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Nowy rok szkolny—nowe wyzwania 

 Wakacje minęły jak zwykle 
za szybko. Pogoda wyjątkowo dopi-
sała, a sierpień okazał się miesiącem 
szczególnym w podwójnym sensie, 
bowiem upałom towarzyszyła gorą-
ca atmosfera w związku z uroczy-
stościami Peregrynacji Relikwii 
Świętego Jana Bosko. Emocje sięgnę-
ły zenitu w chwili powitania Reli-
kwii i nie opadały przez kolejne 
cztery dni, w czasie których tysiące 
wiernych odwiedzało sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożycielki, by za 
wstawiennictwem ks. Bosko błagać 
o łaski i dziękować za Boże dary, 
które codziennie otrzymujemy. Mło-
dzieży, przybyłej do Oświęcimia  
z różnych miejscowości, dni z Janem 
Bosko upływały pod hasłem 
„Spełniony sen” nawiązującym do 
licznych snów wielkiego Wycho-
wawcy. Ks. Bosko widział w nich 
kolejne pokolenia młodych dziew-
cząt i chłopców z różnych stron 
świata i otrzymał misję, aby posłać 

do nich współbraci salezjanów.  
 Ale to nie wszystko, jeśli 
chodzi o sierpniowe emocje. Święty 
Jan Bosko został ogłoszony przez 
Stolicę Apostolską patronem Oświę-
cimia. Dokonało się to w przeddzień  
jego urodzin - 15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia NMP. Co ciekawe, 
dokładnie tego dnia 115 lat temu 
przybyli z ziemi włoskiej do Oświę-
cimia pierwsi salezjanie...   
 Zwykłą koleją rzeczy po 
wakacjach wracamy do szkoły. Jest 
nas więcej  - tym roku w szkole sale-
zjańskiej rozpoczęło naukę 930 
uczniów. Nowy rok szkolny to oczy-
wiście nowe wyzwania. Dla 
uczniów klas pierwszych, rozpoczy-
nających kolejny etap edukacji, za-
częła się inna epoka w życiu. 
Wszystko wydaje się być nowe, ob-
ce, dziwne, może trochę trudne. 
Niech ten rok będzie dla Was przede 
wszystkim ciekawą  
i pouczającą przygodą.  

 Z kolei uczniowie klas ostat-
nich będą przygotowywać się do 
różnych egzaminów, myśleć o swo-
jej przyszłości i planować, co dalej? 
Wszystkim, dla których ten rok jest 
ostatnim w szkole, życzymy wy-
trwałości w nauce, trafnych decyzji  
i powodzenia na egzaminach. 
 Pozostali niech także nie 
marnują czasu, niech umiejętnie łą-
czą naukę z rozrywką i rozwijają 
swoje talenty, bo pamiętajmy, że kto 
ma, temu będzie dodane...  
 Wychowawcom i nauczycie-
lom życzymy, by z radością i dumą 
wypełniali swoje powołanie i dzielili 
się z młodym pokoleniem wiedzą  
i mądrością.  

 
 
 

Szczęść Boże! 
 

Redakcja Casa Madre  
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Wolontariusze  księdza Bosko  

 Gdyby ktoś powiedział, że zamierza nocować  
w szkole przez tydzień i to w środku wakacji… Cóż, 
większość ludzi uznałaby to pewnie za dobry żart. Jed-
nak w minione wakacje znalazła się spora grupa 
uczniów, których wcale to nie śmieszyło. Przynieśli do 
szkoły walizki, śpiwory… i zamieszkali w niej na ty-
dzień. To byli wolontariusze, którzy postanowili dać  
z siebie to, co najlepsze, i przygotować Jankowi Bosko 
godny pobyt w Oświęcimiu. 
 Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko trwała od 
15 do 17 sierpnia, od czwartku do soboty. Aby dograć 
wszystkie punkty programu, wolontariusze pojawili się 
w szkole już w poniedziałek. Podzieliliśmy się zadania-
mi… i zabraliśmy do roboty.  

 
 Patrząc z perspektywy czasu, pamiętam tylko 
radość, uśmiech i wzajemną pomoc. Biegania było mnó-
stwo. Może nie było tego widać, jeśli tylko uczestniczyło 
się w peregrynacji, ale potrzeba było sporo wysiłku, wie-
lu drobnych detali i tych paru nieprzespanych nocy, by 
wszystko było jak należy. Raz, o wpół do dwunastej  
w nocy, dzwonek telefonu wyciągnął mnie z łóżka, bo 
trzeba było jeszcze coś napisać i wydrukować – a i tak 
położyłam się wcześnie… 
 Jednak cały trud wynagrodziły nam te trzy dni. 
Może nie mogliśmy uczestniczyć we wszystkich punk-
tach programu tak, jak byśmy chcieli. Msze święte na 
powitanie i pożegnanie relikwii odbywały się na boi-
skach przed szkołą w pełnym słońcu: biegaliśmy z wodą 
między ludźmi, wskazywaliśmy im wolne krzesła i czu-
waliśmy, by nikt nie zasłabł. Małe, żółte punkciki wśród 
morza innych barw. Pantomimy, biegi i inne atrakcje,  
o które trzeba było zadbać w drugi dzień—to wszystko 
było dla nas pracą. Ale późną nocą, gdy wszyscy już się 

rozeszli, Janek był w sanktuarium tylko dla nas. 
 Pierwszego dnia o północy, po niezapomnia-
nym spektaklu „Spełniony sen”, zebraliśmy się wokół 
relikwii Janka, by posłuchać słówka ks. radcy generalne-
go Marka Chrzana. Dla mnie to była niesamowita chwi-
la. Jeszcze większym wstrząsem była sama adoracja reli-
kwii: można było podejść i uklęknąć tuż obok relikwia-
rza… To tak, jakby stać obok Jana Bosko, patrzeć mu  
w oczy i rozmawiać z nim. To było piękne. Przy reli-
kwiach czuwaliśmy też w nocy z piątku na sobotę. Trze-
ba było zwlec się z łóżka o drugiej, po koncercie 
„Porozumienia” i dwóch godzinach snu, żeby przez go-
dzinę przeznaczoną dla naszej Inspektorii pełnić przy 
Janku „wartę honorową” – ale warto było. 
 Czymś, co jeszcze zapadło mi w pamięć, były 
flagi. Nasze, własnoręcznie malowane flagi. One były  
w tych najważniejszych momentach i pokazywały nas – 
młodzież i naszą radość, i optymizm. Przy powitaniu 
relikwii utworzyliśmy szpaler, przez który przejeżdżał 
Janek. Towarzyszyliśmy mu także ostatniego dnia, gdy 
opuszczał nasze miasto. Nieśliśmy flagi za Jankiem. Te 
flagi to był po prostu wyraz naszej miłości. 
 Był to niezapomniany tydzień, w czasie którego 
wytworzyły się niesamowite i mam nadzieję trwałe wię-
zi. Wspólne posiłki, modlitwy, uśmiechy i wspólna pra-
ca. A ja do dziś wspominam moment, gdy szłam z flagą 
za Jankiem i widziałam z prawej i lewej strony naszej 
procesji ludzi, którzy stali uśmiechnięci, krzyczeli z ca-
łych sił „O, Janek!”  i trzymali się za ręce. 
 

Daria Sosna 

Fot. Michał Mordarski 

Fot. Katarzyna Klimek 
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Poczujcie jego ducha—rekolekcje na Colle Don Bosco 

 Pamiętacie, jak nazywa się miejscowość, z której 
pochodzi ksiądz Bosko? Tak, to Becchi. Wzgórze Colle 
Don Bosco, wspaniałe miejsce, inny świat. A pamiętacie, 
o czym ks. Policht mówił przez cały ostatni rok szkolny? 
O tym, że można tam pojechać i spędzić okrągły ty-
dzień. Spędzić tydzień w miejscu, gdzie wszystko się 
zaczęło – to było bezcenne przeżycie. 
 W sobotnie popołudnie 29 czerwca z Oświęci-
mia wyruszył autobus pełen salezjańskiej młodzieży. Na 
miejsce dotarliśmy następnego dnia około południa  
i oczywiście najpierw musieliśmy wtoczyć nasze walizki 
na czwarte piętro – w końcu salezjanie nie mogą istnieć 
bez schodów. Ta niedziela była początkiem niesamowi-
tych rekolekcji i doświadczenia wciąż obecnego tu du-
cha ks. Bosko. 

 Rzecz jasna, aby doświadczyć ks. Bosko, trzeba 
go było najpierw poznać. Zwiedziliśmy wiele miejsc 
związanych z jego osobą. Zaczęliśmy od miejsca naro-
dzin, czyli od poznania naszej „bazy”. Zdecydowanie 
największe wrażenie robiła górna bazylika – drewniane 
wnętrze pięknej arki z olbrzymią, czternastometrową 
figurą Chrystusa Zmartwychwstałego nad głównym 
ołtarzem. Sporo czasu poświęciliśmy na poznanie Chieri 

– miejsca, gdzie Janek Bosko chodził do szkoły, a po-
tem w seminarium uczył się na księdza. W czasie kilku-
godzinnego spaceru zatrzymaliśmy się na krótki odpo-
czynek u bardzo uprzejmych sióstr salezjanek, które 
poczęstowały nas ciastkami i zimnymi napojami. Bardzo 
ciekawe okazało się seminarium, gdzie oglądaliśmy 
krótki film o życiu ks. Bosko w Chieri i sytuacji gospo-
darczej miasta w tamtych czasach. Każdy odcinek filmu 
wyświetlano w innym pokoju i w inny sposób: na ścia-
nie, na kolumnie pośrodku pomieszczenia, na podłodze, 
na suficie… Ciekawie zrobione.  
 Oczywiście najważniejszym miejscem związa-
nym z ks. Bosko jest Turyn, na zwiedzanie którego po-
święciliśmy cały dzień. Byliśmy nie tylko Valdocco 
(pokoiki ks. Bosko, kościół św. Franciszka Salezego, ka-
plica Pinardiego, bazylika Wspomożycielki Wiernych), 

ale i kilka ważniejszych punktów miasta, m.in. katedrę 
turyńską, gdzie przechowywany jest Całun Turyński. 
Na zakończenie dnia w Turynie mała wycieczka w sam 
raz dla fanów motoryzacji – wizyta w Muzeum Motory-
zacji przy fabryce Fiata. W ogromnej trzypiętrowej hali 
zorganizowano tak wspaniałą wystawę, że nawet osoby 
kompletnie zielone w temacie motoryzacji były nią 
szczerze zainteresowane. 
 Oprócz wyjazdów mieliśmy też kilka długich 
spacerów wokół Colle Don Bosco. Doszliśmy m.in. do 
Mondonio,  gdzie zobaczyliśmy domek Dominika Savio 
i do Capriglio, rodzinnej miejscowości matusi Małgo-
rzaty, gdzie zobaczyliśmy mały dziwny kościółek,  
w którym została ochrzczona i gdzie dowiedzieliśmy 
się, że – według nieoficjalnych danych – jej beatyfikacja 
odbędzie się w 2015 r. 
 Nie poprzestawaliśmy jednak tylko i wyłącznie 
na szukaniu ks. Bosko w miejscach bezpośrednio z nim 
związanych. Jeden dzień poświęciliśmy na góry: po zo-
baczeniu przepięknego sanktuarium Maryi Patronki 

Europy (na wysokość jakieś 1600 m n.p.m.) wyruszyli-
śmy w drogę na szczyt, prawie 1km w górę (wysokość 
ok. 2500 m n.p.m.). Piękne widoki, górskie jeziorko, 
śnieg i malownicze wodospady na zboczach – tak  
można w skrócie opisać nasze wrażenia z trasy. Rzecz 
jasna, tak intensywne przeżycia nieco nas zmęczyły, 
więc w piątek czekała na nas niespodzianka – cały dzień 

Fot. Damian Kurzawa 

Fot. K.S. 
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Salezjanie współpracownicy  na Colle Don Bosco  

W czasie tegorocznych wakacji z inicjatywy ks. 
Andrzeja Polichta odbyły się cztery turnusy rekolekcji 
na Colle Don Bosko. Były one związane z peregrynacją 
relikwii tego świętego księdza i wychowawcy w naszym 
kraju. W czwartym turnusie, który rozpoczął się 20 lipca, 
uczestniczyła grupa Salezjanek i Salezjanów Współpra-
cowników z Oświęcimia. Jej znaczną część stanowili 
pracownicy i nauczyciele naszej szkoły oraz ksiądz dy-
rektor Zenon Latawiec. 

Odwiedziny miejsc związanych z księdzem Bo-
sko - miejsca narodzin, miejsc gdzie dorastał, uczył się 
oraz podjął trud wychowania młodego człowieka - wy-
warły na nas ogromne wrażenie. Myślę, że dla nauczy-

ciela szkoły salezjańskiej najważniejsza była modlitwa  
w bazylice na Valdocoo oraz w kaplicy Pinardiego, 
gdzie ksiądz Bosko zapoczątkował swoje wielkie dzieło, 
które każdy salezjanin, nauczyciel i wychowawca konty-
nuuje dnia dzisiejszego. 

Rekolekcje, które przeżyliśmy, to czas modlitwy, 
zadumy, refleksji na temat wypełniania swojego powo-
łania życiowego, ale również czas bycia ze sobą, rozmo-
wy, poznania się i integracji. Jestem pewna, że owoce 
tych rekolekcji będą widoczne w naszym życiu, w pracy 
z młodzieżą oraz we wzajemnej współpracy. 

 
Marta Korczyk 

w największym Aquaparku w północnych Włoszech. 13 
zjeżdżalni, 6 basenów, słoneczna pogoda, wspaniałe 
towarzystwo, dobra zabawa i nic więcej nie trzeba nam 
było. 
 Oczywiście poza tym uczestniczyliśmy w wielu 
pomniejszych punktach programu, tak charakterystycz-
nych dla rekolekcji i salezjańskich. Codzienna msza 

święta. Niezwykła wieczorna adoracja, w czasie której 
można było podejść do ołtarza i dotknąć monstrancji. 
Wspólna modlitwa przed posiłkiem, której tempo zale-
żało od tego, jak bardzo byliśmy głodni. Tańce do póź-
nej nocy. Przepiękny kościółek w Buttigliera, gdzie ks. 
Bosko został ochrzczony. I wiele, wiele innych bezcen-
nych chwil… 
 Uśmiech? Cały czas. Wyśmienita zabawa? 
Oczywiście. Dobra atmosfera? Jakżeby inaczej. Obec-
ność księdza Bosko? Zawsze i wszędzie. Wspólnie spę-
dzony czas? Każda chwila. Trochę szalonych rzeczy  
i mnóstwo radości? Przecież to esencja ks. Bosko. Żal 
było opuszczać Colle w sobotę, by w niedzielę 7.07 zna-
leźć się znów w Polsce. Stworzyliśmy na Colle nasze 
miejsce na ziemi, fascynujące i jedyne w swoim rodzaju, 
do którego na pewno jeszcze kiedyś wrócimy, by znów 
poczuć bicie serca ks. Bosko.  

Daria Sosna 

Fot. K.S. 

Fot. K.S. 
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Misyjna akcja na Ukrainie 

 Wolontariu-
sze salezjańskiej pla-
cówki z Oświęcimia 
wraz z ks. Andrze-
jem Polichtem po raz 
kolejny uczestniczyli 
w pielgrzymce, reko-
lekcjach oraz obozie 
sportowym na Ukra-
inie. Wszytko zaczę-
ło się 17 lipca bieżą-
cego roku i trwało 
ponad dwa tygo-
dnie. 

 Niezwykle ważnym przeżyciem była piel-
grzymka do Berdyczowa, od której zaczęła się czwarta 
edycja spotkań polsko-ukraińskiej młodzieży . Sanktua-
rium Matki Bożej Berdyczowskiej jest ważnym ośrod-
kiem kultu na Ukrainie. Co roku odwiedza to miejsce 
ok. 2 tysiące pielgrzymów z różnych części świata. 
Uczestnicy bardzo mile wspominają otwartość i serdecz-
ność tamtejszej ludności, która z ogromną radością udo-
stępniała im swoje domostwa. Cenne były również nie-
kończące się wspólne rozmowy. Te niezwykłe spotkania 
umniejszały napotykany trud, jakim były bariery języko-
we czy zmęczenie. 
 Kolejnym etapem polsko-ukraińskiej integracji 
był obóz sportowy „Dekatlon” w Korostyszewie. W tym 
roku ponad 80 osób w 8 drużynach miało okazję spraw-
dzić się w różnych dyscyplinach sportowych konkur-

sach. Nie zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy, śpie-
wu oraz tańców integracyjnych. 
 
Mówi ks. Andrzej Policht, opiekun i pomysłodawca 

inicjatywy: Las i jego otoczenie tworzą niesłychaną sce-
nerię. Dla młodzieży na pewno jest to jakaś odskocznia  
i sprawdzenie się w niecodziennych, surowszych warun-

kach. Jednak wiem, że uczestnicy są bardzo zadowoleni  
i traktują to jako wielką przygodę. Widziałem radość  
i pozytywne emocje, np. kiedy pracowali razem przy roz-
kładaniu biwaku albo kiedy zasiadali do wspólnych posił-
ków czy nawet kiedy rywalizowali ze sobą w konkuren-
cjach sportowych. 
 Równolegle do „Dekatlonu” odbyły się rekolek-
cje dla młodzieży w Przemyślanach koło Lwowa. 
Uczestnicy mieli okazję poznać się podczas wspólnych 
spotkań w małych grupach. Był czas na modlitwę, dia-
log i refleksję. Nie zabrakło również zabawy i spacerów 
po okolicy. Młodzi ludzie mieli także okazję zwiedzić 

Lwów, który wywarł na nich 
ogromne wrażenie. Wizyty w lwowskich bazylikach, 
kościołach oraz cerkwiach były okazją, aby zetknąć się  
z przeszłością i religijnością Lwowa. Zachwycająca Sta-
rówka oraz wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim zain-
spirowały zwiedzających do pochylenia się nad polską 
historią i losami dwóch słowiańskich narodów. 
 Wszystkie te wydarzenia są wynikiem starań 
Koła Misyjnego działającego przy Oratorium św. Jana 
Bosko w Oświęcimiu i mają na celu uświadomienie mło-
demu człowiekowi, jakimi wartościami powinien się 
kierować, jak ważna jest otwartość na drugiego człowie-
ka oraz aktywne i ciekawe spędzanie czasu. 

 Wyjazd na Ukrainę pozwolił młodym ludziom  
z innej perspektywy spojrzeć na swoje życie. Wiele uwa-
gi skupiamy na błahych sprawach, nie dostrzegając cza-
sem tego, co najważniejsze- ofiarowania radości bliźnie-
mu. Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się do-
tychczas zdziałać, z wszystkich nowych przyjaźni oraz  
z obietnic, że z chęcią spotkamy się znów za rok. I oby  
w jeszcze liczniejszym gronie - mówi Ania Tobiasie-

wicz, współorganizatorka misyjnej akcji na Ukrainie.  
 

Edyta Mitoraj 
 
 

Fot. Zbiory szkoły 

Fot. Zbiory szkoły 

Fot. Zbiory szkoły 
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W drodze na Jasną Górę  

 W środę 7 sierpnia 2013 r. 
wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka 
Oświęcimska na Jasną Górę. W tym 
roku była wyjątkowa, ponieważ by-
ła to pielgrzymka jubileuszowa. Jak 
zwykle, zanim wszystkie grupy wy-
ruszyły w drogę, wspólnie zgroma-
dziły się na mszy świętej w parafii 
pod wezwaniem św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Oświęcimiu.  
 Podczas marszu towarzy-
szył pątnikom uśmiech, śpiew i za-
bawa, a także wspólna modlitwa 
oraz ciekawe konferencje. Trzeciego 
dnia w Koziegłowach odbył się kon-
cert zespołu Magnificat z Wilamo-
wic. Z powodu nie najlepszej pogo-
dy koncert zorganizowano w koście-
le, ale atmosfera była bardzo rado-
sna. Zespół wykonywał takie pio-

senki, aby każdy mógł się włączyć 
do wspólnego śpiewu. 
 Ważnym elementem piel-
grzymki było wzajemne pojednanie 
się pątników oraz przede wszystkim 
pojednanie z naszym Panem. 
Czwartego dnia w godzinie miło-
sierdzia wszystkie grupy zebrały się, 
aby zmówić Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego oraz wspólnie wyśpiewać 
pieśń pt. Abba, Ojcze!. Była również 
okazja do powiedzenia swoim bliź-
nim kilku dobrych słów, takich jak 
dobrze, że jesteś czy przepraszam. 
 „Muszę dojść do Częstocho-
wy, mimo bąbli, bólu głowy”. 11 
sierpnia 2013 r. pielgrzymi dotarli 
do celu. Na Jasnej Górze padli przed 
wizerunkiem Matki Boskiej, przyno-
sząc jej swoje intencje i prośby. Dla 

wielu był to czas sprawdzenia same-
go siebie, poznania swoich możliwo-
ści, umocnienia wiary i duchowego 
odrodzenia.  
 

Urszula Żmuda 

Fot. Zbiory szkoły 

    I Moto-piknik 
zorganizowany 
we współpracy 
z Zakładem Sa-
lezjańskim, Ora-
torium św. Jana 
Bosko i Stowa-

rzyszeniem Byłych Wychowanków Salezjańskich wy-
padł imponująco, m.in. dzięki naszym wspaniałym wo-
lontariuszom: Gosi, Filipowi, Krzyśkowi i Kamilowi, 
którzy stanęli na wysokości zadania i pomogli w realiza-
cji tego przedsięwzięcia. 
 25 sierpnia od wczesnych godzin przybywało 
gości z naszego miasta i okolic. Dla nich na terenie Za-
kładu Salezjańskiego oraz na miejskich Plantach przygo-
towano różnorakie atrakcje, np. symulator dachowania, 

który cieszył niesłabnącym zainteresowaniem aż do koń-
ca imprezy, podobnie jak salezjańskie tańce integracyjne 
prowadzone przez ks. Andrzeja Polichta na bulwarach 
wraz z młodzieżą. Dla dzieci zorganizowano ośmiobój, 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Straż pożarna przepro-
wadzała akcje uwalniania z zamkniętego małego fiata. 
Odbył się także mecz piłki nożnej - kierowcy kontra 
służby mundurowe i salezjanie. 
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Bezpiecznej Motoryzacji okazała się bardzo owocna. Ma-
my głęboką nadzieję, że nawiązane kontakty umożliwią 
realizowanie w przyszłości kolejnych projektów na rzecz 
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, a szczególnie na 
rzecz dzieci i młodzieży.  

 
Ryszard Firczyk  

Atrakcje Moto-pikniku 

   Szkoła po liftingu :) 
 

Po trwającym kilka miesięcy re-

moncie możemy nareszcie podzi-

wiać efekt końcowy i cieszyć się 

odnowionymi wnętrzami. Na głów-

nym korytarzu wstawiono nowe 

okna, pomalowano ściany na subtel-

ne odcienie beżu, wyremontowano 

klatkę schodową między salami 013 

i 032. Tam też nad wejściem znaj-

duje się nowe popiersie ks, Bosko. 

Warsztaty szkole wykonały żyran-

dole zdobiące nasz reprezentacyj-

ny korytarz, gdzie możemy podzi-

wiać galerię portretów osób zwią-

zanych z dziełem salezjańskim. Ku-

rację odmładzającą przeszła rów-

nież figurka św. Józefa, którą mi-

jamy wchodząc do szkoły, i wszyst-

kie drzwi wejściowe. Jeszcze 

przed peregrynacją relikwii ks. 

Bosko odnowiono elewację budynku 

od strony boiska. 

Fot. Ryszard Firczyk 
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 Wakacje, wakacje i po waka-
cjach. Niestety wszystko, co dobre, 
szybko się kończy. Pozostają wspo-
mnienia, zdjęcia na ciepłym piasku  
i szczytach wielkich gór. Mnie, oprócz 
zdjęć i pamiątek znad morza,  pozosta-
ną w pamięci wakacyjne dni spędzone 
z dziećmi i młodzieżą w naszym Orato-
rium św. Jana Bosko.  

Podczas letniej przerwy Orato-
rium było czynne i prężenie działało 
przez cały lipiec i sierpień. Dzieci i mło-
dzież wspólnie z wolontariuszami ba-
wiły się,  grały, śpiewały, tańczyły. Nie 
brakowało modlitwy, dobrej zabawy, 
lodów – czyli tego, co na wakacjach być 
musi!  

Wesołym zakończeniem waka-
cji, a zarazem podsumowaniem letnich 
atrakcji w Oratorium, była półkolonia 
odbywająca się pod hasłem „Dawno 
temu w trawie”. Uczestniczyło w niej 
dziewięćdziesięcioro troje dzieci w wie-
ku od pięciu do trzynastu lat. Zajęcia 
trwały od godziny 9 do 15. Każdy 
dzień półkolonii  był inny, wyjątkowy.  

Był dzień integracji, kiedy dzie-
ci i wychowawcy wzajemnie się pozna-
wali. Koloniści obejrzeli bajkę, która 
była motywem przewodnim półkolonii 
- „Dawno temu w trawie”. Następnie 
uczestniczyły we mszy świętej, którą  
odprawił ksiądz Andrzej Policht.   

Podczas dnia sportu dzieci 
zmierzły się z dziesięciobojem oraz 
miały krótką pogawędkę z wychowaw-
cami na temat zasad fair play i dobrego 

współzawodnictwa.  
 W dniu teatralnym  każda gru-
pa wybrała bajkę do wystawienia na 
scenie. Dzieci bardzo ambitnie pode-
szły do tego zadania, czego świadec-
twem były własnoręcznie wykonane 
kolorowe stroje i odpowiednia dekora-
cja. Dzięki temu pierwszy Trawiteatr 
wypadł rewelacyjnie .  

Nasi podopieczni uczestniczyli 
również w Pierwszym Festiwalu Pio-
senki Polnej,  podczas którego każda  
z grup przedstawiła wcześniej przygo-
towaną na zajęciach piosenkę. W sobo-
tę dzieci zaprosiły swoich rodziców, 
dziadków, bliskich na przedstawienie 
składające się z  bajek , które wcześniej 
prezentowały na Trawiteatrze. Wszy-
scy uczestniczyli we mszy świętej,  
a zwieńczeniem półkolonii były prażo-
ne.  
 Wakacje w oratorium były ko-
lorowe, zabawne i na pewno  niezapo-
mniane! Wszystkich, i małych i więk-
szych, którzy jeszcze nie zdążyli nas 
odwiedzić, zapraszamy również w ro-
ku szkolnym.  Razem z nami będziecie 
mogli podszkolić się w nauce 
(korepetycje za darmo!),  spotkać się  
z przyjaciółmi, ciekawie spędzić czas 
wolny. Słowa „nuda” i „nie chce mi 
się” są dla naszych animatorów i wo-
lontariuszy obce. Jednym słowem -
będzie BOSKO. Serdecznie zaprasza-
my.  

 
Żaneta Flasz 

„Dawno temu w trawie...” Półkolonia w Oratorium 

Fot. Zbiory szkoły 

 

 

Księdzu Proboszczowi Markowi Dąbkowi z okazji jubileuszu  

25-lecia kapłaństwa oraz Księdzu Dyrektorowi Zenonowi Latawcowi 

z okazji  30-lecia ślubów zakonnych składamy najserdeczniejsze  

życzenia wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego na drodze 

kapłańskiego powołania i  wspaniałych owoców pracy  

ewangelizacyjnej. Szczęść Boże! 
 

Redakcja Casa Madre 

 Życzenia i gratulacje  
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Rok duchowości 

 Wielkimi krokami zbliżamy się 
do dwusetnej rocznicy narodzin wiel-
kiego Ojca i Nauczyciela młodzieży, 
księdza Bosko. W przygotowaniu do 
tego jubileuszu pomaga nam zgłębianie 
życia Świętego wychowawcy z Valdoc-
co. Peregrynacja Relikwii św. Jana Bo-
sko w naszym domu salezjańskim  
w Oświęcimiu pokazała, jak wielkim 
zainteresowaniem cieszy się osoba księ-
dza Bosko. Tłumy wiernych z wielką 
pobożnością przychodziły na spotkanie 
z Relikwiami Świętego. Jesteśmy zapro-
szeni do poznawania jego historii, peda-
gogiki i duchowości.  
 W kolejnym roku przygotowa-
nia do wielkiego jubileuszu jesteśmy 
zachęcani przez księdza generała Pascu-

ala Cháveza Villanueva do zagłębienia 
się w duchowość życia i działania księ-

dza Bosko. Konieczne jest pozna-
nie i życie duchowością wielkiego 
Pedagoga opuszczonej turyńskiej 
młodzieży. Nie wystarczy zna-
jomość jego życia i działalności 
oraz jego metody wychowania. 
Podstawą owocności działania 
księdza Bosko i jego aktualności 
jest  jego głębokie doświadczenie 
duchowe. „Dojść do precyzyjne-
go rozpoznania duchowego do-
świadczenia Księdza Bosko, nie 
jest łatwym zadaniem. Jest to, 
być może, najmniej pogłębiony wymiar 
Księdza Bosko. Był on człowiekiem cał-
kowicie nastawionym na pracę, nie do-
starcza nam opisów swoich przemian 
duchowych ani nie pozostawia nam wy-
raźnych refleksji na temat swojego życia 
duchowego; nie pisze pamiętników du-
chowych, nie daje interpretacji; woli 
przekazać ducha, opisując wydarzenia 
swojego życia, bądź przedstawiając bio-

grafie swoich chłopców. Z pewnością 
nie wystarczy powiedzieć, że jego du-
chowość jest duchowością duszpaster-
stwa aktywnego, nie kontemplacyjnego; 
duszpasterstwa pośredniczącego mię-
d z y  d u c h o w o ś c i ą  u c z o n y c h 
a duchowością ludową (DRG 394, ss. 11-
12).  
 Dlatego aby zgłębić niewielką 
część życia duchowego św. Jana Bosko 
w kolejnych numerach Casa Madre pra-
gnę pochylić się nad poszczególnymi 
aspektami, które składają się na ducho-
wość Ubogiego Kapłana diecezji turyń-
skiej. Pragnę zatrzymać się nad ducho-
wością codzienności, przyjaźni z Jezu-
sem, przyjaźni z Maryją, życia radością 
i optymizmem, oraz duchowością ko-

munii z Kościołem i odpowie-
dzialnej służby wobec innych.  
 Dzisiaj, jak nigdy 
wcześniej, musimy wzmocnić 
poczucie sensu życia w mło-
dych ludziach, a mogą go 

znaleźć w Jezusie Chrystusie, 
Jego przesłaniu i w progra-

mie Jego życia. Salezjańska 
duchowość, która tak wiele owo-
ców wydała na przestrzeni lat, od 
Dominika Savio do młodych dnia 
dzisiejszego, jest postrzegana jako 

konieczna w życiu codziennym, tak 
jak radość i optymizm oraz wiele 

wymiarów solidarności i przejawów 
ewangelicznego obywatelstwa. Dlatego 
z wielką radością i z wielkim zapałem 
starajmy się poznawać salezjańską du-
chowość życia i działania na wzór księ-
dza Bosko.  
     

  Ks. Paweł Walkowiak 

Nie wystarczy znajo-

mość jego życia i dzia-

łalności oraz metody 

wychowania. Podstawą 

owocności działania 

księdza Bosko i jego ak-

tualności jest  jego głę-

bokie doświadczenie  

duchowe. 

Szczęśliwej drogi już czas … 

W imieniu całej społeczności szkolnej, inter-
natu oraz Oratorium z całego serca dziękujemy ze-
szłorocznym asystentom kl. Markowi Bochoniowi  
i kl. Michałowi Liborowi oraz księdzu Romanowi 

Kotowi i ks. Piotrowi Basiście za pomocną dłoń, 
uśmiech, dobre słowo i naukę na całe życie oraz za 

codzienny trud pracy z młodzieżą. Życzymy wy-
trwałości w powierzonych Wam zadaniach oraz 
błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego  
w pokonywaniu wszelkich trudności na dalszej 
drodze. 

Wdzięczni wychowankowie 

Grafika:www.infoans.org 
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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 . . .  

Przed wakacjami: 

14 czerwca—zakończenie roku klas III zawodowych; 

15 czerwca—spotkanie integracyjne nauczycieli i pracowników szkół salezjańskich; 

17-19 czerwca—egzaminy zawodowe; 

18 czerwca—komers uczniów klas III gimnazjum; 

25 czerwca—Dzień Radości; 

27 czerwca—koniec roku szkolnego; rozdanie świadectw. 

Obóz integracyjny—Wisła 2013 

Obóz integracyjny dla gimnazjalistów rozpoczął 
się 5 lipca i trwał do 9 lipca 2013 roku. Celem obozu by-
ło zapoznanie się uczniów z wychowawcami oraz z ko-
legami i koleżankami, z którymi będzie się spędzać czas 
na lekcjach przez kolejne 3 lata. Kierownikiem obozu 
był ks. Marcin Kaznowski, któremu pomagała pani Mar-
ta Korczyk. Byli z nami także wychowawcy przyszłych 
klas pierwszych gimnazjum: pani Marta Chrapczyńska, 
pani Ewa Goska oraz pani Elżbieta Wardzała-Sereś.  
 Po przybyciu do Wisły zostaliśmy podzieleni na 
sześć grup: niebieską, zieloną, różową, żółtą, pomarań-
czową i białą. Każda otrzymała swojego opiekuna-
animatora. Następnie zostawiliśmy bagaże w domu wy-
poczynkowym Kłos i poszliśmy zwiedzać okolicę. Po 
powrocie czekała na nas pyszna obiadokolacja i wieczo-
rek zapoznawczy. 

W kolejnych dniach towarzyszyły nam najróż-
niejsze gry i zabawy oraz zawody sportowe (siatkówka, 
dwa ognie, piłka nożna). Prowadzili i organizowali je 
animatorzy: Kasia, Klaudia, Basia, Agnieszka, Przemek  
i Szymon. Czekały nas też dwie męczące wycieczki  
w góry, ale zaraz po przejściu trudnych szlaków nastę-
powały przyjemności, takie jak kąpanie się w Wiśle, 
dyskoteka czy ognisko z tańcami integracyjnymi, które 
w lot opanowaliśmy. Ostatniego dnia zorganizowano 

podchody. Musieliśmy stawić czoła siedmiu zadaniom 
polegającym zarówno na wysiłku fizycznym, jak i umy-
słowym. Po wygranej grupy różowej zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie na malowniczej łące.  

Każdego wieczoru zbieraliśmy się w świetlicy 
na parterze na tak zwane pogodne wieczory, które pro-
wadził ks. Marcin. Nauczyliśmy się na nich m. in. cieka-
wych piosenek o Janie Bosko oraz obowiązkowych tań-
ców integracyjnych.   

Na zakończenie obozu wszyscy musieli przejść 
chrzest, po którym zostawało się pełnoprawnym 
uczniem gimnazjum salezjańskiego.   

Przed wyjazdem z Wisły odbyła się pożegnalna 
msza św. pod przewodnictwem księdza Marcina, a po 
niej nastąpiło rozdanie upominków uczestnikom kon-
kursów oraz zawodów sportowych. Nie obeszło się tak-
że bez podziękowań dla wychowawców, animatorów 
oraz pań kucharek. Największy „klask” otrzymał ks. 
Marcin za duchowy, materialny oraz fizyczny udział  
 obozie.   

Pogoda nam dopisała, było słonecznie i bardzo 
radośnie. Chętnie zostalibyśmy w Wiśle dłużej.  

 
Uczestnicy 

Fot. Marta Korczyk 
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 Tegoroczny obóz integracyjny 
dla klas pierwszych liceum i technikum 
odbył się w dniach 20-24 sierpnia. Była 
to świetna okazja, by poznać wycho-
wawcę oraz nowych kolegów i koleżan-
ki z klasy. 
 Tuż po zakwaterowaniu rozpo-
częliśmy oficjalnie naszą akcję tańcem 
belgijskim. Następnie każdy udał się na 
spotkanie integracyjne ze swoją nową 
klasą i wychowawcą. W ramach wza-
jemnego poznawania się należało przy-
gotować wspólnie prezentację klasy  
i przedstawić na wieczorku pogod-
nym. Przez pierwsze trzy dni braliśmy 
udział w różnego rodzaju zajęciach:  
w nauce śpiewu, tańcach integracyjnych 
oraz w liturgii -  pozwoliło nam to lepiej 
poznać specyfikę szkoły i panującą  
w niej radosną atmosferę.  
 23 sierpnia udaliśmy się Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, gdzie od-
prawiliśmy mszę świętą w intencji 
wszystkich zamordowanych w obozach 
zagłady. W sobotę, tj. 24 sierpnia, wy-
braliśmy się na wycieczkę do Szczyrku. 
Po mszy świętej odprawionej w Sank-
tuarium Szczyrkowskiej Wspomożyciel-
ki udaliśmy się w góry – na Klimczok. 
Nie było łatwo, ale wszyscy cali i zdro-
wi zdobyli szczyt.  

 Ostatniego dnia wzięliśmy 
udział w pikniku motoryzacyjnym 
współorganizowanym przez Zakład 
Salezjański. Pełni pozytywnych wrażeń  
zakończyliśmy nasze spotkanie integra-
cyjne niedzielną mszą świętą i obiadem.  
 Myślę, że moi rówieśnicy zgo-
dzą się ze mną, że taki obóz integracyj-
ny to strzał w dziesiątkę. Dzięki nie-
mu  2 września przyszliśmy do szkoły 
już nie tak przestraszeni perspektywą 
nauki w nowej szkole, ale raczej szczę-
śliwi, że spotkaliśmy się z kolegami  
i koleżankami poznanymi na obozie.
    

Marysia Trębacz 

Integracja klas pierwszych liceum i technikum 

Fot. Zbiory szkoły 

Inauguracja roku szkolnego 2013/14  

 W czasie peregrynacji relikwii św. Jana Bosko  
w Oświęcimiu, podczas jednego z koncertów, zapytano 
młodzież zebraną pod sceną: „Kto idzie 1 września do 
szkoły?”. Nikt się nie zgłosił. Trudno się dziwić. Tego 
roku mieliśmy wakacje o cały jeden dzień dłuższe i w 
szkolne progi wstąpiliśmy dopiero w poniedziałek  
2 września. 
 Zgodnie z tradycją, rok szkolny rozpoczął się 
uroczystą Eucharystią, której przewodniczył delegat 
księdza Inspektora, ks. Adam Parszywka. Swoje kazanie 
rozpoczął on od pytania: z czym kojarzy się 1 września 
współczesnej młodzieży, a z czym pokoleniu starszemu. 
Odpowiedź była prosta. Obecna młodzież z datą  
1 września kojarzy powrót do szkoły, zaś dla ludzi star-
szych to rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. W ten 
sposób zwrócił uwagę na problem aktualny również 
dziś: wiele młodych osób nie może iść do szkoły z po-

wodu braku pieniędzy czy wojny. Ks. Parszywka poru-
szył też problem treści, jakie obecnie przekazuje szkoła – 
nie tylko nauki i wiedzy, ale także wychowania. 
 Na zakończenie Mszy św. został odczytany list 
ks. Inspektora na rozpoczęcie roku szkolnego. Po Eu-
charystii zabrał głos ks. Dyrektor Zenon Latawiec i po 
kilku słowach powitania przedstawił uczniom nowych 
nauczycieli. Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do no-
wego kościoła, a starsi uczniowie po spotkaniu z wycho-
wawcami wrócili do domów wykorzystać ostatnie wol-
ne popołudnie tych wakacji. 

 
Daria Sosna 

Fot. Zbiory szkoły 
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Oratoryjna Dobra Noc 

 Wolontariusze oratorium 
św. Jana Bosko już po raz szósty 
zaprosili młodzież na całą noc do 
szkoły. Okazało się, że ta akcja cie-
szy się coraz większą popularnością. 
Znalazło się ponad 200 szaleńców, 
którzy postanowili spędzić początek 
weekendu w szkolnych murach. 
 Czas mieliśmy zorganizo-
wany wręcz idealnie. Rozpoczęli-
śmy krótką modlitwą i oczywiście 
tańcami integracyjnymi. Wprawdzie 

polka amerykańska zrobiła nam 
psikusa i nie chciała, abyśmy ją za-
tańczyli, ale znalazło się sporo in-
nych tańców. Po krótkim wstępie 
wolontariusze wtajemniczyli nas  
w akcje, które przeprowadzili  
w czasie wakacji: rekolekcje na Colle 
Don Bosco, Ukraina, pielgrzymka, 
peregrynacja, półkolonie... Na ko-
niec przedstawili nam krótko plan 
pracy oratorium na najbliższy czas. 
Później nastąpiła część refleksyjna – 

koncert, w który 
chętnie wszyscy 
się włączyliśmy  
i Msza św. Oczy-
wiście, jeśli zna-
lazł się czas na 
pokarm dla du-
szy, musiał się 
też znaleźć czas 
na pokarm dla 
ciała i następnym 
punktem progra-
mu było salezjań-
skie prażone na 

zielonym boisku. Jednak o pierwszej 
w nocy było nieco zimno, więc trze-
ba było rozgrzać się tańcami… mi-
mo mokrej trawy i kompletnych 
ciemności. 
 Posileni, podzieliliśmy się 
na kilka grup i ruszyliśmy na zwie-
dzanie. Animatorzy zabrali nas  
w najtajniejsze zakamarki Zakładu 
Salezjańskiego: bunkier, podziemia 
Placu św. Jacka, katakumby pod 
kaplicą, stara odlewnia i stolarnia, 
magazyn rozpuszczalników i che-
mikaliów… trochę tego było. 
Ogromne pajęczyny i zakurzone 
szyby oświetlone nikłymi płomyka-
mi świec i migotliwym światłem 
pochodni tworzyły odpowiedni na-
strój. Ale i tak największe wrażenia 
były w podziemiach placu św. Jac-
ka. Idąc wąskim korytarzem, nagle 
usłyszeliśmy mrożący krew w ży-
łach krzyk, potem ujrzeliśmy ciem-
ną, zakapturzoną postać… a potem 
okazało się, że to ks. Mietła z pisz-

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Twarze Samorządu Szkolnego  

PRZEWODNICZĄCA: 
Wiktoria 

Urbańczyk  
 klasa 2La 

 ZASTĘPCA:  

Paulina  
Stańczyk  
klasa 3Gb 

Jolanta  
Cholewińska  

klasa 2Lb 

Daniel  
Miga  

klasa 2Lb 

Joanna  
Gwizdoń  

klasa 2Lb 

Marlena  

Księżarczyk  
klasa 2Lb 

Spotkanie samorządów w Szczyrku  

 13 i 14 września 2013 
roku, w Szczyrku, odbyło się zebra-
nie samorządów szkolnych Inspek-
torii krakowskiej pod przewodnic-
twem ks. Tomasza Kijowskiego. 
Na zjazd przybyły szkoły z Krako-
wa, Zabrza, Świętochłowic i Oświę-
cimia. Wspólnie, mogliśmy przeżyć 
te dwa dni na modlitwie, integracji 

i pracy na rzecz naszych placówek. 
Razem omawialiśmy problemy  
i pozytywne elementy życia szkol-
nego. Mogliśmypodzielić się naszą 
wiedzą i salezjańską radością. Pra-
cując nad programem rozwoju du-
chowości, mogliśmy na nowo od-
kryć wartości przekazywane przez 
ks. Bosko. Ukoronowaniem i za-

kończeniem spotkania była msza 
święta odprawiana przez ks. in-

spektora Dariusza Bartochę. Ma-
my nadzieję, że spędzony  
w Szczurku  czas przyniesie dobre 
owoce w pracy na rzecz uczniów 
naszych szkół. 

 
Jolanta Cholewińska 
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czałką w ręku. Pełni wrażeń zostaliśmy 
w grupach i postanowiliśmy w coś za-
grać. Nie trwało to jednak długo  
– o tak późnej (czy też wczesnej) godzi-
nie każdy mógł myśleć już tylko o spa-
niu. Trzeba było jakoś się rozbudzić, 
więc postanowiliśmy potańczyć. 
 W ruchu czas mijał szybko i już 
wkrótce trzeba było się rozstać. Krótka 

modlitwa na zakończenie wspólnej nocy 
i każdy spieszył do domu uśmiechnięty  
i zadowolony, by w końcu znaleźć się we 
własnym, ciepłym łóżku. 

Daria Sosna 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Kilka słów o akcji Bucik  

 W dzisiejszych czasach bardzo mocno rozpo-
wszechniła się aborcja, czyli zabijanie nienarodzonych 
dzieci. Aby chronić tych, którzy jeszcze nie potrafią sa-
mi się bronić, powstała akcja BUCIK. W akcji wziąć 
udział może KAŻDY. Ja, ty, koleżanka, nauczyciel… 
wystarczy tylko odrobina dobrej woli i jakieś 3 
wolne minuty dziennie . 

Na czym to polega? 

Założenia akcji są bardzo proste. Wystar-
czy, że znajdziesz lidera, który gromadzi 
wokół siebie bucikową grupę albo SAM 
zgromadzisz taka grupę. Każda grupa 
liczy 20 osób razem z liderem. Dlaczego akurat tyle? 
Cóż, tyle mamy tajemnic różańca, który leży u podsta-
wy akcji . Grupa duchowo adoptuje jedno poczęte i nie-
narodzone jeszcze dziecko. Każda osoba z grupy zostaje 
przypisana do jednej tajemnicy i modli się dziesiątką 
różańca za swojego małego podopiecznego codziennie 
przez dziewięć miesięcy  

 

Po co takiej grupie lider? 

Po pierwsze, lider co miesiąc miksuje tajemnice, żeby 
nie było zbyt monotonnie i informuje każdego o zmia-
nach. Po drugie, lider kontaktuje się z koordynatorami 
akcji i rozdaje wam różne gadżety—przypominajki. 

Gdzie i kiedy? 

Grupa startuje z modlitwą, gdy zbierze się 20 
osób. Lider daje sygnał i wszyscy zaczynamy 
tego samego dnia. Każda osoba modli się indy-
widualnie, więc… w drodze do szkoły, w auto-

busie, podczas spaceru, po lekcjach na korytarzu… 
można nawet na długiej przerwie w szkolnej ka-

plicy. 
 W naszej szkole akcją BUCIK zajmuje się ks. 

Policht. Jeśli chcecie wiedzieć więcej – czekajcie na info 
od niego albo pytajcie tych, którzy już są w akcję zaan-
gażowani. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale 
masz szansę URATOWAC KOMUŚ ŻYCIE i nie musisz 
się nawet specjalnie wysilać. Różaniec to ogromna siła – 
nie lekceważ jej! 

Daria Sosna 

Szukajcie… - uroczystość św. Stanisława Kostki  

 Wśród uczniów, którzy chodzą do szkoły sale-
zjańskiej już któryś rok z kolei można zaobserwować 
ciekawą umiejętność. Brak jej pierwszoklasistom, a na-
wet niektórym nauczycielom. O czym mowa? Otóż  
o umiejętności przewidywania dnia skróconych lekcji. 
Większość tych, którzy zdążyli się nieco zaznajomić  
z realiami naszej szkoły wie, że pierwszy taki dzień  
w roku szkolnym to 18 września – wspomnienie św. 
Stanisława Kostki. 
 I tego roku nie było inaczej. Po pięciu 25-
minutowych lekcjach wszyscy ustawiliśmy się na głów-
nym korytarzu i przemaszerowaliśmy do kościoła, gdzie 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. 

Piotr Pawelec, który wygłosił też Słowo Boże. Jedno jest 
pewne – to było jedno z tych kazań, które głęboko zapa-
dają w pamięć. Ks. Piotr mówił o poszukiwaniu Jezusa 
w naszym życiu. Wykorzystał do tego Ewangelię z tego 
dnia: historię zgubienia się Jezusa w świątyni. Tak jak 
Maryja i Józef najpierw szukali Jezusa wśród znajo-
mych, tak i my powinniśmy najpierw szukać Jezusa  
w ludziach, którzy nas otaczają. To oni najczęściej poka-
zują nam drogę do Niego. Jeśli jednak nie znajdziemy 
Go wśród bliskich nam ludzi, możemy znaleźć Go  
w świątyni. Tam jest obecny zawsze. 
 Przez homilię przewinął się też obraz Świętej 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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Rodziny. Nie jako rodziny idealnej, sielankowej. Był to obraz rodziny, któ-
ra od samego początku zmagała się z przeciwnościami losu, niebezpie-
czeństwem, ubóstwem i okrucieństwem innych ludzi. Ks. Pawelec wysnuł 
z tego jeden, bardzo ważny wniosek: to nie my szukamy bezpieczeństwa  
w rodzinie – to Jezus szuka bezpiecznego schronienia w naszej rodzinie.  
I właśnie dlatego my również musimy ciągle szukać Jego osoby. 
 To był dzień pełen radości, niezapomnianych wrażeń i wspania-
łych słów. Powtarzając za ks. Nowakiem: jeśli choć jeden z elementów nau-
ki wygłoszonej przez ks. Piotra zdołamy wcielić w nasze życie, będzie to 
niezwykłe osiągnięcie i na pewno zaowocuje w przyszłości. 

Daria Sosna 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

STANISŁAW KOSTKA 

Jest jednym z najmłodszych świętych. Żył w XVI wieku. 
Zamożni rodzice (ojciec był kasztelanem zakroczym-
skim) wysłali go wraz z bratem do szkoły w Wiedniu. 
Stanisław miał wówczas 14 lat. W jezuickim gimnazjum 
prowadził tryb życia odbiegający od upodobań mło-
dzieży. Droga duchowego doskonalenia doprowadziła 
go do pogłębienia wiary i szczególnego umiłowania 
Matki Najświętszej. Stanisław kilkakrotnie doświadczał 
mistycznych objawień.  

  

Po cudownym uzdrowieniu, które zawdzięczał św. Bar-
barze i Maryi, postanowił wstąpić do zakonu jezuitów. 
Wbrew woli rodziców, pokonując ogromne trudności 
(drogę z Wiednia do Bawarii pokonał pieszo), osiągnął 
swój cel. Kilka dni po tym, jak został przyjęty do Towa-
rzystwa Jezusowego zmarł w Rzymie na malarię.  

 Jest patronem dzieci i młodzieży oraz jednym  
z patronów Polski. 
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Ksiądz Aleksander Karkoszka  

 

Rodem oświęcimianin 

sercem Salezjanin 

od oratoryjnych 

i ministranckich lat 

Wspomożycielką 

zauroczony 

 

Tu się utrwalał 

uśmiech powołania 

styl obcowania 

z życzliwością wszystkim 

 

Pogoda ducha 

tu się rozpalała 

i rozniosła się  

na twardogórskie 

częstochowskie 

poznańskie 

krakowskie 

skawskie 

witowskie 

i oświęcimskie 

Bożej miłości 

Salezjańskie reduty 

 

Oby Wspomożycielka Wiernych 

dawała ją nam jeszcze – 

jeszcze 

przez bardzo, bardzo  

długie lata – 

salezjańskie lata 

                                       

8.08.2013r. 

 

Ksiądz Stanisław Urbańczyk   

 

Z okolicy oświęcimskiej 

zawiślańskiej Woli 

Bożą wolą wiedziony 

tutaj w Casa Madre 

nadzieją świętego 

Założyciela 

zostałeś 

trafnie 

zakotwiczony 

 

Twej wytrwałości 

Twej mądrości 

Twych zdolności 

I talentów 

Tutaj ksiądz Bosko 

- nasz święty - 

potrzebował 

 

Zachował Cię  

i zachowuje 

Święty Wychowawca 

jako 

przymierza arkę 

dydaktyki miłości 

między dawnymi 

a obecnymi laty 

 

Byś był latarnią wiedzy 

Jego stulecia 

Wspomożycielką Wiernych 

strzeżony 

 

 8.08.2013r. 

Na 55-lecie kapłaństwa  

dwóch wybitnych księży salezjanów w Oświęcimiu  

Karol Ptaszkowski 
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Z życia parafii  

Wszystko zaczęło się 11 lipca. Kolejny wakacyj-
ny wyjazd. Były już Bieszczady, Góry Stołowe, Góry 
Świętokrzyskie. Tym razem nasz wypoczynek został 
zaliczony do rangi obozu wędrownego. Trasa: Licheń 
Stary – Trzęsacz – Sokolec.   

Pierwszy etap naszego wędrowania – Licheń – 
był pielgrzymkowy. Modliliśmy się za nas i naszych 
bliskich w miejscu, gdzie objawiła się Matka Boża, ze 
wzruszeniem wpatrując się w Lesie Grąblińskim w ka-
mień, gdzie odbita jest stopa Maryi. Oczywiście nie za-
brakło w trakcie naszej modlitwy Kościoła św. Doroty, 
gdzie przez wiele lat był umieszczony cudowny obraz 
Matki Bożej Bolesnej; kaplicy św. Krzyża, gdzie mieści 
się krzyż, do którego strzelała wychowawczyni hitle-
rowskiej młodzieży, ginąc kilka godzin później; Golgoty, 
gdzie wciąż trwa modlitwa czternastu stacji Drogi Krzy-
żowej oraz niedawno wykończonej Bazyliki poświęconej 
Maryi, a wystawionej jako wotum dziękczynienia za 
ocalenie życia Janowi Pawłowi II po zamachu. 

Kolejny dzień to bezpośredni wyjazd nad morze 
do Trzęsacza. Miejscowość ta leży dokładnie na 15 połu-
dniku wyznaczającym czas środkowoeuropejski. Na 
skraju klifowego brzegu stoi południowa ściana kościo-
ła, którego dzieje datują się od XII wieku. Wówczas stał 
on prawie dwa kilometry od morza. Jest tam - jak ni-
gdzie - widoczne niszczycielskie działanie fal morskich 
na ląd. Z miejscem tym wiążą się ciekawe legendy, któ-
rych można posłuchać w multimedialnym muzeum 15. 
południka. Nad morzem mieliśmy okazję zwiedzić Mię-
dzyzdroje z pięknym molo i promenadą gwiazd, Koło-
brzeg z jego latarnią i niezapomnianym rejsem statkiem 
po morzu, Niechorze z latarnią, Park Wieloryba w Re-
walu, zobaczyliśmy Jezioro Turkusowe i przede wszyst-
kim wydeptaliśmy ścieżkę po deptaku z pamiątkami  
i lodami w Trzęsaczu, a niedaleko bazy ratowników 
wodnych mieliśmy swoje stałe miejsce na plaży. Co-

dziennie w czasie Mszy Świętej dziękowaliśmy panu 
Bogu za cudowną pogodę, bezpieczeństwo, rodziców  
i dobrodziejów. Oczywiście nie zabrakło spotkań forma-
cyjnych, na których wykorzystywaliśmy swoje talenty, 
tworząc scenki, opowiadania, piosenki i snując refleksje 
nad najważniejszymi wartościami w życiu. Naszymi 
przewodnikami byli w tym roku św. Jan Bosko oraz św. 
Filip Nereusz ze swoim życiowym hasłem „Ja wolę raj!” 
Były też tańce, zabawy, nauka gry w siatkówkę na pobli-
skim „Orliku” oraz spotkanie z „magikiem”, który tłu-
maczył nam tajniki swoich sztuczek, najpierw oczywi-
ście wprawiając nas w zdumienie swą zręcznością. Ty-
dzień spędzony w Trzęsaczu to niezapomniane chwile 
wśród wspaniałych ludzi. 

Po nadmorskim tygodniu przyszedł czas na gó-
ry. Wielu z nas zbiera górskie odznaki turystyczne, więc 
nie mogło zabraknąć tego punktu programu wakacyjne-
go. W Górach Sowich przyjęło nas gościnnie schronisko 
„Orzeł” i jego właściciele. 

Stroje kąpielowe zostały schowane na spód wa-
lizek, w ruch poszły buty górskie i wygodne ubranie. 
Cel górskiego wypadu: Wielka Sowa. Poszło sprawnie, 
więc postanowiliśmy jeszcze dojść na Kalenicę. Skończy-
ło się na obejściu dookoła tego szczytu i odpoczynku na 
Przełęczy Jugowskiej ze względu na rowerowy rajd gór-
ski, który skutecznie przeszkodził nam w zrealizowaniu 
zamierzonego celu numer dwa. Ostatecznie po długim 

wędrowaniu zeszliśmy do jednej z miejscowości, gdzie 
czekał na nas pan kierowca z autobusem. Góry Sowie to 
bardzo tajemniczy teren, gdzie znajdują się podziemne 
sztolnie wykopywane przez więźniów  hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych. Wiele takich korytarzy jesz-
cze nie zostało odkrytych, gdyż hitlerowcy przegrywając 
wojnę powysadzali je. My byliśmy w takim podziem-
nym mieście „Riese” w miejscowości Osówka. Mogli-
śmy poznać, w jakich warunkach pracowali więźniowie, 

„Wdzięczność jest pamięcią serca…”  
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zobaczyć składy broni, przejść kilkoma korytarzami oraz 
w ciemnościach przy słabym świetle latarki pokonać 
trasę ekstremalną  łodzią i kilkoma mostkami.  

Nadszedł dzień 22 lipca. To dzień powrotu do 

domów, do Oświęcimia. Czas wypoczynku szybko mi-
nął i każdy czekał na spotkanie z rodzicami, którzy stę-
sknieni wypatrywali nas na parkingu.   

 Dziękujemy wszystkim, którzy swą ofiarą przy-
czynili się w jakimś stopniu do tego, by nasze wakacje 
były piękne. Szczególnie dziękujemy wychowawcom 
czuwającym nad bezpieczeństwem uczestników, Pani 
Krystynie z Lichenia za pyszne jedzenie, ks. Stanisławo-
wi z Trzęsacza za każde dobre słowo i codzienną Eucha-
rystię, Państwu prowadzącemu schronisko „Orzeł” za 
życzliwość, przemiłym ratownikom za opiekę, rodzi-
com, że zaufali kadrze i swoim dzieciakom oraz księdzu 
Proboszczowi Markowi Dąbkowi za to, że zawsze 
wspiera nasze pomysły. 

     

s. Małgorzata, schola  
oraz pozostali uczestnicy obozu. 

Serdecznie zapraszamy 

 

wszystkich Byłych Wychowanków Salezjańskich oraz Przyjaciół św. Jana Bosko na całym świecie 

 na WIELKI CHARYTATYWNY BAL, 

który 12.10.2013r. odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 

 w Oświęcimiu !!! 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na Fundusz Stypendialny 

dla niezamożnej, utalentowanej i zaangażowanej społecznie mło-

dzieży ze szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu. 

 

Rozpoczęcie tego JEDYNEGO w swoim rodzaju  wydarzenia na-

stąpi o godzinie 19.00. Do tańca przy góralskich rytmach zagrzewać 

będzie zespół „Okowita”. 

 

Koszt : 150 zł od os. / 260 para  

Dla wszystkich osób spoza Oświęcimia istnieje możli-

wość noclegu na terenie placówki. 

Zapisy w Biurze Byłych Wychowanków Salezjańskich 

- pok. 13, ul. Jagiełły 10. 

Wpłat na bal można dokonywać też na konto Zespołu 

Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego  

z dopiskiem BAL CHARYTATYWNY  

BANK PEKAO S A OŚWIĘCIM    

68 1240 4155 1111 0000 4629 0968  

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu : 698 037 314 



Zespół redakcyjny:   

ks. Bogdan Nowak 

ks. Zenon Latawiec  

ks. Tomasz Pańczyszyn 

ks. Paweł Walkowiak 

Ewelina Matyjasik 

Katarzyna Stężowska  

 

T e l . :  ( 3 3 )  8 4 4  3 4  6 4  

F a k s : ( 3 3 )  8 4 4  3 1  7 4  

oswiecim@salezjanie .pl   

Z A K Ł A D   

S A L E Z J A Ń S K I   

I M .  K S .  B O S K O   

W  O Ś W I Ę C I M I U  

u l .  J a g i e ł ł y  1 0  

3 2 - 6 0 0  O ś w i ę c i m    

16124041551111000046264259 

Wszystkim ofiarodawcom  

i dobrodziejom serdecznie 

dziękujemy za wspieranie 

naszej działalności. 

 

Prosimy kierować wpłaty  

na konto: 

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

Kronika wydarzeń 
wrzesień 

 

Oświęcim 
03.09.1291 r. 
Książę cieszyński, Mieszko I, potwierdził posiadane już prawa miejskie, rozszerzone o no-
wy przywilej sądowniczy (ława miejska stała się sądem drugiej instancji, od którego nie 
było już żadnych odwołań). Mieszko I przyznał też miastu nowy przywilej gospodarczy 
(prawo składowania soli wielickiej i ołowiu oraz prawo zbudowania wagi). 

 
Polska i świat 

01.09.1939 r. 
Wybuch II wojny światowej. 
Atak niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte był jednym                              
z pierwszych wydarzeń II wojny światowej. Dlaczego rozpoczęła się ona od ataku Niemiec 
na Polskę? Bo Polska jako pierwsza odrzuciła żądania Niemiec.  
 
17.09.1939 r. 
Agresja ZSRR na Polskę. 
Wczesnym rankiem ambasador Polski w Moskwie otrzymał notę, z której wynikało, że 
rząd radziecki zamierza podjąć wszelkie środki mające na celu uwolnienie narodu polskiego 
od niszczącej wojny i umożliwienie mu życia w pokoju.  
 
11.09.2001 r. 
World Trade Center 
Członkowie terrorystycznej organizacji Al-Ka’ida dokonali zamachu, w którym zginęło 
prawie 3 tysiące osób. Porywacze uprowadzili cztery samoloty, z których dwa uderzyły w 
budynki World Trade Center w Nowym Jorku i spowodowały ich zawalenie się.  

 
Salezjanie i  Zakład im. Ks. Bosko 

Rok 1900  
Jesienią otwarto w Oświęcimiu Gimnazjum Męskie im. Ks. Bosko. Było to pierwsze sale-
zjańskie gimnazjum na ziemiach polskich i pierwsza szkoła średnia w Oświęcimiu. Naukę 
rozpoczęło wówczas 16 chłopców, a Zakład  mieścił się w wynajętym domu przy dawnej 
ul. Kęckiej. 
  
18.09. 
Tego dnia obchodzimy uroczystość ku czci świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. 

od 13:00 do 16:00—kawiarenka dla 
młodzieży z naszej szkoły 
 
13:00 do 16:00—Świat Dziecka 6-12 lat 
 
17:00 do 20:00  - kawiarenka dla mło-
dzieży z miasta i nie tylko 

 SIŁOWNIA: 
 poniedziałki, środy i piątki  
 19:45-20:45  - młodzież z miasta   
 w wieku 16-25 lat 
  
wtorek, czwartek 15:30-17:00   
  (uczniowie) 

ZAPRASZAMY DO ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO 

Od poniedziałku do piątku  w godz. od 13:00 do 20:00  


