
CASA MADRE 
 
B i u l e t y n  Z a k ł a d u  S a l e z j a ń s k i e g o  i m .  K s .  B o s k o  w  O ś w i ę c i m i u  

W  t y m  n u m e r z e :  

Wyzwolenie i Solidar-

ność 

2 

System wychowawczy 

ks. Bosko, cz.5 

3 

Rekolekcje wielko-

postne 

4 

Wśród planet i gwiazd 5 

Maraton filmowy 5 

Pamiątki przeszłości 

na Wawelu  

6 

Zawody narciarskie 6 

Zawody w Witowie 7 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch! 

7 

Białe szaleństwo na 

wiślańskich stokach 

8 

Wieczór z kulturą 8 

Olimpiada Teologii 

Katolickiej 

8 

Konkurs matematycz-

ny „Zostań Pitagora-

sem” 

9 

Spotkanie ze światem 

nauki 

9 

Trzeci wymiar języka 9 

Sprawny w zawodzie 10 

La Gioia w Boniówce 11 

Spotkanie animatorów 

w Oratorium 

11 

Spotkanie opłatkowe 

SSW 

12 

Spotkanie SBWS 12 

Stowarzyszenie BWS 

było obecne... 

12 

Poezja to kobieta! 13 

Życzenia świąteczne 14 

R o k  V ,  n u m e r  3 8   m a r z e c - k w i e c i e ń  2 0 1 3  

Zmartwychwstałem ...  

... i zawsze jestem z wami.  

A  pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jesz-

cze było ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. Pobiegła więc 

i przybyła do Szymona Piotra i do dru-

giego ucznia, którego Jezus kochał, 

i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu 

i nie wiemy, gdzie Go położono. Wy-

szedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 

do grobu. Biegli oni obydwaj razem, 

lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 

i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 

się nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. Nad-

szedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 

i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 

była na Jego głowie, leżącą nie razem 

z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 

jednym miejscu. Wtedy wszedł do 

wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał 

i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumie-

li jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 

powstać z martwych. (J 20, 1–9).  
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Wyzwolenie i Solidarność  

Ś rodą Popielcową rozpoczęliśmy 

okres Wielkiego Postu. Z pewno-

ścią to kolejny taki okres w naszym 

życiu. Tak jak w poprzednich latach  

i tym razem staje przed nami jako 

czas trudny i wymagający, bo to  

w końcu czas pokuty, ale także czas 

szansy i nadziei, a przede wszystkim 

czas wyzwolenia i solidarności. Tu 

wielu by mogło pomyśleć – czas poku-

ty? Zgoda, ale dlaczego czas wyzwole-

nia? 

 Okres Wielkiego Postu na-

wiązuje do wędrówki Izraelitów 

przez pustynię. 40 lat wędrówki  

w skrajnych warunkach dla Narodu 

Wybranego musiało być czasem bar-

dzo trudnym, swoistym okresem 

oczyszczenia. Choć bowiem zostali 

już wyprowadzeni z Egiptu mocną 

ręką Boga, to jednak w sercu nadal 

pozostali niewolnikami, uwikłanymi 

w swoje słabości, bardziej zaintereso-

wanymi tym, co będą jeść, niż miej-

scem, do którego zdążali. Potrzebo-

wali czasu pustyni i wyrzeczeń, aby 

mogli zaufać Bogu i przez to wejść do 

ziemi Kanaan, do Ziemi Obiecanej. 

 My sami, dzisiejsi chrześcija-

nie, w wielu wymiarach jesteśmy po-

dobni do Izraelitów, opuszczających 

Egipt. Bóg już nas wyzwolił w wo-

dach chrztu św., obdarzył łaską i pro-

wadzi nas do pełnej wspólnoty w nie-

bie. Tak często jednak gubimy się  

w tej drodze. Liczne sprawy dnia co-

dziennego, praca i obowiązki, a prze-

de wszystkim grzech, oddalają nas od 

Boga. Wtedy zamiast biec do Niego,  

z ledwością się poruszamy. 

 Nadszedł już dla nas czas 

wyzwolenia. Wyzwolenia przede 

wszystkim z grzechu, który jest naj-

większym nieszczęściem człowieka. 

Przez grzech nie tylko tracimy życie 

przyszłe w niebie, ale i to ziemskie. 

Przez grzech stajemy się niewolnika-

mi szatana. Dlatego Bóg wzywa nas, 

abyśmy w Wielkim Poście na nowo 

Mu zaufali i odrzucili kajdany zła, 

które nas krępują. Mamy zostawić to 

wszystko, co nas ogranicza, nie po-

zwalając w pełni prowadzić życia 

chrześcijańskiego. 

 Od czego zacząć? Najlepiej od 

rzeczy podstawowych: sakramentu 

pokuty, życia przenikniętego modli-

twą i codziennego dobra. Widok cier-

piącego Syna Bożego, którego rozpa-

miętujemy w Drodze Krzyżowej  

i Gorzkich Żalach powinien nas do-

pingować do większej wytrwałości. 

Nie możemy przecież dopuścić, by te 

cierpienia poniesione dla naszego 

zbawienia pozostały bezowocne. 

 Wędrówka Izraelitów przez 

pustynię była dla nich także czasem 

solidarności. W trudnym środowisku 

pomoc bliźniego okazała się niemal 

zbawienna. Dlatego, aby przeżyć, po-

trzebna była solidarność.  

 
Dziś również potrzebujemy solidar-

ności. Nie idziemy przecież do Boga 
sami. Obok nas idą inni, za których 

jesteśmy odpowiedzialni.  
 

Dobre przeżycie czasu Wielkiego Po-

stu domaga się tej solidarności od nas. 

Nawet najdrobniejszy gest miłosier-

dzia wobec bliźniego to dobro uczy-

nione samemu Chrystusowi. Nie po-

trzeba do tego, jak mogłoby się wyda-

wać, ogromnych sum pieniędzy. Wy-

starczy nawet uśmiech, ręka wycią-

gnięta do bliźniego, dobre wypełnia-

nie codziennych obowiązków w do-

mu i rodzinie, pomoc starszemu są-

siadowi w porządkach albo zrobieniu 

zakupów. Dróg miłosierdzia jest prze-

cież wiele. 

 Czas Wielkiego Postu to czas 

wyzwolenia i solidarności. Zechciej-

my więc skorzystać z możliwości, 

które daj nam Bóg. „Oto teraz czas 

upragniony. Oto teraz dzień zbawie-

nia” (2 Kor 6,3). 
 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

„Nawet najdrobniej-

szy gest miłosierdzia 

wobec bliźniego to 

dobro uczynione sa-

memu Chrystusowi.” 
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System wychowawczy ks. Bosko, cz. 5  

W  naszej refleksji nad fenome-
nem systemu prewencyjne-

go pora pochylić się nad tym jego ele-
mentem, który czyni go czymś więcej 
niż tylko zimnym, racjonalnym syste-
mem pedagogicznym. Chodzi miano-
wicie o stworzenie wychowankom 
środowiska rodzinnego. 

Młodzieży, która na dłuższy 
lub krótszy czas opuszcza swoją ro-
dzinę naturalną, a zwłaszcza tym 
„biednym i opuszczonym”, którzy 
nigdy nie zakosztowali ciepła rodzin-
nego domu, należy – zdaniem ks. Bo-
sko – stworzyć takie właśnie środowi-
sko rodzinne. Powinno ono dawać 
każdemu możliwość wypełniania je-
go obowiązków, ale przede wszyst-
kim promieniować serdecznością  
i radością, objawiającą się w zabawie, 
śpiewie, muzyce, wycieczkach i urzą-
dzaniu czasu wolnego. 

Z pewnością nie bez znacze-
nia były tu osobiste doświadczenia ks. 
Bosko jako półsieroty. Dzięki nim ro-
zumiał on, że struktura rodzinna po-
siada zasadnicze znaczenie dla wy-
chowania chłopców, którzy nie mieli 
swego domu. Troska o przekształce-
nie każdej instytucji wychowawczej  
w rodzinę jest podstawową cechą sys-
temu zapobiegawczego. Znamienny 
jest fakt, że w oratorium księdza Bo-
sko na stałe przebywała jego matka, 
stając się tym samym mamą także dla 
jego wychowanków.  

Jan Bosko w swojej intuicji 
dostrzegł to, co dzisiaj zgodnie po-
twierdzają nauki humanistyczne, któ-

re nazywają rodzinę podstawową ko-
mórką społeczną obok szkoły i środowi-
ska rówieśniczego. 

W rodzinie ma panować mi-
łość. Ks. Bosko określał ją mianem 
amorevolezza, które to słowo oznacza 
pełne dobroci podejście do drugiego 
człowieka, serdeczność relacji, otwar-
te ramiona w chwili spotkania oraz 
pozytywną i czystą uczuciowość. 
Szczególnie wymowny jest tu frag-
ment tzw. Listu z Rzymu napisanego 
przez ks. Bosko pod koniec życia,  
w roku 1884: „Widzę, znam: ale to nie 
wystarcza. Brak najważniejszego. To 
znaczy, żeby chłopcy nie byli tylko 
kochani, ale żeby oni sami odczuwali, 
że są kochani. Żeby czując się kocha-
nymi w tym, co im sprawia przyjem-
ność i widząc, że się uczestniczy w ich 
upodobaniach, nauczyli się upatry-
wać miłość również w tych sprawach, 
które im się z natury mniej podobają, 
jak nauka, karność, umartwienie... I te 
rzeczy powinni się nauczyć wykony-
wać z zapałem i miłością”. 

Na pewno miłość wycho-
wawcza, tak jak ją rozumiał ks. Bosko, 
sprzeciwia się wszelkim przejawom 
tresury. Z drugiej jednak strony jest 
ona także nie do pogodzenia z peda-
gogią liberalną, która toleruje każde 
spontaniczne zachowanie i nie liczy 
się z przekazem wartości. Rodzinna 
miłość ks. Bosko to ów „złoty śro-
dek”, który – jak się okazało – stał się 
dla wielu punktem startu w piękne  
i udane dorosłe życie. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

Amorevolezza 

oznacza pełne dobro-

ci podejście do dru-

giego człowieka, ser-

deczność relacji, 

otwarte ramiona  

w chwili spotkania 

oraz pozytywną  

i czystą uczucio-

wość.    

Odwagi, odwagi!  

Nie ustawajmy  

w czynieniu  

dobra, a Bóg  

będzie z nami. 

 

Ks. Bosko 
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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 . . .  

Rekolekcje wielkopostne 2013 

W   ostatnich dniach wszyscy 

uczestniczyliśmy w rekolek-

cjach. Typowe sprawozdanie z tego 

wydarzenia powinno być rozpisane na 

dni: o czym mówiono w pierwszym 

dniu, o czym w drugim i trzecim. Jed-

nak te rekolekcje nie były typowe  

i ujęcie ich w tak sztywne ramy mogło-

by zepsuć wszystko to, co zostało nam 

przekazane. 

 Tego roku czas od środy po-

pielcowej do piątku spędziliśmy z sze-

ścioosobową grupą rekolekcjonistów: 

ks. Wojciechem, ks. Rafałem, kleryka-

mi Pawłem i Piotrkiem oraz z Jackiem 

i z Piotrkiem. Nie da się ukryć, że te 

dwie ostatnie osoby wywarły na nas 

zdecydowanie największe wrażenie. 

 Stało się tak przede wszystkim 

dzięki świadectwu, które usłyszeliśmy 

pierwszego dnia po mszy świętej. Sie-

dzieliśmy na sali pełnej młodych ludzi, 

patrząc na chłopaka w dresach, który 

wychodzi na scenę i mówi: „Cześć, 

jestem Piotrek. Kiedy miałem pięć, 

sześć lat byłem molestowany seksual-

nie.” To pierwsze zdanie zelektryzo-

wało chyba wszystkich. Żeby powie-

dzieć coś tak wstrząsającego wobec 

takiego tłumu, trzeba nie lada odwagi. 

Tymczasem był to tylko początek hi-

storii. Piotrek opowiedział nam o swo-

im życiu: jak wpadał w kolejne nałogi, 

jak niszczyło go to, co robił i z kim się 

zadawał. A potem powiedział o mo-

mencie zmiany. Jak po dziesięciu la-

tach czystej nienawiści do Kościoła 

poszedł do spowiedzi – i co się wtedy 

wydarzyło. To było niezwykłe świa-

dectwo, jedno z tych, których nie da 

się utrwalić na papierze czy taśmie 

filmowej. Które trzeba po prostu usły-

szeć. 

 Co działo się później? Okazało 

się, że historia Jacka jest bliźniaczo 

podobna. Świadectwa Jacka i Piotrka 

przeplatane były krótkimi naukami ks. 

Wojciecha i ks. Rafała. Rekolekcjoniści 

mówili z pasją i głęboką wiarą o grze-

chu, o jedności Kościoła, o roli spowie-

dzi, o Miłosierdziu Bożym… Nie spo-

sób przytoczyć wszystkich poruszo-

nych tematów. Jednak waga tego 

wszystkiego, co nam przekazali, wy-

szła na jaw dopiero ostatniego dnia, 

kiedy chłopcy poprosili nas, byśmy 

dali własne świadectwo przeżycia re-

kolekcji. 

 Wielu było takich, którzy 

stwierdzili po prostu: „Nie chcę mó-

wić”. Ale jeszcze więcej było tych, któ-

rzy mówili:  trafiła do mnie wasza od-

waga, wasza szczerość, opowieść  

o Haiti, bezpośredniość… To było nie-

samowite! Po trzech dniach wspólnych 

nauk, wieczornych spotkań i świa-

dectw całe Sanktuarium wypełnił po-

tężny okrzyk wszystkich uczniów: 

 „JEZUS CHRYSTUS JEST NA-
SZYM PANEM!”. 

 
Daria Sosna 

 

„Dzisiejszy 

świat nie potrze-

buje nauczycieli, 

lecz świad-

ków…” 

Fot. Aleksandra Piwowarczyk 

Fot. Aleksandra Piwowarczyk 
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Wśród planet i gwiazd  

8  lutego w piątek klasy pierwsze 

gimnazjum udały się na wycieczkę 

do chorzowskiego planetarium oraz 

do Teatru Śląskiego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Katowicach. Czeka-

ły na nas dwa autokary, w których 

panował niezły hałas. Każdy rozma-

wiał, śmiał się i z niecierpliwością cze-

kał na spotkanie z gwiazdami – tymi 

na niebie i tymi na scenie. 

 Najpierw uczestniczyliśmy  

w seansie w planetarium. W ogromnej 

sali wyposażonej w niezwykle skom-

plikowaną aparaturę złożoną z mnó-

stwa rzutników odbyła się prezentacja. 

Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu  

o ciałach niebieskich, obserwując jed-

nocześnie ich ruchy i układy nad na-

szymi głowami na sztucznym niebie. 

W sali panowała ciemność – wszak 

gwieździste niebo można obserwować 

tylko nocą – i niektórzy widzowie 

uznali, że jest to świetna okazja, by 

nadrobić zaległości w spaniu. Po za-

kończeniu klasa 1Gb pozowała do 

zdjęć, które można zobaczyć na profilu 

klasy na portalu Facebook.  

 Następnie udaliśmy się na 

przedstawienie pt. „Oskar i Pani Ró-

ża’’ w Teatrze Śląskim w Katowicach. 

Wszyscy z uwagą obejrzeli sztukę, któ-

ra była naprawdę interesująca i wzru-

szająca. Aktorzy świetnie wczuli się  

w swoje role. Potrafili doskonale  

zobrazować wydarzenia opisane  

w książce Erica Emmanuela Schmitta, 

tym bardziej, że na scenie występowa-

ło tylko dwóch aktorów. Uczniowie 

mieli możliwość prawie bezpośrednie-

go obcowania z artystami. Scena była 

usytuowana między widzami, co spra-

wiało wrażenie, jakbyśmy sami uczest-

niczyli w przedstawieniu. Myślę, że 

spektakl, dzięki doskonałej grze akto-

rów oraz niezwykłej scenografii był 

nietypowy i zaskakujący. Mówił  

o tym, jak kruche jest nasze życie, jak 

bardzo potrzebujemy przyjaźni i miło-

ści, jak ważna jest wiara, by nadać sens 

życiu i śmierci. Pewnie każdy z nas na 

zawsze zapamięta chłopca, który pisał 

listy do Pana Boga. 

 Widowisko zakończyło się 

gromkimi oklaskami dla artystów. 

Uważam, że wycieczka przebiegła  

w bardzo miłej atmosferze, jak zresztą 

wszystkie nasze wyprawy. Mamy na-

dzieję na więcej takich wyjazdów.  

 

Patrycja Jabłońska 

Maraton filmowy 
W nocy z ósmego na dzie-
wiątego lutego 2013 r. zor-

ganizowana została już dru-
ga w tym roku szkolnym 

noc filmowa. Ze względu na 
remont odbyła się ona w sali 

142, którą z powodzeniem 
zamieniliśmy na salę kino-
wą. Na początek obejrzeli-

śmy film Życie jest piękne 
podejmujący tematykę holo-
kaustu. Następnie mieliśmy 

okazję pośmiać się z pol-
skich robotników okresu 

PRL w kultowej już komedii 
Nie lubię poniedziałku. Praw-

dziwym hitem okazał się 
jednak film Przetrwanie  

z Liamem Neesonem w roli 
głównej. Opowiadał historię 

siedmiu „szczęśliwców”, 
którzy uszli z życiem po 

wypadku samolotu na Ala-
sce. Musieli stawić jednak 

czoła wilkom, które niemiło-
siernie uszczuplały grupę 

wędrującą w stronę najbliż-
szej wioski. Po przerwie 

obejrzeliśmy jeszcze Niety-
kalnych oraz Zejście.  

Rano, po uprzątnięciu sali, 
wszyscy rozeszli się do do-

mów. Kolejną noc spędzoną 
w szkole na oglądaniu fil-

mów można uznać za uda-
ną.   

 
Artur Olejarz 

Fot. K.S. 

Klasa 1 G b 
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Pamiątki przeszłości na Wawelu  

W czesnym rankiem 20 lutego 
ośmioosobowa grupa uczniów 

wraz z nauczycielkami: panią Renatą 
Jarnot i panią Elżbietą Wardzałą-Sereś 
zebrała się na oświęcimskim dworcu 
PKP, by stamtąd pociągiem wyruszyć 
do Krakowa. Celem naszej wyprawy 
był Wawel. 
 Na zamkowym wzgórzu cze-
kał już na nas przewodnik, który  
w ekspresowym tempie oprowadził 
nas po prywatnych komnatach kró-
lewskich, na dłużej zatrzymując się 
przy szczególnie interesujących ekspo-
natach, takich jak słynne arrasy po-
wstałe w Brukseli na zamówienie Zyg-
munta Augusta. Kilku z nas zastana-
wiało się, dlaczego królewskie łoża są 
tak krótkie. Otóż wcale nie chodzi  
o to, że dawniej ludzie byli niżsi, tylko 
po prostu spano w pozycji siedzącej. 
Uważano, że serce wtedy lepiej pracu-
je, a poza tym pozycja leżąca kojarzyła 
się z ułożeniem zmarłego w trumnie. 
 Na parterze zamku urządzono 
wystawę prezentującą broń, ozdoby, 
naczynia i inne przedmioty należące 
do królewskiego dworu. Tam też mie-
liśmy okazję zobaczyć Szczerbiec -

miecz koronacyjny polskich królów. 
Później, po krótkiej przerwie, udali-
śmy się do katedry, której ogromne 
wnętrze kryje nagrobki m.in. Kazimie-
rza Wielkiego, Władysława Jagiełły  
i królowej Jadwigi. W podziemiach 
oprócz królów spoczywają też sławni 
Polacy, tacy jak Tadeusz Kościuszko, 
Józef Piłsudski, Cyprian Kamil Nor-
wid czy Adam Mickiewicz. Następnie 
wspięliśmy się po stromych schodach 
na wieżę kościelną, gdzie znajduje się 
największy w Polsce dzwon (waży 11 
ton) nazwany imieniem swego funda-
tora, czyli Zygmunta Starego. Bije on 
tylko kilkanaście razy w roku, pod-
czas największych uroczystości i nie-
zwykłych wydarzeń. 
 Po zwiedzaniu świątyni prze-
wodnik pokazał nam wystawę doty-
czącą najwcześniejszych lat istnienia 
osady na wawelskim wzgórzu. 
               Do Oświęcimia wróciliśmy 
około godziny 18:00, zmęczeni, ale 
zadowoleni. Mamy nadzieję, że po-
dobne wyjazdy będą odbywały się 
częściej. 

 
Anna Rutka 

Zawody narciarskie 

5  lutego 2013 r. w ośrodku narciar-
skim „Czarny Groń” w Rzykach - 

Praciakach odbyły się zawody w nar-
ciarstwie alpejskim i snowboardzie 
zorganizowane przez Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy Oświęcim-
SKI UKS. Naszą szkołę reprezentowa-
ło 14 uczniów: Anna Misiorowska, 
Oliwia Cwalina, Maria Gut, Izabela 
Spiechowicz, Magdalena Musialkie-
wicz, Magdalena Balwierz, Jolanta 
Cholewińska, Dawid Korwin, Maciej 
Wróbel, Stanisław Juszczyk, Krzysz-
tof Borowczyk, Szymon Piskorz, Ma-
ciej Laskowski oraz Przemysław Py-
rek . 
 Spośród wyżej wymienionych 
zawodników dziewięcioro stanęło na 

podium!!! Oprócz odniesionych indy-
widualnych sukcesów Gimnazjum 

Towarzystwa Salezjańskiego zdobyło 
Puchar Przechodni Prezesa dla najlepszej 
drużyny. Nasi uczniowie zdominowa-
li konkurencję w narciarstwie alpej-
skim dziewcząt oraz chłopców, zajmu-
jąc wszystkie miejsca na podium. 
W kategorii szkół gimnazjalnych zdo-
byliśmy 7 medali: 
Izabela Spiechowicz 1 miejsce N 
Magdalena Musiałkiewicz  
   2 miejsce N  
Magdalena Balwierz 3 miejsce N 
Oliwia Cwalina  1 miejsce D 
Maciej Wróbel  1 miejsce N 
Stanisław Juszczyk 2 miejsce N 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Fot. Zbiory prywatne 
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Szymon  Piskorz  3 miejsce N 
 

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych medale zdobyli: 
Przemysław Pyrek       1 miejsce N 
Jolanta Cholewińska   3 miejsce N 

 
 

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

 
  Maria Gut   

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Fot. Grzegorz Bucki 

Zawody w Witowie 

1  marca w Witowie odbyły się In-
spektorialne Zawody Szkół Sale-
zjańskich w narciarstwie alpejskim 

i snowboardzie. Organizatorem impre-
zy jak co roku była szkoła salezjańska  
z Czarnego Dunajca. Nie mogło na niej 
zabraknąć również i naszych reprezen-
tantów, a byli to: Maria Gut 2Gb, Mag-

dalena Balwierz 2Ga, Izabela Spiecho-

wicz 2Ga, Maciej Wróbel 2Gb oraz 
Stanisław Juszczyk 2Gc. Zgodnie  
z tradycją salezjańską rozpoczęliśmy 
zawody mszą świętą odprawioną tuż 
obok wyciągu narciarskiego „Uboc”. 
Na zakończenie turnieju natomiast 
poczęstowano uczestników znanym 
wszystkim gorącym salezjańskim bigo-
sem. 

Wszyscy nasi reprezentanci 
startowali w kategoriach D i B narciar-
stwa alpejskiego. Wywalczyli dwa 
miejsca na podium: Izabela Spiecho-

wicz - 1miejsce i Stanisław Juszczyk - 

3 miejsce. 
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,  
a wszystkim uczestnikom dziękujemy 

za udział w zawodach. 
 

Joanna Fijał   
Fot. Grzegorz Bucki 

W zdrowym ciele  
zdrowy duch! 

Poświęcenie nowej siłowni 
szkolnej  

 
Dnia 3 lutego w Zespole 

Szkół Zawodowych Towa-
rzystwa Salezjańskiego 

w Oświęcimiu miało miej-
sce uroczyste poświęcenie 

nowej siłowni szkolnej. 
Aktu poświęcenia dokonał 
Ksiądz Inspektor  Dariusz 

Bartocha. W tym wydarze-
niu uczestniczyła cała 

wspólnota salezjanów pra-
cujących w Oświęcimiu na 
czele z księdzem dyrekto-

rem Bogdanem Nowakiem 
oraz z księdzem dyrekto-
rem Zenonem Latawcem. 

Obecna była również liczna 
grupa chłopców mieszkają-

cych w internacie. 
Ksiądz Inspektor pobłogo-

sławił zarówno samo po-
mieszczenie siłowni, jak  

i świeżo wyremontowany 
korytarz do niej prowadzą-
cy, a także sprzęty służące 

do ćwiczeń. Następnie 
wszyscy wspólnie modlili 

się, prosząc, aby miejsce to 
służyło przede wszystkim 

dobru młodzieży. Na koniec 
próbkę swoich siłowych 

możliwości zaprezentował 
ksiądz dyrektor Zenon Lata-
wiec, co wywołało dużo ra-

dości i uśmiechów wśród 
zgromadzonych. 

Dzięki siłowni w naszej 
szkole może być realizowa-

ne wychowanie przez sport, 
który jest ważnym elemen-

tem w systemie wychowaw-
czym księdza Bosko. 

 
 kl. Marek Bochoń    
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Białe szaleństwo na wiślańskich stokach  

W  dniach 23 - 24 lutego szkolni 
narciarze i snowboardziści mieli 

okazję rozwijać swoje zamiłowania do 
sportów zimowych i wyszaleć się na 
wiślańskich stokach. Nad gromadką 
pragnących wrażeń uczniów zapano-
wać próbowali p. Marta Korczyk, p. 
Joanna Fijał, p. Grzegorz Bucki oraz ks. 
Marcin Kaznowski. Trzeba przyznać, 
że dzielnie spełniali swoje obowiązki. 

Pierwszego dnia po porannej 
zbiórce wycieczkowicze pojechali au-
tokarem pełnym nart i walizek do Wi-
sły, w której spędzili weekend. Zmę-
czeni zimowym szaleństwem ucznio-
wie sobotni wieczór poświęcili na kibi-
cowanie Kamilowi Stochowi przed 
ekranem telewizora oraz na oglądanie 
filmów. W niedzielę, po mszy świętej  
i zapanowaniu nad bałaganem, który 
udało im się stworzyć podczas pobytu 
w ośrodku salezjańskim, miłośnicy 
białego szaleństwa  kolejny raz ruszyli 
podbijać stację narciarską Wisła - Cień-
ków. Wyczerpujący dzień uwieńczyli 

snem, już w swoich własnych łóżecz-
kach. 

Uczestnicy nie byli rozentuzja-
zmowani perspektywą powrotu do 
rzeczywistości, dlatego na łagodny 
start tygodnia i pomoc w ponownym 
zaadaptowaniu się w szkolnych ław-
kach nauczyciele zafundowali im 
dzień bez pytania. Za inicjatywę i or-
ganizację całego przedsięwzięcia oraz 
dobrą zabawę dziękujemy naszemu 
samorządowi szkolnemu! 

Paulina Świerkot 

Wieczór z kulturą  

K olejna wyprawa na spektakl - tym 
razem nasz wieczór z kulturą spę-

dziliśmy w teatrze Słowackiego  
w Krakowie. Tytuł? „O rozkoszy”. 
Może on budzić wiele skojarzeń, jed-
nak  przedstawienie w reżyserii Ma-
cieja Wojtyszki opowiadało o wizycie 
Denisa Diderota na dworze carycy 
Katarzyny. Było trochę historii, trochę 
filozofii, trochę flirtu w stylu wyż-
szych sfer... Czy jest wartość wyższa 
nad rozkosz? – pyta caryca francuskie-
go libertyna. Filozoficznych wątpliwo-
ści i rozważań było więcej, na szczę-
ście nie tworzyły zagmatwanej łami-
główki, były jak najbardziej zrozumia-
łe.  
 Główna bohaterka, kobieta  
z temperamentem, budząca strach 
władczyni Rosji, prosi goszczącego na 
jej dworze filozofa o pomoc w zrefor-
mowaniu Rosji. Opracowanego przez 

Diderota projektu reformy oświaty nie 
wykorzystała, samego filozofa, 
owszem, ale do innych celów... Poba-
wiła się nim i nawet nie pożegnała. Bo 
„można ostatecznie flirtować z nie-
dźwiedziem, ale reformować go?!” 
 Na tle drugoplanowych posta-
ci główne role wypadły dość blado, 
Jednak kilka kreacji tego wieczoru za-
sługuje na specjalną uwagę. Rola Lidii 
Bogaczówny jako despotycznej carycy 
Elżbiety, chłodnej, nieufnej, o głosie 
przyprawiającym o dreszcze, była ge-
nialna. Grzegorz Łukawski zachwycał 
w roli ekscentrycznego Piotra III, wy-
konującego np. egzekucję szczura. 
Ciekawą postać stworzyła Marta Wal-
dera, która zagrała Mawrę, probierda-
mę samej Katarzyny. Bohaterka ta jest 
żywym dowodem na okrucieństwo  
i zepsucie despotycznej carycy uwikła-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

http://krakowart.pl/pl/wydarzenia/69 

OLIMPIADA  
TEOLOGII 

KATOLICKIEJ 
 
Dnia 28 lutego 2013 w sie-
dzibie Wydział Kateche-
tycznego Kurii Bielsko-
Żywieckiej odbyła się  
Olimpiada Teologii Katolic-
kiej. W Olimpiadzie brało 
udział 97 uczniów z 34 
szkół średnich z całej diece-
zji bielsko-żywieckiej. Te-
mat tegorocznej edycji kon-
kursu to „Święci Apostoło-
wie Piotr i Paweł – urząd  
i charyzmaty w Kościele”. 
W Olimpiadzie wzięli 
udział następujący ucznio-
wie z naszej szkoły: Daria 
Sosna, Dominika Grześko  
i Piotr Jabłoński. Nasi ucz-
niowie zajęli następujące 
miejsca: Daria Sosna - 8, 
Piotr Jabłoński - 28 i Domi-
nika Grześko - 36.  
 
Gratulujemy! 
 
Ks. Paweł Walkowiak 

Fot. Marta Korczyk 
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nej od wczesnej młodości w dworskie 
intrygi i własne ciemne namiętności.  
Czy jest wartość wyższa nad rozkosz? 
Są pytania, na które każdy musi odpo-

wiedzieć sam, zgodnie ze swoimi zapa-
trywaniami na świat. I nawet filozof 
nie pomoże (on też stawia pytania, cza-
sem nawet takie jak my)... 

  
Wiktoria Klaja 

 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

 Konkurs matematyczny „Zostań Pitagorasem” 

W  sobotę 2 marca na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w ramach projektu Młodzieżowe Uni-
wersytety Matematyczne odbył się 
finał konkursu „Zostań Pitagorasem” 
dla uczestników zajęć wyrównaw-
czych. Naszą szkołę reprezentował 
Kamil Jędrzejczyk z klasy 3td. Jedno-
cześnie pani Marta Korczyk oraz pan 

Krzysztof Kozik uczestniczyli w semi-
narium dla nauczycieli matematyki.  

W ramach seminarium wygło-
szone zostały trzy referaty. Dwa 
pierwsze skierowane były wyłącznie 
do nauczycieli, zaś trzeciego wysłucha-
li również uczniowie. Pierwszą prelek-
cję wygłosił profesor Sławomir Cynk, 
który przypomniał trzy słynne proble-
my konstrukcyjne starożytnej matema-
tyki greckiej. Polegały one na wykona-
niu przy pomocy cyrkla i linijki trzech 
konstrukcji: trysekcji kąta (podział na 
trzy równe części), podwojenia sześcia-
nu (wyznaczenie boku sześcianu o ob-
jętości dwa razy większej od danego 
sześcianu) oraz kwadratury koła 
(konstrukcja kwadratu o polu równym 
polu danego koła).  

Temat konstrukcji geometrycz-
nych na drugim wykładzie kontynuo-
wał dr Zdzisław Pogoda, który zwrócił 
uwagę na fakt, iż konstrukcje geome-

tryczne są systematycznie usuwane  
z programów szkolnych, choć ich war-
tości dydaktyczne wcale nie maleją.  
W szkole zazwyczaj rozwiązuje się 
zadania klasyczne (konstrukcje za po-
mocą cyrkla i linijki). Wykładowca za-
prezentował kilka zadań nieklasycz-
nych wykonywanych przy użyciu 
ograniczonych środków. Przykładem 
może być konstrukcja symetralnej od-
cinka przy użyciu wyłącznie cyrkla.  

Ostatni wykład, wspólny dla 
uczniów i nauczycieli, poprowadziła 
mgr Ewa Matczyńska. Jego temat to 
„BIOINFORMATYKA – na styku infor-
matyki, matematyki i biologii”. Bioin-
formatyka jako odrębna dyscyplina 
pojawiła się wraz z rozwojem techno-
logii w latach 80. Obecnie jest bardzo 
szeroką dziedziną obejmującą m.in. 
analizę sekwencji DNA i RNA, struk-
tury trójwymiarowe cząsteczek RNA, 
białek i kompleksów, analizę aktywno-
ści genów i ich sieci interakcji, symula-
cje dynamiki molekularnej. Na wykła-
dzie poznaliśmy kilka problemów,  
z jakimi zmagają się bioinformatycy.  

Podsumowując, była to sobota 
pełna problemów matematycznych 
oraz ciekawostek naukowych, które 
pozwoliły uczestnikom poszerzyć swo-
ją wiedzę.  

Marta Korczyk 

Spotkanie ze światem nauki  

7  marca dla uczestników  zajęć roz-
szerzających w ramach projektu 

Młodzieżowe Uniwersytety Matema-
tyczne został zorganizowany kolejny 
cykl warsztatów zatytułowanych 
„Spotkanie ze światem nauki”. Tym 
razem w szkole gościliśmy dr. Marcina 
Mazura, pracownika Wydziału Mate-

matyki i Informatyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem 
warsztatów były wykresy funkcji oraz 
ich przekształcenia. Uczniowie klas 
trzecich liceum oraz trzecich techni-
kum doskonalili swoje umiejętności 
rysowania wykresów funkcji zadanych 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Trzeci wymiar  

języka 

 
Dnia 12 marca 2013 r.  

uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję uczestniczyć 

w pokazowym wykładzie 
na temat nauki języka 

angielskiego prowadzo-
nym przez dr. Marcina 

Jaroszka, koordynatora 
ds. kształcenia na specjal-

ności filologia angielska  
z językiem niemieckim  
w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej  
w Oświęcimiu. Dowie-
dzieliśmy się, czym jest 

trzeci wymiar języka i na 
co zwracać uwagę, żeby 

władać angielskim jak 
native speaker.  

 

Barbara Malicka  

    Fot.: http://oswiecim.naszemiasto.pl/ 
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wzorem z występującym 
w nim parametrem przy 
użyciu programu Excel.  
 
Marta Korczyk 

(Ciąg dalszy ze strony 9) Ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie” 

W  dniach 7 i 8 marca 2013r. w na-
szej szkole odbył się pierwszy 

ogólnopolski konkurs „Sprawny  
w Zawodzie”. W tych dniach zagościli 
u nas najzdolniejsi stolarze i technicy 
technologii drewna z całej Polski 
(m.in. ze Szczecina, Płocka, Starego 
Sącza). Musieli oni  udowodnić zarów-
no swoją wiedzę teoretyczną, rozwią-
zując test, jak i zdolności praktyczne, 
wykonując kilka prac na stolarni.  Nikt 
nie wyjechał z pustymi rękami, ponie-
waż organizatorzy i sponsorzy zadbali 
o upominki dla wszystkich uczestni-
ków. 
 Przybyłych gości powitała na 
głównym korytarzu orkiestra szkolna. 

Następnie wszyscy zebrali się w świe-
tlicy, gdzie odbyło się oficjalne otwar-
cie konkursu. Pierwszego dnia o zwy-
cięstwo walczyło 43 stolarzy z zasad-
niczych szkół zawodowych, a następ-
nego 16 techników technologii drew-
na. Równolegle odbywały się wykłady 
i prezentacje prowadzone przez Sto-
warzyszenie Dom Drewniany oraz 
firmę FESTOOL kierowane do zainte-
resowanych uczniów naszej szkoły. 
  Po długich naradach jury 
ogłosiło wyniki konkursu. Wręczono 
również podziękowania dla sponso-
rów - firmy Castorama i FESTOOL. 
 

Oto wyniki dwudniowych zmagań: 
Stolarze: 
1 miejsce: Adrian Pawela—ZSZTS w Oświęcimiu 

2 miejsce: Grzegorz Majkut—Andrychów, Andrzej Kłusar — Zakopane 
3 miejsce: Rafał Byrski- Wadowice 
Wyróżnienie 1 stopnia: Sebastian Ledwig – Olesno 
Wyróżnienie 2 stopnia: Marcin Raczek - ZSZTS w Oświęcimiu 
 
Technicy technologii  drewna: 
1 miejsce: Konrad Romański - ZSZTS w Oświęcimiu 
2 miejsce: Krzysztof Głąb - ZSZTS w Oświęcimiu 
3 miejsce: Jakub Wójcik - ZSZTS w Oświęcimiu 
Wyróżnienie 1 stopnia: Karol Matauszek - Białystok 
Wyróżnienie 2 stopnia: Piotr Klag – Kalwaria Zebrzydowska 

Marta Mańka 
Fot. Zbiory szkoły 
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Koło misyjne i Oratorium  

Spotkanie animatorów w Oratorium 

La Gioia w Boniówce  

G łównym tematem piątkowego ape-
lu z 8 marca był oczywiście Dzień 

Kobiet. Jednak nie wszystkie dziew-
czyny mogły skorzystać w tym dniu  
z przyznanego im „szczęśliwego nu-
merka”. Kilkanaście minut po godzinie 
8.00 na korytarzu została grupka z wa-
lizkami. Zespół „La Gioia” wyjeżdżał 
na trzydniowe warsztaty do Lipinek 
koło Gorlic do studia nagrań zaprzy-
jaźnionego z nami muzyka Rafała Bo-
niśniaka. Była to już czwarta tego typu 
wyprawa. W gronie wyjeżdżających 
znaleźli się zarówno „weterani”, jak  
i spore grono osób, dla których było to 
nowe doświadczenie.  
 N i e s a m o w i t e  p r z e ż y c i e  
i ogromny stres – tak w skrócie można 
opisać nasze wrażenia z warsztatów. 
Niesamowite, bo nie codziennie wcho-
dzi się do profesjonalnego studia na-

grań. Na własnej skórze doświadczyli-
śmy, jak to jest znaleźć się w tzw. 
„dziupli” ze słuchawkami na uszach  
i po raz setny usłyszeć: „Nieźle Ci po-
szło, ale i tak jest źle – jeszcze raz.”  
A stres? Tego chyba nie trzeba tłuma-
czyć. Wystarczy sobie wyobrazić taką 
sytuację: stoisz samotnie w zamknię-
tym, niskim pomieszczeniu, usiłujesz 
zaśpiewać swój kawałek przez ściśnię-
te gardło, a w głowie kołacze ci się 
myśl, że to się znajdzie na płycie. 
 Praca po nocach, wylane łzy, 
zszarpane nerwy... czy się opłacało? 
Nagrany materiał pozytywnie zasko-
czył i przeszedł nasze oczekiwania,  
a to dopiero punkt wyjścia do produk-
cji płyty. Czekam na nią niecierpliwie! 
 

   Daria Sosna 

23  lutego - jak zawsze w ostatnią so-

botę miesiąca - w Zakładzie Sale-

zjańskim odbyło się spotkanie członków 

Oratorium, organizowane przez animato-

rów. 

         O godzinie dziewiątej zebraliśmy się  

w szkolnej kaplicy, aby wspólnie nauczyć 

się kilku pieśni, które miały uświetnić 

mszę świętą. Chociaż grono było nieliczne, 

każdy w miarę swoich możliwości wokal-

nych starał się wielbić Boga ze wszystkich 

sił. Podczas mszy św. celebrowanej przez 

księdza Andrzeja Polichta mieliśmy okazję 

wysłuchać kazania, dotyczącego poświęce-

nia i trudności, jakie wynikają z podjęcia 

wyzwania miłości wobec nieprzyjaciół. 

Cierpienie i trud są odpowiednimi temata-

mi, które warto poruszyć w czasie Wielkie-

go Postu. Następnie udaliśmy się do orato-

rium na krótką konferencję. Dowiedzieli-

śmy się, jak w ciągu wieków zmieniał się 

okres Wielkiego Postu oraz na co trzeba 

zwrócić szczególną uwagę, by był to do-

brze wykorzystany czas. 

          Ważnym elementem tego dnia była 

projekcja filmu pt. Spotkanie, który wzbu-

dził wiele dyskusji i pozytywnych uczuć 

wśród uczestników.  

 Mimo iż w tę sobotę nie było tra-

dycyjnych tańców integracyjnych ani 

gwarnego tłumu salezjańskiej  młodzieży, 

to nie zabrakło radości. Była to radość nie-

okazywana zewnętrznie, lecz przeżywana 

duchowo, radość serca z tak owocnego 

spotkania.   

                                      Marta Maślona 

                                  

                                                                                                  
◄ Grupa animatorów oświęcimskiego     

     Oratorium 

Fot. Daria Sosna 

Fot. Ks. Mirosław 
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Spotkanie SBWS 

W   sobotę 9 lutego 2013 r. w naszej 
placówce odbyło się spotkanie 

Byłych Wychowanków Salezjańskich 
pod przewodnictwem Delegata In-
spektorii Krakowskiej - Ks. Zenona 
Latawca. Wokół Księdza Dyrektora 
zgromadziła się kameralna grupa by-
łych uczniów, którzy stosunkowo nie-
dawno - do 8 lat wstecz - opuścili sale-
zjańskie mury, by w swym dorosłym 
życiu dawać świadectwo o świętym 
Janie Bosko.   
 Na początku spotkania Ksiądz 
Dyrektor zaprezentował zgromadzo-
nym wokół siebie młodym ludziom 
film ukazujący obecną działalność 
szkoły, który spotkał się z bardzo życz-
liwym przyjęciem. Wielu zafascyno-
wanych było projektami, jakie realizo-
wane są w szkole - szczególnie ci, któ-
rzy najdawniej ją opuścili. Następnie 

odbyła się otwarta rozmowa w szero-
kim gronie - o naszych wspomnieniach 
związanych ze szkołą, porównaniach 
samego budynku, widocznych zmia-
nach, remontach i innych działaniach. 
Wiele osób wyraziło swą chęć zaanga-
żowania się w działalność Stowarzy-
szenia Byłych Wychowanków Sale-
zjańskich, w pomoc przy organizacji 
Pikniku Rodzinnego oraz zadeklaro-
wało swe uczestnictwo w Peregryna-
cjach.   
 Po oficjalnej części nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego bigosu sale-
zjańskiego, którego sława rozpościera 
się ponoć na całą Polskę.   
 W imieniu Stowarzyszenia 
Byłych Wychowanków Salezjańskich 
pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy poświęcili swój 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Stowarzyszenie BWS  
było obecne… 

 
W ostatnim czasie członko-
wie naszego SBWS byli 
obecni podczas styczniowe-
go spotkania noworoczne-
go w Oświęcimskim Cen-
trum Kultury, kiedy to sta-
rosta oświęcimski zaprosił 
nas do świętowania razem 
z innymi gośćmi minionego 
2012 roku i jego podsumo-
wania, jak również nakre-
ślał nowe plany i zadania 
dla powiatu i Ziemi Oświę-
cimskiej na 2013 rok.  
Po części oficjalnej nastąpiło 
kolędowanie i rozmowy  
z innymi gośćmi. 
 
Przedstawiciele Stowarzy-
szenia BWS odpowiedzieli 
także na zaproszenie  
włodarza naszego miasta, 
Pana Prezydenta Janusza 
Chwieruta i zjawili się na 
inauguracyjnym spotkaniu 
otwierającym Rok Kultury 
w naszym mieście.  
 
Bardzo dziękujemy za skie-
rowanie do nas zaproszeń 
na te uroczystości. 
 
Ryszard Firczyk 

Spotkanie opłatkowe SSW  

26  stycznia 2013 roku z inicjatywy 
ks. Adama Paszka, Delegata 

Prowincjalnego Inspektorii Krakow-
skiej,  odbyło się coroczne spotkanie 
opłatkowe Stowarzyszenia Salezjanów 
Współpracowników i Salezjanek 
Współpracownic Prowincji Krakow-
skiej. Spotkanie to miało miejsce  
w Centrum Lokalnym SSW w Krako-
wie-Dębnikach i rozpoczęło się o godz. 
10.00 w Oratorium przy Parafii św. 
Stanisława Kostki, gdzie już tradycyj-
nie przy kawie i ciastku oficjalnie po-
witano przybyłe Centra Lokalne, m.in. 
z Jasła, Kielc, Rzeszowa, Krakowa, 
Skawy i Oświęcimia wraz z towarzy-
szącymi im księżmi.  
 Najliczniejszą delegacją tego 
spotkania była oczywiście nasza, 
oświęcimska, złożona z SSW-Zasole  
i SSW przy Zakładzie Salezjańskim  
z ks. Witoldem Majcherem na czele. 
Nasi współbracia z Zasola przygoto-
wali dla wszystkich obecnych małą 
niespodziankę w postaci krótkiego 
przedstawienia jasełkowego, za które 

otrzymali gromkie brawa. Następnie 
każda z przybyłych Wspólnot składała 
krótką relację ze swojej działalności. 
 Podczas Eucharystii sprawo-
wanej przez wszystkich obecnych księ-
ży pod przewodnictwem ks. Adama 
Paszka, który wygłosił także homilię, 
obecny z nami ks. proboszcz tutejszej 
parafii przedstawił nam historię sale-
zjanów na Dębnikach. Po Eucharystii 
przyszedł czas na wspólnotowy obiad, 
opłatek i życzenia, które wszystkim 
obecnym złożyli ks. Adam Paszek  
i Pan Roman Machowski, koordynator 
SSW Prowincji Krakowskiej.   
 Za ubogacenie naszego święto-
wania, za radość i niezapomniane 
przeżycia z całego serca dziękujemy 
ks. Delegatowi Adamowi. Czcigod-
nym kapłanom, wszystkim lokalnym 
Wspólnotom oraz organizatorom jeste-
śmy wdzięczni za wielką życzliwość  
i darowany nam czas. Bóg zapłać. 
  
 
                                          Mariusz Gworek 
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wolny czas i pojawili się na spotkaniu - 
było wspaniale. Najbardziej pragnę 
jednak podziękować Księdzu Dyrekto-

rowi, który z wielką otwartością i życz-
liwością przyjął nas u siebie!  

   BÓG ZAPŁAĆ!    

Ewelina Matyjasik  

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Poezja to kobieta! 

P o wpisaniu w Google hasła „wielcy 
artyści” setki stron zaprezentuje 

nam ranking tych najlepszych, najwy-
bitniejszych, najzdolniejszych, najsław-
niejszych w różnych dziedzinach sztu-
ki i szeroko pojętej kultury. Jednak 
wśród najczęściej wymienianych twór-
ców zwykle próżno szukać nazwisk 
kobiet.  
 A przecież Sztuka – choć to 
pojęcie bardzo trudno zdefiniować—
jest odzwierciedleniem myśli i emocji 
autora, przejawem wszelkiej ekspresji, 
czyli wyrzucania z siebie uczuć i obna-
żania ich. Można więc rzec, że artystą 
jest każdy, kto przelewa swe emocje na 
płótno, zamyka je w poezji, muzyce czy 
innym sposobie artystycznego wyrazu.  
Czyżby więc ekspresyjność – cecha 
bardzo istotna u każdego artysty – była 
bliższa mężczyznom niż kobietom? 
Czyżby kobiety nie miały swego udzia-
łu w tworzeniu całej różnorodności 
sztuki?  
 Nic bardziej mylnego. Rola 
kobiet w tworzeniu sztuki jest nieoce-
niona. Jak przekazuje mitologia, córki 
Zeusa i bogini pamięci, greckie muzy, 
towarzyszki Apollina, opiekunki sztuk 
i umiejętności - to przecież kobiety, 
które od wieków zaludniają wyobraź-
nię poetów, malarzy, rzeźbiarzy. 
 To właśnie kobieta jest ogrom-
ną inspiracją artystów – osią, wokół 
której organizuje się środowisko twór-
cze. Jest motorem i motywacją działań 
artysty. Jest dla niego źródłem i mate-
riałem. Najlepsi tworzyli dla kobiet,  
z kobietami, o kobietach i przez kobie-
ty. Bo kobieta to element niezbędny dla 
artysty, łączący niejako dwa światy: 
wewnętrzny i rzeczywisty, duchowy  
i cielesny.  
 Historia zna wiele takich ko-
biet. Gala Dali to ukochana i żona Sa-

lvadora Dalego, uważa się, że ocaliła 
go przed szaleństwem. Elizabeth Sid-
dal jako modelka została odkryta przez 
malarza Deverell'a, a nieco później po-
zowała Rossettiemu np. do obrazu Ofe-
lia. Saskia to muza holenderskiego ma-
larza Rembrandta, natomiast George 
Sand przyjaźniła się z Chopinem  
i przez długi czas była dla niego opar-
ciem i inspiracją. Te i wiele innych to 
kobiety, bez których nie powstałyby 
wielkie i nieśmiertelne dzieła. 
 Oczywiście udział kobiet  
w sztuce nie ogranicza się jedynie do 
bycia muzą i inspiracją. Nie ma chyba  
dziedziny sztuki, w której swego 
„nieśmiertelnego piętna” nie odcisnęły-
by kobiety. To z książkami Agata Chri-
stie, autorki kryminałów, poszukujemy 
mordercy, z tekstami Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej odkrywamy zmy-
słowość i subtelność, z utworami Joan-
ne Kathleen Rowling, pomysłodawczy-
ni Harrego Pottera, wchodzimy  
w świat fantazji i magii - a z poezją 
Szymborskiej zastanawiamy się nad 
niezwykłością życia. 
 Na koniec przytoczmy słowa 
Jorge Louisa Borgesa: „Bóg także pró-
bował być autorem: jego proza – to 
mężczyzna, poezja – to kobieta”. 
 

Monika Norek 

http://magnoliowo.wordpress.com 

Drogim Paniom 
w  dniu Ich święta  
życzymy spełnienia  

w każdej dziedzinie,  
życia pełnego poezji   

i niezachwianej wiary  
w siłę kobiecości, która 
przenosi góry, łagodzi 

obyczaje, inspiruje   
i  wypełnia świat  

kolorami! 
 

Redakcja   

Fot. Zbiory szkoły 
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Dlaczego krzyż 
Uśmiech 
Rana głęboka 

 
Widzisz  
to takie proste 

kiedy się kocha 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

życzymy Drogim Braciom i Siostrom w Chrystusie  

głębokiej Radości, która przemienia świat oraz wyzwala  

w ludziach Dobro, Prawdę i Miłość.   

Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni wiarę  

w każdym z nas, abyśmy, krocząc Jego śladami,  

doświadczali łaski Bożej w życiu doczesnym,  

a w niebie – bliskości miłosiernego Ojca. 

Alleluja! 

 
REDAKCJA Casa Madre 


