąbrowa – Pawlica 
pracująca przy realizacji projektów 
edukacyjnych współfinansowanych ze 
środków unijnych, przez dwa dni mie-
li okazję obserwować działalność czte-
rech salezjańskich dzieł edukacyjnych 
prowadzonych przez Inspektorię Ma-
drycką. Zobaczyli rozległe kompleksy 
szkolne, wspaniale wyposażone pra-
cownie i uśmiechniętych uczniów  
w wieku od lat 2 do … bez ograniczeń. 
 W przeciętnej salezjańskiej 
szkole, zwanej colegio, porównywalnej 
do polskiego zespołu szkół, uczy się 
ok. 2 500 uczniów. W jednym kom-
pleksie budynków mieści się przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimna-
zjum, licea, szkoły zawodowe i tech-

niczne. A popołudniami szkoła pełna 
jest dorosłych, którzy dokształcają się 
na kursach.  

Szkoły salezjańskie cieszą się 
bardzo pozytywną opinią wśród Hisz-
panów. Uczniowie przygotowują się 
do zawodu na najnowocześniejszym 
sprzęcie, niejednokrotnie testują pro-
gramy i urządzenia, które firmy takie 
jak Xerox czy Microsoft planują wpro-
wadzić na rynek.  

Mamy nadzieję, że bardzo ser-
deczne przyjęcie i ugoszczenie naszych 
przedstawicieli przez salezjanów i ich 
współpracowników w Hiszpanii sta-
nowi początek owocnej międzynaro-
dowej współpracy. W przyszłym roku 
spodziewamy się rewizyty w Zespole 
Szkół Zawodowych Towarzystwa Sa-
lezjańskiego w Oświęcimiu. 
 

Justyna Dąbrowa-Pawlica 

SALESIANOS 

Colegio Salesianos de Atocha - 

Madrid 

Szkoła katolicka  

w Roku Wiary 

 

„Wydaje mi się, że w Pol-

sce jesteśmy zbyt bojaźli-

wi, mówiąc o wierze, zbyt 

mało na to zwracamy 

uwagę, uciekamy, boimy 

się tego tematu wśród 

młodzieży i myślę, że to 

jest moment, kiedy trzeba 

sobie uświadomić, że mu-

simy stanąć na wysokości 

zadania, że musimy prze-

łamać w sobie tę bojaźń, 

ten lęk mówienia o wie-

rze...” 

 

Z wypowiedzi ks. dyrektora 

Zenona Latawca podczas XXIII 

Forum Szkół Katolickich 

http://www.ampasalesianosatocha.com/
http://www.ampasalesianosatocha.com/
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Z inicjatywy sa-
morządu uczniowskiego 
od czasu do czasu orga-
nizowane są nocne im-
prezy szkolne. Wszystko 
po to, by szkoła nie koja-
rzyła się wyłącznie  
z ciężką pracą, jaką my, 
uczniowie, z pomocą na -
szych wspaniałych nau-
czycieli, wkładamy w 
swoją edukację. 
           Tym razem z piąt-
ku na sobotę 9 i 10 listo-
pada o godz. 20.00 roz-
począł się maraton filmo-
wy. Pojawiły się tłumy 
uczniów zaopatrzonych 
w śpiwory, koce i inne 
tekstylia typu „jaśki”,  
a także prowiant z prze-
wagą czekolady i coli, 
które miały zapobiec 

senności. W repertuarze 
nocy filmowej znalazły 
się m.in. takie pozycje 
jak: August Rush, Listy do 
M, Nad życie i Sala samo-
bójców. Ci, którym wy-
czerpały się zapasy ko-
feiny i czekolady, prze-
spali ostatnią z wymie-
nionych pozycji. Pozo-
stali, choć fizycznie moc-
ni, lecz o słabszej psychi-
ce, wyszli na korytarz 
główny, gdzie w ciemno-
ściach postraszyła ich 
jakaś postać. Ale nie! To 
tylko nasz ukochany ks. 
Karol, który poświęcając 
się dla nas, wieczorem 
zamiast mleka wypił ka-
wę, by czuwać ze swoim 
tabletem nad kinomana-
mi. 

             Około godz. 6.30, 
kiedy na ekranie pojawił 
się napis The End, a zza 
okna zaczęło na nas pa-
dać światło dzienne, od-
słoniły się wszystkie śla-
dy naszej konsumpcji. 
Uczniowie nie zawiedli, 
ładnie uprzątnęli salę  
i grzecznie udali się do 
swoich domów, by tam 
móc bezkarnie położyć 
się do łóżka i przespać 
całą sobotę, co w normal-
nych warunkach byłoby 
niemożliwie.  
 Takie usprawie-
dliwienie daje tylko noc 
spędzona w szkole. 

 
 

Patrycja Jabłońska 

Noc filmowa  

W rocznicę odzyskania niepodległości 

 z dnia bieżącego, porów-
nał Polskę do ubogiej 
wdowy, która wszystko 
oddaje Bogu. Często do-
świadczana wdowa – 
Matka Polka - płakała 
nad ofiarą krwi Polaków, 
którzy ginęli w jej obro-
nie. Nawet dziś płacze 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

 11 listopada 2012 
roku w kościele parafial-
nym pod wezwaniem 
MBWW w Oświęcimiu 
tłumy wiernych zgroma-
dziły się, by dziękować 
Bogu za kolejną rocznicę 
odzyskania niepodległo-
ści. Obecni byli reprezen-
tanci władz samorządo-
wych i państwowych, 
przedstawiciele całej 
społeczności Oświęcimia 
i okolic. Świątynię wy-
pełniły poczty sztandaro-
we szkół i uczelni oświę-
cimskich oraz dzieci  
i młodzież niosący biało-
czerwone  chorągiewki.  
 Mszę świętą po-
przedził koncert pieśni 
patriotycznych w wyko-
naniu chóru Auxilium  
z naszej parafii i zespołu 

górali z Żywiecczyzny. 
Usłyszeliśmy pieśni o u-
łanach, legionach i o wy-
siłku Polaków na rzecz 
odzyskania wolności 
przez naszą Ojczyznę.  
Przerywany gromkimi 
brawami koncert dostar-
czył słuchaczom wielu 
wzruszeń.  
 Uroczystą mszę 
św. w intencji  Ojczyzny 
celebrował ks. proboszcz 
Marek Dąbek, który  
przypomniał o wielkim 
wkładzie wiary i Kościo-
ła w podtrzymywanie 
ducha narodowego. Ka-
zanie wygłosił ks. Alek-
sander Karkoszka, który 
wskazał na związek 
spraw narodowych, mo-
ralnych i wiary w Boga. 
Nawiązując do ewangelii 
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nad losem zabijanych dzieci tej ziemi.  
 Ofiarę eucharystyczną zakoń-
czyła modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra 
Skargi. Odśpiewaliśmy pieśń „Boże coś 
Polskę” i prosiliśmy o błogosławień-
stwo dla nas wszystkich, którzy two-
rzymy jedną wspólnotę narodową.  
 Po eucharystii wierni i delega-
cje z pocztami sztandarowymi przema-
szerowali na plac Kościuszki, gdzie 
odbyły się dalsze uroczystości pań-
stwowe.   

Ks. Karol Nadratowski  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Zamek w Oświęcimiu nad Sołą wzniesiony 

Ma swą historię obrony. 

Pierwsi jego władcy krótko nim władali, 

Lecz dla Oświęcimia wiele dali. 

Zamek później został zaprzedany,  

Ale przez uczciwego władcę odebrany. 

Pożar w Oświęcimiu zamku trochę zburzył 

I przyszłość miasta w chmurach zanurzył. 

Z pomocą mieszkańcy przyszli, zamek odbudowali  

I wszyscy razem świętowali. 

Niemcy nam zamek przejęli... 

Oświęcimianie po długim okresie zamek odnowili 

I zwiedzającym udostępnili. 

 
Piotr Zięba, kl. 1b gim.  

Obchody 94. rocznicy odzyskania niepod-

ległości. Msza św. w sanktuarium 

MBWW 

Zespół Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu 
reprezentowali na uro-
czystości: 
 
ks. dyr. Zenon Latawiec, 

pan. Stanisław Żak,  

Karolina Szałaśny,  

Patryk Pazdan,  

Artur Olejarz,  

Monika Strzała,   

Alicja Ryszka. 

Z  okazji Święta Niepod-
ległości odbył się dorocz-
ny bieg, którego organiza-
torem był Zakład Sale-
zjański w Oświęcimiu,  
a patronowali mu Urząd 
Miasta Oświęcim oraz 
Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu. W biegu 
wzięła udział rekordowa 
liczba zawodników—225! 
Świąteczna atmosfera  
i piękna późnojesienna 
pogoda dopingowały bie-
gaczy na trasie prowadzą-
cej ścieżkami wzdłuż 
brzegów Soły. Wszyscy 
uczestnicy, bez względu 
na to, czy dobiegli do me-
ty z zadyszką, czy bez 
mogli posilić się legendar-
nym już salezjańskim bi-
gosem. 
 
Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy! 
 
http://zadyszka.org.pl 

Zamek w Oświęcimiu... 
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Wydaje się, że wczoraj rozpo-
czynaliśmy rok szkolny, a tu już 
pierwsza ćwiartka za nami. Dla nie-
których jest to ostatni moment, aby 
uświadomić sobie, że czas brać się do 
nauki. Pilniejsi natomiast mogą po-
chwalić się rodzicom swoimi ocenami. 
 Tradycyjnie wywiadówkę 
rozpoczął koncert szkolnej orkiestry 
dętej pod batutą ks. dyr. Zenona La-
tawca, następnym punktem programu 
była akademia przygotowana przez 
klasę 2 Lc oraz 2 Gc. Tematyka przed-
stawienia pozornie nie miała nic 
wspólnego z ocenami. Uczniowie opo-
wiedzieli losy bohaterów baśni braci 
Grimm, którzy pomylili swoje role i 
pogubili się w różnych bajkach. Do-
piero na końcu okazuje się, że syn ry-
baka, który złowił złotą rybkę, nie po-
wiedział rodzicom o wywiadówce 
oraz o swoich fatalnych ocenach. My-
ślę, że ta historia na pewno przydarzy-
ła się kilku uczniom.  
 Po przedstawieniu głos zabra-

ła pani dyr. Anna Dadak, która poka-
zała, gdzie można zdobyć informacje 
na temat egzaminu gimnazjalnego 
oraz matury. Pan dyr. Artur Pelo wy-
różnił najlepszych uczniów w po-
szczególnych typach szkół. Ksiądz  
Andrzej Policht zachęcał natomiast do 
brania udziału w wycieczkach i piel-
grzymkach organizowanych przez  
naszą szkołę, a ks. dyr. Zenon Lata-
wiec zaprezentował „Wiadomości 
SMS” przygotowane przez naszych 
uczniów we współpracy z TVP 3. Po 
wszystkich przemówieniach, przy 
dźwiękach orkiestry, rodzice rozeszli 
się do klas. Każdemu uczniowi pozo-
stawało tylko przekonać rodziców, że 
kiepskie oceny uda się poprawić do 
półrocza. 

Życzę każdemu, aby te ważne 
obietnice udało się spełnić i aby po 
powrocie z następnej wywiadówki 
rodzice byli zadowoleni i uśmiechnię-
ci. 

Szymon Łomzik  

P i e r w s z a  ć w i a r t k a  z a  n a m i . . .  

Listopadowe próby 

 Na czym polegają egzaminy 
końcowe? Czy trzeba się bać matury? 
Co już umiem, a nad czym jeszcze 
muszę popracować?  
 Na te i podobne pytania mieli 
okazję odpowiedzieć sobie uczniowie 
ostatnich klas podczas próbnych egza-
minów. Wiedza gimnazjalistów  
z przedmiotów humanistycznych, ma-
tematyczno-przyrodniczych i z języka 
angielskiego testowana była w dniach 
13-15 listopada, natomiast tegoroczni 
maturzyści z liceum i technikum zmie-
rzyli się z próbnymi arkuszami 27, 28  
i 29 listopada. Wrażenia z egzaminów 
były różne, sądząc po minach zdają-
cych, łatwo nie było.  
 Cóż... roztropny wojownik nie 
powinien lekceważyć przeciwnika, ale 
też nie może się go bać. Nie ma jedne-
go przepisu na sukces. Prawdziwe eg-

zaminy dopiero na wiosnę, więc jest 
jeszcze sporo czasu na powtórki, byle 
tylko dobrze ten czas wykorzystać.    
 Celem próbnych egzaminów 
było nie tylko sprawdzenie stanu wie-
dzy uczniów kończących różne typy 
szkół, ale również przećwiczenie dro-
biazgowych procedur, określonych 
przez Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną. 

K.S. 

Z pamiętnika  
optymisty  :) 

 
„Wyniki już niedługo. 

Mam nadzieję, że poszło 

nam nieźle i że właściwy 

test pójdzie nam jeszcze 

lepiej, a wyniki tego prób-

nego wiele nas nauczą. Bo 

musimy przecież wie-

dzieć, czego musimy się 

jeszcze nauczyć...  Na 

dzień dzisiejszy wyciągam 

jeden wniosek: lepiej już 

zabrać się do roboty.” 

Kordian Łysak 
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S ł o w o  i  o b r a z —  
w y c i e c z k a  k l a s y  1 G b  

21 listopada klasa 1Gb zebrała 
się na głównym korytarzu szkoły, aby 
wraz z wychowawcą, panią Justyną 
Kościelnik i polonistką, panią Katarzy-
ną Stężowską udać się do Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej na przedsta-
wienie pt. „Moje drzewko pomarań-
czowe ” oraz do Studia Filmów Rysun-
kowych. 

Przed Teatrem Polskim w Biel-
sku-Białej zrobiliśmy kilka zdjęć. Po 
wejściu do budynku zajęliśmy swoje 
miejsca i rozglądając się, obserwowali-
śmy inne grupy. Przedstawienie rozpo-
częło się o 11:00. Historia opowiadała  
o małym Zeze, który starał się odnaleźć 
przyjaciela. Kiedy już go znalazł, spa-

dło na niego nieszczęście – mężczyzna, 
który zastąpił chłopcu ojca i otoczył go 
opieką, zginął w wypadku. 

Gdy widowisko zakończyło 
się, udaliśmy się do Studia Filmów 
Rysunkowych. Poznaliśmy historię 
studia, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia 
z Bolkiem i Lolkiem oraz obejrzeliśmy 
filmy z serii „Reksio”. 

Bardzo szczęśliwi, lecz zmę-
czeni wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną. Odwiedziliśmy McDonalda i z peł-
nymi brzuchami wróciliśmy pod szko-
łę, gdzie czekali na nas rodzice.  

 
Weronika Seremet 

W r ę c z e n i e  c e r t y f i k a t ó w  E C D L  

 W wyniku kolejnych szko-
leń imponująca grupa nauczycieli, 
pracowników administracji i ucz- 
niów zdobyła certyfikaty ECDL, 
które zostały wręczone na poran-
nym apelu 22 listopada 2012 r.  
Obecna wśród nas pani Beata Cho-
dacka, koordynator regionalny 
ECDL w Małopolsce, wyraziła opi-
nię, że nasz szkoła jest najbardziej 
scyfryzowaną szkołą regionu i po-

gratulowała dyrekcji tak owocnej 
pracy w tym zakresie. Prezentujemy 
nazwiska osób, które ukończyły 
szkolenia i otrzymały certyfikaty. 
 
Nauczyciele, którzy uzyskali Cer-
tyfikat ECDL, biorąc udział  
w szkoleniu prowadzonym przez 
pana wicedyrektora Artura Pelo (w 
ramach zajęć dodatkowych dla na-
uczycieli): 

1. Jan Dadak 
2. Justyna Kościelnik 
3. Joanna Maroszek 
4. Michał Homa 
 
Nauczyciele i pracownicy admini-
stracji naszej szkoły, którzy wzięli 
udział w szkoleniu „ECDL-Start” 
w dniach od 28.09. 2012 do 14.11. 
2012 (Projekt: Podwyższanie kwa-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 



lifikacji mieszkańców Małopolski 
w zakresie IT współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego RG-V.272.6.2012): 
1. Maria  Walczak-Leśniak 
2. Urszula  Dziewońska 
3. Ewa Chowaniec-Płaczek 
4. Agnieszka  Szczęśniak 
5. Karol  Nadratowski 
6. Bogusława  Guzik 
7. Marzena  Jurecka 
8. Ewelina  Matyjasik 
 
Uczniowie biorący udział w szkole-
niu „Kurs ECDL” w ramach pro-
jektu Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego w Małopolsce: 
1. Dariusz Guguła 
2. Mateusz Pędziałek  
3. Karol Babiuch 
4. Patryk Pazdan 
5. Wojciech Krzemień 
6. Marcin Krzemień 
7. Tomasz Nowotarski  
8. Damian Peszel 
9. Damian Kurzawa 
10. Jakub Sroka 
 

Uczniowie, którzy uzyskali Certyfi-
kat ECDL WebStarter: 
1. Szymon Baklarz 
2. Wojciech Mleczek  
 
Uczniowie, którzy samodzielnie 
przygotowywali się do egzaminów 
ECDL i we własnym zakresie zda-
wali egzaminy (uzyskali Certyfikat 
ECDL Core): 
1. Konrad Stano 
2. Inga Sałek 
 

Jolanta Okarmus 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Samorząd na Zjeździe w Bielsku-Białej 

 W poniedziałek 26 listopada 
2012 r. w budynku Liceum oraz Gimna-
zjum Katolickiego Towarzystwa Kultu-
ralnego w Bielsku-Białej odbył się II 
Zjazd Samorządów Szkół Katolickich  
o charakterze forum integracyjnego. 
 Na spotkanie przybyli przed-
stawiciele szkół katolickich z Bielska-
Białej, Cieszyna, Żywca i Oświęcimia. 
Spotkanie o godzinie 9.00 rozpoczęło 
krótkie przedstawienie historii szkoły 
poprzedzone wystąpieniem dyrektora. 
Podczas inscenizacji tradycyjnego Ży-
dowskiego wesela (szkoła niegdyś była 
szkołą żydowską) do tańca zaangażo-
wano także gości, którym zaprezento-
wano dość proste kroki oraz zachęcono 
do wspólnej zabawy. Młodzież zinte-

growała się bardzo szybko. Gospodarze 
zaproponowali gościom także oprowa-
dzenie po szkole, w której uczy się 120 
osób. Kolejnym punktem spotkania 
było forum dyskusyjne, na którym pró-
bowaliśmy rozwiązać trudne sprawy 
związane z wiarą ludzi młodych i spo-
sobem jej propagowania w świecie zdo-
minowanym przez poglądy laickie.  
 Po zakończeniu forum dysku-
syjnego przyszedł czas na zwiedzanie 
bielskiej starówki w towarzystwie prze-
wodnika-archeologa, który opowiadał 
o najstarszej historii miasta. Pokazał 
zwiedzającym mury starego miasta, 
opowiadał, jak ludzie żyli w czasach, 
gdy nie było komputerów i tabletów,  

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Na jesienną nutę... 

 

Miłość absurdalna 
 

Niekochana miłość  
Ucieka od bólu  

pragnienia. 
Chowa się… 

W ogrodzie róż  
niezerwanych. 

Skacze z mostu… 
W nieczułe objęcia  

żywiołu. 
Zachwyca się… 

Pocałunkiem miłości. 
Odurzona aromatem 
sztucznych kwiatów 
Umiera samotnie… 

Dlaczego?... 
Dlaczego nikt jej nie 
wpuścił do swojego  

życia? 
 

Daniel Miga 
1 Lb 
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a codziennym obowiąz-
kiem było wyprowadze-
nie bydła na pastwisko. 
Dość obszernie omówił 
rolę Bielska jako bardzo 
ważnego punktu strate-
gicznego Śląska Cieszyń-
skiego. 
 Zjazd zakończył 
wspólny obiad w pizzerii 
„Margherita”, gdzie za-
serwowano przepyszną 
pizzę, a my mogliśmy już 
swobodnie podyskuto-
wać na przeróżne mło-
dzieżowe tematy.   
 

              Patryk Pazdan  

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

nie wspólnoty Pro Voca-
tio rozpoczęło się w piąt-
kowy wieczór, 23 listo-
pada, a zakończyło w 
niedzielę po południu. 
Wspólnie uczestniczyli-
śmy w różnych punktach 
programu: konferen-
cjach, koncertach, nawet 
w spotkaniu z producen-
tem filmowym! Niektóre 
z tych punktów prowa-
dziły osoby znane w na-
szym szkolnym środowi-
sku: ks. Przemysław Ka-

Ciąg dalszy na stronie 11) 

 Spontaniczność 
to cecha, z którą często 
się spotykamy. I zawsze 
wychodzi ona na dobre. 
Zdecydowanie się na 
uczestniczenie w spotka-
niu w Czerwińsku to na 
pewno spontaniczność.  
I na pewno wyszła mi 
ona na dobre. 
 Czerwińsk to 
spotkania młodzieży. 
Można tam poznać nie-
zwykłych i ciekawych 
ludzi. Młodzi przyjeż-
dżają z różnych stron 

Polski: Warszawy, Płoc-
ka, Sieradza, Białegosto-
ku… My – z Oświęcimia 
– musimy pokonać naj-
dłuższą trasę, ale zdecy-
dowanie warto. Można 
tu spotkać wspaniałych 
ludzi, posłuchać niesa-
mowitych świadectw  
i samemu dać takie 
świadectwo, uczestni-
czyć we wspólnej mo-
dlitwie i we wspólnej 
zabawie, słowem – prze-
nieść się do całkowicie 
innego świata. 
 Ostatnie spotka-

 26 listopada w Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydow-

skiej miała miejsce uroczystość wręczenia 

nauczycielom i pracownikom oświaty 

odznaczeń państwowych, tj. Krzyża Ka-

walerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 

Krzyży Zasługi oraz Medali za Długolet-

nią Służbę. Wśród wyróżnionych znaleźli 

się pracownicy i nauczyciele naszej szko-

ły. Pan dyrektor Artur Pelo został od-

znaczony przez Prezydenta Rzeczpospoli-

tej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzy-

mali: pani Beata Dziedzic, pani Broni-

sława Lasatowicz, pan Jerzy Lasato-

wicz, pan Apoloniusz Krawczuk oraz 

pan Adam Głozak. Srebrnym Medalem 

za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: 

pani Bogusława Guzik, pan Jerzy Mal-

cher oraz pani Lilianna Jarnot. 

 

Gratulujemy Państwu tak wspaniałych 

odznaczeń i życzymy dalszych sukcesów 

osobistych i zawodowych!   

K.S. 
 

Pracownicy i nauczyciele na medal! 

Inny świat w Czerwińsku  

Gość z Peru 
 
3 grudnia na apelu po-
witaliśmy księdza Rau-
la Acuńa , salezjanina 
odpowiedzialnego za 
Fundację ks. Bosco  
w Limie. 
Fundacja zajmuje się 
zbieraniem funduszy  
na wsparcie dla wszyst-
kich dzieł socjalnych, 
jakimi zajmują się księ-
ża salezjanie z Limy.  
Są to m.in. domy ks. 
Bosco, oratoria, szkoły, 
przychodnie zdrowia, 
misje w dżungli i w gó-
rach i wiele innych. 
Gość z Peru skierował  
do naszej młodzieży 
słówko, dziękując za 
otrzymaną pomoc  ma-
terialną i modlitwę. 
 
K.S. 



wało wspólnotę. Szcze-
rze polecam tę formę 
rekolekcji wszystkim, 
którzy chcą poznać cie-
kawych ludzi, spotkać 
się z Bogiem w nieco 
inny sposób niż na co 
dzień czy po prostu uciec 
na chwilę w całkowicie 
inny świat. Czerwińsk to 
miejsce, do którego chce 
się wracać. 

 
Daria Sosna 

wecki, który głosił u nas 
rekolekcje, czy Hiob – 
raper, który dał niezły 
koncert i niesamowite 
świadectwo na ostatnim 
czuwaniu u Wspomoży-
cielki. Oczywiście nie są 
to tylko i wyłącznie spo-
tkania o czysto religij-
nym charakterze – trud-
no zaliczyć do takich 
oglądanie filmu o trakto-

(Ciąg dalszy ze strony 10) rzystce PRL-u, która 
„kocho swój traktór”, czy 
filmu o ulicach Warsza-
wy podczas Euro 2012. 
 Spotkanie  w 
Czerwińsku to niesamo-
wite przeżycie. Dla mnie 
miłym zaskoczeniem był 
„znak pokoju” podczas 
mszy świętej – nie poda-
nie sobie dłoni czy kiw-
nięcie głową, ale szczere 
przytulenie się. Było to 
coś, co naprawdę budo-
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 Wiele mówi się dzisiaj o kryzy-
sie, głównie w kontekście spraw go-
spodarczych. Jednakże kryzys dotyczy 
wielu innych sfer współczesnego życia: 
rodziny, społeczeństwa, wartości czy 
wychowania. Trzeba zastanowić się, 
jakie spustoszenie w tych dziedzinach 
może spowodować. Dla wychowaw-
ców, nauczycieli, a także dla rodziców 
najistotniejszą sprawą jest wychowa-
nie, które daje podstawy życia społecz-
nego. 

Czy jest możliwe wychowanie 
bez kontekstu religijnego? Takie pyta-
nie postawił ks. Tomasz Kijowski SDB 
na konferencji szkoleniowej Rady Pe-
dagogicznej, która odbyła się 28 listo-
pada 2012r. Wykład pod tytułem: 
„Aktualność wychowania... z Bogiem!” 
wpisuje się w przygotowania do ob-
chodów rocznicy urodzin księdza Bo-
sko. Obecnie, w  drugim roku tych 
przygotowań, koncentrujemy się na 
postaci Jana Bosko jako wychowawcy. 
Jego propozycja wychowawcza jest 
alternatywą dla propagowanego  
w postmodernistycznej kulturze mode-
lu nauczania i wychowana laickiego. 
Ks. Kijowski przypomniał fundamenty 
systemu prewencyjnego. Są to: rozum, 
religia i serdeczność. Druga w wymie-
nionych wartości – religia – jest podsta-
wą, narzędziem i celem wychowania.  

Ksiądz Kijowski powołał się na 
pracę naukową Przełożonego General-
nego salezjanów, w której ks. Pasquale 
Chavez omawia modele współczesne-

go człowieka, posługując się symbola-
mi zaczerpniętymi z mitologii greckiej. 
Prometeusz, self-made man, reprezen-
tuje postawę człowieka, który stawia 
siebie na pierwszym miejscu, który 
wszystko sobie zawdzięcza.  Odyseusz, 
wieczny wędrowiec, opisuje kogoś, kto 
wciąż dąży, odkrywa, poszukuje, ale 
niczego nie znajduje. Z kolei Narcyz 
symbolizuje współczesny kult ciała,  
a Ikar – eksperymentalne drogi, pogoń 
za nowością.  

Odpowiedzią na te propozycje 
ponowoczesnej kultury są „cięte ripo-
sty” ks. generała wywiedzione z nau-
czania Jana Bosko. Prometeuszowi 
przeciwstawił on wspólnotę, Odyseu-
szowi – świadectwo, marzeniom Ikara 
– liturgię, a narcystyczny kult fizyczno-
ści zastąpił służbą człowiekowi. 

Jak te ideały realizować  
w praktyce, zwłaszcza w dziedzinie 
wychowania młodzieży? Trzeba  
w sposób świadomy „być chrześcijani-
nem” uczestniczącym we wspólnocie, 
dającym swoim życiem świadectwo 
wiary, gotowym do służby i zanurzo-
nym w liturgii.  Na koniec ks. Kijowski 
przytoczył jedną z myśli ks. Józefa Ti-
schnera, zawierającą przekonanie, że 
wychowuje się poprzez uczenie. 
„Gdybym miał wybierać – pisze Tisch-
ner – między dobrym nauczycielem  
a dobrym wychowawcą, wybrałbym 
nauczyciela.”          

 
K.S. 

W sprawie wychowania – „cięte riposty” 

Marzycielska poczta 
 

W naszej szkole miała 
miejsce akcja 

„Marzycielska poczta”, 
która polegała na wysła-

niu listów do chorych 
dzieci. Pomysłodawczy-

nią była Ewelina Matyja-
sik. W ten wspaniały po-

mysł włączyło się całe 
koło misyjne. Napisali-
śmy wiele wspaniałych  

i pięknych kartek dla Mi-
łosza i Martynki - dziecia-

ków, które wybraliśmy. 
Chcieliśmy wysłać paczki 

na Święta... ale dla Mi-
łoszka nie zdążyliśmy.  
12 listopada chłopczyk 

odszedł z tego świata do 
Pana. „Śpieszmy się ko-

chać ludzi tak szybko od-
chodzą...”, jak pisał ks. 

Jan Twardowski. Zasmu-
ciła nas bardzo ta infor-

macja. Obie paczki zostały 
wysłane. 

 
Anna Ledwoń 
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Uroczystość ku czci Niepokalanej  

 W piątek 7 grudnia 2012 roku 
w naszej szkole obchodziliśmy Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wszyscy ucz-
niowie, nauczyciele i pracownicy szko-
ły wzięli udział we mszy św. Przewod-
niczył jej wikariusz naszej inspektorii, 
ks. Adam Paszek. Podczas eucharystii 
miało miejsce wydarzenie szczególne – 
poszerzenie rodziny salezjańskiej. Do 
grona Współpracowników Salezjań-
skich przyjęto 26 nowych członków, 
m.in. kilku nauczycieli naszej szkoły. 
Ks. Paszek podczas kazania nie 
omieszkał do tego nawiązać. Zwrócił 
on uwagę na fakt, że wszystkie ważne 

dla salezjanów wydarzenia miały miej-
sce właśnie ósmego grudnia – w święto 
Niepokalanego Poczęcia. I tak ósmego 
grudnia ks. Bosko spotkał Bartłomieja 
Garelli, otworzył swoje pierwsze orato-
rium p.w. św. Alojzego, założył Zgro-
madzenie Salezjańskie, złożył regułę 
Zgromadzenia… Jeszcze jedne słowa  
z tego świątecznego kazania były nie-
zwykle uderzające: Bóg stworzył sobie 
Matkę, by być jak inni ludzie. Dzięki 
swojej Matce stał się do końca człowie-
kiem i nic go już ponad ludzi nie wy-
wyższało. To niesamowite, że Bóg tak 
mocno umiłował człowieka, że chciał 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Idźcie i wy do mojej winnicy... 

 W pierwszy dzień grudnia  
w Zakładzie Salezjańskim odbył się 
kwartalny dzień skupienia rodziny 
salezjańskiej, na którym byli obecni 
księża salezjanie, bracia - koadiutorzy  
i klerycy z Wisły, Zasola i z naszej 
wspólnoty. Nie mogło zabraknąć rów-
nież salezjanów świeckich z trzeciej 
gałęzi rodziny salezjańskiej – Stowa-
rzyszenia Salezjanów Współpracowni-
ków i Salezjanek Współpracownic
(SSW) z ww. placówek naszej inspek-
torii, jak również kandydatów do 
wstąpienia w szeregi SSW.  
 Dzień skupienia prowadził ks. 
Adam Paszek - wikariusz księdza in-
spektora. Głównym tematem tego 
dnia były słowa ks. generała skierowa-
ne do delegatów zebranych  na 4. 
Światowym Kongresie Salezjanów 
Współpracowników w Rzymie. Ks. 
wikariusz mówił do nas o tym spotka-
niu i przytaczał słowa ks. Pascuala 
Cháveza Villanueva. Mówił m.in.  
o tym, że wychowawca ma być ojcem, 
bratem i przyjacielem. Trzeba umocnić 
nasze podwaliny wiary i zmieniać się 
jako jednostki, tzn. dbać o swoje zdro-
wie, naukę i pobożność. Podczas tego 
procesu trzeba zabiegać o przemianę 
osoby, grupy i wspólnoty. Nadzieja to 
cierpliwość czekania na to, co przyj-

dzie – na Miłosierdzie Boże. Mamy 
zawierzyć Bogu i wsłuchać się w Jego 
głos. Ks. Paszek przypomniał, że moż-
na Ewangelię czytać w duchu fran-
ciszkańskim, dominikańskim, jak rów-
nież w duchu ks. Bosko, w duchu sale-
zjańskim. Na nowo wybrzmiały słowa  
bł. Jana Pawła II: „Dzisiejszy czas to 
czas ludzi świeckich”. W Christifidelis 
Laicis papież mówił, że nikomu nie 
wolno stać bezczynnie, ani siostrze, 
ani kapłanowi, ani osobie świeckiej. 
Podobnie ks. generał żarliwie zachęca 
nas do opuszczenia - jak sam to ujął - 
„wygodnych zakrystii” i zmierzenia 
się z nową rzeczywistością społeczno-
polityczną i kulturową.   
 Po konferencji nastąpiła ado-
racja Najświętszego Sakramentu, róża-
niec i msza św., po której zostaliśmy 
zaproszeni na obiad. Później miało 
miejsce spotkanie z kandydatami do 
przyjęcia w szeregi SSW. Omawiali-
śmy artykuły nowego Statutu zatwier-
dzonego w listopadzie br. Mówiliśmy 
o roli, jaką odgrywa SSW w szkole, 
internacie, oratorium, w życiu spo-
łecznym i politycznym. 
 Dziękujemy za życzliwość, 
poczucie braterstwa i ducha wspólno-
ty. 

Ryszard Firczyk                                                                                               

Rys. Olha Yakovenko, 2 Gc 



Halowa piłka nożna 
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tej wszyscy mogą iść do 
domu.” Tak więc   
uszczęśliwieni do ostatka 
uczniowie i nauczyciele 
rozeszli się w radosnej 
atmosferze świętowania, 
by po weekendzie móc 
wrócić jeszcze na te kilka 
dni nauki przed święta-
mi Bożego Narodzenia.  

 
Daria Sosna 

się stać taki, jak on. 
 Sprawę Matki 
Boga przybliżyła nam 
krótka akademia przygo-
towana przez klasę II a 
gimnazjum pod wodzą 
pani Marty Korczyk. 
 Krótkie słówko 
księdza dyrektora Zeno-
na Latawca, które nastą-
piło tuz po tym, śmiało 
można uznać za najbar-
dziej entuzjastycznie 

przyjęte wydarzenie 
dnia. Kto by się nie ucie-
szył, słysząc: „Z powodu 
tego wielkiego święta, 
jakim jest Niepokalane 
Poczęcie i przyjęcie no-
wych członków do ro-
dziny salezjańskiej, ra-
dość wypełnia moje ser-
ce, więc ogłaszam, że 
dalsze zajęcia w dniu 
dzisiejszym zostają od-
wołane, a po Mszy świę-

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

 W sobotę 17 listopada odbył się 
XIV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halo-
wej zorganizowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Oświęcimiu. Wzięło w nim 
udział 13 szkół. Nasz zespół szkół repre-
zentowali następujący zawodnicy: A. 
Hajda, T. Klimczyk, K. Kryska, J. Jekie-
łek, K. Kaczmarczyk, K. Cupiał, K. Opi-
tek, G. Więcek, M. Liptak, D. Młocek.  
 Punktualnie o godzinie 8.30 od-
było się uroczyste otwarcie turnieju. 
Przedstawiono drużyny i rozpoczęto 
rywalizację. Każdy mecz trwał 15 minut. 
Już w drugiej minucie meczu z rzutu 
wolnego przepięknym strzałem Dawid 
Młocek zaskoczył bramkarza przeciwni-
ka i wywalczył wynik  1:0 dla nas. Nie-
stety minutę przed końcem meczu do-
szło do wyrównania.  Sędzia podyktował 
rzuty karne. Pierwszy strzelał nasz za-
wodnik, Krzysztof Kaczmarczyk, nieste-
ty trafił w słupek. Rywale wykorzystali 
szansę, strzelając gola i tym samym wy-
grywając cały mecz. W kolejnym meczu 
trafialiśmy na bardzo wymagającego 

przeciwnika—PZ nr 3. Chłopcy dawali  
z siebie wszystko, lecz ostatecznie prze-
graliśmy 6:1. Honorowego gola strzelił 
Dawid Młocek w 10 minucie meczu. Jak 
się później okazało, drużyna z PZ nr 3 
zajęła drugie miejsce w grupie.  
 Serdecznie dziękujemy naszym 
reprezentantom za udział i zaangażowa-
nie w turniej. Liczymy, że następnym 
razem uda nam się poprawić wyniki!!! 

  
Joanna Fijał 

 

Bądź pozdrowiony Go-
ściu nasz, w radosne 
nasze progi wejdź! 

Niech się wstydzi ten, kto 
głośno mówi, że nie wierzy 
w św. Mikołaja. On prze-

cież istnieje (patrz zdjęcie!). 
6 grudnia zawitał w szkol-

ne progi, taszcząc na ple-
cach worek smakołyków. 

Witany gromkimi brawami 
wniósł tego dnia wiele ra-

dości do naszych klas i serc. 
Zajrzał (dosłownie!) we 

wszystkie kąty, był na 
warsztatach i u pani księgo-
wej, w gabinecie pielęgniar-

ki i w bibliotece. Gromił 
nas za złe uczynki, ale jed-

nocześnie dobrotliwie się 
uśmiechał, obdarowując 

słodyczami.  
 

Dziękujemy Ci, św. Mikoła-
ju! Do zobaczenia w przy-

szłym roku! 
K.S. Piłka siatkowa—gimnazjum 

 W minionym tygodniu odbyły 
się zawody gimnazjalistów w piłkę siat-
kową tj. 28 listopada grały dziewczęta,  
a 30. chłopcy. Gospodarzem i organizato-
rem turnieju  było Miejskie Gimnazjum 
nr 4. W obu kategoriach wzięły udział 4 
szkoły. Zarówno dziewczęta, jak i chłop-
cy rozgrywali swoje mecze, walcząc o 
awans do etapu powiatowego. 

Reprezentacja gimnazjalistek: 
M. Gut , G. Różycka, M. Musiałkiewicz, 
A. Wawro, K Brzezińska, O. Cwalina  
i kapitan K. Gagracz. 
Reprezentacja chłopców: 
K. Witkowski, kapitan M. Prokocki, W. 
Więcek, M. Wróbel, P. Jura, M. Kozik, B. 
Dąbek, Ł. Górkiewicz, J. Kuchta oraz  

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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Mikołajkowy Turniej w Piłkarzyki  

 6 grudnia po lekcjach odbył 
się turniej w piłkarzyki - drużyny 
dwuosobowe. Wzięli w nim udział 
chłopcy z gimnazjum, technikum, 
szkoły zawodowej oraz z liceum. Ze-
braliśmy się w nowo wyremontowa-
nym Oratorium Jana Bosko, by w du-
chu sportowej rywalizacji spędzić 
wspólnie czas.  
 Wszystkich zawodników 
było 32, czyli 16 drużyn. Drogą loso-
wania podzieliliśmy graczy na dwie 
grupy: A i B. W każdej rozegrano po 
13 meczy. Po licznych zaciętych  
i pełnych emocji rozgrywkach wyło-
niono finalistów. W grupie A wszyst-

kie mecze wygrali: Bartosz Wąsik  
i Wojciech Matusiak; w grupie B: Ar-
tur Obstarczyk i Jerzy Jończy. Ci za-
wodnicy rywalizowali o miejsce I.  
W małym finale „b” spotkali się: A - 
Jakub Firszt  i Piotr Lamch  oraz B - 
Marcin Krzemień i Wojtek Krzemień. 
Finałowe rozgrywki uplasowały gra-
czy na następujących miejscach: 
Artur Obstarczyk i Jerzy Jończy  

Bartosz Wąsik  i Wojciech Matusiak 

Jakub Firszt i Piotr Lamch.  
 Ogromnym zaskoczeniem 
dla każdego z nas były odwiedziny 
św. Mikołaja!!! Zaszczycił on nas swo-
ją osobą w trakcie trwania turnieju. 

Mikołaj życzył chłopakom sukcesów 
w zawodach oraz zrobił sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z finalistami.  

  
 Joanna Fijał 

G. Tyran. 
 W turnieju pań grano „każdy  
z każdym”. Panowie natomiast grali 
systemem pucharowym. Obie nasze dru-
żyny dały z siebie wszystko, walczyły do 
końca. Nie obeszło się bez siniaków, 
otarć i wybitych palców. Mimo naj-
szczerszych chęci i zaangażowania ry-
wale okazali się silniejsi. Jednak duch 

rywalizacji sportowej nie umiera w na-
szych zawodnikach - będziemy systema-
tycznie ćwiczyć i ponownie zmierzymy 
się z rywalami w przyszłym roku!!! 

 
Serdeczne dziękujemy za udział wszyst-

kim zawodniczkom i zawodnikom ;) 
 

 Joanna Fijał 

 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 

29 listopada w godzinach popo-
łudniowych na szkolnej sali gimnastycz-
nej odbył się wewnątrzszkolny turniej 
tenisa stołowego - gra pojedyncza. Do 
udziały w nim zgłosili się uczniowie 
wszystkich typów szkół, w sumie 20 za-
wodników. 
 Po kilku słowach otuchy i zachę-
ty wygłoszonych przez ks. Andrzeja Po-
lichta przystąpiono do losowania. Po-
dzieliliśmy zawodników na trzy grupy: 
A, B, C. Zwycięzca z każdej z ich awan-
sował do finału. Rozegrano w sumie 33 
partie, które pozwoliły wyłonić trzech 

finalistów: z grupy A: Korczyk Kamil; z 
grupy B: Laskowski Maciej oraz z grupy 
C: Antecki Krzysztof.  
Finałowe mecze rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. Oto zwycięzcy: 
1 miejsce—Antecki Krzysztof 
2 miejsce—Laskowski Maciej 
3 miejsce—Korczyk Kamil. 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy za udział w turnieju, a zwycięz-
com serdecznie gratulujemy!!! 
 

 Joanna Fijał 



Koło misyjne i Oratorium  
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Wyprawa na Groń Jana Pawła II 

4 listopada 2012 r. z okazji 
imienin Karola Wojtyły odbyła się wy-
prawa na Groń Jana Pawła II. Było sło-
necznie i ciepło. Podziwialiśmy nasze 
góry, które jesienią są szczególnie pięk-
ne i kolorowe. Ks. Policht bił rekordy w 
szybkości zdobywania szczytów, a my 
zostawaliśmy w tyle... 
 W małej kapliczce odprawili-
śmy eucharystię. W trakcie mszy św. 
zagraliśmy jedną z naszych pantomim 
pt. „Serce”. Nawiązując tej scenki  
w kazaniu, ksiądz Policht podkreślił, że 
nie można bawić się uczuciami ludzi  
i wykorzystywać ich do własnych ce-
lów. Ksiądz mówił także o roli modli-
twy w życiu Jana Pawła II. Papieżowi 
wystarczyło 10 minut modlitwy w sa-

motności, by wróciły mu siły i by dzia-
łał dalej, wypełniając swoje dzieło. 

Kiedy schodziliśmy do samo-
chodu, bardzo dużo ludzi uśmiechało 
się do nas i chciało z nami rozmawiać. 
Przykładem może być rodzina polska 
mieszkająca w USA, która przypad-
kiem znalazła się na Groni. Ciekawy 
zbieg okoliczności. 
 Wyprawę na Groń Jana Pawła 
II uważam za udaną. Napawaliśmy się 
wszyscy pięknymi widokami, rozma-
wiając i miło spędzając czas... Jak Karol 
Wojtyła czuliśmy obecność Boga, bo 
gdzie, jak nie w górach, czuje się najle-
piej Jego obecność? 
 

Anna Ledwoń 

Spotkanie w Oratorium 

 Od samego rana trwały przy-
gotowania naszych animatorów. Wybi-
ła godzina 11 i na głównym korytarzu 
zebraliśmy się wszyscy. Animatorzy 
powitali nas gorącymi uśmiechami. Na 
początek wspólna modlitwa i odtań-
czenie tradycyjnie belgijskiego - to 
pierwsze punkty programu. Następnie 
odbyły się krótkie spotkania w gru-
pach, podczas których rozmawialiśmy 
na różne tematy: od ulubionej muzyki 
po plany na sylwestrową noc.  
 Najważniejszym jednak punk-
tem spotkania była eucharystia, po 
której złożyliśmy życzenia naszemu 
księdzu Andrzejowi Polichtowi z oka-

zji imienin. Był pozytywnie zaskoczo-
ny i o to chodziło! Później posililiśmy 
się salezjańskim gulaszem, a potem już 
tylko zabawa, zabawa i jeszcze raz za-
bawa! Poznaliśmy nowe tańce integra-
cyjne, a nawet zbudowaliśmy własne 
rzeźby. 
 O godzinie 17. nastąpiło poże-
gnanie. Czas spędzony w Oratorium 
na pewno nie był czasem straconym. 
Wszyscy rozeszliśmy się do domów  
z uśmiechami na twarzy. Już dziś za-
praszamy wszystkich chętnych do 
wstąpienia do koła misyjnego! 
  

Agnieszka Flasz. 

BWS-i łączmy się!!!                                                                                       

Oświęcim - Wrocław 

na Matyjasik prezentująca naszą szko-
łę, zakład i oratorium z naszymi pla-
nami, inicjatywami i akcjami podej-
mowanymi przez Stowarzyszenie 
BWS na terenie naszego kraju, jak 
również w krajach dawnego bloku 
wschodniego -  na Ukrainie i Litwie.  

Ryszard Firczyk                                                                                                 
Członek Zarządu Głównego SBWS  

 19 listopada 2012r. w Sale-
zjańskim Gimnazjum im. św. Edyty 
Stein odbyło się ogólnopolskie spo-
tkanie Zarządów i Kół Terenowych 
Stowarzyszenia Byłych Wychowan-
ków Salezjańskich. Na Zdjęciu Eweli-
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Angel Gudiña w Oświęcimskim Casa Madre 

 Ten dwudziestosiedmiolatek 
jest Prezydentem Federacji BWS 
ośmiu Inspektorii w Hiszpanii oraz 
Wiceprezydentem Światowej Konfe-
deracji BWS z siedzibą we Włoszech. 
W piątek 16 listopada 2012 r. Zarząd 
Główny Stowarzyszenia BWS Inspek-
torii Krakowskiej miał zaszczyt gościć 
Angel Gudiña.  
 Rozmawialiśmy z Angel  
o naszej działalności w kraju i za gra-
nicą (Ukraina i Litwa). Mówiliśmy  
o corocznych wakacjach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie SBWS dla 
przeszło 600 dzieci i młodzieży na 
Mazurach w duchu ks. Bosko; o wy-
mianie młodzieży z naszej szkoły  
w Zabrzu i z Ukrainy. Poruszyliśmy 

kwestię powołania Polskiej Federacji 
BWS oraz podjęliśmy starania o tzw. 
1% z podatku.  
 Angel przedstawił nam nowy 
światowy Statut BWS. Chwalił nas za 
ciekawe działania, plany, inicjatywy i 
pomysły. Zapraszał na międzynaro-
dowe spotkania BWS i zachęcał do 
podejmowania nowych inicjatyw na 
rzecz dzieci, młodzieży i ludzi doro-
słych w kraju i za granicą. 
 19 listopada Angel Gudiña  
i Ewelina Matyjasik, wiceprezes 
SBWS, udali się do Wrocławia na kra-
jowe spotkanie BWS. 

  
Ryszard Firczyk 

 

Na zdjęciu od lewej: prezes SBWS 
Wiesław Sojka, wiceprezes Eweli-
na Matyjasik i wiceprezydent 
Światowej Konfederacji BWS An-
gelo Gudiña. Zdjęcie R. Firczyk. 

Szkolenie w Monachium 

 „Training Social Entreprene-
urship” to temat szkolenia zorganizo-
wanego przez Aktionszentrum Bene-
diktbeuern i Don Bosco Youth Net 
(DBYN), które w dniach od 28 paź-
dziernika do 4 listopada odbyło się  
w Monachium. Spotkanie miało na 
celu przybliżyć uczestnikom wiedzę 
na temat zarządzania projektami spo-
łecznymi w kontekście funduszy euro-
pejskich oraz stanowić bazę dla przy-
szłych młodzieżowych projektów mię-
dzynarodowych. 
 Grupa 29 młodych ludzi z 9 
krajów Europy (Belgii, Malty, Polski, 
Czech, Słowenii, Chorwacji, Hiszpanii, 
Niemczech i Austrii) podczas trwają-
cego tydzień treningu uczestniczyła na 
bieżąco w procesie tworzenia projek-
tów – krok po kroku. W trakcie pisania 
własnych aplikacji uczestnicy mogli  
wykorzystać doświadczenie pozosta-
łych uczestników oraz prowadzących 
szkolenie. Centralną częścią szkolenia 
było jednak nie tylko prawidłowe wy-
pełnienie wniosków, ale i zrozumienie 
europejskiego wymiaru projektów 
młodzieżowych (finansowanych z u –
nijnych środków w ramach programu 

Młodzież w Działaniu – YiA), integra-
cja oraz przede wszystkim podtrzymy-
wanie i propagowanie stylu salezjań-
skiego podczas pracy z młodzieżą za-
równo na arenie międzynarodowej, jak 
i lokalnej. 
 Spotkanie w Monachium,  
w którym wraz z paniami Anią Tobia-
siewicz oraz Eweliną Matyjasik mia-
łem przyjemność uczestniczyć, było 
także doskonałą szansą na to, aby 
zwiedzić miasto i zasmakować typo-
wych bawarskich przysmaków. Był to 
czas i okazja, aby poznać innych 
uczestników, ich kultury, obyczaje  
i kraje -  co pozwoliło nam nawiązać 
wspaniałe kontakty. Liczymy na to, że 
już w przyszłym roku spotkamy się na 
kolejnym etapie szkolenia. Serdecznie 
zachęcamy także innych do zaangażo-
wania się w działalność DBYN! Na-
prawdę warto! 

Mirosław Kosiec 

W pełnej gali 

4 grudnia w galowych 
mundurach pojawili się 
w szkole górnicy. 
 
Chyba znamy  
tych panów :) 
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Rodacy – Bohaterom 

 W dniach od 19 listopada do 

14 grudnia w naszej placówce oraz  

w siedzibie głównej Gazety Krakow-

skiej już po raz drugi zorganizowana 

została zbiórka długoterminowych 

produktów spożywczych dla Komba-

tantów na Kresach. 

 W chwili obecnej na Białorusi, 

Litwie i Ukrainie żyje ok. 90 byłych 

żołnierzy Armii Krajowej. Większość 

to ludzie w podeszłym wieku, schoro-

wani i żyjący w niedostatku. Pragnąc 

podziękować im za to, że walczyli  

o Niepodległą POLSKĘ - w związku 

ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia wraz z Edytą Mitoraj zor-

ganizowałyśmy akcję zbierania pa-

czek żywnościowych dla BYŁYCH 

ŻOŁNIERZY. 

 Paczki zawierały takie pro-

dukty jak: kawa, herbata, kakao, szyn-

ka w puszcze, owoce w puszce, pacz-

ka ciastek, czekolada, ale najważniej-

szą była KARTKA z życzeniami świą-

tecznymi dołączana do darów. Jak 

podało Stowarzyszenie Odra – Nie-

men, w latach poprzednich to właśnie 

ona sprawiła najwięcej radości Kom-

batantom! 

 Nasza akcja jest naprawdę 

niezwykła! A fakt, iż tak wielu mło-

dych ludzi pragnie brać w niej udział, 

napawa wielką radością!  

 W tym miejscu pragnę szcze-

gólnie podziękować uczniom klasy 

1TDO, a szczególnie: Sebastianowi 

Buremu, Januszowi Mrozikowi, Ja-

kubowi Bogini, Kamilowi Sołtysowi, 

Kacprowi Bednarczykowi oraz Ma-

teuszowi Sękowi (podziękowanie 

także dla wychowawcy Jerzego Orło-

sia, który swą postawą uwrażliwia 

młodych ludzi na drugiego człowie-

ka), którzy bezinteresownie – poświę-

cając swój wolny czas, zaangażowali 

się w akcję! 

 Niech słowa ich samych staną 

się pięknym świadectwem, które za-

chęci wszystkich Państwa do włącze-

nia się w kolejne odsłony akcji! 

 

Ewelina Matyjasik 

„Jesteśmy grupką młodych ludzi w większym lub mniejszym stopniu interesujących się 

historią... Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że na terenie naszej szkoły formuje 

się organizacja mająca na celu zbiórkę żywności dla kombatantów żyjących na skraju 

ubóstwa. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec tak wielkich i wspaniałych ludzi!!!  

Zbiórka wśród uczniów naszej klasy rozpoczęła się od znanego portalu społecznościo-

wego - ogłosiłem zbiórkę, każdy przyniósł jakieś produkty, napisaliśmy kartki świątecz-

ne.... Dla nas to było mało! Postanowiliśmy zaprojektować plakaty mające na celu pro-

mocję naszej akcji na terenie miasta, po czym przystąpiliśmy do ich rozwieszenia. Cała 

klasa, przynosząc jedzenie na zbiórkę, miała na celu pokazać, że młodzi ludzie są w sta-

nie udowodnić, że historia nie jest dla nich obojętna. Pamiętamy o ludziach, którzy 

umierali za to, abyśmy my mogli żyć w wolnej i suwerennej POLSCE.”  

Sebastian Bury 

„Pamiętamy  

o ludziach, którzy 

umierali za to, 

abyśmy my mogli 

żyć w wolnej  

i suwerennej  

POLSCE.” 
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Salezjanie pomagają Świętemu Mikołajowi  

 Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu groma-
dzi w chwili obecnej 900 uczniów, spośród których wielu jest ubogich, przez co nie mo-
że realizować swoich pasji. Na podstawie pomysłu Stowarzyszenia Byłych Wychowan-
ków Salezjańskich dyrekcja szkoły postanowiła utworzyć Fundusz Stypendialny we 
współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja – aby pomóc młodym, ubogim i utalentowa-
nym ludziom realizować swe marzenia.  

 Pomysł zrodził się pośród byłych podopiecznych placówki, którzy, czując się  
z nią związani, chcieliby pomóc jej obecnym uczniom.  

- Tak wielu młodych ludzi musi zapomnieć o swych zainteresowaniach ze względu 
na brak funduszy. Nie możemy dopuścić, aby takie sytuacje miały miejsce! Dlatego 
postanowiliśmy zadziałać! I pomóc tym cudownym, młodym ludziom zrealizować 
marzenia – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich - 
Ewelina Matyjasik.  

 Program Stypendia św. Mikołaja (wcześniej program stypendialny Solidarni) 
stworzony został po to, by budować więź między uczniami, szkołami, absolwentami   
i środowiskiem lokalnym. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych 
uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. 
Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają jej 
obecnym uczniom niezwykle ważną szansę – na dalszą edukację i spełnienie marzeń. 

 

Możesz pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła!  

Wpłać na stypendia i daj im niezwykle ważną szansę  

– na dalszą edukację i lepszą przyszłość. 

 

 
PROGRAM STYPENDIALNY  

FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
dla  

ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego  
w Oświęcimiu 

Numer konta szkoły: 

62 1090 0004 9149 0000 0000 0329 

Odbiorca: 

Fundacja Świętego Mikołaja, 

ul.Przesmyckiego 40, 

05-500 Piaseczno 

 

http://stypendia.mikolaj.org.pl     http://www.salezjanie.edu.pl  

http://stypendia.mikolaj.org.pl
http://www.salezjanie.edu.pl/
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Z życia parafii 

60 lat służby Kościołowi  

ROZMOWA Z  KS. MARKIEM DĄBKIEM, PROBOSZCZEM I KUSTOSZEM 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH  

W OŚWIĘCIMIU  

Oprócz pełnienia godności proboszcza tej 
parafii jest ksiądz także kustoszem sanktua-
rium. Jakie są więc księdza zadania? 
Ks. Marek Dąbek: Funkcja proboszcza, 
którą piastuję, wpisuje się w 60 – letnią 
historię naszej parafii. Od pierwszych 
lat jej istnienia podstawowymi zadania-
mi postawionymi przed kolejnymi pro-
boszczami, również przede mną, są: 
posługa duchowa na rzecz powierzonej 
wspólnoty parafialnej w charyzmacie 
św. Jana Bosko oraz rozwój kultu Eu-
charystycznego i czci do Wspomoży-
cielki Wiernych – patronki naszej para-
fii. Godność Kustosza Sanktuarium 
szczególnie zobowiązuje do podejmo-
wania tych inicjatyw. Przypomnę, że 
nasz kościół parafialny Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych na mocy de-
kretu księdza biskupa ordynariusza 
Tadeusz Rakoczego został podniesiony 
do rangi Sanktuarium 24 września 1997 
roku. 
 

Jaki ma ksiądz kontakt z parafianami? 
Ks. Marek Dąbek: Możliwości są wiel-
kie: poprzez uczestnictwo w życiu grup 
apostolskich naszej parafii, spotkania  
w świątyni na nabożeństwach, w podej-
mowanych z wiernymi inicjatywach, 
odwiedzając chorych, w czasie wizyty 
duszpasterskiej – na kolędzie, podczas 
wspólnych pielgrzymek, spotkań  
w kancelarii parafialnej, poprzez teatr 
salezjański (Jasełka, Misterium Męki 
Pańskiej) i przy tylu jeszcze rozmaitych 
okazjach, kiedy potrzebna jest pomoc 
duchowa, ale i materialna. 
 

Co chciałby ksiądz jeszcze zrobić dla para-
fii? 
Ks. Marek Dąbek: Ogromnie ważnym 
zadaniem jest nieustanna troska o inte-
grację wiernych z parafią, która rozło-

żona jest na pokaźnym obszarze ziemi 
oświęcimskiej. Na dzień dzisiejszy nale-
ży poprzez działania duszpasterskie 
rozpalać na nowo iskrę wiary w sercach 
dzieci, młodzieży i rodzin oraz nieu-
stannie krzewić kult Wspomożycielki. 
 

Czy ma ksiądz jakąś pasję? 
Ks. Marek Dąbek:  To ciekawe pytanie. 
Trzeba mieć szczególną pasję, aby 
wśród natłoku zajęć znaleźć czas na 
realizację swoich zainteresowań.  
W moim przypadku jest to fotografia. 
Często fotografuję przyrodę, wschody  
i zachody słońca, ciekawe wydarzenia, 
zatrzymując czas i historię ludzi w ka-
drze aparatu. Jest co podziwiać i wspo-
minać. 
 

Zbliżają się obchody 60-lecia parafii. Kiedy 
odbędą się uroczystości? 
Ks. Marek Dąbek: 16 grudnia pod 
przewodnictwem ks. biskupa ordyna-
riusza diecezji Bielsko-Żywieckiej Tade-
usza Rakoczego dziękować będziemy 
Bogu za 60 lat służby Kościołowi, mia-
stu i środowisku naszej parafii. Na tę 
uroczystość zostali zaproszeni byli pro-
boszczowie wraz z księżmi, którzy na 
przestrzeni lat pracowali w naszej para-
fii oraz siostry salezjanki i serafitki peł-
niące obowiązki w naszym Sanktua-
rium. W dziękczynieniu wezmą udział 
księża z dekanatu, przedstawiciele 
władz samorządowych, a przede 
wszystkim wspólnota salezjańska  
i wierni naszej parafii. Uroczystość roz-
pocznie się o godzinie 11:30. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 

 
ROZMAWIAŁ: Szymon Łomzik 

Uwaga!  

Nie przegap! 
 

23 grudnia 2012 r.  

o godzinie 22.00  

na antenie TVP3 

Kraków zostanie 

wyemitowany film  

o dziele salezjań-

skim w Oświęcimiu. 

Ekipę filmową go-

ściliśmy w naszej 

szkole 6 i 7 grudnia. 

Zobaczmy koniecz-

nie efekt jej pracy!  
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i dobrodziejom serdecznie 

dziękujemy za wspieranie 

naszej działalności. 

 

Prosimy kierować wpłaty  

Wyjazd kandydatów do bierzmowania  

 W dniu 17 listo-
pada br. grupa kandyda-
tów do bierzmowania 
wyruszyła do Szczyrku.  
Naszym celem było 
sanktuarium maryjne na 
Górce. Chcieliśmy tam 
spędzić kilka godzin na 
pogłębionym studium 
naszej wiary i przygoto-
waniu do sakramentu 
bierzmowania.  
 W czasie podró-
ży do Sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Polski 
wysłuchaliśmy świadec-
twa Leszka Dokowicza  
o jego drodze życia.  Jego 
losy były związane  
z tzw. „sceną techno”, 
która  proponowała 
oprócz muzyki także styl 
życia zawierający ukryte 
elementy zniewolenia 
duchowego.  
 Na miejscu przy-
witała nas piękna pogo-
da. Było to pocieszające, 
ponieważ wyjeżdżaliśmy 
z Oświęcimia przykryte-
go gęstą mgłą. Nastroiło 
nas to do otwarcia się 

także na piękno przyro-
dy, która jest świadec-
twem  naturalnego 
„objawienia Pana Boga”. 
 W kościele mo-
dliliśmy się przed obra-
zem Matki Bożej, która 
ukazała się 12-letniej 
dziewczynce na tle buka 
w miejscu, gdzie dziś jest 
kapliczka i cudowne źró-
dełko.  W tej właśnie sce-
nerii odbyliśmy kateche-
zę dotyczącą sakramentu 
bierzmowania. Jest on 
sakramentem dojrzałości  
chrześcijańskiej i ma sta-
nowić o wierze młodego 
człowieka, który decydu-

je się pójść świadomie  za 
Chrystusem.  
 Po przeżyciach 
duchowych był czas na 
pieczenie kiełbasek  
i wspólną radość przy 
ognisku. Nie brakowało 
żartów i pozowania do 
„ciekawych” zdjęć.  
 Nasze spotkanie 
zakończyliśmy różańcem 
w intencji naszych ro-
dzin oraz w intencji do-
brego przygotowania do  
sakramentu wtajemni-
czenia chrześcijańskiego.  
 

Ks. Karol Nadratowski  

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

 Niech radość z narodzenia Pana będzie udziałem nas wszystkich. 
Niech w naszych domach zagości miłość i pokój, byśmy mogli przyjąć Boga 
w sercach i każdego dnia dzielić się dobrem jak białym opłatkiem. 
 Na błogosławiony, świąteczny czas najlepsze życzenia zdrowia, po-
myślności i wielu łask od Bożej Dzieciny składa 
              REDAKCJA 

Wśród nocnej ciszy głos się 
rozchodzi. Wstańcie, pasterze, 

Bóg się wam rodzi! 

Na portierni Zakładu 
Salezjańskiego przy 

ul. Jagiełły 10  
dostępny jest nowy 

kalendarz na rok 
2013. Można go na-

być   


