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 IV Salezjański Piknik Rodzinny  

RODZINA NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ!  

25 maja w Oświęcimiu odbył się 
IV Salezjański Piknik Rodzinny pod ha-
słem ,,Rodzina największą wartością’’. 
Honorowy patronat nad Piknikiem obję-
ło Województwo Małopolskie i Miasto 
Oświęcim. Jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem imprezy zorganizowane zo-
stały biegi na 10 km – „Zielona dycha”  
i na 5 km – „Piątka Pileckiego” w ramach 
Majówki z Zadyszką – Oświęcimskim 
Klubem Biegacza. 

 O godzinie 14.00 nastąpiło powi-
tanie specjalnych gości Pikniku, wśród 
których byli: Marszałek Województwa 
Małopolskiego Marek Sowa, Poseł na 
Sejm RP Tadeusz Arkit, Prezydent Mia-
sta Oświęcim Janusz Chwierut, Wójt 
Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa, 
Sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka, zastęp-
ca Starosty Powiatu Oświęcimskiego 

Zbigniew Starzec, Rektor PWSZ  
w Oświęcimiu prof. dr hab. Witold Stan-

kowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki 
dr Artur Fabiś, Członek Zarządu 
„Gazety Krakowskiej” Andrzej Wojdyło. 
Po uroczystym przecięciu wstęgi na sce-
nie zaprezentowała się szkoła tańca Pre-
stiż, a następnie chór Canticorianie. Nie 
zabrakło również występu naszej cudow-
nej orkiestry pod przewodnictwem ks. 
Zenona Latawca. 

Niezwykłą atrakcją dla najmłod-
szych uczestników był występ kuglarzy. 
Wszyscy z wielkim zaciekawieniem ob-
serwowali sztuczki artystów. Kolejnym 
punktem programu była prezentacja 
oświęcimskiego zespołu tańca Hajduki. 
Na scenie występowały także zespoły 
muzyczne: Wolf-pack i Jack Band. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Gwiazdą wieczoru natomiast był Janek 
Samołyk. Nie mogło zabraknąć rów-
nież tańców integracyjnych. Zatańczy-
liśmy m.in. słynną łódeczkę, Ramayę, 
polkę amerykańską oraz belgijskiego. 
O godzinie 18.00 mogliśmy obserwo-
wać wjazd motocyklistów z całej Polski 
na teren zakładu salezjańskiego. Około  
22.00 dzięki firmie Synthos odbył się 
pokaz sztucznych ogni. Po tym 
„magicznym” wydarzeniu rozpoczęła 
się zabawa taneczna przy muzyce ze-
społu Okowita. 

W trakcie Pikniku odbywała 
się loteria fantowa. Można było kupić 
los i wygrać wspaniałe upominki za-
sponsorowane przez firmy: Danone, 
Fiat, Maspex Tychy, Carbud, Mobil 
Top i inne.  Nagrodą główną był bilet 
na październikową pielgrzymkę do 
Włoch orgaznizowaną przez naszą 
szkołę. Nie zabrakło pysznych ciast, 
napojów i kiełbasek z grilla. Najmłodsi 
uczestnicy szaleli na trampolinach, 
dmuchanej zjeżdżalni oraz mogli wziąć 
udział w warsztatach florystycznych 
zorganizowanych przez Stowarzysze-
nie Florystów Polskich. 

Świetną organizację przedsię-
wzięcia zawdzięczamy przede wszyst-
kim Radzie Rodziców działającej  
w naszej szkole na czele z przewodni-
czącą panią Aliną Górniok-Naglik, Sto-
warzyszeniu Byłych Wychowanków 
Salezjańskich, księżom dyrektorom: 

Bogdanowi Nowakowi i Zenonowi 
Latawcowi oraz uczennicom i uczniom 
wszystkich typów szkół, którzy z zapa-
łem zaangażowali się w przygotowa-
nie Pikniku, zarówno poprzez zgroma-
dzenie fantów na loterię, upieczenie 
ciast, jak i obsługę stoisk w trakcie im-
prezy. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tej imprezy, dlatego za wszel-
ką pomoc i każdy najdrobniejszy gest 
serdecznie dziękujemy społeczności 
szkolnej, wolontariuszom, rodzicom, 
nauczycielom, księżom, sponsorom, 
organizacjom i wszystkim dobrodzie-
jom.  Patronami medialnymi Salezjań-
skiego Pikniku były: „Gazeta Krakow-
ska”, „Fakty Oświęcim”, „Głos Ziemi 
Oświęcimskiej”, tygodnik katolicki 
„Niedziela”, MałopolskaOnline oraz 
Studio Don Bosco Oświęcim. 

Całkowity dochód z pikniku 
został przeznaczony dla naszego kolegi 
Wojtka i jego taty, których niedawno 
dotknęła ogromna tragedia rodzinna.  

Myślę, że Salezjański Piknik 
Rodzinny to doskonała forma spędze-
nia czasu w gronie bliskich i przyjaciół. 
Wszyscy dobrze się bawili. Chociaż na 
początku postraszyło nas deszczem, to 
nikt nie narzekał. Na szczęście się wy-
pogodziło i słońce przyciągnęło wielu 
gości. Miejmy nadzieję, że za rok rów-
nież zostanie zorganizowana tak wspa-
niała impreza. 

 

Katarzyna Szymonek 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

System wychowawczy ks. Bosko, cz. 7  

Cechą charakterystyczną każdej 
salezjańskiej placówki wychowawczej, 
odróżniającą je od innych instytucji tego 
typu, jest stała asystencja wychowawców, 
polegająca na ich fizycznej obecności we 
wszystkich miejscach, w których przeby-
wają w danej chwili wychowankowie. 
Dyżury wychowawcze i obowiązki wy-
chowawców-asystentów są planowane  
w taki sposób, by przy każdej zmianie 
punktu programu jeden z wychowaw-
ców jako ostatni opuszczał poprzednie 
miejsce pobytu, zaś inny w tym samym 
czasie witał wychowanków w nowym 

pomieszczeniu.  
Nieustanna obecność wycho-

wawcy jest spełnieniem podstawowej 
zasady systemu zapobiegawczego mó-
wiącej o postawieniu wychowanka  
w sytuacji „niemożności grzeszenia”,  
a więc dokonywania niewłaściwych wy-
borów. Taka forma jest jednak bardzo 
wymagająca dla samego wychowawcy, 
od którego wymaga się stałej czujnej 
obecności.  

Dla ks. Bosko miejscem szczegól-
nego oddziaływania wychowawczego 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

http://janbosko.esalezjanie.pl/ 

Fot. Zbiory szkoły 
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pozostawała zawsze rekreacja, rozumiana 
jako czas spędzany aktywnie i wspólnie 
na wolnym powietrzu lub w pomieszcze-
niu do tego przeznaczonym. Intuicja ks. 
Bosko słusznie podpowiadała mu, że to 
właśnie tam, a nie w szkole czy kościele, 
młody człowiek ściąga z siebie wszystkie 
maski i jest naprawdę „sobą”. Z tego też 
względu usilnie zalecał swoim współpra-
cownikom wytrwałą obecność z chłopca-
mi w czasie zabaw i gier, gdyż dostarcza-
ją one ogromnych możliwości obserwa-
cyjnych i okazji do dyskretnych inter-
wencji wychowawczych. W tym kontek-
ście łatwo zrozumieć, dlaczego ks. Bosko 
tak dużą wagę przywiązywał do sportu, 
aktywnego wypoczynku i atrakcyjnie 

zorganizowanego czasu wolnego.  
Jan Bosko wielokrotnie też po-

wtarzał, że warunkiem skutecznego wy-
chowania jest stworzenie wychowanko-
wi prawdziwego domu, w którym  
„w klimacie wzajemnego zaufania i co-
dziennego przebaczania doświadcza się 
potrzeby i radości dzielenia się wszyst-
kim, a wzajemne odnoszenie się do siebie 
kształtują nie tyle przepisy prawne, ile 
odruchy serca i wiara”. W praktyce ozna-
cza to: prymat relacji nad regulaminem, 
życzliwego upomnienia nad karą, po-
chwały nad naganą, bezpośredniości nad 
dystansem, humoru nad powagą, prze-
baczenia nad duchem rewanżu, rozmo-
wy nad moralizatorstwem, i miłości nad 
sprawiedliwością. 

Ks. Marcin Kaznowski 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Wychowanie to sprawa serca 
SAVIONALIA 2013 

 Już po raz kolejny grupa 
uczniów naszej szkoły wzięła udział  
w trzydniowym inspektorialnym świę-
cie młodzieży. 10 maja 2013 r. w gorące 
popołudnie przybyliśmy na krakowską 
Łosiówkę. Z upływem czasu groma-
dziło się coraz więcej młodzieży. At-
mosfera była niezwykle pogodna. 
 Savionalia rozpoczęły się pre-
zentacją placówek. Nie zabrakło tań-
ców, śpiewów i zabawnych skeczy. 
Pierwszy dzień zakończyliśmy chwilą 
wyciszenia podczas adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Następny dzień 
upłynął na konkursach, zabawach  
i tańcach. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Odbył się m.in. festiwal teatral-
ny, filmowy, Bosca Fota, wielobój dla 
dzieci, warsztaty, turniej dominikowy. 
Pogoda dopisywała. Wszędzie pano-
wała radosna atmosfera. Był też czas 
na wyciszenie i modlitwę podczas na-
bożeństwa o wyjątkowym charakterze, 
gdyż zostało ono uświetnione wystę-
pem Saltrom Gospel Choir. Następnie 
przyszedł czas na koncert zespołu 
„Strona B”, który porwał do zabawy 
nawet tych najbardziej odpornych na 
muzykę.  
 Poranek misyjny i Eucharystia 

z rozesłaniem młodych ludzi na misje, 
to najważniejsze punkty trzeciego dnia 
świętowania. 
 Savionalia zakończyło ogłosze-
nie wyników konkursów oraz wręcze-
nie pamiątek oraz medali i pucharów 
za igrzyska inspektorialne SALOS.  
W klasyfikacji generalnej (oceniane 
były m.in. stroje, flagi, prezentacja pla-
cówki, udział w poszczególnych kon-
kursach, doping na turnieju dominiko-
wym). Zwyciężył Rzeszów, zaraz po 
nim na podium stanął Lublin. Oświę-
cim wraz z Pogrzebieniem znalazł się 
na 3 miejscu. Jak to mówią, wszystko, 
co dobre, szybko się kończy, więc na-
deszła chwila pożegnania. Przygnębie-
nie nie jest jednak całkowite, bo wszy-
scy dobrze wiemy, że za rok znów się 
spotkamy. Nowe przyjaźnie, śpiewy, 
tańce, wspólna modlitwa - to tylko nie-
które elementy SAVIONALÓW. Nie 
byłeś? Czekamy na Ciebie za rok. Na 
pewno nie pożałujesz! 
 

  Agnieszka Flasz 
  

http://sdb.org.pl 

http://www.sdb.krakow.pl/ 
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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 . . .  

Obchody 3 Maja 

 Z okazji Święta Narodowego 
Trzeciego Maja odbyły się uroczystości 
upamiętniające tę wyjątkową w historii 
Polski datę oraz tych, którzy poprzez 
Ustawę Rządową z 1791 r. chcieli zre-
formować chylącą się ku upadkowi 
Rzeczpospolitą. W tym dniu obchodzi-
liśmy również święto Maryi Panny 
Królowej Polski jako pamiątkę ślubów 
lwowskich złożonych przez króla Jana 
Kazimierza w 1656 roku podczas poto-
pu szwedzkiego.  
 Te ważne wydarzenia zostały 
przywołane podczas uroczystego ape-
lu porannego we wtorek 30 kwietnia. 
Uczniowie z klasy 2 La przypomnieli 
najważniejsze fakty związane z uchwa-
leniem Konstytucji i znaczenie tego 
dokumentu w historii naszego narodu. 
Uroczystości miejskie rozpoczęły się  
3 maja o godzinie 9. mszą świętą  
w kościele pw. Matki Bożej Wspomo-

żenia Wiernych. Szczególnie wzrusza-
jące było kazanie wygłoszone przez ks. 
proboszcza Marka Dąbka. Zwrócił on 
bardzo mocno uwagę na to, że zako-
rzenione głęboko w tradycji wartości, 
takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna są 
współcześnie odrzucane, chociaż przez 
wieki stanowiły fundament odbudowy 
naszego kraju. Ks. proboszcz wielo-
krotnie przywoływał postacie, które  
w szczególny sposób zapisały się  
w historii ojczyzny, działając dla jej 
dobra. Byli to m.in. Cyprian Kamil 
Norwid, Maria Konopnicka, ks. kard. 
August Hlond, prymas tysiąclecia 
kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.  
 Po mszy świętej władze mia-
sta, poczty sztandarowe, delegacje  
i przybyli na uroczystości oświęcimia-
nie przemaszerowali na plac Tadeusza 
Kościuszki. Tam na Grobie Nieznane-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Fot. K. S. 

Pamięci pomordowanych w Katyniu  

 22 kwietnia w naszej szkole 
gościliśmy członków Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich. Przedstawiciele 
każdej z klas mieli okazję poznać tę 
najnowszą i zarazem bolesną historię 
naszego narodu. Na początku głos 
zabrała pani prezes – Izabella Sariusz-
Skąpska. Jej wykład miał na celu przy-
bliżenie nam historii czwartego cmen-
tarza katyńskiego w Bykowni koło 
Kijowa, który został otwarty dopiero 
pod koniec 2011 r. Rodziny pomordo-
wanych tam Polaków i Ukraińców 
musiały ponad 70 lat czekać, żeby  
w końcu mogły zapalić świeczkę  
i pomodlić się nad grobem swoich 
bliskich. Przejmujące były również 
zdjęcia zrobione na miejscu – zarówno 
przed otwarciem cmentarza, jak i te 
współczesne. Od kolejnych członków 
stowarzyszenia usłyszeliśmy wiele na 
temat zsyłek na Syberię i kazachskie 

stepy.  
 Głównym punktem tegorocz-
nego spotkania była msza święta  
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, 
w której uczestniczyła również mło-
dzież z innych szkół. Tam ponownie 
głos zabrała pani prezes, która pod-
kreśliła, że sprawa katyńska nie jest 
jeszcze do końca zamknięta. Ciągle 
nie wiemy, gdzie zamordowani byli 
pozostali jeńcy wojenni. Modlimy się 
za ofiary tej okrutniej zbrodni dokona-
nej przez NKWD, lecz  również dzię-
kujemy za to, ile już udało się zrobić 
w sprawie wyjaśnienia okoliczności 
mordu na polskich oficerach. Pani 
prezes prosiła o modlitwę także za 
Białoruś, gdyż tam, koło Mińska, 
prawdopodobnie spoczywają ciała 
kolejnych 3,5 tys. ofiar stalinizmu.  

 
Artur Olejarz 
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25 stycznia 2011 
roku w naszej szkole 
otwarta została Akade-
mia CISCO. Kurs trwa 

jeden rok kalendarzowy, 
a uczniowie mają 10 mie-
sięcy na zaliczenie kolej-
nych chapterów. Prze-

bieg procesu nadzorują 
certyfikowani instrukto-
rzy Akademii CISCO:  
mgr inż. Artur Pelo oraz 
mgr inż. Jerzy Orłoś. 

  10 kwietnia 
kurs CISCO ukończyła 
kolejna grupa osób z kla-
sy matematyczno-infor- 
matycznej  1Lc:  Dorota 
Sternat, Justyna Szymo-
nek, Agata Parzyszek, 
Julia Wronka, Aleksan-
dra Różycka, Jakub Tatar 
i Grzegorz Więcek. 

 
Aleksandra Różycka 

go Żołnierza wraz z innymi delegacja-
mi złożyliśmy cześć wszystkim walczą-
cym o wolną Polskę w czasie zaborów. 
Pan Prezydent Janusz Chwierut zwró-
cił w swoim przemówieniu uwagę na 

to, iż Konstytucja 3 maja nie uratowała 
Rzeczypospolitej, jednak stała się sym-
bolem odrodzenia kraju zarówno dla 
walczących w czasach zaborów o wol-
ność, jak i dla współczesnych pokoleń 
Polaków. 

Artur Olejarz  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Olimpiada Motoryzacyjna 

 11 maja 2013 roku w głównej 
siedzibie firmy BOSCH w Warszawie 
odbył się finał Olimpiady Motoryzacyj-
nej organizowanej przez Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności wraz z mie-
sięcznikiem AUTO MOTO Serwis. Pa-
tronat nad Olimpiadą objęło Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Wśród fina-
listów znalazł się uczeń naszej szkoły 
Maciej Pająk, który podobnie jak 17 
innych osób przebrnął trudy półfinału.  
 Na miejscu uczestnicy zostali 
powitani przez organizatorów i podzie-
leni na dwuosobowe zespoły, wykonu-
jące zadania praktyczne. Podczas wy-
konywania zadań przez zespoły pozo-
stali uczestnicy wraz z opiekunami bra-
li udział w prelekcjach tematycznych 
związanych z rozwojem motoryzacji 
przedstawianych przez organizatorów 
konkursu. 

 Po podliczeniu wyników egza-
minu pisemnego oraz praktycznego 
okazało się, że Maciek zajął 14 miejsce. 
Jest to wielki sukces zarówno jego sa-
mego, jak i szkoły, tym bardziej, że do 
półfinału przystąpiło blisko 500 
uczniów z całej Polski reprezentujących 
167 szkół samochodowych. W klasyfi-
kacji końcowej nasza szkoła uplasowa-
ła się na 7. miejscu wśród szkół samo-
chodowych w kraju. 
 Każdy uczestnik został obdaro-
wany licznymi upominkami, a dodat-
kową nagrodą przyznawaną przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej było 
zwolnienie z obowiązku pisania egza-
minu zawodowego w części teoretycz-
nej każdego z finalistów. 

 
Szymon Matyja 

Noc filmowa 

W nocy z 26 na 27 kwietnia 
mieliśmy okazję uczestni-

czyć w drugiej już nocy fil-
mowej zorganizowanej 

przez naszą panią wycho-
wawczynię Joannę Fijał 

oraz pana Łukasza Ślezia-

ka. W maratonie uczestni-
czyła tylko nasza klasa - 

2Gb. O godzinie 19 byliśmy 
już wszyscy w salce rekrea-
cyjnej szkolnego oratorium. 

Przystąpiliśmy do uroczy-
stego otwarcia naszej im-
prezy, tj. zjedzenia pysz-

nych tortów urodzinowych 
przygotowanych przez na-

szą koleżankę. Następnie 
zaszyliśmy się w śpiwory  

i zaczęliśmy nasz maraton. 
Podczas oglądania pałaszo-

waliśmy chipsy, popcorn, 
żelki, a to wszystko popija-

liśmy Coca-Colą i innymi, 
jak to mówią dorośli, 

„NIEZDROWYMI” napoja-
mi.  Chociaż całą noc spę-

dziliśmy w szkole na oglą-
daniu filmów, to i tak było 

to dla nas za mało, więc 
mamy nadzieję, że podczas 

wycieczki klasowej również 
nadarzy się okazja, aby 

obejrzeć jakiś ciekawy film 
w gronie klasy. 

 
Agnieszka Górska   

 Maksymilian Mleczko 

CISCO - finał 

Fot. Kacper Mlostek 
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Koncert dla Hani 

 17 maja 2013 r. odbył się kon-
cert charytatywny dla niewidomej Ha-
ni. Ta dwulatka cierpi na nieuleczalną 
chorobę oczu. Rehabilitacja to dla niej 
szansa na zahamowanie dalszych po-
wikłań. Organizatorzy koncertu, czyli 
klasa 1 Lb, zapewnili przybyłym go-
ściom poczęstunek i dobrą zabawę. 
Sporą publiczność  rozgrzał zespół Ra-
in Again swoim debiutanckim wystę-
pem. Następnie mogliśmy usłyszeć 
znane nuty zespołu Wolf-pack, grające-
go wiele klasycznych utworów. Wszy-
scy świetnie się bawili. Na końcu nasza 

koleżanka, Joanna Gwizdoń, piosenką 
„Jak orła cień”,  wprawiła wszystkich 
w nastrój zadumy. Wieczór zakończył 
występ klasy 1 Lb która wykonała pio-
senkę Bon Jovi  „It's My Life”. Nie mo-
gło zabraknąć też kilku słów od Hani  
i jej mamy, Doroty. Dzięki naszym wo-
lontariuszom sprzedającym ciasta na 
korytarzu szkolnym i na rynku uzbie-
raliśmy sporą kwotę dla Hani. Dzięku-
jemy wszystkim za wsparcie. 

 
 

Jolanta Cholewińska 

Salezjanin silny duchem 

 Ks. Bogdan Nowak, dyrektor 
Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu, należy do grona pięciu 
laureatów II plebiscytu „Gazety Kra-
kowskiej” Silny Człowiek Małopolski 
Zachodniej. Czytelnicy mogli głosować 
na jednego z 24 kandydatów za pomo-
cą kuponów, które drukowane były na 
łamach gazety, i SMS-ów.  
 Ostatecznie tytuł Silnego Czło-
wieka Małopolski Zachodniej 2013 
zdobył Jerzy Chylewski z Andrycho-
wa. Ksiądz Nowak długo był liderem 
rankingu. W sumie otrzymał 1241 gło-
sów i zajął drugie miejsce. Popularność 
księdza dyrektora jest dowodem uzna-
nia dla dzieła salezjańskiego w Oświę-
cimiu, które liczy sobie już 115 lat. Tak-
że ten rok będzie wyjątkowy zarówno 
dla salezjanów, jak i dla miasta.  
W sierpniu św. Jan Bosko ogłoszony 
zostanie patronem Oświęcimia. Zda-
niem ks. Nowaka jest to postać, która 
kojarzy się z otwartością na młodzież  
i na przyszłość, a tego właśnie potrze-
buje Oświęcim.  
 Uroczyste podsumowanie ple-
biscytu z wręczeniem nagród odbyło 
się w Teatrze im. J. Słowackiego w Kra-
kowie w piątek 17 maja. Wojciech Har-
pula, redaktor naczelny „Gazety Kra-
kowskiej”, powiedział, że wszystkie 
głosy to wyraz uznania dla ludzi nietu-

zinkowych, cieszących się autorytetem, 
pełnych pasji zawodowej i społecznej. 
Laureaci plebiscytu to ludzie „silni 
charakterem, silni przekonaniami, silni 
rozumem i silni wiarą w sens społecz-
nej aktywności.” 
 „Sama nominacja to było dla 
mnie wielkie przeżycie. Mam 900 
uczniów i to im dedykuję tę nagrodę” 
- mówił ks. Nowak podczas gali wrę-
czenia statuetek dla NAJSILNIEJ-
SZYCH. 
 
Gratulujemy Księdzu Bogdanowi tak 
wysokiej drugiej lokaty. We wszyst-
kich pozostałych kategoriach nasz 
Ksiądz Dyrektor jest absolutnie bez-
konkurencyjny! 

 
K.S. 

W lutym br. Rada Szkół 
Katolickich dokonała wy-
boru zarządu na nową 
trzyletnią kadencję. Z ra-
dością przyjęliśmy wiado-

mość, że ksiądz dyrek-
tor Zenon Latawiec zo-
stał przewodniczącym 
Rady. Przypomnijmy, że 
Rada Szkół Katolickich 
powołana w 1994 roku 
wspiera rozwój szkół ka-
tolickich, koordynuje 
współpracę między szko-
łami w zakresie wycho-
wania i nauczania, organi-
zuje szkolenia i kursy dla 
nauczycieli. RSK pozosta-
je pod opieką Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Ks. Bogdan Nowak  

i ks. Zenon Latawiec 
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Dekret zatwierdzający św. Jana Bosko  
na patrona miasta Oświęcim 
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Pielgrzymka do Włoch z salezjanami  

„Nie ma to jak przed siebie iść, jasnym dniem,  
pełną gwiazd nocą...” 

 
Niedziela, 28.04. 
Naszą pielgrzymkę do Włoch, zorganizowaną przez ks. 
Andrzeja Polichta, rozpoczęliśmy od Mszy Św. w kapli-
cy Zakładu Salezjańskiego. Wieczorem zatrzymaliśmy 
się w Wiedniu, jednej z najstarszych europejskich stolic. 
Zwiedziliśmy katedrę św. Szczepana, która jest symbo-
lem Wiednia. Zobaczyliśmy także Hofburg, siedzibę 
austriackich cesarzy. Po spacerze wyruszyliśmy w dal-
szą drogę. 

Poniedziałek, 29.04. 
Rano przyjechaliśmy do Wenecji. Od razu udaliśmy się 
na Plac św. Marka, uznawany za najpiękniejszy „salon 
świata”. Zwiedziliśmy Bazylikę św. Marka, w której 
mieliśmy Mszę Św. Później chętni dodatkowo mogli 
podziwiać z dzwonnicy panoramę miasta. Wenecja to 
labirynt wysepek, kanałów i mostów, o czym mogliśmy 
się przekonać podczas spaceru, ale nadaje jej to niepo-
wtarzalnego uroku. Wieczorem dojechaliśmy do Foli-
gno, które było naszym domem na czas pielgrzymki. 
 
Wtorek, 30.04. 
W kolejnym dniu zwiedzaliśmy Nursję, gdzie  urodzili 
się św. Benedykt, jeden z patronów Europy, i św. Scho-
lastyka. Św. Benedykt założył zakon benedyktynów  
i ułożył pierwszą regułę zakonną. Św. Scholastyka zało-
żyła żeńską linię tego zakonu. Benedyktyni odegrali 
bardzo dużą rolę w chrystianizacji Europy i krzewieniu 
kultury chrześcijańskiej. Na ruinach domu rodzinnego 
świętych został wzniesiony kościół pw. św. Benedykta  
i przylegający do niego klasztor benedyktynów.  
W podziemiach kościoła zachowana jest część muru, 
który stanowił dom rodzinny św. Benedykta i św. Scho-
lastyki. Po południu wyruszyliśmy do Roccaporeny. To 

tu urodziła się św. Rita i mieszkała do czasu wstąpienia 
do zakonu. Na szczycie wzgórza Scoglio, gdzie czas na 
modlitwie spędzała św. Rita, została wzniesiona kapli-
ca. Prowadzi tam wiele schodów, przy których znajdu-
ją się stacje Drogi Krzyżowej. W kaplicy na wzgórzu ks. 
Andrzej odprawił dla nas Mszę Św. Zobaczyliśmy tak-
że dom św. Rity i jej męża, grotę św. Rity oraz kościół, 
do którego uczęszczała, i w którym brała ślub. 
 
Następnie pojechaliśmy do Cascii, gdzie zwiedziliśmy 
Bazylikę św. Rity. W nawie bocznej, w szklanej trumnie 
znajduje się ciało świętej w nienaruszonym stanie. 
Twarz, dłonie i stopy są zmumifikowane. W Cascii 
można również zobaczyć m.in. celę św. Rity i ogród. 
Św. Rita jest patronką spraw trudnych i beznadziej-
nych. Wybaczyła zabójcom męża i doprowadziła do 
pogodzenia zwaśnionych rodzin. Starała się też łago-
dzić u synów chęć zemsty za śmierć ojca.  Św. Rita 
uważała, że lepiej jest umrzeć przebaczając, niż żyć bez 
przebaczenia. Kobiety, które jak św. Rita zdobyły się na 
heroiczny gest przebaczenia, otrzymują nagrodę jej 
imienia. Jednymi z laureatek są Eleni i Marianna Popie-
łuszko. Przebaczyły one mordercom swoich dzieci. 
Wieczorem obejrzeliśmy pierwszą część filmu o św. 
Franciszku i św. Klarze.  
 
Środa, 01.05. 
Naszym celem był Rzym. Pobyt w Wiecznym Mieście 
rozpoczęliśmy od audiencji u Papieża Franciszka na 
Placu św. Piotra. Było to dla nas duże przeżycie. Na-
stępnie wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Zobaczy-
liśmy m.in. Zamek św. Anioła. Pełnił on rolę strategicz-
ną jako  zamek-forteca. Następnie przeszliśmy na Kapi-
tol, jedno z siedmiu wzgórz, na których założony został 
Rzym. Zwiedziliśmy także Forum Romanum, będące 
niegdyś sercem republikańskiego Rzymu. Zobaczyli-
śmy również miejsce, gdzie znajdował się Circus Maxi-
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mus, w którym odbywały się wyścigi rydwanów; Kolo-
seum, miejsce igrzysk i prześladowań chrześcijan, a tak-
że Łuk Konstantyna. Łuki triumfalne wznoszono na 
cześć zwycięskich wodzów, ale w chwili triumfu nie-
wolnik przypominał dumnemu wodzowi, że jest czło-
wiekiem. Po powrocie do Foligno mieliśmy Mszę Św., 
po której obejrzeliśmy drugą część filmu  o św. Francisz-
ku i św. Klarze. 
 
Czwartek, 02.05. 
Pojechaliśmy do Asyżu, miasta św. Franciszka i św. Kla-
ry. Św. Franciszek założył zakon franciszkanów należą-
cy do tzw. zakonów żebrzących, które utrzymywały się 
tylko z jałmużny. Zapoczątkował również zwyczaj bo-
żonarodzeniowych szopek. W Asyżu zwiedziliśmy Ba-
zylikę św. Franciszka, po której oprowadzał nas, pocho-
dzący z Harmęż, franciszkanin Stanisław Rochowiak.  
W Bazylice Dolnej znajduje się krypta św. Franciszka.  
 
Następnie zwiedziliśmy Muzeum Misyjne, a później 
udaliśmy się do Bazyliki św. Klary. Można w niej zoba-
czyć krzyż, przed którym modlił się św. Franciszek  

w kościele San Damiano. Miał z niego usłyszeć głos sa-
mego Chrystusa. Klara, podobnie jak Franciszek, porzu-
ciła dostatnie życie i poszła drogą franciszkańskiego 
ubóstwa. Założyła klauzurowy zakon klarysek. Jest po-
chowana w krypcie bazyliki. 
 
Po południu zwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Aniel-
skiej, w której znajduje się kaplica Porcjunkula, podaro-
wana św. Franciszkowi przez benedyktynów oraz kapli-
ca śmierci św. Franciszka. Przeniosły one nas do czasów 
świętego. W bazylice mieliśmy Mszę Św. Zobaczyliśmy 
też Ogród Różany, w którym rosną krzewy róż bez kol-
ców. Według tradycji św. Franciszek, nie chcąc ulec po-
kusie, rzucił się w krzaki róż i wtedy róże straciły kolce. 
 
Piątek, 03.05. 
Ponownie wyruszyliśmy do Rzymu. Tym razem zwie-
dziliśmy Bazylikę św. Jana na Lateranie (przez wiele lat 

Lateran był siedzibą papieży). Wewnątrz można zoba-
czyć baldachim, pod którym tylko papież może odpra-
wiać Mszę Św. W pobliżu bazyliki znajdują się Święte 
Schody. To po nich Chrystus szedł na przesłuchanie do 
Piłata. Przywiozła je z Jerozolimy św. Helena, matka 
cesarza Konstantyna Wielkiego, który przyznał chrześci-
janom wolność wyznania. 
 
Byliśmy także w Bazylice św. Piotra. Została ona wybu-
dowana w miejscu, gdzie znajduje się grób świętego 
(mieści się on pod głównym ołtarzem). W bazylice jest 
kilka miejsc, które szczególnie przyciągają pielgrzymów. 
To przede wszystkim grób bł. Jana Pawła II, przy któ-
rym mieliśmy możliwość pomodlenia się. To także 
„Pieta” Michała Anioła, figura św. Piotra oraz podzie-
mia, tzw. Groty Watykańskie, w których znajdują się 
grób św. Piotra oraz groby innych papieży. Zobaczyli-
śmy również najsłynniejszą fontannę rzymską, Fontannę 
di Trevi, która jest wciśnięta w niebywale ciasną prze-
strzeń. Centralną postacią jest Neptun, zwany też Ocea-
nem. 
 
Zwiedziliśmy też Bazylikę św. Pawła za Murami. 
Wzniesiono ją w miejscu, gdzie pochowany został św. 
Paweł. Szczególną uwagę zwracają medaliony z wize-
runkami papieży, od św. Piotra do Benedykta XVI. 
Urzekły nas także niesamowita cisza i spokój, jakie pa-
nowały w bazylice. To właśnie tutaj mieliśmy Mszę Św. 
 
Sobota, 04.05. 
Po śniadaniu rozpoczęliśmy przygotowania do wyjaz-
du. Niektórzy postanowili jeszcze pospacerować po 
okolicy. Po Mszy Św. i ostatnim obiedzie w Foligno ks. 
Andrzej poświęcił nasze dewocjonalia. Potem wyruszy-
liśmy w drogę do Polski. 
 
Niedziela, 05.05. 
Wróciliśmy do Oświęcimia pełni niezapomnianych 
przeżyć i wrażeń. Pielgrzymkę zakończyliśmy Mszą Św. 
w kaplicy Zakładu Salezjańskiego. I choć pielgrzymka 
się skończyła, to na zawsze pozostaną nam z niej miłe 
wspomnienia. 
 
„Jest tyle rzeczy, za które nie można zapłacić pieniędzmi, tyl-

ko uśmiechem, chwilą uwagi i prostym dziękuję.”  
 

 
Księże Andrzeju, dziękujemy za wszystko!  

 
Renata Jarnot 
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Na antenie TV Trwam 

 We wtorek 21 maja 2013 roku 
doborowa ekipa z naszej szkoły  
w składzie: ks. dyr. Zenon Latawiec, 
pan Andrzej Wanat, Artur Olejarz, 
Bartłomiej Sikora i Stanisław Juszczyk 
wyjechała do Torunia, gdzie wzięła 
udział w programie „Wiadomości ze 
szkolnej ławki” emitowanym przez 
Telewizję Trwam.  
 Po nieco nużącej sześciogo-
dzinnej jeździe (z przerwą na pyszny 
obiad) dotarliśmy do studia nagrań, 
gdzie spotkaliśmy się z naszym ks. 
proboszczem Markiem Dąbkiem, ks. 
Aleksandrem Karkoszką oraz z panem 
Kazimierzem Hanikiem, którzy mieli 
wystąpić w audycji Radia Maryja. Nie-
długo potem dołączył do nas ks. Wal-
kowiak i zaczęły się przygotowania do 
występu. Każdy z nas musiał obowiąz-
kowo przejść charakteryzację polegają-
cą na nałożeniu na twarz specjalnego 
pudru zapobiegającemu „świeceniu 
się” twarzy.  
 O godz. 18.15 rozpoczął się 
program. Po zakończeniu mieliśmy 
możliwość obejrzenia całego studia, 

które wywarło na nas ogromne wraże-
nie. Wieczorem zmęczeni, ale zadowo-
leni udaliśmy się na pizzę, aby uczcić 
udany występ. Noc spędziliśmy w Do-
mu Słowa.  
 Następny dzień rozpoczęliśmy 
mszą św. i smacznym śniadaniem  
w domu pielgrzyma. Następnym 
punktem programu było zwiedzanie 
studia Radia Maryja. Było to dla nas 
niezwykłe przeżycie - zobaczyć  
wszystko od kulis. Oprowadzeni zo-
staliśmy po studiach nagrań, monta-
żowniach i wielu, wielu innych po-
mieszczeniach. Najbardziej urzekła nas 
chyba panująca wszędzie atmosfera 
niezwykłej życzliwości i spokoju. Na 
koniec oprowadzono nas po Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu prowadzonej przez księży 
redemptorystów, gdzie kształcą się 
przyszli dziennikarze, montażyści, 
graficy komputerowi. Około południa 
spakowaliśmy się i ruszyliśmy w dro-
gę powrotną. 

 
Stasiu Juszczyk 

www.bzcz.pl  

Gdy zakwitną kasztany...  

Wtorek, dokładnie 7 maja, go-
dzina 9.00. Główny korytarz szkoły 
świeci pustkami, gdzie się wszyscy 
podziali? Odpowiedź jest prosta... roz-
poczęły się matury! Jeszcze tylko 
sprawdzenie obecności, krótka modli-
twa, kodowanie prac i prawie 3 godzi-
ny skupienia, które mogą otworzyć 
szerokie perspektywy dla tegorocz-
nych maturzystów lub zniszczyć ich 
plany o wielkiej karierze. Ale nie ma 
odwrotu, w końcu 30% to dużo  
i mało. 
 Dzisiaj jesteśmy już po wszyst-
kim i choć za parę lat będziemy się  
z tego śmiali, to nikt nie zapomni stre-
su i nerwów związanych z maturami. 
Na początku pisaliśmy egzamin z języ-
ka polskiego. Nawet humaniści czuli 
lekki stres, bo nigdy nie wiadomo, jaki 

temat na wypracowaniu się trafi. Ale 
udało się. Pierwszy dzień za nami.  
 Kolejny zmusił nas do wyka-
zania się wiedzą matematyczną i lo-
gicznym myśleniem. Nie było tak źle, 
jak wszyscy zakładali. W tym roku 
komisja egzaminacyjna zlitowała się 
nad biednymi maturzystami. Na sam 
koniec został język angielski. Dla nie-
których była to tylko formalność, ale 
nie ma się co dziwić, skoro pięć razy  
w tygodniu przez trzy lata zdążyliśmy 
napisać kilkadziesiąt listów prywat-
nych i oficjalnych.  
 Po tych trzech dniach ogrom-
nego umysłowego wysiłku każdemu 
należały się wakacje, jednak to jeszcze 
nie koniec! Zostały egzaminy ustne. 
Najbardziej przeżywałam egzamin  
z języka polskiego, bo przez 15 min. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=Jkr-iyC84A0ZcM&tbnid=OvfD3Rb80m88uM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbzcz.pl%2F482%2Ftorun-bardzo-fajne-miasto-ktore-ostatnio-odwiedzilem%2F&ei=api0UZOuNfCA0AXty4HQBg&bvm=bv.47534661,d.bGE&ps
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musiałam prezentować wcześniej wy-
brany i opracowany temat. To dość 
trudne pod względem emocjonalnym, 
bo komisja dokładnie przysłuchuje się 
temu, co mówisz, przygląda się twojej 
postawie i przez cały czas jest skupiona 
tylko na tobie. Jeszcze te pytania, które 
niejednego „rozłożyły na łopatki”. Nie 
ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło. Nabraliśmy nowego doświadcze-
nia, a podczas egzaminu ustnego z ję-

zyka angielskiego poczuliśmy się przez 
moment, jakbyśmy znajdowali się na 
wycieczce w Anglii.  

Wkrótce wyniki. Choć nie zaw-
sze wszystko idzie po naszej myśli, 
ważne, żeby się nie poddawać i wal-
czyć o siebie. Gratuluję wszystkim  
i życzę wspaniałych, tak długo oczeki-
wanych wakacji. Dobra robota!   

 
Martyna Palka 

Wyniki konkursów matematycznych  

 W tym roku szkolnym trwała I 
edycja Szkolnego Konkursu Matema-
tycznego „Liga zadaniowa”. Pierwszy 
etap tego konkursu trwał od paździer-
nika do stycznia. Uczniowie rozwiązy-
wali każdego miesiąca zestaw zadań, 
zbierając tym samym cenne punkty. 12 
kwietnia 2013 r. odbył się finał konkur-
su, który wyłonił zwycięzców. Miejsce 

I zajęli ex aequo uczniowie klasy 
2Lc:  Daria Sosna oraz Krzysztof Sta-

chańczyk. Miejsce II zajął Andrzej Joń-

czy z klasy 4tdo, a miejsce III Jerzy Joń-

czy z klasy 2tps. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy, a wszystkim uczniom 
dziękujemy za udział w konkursie. Jed-
nocześnie zapraszamy na II edycję  
w roku szkolnym 2013/2014. 

 10 maja 2013 r. odbył się pierw-
szy etap II edycji Szkolnego Konkursu 
Matematycznego „Rusz Głową" dla 
uczniów gimnazjum. Zainteresowanie 
konkursem było ogromne - w elimina-
cjach do finału wzięło udział około 80 
uczniów. Celem konkursu jest wyłonie-
nie mistrza w rozwiązywaniu logicz-
nych zagadek i matematycznych łami-
główek. Do finału zakwalifikowało się 
9 najlepszych uczniów: Michał Hojdas 
3Gb, Karol Cupiał 3Gb, Adam Kajstura 
3Gb, Bartłomiej Klima 3Gb, Aleksandra 
Wawro 2Ga, Wojciech Sado 1Gc, Mate-
usz Wołczyk 3ga, Olaf Tokarczyk 3Ga  
i Kamil Sikora 1Gb. Finał odbył się 17 

maja 2013 r. Szkolnymi specjalistami od 
rozwiązywania łamigłówek i zagadek 
matematycznych zostali Bartłomiej 

Klima z klasy 3Gb oraz Wojciech Sa-

dło z klasy 1Gc, którzy zajęli ex aequo 
pierwsze miejsce w konkursie. Na wy-
różnienie zasługują również Aleksan-

dra Wawro z klasy 2Ga, która zajęła 
miejsce drugie oraz Mateusz Wołczyk 

z klasy 3Ga, który wywalczył miejsce 
trzecie. Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i finalistom, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział. 
Zapraszamy na następną edycję w ma-
ju przyszłego roku.  

„Liga Zadaniowa” 

„Rusz Głową”  

„Kangur”  

 Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „Kangur” jest najbar-
dziej popularnym konkursem z mate-
matyki. W Polsce po raz pierwszy od-
był się w roku 1992 i nieprzerwanie 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Tegoroczna edycja, w której wzięło 
udział 23 uczniów z naszej szkoły,  roz-
grywała się 21 marca. 10% wszystkich 
startujących w regionie bielskim, pod 
który podlega nasza szkoła, otrzymało 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

Fot. Kamil Krzemień 

Fot. Marta Korczyk 
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wyróżnienie. Wśród nich znaleźli się 
następujący uczniowie naszej szkoły: 
Kamil Elżbieciak (1Ga), Filip Bliźniak  
(1Ga), Piotr Jura (2Gb), Wojciech Wię-
cek (2Gb), Michał Walkowicz (3Gb), 
Daria Sosna (2Lc), Andrzej Jończy 

(absolwent 4tdo). 1% wszystkich star-
tujących w regionie bielskim otrzyma-
ło wynik bardzo dobry i drugą nagro-
dę, a wśród nich uczeń naszej szkoły 
Grzegorz Kubisty (1Gb). Serdecznie 
gratulujemy! 
 

Marta Korczyk 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

2 Gb w Krynicy-Zdroju  

 23 maja 2013 r. nasza klasa 
rozpoczęła trzydniową wycieczkę do 
Krynicy-Zdroju. W komplecie wraz  
z wychowawczynią panią Joanną Fijał 
i panem Łukaszem Śleziakiem odje-
chaliśmy z placu szkolnego na upra-
gniony wypoczynek punktualnie  
o 8.00. Naszą bazą wypadową w Kry-
nicy był ośrodek agroturystyczny Ga-
węckówka, gdzie wspaniale zostali-
śmy przyjęci przez gospodarzy. Na 
każdy dzień mieliśmy zaplanowane 
mnóstwo atrakcji, jakie kryje w sobie 
piękna i malownicza Krynica i jej oko-
lice. Nasze plany trochę pokrzyżowała 
pogoda, ale i temu daliśmy radę. Cho-
ciaż nie w stu procentach, ale zrealizo-

waliśmy nasz plan. Na szlaku znalazły 
się między innymi Muzeum Zabawek 
Bajka - magiczne miejsce, gdzie oglą-
daliśmy zabawki naszych rodziców  
i dziadków oraz Centralna Pijalnia 
Wód, gdzie mogliśmy skosztować 
leczniczych wód mineralnych.  Zjecha-
liśmy także kolejką z Góry Parkowej, 
na którą zadreptaliśmy pieszo. Obok 
aktywnego wypoczynku w terenie był 
też czas na integrację w ośrodku.  
W miłej i wesołej atmosferze spędzali-
śmy wolny czas. Z wycieczki wrócili-
śmy zadowoleni i pełni wrażeń. Szko-
da, że te trzy dni tak szybko minęły. 
 

Karolina Kruk 

W miłej i wesołej atmosferze  

spędzaliśmy wolny czas. 

Sesja Kolbiańska  

 28 maja 1941 r. Maksymilian 
Kolbe trafił do obozu koncentracyjne-
go Auschwitz, gdzie otrzymał numer 
16670. W obozie dobrowolnie wybrał 
śmierć głodową w zamian za skazane-
go współwięźnia, Franciszka Gajow-
niczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku 
dobity zastrzykiem trucizny. Jego ciało 
zostało spalone w obozowym krema-
torium. Franciszek Gajowniczek został 
przeniesiony do obozu koncentracyj-
nego Sachsenhausen, gdzie doczekał 
się wyzwolenia przez wojska amery-
kańskie. W 72. rocznicę osadzenia św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w obozie 
Auschwitz odbyła się XXXII Sesja Kol-
biańska „Kolbiańska szkoła życia”. 
Miała ona miejsce w auli Collegium 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Oświęcimiu. W czasie sesji jej 
uczestnicy, w tym delegacja ZSZTS, 
mieli możliwość wysłuchania trzech 

prelekcji na temat człowieka, szczęścia        
i wiary rozumnej, opartych na życiu  
i doświadczeniach św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Pierwszy wykład na 
temat „Ojca Kolbego - pytania o czło-
wieka” prowadzony był przez red. 
Tomasza P. Terlikowskiego - doktora 
filozofii, dziennikarza, publicystę, któ-
ry przedstawił dość kontrowersyjne 
spojrzenie na śmierć Kolbego. Przyto-
czył on bowiem argumenty przema-
wiające za tym, iż to właśnie św. Mak-
symilian powinien przeżyć, gdyż 
uczyniłby dużo więcej dobrego dla 
całej ludzkości. Drugi wykład „Ojca 
Kolbego droga do szczęścia” ks. Jacka 
Pędziwiatra oparty był głównie na 
życiu świętego. Była to jego biografia 
przeplatana wypowiedziami osób,  
w których życiu pojawiała się postać 
św. Maksymiliana. Trzecia prelekcja 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

„Im większa ofiara, 
tym większe błogo-
sławieństwo.”                                                

 
św. Maksymilian Kolbe 

tvp.info  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=83l7W3_piTt_8M&tbnid=htNlWqAFoPvidM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ftvp.info%2Finformacje%2Fludzie%2Fniemcy-pielgrzymuja-sladami-sw-maksymiliana%2F5054817&ei=O7W0UbvlL4ax0AXSpYDYDw&b
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pt. „Ojca Kolbego - wezwanie do wiary 
rozumnej” o. dr Piotra Cubera OFM-
Conv dotyczyła wiary św. Maksymilia-
na i jego rozumnej ufności Bogu. Każde 
z kierowanych do nas słów miało 
ogromną wartość i przybliżało nam 
życie, wiarę i poświęcenie św. Maksy-

miliana Kolbego. Sesję opuściliśmy  
z sercami napełnionymi niezwykłością 
życia świętego, a w naszych uszach do 
dnia dzisiejszego brzmią słowa: 
„Szczęśliwy człowiek to ten, który, 
gdy gaśnie słońce, zaczyna liczyć 
gwiazdy”. 
 

Martyna Symula 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

70. rocznica rzezi wołyńskiej  

  W br. mija 70. rocznica tzw. 
rzezi wołyńskiej. W związku z tym 6 
czerwca odbyło się spotkanie młodzie-
ży klas pierwszych szkół ponadgimna-
zjalnych z zaproszonymi gośćmi: pa-
nem Bohdanem Piętką, członkiem To-
warzystwa Miłośników Wołynia i Pole-
sia w Oświęcimiu i publicystą Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego, oraz 
panem Włodzimierzem Paluchem, pre-
zesem Klubu „Samborzan” Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich w Oświęcimiu. 
Przybliżyli oni młodzieży historię lu-
dobójstwa na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej, którego ofiarami byli Pola-
cy, a także ludność innych narodowo-
ści.  
 Ukraińcy dążyli do utworzenia 
niepodległego państwa. Dlatego też 
jednym z celów Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów Stepana Bandery 
(banderowcy przejęli popularną na 
Wołyniu nazwę Ukraińska Powstańcza 

Armia) było usunięcie ludności innych 
narodowości z terenów, które uznawa-
ne były za należące do Ukrainy. Za 
głównych wrogów uważano Polaków 
mieszkających na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej. Obawiano się bowiem 
możliwości przywrócenia na tych tere-
nach państwa polskiego. W 1943 r. za-
częły się na Wołyniu ataki na Polaków. 
Najbardziej dramatyczne wydarzenia 
miały miejsce w lipcu 1943 r. Nie osz-
czędzano nikogo. Mordowano w okrut-
ny sposób wszystkich, bez względu na 
wiek i płeć. Wsie palono, żeby nie po-
został po nich żaden ślad. Podobne 
wydarzenia rozegrały się na terenie 
Galicji Wschodniej.  
 Liczbę ofiar tego ludobójstwa, 
które miało miejsce w latach 1943-1944, 
szacuje się na ok. 60 tys. Polaków 
(niektórzy historycy podają, że mogło 
to być nawet ok. 100 tys.). 

 

R.J. 

CYRKIELIADA 
 

„Cyrkieliada - ołówek i ze-
szyt, który się nada” była to 

przeprowadzona w marcu  
i kwietniu tego roku zbiórka 

przyborów szklonych dla 
dzieci na Ukrainie. Dzięki 
hojności i dobroci ludzi – 

m.in. uczniów, nauczycieli  
i przyjaciół naszej szkoły 

oraz mieszkańców miasta  
i okolic – udało nam się ze-
brać bardzo dużo niezbęd-
nych przedmiotów – pleca-

ków, długopisów, zeszy-
tów, farbek....itd.  

Zebrane przybory szkolne 
trafiły do najbardziej po-

trzebujących dzieci w Prze-
myślanach i okolicy uczęsz-
czających do szkół, z który-

mi Stowarzyszenie Byłych 
Wychowanków Salezjań-

skich od wielu lat współpra-
cuje. Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że zbiórka przyniosła 

tak wielkie rezultaty i po-
mogła nam uszczęśliwić tak 

wielu ludzi!  
Tydzień spędzony na  

Ukrainie wniósł w moje 
życie bardzo dużo światła, 
radości i miłości! Szczęście  

i wdzięczność obdarowa-
nych dzieci na długo pozo-

stanie w mojej pamięci.  
W imieniu swoim oraz całe-

go Stowarzyszenia BWS 
serdecznie dziękuję wszyst-

kim, którzy włączyli się  
w naszą akcję i pozwolili, 

aby dla tak wielu dzieci za-
świeciło słońce. 

 
Ewelina Matyjasik 

Warsztaty edukacyjne w synagodze 

 Jedyna ocalała w Oświęcimiu synagoga 
przypomina o tym, że przed wojną było to miasto 
żydowsko-polskie. Bogata kultura Żydów została 
bezpowrotnie zniszczona przez Holokaust. Czym 
był kiedyś Oszpicin? O przeszłości miasta i jego 
mieszkańców można dowiedzieć się, zwiedzając 
Centrum Żydowskie i Synagogę znajdujące się na 
placu ks. Jana Skarbka. 6 czerwca uczniowie  
z klasy 2La wzięli udział w warsztatach eduka-
cyjnych dotyczących przeszłości Oświęcimia. Na 
podstawie archiwalnych zdjęć próbowali odgad-
nąć losy ludzi i przedmiotów związanych z dzie-
jami dwóch dotkniętych boleśnie przez historię 
narodów: Polaków i Żydów.  

  K.S. 
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Lubimy smoki 

31 maja 2013 roku w Oświę-
cimskim Centrum Kultury odbyło się  
podsumowanie pokonkursowej wysta-
wy III Konkursu Plastycznego „Lubię 

smoki”. Do udziału w tegorocznym 
konkursie zostało nadesłanych 347 

prac plastycznych. Jury przyznało na-
grody i wyróżnienia w dwóch katego-
riach wiekowych oraz zakwalifikowało 
do udziału w pokonkursowej wysta-
wie prace 77 autorów.  

 Z naszej szkoły równorzędne 
nagrody otrzymali: Karolina Lasato-
wicz kl. I a gim, Aleksandra Holak kl. 
II a gim, Michał Rutka kl. I a gim, Woj-
ciech Nitka kl. II a gim. 
 Równorzędne wyróżnienia  
otrzymali: Filip Bliźniak - kl. I a gim, 
Michał Michalik – kl. I a gim, Magdale-
na Przewoźniak –  kl. I b gim, Adela 

Szczerbowska  - kl. II a gim, Anna 
Szpila - kl. II c gim, Karol Arendarczyk  
- kl. III a gim. 
 Wyróżnienie przez zakwalifi-
kowanie prac do udziału w pokonkur-
sowej wystawie otrzymali: Dominika 
Sosna – kl. I c gim, Jan Lelito – kl. I c 
gim, Julia Klimek – kl. I b gim, Szymon 
Kantor – kl. II c gim, Stanisław Jusz-
czyk – kl. II c gim, Dawid Karlik – kl. II 
b  gim. 

Gratulujemy! 
 
Wystawa będzie prezentowana do 16 
czerwca 2013 r. w Oświęcimskim Cen-
trum Kultury. 

Zapraszamy! 
 

 
Elżbieta Wardzała-Sereś 

Fot. Wojtek Nitka 

Podziękowania prosto z serca  

Księże Marcinie! 
Długo zastanawialiśmy się, w jaki spo-
sób możemy Ci podziękować. Na po-
czątku padły propozycje sztucznych 
wierszyków, rymowanek, oficjalnych 
tekstów, lecz wiemy, że najbardziej 
wartościowe jest to, co płynie prosto  
z serca. Gdy przybyłeś tu kilka lat te-
mu, myśleliśmy, że będziesz  jednym  
z tych „spokojnych” księży. Po krót-
kim czasie przekonaliśmy się, że 
pierwsze wrażenie jest złudne. Poka-
załeś nam, jak można łączyć modlitwę 

i wiarę w Boga z radością i zabawą. 
Wciąż nas zaskakiwałeś. Udowodniłeś 
nam, że warto spełniać marzenia i dą-
żyć do realizacji wyznaczonych sobie 
celów. Dziękujemy Ci za wspólne 
chwalenie Pana poprzez śpiew, za 
wyjazdy i za uśmiech, którym nas tak 
często obdarowywałeś.  Za Twoje opo-
wieści i świadectwa. Za niezwykłe 
zaangażowanie, młodzieńczy zapał  
i wielkie serce. Nie sposób wymienić 
wszystko, za co chcemy Ci podzięko-
wać. Byłeś naszym przewodnikiem 

duchowym, ale również 
wspaniałym Przyjacie-
lem. Pamiętaj, że Oświę-
cim zawsze będzie Two-
im domem, do którego  
w każdej chwili możesz 
wrócić. Mamy nadzieję, 
że tak jak Ty, drogi Księ-
że, znalazłeś swoje miej-
sce w naszych sercach,  
tak i my pozostaniemy  
w Twojej pamięci.  
      
  La Gioia  

Wspólna droga 
 

Życie jest wędrówką pełną 
niespodzianek i spotkań, 
które stanowią wartość sa-
mą w sobie. Spotkania nas 
odmieniają. Przez chwilę 
idziemy z KIMŚ, kto dzieli 
się z nami sobą, a my prze-
glądamy się w nim jak w 
zwierciadle. Poznając in-
nych, poznajemy siebie.  
Spotkanie z Tobą, Księże 
Marcinie, było ważne, twór-
cze i żywe. Takie pozosta-
nie. Dziękujemy Ci za two-
rzenie naszej gazetki, za 
pomoc i inspirację, za wy-
ważone zawsze słowa i za 
wsparcie w każdej sytuacji.  
Niech Wspomożycielka 
Wiernych prowadzi Cię 
przez kolejne spotkania do 
Chrystusa.  
 
Redakcja Casa Madre  
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W milczeniu i w modlitwie 

 Dotarła do nas smutna wiado-
mość o tragicznej śmierci mamy i ro-
dzeństwa naszego wychowanka Woj-
ciecha Perzyńskiego. W dniu 18 maja 
2013 r. dyrekcja, księża, nauczyciele  
i uczniowie Zespołu Szkół Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 
wzięli udział w uroczystości pożegna-
nia bliskich naszego ucznia.  
 Perzyńscy to piękna, kochająca 
się i szanująca rodzina, oddana Bogu  
i ludziom. Pan Dariusz i jego syn Woj-
ciech zmagają się z ogromną tragedią, 
w której nagle stracili najbliższą rodzi-
nę: żonę i matkę Joannę, czwórkę 
wspaniałych dzieci: Agusię, Justynkę, 
Marcinka, Małgosię. W ostatniej dro-
dze towarzyszyli zmarłym najbliżsi, 
przyjaciele, księża, rodzina. Mszy św. 
pogrzebowej przewodniczył arcybi-
skup Wiktor Skworc, który wygłosił 
poruszające kazanie. Wspomniał o ser-
decznym przyjęciu go kilka miesięcy 
temu przez rodzinę Perzyńskich pod-
czas wizytacji parafii. Na tragedię ro-
dziny nie można patrzeć inaczej, jak 
tylko w świetle wiary. 
 W czasie mszy św. ks. Bogu-
sław Zalewski, proboszcz parafii, od-
czytał przejmujący list, jaki wcześniej 

napisał ojciec rodziny. Był on dla nas 
lekcją wiary, nadziei i miłości. Odpo-
wiedzią na ten piękny wzruszający list 
niech będą słowa poety: 
 
„Przeżyłam życie i śmierć, 
Przeżyłam radość i boleść, 
Przeżyłam wschody i zachody słońca, 
Przeżyłam odloty i przyloty ptasie, 
Więc wiem, 
Że nic się nie dzieje przedwcześnie, 
I nic się nie dzieje za późno, 
I wszystko się dzieje w swym czasie, 
Wszystko... 
Wszystkie uczucia i spotkania, 
Odejścia, powroty, czyny, zamiary. 
Zawsze właściwą godzinę biją Boże 
Zegary.” 
 
 Na trumnach stały portrety 
roześmianych twarzy. Pozostaną oni  
w naszych wspomnieniach jako ludzie 
o niezwykłej wierze i ufności. Nie ma 
słów, które mogą wyrazić nasz smutek 
i żal. Łączymy się w bólu z Wami. Za-
pewniamy o naszej modlitwie. Panie 
Dariuszu, Wojtku jesteśmy obecni sło-
wem, milczeniem, modlitwą. 

 
Elżbieta Szczęśniak 

Świeca się rozjarzy,  
a z nią nadzieja, że  
Bóg dobry zawsze, 

wszędzie dusze zmar-
łych bierze w ręce 

i do serca  
przygarnia... 

W naszej pamięci 

 W dniu 17 maja 2013 roku 
księża, nauczyciele, wychowawcy oraz 
byli wychowankowie naszej szkoły 
uczestniczyli w pogrzebie tragicznie 
zmarłej Barbary Wiśniewskiej - absol-
wentki rocznika 2003. Mszy pogrzebo-
wej przewodniczył ksiądz inspektor 
Dariusz Bartocha, a homilię wygłosił 
wikariusz księdza inspektora - ksiądz 

Adam Paszek, który przytoczył wiersz 
ks. Jana Twardowskiego zatytułowany 
„Żal”. Wyrazy współczucia kierujemy 
do Rodziny, Przyjaciół i wszystkich, 
którym Basia była bliska, a jednocze-
śnie zapewniamy o pamięci i modli-
twie. 

   
Koleżanki i koledzy z klasy 

Żal 
 

Żal że się za mało kochało 
że się myślało o sobie 
że się już nie zdążyło 

że było za późno 
 

choćby się teraz pobiegło 
w przedpokoju szurało 

niosło serce osobne 
w telefonie szukało 

słuchem szerszym od słowa 
 

choćby się spokorniało 
głupią minę stroiło 
jak lew na muszce 

 

choćby się chciało ostrzec 
że pogoda niestała 

bo tęcza zbyt czerwona 
a sól zwilgotniała 

 

choćby się chciało pomóc 
własną gębą podmuchać 

w rosół za słony 
 

wszystko już potem za mało 
choćby się łzy wypłakało 

nagie niepewne 

Dnia 17 maja 2013 roku w wieku 83 lat odszedł do Pana śp. Józef MATUSZEWSKI, 

tata ks. Krzysztofa Matuszewskiego, salezjanina. 

 

20 maja 2013 roku w wieku 95 lat zasnęła w Panu Elżbieta Sojka, mama pana Wiesła-

wa Sojki, prezesa Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich. 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! 
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Koło misyjne i Oratorium  

Filmoteka szkolna to 
cykl spotkań  z ambit-
nym i wartościowym 
kinem. To również dia-
log na temat prezento-
wanego wcześniej obra-
zu, wymiana myśli, ob-
serwacji i emocji. To 
również możliwość po-
szerzenia swoich zainte-
resowań oraz przyjemne 
spędzenie czasu w to-
warzystwie sympaty-
ków filmu.  
 

ZAPRASZAMY! 

Zapraszamy do Oratorium 

W Oratorium... 
Mówimy prawdę. 
Popełniamy błędy. 
Mówimy „przepraszam”. 
Dajemy drugą szansę. 
Lubimy się bawić. 
Wybaczamy. 
Jesteśmy cierpliwi. 
Kochamy. 
 
Godziny otwarcia: 
13.15—16.00 Kawiarenka młodzieżowa  
(młodzież ze szkoły salezjańskiej) 
15.00—17.30 Świat dziecka, sala rekre-
acyjna (dzieci od 7 do 16 lat) 
18.00-21.00 Kawiarenka młodzieżowa, 
sala rekreacyjna (młodzież spoza szko-
ły) 
18.00-18.45—Siłownia (dla dziewcząt 
od 18 lat) 
19.45—20.45 Siłownia (dla chłopców 
od 18 lat) 

ul. św. Jana Bosko 1, Oświęcim 32-600 

tel. 607 099 753           www.jestbosko.pl 

profil na Facebook’u Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu 

Z życia parafii 

Przygotowania do peregrynacji relikwii ks. Bosko 

W naszej parafii i szkole będzie-
my wkrótce gościć relikwie św. Jana Bo-
sko. Z racji przypadającej w roku 2015 
dwusetnej rocznicy jego urodzin, jego 
relikwie peregrynują do wszystkich 
miejsc na świecie, w których pracują dziś 
jego duchowi synowie – salezjanie.  

Od 27 maja ks. Bosko przemie-
rza naszą ojczyznę, w której nie miał oka-
zji być za życia, ale w której dziś realizuje 
się jego duchowy testament, aby 
„wychowywać młodych ludzi na uczci-
wych obywateli i dobrych chrześcijan”.  

Relikwie będą u nas przebywać 
w dniach od 15 do 17 sierpnia. Oświęcim 
stanowić będzie ostatni etap peregrynacji 

relikwii po ziemiach polskich, dlatego 
uroczystości ku czci ks. Bosko będą tu 
miały wymiar ogólnopolski: przybędzie 
młodzież z całego kraju, przewidziane są 
również transmisje telewizyjne. Przy tej 
okazji św. Jan Bosko zostanie 15 sierpnia 
uroczyście ogłoszony patronem naszego 
miasta.  

Już dziś trwają przygotowania 
do tego wydarzenia. Aby przybliżyć po-
stać ks. Bosko mieszkańcom naszego 
miasta i regionu, przez wszystkie nie-
dziele maja i czerwca salezjanie głoszą  
w okolicznych parafiach kazania o na-
szym patronie, zapraszając wszystkich 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

Fot. Ewelina Matyjasik 
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Pierwsza Komunia Św.   

do aktywnego włączenia się 
w te niecodzienne wydarze-
nia. Dołóżmy więc starań, 
aby i nas tam wtedy nie za-
brakło. 

 
Ks. Marcin Kaznowski 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
  19 maja 2013 roku w naszej 
parafii przeżywaliśmy udzielenie 
pierwszej Komunii Świętej  dzieciom  
z klas II.  W tym  roku pogoda nie za-
wiodła i błogosławieństwo rodziców 
odbyło się na placu św. Jacka. Dzieci 
podziękowały rodzicom za dar życia 
oraz poprosiły o błogosławieństwo na 
dalszą drogę ich wiary.  Po procesji do 
kościoła dzieci usiadły w przyozdobio-
nych na biało ławkach.   
 Siostra Małgorzata przygoto-
wała wraz z rodzicami całą liturgię – 
śpiewy, czytania oraz procesję z dara-
mi. Miało to jak najbardziej zbliżyć 
dzieci do Jezusa przychodzącego do 
nich w swoim Słowie i Ciele. Ks. Pro-
boszcz Marek Dąbek zachęcał do sku-
pienia uwagi na momencie przeisto-
czenia, który sprawia, że Jezus jest 
obecny wśród wierzących. Przypo-
mniał dzieciom, jak ważne jest czyste 
serce, by przyjąć Jego Ciało i jak mają 
postępować po tej wielkiej uroczysto-
ści.  

 Komunię św. dzieci przyjmo-
wały na specjalnie przygotowanym 
klęczniku. Z przejęciem, ciekawością  
i wiarą „smakowały Chleb z Nieba”.  
Po dziękczynieniu i modlitwie po ko-
munii chłopcy i dziewczęta podzięko-
wali piosenką oraz słowami życzeń za 
przygotowanie do tego momentu: ro-
dzicom, katechetom oraz księżom, któ-
rzy je spowiadali.  
 Uroczystość I Komunii św. 
była jeszcze kontynuowana przez cały 
Biały Tydzień, kiedy dzieci śpiewały 
litanię loretańską oraz wyrażały 
wdzięczność Bogu i ludziom za dar 
szczególnego spotkania z Jezusem Eu-
charystycznym.  
 Życzymy dzieciom i rodzicom 
dalszego rozwijania swojej wiary i po-
głębiania tego sakramentu każdej nie-
dzieli, kiedy świętujemy Zmartwych-
wstanie Jezusa.  
 

Ks. Karol Nadratowski  

Święto Wspomożycielki i prymicje   

 24 maja 2013 roku w Sanktua-
rium Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Oświęcimiu, Mszę Św. Prymi-
cyjną odprawili: ks. Paweł Centnar, ks. 
Marek Kogut i ks. Roman Sikoń. 18 
maja przyjęli oni święcenia kapłańskie  
z rąk arcybiskupa Mieczysława Mo-
krzyckiego. Prymicjantów przywitał 
dyrektor Zakładu Salezjańskiego im. 
ks. Bosko w Oświęcimiu, ks. Bogdan 
Nowak. Nawiązał on do tego, że  
w ciągu całego roku każdy z naszych 
bliskich ma swój dzień imienin. 24 ma-
ja przypadają szczególne imieniny. To 
imieniny Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, która jest Matką nas wszyst-
kich, a więc kimś bardzo bliskim i wła-
śnie w tym dniu nowo wyświęceni 
księża odprawiają swoją pierwszą 
Mszę Świętą. Ks. dyrektor podkreślił 
też, że na drodze kapłaństwa wzorem 
dla nich będzie św. Jan Bosko. 
 Homilię w czasie Mszy Św. 
wygłosił ks. Andrzej Policht. Mówił on  

o powołaniu. Wszyscy jesteśmy powo-
łani, przede wszystkim do życia. Bóg 
zrobił to bez nas. Jednak bez nas nie 
może nas zbawić. Na pytanie, jak  
w swoim życiu rozpoznać powołanie, 
nie ma odpowiedzi „nie wiem”. Trzeba 
wciąż pytać. Ks. Andrzej poprosił, aby 
Mirek i ks. Paweł opowiedzieli o tym, 
jak rozpoznali swoje powołanie do ka-
płaństwa. 
 „Pan Jezus do serca twojego chce 
wejść (…) On czeka na progu, nie pozwól 
Mu przejść, jaką odpowiedź Mu dasz.” 
Słowa tej piosenki przypominają tro-
chę historię powołania Mirka, który 
wkrótce rozpocznie przygotowania do 
kapłaństwa. Przed Nim długa droga. 
Jak rozpoznał swoje powołanie? Jakiś 
głos wewnętrzny mówił mu, że może 
to właśnie jest jego droga. Na początku 
jednak nie potrafił dać jednoznacznej 
odpowiedzi „tak” lub „nie”. Ale przy-
szedł taki moment, kiedy był już pe-

(Ciąg dalszy na stronie 18) 

„Posyłam was na  
krańce tego świata,  
gdzie w samotności  

serce nieraz łka. 
Opuścić każę matkę,  
ojca, brata, posyłam  
was na drogi mojej 

szlak.” 
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 Wieczorem 
24 maja, w uroczy-
stość Wspomoży-
cielki, odbyło się w 
naszym sanktua-
rium tradycyjne 
czuwanie maryjne, 
na które zaprasza-
na jest przede 
wszystkim mło-
dzież z placówek 
salezjańskich na-
szej inspektorii. 

Tym razem czuwanie miało wymiar powołaniowy, gdyż 
tego wieczoru byli wśród nas trzej nowo wyświęceni 
księża salezjanie: Roman Sikoń, Marek Kogut i Paweł 

Centnar. O godz. 18 odprawili oni mszę św. prymicyjną 
i udzielili indywidualnego, papieskiego błogosławień-

stwa.  
Po nabożeństwie różańcowym i przerwie prze-

znaczonej na posiłek, integrację i wspólną zabawę, od-
było się nabożeństwo tzw. Drogi Światła, podczas które-
go, na wzór Drogi Krzyżowej, odwiedza się 14 stacji 
związanych tematycznie z tajemnicą zmartwychwstania 
Pańskiego i zesłania Ducha Świętego. W Drogę Światła, 
której stacje rozmieszczone zostały  w plenerze Zakładu 
Salezjańskiego, ruszyliśmy już po zapadnięciu zmroku, 
przy świetle pochodni i świec, przez co miała ona niepo-
wtarzalny klimat. Jej zwieńczeniem był spektakl w for-
mie pantomimy, przygotowany przez wychowanków 
naszego oratorium. Potem nastąpiły długie pogawędki 
w kafejce przy ciastku i napojach, a przede wszystkim – 
w miłym towarzystwie młodych ludzi z różnych sale-
zjańskich szkół i oratorów. Następne takie czuwanie już 
w październiku! 

Ks. Marcin Kaznowski 

 Majowe czuwanie maryjne w sanktuarium 

wien, jaką drogą powołania chce kroczyć. Odpowiedział 
Panu „tak”. 
 Historia powołania ks. Pawła, jednego z prymi-
cjantów, jest zupełnie inna niż historia Mirka, ale bardzo 
podobna do tej z piosenki: „Szedłem kiedyś inną drogą (…) 
Lecz spotkałem na niej kogoś, kto zachwycił sobą mnie.” Ks. 
Paweł poszedł na pielgrzymkę. Poszedł z dziewczyną,  
a wrócił z decyzją o tym, że droga jego powołania bę-
dzie inna niż ta, którą szedł do tej pory. Spotkał bowiem 
najważniejszą osobę w swoim życiu, Jezusa. Postanowił, 
że zostanie księdzem. Zadawał sobie jednak pytanie, 
dlaczego Bóg wybrał właśnie jego, niepozornego czło-
wieka. Z czasem zrozumiał, że Bóg ma w tym jakiś cel. 
Ks. Andrzej  zwrócił uwagę na to, w jak różny sposób 
Bóg nas powołuje. Jednak każda droga powołania  
w naszym życiu to droga miłości. I nieważne, którą  

z nich wybierzemy. Ważne, aby to była nasza droga, 
jedyna i niepowtarzalna. Ważne, aby to była droga  
w zgodzie z naszym sumieniem, i aby w niej towarzy-
szył nam Bóg. 
 Na koniec księża prymicjanci udzielili błogosła-
wieństwa prymicyjnego, które pozwala uzyskać odpust 
zupełny. Tym razem było to błogosławieństwo papie-
skie. Księżom prymicjantom życzymy spełnienia na dro-
dze kapłaństwa, gdziekolwiek zostaną posłani. Przycho-
dzą tutaj na myśl słowa piosenki: „Paś owieczki me i na-
śladuj mnie, gdziekolwiek twoja droga będzie wieść.” Czasem 
droga będzie wiodła blisko, jak ks. Marka do Rzeszowa, 
a ks. Pawła do Świętochłowic. Czasem będzie wiodła 
daleko, jak ks. Romana na misje do Bangladeszu. Ale nie 
będą na niej sami, bo „Pan powiedział: ty pójdź za mną (…) 
Nie bój się,  ja będę z tobą.” 

 
Renata Jarnot 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 

Nagroda Jakości Nauczania SAPERE AUSO  

 Z wielką dumą i radością pragniemy poinformo-
wać, iż w uznaniu szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych oraz naukowych w pracy z mło-
dzieżą została nam przyznana Nagroda Jakości Naucza-

nia SAPERE AUSO. Z rąk Pana Marka Sowy - Marszał-
ka Województwa Małopolskiego nagrodę dla placówki 
odebrał Ksiądz Dyrektor Zenon Latawiec.  
 Tegorocznymi laureatami zostały: Akademia 
Muzyczna w Krakowie (szkoła wyższa), I Liceum Ogól-
nokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej  

i Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskie-
go w Oświęcimiu (szkoła ponadgimnazjalna), Miejskie 
Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu 
(gimnazjum) i Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korcza-
ka w Krakowie (Instytucja kultury). 
 Bardzo cieszymy się z tego, iż nasza praca zosta-
ła dostrzeżona i doceniona! Tym bardziej, iż Oświęcim 
został podwójnie wyróżniony. Jeszcze raz wielkie brawa 
dla Dyrekcji Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnic-

(Ciąg dalszy na stronie 19) 
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kiego w Oświęcimiu! Fajnie,  że razem podbili-
śmy Kraków! 
 Szczególne podziękowania za to wyróż-
nienie należą się naszej cudownej dyrekcji, nau-
czycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim 
uczniom! To WY sprawiacie, iż każdego dnia 
chcemy doskonalić się i podnosić JAKOŚĆ Nau-
czania. Mamy nadzieję, że za dwa lata powtó-
rzymy ten wyczyn! BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, 
którzy tworzycie to miejsce! 

 
Ewelina Matyjasik 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

Uroczystość Bożego Ciała  

 Wyjątkowość uroczystości Bo-
żego Ciała polega na tym, że tłumy 
wiernych wraz z kapłanami kroczą uli-
cami miast i wsi, by uczcić Jezusa ukry-
tego w Najświętszym Sakramencie.  
Jest to święto radosne i dziękczynne, 
gdyż wielbimy Boga za jego obecność 
w chlebie i winie, za święte Ciało  
i Krew, które przyjmujemy w Komunii.   
Boże Ciało to święto ruchome obcho-
dzone zawsze 60 dni po Wielkanocy,  
w czwartek po uroczystości Trójcy 
Świętej.  
 Tegoroczna procesja rozpoczę-
ła się w kościele p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, skąd ulicą 
Dąbrowskiego przez plac Kościuszki, 
ulice Mickiewicza, Zaborską i Jagiełły 
przeszła do kościoła Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych. Tam przy ostatnim 
ołtarzu pod pomnikiem Jana Bosko  
nastąpiło zakończenie uroczystości.  
 Początkowo w strugach desz-
czu, a potem w promieniach słońca 
wierni chwalili Pana śpiewem i modli-
twą przy kolejnych ołtarzach przygoto-
wanych przez obie parafie. Ksiądz pro-
boszcz Marek Dąbek gorąco dziękował 
Służbie Liturgicznej, wspólnotom para-
fialnym, organizacjom, pocztom sztan-
darowym, dzieciom pierwszokomunij-
nym i wszystkim, którzy czynnie 
uczestniczyli w procesji, dając świadec-
two swojej wiary. 
 Uroczystość Bożego Ciała zapi-
sała się trwale w historii Oświęcimia.  

W Kronikach miasta opisane są bo-
wiem niezwykłe wydarzenia, które 
miały miejsce właśnie podczas procesji 
Bożego Ciała 31 maja 1894 r. Tak rela-
cjonuje je jeden ze świadków: 
 Procesja z Przenajświętszym sa-
kramentem obeszła już Rynek wokół i miała 
ruszyć od ostatniego ołtarza ustawionego 
przy domu pana Mozera, a ksiądz prałat 
Knycz po raz ostatni błogosławił miasto. 
Na Rynku zatłoczonym wiernymi, jedna  
z  kobiet trzymała na ręku kilkuletnie dziec-
ko, aby lepiej mogło widzieć procesję. I otóż   
właśnie w chwili błogosławieństwa, gdy 
cisza zaległa powszechnie, chłopczyk ów 
krzyknął: 
-  Mamo! Mamo! Patrz no! Matka Boska 
na ruinach! 
 Ze wszystkich stron zaczęto na-
tychmiast pytać: gdzie? co? I powstał wiel-
ki ruch. Wszystkie oczy zwracały się ku 
wskazanemu oknu. Ja też patrzyłem. Nie-
którzy ruszyli niezwłocznie ku ruinom i to 
większa część ludu, reszta zaś poszła z pro-
cesją do kościoła. Ja widziałem nad oknem, 
pod którym teraz są drzwi przy pomniku 
ks. prałata i to od strony północnej Matkę 
Boską z Dzieciątkiem jakby to była Matka 
Boska Różańcowa bez berła.  
 Miejscem objawienia się Matki 
Boskiej było okno w północnej stronie 
prezbiterium podominikańskiego ko-
ścioła. Obecnie jest to przedsionek na-
wy głównej. Wchodząc do kościoła 
wejściem od strony ul. Jagiełły, tuż ob-

(Ciąg dalszy na stronie 20) Fot. D.S. 

Fot Ewelina Matyjasik 
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ok drzwi spostrzegamy popiersie księ-
dza prałata Knycza. Nad tymi drzwia-
mi znajduje się okno, w którym  ukazy-
wała się Matka Boska wielu osobom  
w tych dniach.       
 Sam ksiądz prałat w kronice 
parafialnej napisał: Jeśli nie za cud, to za 
szczególna łaskę trzeba uważać ten fakt tak 
niespodziewany—w następstwach swoich 
tak doniosły—rozumem zwyczajnym  
z trudnością wytłumaczyć się dający—żeby 
lud wskutek niby objawienia się niektórym 
osobom Matki Boskiej—poczuł ciążący na 

nim obowiązek przywrócenia chwały Bożej 
w tej zniszczonej zębem czasu i ludzkimi 
rękami świątyni.  
 Od tego momentu rozpoczęto 
starania, by ruiny podominikańskiego 
kościoła znalazły nowych gospodarzy  
i aby znowu mogły służyć wiernym 
jako dom Boży. W 1898 roku Zgroma-
dzenie Salezjańskie przejęło dawną 
siedzibę dominikanów, organizując 
zakład salezjański, który od 115 lat 
działa na chwałę Bożą i dla dobra całe-
go miasta. 

    
K.S. 

(Ciąg dalszy ze strony 19) 

 9 czerwca Zakład Salezjań-
ski w Oświęcimiu odwiedził Prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych kardynał Angelo Amato. Przy-
był on do Polski jako wysłannik Sto-
licy Apostolskiej w związku z beaty-
fikacją Zofii Czeskiej i matki Małgo-
rzaty Łucji Szewczyk. Uroczystość 
ta miała miejsce w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie - Ła-
giewnikach. Kardynał Amato jest 
salezjaninem i został serdecznie 

przyjęty przez współbraci w progach Casa Madre. Wcześniej odwiedził także 
Wadowice—rodzinne miasto bł. Jana Pawła II.  

K.S. 

Kard. Angelo Amato w Oświęcimiu  

NARESZCIE WAKACJE 

Jest czas siewu i czas żniw, czas wypełniania obowiązków i czas    

błogiego leniuchowania pod błękitnym niebem w gorące letnie dni.  

Nareszcie wakacje! Czekaliśmy na to dziesięć długich miesięcy wy-

pełnionych nauką i pracą, trudnościami i stresem, sukcesami i po-

tknięciami... Wszyscy zasłużyliśmy na odpoczynek. Jak wykorzystać 

najbliższe dwa miesiące? Przede wszystkim zwolnić, bez pośpiechu, 

ale z zapałem realizować śmiałe plany i cieszyć się każdą chwilą. 

Otworzyć się na ludzi i świat, na jego piękno, którego na co dzień nie 

dostrzegamy.  

 

Naszym Drogim Czytelnikom życzymy 

samych pogodnych dni i wspaniałych  

wakacyjnych przeżyć!   

 

Szczęść Boże! 
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