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Chwalcie  łąki  umajone. . .   

W  chrześcijańskiej i polskiej tra-
dycji miesiąc maj naznaczony 

jest szczególną obecnością Maryi.  
W tym miesiącu zachwycamy się 
słoneczną pogodą i przyrodą, która 
po zimowej zastoju budzi się do ży-
cia. Na polach pojawiają się pierwsze 
kwiaty, którymi tak chętnie dekoru-
jemy kościoły i kaplice. Tradycją jest 
także nasze gromadzenie się przy 
kapliczkach Matki Bożej, tak licznie 
rozsianych wśród naszych domów. 
Każda kapliczka, tak jak niejeden 
kościół, ma swoją barwną historię. 
To przy nich gromadzą się codzien-
nie  chętni, by recytując czy śpiewa-
jąc Litanię loretańską, sławić wielkość 
Maryi. Towarzyszą temu liczne pie-
śni religijne, odmawianie różańca  
i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. 
Wszyscy modlą się razem, całe rodzi-
ny, od dziadków zaczynając, a na 
wnukach kończąc. 
 

Matka wszystkich wierzących 
 

S zukając uzasadnienia tak wielkiej 
pobożności maryjnej, warto uświadomić sobie, że  Maryja zawsze była pośredniczką  

i wspomożycielką dla wszystkich wierzących. Na kartach Ewangelii znajdziemy Ją w Ka-
nie Galilejskiej, kiedy zatroskana kłopotem nowożeńców zwraca się do swojego Syna: 
„Nie mają już wina”, a potem niezrażona pozorną szorstkością odpowiedzi zwraca się do 
sług: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jest obecna także pod krzyżem Jezusa 
wraz z umiłowanym uczniem Janem. „Oto Matka twoja” – słyszy św. Jan. Właśnie wtedy 
staje się Matką wszystkich wierzących. 
 

We wszystkich potrzebach 
 

P rzeżywając miesiąc maj, warto go zawierzyć Matce Bożej. Ona nigdy nie odmawia 
swoich łask proszącym o nie dzieciom. Wystarczy, że spojrzymy na ołtarz w naszym 

sanktuarium i zawieszone na nim wota, a zobaczymy świadectwa wielu łask, których do-
świadczali modlący się przed obliczem Wspomożycielki Wiernych. Zechciejmy i my przy-
bywać do kościoła w majowe dni, by razem, jako jedna wielka rodzina, zanosić błagania 
przed Boży tron. Śpiewanie Litanii loretańskiej niech będzie naszą cichą osobistą rozmową, 
zawierzeniem Matce Bożej własnych spraw, problemów i niedoli. Ona z matczyną miło-

(Ciąg dalszy na stronie 2) 



     S t r .  2                                                                   C a s a  M a d r e  

ścią i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać 
łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają na tego, kto Jej zaufał. 
 

Czas dla Boga 
 

D zisiejsze czasy dla wielu z nas są wielką próbą wiary. Tak bowiem często 
bywamy zabiegani w naszych codziennych troskach: o pracę, codzienny 

chleb i obowiązki. Może się zdarzyć, że coraz częściej brakuje nam tego czasu, 
by codziennie zawitać na majówkę. Tymczasem chwile spędzone z Bogiem  
i Jego Matką nigdy nie są stracone. Zechciejmy skorzystać z tego wyjątkowego 
czasu, jakim jest miesiąc maj, by słowami Litanii podziękować za wszelakie do-
bro, które stało się naszym udziałem. 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

System wychowawczy ks. Bosko, cz. 6  

Ksiądz Bosko regularnie po-
wtarzał, że jego system wychowawczy 
opiera się o trzy filary: rozum, religię  
i miłość.  

Rozum w pedagogii księdza 
Bosko oznaczał zdrowy rozsądek, rze-
czowość, elastyczność w planowaniu 
oraz racjonalne uzasadnianie poleceń 
kierowanych do wychowanków. Ks. 
Bosko wiedział, że posługiwanie się 
rozumem i wdrażanie do tego wycho-
wanka jest pierwszym warunkiem nau-
czenia go zdrowego krytycyzmu  
i ochrony przed irracjonalnością i zwy-
kłą głupotą. 

Jako kapłan ks. Bosko zmierzał 
jednak w swym działaniu do całkowite-
go zbawienia młodego człowieka. Dla-
tego „pierwsze miejsce” zajmował  
u niego rozum, a religia traktowana była 
jako skuteczny środek przeciw relatywi-
zmowi i nihilizmowi. Według ks. Bosko 
ostatecznym celem wychowania jest 
„moralne, obywatelskie, intelektualne 
ukształtowanie młodzieży”, mówiąc 
inaczej: „moralność i nauka”; albo też 
„radość i nauka”. Wszystkie te wyraże-
nia podkreślają ideę zarówno wycho-
wawczą, jak i religijną, która jest w swo-
jej istocie głęboko humanistyczna. Osta-
tecznie bowiem dla ks. Bosko religia 
była tą rzeczywistością, która wszyst-
kim działaniom ludzkim ma moc nada-
wać sens i motywację.  

Trzecim filarem systemu pre-
wencyjnego jest miłość wychowawcza 

(wł. amorevolezza). Miłość tę można by 
zdefiniować jako ludzkie podejście do 
człowieka, serdeczność relacji, otwarte 
ramiona w chwili spotkania oraz pozy-
tywną i czystą uczuciowość.  

Ks. Bosko zdawał sobie sprawę, 
że miłość wychowawcza jest tym czyn-
nikiem, który buduje dobre układy pe-
dagogiczne, prawdziwe „bycie z”. Po-
maga ona zapobiegać, formować, być 
razem, współpracować, popierać 
wzrost, jak również bronić przed ewen-
tualnymi niebezpieczeństwami. Miłość 
wychowawcza polega na kochaniu bez 
zastrzeżeń mimo zauważanych u mło-
dego człowieka braków. Jest ona przy 
tym uczuciem nie zmąconym zmysło-
wym egoizmem lub osobistym przywią-
zaniem. 

Miłość wychowawcza oznacza 
również zdemokratyzowanie kontak-
tów na szerokiej płaszczyźnie poprzez 
umożliwienie młodemu człowiekowi 
uczestnictwa w aktualnych sprawach, 
przez uwrażliwienie go w zakresie od-
powiedzialności oraz przez wielką 
umiejętność słuchania i dyspozycyjność. 
Miłość wychowawcza to także zaufanie, 
jakie objawia wychowawca zdolny stać 
przy wychowanku, żeby uczynić zeń 
współpracownika, odpowiedzialnego 
animatora, a w przyszłości – być może 
również wychowawcę. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

Ks. Bosko wiedział, że 

posługiwanie się rozu-

mem i wdrażanie do 

tego wychowanka jest 

pierwszym warunkiem 

nauczenia go zdrowego 

krytycyzmu i ochrony 

przed irracjonalnością  

i zwykłą głupotą. 
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 19 marca 2013 r. po długiej 

chorobie odeszła do Pana Barbara 

Gworek, nasza koleżanka, wycho-

wawczyni i wspaniała nauczycielka 

matematyki. Pozostanie na zawsze  

w naszej pamięci jako serdeczny przy-

jaciel i wrażliwy człowiek.  

 Uśmiechnięta, ciepła, skrom-

na, gotowa w każdej chwili do pomo-

cy dzieliła z nami troski i radości. Ufa-

ła Bogu i uczyła nas, że warto zawie-

rzyć Mu swoje życie. Potrafiła nie 

spieszyć się, a wolny czas bezintere-

sownie oddawała młodzieży. Pamięta-

ła o naszych imieninach... Po prostu 

BYŁA.  „Ksiądz Bosko chciałby mieć 

takich wychowawców jak pani Barba-

ra Gworek”—powiedział ksiądz dy-

rektor Zenon Latawiec podczas mszy 

żałobnej, która miała miejsce 22 marca 

w Sanktuarium Matki Bożej Wspomo-

żenia Wiernych .  

 W ostatniej drodze towarzy-

szyli Basi najbliżsi, ukochane dzieci, 

wychowankowie, przyjaciele i współ-

pracownicy.  

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać 

Panie, a Światłość Wiekuista  

niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju... 

 

  K.S. 

Była wzorem salezjańskiego wychowawcy  

 Dotarła do nas smutna wiadomość o  tym, że nasza WYCHOWAWCZY-

NI - PANI BARBARA GWOREK przegrała walkę z ciężką chorobą . Przez dwa, 

wspólnie spędzone lata, zdążyliśmy się z sobą zżyć i poznać. W liście do nas 

Pani napisała: „To nie my decydujemy o tym, kto i przez jaki okres czasu 

(ziemskiego) nam towarzyszy, idzie obok nas do Celu. Również nie my decydu-

jemy o osobach. Przecież nie Wy decydowaliście o osobie wychowawcy.” Ale 

udało się – spotkaliśmy się i spędziliśmy razem pewien czas…” 

  Pani Gworek pozostanie w naszych wspomnieniach jako człowiek  

o niezwykłej wierze i ufności, obecnej nawet w beznadziejnych chwilach. Jako 

Wychowawczyni wierzyła w nas i nasze dobro, nawet gdy nasze zachowanie 

temu zaprzeczało.  Zapamiętamy  Panią jako człowieka wielkiej wiary, wiernego 

sprawdzonym wartościom, które i nam chciała wpoić. Zapamiętamy Panią  jako 

dobrego nauczyciela, który potrafił wydobyć z nas matematyczne zdolności. 

 „Dziękuję Bogu za to, że mogłam Wam towarzyszyć, bo inne słowa są 

niewłaściwe”- to także fragment z listu od naszej Wychowawczyni, dlatego my 

także pozostaniemy przy tych skromnych podziękowaniach, bo i tak choćby 

było więcej słów, nie są one w stanie wyrazić naszego smutku i żalu… 

 Pełni chrześcijańskiej ufności łączymy się w bólu z Rodziną i zapewnia-

my o Naszej modlitwie.  

                                                                             

  Klasa 3c LO 

Wspomnienie . . .  

W kolejce do nieba 

Powoli nie tak prędko 

proszę się nie pchać 

najpierw trzeba wyglądać na 

świętego ale nim nie być 

potem ani świętym nie być 

ani na świętego  

nie wyglądać 

potem być świętym tak żeby 

tego wcale nie było widać 

i dopiero na samym końcu 

święty staje się podobny do 

świętego 

 

Jan Twardowski 
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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 . . .  

Happy Saint Patrick’s Day!  

 Kim właściwie był święty Pa-
tyk, patron Irlandii i dlaczego tak wiele 
narodów radośnie wspomina go co 
roku w dniu 17 marca? Jakim krajem 
jest dzisiaj Irlandia, nazywana Zieloną 
Wyspą, i co wyróżnia jej mieszkań-
ców? Co to takiego Eire, shamrock i hur-
ling? 
 Zainspirowani postacią święte-
go Patryka próbowaliśmy wspólnie 
znaleźć odpowiedź na te i inne pytania 
dotyczące Irlandii, Irlandczyków i ich 
patrona. Z tej okazji w dniu 18 marca 
2013 roku, wszyscy uczniowie naszej 
szkoły, którzy chcieli sprawdzić swoją 
wiedzę dotyczącą wspomnianej tema-
tyki, wzięli udział w quizie z nagroda-
mi. Wśród wygranych, które trafiły do 

rąk uczestników konkursu, znalazły się 
ciekawe materiały do nauki języka an-
gielskiego, między innymi słowniki  
i lektury, oraz różnorodne atrakcyjne 
upominki. 
 Konkurs został przygotowany 
i poprowadzony przez nauczycielki 
języka angielskiego, panią Kamilę 
Menżyk i panią Martę Sitek. Mamy 
nadzieję, że to wydarzenie w naszej 
szkole będzie zarówno stanowić zachę-
tę do doskonalenia umiejętności języ-
kowych, jak również inspirację do 
zgłębiania wiedzy o kulturze krajów 
anglojęzycznych. 
 

Marta Sitek   
Kamila Menżyk 

An Irish Blessing 
May the road rise to meet you, 

May the wind be always at your back, 
May the sun shine warm upon your face, 

The rain fall soft upon your fields,  
And until we meet again, 

May God hold you in the hollow  
of His hand. 

Irlandzkie błogosławieństwo 
Niech droga wychodzi ci naprzeciw, 
A wiatr niech ci wieje tylko w plecy, 

Niech słońce ogrzewa ci twarz, 
A deszcz łagodnie pada na twoje pola 

I dopóki się znów nie spotkamy,                                                                                           
Niech Bóg ma cię w swojej opiece. 

Wręczenie certyfikatów Cisco  

Niektórzy lubią poezję... 
 
Ci, którzy rzeczywiście 
lubią poezję, spotkali się  
25 marca w finale II Mało-

polskiego Konkursu Recy-
tatorskiego adresowanego 
do uczniów gimnazjów  
z naszego województwa. 
Organizatorem konkursu 
jest krakowskie Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące 
im. Świętej Rodziny z Na-
zaretu. Młodzi recytatorzy 
prezentowali wiersze An-
ny Kamieńskiej—autorki 
refleksyjnej i bardzo osobi-
stej poezji. Z radością przy-
jęliśmy wiadomość, że na-
sza uczennica z klasy 2a 
gimnazjum—Adela 

Szczerbowska zdobyła  
w tym konkursie wyróż-
nienie. 
 
Adelo! Jesteśmy z Ciebie 
bardzo dumni i życzymy 
Ci dalszych sukcesów! 
 
K.S. 

 Przed świętami Bożego Naro-
dzenia pierwsza cześć klasy I c li-
ceum odebrała swoje certyfikaty  
Cisco IT Essentials. W środę 20 marca 
przyszła kolej na drugą część grupy, 
w której znaleźli się: Marek Naglik, 
Sławomir Puda, Aleksander Rodak, 
Karolina Sanak, Justyna Stanisz, 
Agnieszka Szymakowska i Anna 
Wasińska.  Na porannym apelu ucz-
niowie odebrali z rąk księdza dyrek-
tora Zenona Latawca swoje upragnio-
ne certyfikaty, które były nagrodą za 
pracę i czas włożony w przygotowa-
nie się do poszczególnych egzami-

nów. Kurs IT Essentials I przygoto-
wuje słuchaczy do uzyskania certyfi-
katu CompTIA A+. Zaliczenie kursu 
uprawnia do otrzymania zniżki przy 
zdobywaniu kolejnych certyfikatów. 
Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.CompTIA.org. Wszyst-
kim uczniom serdecznie gratulujemy. 
 

Szymon Łomzik 

Fot. Zbiory szkoły 
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Sukces w Grotesce 

 Dnia 20 marca 2013 r. w teatrze 
Groteska w Krakowie odbył się VIII 
Krakowski Przegląd Małych Form Tea-
tralnych w Języku Angielskim. Wśród 
ośmiu szkół średnich wystawiających 
swoje grupy znalazło się również li-
ceum z Zespołu Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświę-
cimiu. Po 4 miesiącach ciężkiej pracy 
pod okiem pani Agnieszki Casy, pani 
Joanny Fedeckiej oraz pani Róży Grzy-
wacz jako reżysera przedstawiliśmy 
jury i licznie zgromadzonej publiczno-
ści spektakl pod tytułem „Tribute to 
Fly” Richarda Bacha. Opowiadał on 
historię młodej mewy Jonathana 
(Wiktoria Sobol), która dostrzegła  
w egzystencji wartość wyższą niż je-
dzenie, a mianowicie latanie. Jonathan 
został odrzucony przez stado, lecz po-

wrócił ze swoim uczniem Fletcherem 
(Julia Wronka), by ten przekazywał 
jego nauki innym mewom. 
 O godzinie 16.30 nastąpiło 
ogłoszenie wyników. Nasi uczniowie 
odnieśli ogromny sukces. Nagrodę za 
najlepszą główną rolę żeńską otrzyma-
ła Wiktoria Sobol. Najlepszym akto-
rem drugoplanowym został Mariusz 

Noworyta. Tomasz Sieńko został na-
grodzony za najlepszą narrację. Po roz-
daniu nagród indywidualnych nastąpił 
moment kulminacyjny: ogłoszenie 
zwycięskiego spektaklu. Ku naszej 
ogromnej radości zajęliśmy pierwsze 
miejsce, pokonując tym samym zwy-
cięzców poprzednich edycji przeglądu.  
 

Julia Lichańska 
 

Obsada: 

Narrator: Tomasz Sieńko 

Jonathan: Wiktoria Sobol 

Jonathan’s father + the El-

der: Mariusz Noworyta 

Fletcher: Julia Wronka 

Chiang: Wiktoria Klaja 

Sully – Jonathan’s mather: 

Julia Lichańska 

Kirk: Marta Mańka 

Extras: Dorian Gierek,  

Justyna Gworek,  

Paulina Świerkot 

 

Opieka: Róża Grzywacz, 

Joanna Fedecka,  

Agnieszka Casa 

Nie marnujcie czasu! 

 13 marca 2013 r. w  ramach 
cyklu spotkań ze znanymi osobami 
odbyło się spotkanie z panem Grzego-
rzem Miecugowem - dziennikarzem 
TVN. O godzinie 15.00 w studium ze-
brało się grono nauczycieli, pracowni-
ków szkoły, a także uczniów z sekcją 
dziennikarską na czele.  
 Młodzież, która wiąże swoją 
przyszłość z mediami, w skupieniu  
i z zaciekawieniem słuchała wykładu. 
W czasie jego trwania atmosfera nie 
była sztywna, można było usłyszeć 
dowcipy oraz anegdoty, śmieszne  
i równocześnie smutne, ale prawdzi-
we. Dowiedzieliśmy się, jak działają 
media. Niestety, niektóre prawdy  

o telewizji  i jej celu, jakim jest ciągłe 
dążenie do zaspokojenia potrzeb i chę-
ci widowni, wywołuje jedynie żal, po-
nieważ każdy oczekuje czegoś innego. 
Jedni szukają rozrywki, inni mądrego 
słowa, wartościowego filmu czy też po 
prostu sposobu na zabicie czasu. Wła-
śnie od pojęcia czasu pan Miecugow 
zaczął wykład. Kilka razy podczas 
swojej wypowiedzi namawiał młodych 
do tego, by wybierali zajęcia, które 
będą sprawiać im przyjemność i speł-
nią oczekiwania wobec życia. Zachę-
cał, by nie marnować czasu, tylko jak 
najlepiej go wykorzystać. Problemem 
współczesnego świata nie jest produ-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Fot. Zbiory szkoły 

Fot. Michał Kretowicz 
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kowanie, lecz wymyślanie. Brakuje 
ludzi z „elastycznymi” umysłami, 
gdyż różne czynniki zabijają talenty. 
Zastanawialiśmy się także nad tym, 
czy mediów trzeba się bać, skoro za-
miast pokazywać piękno i dobro, za-
zwyczaj żywią się tym, co złe i robią  
z tego sensację. Co dzieje się z polski-
mi mediami? Ulegają tabloidyzacji, 
stają się powierzchowne, są komercyj-
ne. Zatem, wierzyć im czy bać się ich? 
Odpowiedź na to pytanie pozostawia-

my każdemu z osobna, gdyż zależy 
ona od indywidualnych poglądów, 
oczekiwań i potrzeb. To, jakie będą 
media, zależy od nas. Życzmy powo-
dzenia dziennikarzom i operatorom 
działającym w naszej szkole, by nie 
zaprzestali działania zgodnie z etyką 
dziennikarską, moralnością i przede 
wszystkim prawdą, jeśli kiedyś  
w przyszłości zdecydują się iść w tym 
kierunku. 

 
Marta Maślona                                                           

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

 20 marca w naszej szkole go-
ściliśmy wyjątkową osobę. Odwiedzi-
ła nas pani Marta Sziłajtis - Obiegło - 
najmłodsza Polka, która samotnie 
opłynęła świat. Podczas spotkania 
opowiadała nam o tym, jak wyglądała 
jej podróż.  
 W swój samotny rejs Marta 
Sziłajtis-Obiegło wyruszyła 27 kwiet-
nia 2008 r. z portu w mieście Puerto la 
Cruz w Wenezueli i po przepłynięciu 
trasą pasatową łącznie ponad dwu-
dziestu pięciu tysięcy mil morskich 
zakończyła podróż 20 kwietnia 2009 r.  
w tym samym wenezuelskim porcie. 
Trasa rejsu wiodła z Wenezueli przez 
Morze Karaibskie, Kanał Panamski, 
Ocean Spokojny, Ocean Indyjski i Po-
łudniowy Atlantyk. Po drodze żeglar-
ka odwiedziła Panamę, Galapagos, 
Polinezję Francuską, Tonga, Vanuatu, 
Wyspy Kokosowe, Mauritius, RPA, 
Wyspę Świętej Heleny i Brazylię. Do-
konała tego w ciągu 358 dni, płynąc 
8,5 metrowym jachtem Mantra Ania. 
Projektantem i budowniczym jachtu 
oraz organizatorem rejsu był Andrzej 
Armiński, inżynier budowy okrętów  
i kapitan jachtowy ze Szczecina. 
 Gdy pani Marta zaczęła opo-
wiadać o tym, jak to jest być cały czas 
samotnym na statku, większość obec-
nych nie mogła wyjść z podziwu. Mó-
wiła o tym, jak przez cały ten czas 
spędzony na morzu musiała wstawać 
co 20 min., aby nastawiać różnorakie 

urządzenia, jak zmagała się z siłami 
natury i jak wielką czuła radość, gdy 
przybijała do brzegu nowych lądów. 
 Wydawałoby się, że dla prze-
ciętnego człowieka jest to wręcz nieo-
siągalne. Pani Marta jest nie tyle prze-
pełnionym pasją podróżnikiem, ale 
niewiarygodnie silną kobietą. Opły-
nięcie kuli ziemskiej było tylko jed-
nym z podpunktów na jej liście. Że-
gluga jest jej sposobem na życie, cały 
czas podróżuje, poszukuje nowych 
wrażeń i stawia sobie nowe wyzwa-
nia.  Sama mówi o sobie, że trudno 
jest jej usiedzieć na miejscu, że gdy 
wraca do domu, to „wytrzymuje ty-
dzień, a później znów zaczyna się po-
czucie, iż trzeba ruszyć dalej”.  
 Ze swojej strony mogę tylko 
powiedzieć, że osoby, których zabra-
kło w tamtym dniu, mają naprawdę 
czego żałować! Zainteresowanym po-
lecam oficjalną stronę internetową 
Marty Sziłajtis - Obiegło: 

www.szilajtis.com  
oraz zachęcam do obejrzenia w Inter-
necie jednego z wywiadów, jakiego 
udzieliła pani Marta:  
http://www.youtube.com/watch?
v=vfb2JRaoLR0 
 

 
Karolina Szałaśny 

Niewiarygodnie silna kobieta 

Fot. Zbiory szkoły 
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 W dniach 26-30 marca gościli-
śmy w naszej szkole ks. inspektora 
Dariusza Bartochę, przełożonego kra-
kowskiej prowincji salezjanów, który 
odbywał w naszym zakładzie tzw. 
wizytację kanoniczną. Wizytacja taka 
ma miejsce raz do roku i jest wydarze-
niem bardzo ważnym dla dobrego 
funkcjonowania całości naszego dzie-
ła. Przełożony zapoznaje się z bieżący-
mi sprawami, którymi żyje cała wspól-
nota wychowawczo - duszpasterska, 
dowiaduje się o jej mocnych stronach  
i stara się pomóc w rozwiązaniu pro-
blemów.  
 Kilka dni, które ks. inspektor  
u nas spędził, stały się dla niego okazją 
do zapoznania się z wszystkimi sekto-
rami dzieła salezjańskiego: szkołą, in-

ternatem, parafią oraz oratorium. Ks. 
inspektor odbył rozmowy ze wszystki-
mi salezjanami, spotkał się z gronem 
pedagogicznym, samorządem szkol-
nym, wychowankami internatu, mło-
dzieżą zaangażowaną w rodzące się 
oratorium oraz z różnymi grupami 
parafialnymi.  
 Na zakończenie ks. inspektor 
zostawił nam zalecenia, które stanowią 
pewien drogowskaz dla naszej pracy 
w kolejnym roku. Przede wszystkim 
zachęcił nas do dobrego przygotowa-
nia się do ważnych wydarzeń, jakie 
czekają nas w tym roku: peregrynacji 
relikwii ks. Bosko i ogłoszenia ks. Bo-
sko patronem Oświęcimia.  

 
Ks. Marcin Kaznowski 

Ważna wizytacja 

Spotkanie samorządu z ks. inspektorem  

 W środę 20 marca w naszej 
szkole odbyło się spotkanie z ks. in-
spektorem Dariuszem Bartochą. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele wszyst-
kich klas. Spotkanie rozpoczęła wspól-
na modlitwa. Zaraz potem Samorząd 
Szkolny zaprezentował ks. inspektoro-
wi swoje działania, inicjatywy, plany  
i pomysły. Członkowie samorządu 
mówili o tym, jaka jest ich rola w szko-
le, za co są odpowiedzialni i jak wyglą-
da realizacja tego, czego się podejmują.   
             Następnie głos zabrał ks. in-
spektor, który zachęcał do udziału  
w Savionaliach. Przekonywał, że jest 
to jedna z nielicznych okazji, kiedy  
możemy wspólnie spędzić trochę cza-
su razem. Po krótkiej wzmiance  
o Savionaliach ks. Inspektor przeszedł 
do omówienia najważniejszego wyda-
rzenia dla salezjanów w tym roku. 
Mianowicie chodziło o peregrynację 
relikwii ks. Bosko. Dokładnie 27 maja 
nasz ukochany patron przyjedzie do 
Polski! Pozostanie w niej przez ponad 
dwa miesiące i na samym końcu od-
wiedzi także Oświęcim. W dniach 15 - 

17 sierpnia to właśnie w naszym mie-
ście odbędzie się uroczyste pożegnanie 
relikwii ks. Bosko. Przygotowujemy 
się na przyjazd ponad trzech tysięcy 
salezjanów z całej Polski!  
 Ks. inspektor gorąco zachęcał 
nas do wzięcia udziału w tym wyda-
rzeniu. Wspólnie stwierdziliśmy, że  
w całym naszym życiu taka okazja już 
się nie powtórzy - okazja, aby tu,  
w Oświęcimiu spotkać się z Tym, dzię-
ki któremu tworzymy całe dzieło sale-
zjańskie. Można by powiedzieć, że  
w pewien sposób bycie obecnym pod-
czas peregrynacji relikwii ks. Bosko 
jest dla nas obowiązkiem serca. 
  Sądzimy, że spotkanie udało 
się naprawdę znakomicie. Była to 
wspaniała okazja, aby bliżej przyjrzeć 
się wielu sprawom. Mamy nadzieję, że 
podczas wszystkich wydarzeń, które 
czekają nas w najbliższym czasie, zo-
baczymy jak najwięcej znajomych twa-
rzy! Koledzy i Koleżanki nie bądźcie 
obojętni na to, co nas otacza! 

                                                                                                             
Samorząd Uczniowski 

Fot. Kacper Mlostek 

Fot. Kacper Mlostek 
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Mundial  zawodów  

 Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w Festiwalu „MUNDIAL 
ZAWODÓW”, który odbywał się  
w dniach 21-23 marca w Krakowie. 
Głównym celem przedsięwzięcia była 
promocja szkolnictwa zawodowego  
i orientacja zawodowa gimnazjalistów. 
Ofertę szkolnictwa zawodowego przy-
gotowały 53 szkoły, które na po-
wierzchni łącznie ponad 3000 m2 
przedstawiły 60 tematów. Technika  
i szkoły zawodowe, których uczniowie 
zaprezentowali umiejętności, jakie zdo-
byli podczas nauki w tych szkołach, 
zgrupowane zostały w siedmiu bran-
żach: turystyczno - gastronomicznej, 
informatycznej, budowlanej, społeczno 

- medycznej, rolno - przetwórczej, me-
chaniczno - mechatronicznej oraz usłu-
gowej. Nasza szkoła przedstawiła trzy 
kierunków zawodowe, w których 
kształci. Stolarze przygotowali pokaz 
wykonania fotela bujnego przy użyciu 
elektronarzędzi. Operatorzy obrabia-
rek skrawających zaprezentowali po-
równanie technologii toczenia przy 
użyciu tokarki konwencjonalnej i stero-
wanej numerycznie. Z kolei mechanicy 
samochodowi wykonali diagnostykę 
samochodu przy użyciu nowoczesnych 
narzędzi diagnostycznych.  

 
Radosław Piela 

23 marca na Wydziale Samo-
chodów i Maszyn Roboczych Politech-
niki Warszawskiej odbył się półfinał 
XIV Olimpiady Techniki Samochodo-
wej, której organizatorami były Wy-
dawnictwa Komunikacji i Łączności 
oraz redakcja czasopisma Auto Moto 
Serwis. Patronat nad olimpiadą objęło  
Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

W Warszawie reprezentowali 
naszą szkołę uczniowie z klasy 4 tps: 
Patryk Wojtala, Mateusz Nowak oraz 
Maciej Pająk, którzy zostali wytypo-
wani po przeprowadzeniu eliminacji 

wewnątrzszkolnych.  
 Uczeń naszej szkoły Maciej 
Pająk zajął 11 miejsce, przechodząc 
tym samym do ścisłego finału tej olim-
piady, w której udział brało ponad 500 
uczniów ze 196 szkół z całej Polski. 
 Etap finałowy (praktyczny) 
XIV edycji Olimpiady Techniki Samo-
chodowej odbędzie się w Warszawie 
w sobotę 11 maja 2013 roku w siedzi-
bie firmy Robert Bosch Sp. z o.o.  

 
Szymon Matyja 

 

Olimpiada Techniki  Samochodowej  

Fot. Zbiory szkoły 

Talent i wrażliwość  

 Uroczyste podsumowanie XV 
JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARO-
DOWEGO KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO ,,LUDZIE LUDZIOM ZGOTO-
WALI TEN LOS” im. Augusta Kowal-
czyka odbyło się 21 marca o godz. 
10.30 w Teatrze Małym w Tychach.  
Autorom ponad 800 prac jury przyzna-
ło nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje 
do wystawy. Uczniowie naszej szkoły: 
Weronika Pokucińska z klasy 2 Lc 
otrzymała wyróżnienie przez kwalifi-
kację do wystawy, Wojtek Nitka  

z klasy 2 Ga otrzymał nagrodę. 
 

GRATULUJEMY! 
 

Elżbieta Wardzała-Sereś 

Fot. Zbiory szkoły Fot. Zbiory szkoły 
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EUROWEEK  

 Jakie cechy powinny wyróż-
niać prawdziwego lidera? Czy o zdol-
nościach przywódczych decydują na-
byte geny czy też dynamiczny trening 
osobowości? I wreszcie: jak odnaleźć 
swoje miejsce w grupie, aby ta spraw-
nie funkcjonowała? Odpowiedzi na te 
oraz inne pytania poszukiwali uczest-
nicy Europejskiego Forum Młodzieży- 
Euroweek zorganizowanego w By-
strzycy Kłodzkiej w dniach 24-28 mar-
ca 2013 roku. 
 Głównym celem programu jest 
aktywizacja młodych ludzi poprzez 
interaktywne warsztaty prowadzone 
przez wolontariuszy z całego świata. 
Uczestnicy tegorocznego Forum mieli 
okazję poznać język, kulturę, muzykę 
oraz tańce krajów, takich jak Turcja, 
Izrael, Gruzja, Ukraina, Rumunia, Ser-
bia, Łotwa czy Indonezja. Szkolenie 
obejmujące trzy bloki tematyczne: Eu-
ropa, Kierowanie oraz Praca stanowiło 
połączenie wykładów z praktycznymi 
ćwiczeniami realizowanymi w oparciu 
o gry symulacyjne oraz interaktywne 
prezentacje. Niewątpliwą zaletą szkole-
nia Euroweek jest fakt, iż wszystkie 

zajęcia odbywają się w języku angiel-
skim, co stanowi doskonałą okazję do 
sprawdzenia własnych umiejętności 
językowych w praktyce. 
 Nadrzędnym celem warszta-
tów Euroweek jest rozwój najbardziej 
cenionych na rynku pracy umiejętności 
społecznych: przewodzenia, autopre-
zentacji oraz pracy w zespole. Mło-
dzież uczestnicząca w szkoleniu miała 
okazję doskonalić takie cechy, jak ak-
tywność, kreatywność, elastyczność 
oraz umiejętność szybkiego podejmo-
wania decyzji poprzez integrację z in-
nymi uczestnikami szkolenia oraz pra-
cę w grupie. Integralną częścią warsz-
tatów była zabawa, która, jak po-
wszechnie wiadomo, podnosi motywa-
cję oraz zwiększa efektywność przy-
swajanej wiedzy. 
 Uczestnicy rozpoczynali każdy 
dzień zajęć od tzw. Energizera- roz-
grzewki prowadzonej przez wolonta-
riuszy. Program tegorocznych warszta-
tów Euroweek obejmował m.in. multi-
medialne wykłady, autoprezentacje 
poszczególnych uczestników, konfe-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Fot. Joanna Fedecka 

Let’s write the story!  

Stowarzyszenie Forum Eduka-
cyjne w Bielsku-Białej zorganizowało 
konkurs z języka angielskiego dla 
uczniów klas gimnazjum i liceum  
z Polski, Słowacji oraz Czech, który 
trwał od 5 listopada 2012 do 2 marca 
2013 roku. Konkurs pod tytułem „Let’s 

write the exceptional story” miał na 
celu rozbudzanie wśród uczniów zain-
teresowania językiem angielskim, roz-
wijanie umiejętności pisania dłuższych 
tekstów w tym języku, zachęcanie do 
zdrowego współzawodnictwa oraz 
motywowanie uczniów do nauki języ-
ka angielskiego.  

Aby wziąć udział w konkursie, 
uczniowie musieli napisać opowiada-
nie na jeden z podanych przez organi-
zatorów konkursu tematów. Ze wzglę-
du na międzynarodowy charakter kon-

kursu jego uczestnicy musieli się wy-
kazać wyjątkowym talentem pisar-
skim, nietuzinkową wyobraźnią oraz 
ponadprzeciętnymi umiejętnościami 
językowymi.  

Udział uczniów naszej szkoły 
zakończył się ogromnym sukcesem. 
Jolanta Biegańska z klasy 2 Gc zdoby-
ła 1 miejsce w kategorii gimnazjum, 
Barbara Malicka z klasy 3 Lb zdobyła 
4 miejsce w kategorii liceum, a 5 miej-

sce w tej samej kategorii zajął Maciej 

Żak z klasy 3 Lc.  
Uczestnikom konkursu ser-

decznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.  

 

 

Joanna Fedecka 

Fot. Joanna Fedecka 
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rencję prasową, udział w Debacie Oks-
fordzkiej oraz wycieczkę krajoznawczą 
na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i okolic. 
Podczas szkolenia młodzież zachęcana 
była do aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach poprzez tzw. Team Building 
- warsztaty wspomagające integrację  
z pozostałymi członkami grupy oraz 
ułatwiające realizację powierzanych 
przez wolontariuszy zadań. 
 W ostatnim dniu szkolenia 
uczniowie zapoznani zostali z zasada-
mi programu „Młodzież w działaniu”, 

który umożliwia młodym ludziom 
uczestnictwo w międzynarodowych 
wymianach, a w przyszłości zostanie 
jednym z wolontariuszy reprezentują-
cych nasz kraj w obrębie Ameryki Po-
łudniowej, Środkowej, Azji oraz Afry-
ki. Warsztaty zakończyły się podsumo-
waniem oraz uroczystym rozdaniem 
dyplomów. Zarówno  uczestnicy, jak  
i organizatorzy zadeklarowali chęć 
ponownego spotkania  w przyszłym 
roku. 

    
  Magdalena Tobiasz 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Zagrali dla Wojtka 

 W środę 3 kwietnia wszyscy 
wróciliśmy do szkoły z uśmiechami 
na twarzach. Czekała nas niespo-
dzianka: lekcje skrócone. Ostatnia lek-
cja zakończyła się o 13:30 i korytarze 
opustoszały. Jednak nie na długo. Kil-
ka godzin później w drzwiach świetli-
cy tłoczył się tłum ludzi: uczniów, na-
uczycieli, rodziców i gości. Każdy sta-
rał się znaleźć dla siebie wolne miejsce 
na ławce lub krześle i spojrzeć na ory-
ginalną scenę, jaka powstała w rogu 
sali. O 17:30 zespół muzyczny Al dęte 

rozpoczął swój koncert. 
 Był to koncert charytatywny, 
nie pierwszy organizowany w naszej 
szkole. Ten został poświęcony Wojtko-
wi - naszemu koledze z pierwszej kla-
sy technikum, który walczy z nowo-
tworem. Zebrane pieniądze przezna-
czono na jego dalsze leczenie w war-
szawskiej klinice. Te właśnie zebrane 
pieniądze to 2900 zł – kwota ofiarowa-
na przez ludzi o dobrym sercu pod 
wpływem zespołu Al dęte, który swo-
im niesamowitym koncertem obudził 
w nas radość i chęć niesienia pomocy 
innym. Jak to się stało? Otóż… 
 Już pierwsza nuta przeniosła 
nas w zupełnie inny świat. Piosenki 
znane każdemu nagle stały się zupeł-
nie nowymi. Każdy mógł tu znaleźć 
znajomy tytuł: „Nad przepaścią”, 
„Pocałuj noc”, „Zamigotał świat”, „Co 
mi, Panie, dasz?”, „Niedziela” czy 

„Szparka sekretarka”. Jednak ich wy-
konanie zapierało dech w piersiach. 
Sprawiało, że nagle całkiem inaczej 
patrzyliśmy na świat i ludzi wokół 
nas. Profesjonalne przygotowanie za-
równo aranżacji muzycznych, jak  
i nagłośnienia, sceny oraz oświetlenia 
pozwalało zachwycać się śpiewem 
Moniki Hodur i Martyny Symuli.  

 
Pozostali muzycy również spisali się 
świetnie:  Karol Jarosz grający na gita-
rze, Justyna Stolecka delikatnie pod-
kreślająca głos wokalistek dźwiękami 
saksofonu, Kamil Zajda doskonale 
łączący grę na trąbce z grą na pianinie, 
Urszula Bębenek odpowiedzialna za 
dźwięki gitary basowej, Przemysław 

Ziaja nadający wszystkim utworom 
rytm i odpowiedni ton dzięki swojej 
perkusji, a także skrzypaczki: Olga 

Możdżeń (choć i ona w jednej piosen-
ce chwyciła za gitarę) i wspomniana 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Fot. Jerzy Zajda 

Na przełaj 
 
17 kwietnia 2013 roku odby-
ły się Powiatowe Zawody 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Biegach Przełajowych. 
Organizacją zawodów zajął 
się pan Stanisław Laskow-
ski. Trasa biegu wytyczona 
została wzdłuż ścieżek na 
oświęcimskich Plantach. 
Zawodnicy startowali  
w swoich grupach wieko-
wych.  Panowie musieli  
pokonać dystans 1200 m, 
natomiast panie – około  
600 m.  Spośród 16 uczestni-
ków biegów z naszej szkoły 
na podium stanęło czworo. 
Karolina Sanak zajęła III 
miejsce w kategorii dziew-
cząt z klas pierwszych,  
a Izabela Matyszkiewicz 

wywalczyła złoto wśród 
uczennic klas trzecich.   
W kategorii chłopców srebr-
ne medale zdobyli: Mateusz 

Bukowczan (klasy drugie)  
i Przemysław Cieśla  (klasy 
trzecie).   
 
Stanisław Laskowski 
 

Fot. Patryk Wanat 
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już Martyna Symula, których fanta-
styczne cienie pojawiały się na ścianie. 
Nie możemy tutaj zapomnieć o Wikto-

rii, której stonowane komentarze 
wprowadzały nas w nastrój każdego  
z utworów. 
 O zachwycie publiczności 
świadczą przede wszystkim oklaski – 
najpierw te, które następowały po każ-
dym wykonaniu, a później gromkie 
brawa na stojąco, którymi publiczność 
obdarzyła zespół pod koniec koncertu. 
Oczywiście nie obyło się bez bisów, na 
życzenie usłyszeliśmy jeszcze „Nic nie 
może wiecznie trwać”. Ksiądz dyrektor 

Zenon Latawiec nie mógł w swoich 
podziękowaniach nie uwzględnić oso-
by, dzięki której cały koncert się odbył, 
a która – jak to powiedział – „z muzy-
ką nie ma nic wspólnego poza tym, że 
muzykę kocha”. My podpisujemy się 
pod tymi słowami i również chcemy 
serdecznie podziękować Pani Renacie 

Głąb za zorganizowanie tak wspania-
łego wydarzenia. Podpisujemy się też 
pod życzeniem księdza Zenona – żeby 
taki koncert odbył się za rok. Wpraw-
dzie Pani opadły ręce na te słowa, ale 
chyba możemy liczyć na kolejne niesa-
mowite muzyczne przeżycie w przy-
szłym roku.  

Daria Sosna 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

Fot. Jerzy Zajda 

Plastyczne inspiracje Biblią  

 11 kwietnia grupa uczniów  
z naszej szkoły oraz z  innych placówek 
diecezji bielsko—żywieckiej udała się  
do słowackiej miejscowości Žilina, by 
uczestniczyć w rozstrzygnięciu konkur-
su plastycznego „Biblia oczami dzieci  

i młodzieży”. Słowacy bardzo serdecz-
nie przyjęli naszą polską grupę. Po uro-
czystym przedstawieniu zwycięzców, 
wszyscy wspólnie udaliśmy się na Eu-
charystię. Prowadzona po polsku i sło-
wacku podkreślała integrację między 

naszymi krajami.  
 Krótka przerwa na posiłek  
i znów byliśmy w trasie. Dalszą część 
dnia spędziliśmy na zwiedzaniu cieka-
wych miejsc znajdujących się w obrębie 
diecezji żylińskiej.  Były to między in-
nymi Rajecká Lesná, gdzie mogliśmy 
zobaczyć ruchomą, drewnianą szopkę - 
piękne rękodzieło słowackiej sztuki 
ludowej oraz malownicze ruiny zamku 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

SKŁAD ZESPOŁU  

Al  dęte 
 

Monika Hodur - wokal 

Kamil Zajda— trąbka, 

instrumenty  

klawiszowe 

Przemek Ziaja—

perkusja 

Urszula Bębenek—

gitara basowa 

Karol Jarosz—gitara 

Olga Możdżeń—

skrzypce, gitara 

Martyna Symula—

skrzypce, wokal 

Justyna Stolecka—

saksofon 

 

Dusza  

przedsięwzięcia— 

pani Renata Głąb 
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w Strečnie, kryjące w sobie tajemnice 
średniowiecznej historii. Do domu 
wracaliśmy o zmierzchu, klucząc mię-
dzy dostojnymi, jeszcze ośnieżonymi 
gdzieniegdzie szczytami Karpat. 
 W konkursie wzięło udział 
ponad 250 uczestników z różnych 
szkół diecezji bielsko - żywieckiej  
i diecezji żylińskiej.  Na pokonkurso-
wej wystawie znalazły się prace na-

szych uczniów w różnych kategoriach 
wiekowych: Magdaleny Musiałkie-

wicz z kl. II a gim, Stanisława Jusz-

czyka z II c gim (3 nagroda), Magdale-

ny Przewoźniak z kl. I b gim. (1 na-
groda), Pauliny Świerkot z II c LO  
(3 nagroda), Agaty Wilczak z III b LO 
(2 nagroda), Ingi Sałek z III a LO  
(1 nagroda).  
 

Inga Sałek 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

Oddali 11 litrów krwi!  

 W czwartek 11 kwietnia 2013  
roku odbyła się w naszej szkole druga  
i ostatnia w tym roku szkolnym akcja 
honorowego krwiodawstwa. Najpięk-
niejsze jest to, że naszej młodzieży 
nie trzeba jakoś szczególnie przeko-
nywać do działalności humanitarnej. 
Tym razem wystarczyło jedno krótkie 
ogłoszenie na apelu porannym oraz 
dwa plakaty, aby zachęcić do udziału 
aż 30 osób.  
 Po przejściu przez gęste sito 
badań lekarskich i laboratoryjnych do 
oddania krwi zostały ostatecznie do-
puszczone 24 osoby, które przysporzy-
ły potrzebującym prawie 11 litrów tego 
bezcennego leku. Większość z nich - bo 
aż 13 uczniów i 1 uczennica - oddały 
krew po raz pierwszy w życiu. Trochę 

się martwią, bo do mojego wyniku bra-
kuje im jakieś 99 oddań. Wtedy pocie-
szam ich, że nawet najdłuższa podróż 
zaczyna się od pierwszego kroku, a ten 
już mają za sobą. 
 Dwa tygodnie później, pod-
czas uroczystej akademii, mieliśmy 
okazję podziękować honorowym daw-
com krwi opuszczającym mury naszej 
szkoły. Były to 24 osoby z 6 klas matu-
ralnych. Zostały one poproszone prze-
ze mnie na scenę, gdzie ksiądz dyrek-
tor Zenon Latawiec (krwiodawca) wrę-
czył im legitymacje, listy gratulacyjne 
oraz atrakcyjne upominki ufundowane 
przez klub HDK PCK Kropelka Serca.  

 
Opiekun szkolnego koła PCK  

Jerzy Orłoś 

Fot. Jerzy Orłoś 

Targi edukacyjne 

Nasza szkoła zaprezentowa-
ła się podczas XIV Powiato-
wych Targów Edukacyj-
nych, które odbyły się 10 
kwietnia 2013 r. w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 2  
w Oświęcimiu. Młodzież  
z gimnazjów mogła zapo-
znać się z bogatą ofertą  kil-
kunastu szkół ponadgimna-
zjalnych, które przygotowa-
ły w tym dniu swoje stano-
wiska. Mamy nadzieję, że 
spora część tej młodzieży 
złoży wkrótce podania do 
szkoły salezjańskiej. 

Aby język giętki powiedział wszystko...  

 Zamiast utyskiwać na coraz 
mniej staranną polszczyznę naszych 
rodaków, warto wspierać inicjatywy 
mające na celu popularyzację wiedzy  
o języku ojczystym i jego roli w dzisiej-
szej kulturze. Przykładem takich pozy-
tywnych działań jest Powiatowy Kon-
kurs z Języka Polskiego zorganizowa-
ny w tym roku po raz siódmy przez 
PZSTiO nr 3 oraz doradcę metodyczne-
go panią Dorotę Oleksy, która zaanga-
żowała do współpracy polonistów  
z terenu powiatu oświęcimskiego.  
 25 kwietnia 2013 r. odbyło się 
podsumowanie konkursu oraz wręcze-

nie nagród zwycięzcom. Przypomnij-
my, że konkurs przeprowadzany jest  
w dwóch etapach. W marcu podczas 
pierwszego - szkolnego - etapu ucznio-
wie rozwiązywali test dotyczący wie-
dzy o języku. Najlepsi przeszli dalej i 9 
kwietnia przystąpili do kolejnej próby. 
W drugim etapie wzięło udział 47 
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 
w tym 6 z naszej szkoły: Bernadeta Ba-
ranek,  Wiktoria Klaja, Aleksandra Kot, 
Andrzej Obidziński, Daria Sosna  
i Klaudia Świerkot.  IV miejsce zajął 

Andrzej Obidziński z klasy 2 La, po-

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
Fot. Łukasz Śleziak 
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Ostatnie dyktando 

 Szkoda, że to już po raz ostatni 
przeprowadzono cieszący się dużą po-
pularnością konkurs „Mistrz Ortogra-
fii”. Od dwudziestu lat konkurs orga-
nizowało Oświęcimskie Centrum Kul-
tury, przyciągając rzesze uczniów  
z powiatu oświęcimskiego, którzy 
chcieli sprawdzić poziom swoich orto-
graficznych umiejętności. Polska pi-
sownia nie jest, jak wiadomo, rzeczą 
łatwą i niejednemu dały się we znaki 
szkolne dyktanda, pełne ortograficz-
nych pułapek i wyjątków. Niemniej 
jednak do konkursu w OCK rokrocznie 
przystępowały setki uczniów z gimna-
zjów i szkół średnich, spośród których 
wyłaniano ścisłą grupę finalistów. Ci  
z kolei walczyli o tytuł „Mistrza Orto-
grafii”.   

W tym roku 22 uczniów nasze-
go gimnazjum oraz 17 uczniów liceum 
i technikum wzięło udział w elimina-
cjach, które odbyły się 18 marca.  
W odczuciu uczestników tekst dyktan-
da dotyczący twórczości Henryka Sien-
kiewicza nie był trudny, mimo to tylko 

pięciu naszych uczniów dostało się do 
finału: Filip Bliżniak z pierwszej klasy 
gimnazjum oraz licealistki: Dominika 

Grześko, Anna Rutka, Jagoda Siuta  
i Daria Sosna.  

Drugi etap konkursu połączo-
ny z wręczeniem nagród laureatom 
miał miejsce 17 kwietnia. 20 naprawdę 
„dobrych z ortografii” uczniów rywali-
zowało o tytuł „Mistrza Ortografii 
2013” oraz o nagrodę główną – rower. 
Zwyciężczynią i nową właścicielką ro-
weru została uczennica z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Kętach. 
Cóż... byliśmy bardzo blisko. Wszyscy 
uczestnicy zasłużyli na wyróżnienie  
i uznanie, gdyż łączy ich wrażliwość na 
piękno mowy ojczystej, która powinna 
być naszą dumą. O przestrzeganie po-
prawności językowej w e-mailach  
i SMS-ach zaapelowała dyrektor 
Oświęcimskiego Centrum Kultury pani 
Apolonia Maj, dziękując wszystkim za 
udział w konkursie.   

 
K.S. 
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WERNISAŻ 
 

17 kwietnia 2013 roku odbył 
się wernisaż wystawy po-

konkursowej połączony  
z  wręczeniem nagród laure-
atom XV Biennale Twórczo-
ści Plastycznej Dzieci i Mło-

dzieży w Oświęcimiu.  
Na konkurs dostar-

czono 723 prace.  Z naszej 
szkoły laureatami zostały: 

Adela Szczerbowska-
wyróżnienie   

      Anna Misiorowska -  
nagroda 

Inga Sałek - nagroda   
Agata Wilczak -  nagroda. 

 
Wyróżnienie przez kwalifi-

kację na wystawę otrzymali: 
Paulina Budka  

Patrycja Jabłońska   
Kacper Kuk .  

 
Wystawę prac można zoba-

czyć w Oświęcimskim  
Centrum Kultury. 

 
Elżbieta Wardzała-Sereś 

POMYSŁ NA ECO-TORBĘ 

 19 kwietnia odbyło się uro-
czyste rozdanie nagród   

w konkursie  dla uczniów 
szkół gimnazjalnych  na  wy-

konanie  eko-torby  z odpa-
dów. Dwojgu uczniom  

z  naszej szkoły przyznano  
wyróżnienia. 

  Michał Michalik z kl. 1 Ga 
otrzymał  wyróżnienie   

I stopnia, natomiast 
 Sara Sereś z 1 Gc zdobyła 

wyróżnienie II stopnia . 
 

Elżbieta Wardzała-Sereś 

zostali uczestnicy, również z wy-
sokimi notami, otrzymali wyróż-
nienia. Dziękuję pani Urszuli 
Dziewońskiej oraz panu Łuka-
szowi Śleziakowi za opiekę nad 
uczniami podczas konkursu,  
a wszystkim uczestnikom za 
trud włożony w przygotowanie 
się do niego.  

 K.S. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Fot. Łukasz Śleziak 
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Orkiestra szkolna na Ukrainie 

  Szkolna orkiestra jest słynna w całej Europie. 
Byliśmy już na Litwie, we Włoszech, w końcu przyszedł 
czas na naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina jest 
większym krajem od Polski, ale biednym. Aby przeje-
chać 8 km, nasz autobus potrzebował aż 45 min. W Pol-
sce to nie do pomyślenia! Ale nawet ukraińskie drogi 
dziurawe jak szwajcarski ser nie stanowiły przeszkody 
dla wspaniałej salezjańskiej orkiestry, która przez 3 dni 
dzielnie koncertowała i jeździła za św. Janem Bosko. Już 
na samym początku poznaliśmy prawdziwe oblicze 
Ukrainy... Po ponad dwunastu godzinach podróży na 
miejscu okazało się, że w budynku, w którym mamy 
zamieszkać, nie ma prądu. No cóż, niespodzianki się 
zdarzają.   

Już z samego rana wyruszyliśmy z Przemyślan 
do Lwowa, aby tam zagrać najpierw na mszy w kate-
drze, a później dać koncert podczas adoracji przy reli-
kwiach św. Jana Bosko. Tamtejsza ludność przywitała 

nas z ogromnym entuzjazmem. Mieszkający tam Polacy 
śpiewali znane im polskie pieśni religijne, a łzy same 
płynęły im z oczu. Właśnie w takich chwilach muzyka 
pokazuje swoje prawdziwe piękno. Po powrocie zjedli-
śmy szybko obiad i część orkiestry pojechała zwiedzać 
prawosławny klasztor, a druga połowa miała chwilę 
odpoczynku, bo wieczorem musieliśmy przywitać reli-
kwie Jana Bosko w Przemyślanach. Po całym dniu gra-
nia nareszcie mogliśmy złapać chwilę wytchnienia  
i wziąć ciepłą kąpiel, bo w końcu przywrócono nam 
prąd. Nasza radość nie znała granic. Może się to wyda-
wać śmieszne, ale my spędziliśmy na Ukrainie tylko 3 
dni, a ludzie tam mieszkający muszą codziennie bory-
kać się z takimi problemami, jak brak prądu czy kiepski 
dojazd.  

W środę zwiedzaliśmy cmentarz Orląt Lwow-
skich oraz katedrę ormiańską we Lwowie, a następnie 
ruszyliśmy śladami relikwii Jana Bosko. Tym razem tra-
filiśmy do Bóbrki. Kolejnego ranka, dzięki inicjatywnie 

Tomka udało się zebrać trochę pieniędzy i przekazać je 
proboszczowi tamtejszej parafii. Taki mały gest sprawił, 
że wszystkim nam od razu zrobiło się cieplej na sercu.  

Ostatnim etapem naszej pielgrzymki był koncert 
w miejscowej szkole. Uczniowie bardzo się ucieszyli, 
mogąc wysłuchać naszej muzyki. Pomimo zmęczenia  
i chłodu wszyscy razem świetnie się bawiliśmy. W po-
dziękowaniu za nasz muzyczny wysiłek (choć dla nas 
była to przyjemność) ofiarowano nam różańce.  

Chcielibyśmy podziękować naszym opiekunom 
i organizatorom całej pielgrzymki: ks. dyrektorowi Ze-
nonowi Latawcowi, panu Wiesławowi Sojce, pani Ewe-
linie Matyjasik oraz naszym muzycznym mentorom: 
panu Jarosławowi Sokołowi i panu Romanowi Mar-
czyńskiemu. Dziękujemy za trud i serce włożone w na-
sze przygotowania, za godziny prób poświęcone na 
ćwiczenia i za cierpliwość, bo czasem bywało ciężko. 
Niech Bóg Wam to wynagrodzi, a Najświętsza Maryja 
Panna czuwa nad Wami. 
 

Martyna Palka 

Fot. Ewelina Matyjasik 



R o k  V  ,  n u m e r  3 9                                                             S t r .  1 5  

Kreatywne projekty gimnazjalistów  

 5, 12 oraz 19 kwietnia odbyła się w naszej szko-
le obrona projektów edukacyjnych. W tym roku 78 
uczniów z drugich klas gimnazjum w zespołach 2 - 6 
osobowych prezentowało 19 tematów z różnych przed-
miotów szkolnych. Obronie projektów przyglądała się 
dyrekcja szkoły i wszyscy gimnazjaliści. 

 Rozpoczął zespół pani Marii Wilczak w skła-
dzie: Klaudia Opitek, Paulina Germanek, Gabriela Or-
licka oraz Stanisław Juszczyk. Tematem ich prezentacji 
były „Ślady obecności świata starożytnego w czasach 

współczesnych”. Po nich wystąpili: Kacper Kuk, Da-
wid Karlik, Szymon Kantor i Szymon Pawełek, prezen-
tując „Sławne kobiety w historii” – projekt przygoto-
wany pod opieką pani Renaty Jarnot. Piotr Jura, Mate-
usz Prokocki oraz Sebastian Sosna, którzy pracowali 
pod kierunkiem pana Krzysztofa Kozika, opracowali 
temat: „Ankieta - opracowanie i przedstawienie wyni-

ków”. Następnie Oliwia Warchoł i Maksymilian Mlecz-
ko przedstawili Album o Kościele Matki Bożej Wspo-

możenia Wiernych, nad którym pracowali z ks. Karo-
lem Nadratowskim. Jako ostatni wystąpił zespół pana 
Jarosława Sokoła: Aleksandra Piwowarczyk i Paulina 
Stańczyk, które zaprezentowały „Kompozytorów okre-

su romantyzmu”. Wszystkie wystąpienia podobały się 
publiczności. 
 12 kwietnia uczniowie klas pierwszych, dru-
gich i trzecich gimnazjum ponownie zgromadzili się  
w świetlicy szkolnej. Kolejne pięć grup prezentowało 
swoje projekty. Rozpoczęli uczniowie pracujący pod 
kierunkiem pani Marty Korczyk. Aleksandra Wawro, 
Aleksandra Holak, Izabella Spiechowicz oraz Oliwia 
Filipek przygotowały „Analizę aktualnych produktów 

rynku bankowego”. Kolejny projekt przedstawiły Olha 
Yakovenko, Joanna Jasiewicz, Agata Pociennik oraz 
Magdalena Kosowska. Jego tematem był „Świat natu-

ry, świat wyobraźni - wzajemne przenikanie”, a opie-
kunem była pani Elżbieta Wardzała-Sereś. Następnie 
wystąpił zespół pani Marzeny Krawczyk, czyli: Marty-
na Łysoń, Agnieszka Górska, Weronika Oleś, Karolina 
Kruk, Klaudia Księżarczyk oraz Adela Szczerbowska. 
Przedstawiły one inscenizację bajki Ignacego Krasic-

kiego pt. ,,Czapla, ryby i rak”. Marta Tomiak, Julia 
Pucka oraz Magdalena Balwierz zaprezentowały pro-
jekt „Ekosystem jeziora”, którego opiekunem była pa-
ni Anna Pitry. Ostatnią prezentację „Woda jako zwią-

zek chemiczny”, przygotowaną również z pomocą pa-
ni Anny Pitry, przedstawiły: Nina Gandurska, Wiktoria 
Ochmańska oraz Marta Bratek. 
 W ostatnim terminie obrony projektów gimna-
zjalnych zaprezentowało się aż 9 grup. Rozpoczął ze-
spół pani Jolanty Okarmus w składzie: Arkadiusz Ku-

kuła, Magdalena Musiałkiewicz, Bartłomiej Sikora oraz 
Paweł Sandorski, który przedstawił „Realizację algo-
rytmów z wykorzystaniem programu Lego Mindr-
storms NXT 2.0”. Następnie występowali Oskar Tokar-
czyk, Mateo Casa oraz Mikołaj Świeca. Grupa pana 
Jerzego Orłosia stworzyła, opublikowała i poprowadzi-
ła „Szkolny Sieciowy Serwis Sportowy www.4s.pl”. 

Po nich wystąpiły: Jolanta Biegańska, Oliwia Kuras, 
Emilia Jurecka oraz Aleksandra Makohoń w projekcie 
„Ekstremalne ciśnienia, a zdrowie i życie człowieka”, 
którego opiekunką była pani Agata Orłoś. Zespół pani 
Ewy Goski w składzie: Kamil Bałos, Wojciech Nitka, 
Dawid Jarosz, Bartosz Dąbek oraz Szymon Olejarz za-
prezentował projekt „Czy Polska jest krajem atrakcyj-

nym turystycznie?” Maria Gut, Gabriela Różycka, Pau-
lina Klima, Aleksandra Bąk oraz Anna Szpila, przedsta-
wiły film pt. „Moje fascynacje zwierzętami leśnymi” - 
opiekunem tej grupy była pani Bogusława Nowotar-
ska. Zespół pana Grzegorza Strumińskiego w składzie: 
Michał Kozik, Łukasz Dąbroś oraz Łukasz Górkiewicz, 
przedstawił relację z jednodniowej wycieczki rowero-

wej wraz z opisaniem trasy i ciekawych miejsc. Woj-
ciech Więcek, Patryk Matlak oraz Mateusz Blabuś za-
prezentowali projekt o temacie: „Broń jądrowa - rys 
historyczny, zasada działania, czynniki rażenia i nie-
bezpieczeństwa z nią związane”, nad którym praco-
wali pod opieką pana Łukasza Śleziaka. Grupa pana 
Grzegorza Buckiego w składzie: Kacper Witkowski, 
Maciej Wróbel i Patryk Pawlak przedstawiła projekt 
„Technika i taktyka gry w piłkę koszykową”. Ostatnią 
prezentację zatytułowaną ,,Doradca finansowy - stwo-
rzenie wizualnego narzędzia do optymalnego zarzą-
dzania swoimi zasobami finansowymi” zaprezento-
wał zespół ks. Marcina Kaznowskiego w składzie Jakub 
Kuchta i Grzegorz Tyran.  
 Majmy nadzieję, że każdy, choć w najmniej-
szym stopniu, został skierowany na właściwą ścieżkę 
swojej edukacji. Celem projektów było przecież rozwi-
janie naszej kreatywności i pomoc w poszukiwaniu 
zainteresowań. W imieniu klas drugich gimnazjum 
pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, 
którzy nam w tym pomogli. Bardzo przyjemnie jest 
zatem ogłosić wiadomość, że wszyscy gimnazjaliści 
klas drugich obronili swoje projekty! 

Maria Gut 
                                                                                                  

http://www.4s.pl/
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Gimnazjaliści w Szczyrku  

 17 kwietnia bieżącego roku 
odbyła się pielgrzymka klas trzecich 
gimnazjum do Sanktuarium Matki Bo-
żej Szczyrkowskiej. Pojechaliśmy pro-
sić nie tylko o powodzenie na egzami-
nach, od których zależy wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej, modliliśmy się 
również w intencji wszystkich nauczy-
cieli. Głównym punktem naszego piel-
grzymowania, była oczywiście msza 
święta, której przewodniczył ks. Karol 
Nadratowski. Odmówiliśmy wspólnie 
różaniec, dziękując Bogu za spędzone 
razem trzy lata. Nie zabrakło również 

czasu na rozmowy i zabawy. Dzięki 
uprzejmości gospodarzy mogliśmy 
dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy 
na temat samego miejsca, w którym się 
znajdowaliśmy. Myślę, że mimo desz-
czowej pogody pielgrzymka udała się 
świetnie i będzie bardzo mile wspomi-
nana przez każdego z nas. Wyniki eg-
zaminów dopiero w czerwcu, ale wie-
rzymy, że Pan Bóg wysłuchał naszych 
próśb i każdy otrzyma same stupro-
centowe wyniki!  

 
Marysia Trębacz  

Maturzyści na Jasnej Górze  

 Częstochowa jest miejscem 
cudów. Każdy, kto odda się w opiekę 
Matce Boskiej, dozna potrzebnych mu 
łask, dlatego 24 kwietnia udaliśmy się 
do Niej również my - tegoroczni matu-
rzyści. Tuż przed końcem roku szkol-
nego chcieliśmy prosić Maryję o dar 
mądrości potrzebny na egzaminie doj-
rzałości. Pierwszym punktem progra-
mu była konferencja, która miała przy-
bliżyć uczestnikom pielgrzymki realia 
mediów i prasy. Później wspólnie po-
szliśmy na drogę krzyżową, aby jesz-
cze raz uświadomić sobie, co takiego 

zrobił dla nas Chrystus. Matura w obli-
czu tak wielkiego poświęcenia staje się 
błahostką. Chodząc po wałach jasno-
górskiego sanktuarium, rozważaliśmy 
nasze dotychczasowe życie i wyzna-
czaliśmy sobie cele na przyszłość. 
Zwieńczeniem całego dnia pielgrzymo-
wania była msza przed najświętszym 
obrazem Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Przy wspólnej modlitwie poczuli-
śmy się jednością, a gdy jesteśmy ra-
zem, nic nie jest nam straszne, nawet 
matura. 

Martyna Palka 

Egzamin gimnazjalny odby-
wał się w dniach 23-25 kwiet-
nia.  Gorące modlitwy gimna-
zjalistów zostały wysłuchane 
i w miejsce rozprawki w tym 
roku pojawiła się charaktery-
styka bohatera. Młodzież  
z godnym podziwu opanowa-
niem podchodziła do kolej-
nych testów, aby po trzydnio-
wym maratonie odetchnąć  
z ulgą. Chwilowo szkolne 
życie trzecioklasistów wróciło 
do normy. A tymczasem  na 
świecie zrobiła się wiosna... 

Złote Latawce na pożegnanie  

25 kwietnia w naszej szkole 
odbyła się uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów 
klas maturalnych. Po humorystycznym 
przedstawieniu etapów rozwoju ucznia 
w wykonaniu klasy 2 Lc nadszedł czas 
na uroczystą galę wręczenia Złotych 
Latawców 2013. Laureatami plebiscytu 
w poszczególnych kategoriach zostali: 
Dominika Jarguz - Modeling, Konrad 
Cupiał - Don Juan, Wioletta Stańczyk - 
Najlepszy wokalista minionych trzech lat, 
Tomasz Duda - Wieża roku, Klaudia 
Świerkot - Kontakt roku, Magdalena Frą-
czek - Najbardziej charyzmatyczna osoba, 

Krystian Budziński - Obiekt westchnień 
gimnazjalistek, Urszula Pisarek - Zielona 
wrażliwość, Michał Kalika - Leniwiec 
roku, Andrzej Jończy - Oryginalna fryzu-
ra. 

Następnie ksiądz dyrektor Ze-
non Latawiec wręczył listy gratulacyjne 
rodzicom uczniów, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce lub wyróżnia-
li się w pracy na rzecz szkoły. Podzię-
kował również rodzicom za zaangażo-
wanie w działania Rady Rodziców.  
Z rąk księdza dyrektora statuetki dla 
najlepszego absolwenta odebrali: Anna 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

Fot. Kamil Krzemień 

NAJLEPSI ABSOLWENCI 
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Lichota z klasy 3 La oraz Maciej Pająk  
z klasy 4 tps. Wychowawcy poszcze-
gólnych oddziałów wręczyli swoim 
wychowankom nagrody książkowe. 
Wyróżnieni zostali również członko-
wie orkiestry, honorowi krwiodawcy, 
dziewczęta z zespołu La Gioia, wycho-
wankowie internatu, członkowie samo-
rządu szkolnego, laureaci konkursów  
i olimpiad. Następnie głos zabrał pan 
Wiesław Sojka, prezes Stowarzyszenia 
Byłych Wychowanków Salezjańskich. 
Zaprosił wszystkich absolwentów do 
członkostwa w Stowarzyszeniu oraz 
zachęcał do udziału w zjeździe BWS, 

który w tym roku będzie połączony  
z peregrynacją relikwii św. Jana Bosko. 

Akademię przygotowały klasy 
drugie liceum i trzecie technikum wraz 
z wychowawcami. W ten sposób młod-
si koledzy podziękowali Maturzystom 
za wspólnie spędzone lata. Na koniec 
ksiądz dyrektor życzył Absolwentom 
sukcesów i dojrzałości w dalszym ży-
ciu. 

My również życzymy Drogim 
Maturzystom powodzenia i połamania 
piór na maturze. Pamiętajcie, że Życie, 
to raj, do którego klucze są w waszych rę-
kach! 
 

 Dawid Szczepański 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
DZIEŃ OTWARTY  

25 kwietnia drzwi naszej 
szkoły zostały szeroko 

otwarte dla uczniów koń-
czących w tym roku podsta-

wówki i gimnazja oraz dla 
ich rodziców, którzy mogli 

na własne oczy zobaczyć, 
jak wygląda i jak działa 

szkoła salezjańska. Na jej 
progu powitała gości szkol-
na orkiestra pod batutą ks. 

dyrektora Zenona Latawca. 
Od godziny 10 odpowied-

nio przeszkolona młodzież 
oprowadzała zwiedzających 

po licznych korytarzach, 
piętrach i szkolnych salach. 

Goście, którzy odwiedzili 
nas przed południem, mieli 
okazję wejść do klas, gdzie 

odbywały się jeszcze lekcje. 
Ale i później, bo do godziny 

18, wszelkie drzwi stały 
otworem przed kandydata-
mi do szkoły salezjańskiej, 

którzy nie tyko mogli zapo-
znać się z bogatą ofertą edu-

kacyjną, ale i nauczyć się 
rzeczy w naszej szkole  

niezbędnej:  tańczyć  
belgijskiego!  

 
K.S. 

Kwietniowe spotkanie z rodzicami 

 Humorystycznym przedsta-
wieniem 25 kwietnia 2013 r. rozpoczęła 
się ostatnia wywiadówka dla rodziców 
uczniów naszej szkoły. Przygotowana 
przez klasy 1 Lb i 2 td wraz z wycho-
wawcami: panem Przemysławem Ska-
wickim i panią Agnieszką Pióro scenka 
pt. „Adam i Ewa” wprowadziła 
wszystkich w dobry nastrój.  
 Następnie głos zabrał wicedy-
rektor szkoły, pan Artur Pelo, przed-
stawiając wyniki w nauce poszczegól-
nych klas oraz wyróżniając najlepszych 
uczniów. Przewodnicząca Rady Rodzi-

ców, pani Alina Górniok-Naglik, po-
dziękowała za całoroczną współpracę  
i zaprosiła przybyłych do organizacji  
i wzięcia udziału w IV Pikniku Rodzin-
nym. Na końcu przemówił ks. dyrek-
tor Zenon Latawiec, zapraszając na 
sierpniowe uroczystości związane  
z przybyciem do Oświęcimia relikwii 
św. Jana Bosko. Po wszystkich wystą-
pieniach rodzice rozeszli się do sal, 
gdzie odbyły się indywidualne rozmo-
wy z nauczycielami. 
 

Jolanta Cholewińska 

 Walki na szachownicy 

 Nasz uczeń Wojciech Matusiak 
z klasy 2 Lc uczestniczył w Małopol-
skiej Licealiadzie Młodzieży w  Sza-
chach, a Wojciech Więcek z klasy 2 Gb 
w Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzie-
ży w Szachach. Szczebel wojewódzki  
obu tych imprez odbywał się w dniach 
od 5 do 6 marca 2013 r. w Miejskim 
Domu Kultury w Olkuszu. Nie ukry-
wam, że choć nasza szkoła była organi-
zatorem etapu powiatowego, w którym 
Wojtek licealista zajął pierwsze miejsce, 
a Wojtek gimnazjalista drugie, nie je-
chaliśmy do Olkusza jako faworyci. 

Turnieje były rozgrywane systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund. Am-
bicją chłopaków było, aby nie sprzedać 
skóry zbyt tanio. Czy im się to jednak 
udało, musicie ocenić sami. Wojtek Ma-
tusiak wywalczył 3 punkty, dzięki któ-
rym zajął 20 miejsce na 29 zawodni-
ków. Wojtek Więcek musiał zadowolić 
się 2 punktami i miejscem 44 na 45 star-
tujących. Obaj panowie mają jeszcze 
szanse poprawić swoje wyniki w przy-
szłym roku. I tego się trzymajmy. 

 
Jerzy Orłoś 

Fot. Jerzy Orłoś 
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Koło misyjne i Oratorium  

Poświęcenie Oratorium im. Św. Jana Bosko  

 Oratorium to nie tylko zwy-
kła świetlica, ale DOM, który przy-
garnia, SZKOŁA, która przygotowu-
je do życia oraz PODWÓRKO, gdzie 
spotykają się przyjaciele i radośnie 
spędzają czas. Tutaj dla każdego 
znajdzie się miejsce i uśmiechnięci 
ludzie, którzy zawsze będą gotowi, 
aby pomóc. Młodzież i dzieci, ucz-
niowie naszej szkoły i osoby spoza 
Zakładu Salezjańskiego, wszyscy 
nareszcie mogą w pełni korzystać  
z Oratorium im. Św. Jana Bosko  
w Oświęcimiu, którego oficjalne 
otwarcie miało miejsce 6 kwietnia 
2013 roku. 

 Uroczystość rozpoczęła pan-
tomima, przedstawiająca życie  
i działalność księdza Bosko. Wśród 
licznej publiczności znaleźli się nie-
zwykli goście: Jego Eminencja ks. bp 
Piotr Greger, Prezydent Miasta 

Oświęcim Pan Janusz Chwierut, 
Honorowy Obywatel Miasta Oświę-
cim dr inż. Jan Babiarz oraz ks. in-
spektor  Dariusz Bartocha. Przedsta-
wienie wzbudziło zachwyt wśród 
widzów, a członkom wolontariatu 
misyjnego dodało nieco otuchy  
i pozytywnej energii przed czekają-
cym na nich popołudniem, pełnym 
wrażeń i pracy. Po występie głos 
zabrali dyrektor Zakładu Salezjań-
skiego ks. Bogdan Nowak oraz dy-
rektor Oratorium ks. Andrzej Po-
licht, którzy opowiedzieli o tym, ile 
dobrego dzieje się w murach naszej 
szkoły. Prezydent miasta w swojej 

 W dniu 26.04.2013 roku Ry-
szard Firczyk brał udział w poże-
gnaniu maturzystów w Krakowie – 
Nowej Hucie w salezjańskim LO. Po 
uroczystej mszy św., której prze-
wodniczył ks. dr Adam Nyk – dy-
rektor Zespołu Szkół - nastąpiła 
część oficjalna i zaproszenie 91 ab-
solwentów do wstąpienia w szeregi 
Byłych Wychowanek i Wychowan-

ków Salezjańskich.   
 Następnie każda odchodzą-
ca klasa zademonstrowała wspania-
ły kunszt artystyczny na scenie po-
łączony z bardzo dobrym humo-
rem, radością i optymizmem sale-
zjańskim. Po części artystycznej na-
stąpiło wręczenie odznak BWS  
i zaproszenie na trzydniowe uroczy-
stości z ks. Bosko w Oświęcimiu. 

 Dziękujemy za reprezento-
wanie Stowarzyszenia BWS w tym 
szczególnym dniu członkowi nasze-
go Zarządu – Ryszardowi Firczyko-
wi. 

 

Z wyrazami wdzięczności  
 

Zarząd Główny SBWS   

 14 kwietnia 2013 roku odby-
ło się zebranie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Byłych Wychowan-
ków Salezjańskich. Na spotkaniu 
była obecna Pani Wanda Lizak - 
sympatyczka naszego stowarzysze-
nia, która przetłumaczyła na język 
polski cały Statut Konfederacji Świa-
towej Stowarzyszenia BWS, za co jej 
bardzo gorąco dziękujemy. Pani 

Wanda powiedziała: „To była dla 
mnie przyjemność tłumaczyć ten 
Statut na język polski. Bardzo Pań-
stwu dziękuję za umożliwienie mi 
tej wielkiej przyjemności, dzięki któ-
rej mogłam włożyć swoją cegiełkę  
w to wielkie dzieło, które się doko-
nuje dzięki Państwa działalności  
i wielkiemu zaangażowaniu płyną-
cemu prosto z serca.” 

Jeszcze raz bardzo dziękuje-
my Pani Wandzie za jej zaangażo-
wanie i trud, jaki wkłada z dobroci 
serca dla dobra i ku pożytkowi in-
nych w naszym Stowarzyszeniu 
BWS. Bóg Zapłać.  

 
Ryszard Firczyk 

Stowarzyszenie BWS było obecne...  

Stowarzyszenie Byłych  

Wychowanków Salezjańskich  

Szczególny gość na spotkaniu BWS 
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Z życia parafii 

Misterium Męki Pańskiej  

 Na scenie salezjańskiego sank-
tuarium w Oświęcimiu od 10 marca 
obejrzeć można było Misterium Męki 
Pańskiej w wykonaniu byłych wycho-
wanków salezjańskich przy udziale 
orkiestry. Sztuka, którą po raz pierw-
szy wykonywano przed i po II wojnie 
światowej, przyciągała niegdyś tysiące 
widzów z rożnych rejonów Polski,  
a w samym Oświęcimiu obrosła legen-
dą. Kustosz sanktuarium ks. Marek 
Dąbek SDB wyjaśnia, że Misterium 
Męki Pańskiej w pięciu odsłonach 
przypomina wydarzenia, które roze-
grały się pomiędzy Ostatnią Wieczerzą 
a porankiem Zmartwychwstania.  
Misterium Męki Pańskiej stanowi wie-
loletnią tradycję sceny salezjańskiej,  
o której przed laty pisano: „cieszy się 
ona tak wielkim powodzeniem nie tyl-
ko dzięki pięknej kompozycji artystycz-
nej i starannemu opracowaniu scenicz-
nemu, ale przede wszystkim dlatego, 
że przemawia głębią religijnej prawdy  
i sięga do najgłębszych tajników dusz 
polskich”.  
 Nie sposób nie nadmienić, że 

tradycje salezjańskiego teatru i wycho-
wania przez scenę sięgają swymi ko-
rzeniami św. Jana Bosko. Ten amator-
ski, spontaniczny teatr zawsze wycho-
wywał, uczył miłości do kraju, przy-
czyniał się do rozbudzenia życia religij-
nego i po dziś dzień jest wspaniałą for-
mą działalności stanowiącej dopełnie-
nie życia religijnego naszej parafii.  
 W przeszłości reżyserami i pro-
pagatorami salezjańskich przedstawień 
na oświęcimskiej scenie byli: ks. Stani-
sław Domino, ks. Leon Musielak, ks. 
Aleksander Karkoszka. Autorami 
przedstawienia są sługa Boży ks. Fran-
ciszek Harazim oraz brat prymasa Au-
gusta Hlonda – Antoni.   
 Tegoroczne Misterium Męki 
Pańskiej w pięciu odsłonach wystawiali 
Byli Wychowankowie Salezjańscy przy 
udziale orkiestry pod dyrekcją pani 
mgr Agnieszki Kozieł. Reżyserii spek-
taklu podjął się ks. proboszcz Marek 
Dąbek.  

  
Ks. Karol Nadratowski 

wypowiedzi zapewnił o wsparciu  
i pomocy. Po przemówieniach na-
stąpiła długo oczekiwana chwila, 
najważniejszy moment spotkania - 
obrzęd poświęcenia Oratorium. Ks. 
bp odwiedził i pokropił wodą świę-
coną wszystkie pomieszczenia. Po 
części oficjalnej osoby zainteresowa-
ne zostały na miejscu, aby samo-
dzielnie pozwiedzać  ten wyjątkowy 
obiekt, a także wziąć udział w róż-
nych atrakcjach zaproponowanych 
przez wolontariuszy. Nawet naj-
mniejsi goście znaleźli coś dla siebie. 
W Świecie Dziecka pośród niezli-
czonej ilości balonów zostały przy-
gotowane dla nich różne zabawy. 
Najmłodsi radośnie spędzili czas  
i z całą pewnością możemy stwier-

dzić, że jeszcze nieraz wrócą do na-
szej świetlicy. Kawiarenka wypeł-
niona była nie tylko zapachem kawy  
i pysznych ciast, ale przede wszyst-
kim ludźmi, którzy doskonale czuli 
się w salezjańskiej wspólnocie. Oso-
by, które wolały zająć się czymś in-
nym lub po prostu spalić trochę ka-
lorii po wyjątkowo smacznym po-
częstunku, mogły wziąć udział  
w tańcach integracyjnych lub zagrać  
w tenisa stołowego w salce rekrea-
cyjnej. 
 Jak widać, Oratorium nie 
tylko wychowuje i bawi, ale przede 
wszystkim uczy kontaktu z drugim 
człowiekiem, co jest niezwykle waż-
ne, a w dzisiejszych czasach wręcz 
obowiązkowe, gdyż świat wciąż gna 

do przodu, często zatracając po dro-
dze największe wartości i zapomina-
jąc o tym, co daje najwięcej radości – 
o drugim człowieku. 

 
 

Marta Maślona 
 

Fot. Marcin Szafrański 

Fot. Parafia MBWW 
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Szkolenie na Malcie 

 „Step 2: Transforming Volun-
tarism into Social Entrepreunership” 
to temat szkolenia, w którym mieliśmy 
okazję uczestniczyć. Było ono zorgani-
zowane przez Don Bosco Youth-Net 
(DBYN) w dniach od 31 marca do 7 
kwietnia na Malcie. Spotkanie miało na 
celu przybliżyć uczestnikom wiedzę na 
temat zarządzania projektami społecz-
nymi w kontekście funduszy europej-
skich oraz stanowić bazę dla przy-
szłych projektów międzynarodowych. 

 Grupa 20 uczestników z 10 kra-
jów Europy (Belgii, Malty, Hiszpanii, 
Włoch, Słowenii, Czech, Polski, Anglii, 
Niemiec, Austrii) miała okazję wziąć 

udział w tym treningu, zgłębiając wie-
dzę na temat pisania projektów krok po 
kroku. Uczestniczyliśmy w wykładach 
i pisaliśmy własne projekty, by następ-
nie zaprezentować je przed jury. Kolej-
nym celem tego szkolenia było propa-
gowanie i podtrzymywanie stylu sale-
zjańskiego, który charakteryzuje się 
przede wszystkim pracą z młodzieżą. 
 Przy okazji mogliśmy zobaczyć 
przepiękną stolicę Malty - Vallettę  
i zjeść przepyszną kolację tuż nad brze-
giem Morza Śródziemnego. Byliśmy  
w Mdinie, w której smakowaliśmy mal-
tańskie sery. Poznaliśmy także dokład-
niej Sliemę, która, jak się okazało, ma 
przepiękne skaliste plaże. Raj na ziemi! 
Był to czas na poznanie tradycji, oby-
czajów i kultury krajów, z których 
przybyli uczestnicy szkolenia. To 
wszystko pozwoliło nam nawiązać 
wspaniałe znajomości z tymi ludźmi. 
Serdecznie zachęcamy do włączenia się 
w tę działalność, bo warto!  
 

Anna Ledwoń  
Kamil Krzemień 

Fot. Kamil Krzemień 

Kapituła inspektorialna  

 Według salezjańskich konstytucji Kapituła inspektorialna jest 

„braterskim zebraniem, w którym wspólnoty lokalne umacniają poczucie swej 

przynależności do wspólnoty inspektorialnej poprzez wspólną troskę o sprawy 

ogólne. [...] Podejmuje ona uchwały w sprawach, które odnoszą się do inspekto-

rii. [...] W drodze zwyczajnej Kapitułę inspektorialną zwołuje inspektor co 3 la-

ta.” 

 W dniach 15-20 kwietnia 2013 roku w Krakowie odbyła się właśnie Kapi-

tuła inspektorialna inspektorii św. Jacka, do której należy Zakład Salezjański  

w Oświęcimiu. Naszą placówkę reprezentowali na niej ks. Bogdan Nowak, ks. 

Zenon Latawiec i ks. Marcin Kaznowski. Podczas intensywnych obrad, trwają-

cych od rana do wieczora przez 6 dni, zostały podjęte najważniejsze decyzje do-

tyczące planów rozwoju naszej inspektorii na najbliższe trzy lata.  

 Kapituła wybrała też swego delegata na Kapitułę Generalną, która odbę-

dzie się w przyszłym roku w Rzymie. Delegatem został ks. Tomasz Kijowski. 

 Warto podkreślić, że swój wkład w uświetnienie Kapituły inspektorial-

nej wniosła również nasza młodzież. Podczas ceremonii otwarcia usłyszeliśmy 

koncert orkiestry szkolnej, a grupa teatralna naszego oratorium pod kierownic-

twem Dawida Szydło zaprezentowała pantomimę o ks. Bosko, która spotkała się 

z bardzo żywym przyjęciem. 

 

Ks. Marcin Kaznowski 


