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Uroczystość św. Jana Bosko  

K 
ażda okazja do wspomnie-

nia św. Jana Bosko  

i jego nauki jest w naszej 

szkole gorliwie wykorzy-

stywana, o czym na co dzień można 

przekonać się choćby w czasie poran-

nych apeli. Jednak dzisiejsza okazja 

była wyjątkowa – a więc i wspomnie-

nie musiało być wyjątkowe. 

 31 stycznia jest w naszej szko-

le wielkim świętem, gdyż wspomina-

my wówczas w całym Kościele nasze-

go Patrona. Nie da się ukryć, że ten 

dzień z 2013 roku zapadnie nam  

w pamięć szczególnie. Nie była to 

zwykła uroczystość, gdyż razem  

z naszą wspólnotą świętował Jego 

Ekscelencja, Ksiądz Biskup Tadeusz 

Rakoczy. Dzień rozpoczął się oczywi-

ście apelem, na którym ks. Zenon La-

tawiec podkreślił rangę całej uroczy-

stości. W planie mieliśmy m.in. obej-

rzenie filmu dokumentalnego o bł. ks. 

Rudolfie Komorku z Bielska-Białej, 

mszę świętą oraz akademię. Film 

uświadomił nam, jak wielu ludzi od-

danych św. Janowi Bosko i jego ideom 

jest wokół nas i jak bardzo nie zdaje-

my sobie z tego sprawy. 

 Mszy świętej przewodniczył 

Ksiądz Biskup. Wyraził on radość  

z powodu tego, że dzieło ks. Bosko 

nadal trwa, o czym świadczył kościół 

pełen młodzieży zgromadzonej na 

Eucharystii. W czasie homilii ukazał 

księdza Bosko jako tego, który szcze-

gólnie mocno odczuł powołanie zwią-

zane z wypełnianiem przykazania 

Jezusa dotyczącego dzieci i w czasach 

wojny, rewolucji i gwałtownych 

zmian dostrzegł w młodzieży tych 

najbardziej pokrzywdzonych przez 

diametralnie zamieniającą się rzeczy-

wistość. Szczególne znamienne okaza-

ły się słowa dotyczące wychowania: 

„Wychowanie to znalezienie równo-

wagi pomiędzy dyscypliną a wolno-

ścią. Wychowanie jest nauczeniem 

dobrego korzystania z wolności”. 

 Jednak w prawdziwie podnio-

sły nastrój wprowadziła nas wszyst-

kich niesamowita pantomima wyreży-

serowana przez Dawida Szydło i wy-

konana przez klasy I c i III a gimna-

zjum oraz II b LO pod wodzą pań 

wychowawczyń: Agaty Urbińskiej-

Zając, Elżbiety Wardzały-Sereś i Bo-

gusławy Nowotarskiej. Była to wę-

drówka przez całe życie księdza Bo-

sko: od pamiętnego snu Janka z dzie-

wiątego roku życia i pracy w domu  

w Becchi, poprzez seminarium, spo-

tkanie z Bartłomiejem Garelli i założe-

nie oratorium, aż do choroby ks. Bo-

sko, śmierci Dominika Savio i matusi 

Małgorzaty, zatwierdzenie zgroma-

dzenia salezjańskiego, a na końcu – 

śmierci ks. Bosko i wyniesienia go na 

ołtarze. Kostiumy, scenografia, muzy-

ka, gra aktorów, a nade wszystko 

wspaniały pomysł przeniosły nas do 

XIX w. i do rzeczywistości, w jakiej 

żył ks. Bosko i jego chłopcy. A o tym, 

jak bardzo podobał się nam cały spek-

takl, świadczyły choćby długie, gorące 

brawa, gdy ks. Nowak przedstawił 

Dawida jako reżysera i scenarzystę 

tego poruszającego widowiska. 

 Uśmiechy widniały na twa-

rzach wszystkich uczniów wysypują-

cych się w południe ze szkoły. „Bądź 

wesół” - mawiał ks. Bosko. W dzień 

taki jak ten realizacja tego wezwania 

wydaje się szczególnie łatwa, a jego 

sens niezwykle oczywisty. 

 

Daria Sosna 

„Wychowanie to zna-

lezienie równowagi 

pomiędzy dyscypliną 

a wolnością. Wycho-

wanie jest naucze-

niem dobrego korzy-

stania z wolności”. 

Rys. Joanna Jasiewicz 

Fot. Aleksandra Piwowarczyk 

Fot. Kamil Krzemień 
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P 
odczas uroczystości ku czci 
św. Jana Bosko nastąpiło pod-
sumowanie konkursów  
o naszym Patronie. Organiza-

torzy, pani Elżbieta Wardzała- Sereś 
oraz ksiądz Andrzej Policht, przedsta-
wili laureatów, którzy z rąk Księdza 
Biskupa Tadeusza Rakoczego oraz Dy-
rektora szkoły, ks. Zenona Latawca, 
odebrali nagrody. Zwycięzcy wyjadą 
w czasie wakacji na tygodniowe reko-
lekcje do Colle Don Bosco we Wło-
szech.  
 
 

KONKURS WIEDZY 
 
WYRÓŻNIENIA: 
Magdalena Przewoźniak, Michał Rut-
ka, Wojciech Sadło, Natalia Świerguła, 
Kamil Żmudka  
 
I NAGRODA: Magdalena Janik     

II NAGRODA: Dominika Sosna        

III NAGRODA: Dawid Szyndler   

 
 

KONKURS PLASTYCZNY  
„Sny św. J. Bosko” 

 
WYRÓŻNIENIA: 
Patrycja Jabłońska, Kacper Kuk, Karo-
lina Lasatowicz, Justyna Stanisz   
 
NAGRODA GŁÓWNA: Joanna Jasie-
wicz       
II NAGRODA: Stanisław Juszczyk  

III NAGRODA ex aequo:       

Mateusz Blabuś, Kamil Szymczak 

     

 
  

Wciąż nas inspiruje! Wyniki konkursów o naszym Patronie  

HYMN  
DO ŚW. JANA BOSKO 

 
O, Janie Bosko, Ojcze nasz, 
do Ciebie wznosim pienie. 
Roztocz nad nami swoją straż, 
zlej na nas łask strumienie. 
 
Ref.   
O, Janie Bosko, racz dziś nam 
być stróżem i aniołem, 
byśmy do rajskich niebios bram 
wejść mogli z Tobą społem. 
 
My naśladować chcemy Cię 
w Twej niezachwianej wierze. 
Myślą do nieba wznosić się 
i służyć Bogu szczerze. 
 
Ref. O, Janie Bosko... 
 
Miłość ku Bogu, jakąś miał, 
i do cierpiących ludzi, 
Niech w naszych sercach, Bóg by 
dał, 
Miłości płomień wzbudzi. 
 
Ref. O, Janie Bosko... 
 
Do pracy nad zbawieniem dusz 
daj zapał niespożyty. 
Przez Krzyża trud i grozę burz 
wiedź na świętości szczyty. 
 
Ref. O, Janie Bosko... 

Praca Joanny Jasiewicz, Nagroda Główna w konkursie plastycznym „Sny św. Jana Bosko” 

Fot. Kamil Krzemień 
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System wychowawczy ks. Bosko, cz. 4  

K 
olejnym filarem systemu 
prewencyjnego ks. Bosko 
jest stała braterska obecność 
wychowawcy, którego w tra-

dycji salezjańskiej nazywa się asysten-
tem. Według księdza Bosko wychowa-
nie polega przede wszystkim na chro-
nieniu wychowanka od zła, czyli na 
„zapobieganiu”, które to słowo trzeba 
rozumieć w jego znaczeniu pozytyw-
nym. Łączy ono w sobie zarówno po-
trzebę oddalania niebezpiecznych oka-
zji i ciężkich doświadczeń, jak i potrze-
bę wskazania drogi, którą należy po-
stępować. System zapobiegawczy jest 
więc zarówno zapobiegawczy, jak  
i dyrektywny, właśnie dzięki żywej  
i aktywnej obecności asystenta. 

Poważne wychowanie jest dla 
ks. Bosko nie do pomyślenia bez wy-
chowawcy: byłoby to postępowanie 
przeciwne naturze rzeczy. P. Braido, 
biograf ks. Bosko, tak to komentuje: 
„Wychowanek nie może działać tylko 
na mocy własnej. On musi działać na 
mocy wychowawcy, który w swej rze-
telnej roli tworzy warunki dostrzegane 
przez niedoświadczonego chłopca, 
zdolne wzbudzić w nim dyspozycję  

i odpowiedni 
stan we-

wnętrzny”. 
Zdaniem 

ks. Bo-
sko 

wychowawca powinien posiadać pew-
ne charakterystyczne cechy, do których 
można zaliczyć: 
-  m i ł o ś ć  w y c h o w a w c z ą ,  
która według ks. Bosko objawia się 
jako: 1) życzliwość (szacunek i uznanie 
wartości drugiego jako osoby), 2) po-
pieranie czyjegoś rozwoju (uznanie w 
drugim jego istotnej odmienności i jego 
głębokich potrzeb), 3) wzajemność 
(objawiająca się zwłaszcza w zaistniałej 
przyjaźni i niesieniu pomocy w chwi-
lach ważnych decyzji); 
- t a k t  p e d a g o g i c z n y ,  czyli 
umiejętność, za pomocą której miłość 
wychowawcza wciela się w czyn w od-
powiedniej chwili; 
- a u t o r y t e t  rozumiany jako 
„złoty środek” między spoufalaniem a 
stosowaniem represji; 
- r e l i g i j n o ś ć ,  bez której w ogóle 
nie można wyobrazić sobie osiągnięcia 
głównego celu wychowawczego, jakim 
dla ks. Bosko zawsze było wychowanie 
„uczciwych obywateli i dobrych chrze-
ścijan”. 

Asystencja nie oznacza więc 
nadzoru (właściwego systemowi repre-
syjnemu lub systemowi pozbawione-
mu mocy wychowawczej); pełni ona 
raczej funkcje zapobiegawcze przez 
eliminowanie tych elementów, które 
mogą zamącić normalny rozwój i jest 
oparta na idei czujnej, braterskiej i oj-
cowskiej obecności, która oświeca wy-

chowankowi drogę do budowania 
swojego życia. 

 Ksiądz Filip Rinaldi, 
trzeci następca ks. Bosko, tak 
pojmował istotę asystencji: 
„Wychowy -wać, to znaczy być 
wśród chłopców, nie żeby im się 
narzucać, ale żeby z nimi roz-
mawiać i zabawiać się w taki 
sposób, by wszyscy się zbliżali 
do wychowawcy, który dzięki 
temu może pozyskać serca 
wszystkich”. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

h
tt

p
:/

/j
a
n
b

o
sk

o
.e

sa
le

zj
a

n
ie

.p
l 

Cechy dobrego wycho-
wawcy według księdza 
Bosko: 

 miłość wychowawcza 

 takt pedagogiczny 

 autorytet 

 religijność 

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze 
Casa Madre (R. IV nr 36) 
opublikowaliśmy wiersz 
„Zamek w Oświęci-
miu” ucznia klasy 1 Gb, 
Piotra Ziemby, a nie—
jak błędnie zapisano—
Zięby.  
Za niefortunny błąd w 
nazwisku Drogiego Auto-
ra serdecznie przeprasza-
my :) 
 
Redakcja 
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 J a n  B o s k o  p a t r o n e m  O ś w i ę c i m i a  

J 
esienią ubiegłego roku z inicja-
tywy ks. dyrektora Bogdana 
Nowaka rozpoczęliśmy stara-
nia, aby ogłosić św. Jana Bosko 

patronem Oświęcimia. Po konsulta-
cjach z władzami naszego miasta 
wystosowano do Ordynariusza die-
cezji bielsko-żywieckiej, ks. biskupa 
Tadeusz Rakoczego, pismo z prośbą 
o zaakceptowanie tego projektu. 
Obecnie czekamy na decyzję Stolicy 
Apostolskiej w tej sprawie.  
 W uzasadnieniu wniosku  
o ogłoszenie św. Jana Bosko patro-
nem miasta napisano: „Akt ogłosze-
nia św. Jana Bosko patronem 
Oświęcimia z pewnością przyczyni 
się do umocnienia zdrowej poboż-
ności mieszkańców miasta i diece-
zji. Pomoże przypomnieć wielką 
wagę dobrego wychowania młode-
go pokolenia, co w dzisiejszym kon-
tekście społecznym jest szczególnie 
ważne. Ponieważ w realizację ni-
niejszej inicjatywy zaangażowały 
się także władze państwowe i sa-
morządowe, z pewnością stanie się 

ona impulsem dla owocnej współ-
pracy Kościoła Katolickiego z wła-
dzami lokalnymi dla rozwoju 
wspólnego dobra. Spełni też oczeki-
wania licznych wiernych, zwłaszcza 
sympatyków i pomocników dzieła 
salezjańskiego.” 

Coroczna uroczystość ku 
czci Świętego patrona Oświęcimia 
jest planowana na 16 sierpnia. Jest 
to dzień urodzin Jana Bosko, a zara-
zem „sytuuje się w pobliżu uroczy-
stości Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, co pomoże podkreślić 
wymiar maryjny duchowości sale-
zjańskiej.”   

Uroczystość ogłoszenia św. 
Jana Bosko patronem Oświęcimia 
połączona będzie z zakończeniem 
peregrynacji Jego relikwii po Polsce 
i jest zaplanowana na 15 sierpnia 
2013 roku – w 115 rocznicę przyby-
cia salezjanów do tego miasta. 
Wówczas zgromadzi się na swoim 
święcie grupa kilku tysięcy mło-
dzieży zaangażowanej w Salezjań-
ski Ruch Młodzieżowy. Wspólnota 

salezjanów wyraża nadzieję, że   
ogłoszenie św. Jana Bosko patro-
nem miasta będzie dla młodych 
dodatkową zachętą, aby żyć Jego 
ideałami i dzielić się nimi w swoich 
środowiskach. 

 
Redakcja 

 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 . . .  

 Ś w i ę t y  M i k o ł a j  w  i n t e r n a c i e   

 W dniu 6 grud-
nia 2012 r. w internacie 
Zespołu Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Oświęci-
miu odbyła się uroczy-
stość św. Mikołaja. Kie-
rownik internatu, ksiądz 

Tadeusz Mietła, z wor-
kiem pełnym serc i miło-
ści do swoich wycho-
wanków wkroczył  do 
świetlicy w obecności 
św. Mikołaja.  

Wychowa nko-
wie internatu powitali 

naszego gościa z ogrom-
ną radością. Cały rok 
starali się pracować nad 
swoim zachowaniem  
i, jak twierdzi pani Ela, 
byli bardzo grzeczni.  
Z wielką starannością 
przygotowali list do św. 
Mikołaja. Oto jego frag-
ment: „Kochany Mikoła-
ju, wiem, że to niełatwo, 
lecz przynieś niewido-
mym dzieciom takie 
światło, co pozwoli im 
ujrzeć wszystkie dary 
boskie, drzewa w cza-

pach śniegu, obraz Czę-
stochowskiej… Przynieś 
dzieciom głuchym pio-
senkę Anioła, by zagrała 
cisza, która trwa dooko-
ła, by szept usłyszały  
i dzwoneczków trele, 
glos mamy, kolędę  
w grudniowym koście-
le.” 

W dalszej części 
uroczystości nasi klery-
cy, Michał Libor i Marek 
Bochoń, przygotowali  
z wielkim artyzmem 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Fot. Paulina Stańczyk 

Fot. Zbiory szkoły 
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zabawy, które rozbawiły 
nas do łez. Naszą uro-
czystość zaszczycili swo-
ją obecnością Dyrekto-
rzy: ksiądz Zenon Lata-

wiec, ksiądz Bogdan 
Nowak oraz ksiądz Wi-

told Majcher. Podobno 
byli grzeczni - tak twier-
dzą wychowankowie 

internatu i dlatego św. 
Mikołaj pamiętał o nich. 
Piękny i wzruszający był 
ten zimowy dzień. Św. 
Mikołaj był dobrym 
człowiekiem, a także bi-
skupem niosącym po-
moc ludziom biednym, 
zwłaszcza dzieciom. 
Uczy nas dzisiaj, jak ma-
my postępować. Uczy   
miłości do drugiego 

człowieka. I my mamy 
szansę zostać takim ma-
łym świętym Mikołajem. 
O naszej świętości  będą 
świadczyć dobre uczyn-
ki i postanowienia. Po-
myślmy, co możemy 
zrobić dobrego dla ro-
dziców, koleżanek, nau-
czycieli. 

 
Dawid Skwarczyński 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Fot. Zbiory szkoły 

Salezjańskie talenty  

 W szkołach sale-
zjańskich święto świętej 
Cecylii jest zawsze ob-
chodzone przy wtórze 
muzyki i śpiewu. W na-
szej szkole nieco zmieni-
liśmy koncepcję trady-
cyjnej „Cecylki”, dając 
szansę na zaprezentowa-
nie się wszystkim uzdol-
nionym, nie tylko mu-
zycznie, uczniom. Tak 
powstał szkolny „Mam 
talent”. W zeszły czwar-
tek, 13 grudnia, odbyła 
się już druga edycja na-
szego konkursu, który 
cieszy się coraz większą 
popularnością. 
 Wszyscy uczest-
nicy spotkali się z samo-
rządem już o 16.30, aby 
dograć ostatnie szczegó-

ły, przyjąć życzenia po-
wodzenia i wypróbować 
sprzęt. O 17.00 konferan-
sjerzy przedstawili 
uczestników oraz Jury. 
Przegląd talentów roz-
począł krótki wstęp księ-
dza dyrektora Zenona 
Latawca i już mogliśmy 
wysłuchać pierwszych 
wykonawców.  
 Łatwo zgadnąć, 
że już pierwszy występ 
podniósł poprzeczkę 
bardzo wysoko. Na na-
szej małej scenie zapre-
zentowały się  różnorod-
ne talenty: zaczynając od 
wokalistów solowych, 
duetów, poprzez znany 
szkolny zespół Wolf-
Pack, aż do zaskakują-
cych beatboxerów i recy-

tatorek poezji. Samorząd 
Uczniowski zadbał też  
o poczęstunek – ciasta 
oraz kawę i herbatę. Nie-
spodzianką wieczoru był 
solowy występ Oli Fle-
szar. 
  Jury (ks. Zenon 
Latawiec, ks. Andrzej 
Policht, Dorian Gierek, 
Karolina Szałaśny) miało 
bardzo trudny wybór. 
Wyłonienie trójki zwy-
cięzców spośród tak róż-
norodnych talentów to 
nie lada zadanie. Bez 
względu na to, kto wy-
gra, jedno jest pewne – 
salezjanie mają talent! 
 

 
Monika Strzała 

Zwycięzcy tegorocznego 
konkursu „Mam talent”: 

 

I miejsce 

Karolina Zając 3Lb 

 

II miejsce 

Krzysztof Smolarek 
3oos 

 

III miejsce 

Dominik Tetmajer 2tm 

Na „Ziemi obiecanej”  

 Czasy się zmie-
niają, a ludzie zawsze 
tacy sami.. Sztuka  Woj-
ciecha Kościelniaka 
„Ziemia obiecana”, którą 
można obejrzeć na de-
skach Teatru Słowackie-
go w Krakowie, skłania 
do rozmyślań o nas sa-
mych, o naszych niespeł-

nionych marzeniach, 
porażkach, pokusie szu-
kania szczęścia w bogac-
twie i o miłości, której 
zawsze za mało... Wido-
wisko oparte na znanej 
powieści Reymonta za-
chwyciło nas swoim roz-
machem i aktualną tre-
ścią.  

 Warto było ten 
piękny grudniowy wie-
czór spędzić w świątecz-
nym już Krakowie i w 
tak miłym towarzystwie, 
by po raz kolejny stwier-
dzić, że same pieniądze, 
czy to ruble, dolary, czy 
euro szczęścia nie dają. 

 

K.S. 
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów  

 Dnia 17 grudnia 
2012 r. w Auli Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 
im Ks. Kard. Adama Sa-
piehy w Krakowie odby-
ła się uroczość wręczenia 
dyplomów stypendys-
tom Prezesa Rady Mini-
strów. 
 Naszą szkołę 
reprezentowali: Wikto-

ria Sobol z liceum oraz 
Adrian Halski z techni-
kum, którzy za swą 

ogromną pracę, zdolno-
ści, wiedzę oraz olbrzy-
mie zaangażowanie 
otrzymali zaszczytne 
miano „Najlepszych  
z Najlepszych”, którym 
obdarzył ich Małopolski 
Kurator Oświaty - Pan 
Aleksander Palczewski 
wręczający w imieniu 
Premiera nagrody. 
 Jesteśmy bardzo 
dumni z tak wspaniałych 
wyróżnień naszych wy-

chowanków i życzymy 
im, aby dzięki otrzyma-
nym nagrodom mogli 
dalej rozwijać się i sięgać 
do gwiazd. Bowiem jak 
powiedział Seneka, tylko 
przez zaangażowanie 
możemy osiągnąć szczyt 
– PER ASPERA AD 
ASTRA! Trzymamy za 
Was kciuki! 

GRATULUJEMY! 
 

Ewelina Matyjasik 

Kiermasz świąteczny  

 Jak co roku  
w naszej szkole został 
zorganizowany kiermasz 
świąteczny. Tym razem 
zadania podjęła się klasa 

1 tdo, na czele z paniami 
Elżbietą Wardzałą-Sereś  
i Różą Grzywacz. Tego-
roczny kiermasz z pew-
nością niczym nie odbie-
gał od poprzednich, po-
nieważ na stoisku trady-
cyjnie znalazły się ciasta  
i piękna dekoracja. Do-

datkowo w tym roku 
uczniowie technikum 
zorganizowali loterię 
fantową, w której można 
było wylosować bardzo 
ciekawe i atrakcyjne na-
grody. Wszyscy włożyli 
dużo wysiłku i pracy, 
aby wszystko udało się 
pomyślnie i aby zebrano 
jak najwięcej pieniędzy - 
bo przecież to jest głów-
ny cel tej akcji. Kiermasz 
odbył się we wtorek 18 

grudnia. Zebrane pienią-
dze tradycyjnie zostały 
przekazane potrzebują-
cym.  
 Szkoła jest bar-
dzo zadowolona, że nowi 
uczniowie klasy 1 techni-
kum stanęli na wysokości 
zadania i zadbali o to, by 
tradycja kiermaszu świą-
tecznego w szkole sale-
zjańskiej nie przeminęła. 
 

Rafał Gut 

Świąteczne akcje pomocy  

 Świąteczny stra-
gan, zbiórka żywności, 
loteria i kwesta – to akcje, 
których celem było 
wsparcie rodzin uczniów 
naszej szkoły borykają-
cych się z bardzo trudną 
sytuacją finansową.  
 Uczniowie przy-
gotowali ozdoby świą-
teczne, które można było 
nabyć na straganie. Nie 
zabrakło także ciast upie-
czonych przez uczniów 
wielu klas gimnazjal-
nych, licealnych i tech-

nicznych. Wiele osób 
wzięło udział w loterii  
z ciekawymi nagrodami 
oraz w quizie dotyczą-
cym świąt Bożego Naro-
dzenia. Można było także 
liczyć na anielski super 
band z klasy 3Lb, który 
nie po raz pierwszy,  
z gitarą w ręku, obcho-
dząc ze śpiewem na 
ustach wszystkie klasy  
i zakamarki szkoły, kwe-
stował na powyższy cel.  
 Wszyscy świet-
nie się spisali. Ciasta były 

takie pyszne, że migiem 
się rozeszły, przynosząc 
dochód ponad 500 zło-
tych. Tyle też „wyśpie -
wały” anioły  z 3Lb, tak 
więc 6 solidnych paczek 
żywnościowych zostało 
zasilonych sporym zapa-
sem środków sanitar-
nych. Przygotowaniem 
paczek zajęli się ucznio-
wie z 3Lc. Udało się także 
finansowo wesprzeć pe -
wną rodzinę, którą 
wstrząsnęło tragiczne 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Najlepsi z Najlepszych :) 
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wydarzenie, o czym dowie-
dzieliśmy się dzień po na-
szej akcji. Wszystkim skła-
dam serdeczne podziękowa-
nia za zaangażowanie i 
ofiarność, która nie ma ce-
ny :) 
 

Róża Grzywacz  

(Ciąg dalszy ze strony 7) Kolejne certyfikaty CISCO 

 Coraz częściej 
mówi się o konieczności 
poszerzania swoich kwa-
lifikacji, aby wyróżniać 
się spośród kandydatów 
na dane stanowisko. 
Aby ułatwić sobie znale-
zienie w przyszłości pra-
cy, cała klasa I Lc podjęła 
próbę zdobycia certyfi-
katu Cisco IT Essentials: 
PC Hardware and So-
ftware. Przygotowanie 
się do egzaminów na 

początku wydawało się 
czymś niemożliwym, 
lecz w końcu każdy zna-
lazł swój sposób na opa-
nowanie materiału. Każ-
dą kolejną lekcję infor-
matyki rozpoczynaliśmy 
od egzaminu. Niestety 
nie każdemu udało się 
zdać na minimum 70% 
w pierwszym terminie, 
na szczęście nie brako-
wało czasu na poprawy. 
W końcu 18 grudnia pięć 

osób, które zaliczyły już 
wszystkie egzaminy, 
odebrało swoje certyfika-
ty. W następnych dniach 
do tych szczęśliwców 
dołączyli kolejni. Trzy-
majmy kciuki za tych, 
którzy mają przed sobą 
jeszcze jakieś poprawki, 
aby jak najszybciej udało 
im się zakończyć proces 
certyfikacji. 

 
Szymon Łomzik 

Radość z czytania  

Fot. Zbiory szkoły  

 20 grudnia 2012 
roku o g. 12.00 w Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Konarskiego 
w Oświęcimiu odbyło 
się spotkanie pod ha-
słem „Książka cieszy!”. 
Ewa Kaim, aktorka Sta-
rego Teatru wraz  
z współtwórcami funda-

cji „Świat ma sens!” 
Arturem Więckiem, Wi-
toldem Beresiem i Pio-
trem Uss Wąsowiczem 
opowiadała o potrzebie 
czytania książek, korzy-
ściach z tego wynikają-
cych oraz o pozytyw-
nym spojrzeniu na świat, 
którego można się nau-
czyć od literackich przy-
jaciół.  
 Na wstępie go-
ście opowiedzieli aneg-
doty ze swojego życia 

dotyczące właśnie litera-
tury. Następnie Ewa Ka-
im wspominała swe 
szkolne lata (aktora jest 
absolwentką „Konara”), 
była bardzo szczęśliwa, 
że II edycja akcji odbyła 
się właśnie w Oświęci-
miu. Usłyszeliśmy histo-
rię o powstaniu fundacji 
i o miłości do lektury. 
 Pod koniec kon-
ferencji gimnazjaliści  
i licealiści z oświęcim-
skich szkół, którzy 
uczestniczyli w spotka-
niu, otrzymali książki : 
„Oskara i panią Różę” 
E r i c a  E m m a n u e l a 
Schmitta oraz „Kapelusz 
na wodzie” Wojciecha 
Bonowicza. Po odpowie-
dzeniu na kilka pytań 
dotyczących naszych 
zróżnicowanych gustów 

czytelniczych, zapropo-
nowano nam również 
możliwość pisania na 
stronie internetowej 
„Polska ma sens”. 
 Z pewnością nie 
oceniłabym tego spotka-
nia jako banalne lub sza-
blonowe. Było krótko  
i na temat, a zdołano 
uchwycić ogólną myśl, 
dla której sięgamy po 
książki. Dodatkowo pre-
zenty, jakimi były książ-
ki, których nie dostaje 
się tak często (możliwe, 
że dla niektórych była to 
pierwsza własna lektura) 
są wspaniałym pomy-
słem, żeby zmienić na-
stawienie do świata (i do 
książek) na pozytywne.  

 
 

Daria Płonka 

„Świat się skończy nie z kalendarzem Majów,  
tylko kiedy ludzie przestaną czytać.” 

Janusz Toczek 
Współorganizator akcji „Książka cieszy” w Liceum im. S. Konarskiego w Oświęcimiu 

KSIĄŻKA CIESZY! 
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Dzień Wspólnoty 

 Tradycyjnie 21 
grudnia obchodzimy  
w szkole Dzień Wspól-
noty. Jest to także dzień 
imienin ks. Bogdana 

Nowaka, Dyrektora Za-
kładu Salezjańskiego 
oraz ks. Zenona Lataw-

ca, Dyrektora szkoły.   
 Jak zawsze roz-
poczęliśmy od apelu, 
następnie odbyła się aka-
demia przygotowana 
przez klasę I Lc na czele 
z panem Krzysztofem 

Kozikiem, I Gb z panią 
Justyną Kościelnik oraz 
1 tm z panem Szymo-

nem Matyją. We wspa-
niale przygotowanym 
przedstawieniu aktorzy 
przenieśli problemy Ma-

ryi i Józefa w dzisiejsze 
realia, stawiając trudne 
pytanie o to, jak my 
przyjęlibyśmy dzisiaj do 
naszych domów świętą 
Rodzinę.   
 W trakcie akade-
mii  naszym czcigodnym 
Solenizantom życzenia 
złożyli przedstawiciele 
grona pedagogicznego  
i pracowników, Rada 
Rodziców oraz - w imie-
niu wszystkich uczniów 
- Samorząd Szkolny. 
 Kolejnym punk-
tem programu były kla-
sowe spotkania opłatko-
we, podczas których 
można było złożyć sobie 
nawzajem szczere życze-
nia, a także miło spędzić 

czas w gronie przyjaciół. 
Na koniec odbyła się 
uroczysta msza święta, 
której przewodniczył 
wikariusz księdza In-
spektora, ks. Adam Pa-
szek.   
 Również nau-
czyciele i wszyscy pra-
cownicy szkoły spotkali 
się w tym dniu przy 
wspólnym wigilijnym 
stole, by przełamać się 
opłatkiem, podziękować 
sobie za obecność i 
świadczone na co dzień 
dobro oraz życzyć sobie 
wzajemnie radości z na-
rodzenia Pana. 
 

Szymon Łomzik 

WSPÓLNE IMIENINY 

 

18 grudnia w godzinach 

wieczornych  w Zakła-

dzie Salezjańskim odbyło 

się  spotkanie imienino-

we naszych Drogich So-

lenizantów, Ks. Bogdana 

Nowaka i Ks. Zenona 

Latawca. Jeszcze raz pra-

gniemy życzyć Im wszel-

kiej pomyślności!  

 

Wieczór ten był doskona-

łą okazją, aby złożyć so-

bie świąteczne życzenia,  

porozmawiać i cieszyć 

się możliwością spędze-

nia wspólnego czasu  

w towarzystwie Czcigod-

nych Solenizantów.          

 

Ewelina Matyjasik 

Fot. Szymon Łomzik 

Konkurs na świąteczny wystrój klas  

 Przed świętami Bożego Naro-

dzenia wiele klas zaangażowało się  

w dekorowanie sal lekcyjnych, aby 

stworzyć w nich bardziej uroczysty 

świąteczno-zimowy nastrój.   

 Efekty tego zaangażowania 

oceniła komisja konkursowa, której 

przewodniczył ks. dyrektor Zenon La-

tawiec. Za najpiękniej udekorowane 

klasy komisja przyznała nagrody. Oto 

wyniki konkursu:  

I miejsce - 3 Ga  - 120 punktów na 120 

możliwych do zdobycia! 

II miejsce - 3 Lb  - 115 punktów, 

III miejsce - 1Ga  - 114 punktów, 

IV miejsce -  2 Ga  - 113 punktów, 

V miejsce - 1 Gb  - 110 punktów. 

 

Serdecznie gratulujemy uczniom tych 

klas wspaniałych pomysłów  

i  zwycięstwa w konkursie! 

 

Red.  
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Turniej świąteczny  

Dnia 20 grudnia 
2012 roku w naszej szko-
le odbył się tradycyjny 
turniej  świąteczny. 
Wzięło w nim udział 
siedem zespołów złożo-
nych z reprezentantów 
klas: II La, II Lc, III Lc, III 
TPS, III TM, III MPS  
i IV TPS. W rezultacie po 
rozegraniu sześciu me-
czów w dwóch grupach, 
do ścisłego finału prze-
szły klasy: III Lc w skła-
dzie: J. Bartosz, M. Czo-

pek, A. Tama, K. Bu-
dziński, K. Kobiela i R. 
Mazur, oraz klasa III 
TM: P. Berg, G. Dębski, 
A. Klimczyk, K. Kuźma, 
S. Niemiec, P. Waligóra, 
K. Wojtas, K. Zmarzły. 
Po zaciętym meczu zwy-
cięstwo odniosła III Lc.  
W pojedynku o trzecie 
miejsce wygrała III TPS.  

 Gratulując zwy-
cięzcom, chcemy także 
serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom,  

Panu Stanisławowi La-
skowskiemu – który 
zajął się organizacją  
i sędziowaniem, a także 
Księdzu Andrzejowi 
Polichtowi, który za-
troszczył się o nagrody 
dla wygranych.  

 Z a c h ę c a m y 
wszystkich do aktywne-
go udziału w turnieju 
świątecznym w przy-
szłym roku.  

 
Organizatorzy 

Kolęda płynie z wysokości  

Wspólne kolędo-
wanie dyrekcji, nauczy-
cieli, pracowników, 
uczniów, absolwentów  
i wszystkich związanych 
ze szkołą salezjańską 
powoli staje się tradycją. 
03.01.2013 r. w świetlicy 
szkolnej odbył się kon-
cert kolęd i pastorałek 
zorganizowany przez kl. 
1a Liceum Ogólno-
kształcącego, realizowa-
ny w ramach projektu 
animacji kultury. Trady-
cyjne wykonania, jak  
i nowe aranżacje kolęd 
przedstawili uczniowie 
oraz absolwenci naszej 
szkoły. Wśród nich zna-
leźli się: Dominika Gu-

cwa, Kamila Idzik, Pa-
trycja Klimczyk, Marta 

Maślona, Ania Matla, 
Wiola Mika, Zuzanna 
Sosna, Magdalena Su-
ski, Martyna Symula, 
Małgorzata Włodarska 
oraz zespół w składzie: 
Agnieszka Flasz, Moni-
ka Hodur, Olga Moż-
dżeń, Martyna Palka, 
Sebastian Sobański i 
Marcin Wadoń. Opiekę 
nad koncertem sprawo-
wała pani Renata Głąb.   

Wprowadzeni 
w świąteczną atmosferę 
w skupieniu wysłuchali-
śmy przygotowanych 
utworów. Wśród nich 
znalazły się tradycyjne 
polskie kolędy, takie jak 
Lulajże Jezuniu, Przybieże-
li do Betlejem, Nie było 
miejsca dla ciebie czy Dzi-

siaj w Betlejem oraz 
wzruszające pastorałki: 
Zaśpiewajmy kolędę, Kolę-
da płynie z wysokości oraz 
Kolęda dla nieobecnych.  

To był wspania-
ły i wzruszający koncert. 
Szczere uznanie, oklaski 
publiczności i ciepłe sło-
wa skierowane pod ad-
resem zespołu w pełni 
wynagrodziły pracę 
uczniów włożoną w to 
przedsięwzięcie. Jednak 
przede wszystkim była 
to znakomita okazja do 
wspólnego kolędowania 
i spędzenia czasu w at-
mosferze życzliwości  
i zrozumienia.  

                                                                                               
Karolina Drobisz 

Z  historii kolęd... 

 

Nazwa „kolęda” pochodzi 
do łacińskiego słowa ca-
lendae, co oznacza 
„pierwszy dzień miesią-
ca”. Z ową kolędą wiązał 
się zwyczaj składania so-
bie nawzajem darów i ży-
czeń. Dlatego też na po-
czątku kolęda oznaczała 
pieśń noworoczną, w któ-
rej zawarte były życzenia 
pomyślności i urodzaju 
na nowy rok. Chwaliła 
gospodarza i jego rodzinę 
oraz dziękowała za otrzy-
mane dary. Nie wiadomo 
dokładnie, kiedy kolęda 
utożsamiona została  
z pieśnią bożonarodzenio-
wą. Stało się to prawdo-
podobnie w wieku XIX. 
 
wigilia.pl 

Fot. Damian Kurzawa 



S t r .  1 1  R o k  V ,  n u m e r  3 7            

Noc filmowa klasy 2 Gb 

 Dzień 4 stycznia 
2013 roku nie był zwy-
kłym dniem dla naszej 
klasy – 2 B gimnazjum. 
Wieczorem wróciliśmy 
do szkoły, ale już nie po 
to, żeby się uczyć, ale by 
w gronie klasowym spę-
dzić czas. Towarzyszyli 
nam i sprawowali opie-
kę: wychowawczyni, pa-
ni Joanna Fijał, i pan 
Przemysław Skawicki. 
 Spotkanie inte-
gracyjne rozpoczęliśmy 
o godz. 19.00. Każdy z 
nas zaopatrzony w śpi-
wór i inne „niezbędniki” 

pozwalające przetrwać 
noc, rozlokował się  
w klasie na wcześniej 
przygotowanych przez 
naszych kolegów mate-
racach. Noc postanowili-
śmy spędzić na ogląda-
niu filmów. Razem mo-
gliśmy się pośmiać, ale  
i wzruszyć do łez. Dzie-
liliśmy się nie tylko wra-
żeniami i spostrzeżenia-
mi po zakończeniu każ-
dego z filmów, ale roz-
mawialiśmy również na 
inne tematy. Większą 
przerwę między projek-
cjami zrobiliśmy na 

przepyszną pizzę. Były 
też inne przerwy, ale to 
już indywidualne – kie-
dy niektórym z nas za-
mknęło się jedno oko,  
a potem drugie. O godz. 
7.00 po posprzątaniu 
klasy wszyscy wrócili-
śmy do domów z na-
dzieją, że już niedługo 
będziemy mogli zorgani-
zować podobne spotka-
nie. Mimo że spędzili-
śmy w szkole całą noc, 
to i tak było to stanow-
czo za krótko.  

 
Karolina Kruk   

RAZEM MOGLIŚMY SIĘ POŚMIAĆ... 

Szkolna kolęda 

 Święta Bożego 
Narodzenia to Święta 
pełne miłości, braterstwa  
i radości. Wśród chrześci-
jan wytwarzają one 
szczególną więź i poczu-
cie wspólnoty przez 
przeżywanie prawdy  
o Wcieleniu Bożego Sło-
wa i zstąpieniu Syna Bo-
żego na ziemię. Klimat 
tych Świąt sprawia, że 
ludzie w tym okresie 
chcą być sobie bliscy, 
chcą ten czas przeżywać 
razem w rodzinie przy 
stole wigilijnym. Pięk-
nym zwyczajem jest od-
wiedzanie w tych dniach  
swoich krewnych, przy-
jaciół, a także ludzi sa-
motnych. Na ulicach,  
w domach i na klatkach 
schodowych słychać 
śpiew kolędników, któ-
rzy wędrują od domu do 
domu z życzeniami. Nie 
dziwi więc nikogo w tym 
czasie widok kapłana 
odwiedzającego dom 

swoich parafian.  
 Tradycja kolędo-
wania sięga dalekiej 
przeszłości. Już we wcze-
snośredniowiecznych 
dokumentach kościel-
nych znaleźć można frag-
menty dotyczące kolędo-
wania w okresie świąt 
Bożego Narodzenia. Była 
to forma bezpośredniego 
kontaktu z wiernymi  
w bardzo rozległych 
wówczas obszarowo pa-
rafiach. Uzasadnienia tej 
praktyki doszukiwano 
się już dawno, m.in.  
w Ewangelii św. Mateu-
sza. Czytamy tam, że 
mędrcy, oddawszy po-
kłon narodzonemu Jezu-
sowi, wracali inną drogą 
do swoich krajów (Mt 
2,2).  Legenda poszerzyła 
ten zapis o to, że rozcho-
dzili się, odwiedzali róż-
ne miasta i wioski i roz-
głaszali wieść o Bogu 
narodzonym w ludzkiej 
postaci. Zapis u św. Łu-

kasza mówi, iż Chrystus 
poleca swoim 72 ucz-
niom, aby szli „do każde-
go miasta i miejscowości, 
dokąd sam przyjść miał” 
(Łk 10, 1-12). 
 W naszej szkole 
podtrzymywany jest 
zwyczaj kolędowania.  
W tym roku szkolna ko-
lęda miała miejsce 7 
stycznia. Rozpoczęła się 
ona na porannym apelu, 
podczas którego Dyrek-
tor Zakładu Salezjańskie-
go w Oświęcimiu, ks. 
Bogdan Nowak, poświę-
cił wodę oraz kredę. Na-
stępnie księża odwiedzili 
wszystkie zakamarki na-
szej szkoły (sale lekcyjne, 
gabinety oraz warsztaty) 
i udzielili błogosławień-
stwa. Widzialnym zna-
kiem, jaki pozostał po 
tym wydarzeniu, jest 
symbol „K+M+B 2013” 
na wszystkich drzwiach 
szkoły. 

Marta Korczyk  
Fot. Zbiory szkoły 
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Spotkanie z rodzicami 

 Wydaje się, że 
tak niewiele czasu minę-
ło od wakacji i inaugura-
cji roku szkolnego 
2012/2013. Zapewne 
uczniowie pamiętają 
jeszcze poczynione przez 
siebie postanowienia do-
tyczące systematycznej 
nauki i uzyskanych wy-
ników. Tymczasem sta-
nęliśmy na półmetku, 
więc nadszedł czas na 
konfrontację z rzeczywi-
stością. Zanim udaliśmy 
się na krótki odpoczy-
nek, podsumowaliśmy 
wyniki klasyfikacji śród-
rocznej. 
          10 stycznia o godzi-
nie 17.00 odbyło się spo-
tkanie z Rodzicami, które 
rozpoczęło się w nowym 
kościele, gdzie klasa 3 

Gb zaprezentowała krót-
kie przedstawienie wyre-
żyserowane przez swoje-
go wychowawcę, ks. 

Marcina Kaznowskiego. 
Gimnazjaliści, wcielając 

się w role lekarzy, sę-
dziów, nauczycieli i pra-
cowników budowlanych, 
przenieśli swoich wi-
dzów w czasie  i z dużą 
dawką humoru zapre-
zentowali, jak w wybra-
nych zawodach realizują 
się wychowankowie na-
szej szkoły. Na twarzach 
Rodziców i nauczycieli 
wiele razy w czasie tego 
przedstawienia pojawił 
się uśmiech. Dalszą część 
spotkania poprowa-
dził ks. Tomasz Kijow-

ski, który ukazał auten-
tyczność wychowania  
z Bogiem. Serdecznie 
dziękujemy Rodzicom za 
wzruszające, piękne  
i autentyczne świadec-
twa, którymi się dzielili. 
Następnie Pani Dyrektor 

Anna Dadak przedsta-
wiła sprawozdanie z wy-
ników klasyfikacji śród-
rocznej. Na zakończe-
nie Dyrektor Szkoły, ks. 

Zenon Latawiec, zapre-

zentował plany na naj-
bliższą przyszłość i skie-
rował zaproszenie na 
czekające nas uroczysto-
ści związane z peregry-
nacją relikwii św. Jana 
Bosko. Po części oficjal-
nej Rodzice udali się na 
spotkanie z wychowaw-
cami klas. 
 R o d z i c o m 
uczniów, którzy odnieśli 
sukcesy w nauce, ser-
decznie gratulujemy. 
Pozostałym Rodzicom 
życzymy cierpliwości  
w motywowaniu swoich 
dzieci do dalszej pracy  
i poprawy ocen. Nauczy-
cielom i uczniom życzy-
my siły, aby mogli zmie-
rzyć się z trudami dru-
giego semestru. Niech 
koniec roku przyniesie 
satysfakcję z podjętego 
wysiłku i wykonanej pra-
cy. 
 

 
Marta Korczyk 

Bal w wiekowych murach 

 Salezjańska studniówka po 

wielu latach powróciła do własnej 

szkoły krokiem starannie przygotowa-

nego poloneza. Na dobry początek 

uczniowie porwali do tańca nauczycie-

li, żeby mogli łaskawszym okiem spoj-

rzeć na nasze potencjalne pomyłki.  

Każda z klas weszła później na świetli-

cę odtańczyć swój własny układ.  

 Następnie przyszła pora na 

oficjalne rozpoczęcie. Kolejno zabierali 

głos: Ksiądz Dyrektor, Rodzice i Ucz-

niowie. Wszyscy mieli okazję podzię-

kować sobie nawzajem za miesiące 

wytężonej pracy i przygotowań do te-

go wieczoru. Słowa wdzięczności skie-

rowano zwłaszcza do organizatorki 

całej imprezy, Marty Klimkowicz. Po 

wielu miłych słowach, obejrzeniu przy-

gotowanych przez klasy programów 

nadeszła pora na część mniej oficjalną. 

 Zabawa trwała dosłownie do 

białego rana. Mieliśmy okazję się poba-

wić, potańczyć i spędzić razem świetną 

noc, zapominając na chwilę o zbliżają-

cych się maturach. 

 Dziękujemy za tak spędzony 

czas, a ja ze swojej strony życzę 

wszystkim maturzystom powodzenia 

w tych ostatnich miesiącach i na egza-

minach. 

Barbara Malicka 
http://www.domczas.pl/salezjanie-

studniowka-2013/ 
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Warsztaty teatralne 

Na listę uczestników warsz-
tatów wpisałam się w piątek przed 
feriami jako dwunasta chętna osoba. 
Poprosiłam, by do mojego nazwiska 
dopisano pytajnik, który miał ozna-
czać, że mój udział w wydarzeniu 
nie jest stuprocentowy i wciąż mam 
wiele wątpliwości. Do ostatniego 
momentu nie byłam pewna, czy 
zmusić się do porannej pobudki, 
gdy reszta moich znajomych praw-
dopodobnie nie opuści łóżka przed 
południem i wykorzysta okazję do 
leniuchowania całkowicie. Mój dyle-
mat nie minął aż do poniedziałku, 
gdy o 9.00 pojawiłam się w szkole. 
Spotkałam tam kilka dziewczyn 
oraz młodego, sympatycznego czło-
wieka, który okazał się być prowa-
dzącym nasze zajęcia. Radek - nasz 

guru - to  fantastyczny, zdolny czło-
wiek. Już pierwsze cztery godziny 
kursu sprawiły, że do domu ruszy-
łam z ogromnym uśmiechem, który 
rósł proporcjonalnie do wzajemnego 
poznawania się z innymi uczestnika-
mi. Każde kolejne spotkanie napa-
wało mnie coraz większym optymi-
zmem. Śmiało można powiedzieć, że 
dydaktyzm warsztatów wyrażał  się 

w zasadzie „bawiąc - uczyć”, ponie-
waż do wszystkiego dochodziliśmy 
poprzez poprawiające nasze humor-
ki gry. Nie sposób powiedzieć o 
wszystkim, co zyskaliśmy przez 
wspólnie spędzone chwile. Myślę 
jednak, że doskonale wyraża to fakt, 
że po finałowym pokazie, który 
przygotowywaliśmy wspólnie przez 
dwa tygodnie, większość z nas - 
uczestników miała łzy w oczach. 
Gdybym teraz powróciła do mo-
mentu, gdy zapisywałam się na listę 
z taką samą wiedzą i doświadcze-
niami, które zdobyłam przez ferie, 
bez wahania skreśliłabym pytajnik, 
który kazałam umieścić przy moim 
nazwisku. 

Paulina Świerkot 

 Na zimowych warsztatach 
teatralnych byłam już po raz drugi. 
W tym roku wiedziałam, czego się 
spodziewać i muszę przyznać, że  
z niecierpliwością czekałam na na-
dejście ferii. Nie zawiodłam się. Dwa 
tygodnie, które spędziłam z resztą 
teatralnych maniaków, zaliczam do 
jak najbardziej udanych. Jestem im 
wdzięczna za wspaniałą atmosferę, 
którą udało nam się stworzyć jako 
zespołowi. Przez cztery godziny 
dziennie mieliśmy okazję odpocząć 

od szarej rzeczywistości, wyłączyć 
myślenie, dobrze się bawić i po pro-
stu tworzyć, a przy tym dodatkowo 
zgłębiać tajemnice teatru. Poprzez 
różnego rodzaju ćwiczenia mogliśmy 
poznać lepiej samych siebie, co bar-
dzo pomaga w grze aktorskiej. My-
ślę, że zajęcia takie jak te są strzałem 
w dziesiątkę – wielka szkoda, że od-
bywają się tylko raz w roku.  
 

Marysia Trębacz 

Fot. Aleksandra Holak 

          Ferie z nartami i salezjanami  

 T e g o r o c z n y 
obóz narciarski w Abeto-
ne odbył się w dniach 
19-26 stycznia. Już wsia-
dając do autobusu, każ-
dy był podekscytowany  
i pełen energii. Na miej-
sce dotarliśmy w nie-
dzielę około godz. 15.00. 
Jazdę na nartach lub 
snowboardach zaczęli-
śmy w poniedziałek. Po 

śniadaniu przyrządzo-
nym przez bardzo miłe 
panie kucharki, Babcię 
Józię i Ciocię Jadzię,  
pojechaliśmy na stok i w 
swoich grupach wyru-
szyliśmy na trasy. Przez 
cały tydzień pod czuj-
nym okiem opiekunów 
szusowaliśmy i podzi-
wialiśmy piękno gór. 
Stoki były bardzo dobrze 

przygotowane, jednak 
pogoda nie zawsze dopi-
sywała. Zdarzało się 
nam jeździć we mgle, 
padającym śniegu czy 
też przy dużym wietrze. 
Jednak nikt z nas nie 
rezygnował, a w razie 
zmęczenia można było 
odpocząć i zjeść coś do-
brego w schronisku na 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Fot. Kamil Krzemień 

Fot. Kamil Krzemień 
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stoku. Każdego wieczo-
ru odbywała się msza 
św., na której dziękowa-
liśmy Panu Bogu za 
udany dzień i brak kon-

tuzji oraz prosiliśmy  
o błogosławieństwo na 
kolejny dzień. Tegorocz-
ny wyjazd przyniósł 
nam niesamowite wspo-
mnienia i przeżycia. 
 Wspaniała orga-

nizacja i pozytywnie 
nastawieni ludzie spra-
wiły, że stworzyliśmy 
wspólnie miłą i niezapo-
mnianą atmosferę.  

Aleksandra Holak  
Aleksandra Wawro  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

Fot. Aleksandra Holak 

Ewaluacja – wszyscy w niej uczestniczymy   

Czym jest ewaluacja? Według 
ogólnej definicji to: praktyczne badanie 
oceniające przeprowadzane w szkole lub 
placówce. Ewaluacja przeprowadzana 
jest na podstawie Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 7 
października 2009 r. w sprawie nadzo-
ru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 
1324). Rozróżnia się ewaluację we-
wnętrzną i zewnętrzną. Obydwie zo-
stały przeprowadzone w naszej szkole. 
 Celem ewaluacji wewnętrznej 
był opis funkcjonowania i efektów 
działania systemu oceniania w Sale-
zjańskim Publicznym Liceum Ogólno-
kształcącym oraz uzyskanie wiarygod-
nej informacji o pożądanych i niepożą-
danych efektach pracy szkoły. Naj-
ważniejszym sprawdzianem dla naszej 
szkoły było przeprowadzenie ewalua-
cji zewnętrznej na początku stycznia 
przez wizytatorki, Panią Barbarę Gra-
bowską i Panią Joannę Karp. Obsza-
rem badanym było zarządzanie w Sale-
zjańskim Publicznym Technikum.  

Według rozporządzenia z 2009 
roku szkoła może spełniać badane wy-
magania na pięciu poziomach: 

Poziom E - oznaczający niski stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę 
lub placówkę. 
Poziom D - oznaczający podstawowy 
stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę lub placówkę. 
Poziom C - oznaczający średni stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę 
lub placówkę. 
Poziom B - oznaczający wysoki sto-
pień wypełniania wymagania przez 
szkołę lub placówkę. 
Poziom A - oznaczający bardzo wyso-
ki stopień wypełniania wymagania 
przez szkołę lub placówkę.  

Wymagania, którym musiało 
sprostać technikum, to: funkcjonowa-
nie i współpraca w zespołach, sprawo-
wanie wewnętrznego nadzoru peda-
gogicznego oraz posiadanie odpo-
wiednich warunków lokalowych i wy-
posażenia. Szkoła uzyskała poziom 
spełnienia A w każdej z tych kategorii 
i dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
może być wzorcem dla wielu szkół  
w Polsce. Pełny raport z ewaluacji jest 
dostępny na stronie www.npseo.pl. 

 
Łukasz Śleziak 

SZKOLNE REMONTY 
 

Podczas ferii zimowych 
szkołę opanowała ekipa 
remontowa, która w re-
kordowym tempie wy-
mieniła okna na głównym 
korytarzu, przebudowała 
sufit między biblioteką  
a świetlicą szkolną i odno-
wiła korytarzyk obok po-
koju nauczycielskiego.  

Tylna część głównego ko-
rytarza miała inny wygląd 
niż reszta holu, ponieważ  
przed wielu laty, prawdo-
podobnie w czasie II woj-
ny światowej, budynek 
szkolny uległ zniszczeniu. 

Dzięki przeprowadzonym 
pracom, które będą konty-
nuowane w czasie  waka-
cji, nasz reprezentacyjny 
korytarz zyskał jednolity 
styl.  

K.S. 

Przed remontem... I po.... 

Fot. Kamil Krzemień Fot. A. Piwowarczyk 
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Zawody narciarskie i snowboardowe  

 Za oknami zima, a jak zima to zawody narciar-
skie i snowboardowe. Nie mogliśmy przejść obojętnie 
obok zaproszenia na zawody powiatowe. Odbyły się 
one 8 stycznia 2013 roku w ośrodku narciarskim Czarny 
Groń. Naszą szkołę reprezentowało 12 osób. Na starcie 
stawiło się 108 zawodników ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. 
 Pogoda dopisała. Temperatura -50 C, śnieg 
zmrożony, słońce wyszło zza chmur. Start na wysokości 
810 m n.p.m., różnica wzniesień 100 m, długość trasy 
500 m. Za trasę odpowiadał pan Sławek, który ustawił 
10 bramek slalomu gigant. Każdy zawodnik miał za za-
danie uzyskać najkrótszy czas w dwóch przejazdach.  
W jeździe na nartach do zawodów wojewódzkich za-
kwalifikowały się  gimnazjalistki: 
1. Spiechowicz Izabela , II miejsce 
2. Gut Maria, III miejsce   
3. Musiałkiewicz Alicja, IV miejsce 
4. Ryszka Alicja, V miejsce 
5. Skut Katarzyna, VI miejsce 
6. Seremet Weronika, VII miejsce 
 
W kategorii: jazda na nartach chłopców do kolejnego 
etapu przeszli:  

 
1. Juszczyk Stanisław,  II miejsce  
2. Lachowski Karol, IVmiejsce 
 

W jeździe na snowboardzie pierwsze miejsce i awans do 
zawodów wojewódzkich zdobyła Oliwia Cwalina. 
 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych   w jeździe na 
nartach chłopców najlepsi okazali się:    
1. Pyrek Przemysław, I miejsce 
2. Gworek Piotr, IX miejsce   

Grzegorz Strumiński 

Międzyszkolna Liga Strzelecka 2012/2013  

Rozpoczął się nowy sezon Mię-
dzyszkolnej Ligi Strzeleckiej. Podczas 
zawodów uczestnicy strzelają z kara-
binków Haenel kalibru 4,5 mm. Kon-
kurencją jest strzelanie do tarczy z od-
ległość 10 metrów w pozycji stojącej. 
Zawodnik ma oddać 20 strzałów do 
czterech tarcz. Od ostatniego sezonu 
zmienił się skład drużyny, do której 
wchodzą: Tomasz Świst, Marcin Kłos, 

Mateusz Jarosz, Adam Seremet, Seba-
stian Gołuch, Paweł Szczerba, Da-
mian Wrzoł, Patrycja Pilch i Sebastian 

Niemiec. Dotychczas odbyły się trzy 
rundy zawodów: 23 listopada, 19 grud-
nia i 29 stycznia. Od tego sezonu za-
wodnicy nie są nagradzani po każdej 
rundzie za najlepsze wyniki. Ostatecz-
ne wyniki konkurencji nie są przesą-
dzone, gdyż pozostały jeszcze trzy run-
dy strzeleckie w lutym, marcu i kwiet-
niu, a zawodnicy będą walczyć do koń-
ca. Trzymajmy za nich kciuki. 

 
 

Łukasz Śleziak 

Logo wg projektu  

pana Łukasza Śleziaka 

Tak Go zapamiętamy...  Drobną postać idącą powoli szkolnym korytarzem.  

 27 stycznia odszedł do Pana ks. Emil Boba, salezjanin. Przeżył 80 lat. Uroczystości 

pogrzebowe odbyły się 30 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  

w Oświęcimiu. Mszy żałobnej przewodniczył ksiądz inspektor Dariusz Bartocha. Księdza 

Emila żegnali bliscy, współbracia salezjanie, przyjaciele oraz delegacja uczniów i nauczy-

cieli z naszej szkoły. Polecajmy miłosiernemu Bogu duszę ks. Emila Boby. Niech raduje się 

w niebie. 

Redakcja 

Fot. Zbiory szkoły 
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Koło misyjne i Oratorium  

Kto tańczy, ten nie śpi!  

  Często jest tak, że gdy jesteśmy 
zmęczeni, a wiemy, że mamy jeszcze 
wiele do zrobienia, najgorszą rzecz, 
jaką możemy zrobić, jest bezczynne 
siedzenie. Wtedy właśnie najłatwiej 
dopada nas nagły, obezwładniający 
brak sił i potworna senność.  
 Znając tę starą prawdę, jako 
uczestnicy pierwszego Oratoryjnego 
Sylwestra wymyśliliśmy podczas jego 
trwania ciekawe humorystyczne hasło, 
o którego słuszności można się było 
przekonać pod koniec imprezy, około 
czwartej nad ranem. Wtedy to część 
dam i hrabiów siedząca przy suto za-
stawionym stole „dogorywała” ze zmę-
czenia, podczas gdy reszta, wesoło 
drepcząc na parkiecie, zachowywała 
do końca aktywność, a co ważniejsze... 
przytomność! Co chwilę można było 
usłyszeć hasło jednego z bawiących się: 
„Kto tańczy...”, na które reszta odpo-
wiadała: „...ten nie śpi!”  
 Całe wspólne świętowanie, 
żegnanie starego, 2012 roku, a witanie 
nowego rozpoczęliśmy od wspólnej 
Eucharystii, na której już wszyscy byli 
obowiązkowo przebrani w przepiękne 
stroje z minionych epok. Damy, hrabio-
wie i dworzanie zapełnili z początku 
zakładową kaplicę, a następnie szkolną 
świetlicę, gdzie przez resztę nocy ra-

zem się bawili. Podczas balu nie brako-
wało tańców i zabaw, które jeszcze bar-
dziej integrowały wszystkich ze sobą. 
Według wcześniejszych ustaleń, także 
o każdej pełnej godzinie uroczyście 
tańczono menueta jako główny taniec 
dworski. Krótko przed północą, gdy 
każdy ciepło się ubrał, wszyscy udali-
śmy się na zewnątrz, gdzie uroczyście 
powitano Nowy Rok i wypuszczono  
w niebo nastrojowe chińskie lampiony, 
które poszybowały w stronę centrum 
miasta, niosąc ze sobą nasze nadzieje 
na lepszy rok. Około godziny szóstej 
zakończyliśmy zabawę wspólną modli-
twą i zabraliśmy się za drobne porząd-
ki, by nie wystawiać na próbę cierpli-
wości i gościnności gospodarzy miej-
sca.  
 Potem już pozostały nam tylko 
długie powroty do domów i wewnętrz-
ne walki uczuć i myśli... od rozczaro-
wania (bo zabawa tak szybko się skoń-
czyła), przez radość ( z powodu wspól-
nie przeżytych chwil) aż po zapewnie-
nia, że za rok znów się spotkamy, by 
razem świętować i cieszyć się sobą na-
wzajem, by razem się modlić i bawić, 
by jeszcze raz wspólnie krzyknąć: „Kto 
tańczy, ten nie śpi!”. 
 

Wolontariusze Oratorium 

Wycieczka na Ukrainę  

 Święta, święta i po świętach... 
Nadszedł czas przygotowania się do 
powitania Nowego Roku. Nie dla 
wszystkich, ponieważ zaraz po świę-
tach grupa animatorów z wolontariatu 
pod przewodnictwem ks. Andrzeja 
Polichta wybrała się w trzydniową po-
dróż na Ukrainę. 
 Przemyślany to mała wioska 
pod Lwowem, w której pracują salezja-
nie. Pojechaliśmy odwiedzić naszego 
zaprzyjaźnionego ks. Witalisa Krzywic-
kiego, który od paru miesięcy jest na 

nowej parafii. Naszą misją nie było 
zwiedzanie Lwowa, lecz poznanie pro-
blemów, z jakimi zmagają się miesz-
kańcy. Co można by dla nich zrobić?  
W tym roku wolontariusze mają w pla-
nach pojechać w dwa miejsca na Ukrai-
nie. Pierwszym zadaniem jest kontynu-
acja Dekatlonu – obozu sportowego  
w Korostyszewie, a drugim pomoc 
mieszkańcom Przemyślan. Ksiądz Wi-
talis pokazał nam miejsce swojej pracy: 
oratorium i kościół, a nam od razu 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 
Fot. Zbiory szkoły 



S t r .  1 7  R o k  V ,  n u m e r  3 7            

wpadły do głowy pomysły, które mo-
glibyśmy zrealizować. 
 Jednego wieczoru pojechali-
śmy do Mitulina, sąsiedniej wioski na-
leżącej do parafii. Tam spotkaliśmy się 
z młodzieżą, z którą wspólnie kolędo-
waliśmy i nawiązaliśmy nowe kontak-
ty. 
 Nie mogło zabraknąć zwiedza-
nia Lwowa. Wszyscy byli zachwyceni 
tym pięknym miejscem, które trochę 
przypomina Kraków. Zwiedziliśmy 

Lwowski Teatr Opery i Baletu oraz sta-
rówkę. Największe wrażenie zrobił na 
nas Cmentarz Łyczkowski. To najstar-
sza zabytkowa nekropolia we Lwowie. 
Poruszające były dla nas mogiły Orląt 
Lwowskich. 
 Pełni wrażeń i pomysłów wró-
ciliśmy na polską ziemię, choć każdy  
z nas czuł się tam – na Ukrainie - jak  
w domu. Większość mieszkańców tych 
regionów mówi po polsku, a i polskie 
tradycje są tam pielęgnowane. 

 
Julia Lech 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 

Warsztaty oratoryjne 

 W tradycji kółka misyjnego jest 
coroczne organizowanie spotkania 
młodzieży, która pragnie dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat misji  
i wspólnie spędzić czas na modlitwie 
czy zabawach. W tym roku „Warsztaty 
Oratoryjne”, bo tak został nazwany 
nasz tygodniowy pobyt w szkole, od-
były się w pierwszych dniach przerwy 
zimowej. 
 Głównym celem było zapozna-
nie wszystkich uczestników z sylwetką 
świętego wychowawcy młodzieży, Ja-
na Bosko. Dlatego też każdy dzień roz-
poczynaliśmy filmem pt. „Św. Jan Bo-
sco”, a następnie spotykaliśmy się  
w mniejszych grupach, gdzie starali-
śmy się wspólnie z animatorami roz-
mawiać na tematy i wydarzenia poru-
szane w filmie.   
 Mieliśmy również okazję spę-
dzić trochę czasu na zabawach i rozma-
itych grach, np. w Tabu, które sprawia-
ły, że z naszych twarzy nie znikał 
uśmiech. Pozytywne nastawienie było 
bardzo potrzebne, ponieważ bez tego 
na pewno nie spędzilibyśmy tak wspa-
niale godzin na wspólnym śpiewie  
w kaplicy. Razem szlifowaliśmy znane 
i lubiane melodie o Janku Bosko oraz 
przygotowaliśmy kilka innych na msze 
święte. 
 Ciekawym i bardzo emocjonu-
jącym punktem programu był turniej  
w piłkarzyki, w którym oczywiście 
wszyscy wzięliśmy udział. Uczestnicy 

zostali podzieleni dwójkami, a każda  
z par reprezentowała dany kraj.   
Na pewno jednym z najbardziej pa-
miętnych zdarzeń tych ferii będzie ku-
lig, na który wspólnie się wybraliśmy. 
Niezależnie od wieku zabawa na śnie-
gu była przednia: obrzucanie się śnież-
kami, zjazdy na workach oraz sam ku-
lig w wielkich saniach ciągniętych 
przez konie.  
 Codziennie braliśmy udział  
w warsztatach teatralnych. Uczyliśmy 
się teatru pantomimicznego, którego 
największym atutem jest cisza, gra bez 
używania jakichkolwiek słów. Każdego 
dnia trochę czasu spędzaliśmy na mo-
dlitwie, wieczorami spotykaliśmy się 
na wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Klimat, jaki wytwarzał się 
podczas adoracji Żłóbka oraz Krzyża, 
jest nie do opisania. Po prostu trzeba 
było tam być. 
 Tegoroczne „Warsztaty Orato-
ryjne” zostaną bardzo dobrze przez nas 
zapamiętane. Wszystkim, którzy przy-
czynili się do ich organizacji,  należą się 
ogromne podziękowania. Przede 
wszystkim ks. Andrzejowi Polichtowi 

wraz z animatorami, pracownikom 
kuchni za smaczne posiłki oraz samym 
uczestnikom. Dziękujemy i do zobacze-
nia na szkolnych korytarzach. 
 
 

Damian Kurzawa 
Fot. Zbiory szkoły 
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Z życia parafii 

Zima w Oratorium 

 Oratorium im. Św. Jana Bosco 
w Oświęcimiu zorganizowało po raz 
kolejny zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla dzieci pod hasłem „Zima w Orato-
rium”. W tym roku odbyły się one  
w drugim tygodniu ferii i trwały co-
dziennie od godziny 9:00 do 15:00. Na 
nasze zaproszenie odpowiedziało 25 
dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Animato-
rzy pod kierunkiem ks. Karola Nadra-

towskiego zadbali, aby program na 
każdy dzień był bardzo ciekawy i uroz-
maicony oraz aby każde dziecko znala-
zło coś dla siebie. 
 Na początku przyprowadzili-
śmy małe spotkanie zapoznawcze. 
Dzieci zostały podzielone na trzy grup-
ki, w których miały na zadanie wymy-
ślić swoją nazwę, okrzyk bądź piosenkę 
oraz wykonać identyfikatory. Zespoły 
zaprezentowały się znakomicie,  
a wszystkie występy zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Na koniec dnia 
odbył się mecz chińskiej piłki oraz roz-
grywki w dwa ognie. 
 Kolejnym dniem był dzień pla-
styczny. Dzieci lepiły z masy solnej 
śliczne aniołki. W kolejnej części pro-
gramu wyruszyliśmy do Państwowej 
Straży Pożarnej w Oświęcimiu, gdzie 
strażacy przygotowali dla nas krótki 
referat na temat ich pracy oraz pokazali 
sprzęt strażacki. Wyprawa okazała się 
bardzo interesująca dla naszych podo-
piecznych, którzy zadawali strażakom 
wiele pytań. 
 W trzecim dniu naszej przygo-
dy z Janem Bosco pojechaliśmy do Mini 
Zoo w Inwałdzie. Najpierw zostaliśmy 
zaproszeni przez właścicieli do karmie-
nia zwierząt. Widzieliśmy m.in. szopa 
pracza, lamy i wiele innych. Po zwie-
dzaniu czekał już na nas kulig. Ta for-
ma rozrywki spodobała się nie tylko 
dzieciom, ale i samym opiekunom. 
Przez cały czas dopisywał każdemu 
świetny humor. Po przejażdżce czekał 
na nas poczęstunek (kiełbaski, pieczone 

ziemniaki oraz ciepła herbatka).  
W międzyczasie dzieci mogły pozjeż-
dżać z pobliskich górek oraz porzucać 
się śnieżkami. Trochę przemoczone, ale 
z uśmiechem wróciły do swoich rodzin. 
 Kolejnego dnia odbywały się 
zajęcia sportowe. Dzieci mogły poćwi-
czyć swoje zdolności zręcznościowe. 
Wielobój składał się z 10 konkurencji 
dostosowanych do wieku uczestników. 
Każdy się starał wykonywać daną kon-
kurencję w miarę swoich możliwości.  
W drugiej części dnia odbył się również 
turniej w piłkarzyki, w którym również 
dominowały wielkie emocje. Na koniec 
w grupkach nasi podopieczni mieli na 
zadanie pomalować kilka arkuszy bry-
stolu, z których potem powstał wielki 
portret księdza Bosco. 
 Ostatniego dnia zagraliśmy  
w tombolę. Dzieci bardzo zaangażowa-
ły się w grę, co było widać po okazy-
wanych emocjach. Główną nagrodę 
wygrał Maciek. W międzyczasie rozda-
liśmy uczestnikom nagrody za wielobój 
oraz turniej w piłkarzyki. Na rozłado-
wanie emocji zagraliśmy w tabu. Dzieci 
wykazały się dużą wiedzą na temat 
bajek. Na zakończenie i podsumowanie 
naszych spotkań uczestniczyliśmy  
w Eucharystii. 
  

 Urszula Żmuda 
 

 

 

 Dzięki wysiłkowi wychowaw-
ców i animatorów oraz wsparciu ks. 

Andrzeja Polichta dzieci maiły udane 
ferie. Dziękujemy wychowawcom: 
Mirkowi, Dawidowi i Ani oraz anima-
torom: Uli, Dorocie, Marysi, Szymono-

wi, Michałowi, Mateuszowi, Kamilo-
wi za czas ofiarowany dzieciom dla ich 
dobra.   
  

Ks. Karol Nadratowski  
Fot. Kamil Krzemień 
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Prosimy kierować wpłaty  

 Dnia 31 stycznia 2013 roku 
na Zamku w Oświęcimiu odbyło 
się uroczyste rozdanie nagród te-
gorocznego konkursu „Oświęcim 
dla turysty” dla klas drugich 
oświęcimskich szkół średnich. Na-
grody ufundowane przez licznych 
sponsorów wręczał sam Prezydent 
Miasta, pan Janusz Chwierut.  

 Żaden z naszych uczniów 
nie wykazał się wystarczająco sze-
roką wiedzą na tematy dotyczące 
Oświęcimia, aby wygrać konkurs, 
ale uczennica Ewa Ichniowska  
z kl. 2 La otrzymała nagrodę spe-
cjalną, za najlepiej napisany test  
z języka angielskiego, który w tym 
roku był wyjątkowo trudny. 

Róża Grzywacz 

Oświęcim dla turysty  

 W piątek pierwszego lute-
go odbyło się pierwsze spotkanie 
z serii „Podróże MAŁE i DUŻE”. 
Na pierwszy ogień zaprosiliśmy 
Magdalenę Ząbczyk, która spędzi-
ła rok w Azji.  W swojej prezenta-
cji p. Magda skupiła się głównie 
na dwóch miejscach: Filipinach  
i Borneo.  
 Z szarej zimowej rzeczy-
wistości przenieśliśmy się w tęt-
niące życiem tropiki. Aż miło było 
posłuchać o bogactwie życia  
i form natury w odległym i nie-
znanym świecie, gdzie można po-
pływać w lazurowej wodzie i poo-
palać się na białych, piaszczystych 
plażach. Jednak te miejsca to nie 
tylko sielankowe obrazki z folde-
rów biur podróży. Życie zwy-
kłych mieszkańców wygląda zu-
pełnie inaczej. Jak wiadomo, lud-
ność tych rejonów boryka się  
z wieloma problemami: bezdom-
nością, głodem, wykluczeniem 
społecznym. Niełatwo tam żyć,  
a przetrwanie wymaga od miesz-

kańców codziennej, ciężkiej pracy. 
Mimo tego ludzie pozostają 
otwarci i pomocni, o czym prze-
konała się sama podróżniczka, 
kiedy została poparzona przez 
meduzę.  

 Za sprawą pani Magdale-
ny nie tylko mogliśmy się prze-
nieść w tak odległe zakątki, ale 
także zarazić się Jej nieograniczo-
nym optymizmem, spontaniczno-
ścią i pasją, jaką jest podróżowa-
nie. Dziękujemy i mamy nadzieję 
na więcej takich spotkań w naszej 
szkole. Dla zainteresowanych link 
do foto blogu Magdaleny Ząb-
czyk:   
http://zabczykwazji.wordpress.com/ 

 
Kamil Szymonik 

Azjatycka przygoda 

Fot. Zbiory szkoły 


