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 Rozpoczynamy miesiąc paździer-

nik. To doskonały czas, aby ponownie 

zwrócić wzrok na Maryję z różańcem  

w ręku, tak jak czyniono to w przeszłości. 

Kiedy w 1571 roku potężna wówczas Tur-

cja stała się zagrożeniem dla chrześcijań-

skiej Europy, Ojciec święty Pius V, domi-

nikanin, wezwał do krucjaty nieustającej 

modlitwy różańcowej. Wiadomo było, że 

w przypadku tureckiego zwycięstwa Ko-

ściół w Europie zostanie zniszczony. Suł-

tan Selim poprzysiągł nawet zburzyć 

Rzym. 

 Do decydującej bitwy doszło  

7 października 1571 r. pod Lepanto u wy-

brzeży Grecji. Flota turecka znacznie gó-

rowała nad chrześcijańską. Całą noc po-

przedzającą bitwę admirał Jan z Austrii 

spędził na modlitwie. Jego żołnierze przy-

stąpili rano do sakramentu pokuty i przy-

jęli Komunię św. Walka rozgorzała rano  

i trwała 12 godzin. Ojciec św., przebywa-

jący tego dnia w Ogrodach Watykańskich, 

nagle zwrócił się do towarzyszących mu 

osób: Dzięki Matce Najświętszej bitwa zosta-

ła wygrana.  

 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Gwiazda Morza 

Bitwa pod Lepanto, Paolo Veronese; źródło: Wikimedia Commons  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paolo_Veronese
http://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
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 W dniu 16 września 2013 r. rozpoczęła się jedna 
z największych operacji ratunkowych na morzu – pod-
noszenie wraku statku „Costa Concordia”, wycieczkowca, 
który od 13 stycznia 2012 r. spoczywał na skalnym zbo-
czu. Choć statek należał do jednych z najnowocześniej-
szych, a kapitan nie był nowicjuszem, to jednak chwila 
nieuwagi spowodowała katastrofę i śmierć tylu ludzi. 
Morze wciąż okazuje się wielkim wyzwaniem dla czło-
wieka. W przeszłości zdawali sobie z tego sprawę liczni 
żeglarze, którzy, wyruszając w morze, powierzali się 
Maryi. Całą ufność składali w Jej matczyne dłonie, by 

była im Gwiazdą Morza, która niczym Gwiazda Polar-
na świeci na nieboskłonie i wskazuje drogę do domu. 
 Nasze życie podobne jest do żeglowania po mo-
rzu. Jakże łatwo w nim o katastrofę obojętności i grze-
chu, błędnych wyborów oraz niewykorzystanych okazji. 

Dobry przewodnik ułatwiłby nam podróż. Może i po-
winna nim być Maryja. Zaproszona do życia prostą  
i pewną drogą prowadzi nas do swojego Syna – Jezusa 
Chrystusa. Jej matczyne serce zostaje zawsze wrażliwe 
na wszystko, co przeżywają synowie. Ważne jest, aby 
była nie tylko naszą Wspomożycielką, ale także prze-
wodniczką. Możemy nie tylko prosić Ją o potrzebne 
nam łaski, realizując często w ten sposób własne plany, 
ale powinniśmy prosić Ją o światło, radę w trudnych 
sytuacjach i wyborach, tak jak dziecko, które, mając wąt-
pliwości, ucieka się zawsze do Matki. 
  Walka pod sztandarami Maryi zawsze jest 
zwycięska. Sięgnijmy więc po różaniec. Niech będzie 
naszym światłem w codziennym życiu, a Maryja, jak 
prawdziwa Gwiazda Morza, prowadzi nas niezawodnie 
do przystani, którą jest Bóg oczekujący nas w niebie. 

 

ks. Tomasz Pańczyszyn 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

 Październik to piękny miesiąc - 
wokół nas złota polska jesień. Jest jednak 
coś jeszcze. Październik to miesiąc maryj-
ny. Właśnie wtedy, zgodnie z tradycją, 
wspólnie gromadzimy się w kościołach na 
modlitwę różańcową. 
 Jak powszechnie wiadomo, róża-
niec jest niezwykłą modlitwą o niesamo-
witej sile. W poprzednim numerze pojawił 
się artykuł o jednym ze sposobów wyko-
rzystania tej siły. Był to artykuł o akcji Bu-
cik, zachęcający do włączenia się w akcję 
modlitwy za nienarodzone dzieci. Co  
z tego wynikło? 
 Otóż 1 października, świętując 
rozpoczęcie miesiąca maryjnego, aż 15 

grup wystartowało z modlitwą za niena-
rodzone dzieci. Oznacza to, że aż 300 osób 
z naszej szkoły włączyło się w akcję Bucik 
i każda z nich codziennie odmawia jedną 
dziesiątkę różańca w intencji „tego niena-
rodzonego dziecka, które znajduje się  
w niebezpieczeństwie zagłady”. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
zdecydowali się pomóc tym codziennym, 
drobnym gestem. Życzymy im wytrwało-
ści w modlitwie i uśmiechu na co dzień.  
A wszystkich innych zapraszamy do orga-
nizowania się w kolejne grupy: każdy mo-
ment jest dobry, by zacząć się modlić. 
     

Daria Sosna 

Siła różańca 

 Duchowość życia codziennego.  

Jesteśmy dziećmi swoich cza-
sów, a cechą początku trzeciego tysiąc-
lecia jest wieczny pośpiech. Pośpiech 
i gonitwa dnia codziennego sprawiają, 
iż wiele osób twierdzi, że nie mają na 
nic czasu, choć równocześnie wielu lu-
dzi utraciło pracę i wciąż poszukują 
możliwości zarobku. Rodzi się pytanie, 
jaka jest relacja między życiem we-
wnętrznym w ogóle, pomiędzy modli-
twą, szczególnie modlitwą ciszy, 

a czynem, zaangażowaniem wewnętrz-
nym, tym, co wypełnia nasze codzienne 
życie. Jakie są relacje między kontem-
placją, modlitwą a życiem codziennym 
chrześcijanina? W jaki sposób w naszym 
codziennym życiu zrobić miejsce dla 
Boga i żyć Jego nieustanną obecnością 
pośród codziennego zatroskania? 

Duchowość codzienności to 
przekonanie, że codzienność jest wyjąt-
kowym momentem, miejscem obecności 



R o k  V ,  n u m e r  4 1                                                                S t r .  3  

 

w
w

w
.s

a
le

zj
a

n
ie

.p
l 

Boga, w którym dokonuje się w pełni 
wolne przylgnięcie do Jego woli, jest jed-
nym z ważniejszych elementów ducho-
wości salezjańskiej. Chodzi o to, by nie 
było konfliktu między pracą i modlitwą, 
między Bogiem a człowiekiem, między 
„sam na sam” z Bogiem w modlitwie  
i przekonaniem o Jego obecności w wirze 
życia. Św. Maria Dominika Mazzarello  
i św. Jan Bosko żyli doświadczeniem 
spotkania Boga nie tylko na modlitwie  
w kościele, lecz również w rytmie pracy  
i codziennego życia. Wyrazem tego prze-
konania były ich dewizy życiowe. Na 
korytarzach Valdocco widniały napisy 
„Bóg cię widzi”. W Mornese królowało 
powiedzenie: „Każdy ścieg aktem miło-
ści Boga”.  
 W sposób szczególny ksiądz Bo-
sko przykładał wiele uwagi do radości  
i uśmiechu w życiu codziennym. Radość 
była tą cechą, którą ks. Bosko sam posia-
dał. Zabiegał o to, by w oratoriach,  
w szkołach, w warsztatach, które prowa-
dził, młodzi byli radośni. Często powta-
rzał, że „Szatan boi się ludzi radosnych”. 

To, co charakteryzuje duchowość 
proponowaną nam przez świętego wy-
chowawcę, księdza Bosko, przeżywaną 
w codzienności, to otwartość na do-
świadczenie piękna świata i piękna ży-
cia. Radość życia nie jest więc postrzega-
na jako zagrożenie dla świętości, ale jako 
niezbędny warunek świętości. Ducho-
wość salezjańska jest nasycona młodzień-
czą pasją życia, entuzjazmem i optymi-
zmem. Człowiek żyjący tą duchowością 
cieszy się darem życia, cieszy się ze spo-
tkań z ludźmi, cieszy się z małych sukce-
sów, jest otwarty na świat i czerpie ra-

dość z jego piękna. Umie przemieniać 
narzekanie i ból w nadzieję. Zaraża rado-
ścią życia osoby spotkane. Radość zako-
rzeniona jest w Bogu, w doświadczeniu 
przyjaźni z  Nim i przejawia się 
w umiejętności cieszenia się ze zwykłych 
rzeczy, pogodą ducha i optymizmem. 
Każdy dzień dla człowieka staje się jakby 
małym świętem. 

To, że ludzie dają się porwać na 
tyle obowiązkom dnia codziennego 
i wirowi życia, że nie mają czasu na mo-
dlitwę i głębsze życie wewnętrzne, sta-
nowi pewnego rodzaju niebezpieczeń-
stwo dla rozwoju ich życia wewnętrzne-
go, choć po części dzieje się to z ich wła-
snej winy. Te same osoby nieraz wiele 
czasu poświęcają telewizji, a rzadko czy-
tają Pismo Święte i mało się modlą indy-
widualnie czy we wspólnocie. Nie może 
być czynu zgodnego z wolą Bożą, który 
uświęca człowieka, jeżeli nie będzie 
otwarcia się na Boga i Jego łaskę, na na-
tchnienia Ducha Świętego, jeżeli nie bę-
dzie ciszy, która sprawia, że zachowuje-
my dystans do tego, co doczesne oraz 
ziemskie i wtedy uczymy innych tego 
Bożego dystansu.  

Księdzu Bosko bardzo zależało 
na rozwoju życia duchowego swoich 
wychowanków. Dlatego tak bardzo za-
chęcał ich, aby zapraszali Boga do swo-
ich codziennych spraw, do swoich zmar-
twień i kłopotów, do swoich radości  
i sukcesów. Nie zalecał szczególnych 
form pokuty i wyrzeczenia, ale zawsze 
nawiązywał do życia w przyjaźni z Pa-
nem Jezusem i Maryją.  

 
Ks. Paweł Walkowiak 

 

Radość zakorzeniona 

jest w Bogu, w do-

świadczeniu przyjaźni 

z  Nim i przejawia się 

w umiejętności ciesze-

nia się ze zwykłych  

rzeczy, pogodą ducha 

i optymizmem. 
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Kartki ze szkolnego kalendarza...  

 Europejski Dzień Języków  

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europej-
ski Dzień Języków. Wydarzenie to potocznie nazywane 
jest świętem wielojęzyczności, gdyż jego nadrzędnym 
celem jest promowanie różnorodności kulturowej i języ-
kowej Europy. Inicjatywa ta, w ogólnym zamyśle, pro-
muje i wspiera naukę języków obcych również poza for-
malnym cyklem kształcenia. Co roku Europejski Dzień 
Języków świętowany jest w 45 krajach europejskich, za 
pośrednictwem których szerzone są idee wielojęzyczno-
ści oraz porozumienia pomiędzy kulturami. Szacuje się, 
iż w samej Europie istnieje ponad 200 języków służących 
do codziennej komunikacji. Europejski Dzień Języków to 

święto, które jednoczy mieszkańców starego kontynentu 
i zachęca do doskonalenia kompetencji językowych po-
przez organizację różnorodnych działań w szkołach oraz 
placówkach kulturalnych. 

Wzorem lat ubiegłych Europejski Dzień Języ-
ków był również świętowany w naszej szkole. 26 wrze-
śnia uczniowie mieli okazję wziąć udział w loterii z na-
grodami. Aby wygrać, musieli oni prawidłowo odpo-
wiedzieć na wylosowane pytanie lub przeczytać tzw. 
„łamańca językowego.” Większość poradziła sobie bez-
błędnie już za pierwszym razem, ale byli i tacy, którzy 
próbowali swoich sił w kolejnych losowaniach. Pytania 
dotyczyły ogólnej znajomości języków, a uczniowie mie-
li okazję zapoznać się z odpowiedziami na lekcjach kul-
turowych przeprowadzonych przez nauczycieli języka 
angielskiego w dniach poprzedzających konkurs. 

Europejski Dzień Języków to święto tolerancji  
i akceptacji, które przypomina nam, jak wielką rolę od-
grywa język w tożsamości społecznej każdego człowie-
ka. To dzień, w którym bariery językowe ustępują miej-
sca porozumieniu i wzajemnemu poszanowaniu od-
mienności kulturowej, dlatego też ważne jest, aby zna-
lazł on swoje stałe miejsce w każdej europejskiej szkole. 

       
    Magdalena Tobiasz 

Wiara jest światłem na mojej drodze...  

 18 września na Jasnej Górze odbyło się XIII 

Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich, 
pod hasłem „Wiara jest światłem na mojej drodze”.  
 W Częstochowie nasza szkoła była reprezento-
wana przez przedstawicieli samorządów klasowych, 
które udały się na Forum pod opieką pani Jolanty Okar-
mus, pani Agaty Urbińskiej-Zając, ks. Pawła Walkowia-
ka, ks. Andrzeja Urbańczyka oraz ks. Andrzeja Polichta – 
prowadzącego całe spotkanie.  
 Na Forum przybyło blisko 2000 młodych ludzi  
z całej Polski. Jednym z gości specjalnych tegorocznego 
Forum był ks. bp. Marek Solarczyk z diecezji Warszawa-
Praga, który jest jedynym biskupem w Polsce pełniącym 
również funkcję katechety. Mogliśmy posłuchać jego po-
ruszającego świadectwa pracy z młodymi, opartej na 
Darach Ducha Świętego. Usłyszeliśmy również dwa po-
ruszające świadectwa młodych – Moniki Rybczyńskiej  
i absolwenta naszej szkoły, Dawida Szydło. Monika dzie-
liła się z nami wrażeniami ze Światowych Dni Młodzieży 
w Rio, pokazując zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia, 
Dawid z kolei opowiadał o swoim doświadczeniu wzra-

stania w wierze.  Po krótkiej przerwie do Auli O. Augu-
styna Kordeckiego wkroczył dziennikarz i komentator 
sportowy – Przemysław Babiarz. Opowiedział nam  
o doświadczeniach z czasów studiów i o niełatwym wy-
borze postawienia Boga na pierwszym miejscu podczas 
pracy w telewizji. Po wystąpieniu pana Przemysława 
odbyła się krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
po której wszyscy udaliśmy się przed Cudowny Obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie pod przewodnic-
twem księdza biskupa odbyła się Msza święta. Następnie 
wszyscy przeszliśmy do Domu Pielgrzyma na pyszny 
obiad. Forum zakończyła droga krzyżowa na wałach 
jasnogórskich i odśpiewanie pieśni Abba, Ojcze pod po-
mnikiem Jana Pawła II.  

 
Marysia Trębacz 
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Dyskoteka 
 

 W czwartek 19 września odbyła 
się pierwsza w tym roku szkolnym dys-
koteka. Frekwencja na dyskotece była 
nagradzana punktami w konkursie 
„Liga klas”. Przez cały wieczór było sły-
chać ciekawą, zachęcającą do tańca mu-
zykę. Nie zabrakło również tańców inte-
gracyjnych. Panowała miła atmosfera  
i wszyscy dobrze się bawili. Oby było 
więcej takich dyskotek, ale w tej kwestii 
liczymy na samorząd szkolny.  

Julia Sędera 

Szkolny Dzień Radości  

 Zgodnie z tradycją 3 paździer-
nika bieżącego roku o godzinie 12.00 
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi 
przez dyrekcję szkoły, który to gest 
symbolizował rozpoczęcie szkolnego 
Dnia Radości.   
 Po oficjalnej części wszyscy 
uczniowie odtańczyli taniec belgijski na 
boisku szkolnym. Tegoroczny Dzień 
Radości jak zwykle był okazją, aby 
uzbierać jak najwięcej punktów dla 
swojej klasy w tabeli Ligi Klas. Mogli-
śmy zobaczyć prezentacje wszystkich 
klas pierwszych, które opierały się na 
znanych serialach polskich i zagranicz-
nych, takich jak: M jak miłość, Moda na 
sukces, Świat według Kiepskich czy Klan. 
Starsze roczniki miały za zadanie przy-
gotować kulinarne stoiska i rywalizo-

wały ze sobą na zasadach znanego tele-
wizyjnego show MasterChef. Myślę, że 
tego rodzaju konkurs bardzo przypadł 
do gustu wszystkim uczniom i nauczy-
cielom, którzy mogli spróbować prze-
pysznych gofrów, naleśników, tostów 
czy babeczek. W ramach rozgrywek 
sportowych odbyły się podchody,  
w których brali udział przedstawiciele 
wszystkich klas. Mimo chłodnej pogody 
wszyscy świetnie się bawili, rozgrzewa-
jąc się w tańcu (obowiązkowy zestaw 
integracyjny).   
 Dzień Radości to strzał w dzie-
siątkę! Już teraz wszyscy czekamy na 
czerwiec i kolejny dzień wypełniony 
radością.   

 
Marysia Trębacz 

Fot. Szymon Łomzik 

Fot. Julia Sędera 

Podczas Dnia Radości odbył się Ma-

sterChef (obejmował wszystkie kla-
sy oprócz pierwszych) i Mini show 
klas pierwszych. W konkursie kuli-
narnym 1 miejsce zajęła klasa 2La, 
która przygotowała wielobarwne 
koktajle owocowe i hawajskie stoi-
sko. Otrzymała 15 pkt. do ligi klas  
i trofeum przechodnie—fartuch Ma-

sterChefa. 2 miejsce i 10 pkt. otrzy-
mała klasa 3La za przygotowanie 
deserów owocowych, ciast i galare-
tek. Na trzecim miejscu uplasowała 
się 2Ga,  serwując m.in. ciasta, hot-
dogi i gofry. Ponieważ nie pozosta-
wiła dla jury zbyt wielu smakoły-
ków do degustacji, zajęła 3 miejsce  
i otrzymała 5 pkt. W konkursie Mini 

show wygrała klasa 1Lc, przedsta-
wiając parodię „Miłości na bogato”  
i zgarniając 15 pkt. 2 miejsce zajęły 
ex aequo 1Gc i 1La, otrzymując po 
10 pkt. do ligi klas. Natomiast 3 
miejsce i 5 pkt przypadło 1Lb.   
 

Wiktoria Urbańczyk 

W imieniu Samorządu Szkolnego pragnę gorąco podziękować chłopcom z internatu,  

którzy zaangażowali się w organizację dyskoteki i Dnia Radości.  

Wasza pomoc bardzo usprawniła przebieg tych wydarzeń.  
 

Dziękujemy!!!  
Wiktoria Urbańczyk 
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 „Jak przygotować uczniów do  zmodernizowa-
nego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 
roku?” to temat szkolenia zorganizowanego dla poloni-
stów przez wydawnictwo Stentor i doradcę metodycz-
nego panią Dorotę Oleksy–Kurek w Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 3 w Oświęcimiu. W spotkaniu, które od-
było się 2 października, wzięli udział między innymi 
nauczyciele z naszej szkoły.   
 Prowadzący, pan Piotr Marciszuk, omówił naj-
ważniejsze zmiany, jakie mają pojawić się na maturze  
z języka polskiego dla klas uczących się od 2009 roku 
według nowej podstawy programowej. Nowa podstawa 
zakłada przede wszystkim zintegrowanie nauczania  
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, dlatego na 
maturze pojawią się pytania dotyczące wiadomości  
i umiejętności zdobytych na wcześniejszym etapie edu-
kacji.  
 W 2015 r. zmianie ulega przede wszystkim for-
ma egzaminu ustnego. Zrezygnowano z prezentacji na 
rzecz pytań losowanych w trakcie matury. Zadaniem 
zdającego będzie przygotowanie dziesięciominutowej 

wypowiedzi na wy-
losowany temat, za-
prezentowanie jej 
przed komisją i pod-
jęcie krótkiej rozmo-
wy dotyczącej oma-
wianych zagadnień 
(literackich, kulturowych lub językowych).  
 Wypracowanie na maturze pisemnej ma być 
oceniane holistycznie, tzn. bardziej ogólnie, bez szczegó-
łowego klucza. Każdy zdający na poziomie podstawo-
wym będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów: roz-
prawkę lub analizę wiersza, a na poziomie rozszerzo-
nym: wypowiedź argumentacyjną lub analizę porów-
nawczą dwóch tekstów literackich. Szczegółowe infor-
macje na temat wszystkich zmian dostępne są w przygo-
towanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną in-
formatorach. Polecam zakładkę Matura 2015 na 
www.cke.edu.pl. 

 
K.S. 

Zawody I stopnia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów 

 4 października dwudziestu jeden uczniów naszego gimnazjum 
wzięło udział w zawodach I stopnia Olimpiady Matematycznej Gim-

nazjalistów. Nasza szkoła uzyskała średni wynik wyższy od średnich 
wyników dla powiatu, województwa i kraju.  Najlepszy wynik w szko-
le osiągnął uczeń klasy 2Gb Grzegorz Kubisty. Miejsce drugie zajął 
uczeń klasy 2Ga Filip Bliźniak, a miejsce trzecie uczeń klasy 3Ga Da-

wid Jarosz. Serdecznie gratulujemy wyniku, wszystkim uczniom dzię-
kujemy za udział w olimpiadzie i życzymy awansu do II etapu olimpia-
dy. 

Marta Korczyk 

 Szkolenie nauczycieli języka polskiego 

www.cke.edu.pl 

 30  września to w kalendarzu Dzień Chłopaka. Męska część szkol-
nej społeczności była w tym dniu rozpieszczana słodyczami i obdarowy-
wana drobnymi upominkami przez koleżanki z klasy. Dzień Chłopaka—
praktykowany głównie wśród nastolatków—jest także obchodzony w in-
nych krajach, ale w różnych terminach. Od kilkunastu lat istnieje również 
Dzień Mężczyzn (19 listopada), jednak w Polsce to święto jest praktycznie 
nieznane, w przeciwieństwie do Dnia Kobiet, którego tradycja jest w na-
szym społeczeństwie mocno zakorzeniona. Niedawno pojawiła się propo-
zycja, aby świętować Dzień Mężczyzn 10 marca, gdyż w polskim Kościele 
katolickim wspomina się wtedy 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Inne 
„męskie” święta to Dzień Ojca (23 czerwca) i Dzień Dziadka (22 stycznia).  
Wszystkim chłopakom—tym młodszym i tym bardziej dojrzałym—
życzymy wszystkiego najlepszego! 

K.S. 

Dzień Chłopaka 
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Wydarzenia sportowe 

Dnia 20 września wyruszyliśmy autokarem 
wraz z grupą z Rzeszowa w stronę Wrocławia, gdzie 
odbyły się już XXI Igrzyska Salezjańskie. Na miejscu 
zostaliśmy ciepło przyjęci przez organizatorów. Po za-
kwaterowaniu i pokrzepieniu swoich ciał smacznym 
posiłkiem udaliśmy się na rozpoczęcie zawodów sporto-
wych, gdzie czekały na nas piękne atrakcje - pokaz przy 
fontannie (muzyczno-wodno-wizualny). 

Następnego dnia rozegraliśmy pierwszy mecz 
piłki nożnej  z zespołem z Łodzi, który niestety przegra-
liśmy 5:0. Drugi mecz, który miał zaważyć na naszej 
dalszej grze w turnieju, niestety - po ciężkiej i heroicznej 
walce - także przegraliśmy 4:0 z faworytem turnieju Lu-
blinem. Tym akcentem zakończyliśmy udział w Igrzy-
skach Salezjańskich, plasując się na 5 miejscu. Na zakoń-
czenie dnia uczestniczyliśmy we Mszy świętej, podczas 
której młodzież ofiarowała w darach charakterystyczne 
dla swojego regionu przedmioty. 

 Pomimo przegranej uśmiech nie schodził z na-
szych twarzy. Pełni zapału i chęci do dalszego trenowa-
nia wróciliśmy do naszych domów. 

     
Marcin Pikor sdb 

XXI Igrzyska Salezjańskie  

Biegnąc w deszczu...  

 23.09.2013 r. na terenie naszej 
szkoły odbyła się Powiatowa Licealiada 
Młodzieży Szkolnej w sztafetowych 
biegach przełajowych. Już od 8.00 rano 
w strugach deszczu trwały przygotowa-
nia trasy, którą zawodnicy mieli do po-
konania. Mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych na linii startu 
stawili się niemal wszyscy reprezentan-
ci naszej szkoły (w tym miejscu pozdra-
wiam tych, którzy przestraszyli się 
deszczu i nie pojawili się na starcie, 
czym omal udaremnili występ szkolnej 
drużyny). Dziewczęta w składzie: An-
na Mrozik, Urszula Żmuda, Aleksandra 
Fleszar, Ewelina Leśniak, Magdalena 

Bogacz, Karolina Sanak, Justyna Szymo-
nek, Agnieszka Szymakowska, Jessica 
Dęsoł, Elżbieta Rochowiak po zaciętym 
boju ostatecznie uplasowały się na pią-
tym miejscu. Chłopcy: Mateusz Bukow-
czan, Bartłomiej Gaweł, Tomasz Wanat, 
Przemysław Cieśla, Krzysztof Karnas, 
Szymon Simik, Adrian Sułczewski, Kor-
dian Łysak, Przemysław Waligórski, 
Sebastian Niemiec po heroicznej walce 
zdobyli trzecie miejsce.    
  Pragnę podziękować Natalii 
Leśniak, Joannie Brusik i Marii Dybie za 
pomoc przy organizacji tej imprezy. 

 
Stanisław Laskowski 

Fot.  Zbiory szkoły 

8 medali dla gimnazjalistów!  

 W piątek 27 września na oświęcimskich Plantach odbyły 
się INDYWIDUALNE BIEGI RZEŁAJOWE dla gimnazjalistów - 
etap miejski. Naszą szkołę reprezentowało 8 zawodników, a każdy 
z nich zdobył miejsce na podium i medal. Nasi biegacze wywal-
czyli: dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale.  
 
Dominika Janosz 1Ga złoty medal 
Kacper Ledwoń  1Gc złoty medal 
Natalia Uroda  1Ga srebrny medal 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Fot. Joanna Fijał 
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Katarzyna Chajdas 2Gb srebrny medal 
Aleksandra Holak 3Ga srebrny medal 
Anna Kuczyńska 1Ga brązowy medal 
Aleksandra Wawro 3Ga brązowy medal 
Dawid Słowikowski 1Gc brązowy medal 

 
Cała ósemka awansowała do etapu powiatowego, który 
odbędzie się 1 października. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 
 Joanna Fijał 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

1 października odbył się kolejny etap – powiatowy – Gim-
nazjady Młodzieży szkolnej w indywidualnych biegach prze-
łajowych. Nasi reprezentanci w składzie: Anna Kuczyńska 
(1A), Dominika Jarosz (1A), Natalia Uroda (1A), Katarzyna 
Chajdas (2B), Aleksandra Holak (3A), Dawid Słowikowski 
(1C) oraz Kacper Ledwoń (1C) rywalizowali ze swoimi 
rówieśnikami na oświęcimskich Plantach nad Sołą. Zawo-
dy były na wysokim poziomie, a konkurenci bardzo wy-
magający. Tym razem nie udało się wywalczyć miejsc na 
podium i awansować do dalszego etapu. Jednak duch 
sportowej rywalizacji nadal w nas jest i za rok ponownie 
staniemy na starcie, aby uzyskać jak najlepsze wyniki . 

 
Joanna Fijał 

Zawody powiatowe 

Fot. Joanna Fijał 

Klasowa Msza św. 
 

W październiku rozpoczął się 
projekt Samorządu Szkolnego 
mający na celu zachęcanie 
uczniów do częstego i aktywne-
go udziału w Eucharystii. Raz  
w półroczu każda klasa według 
ustalonego wcześniej harmono-
gramu uczestniczy we Mszy 
świętej o godz. 7.00. To klasowe 
spotkanie przy ołtarzu służy 
temu, by każdy mógł osobiście 
pogłębić więź z Bogiem. Klasa 
może aktywnie włączyć się w 
przygotowanie Mszy św., np. 
poprzez śpiew i czytania. Moż-
na również skorzystać wtedy  
z sakramentu pokuty. Harmo-
nogram Mszy dla każdej klasy 
jest wywieszony w gazetce sa-
morządu i na tablicy w nowym 
budynku. Myślę, że warto za-
cząć dzień od takiego spotkania 
z Bogiem i czerpać siły z Komu-
nii świętej. Serdecznie zaprasza-
my! 
 
Jolanta Cholewińska 

 W  ramach projektu „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce” pod patronatem Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w dniach od 22 do 28 
września 2013 roku uczniowie naszej 
szkoły, Gabriel Dębski z klasy IV tech-
nikum mechanicznego oraz Dariusz 
Guguła z klasy III technikum drzew-
nego, uczestniczyli w wizycie studyj-
nej w Erfurcie (Niemcy). Uczniowie 
wzięli udział w praktykach branży 
metalotechnicznej. Głównym celem 
tego wyjazdu było poznanie struktur  
i metod  kształcenia zawodowego  
w Niemczech. Była to także okazja do 
zweryfikowania wiedzy i umiejętności 
nabytych przez uczniów w naszej 
szkole. Program wyjazdu był bardzo 
zróżnicowany. Zajęcia odbywały się  
w Zespole Szkół Zawodowych Walter-
Gropius Schule w Erfurcie. Uczniowie  
i nauczyciele zajmowali się m.in. two-
rzeniem układów pneumatycznych 
oraz doskonaleniem swych umiejętno-
ści z zakresu metaloznawstwa. Dodat-
kową atrakcją była wizyta w firmie 

Schuller Press, która wykorzystuje 
nowoczesne technologie w przemyśle 
ciężkim. W czasie wolnym uczestnicy 
wyjazdów zwiedzili zabytki miast nie-
mieckich, takich jak Weimar czy Er-
furt.  

Radosław Piela 

Wizyta w Erfurcie 

Fot. Radosław Piela 
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Konkursy z języka polskiego 
 

Czujesz, że drzemie w Tobie boża iskra, myślisz wierszem, chciałbyś wyśpiewać swoje uczucia albo 
zabłysnąć wiedzą z języka polskiego...  Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ciekawe konkursy: 
 
1. Szkolny Mistrz Ortografii - dla uczniów wszystkich typów szkół bez podziału na grupy wie-

kowe. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach i będzie polegał na napisaniu trudnego dyktan-

da. I etap już 22 listopada! 

2. Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej pod hasłem „Śpiewać będę wam pochwałę życia” -  

odbędzie się 20 marca. Zgłoszenia do końca stycznia. Szczegóły wkrótce! 

3. Konkurs literacki „O Złote Pióro” - dla piszących wierszem i prozą. Własne utwory (3 wier-

sze lub prozę - maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu) należy złożyć do koń-

ca lutego u nauczycieli polonistów. 

4. Potyczki gimnazjalistów - konkurs literacko-językowy. Każda klasa gimnazjum wystawia pię-

cioosobową reprezentację do udziału w zawodach, na których trzeba będzie wykazać się za-

równo znajomością literatury, jak i sprawnością językową (czerwiec 2014 r.).  

 
     Gorąco zachęcamy do udziału! 

 

                Nauczyciele języka polskiego 

Stypendia  

inspektorialne 
 W sobotę 12 października 

br. troje uczniów naszej szkoły  
odebrało z rąk księdza inspektora 

Dariusza Bartochy stypendia przy-
znane na rok szkolny 2013/2014. 

Młodzież ze szkół salezjańskich 
spotkała się w siedzibie Inspektorii 

Krakowskiej na Dębnikach, gdzie 
uczestniczyła we Mszy świętej  

i krótkim spotkaniu z księdzem in-
spektorem. Młodzieżowy Fundusz 

Stypendialny działa od 2004 roku  
i ma na celu wspieranie zdolnej 

młodzieży, która znalazła się  
w trudnym położeniu materialnym, 

co utrudnia jej zdobywanie wy-
kształcenia. W tym roku wsparcie 

finansowe otrzymało 39uczniów  
z całej inspektorii. Na ten cel prze-

znaczono 51 tys. zł. 
 

K.S. 

Liga zadaniowa 

 Ruszyła II edycja szkol-

nego konkursu matematyczne-

go „Liga zadaniowa”. Konkurs 

skierowany jest do uczniów 

liceum i technikum i składa się  

z dwóch etapów. W pierw-

szym etapie w miesiącach paź-

dzierniku, listopadzie, grudniu 

i styczniu uczniowie rozwiązu-

ją zadania, zbierając punkty 

będące przepustką do etapu 

drugiego - finału. Regulaminu  

konkursu oraz zadań na mie-

siąc październik szukać należy 

na stronie internetowej szkoły 

www.salezjanie.edu.pl w stre-

fie ucznia w zakładce konkur-

sy matematyczne.  

 

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich uczniów do  

rywalizacji w konkursie! 

 

Marta Korczyk 

http://www.salezjanie.edu.pl
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Z Eweliną Matyjasik, fundreiserem i wiceprezesem Stowarzyszenia  

Byłych Wychowanków Salezjańskich, rozmawiają:  

Anna Ledwoń i Kamil Krzemień. 

Zawód: profesjonalny żebrak  

Kamil: Ewelina, czym zajmujesz się tutaj w szkole? Na 
jakim stanowisku jesteś zatrudniona? 
 
Ewelina: Zatrudniona jestem na stanowisku fun-
draiser, czyli specjalista do pozyskiwania fundu-
szy. Razem z ks. dyrektorem śmiejemy się, że je-
stem „profesjonalnym żebrakiem”. Pierwszy pro-
jekt, dzięki któremu się tutaj znalazłam, to było po-
zyskiwanie funduszy na budowę hali sportowej. 
Takie były moje początki... Teraz zajmuję się wielo-
ma innymi rzeczami, m.in. koordynuję różnego 
rodzaju wydarzenia, np. konkurs „Sprawny w za-
wodzie”, który będzie organizowany w tym roku 
po raz osiemnasty, a po raz drugi jako konkurs 
ogólnopolski. Zajmuję się także kontaktem z me-
diami, ze światem polityki, z lokalnymi sponsora-
mi i partnerami czy firmami lub instytucjami, które 
wspierają naszą szkołę i które wraz z nami organi-
zują pewne wydarzenia. Wpadłam na pomysł, że 
fantastycznie byłoby organizować wymiany mię-
dzynarodowe. Startując razem z Don Bosco Youth - 
Net i robiąc to jako członek tego stowarzyszenia, 
koordynuję wymianę młodzieży polsko – włoskiej. 
 
Kamil: Jakie studia należy skończyć, żeby zostać  
fundraiserem? 
 
Ewelina: Według mnie jest to zawód z potrzeby 
serca i z chęci zmieniania świata na lepsze. Właśnie 
tak rozpoczęła się moja zabawa z pozyskiwaniem 
funduszy. Skończyłam prawo, które w tej pracy 

bardzo mi się przydaje, ponieważ przygotowuję 
różnego rodzaju dokumenty. Skończyłam również 
zarządzanie kulturą, które polecam wszystkim. Jest 
to fantastyczna sprawa i dlatego staram się organi-
zować lub koordynować różne kulturalne wyda-
rzenia, np. projekt „Patrzeć dalej, widzieć więcej”, 
spotkania z podróżnikami czy ferie kulturalne. 
 
Ania: Jesteś naszą absolwentką... Jak to się stało, że dru-
gi raz nawiązałaś współpracę ze szkołą? 
 
Ewelina: Wzięłam udział w szkoleniu, które było 
finansowane ze środków Unii Europejskiej. Każdy 
uczestnik miał zebrać określoną liczbę pieniędzy, 
więc ja zgłosiłam się tutaj do szkoły i zaczęłam 
zbierać fundusze. W ostatecznym rozrachunku 
udało mi się zebrać trzy razy tyle, ile potrzeba było, 
aby uzyskać certyfikat profesjonalnego europej-
skiego fundraisera. Dlatego tutaj jestem. 
 
Ania: Jak wspominasz swoje czasy szkole, lata spędzone 
w salezjańskim liceum? 
 
Ewelina: Tysiąc lat temu, w epoce dinozaurów, 
miałam przyjemność uczęszczać do tej szkoły. Nie 
ukrywam, że były to jedne z trzech najpiękniej-
szych lat mojego życia. Rano przyjeżdżałam zatło-
czonym autobusem razem z innymi uczniami na-
szej szkoły. Miałam zgraną klasę i byliśmy ze sobą 
bardzo zżyci. Szkoła zadomowiła się w moim sercu 
i w mojej głowie na stałe, więc zawsze wracałam do 
tych wspomnień w wolnych chwilach. Kto mnie 
uczył? Moją wychowawczynią, najlepszą na świe-
cie, której zawsze będę serdecznie wdzięczna, była 
pani Renata Jarnot. Już od pierwszej klasy miała  
z nami ciężko. Pamiętam, jak na lekcji powiedzia-
łam, że pojedziemy na wycieczkę do Irlandii i od 
tej pory naszym klasowym hymnem była piosenka 
„Kocham Cię jak Irlandię”, a pani Jarnot powie-
działa, że od tego momentu sami musimy sobie 
organizować wycieczki i faktycznie tak robiliśmy,  
i zawsze było super. Uczyło mnie wielu nauczycie-
li, którzy dalej tutaj pracują, np. pani Orłoś, pani 
Sereś, u której siedzieliśmy na kółku w piątki i zaja-
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daliśmy lizaki, które dostawaliśmy od asystentów. 
Zawsze było SUPER! 

Ania: Jakie zmiany dostrzegłaś w szkole po tych kilku 
latach nieobecności? 
 
Ewelina: Szkoła się bardzo zmieniała. Nic nie jest 
takie samo… Dalej czuć ducha salezjańskiego, ale 
jest to inny duch niż ten, którego czułam ja i moi 
rówieśnicy. Cudowny korytarz szkoły, który pozo-
stał. Apele, jedność i zaangażowanie młodych ludzi 
– pozostały. Jednak jest to inne miejsce. Nagle jest 
ponad tysiąc uczniów, a kiedy ja uczęszczałam do 
szkoły, było nas znacznie mniej i wszyscy się znali-
śmy. Jest też inny dyrektor - ks. Zenon Latawiec, 
który jest wizjonerem, który ma czas dla każdego  
z Was, który - gdy widzi jakiś mało prawdopodob-
ny do zrealizowania projekt, ale warty realizacji - 
stara się i udaje mu się to zrealizować. A poza tym 
teraz jest orkiestra. Za moich czasów jej nie było, 
ale mieliśmy zespół, który sami budowaliśmy. Jest 
Oratorium, które nie istniało, gdy ja byłam uczen-
nicą. W szkole jest także wiele kółek zainteresowań  
i uczniowie mają większe możliwości rozwoju  
i samorealizacji. 
 
Kamil: Co robisz w wolnym czasie? 
 
Ewelina: Biegam – bardzo to lubię! Przygotowuję 
się do biegu na 11 km, który odbędzie się 11 listo-
pada. Uwielbiam także robić zdjęcia i bardzo dużo 
podróżuję, ponieważ to jest moja pasja. Kolekcjo-
nuję winyle (zbieram każdy rodzaj, każdą ilość, 
więc możecie przynieść!) Bardzo lubię ich słuchać. 
Zbieram stare aparaty i w przyszłości chciałabym 
założyć sobie ciemnię fotograficzną. A ostatnio mo-
ją wielką pasją jest jazz. 
 
Kamil: Którą z przygotowywanych przez siebie akcji  
uważasz za najbardziej udaną? 

Ewelina: Nie można ich zestawiać ze sobą, bo każ-
de działanie, które w tym biurze miało miejsce, jest 
zupełnie inne. Ostatnio zorganizowaliśmy zbiórkę 
ubrań dla dzieciaków z Domu Dziecka w Oświęci-
miu. Ta praca jest wspaniała, bo np. kiedy przycho-
dzi tutaj ktoś, kto sam niewiele ma i widzicie, że 
chce oddać coś drugiemu, to w takich momentach 
po prostu chce wam się płakać z radości, że są tacy 
ludzie na świecie. Są także projekty, przy których 
pracuję z młodzieżą, jak, np. Peregrynacja Relikwii 
św. Jana Bosko, którą z ks. dyrektorami przygoto-
wywaliśmy od lutego, spotykając się po kilka razy 
w tygodniu, analizując każdy aspekt, np. w jaki 
sposób połączyć trzy wydarzenia. To była jedna  
z „najfajniejszych” inicjatyw w moim życiu. Mia-
łam także możliwość poznać fantastycznych mło-
dych ludzi, nie baliśmy się powiedzieć sobie praw-
dy w oczy, jeżeli coś nie było tak, jak powinno być  
i przede wszystkim dbaliśmy o siebie wzajemnie  
i pozytywnie nakręcaliśmy się na działanie. Posta-
wa młodzieży jest dowodem, jak Jan Bosko wszyst-
kim wspaniale pokierował. Dzięki temu, że polega-
liśmy na sobie nawzajem, udało nam się dokonać 
czegoś tak wspaniałego RAZEM! Było BOSKO! 
 

Ania: Taka mała prośba na koniec od Twoich wolonta-
riuszy. Powiedz jak bardzo ich kochasz... 
 
Ewelina: Chcę wam jeszcze raz podziękować  
i powiedzieć, że zmieniliście w dużym stopniu mo-
je życie, sprawiliście, że ciężka praca była samą 
przyjemnością. Dzięki wam miałam siłę, motywa-
cję i chęci do działania. Mówiąc krótko, dodaliście 
mi skrzydeł!  
 

Kamil:  Dziękujemy za rozmowę. 
Ewelina: Ja również dziękuję. 

Zdjęcia: własność Eweliny Matyjasik 
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„Oratorium - przeżyj to sam!”  

 W dniach 26-29 września  
w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się 
Ogólnopolskie Forum Animatorów 
Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowe-
go, gdzie zebrali się przedstawiciele 
wszystkich inspektorii salezjanów  
i salezjanek. Wspólny weekend nosił 
nazwę „Oratorium - przeżyj to sam!” 
i był pełen nauki, zabawy i modlitwy, 
dzięki czemu mogliśmy poczuć się 
jak uczestnicy organizowanych przez 
nas akcji. Braliśmy udział w wielu 
warsztatach, takich jak: prowadzenie 
grupek, aktywizacja, motywacja, teatr 

czy zabawy integracyjne. Poprzez 
zabawę mogliśmy nie tylko wzajem-
nie się poznać i wymienić doświad-
czeniami, ale także nabrać nowych 
umiejętności, które z pewnością po-
mogą nam w pracy w naszych pla-
cówkach. Myślę, że takie spotkanie to 
wspaniała inicjatywa, w której powi-
nien uczestniczyć każdy salezjański 
animator. Miejmy nadzieję, że zoba-
czymy się wszyscy już za trzy lata na 
kolejnym forum!  

    

  Marysia Trębacz 

 W czwartek 10 październi-
ka 2013 roku odbyła się w naszej 
szkole pierwsza w tym roku szkol-
nym akcja honorowego krwiodaw-
stwa. Jeśli ktoś nie wziął w niej 
udziału, będzie miał jeszcze drugą 
szansę w styczniu, a ostatnią  
w kwietniu. Organizatorem jak 
zwykle było szkolne koło PCK 
współpracujące z Pierwszym Ogól-
nopolskim Korespondencyjnym 
Klubem Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Kropelka Serca”. 

 Wszystko odbywało się  
w pomieszczeniu, które niejedno 
już widziało (szczególnie podczas 
dyskotek), czyli w szkolnej świetli-
cy. W stosunku do lat ubiegłych 
była to zmiana rewolucyjna, bo 
zwykle poszczególne etapy akcji, 
takie jak rejestracja, badanie labora-
toryjne, badanie lekarskie oraz po-
bieranie krwi odbywały się w od-
dzielnych salach.  
 W akcji, która trwała od 
godziny 13.20 do 17.13, wzięło 

udział 47 osób. Z tej liczby po 
szczegółowych badaniach odpadła 
prawie połowa. Na placu boju po-
zostały 23 osoby, które oddały  
w sumie 10 litrów i 350 mililitrów 
tego cennego leku, jakim jest krew. 
Na koniec wspomnieć należy, że aż 
14 uczniów (w tym dwie dziewczy-
ny) uczyniło ten piękny, humani-
tarny gest po raz pierwszy w życiu. 

 
 

Opiekun SK PCK Jerzy Orłoś 

Akcja honorowego krwiodawstwa 

Fot Jerzy Orłoś 
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Ks. Bosko pomagał ze wszystkich sił młodzieży, 
szukając funduszy dla niej i swoich dzieł również na 
balach i wystawnych spotkaniach, na które bywał pro-
szony we Włoszech i w innych krajach Europy.  

W sobotę 12 października 2013 roku w Zakła-
dzie Salezjańskim odbył się po raz pierwszy Wielki 
Charytatywny Bal Byłych Wychowanków Salezjańskich 
i Przyjaciół św. Jana Bosko. W tym niezwykłym wyda-
rzeniu uczestniczyli wychowankowie,  którzy ukończy-
li szkołę salezjańską nawet 70 lat temu(!), choć przewa-
żały osoby będące jeszcze niedawno uczniami tej pla-
cówki. Byli obecni członkowie Rady Rodziców, wycho-
wawcy i pracownicy szkoły, księża oraz salezjanie i sa-
lezjanki współpracownicy. Dzięki temu spotkaniu, ser-

decznym rozmowom i wspomnieniom udało się stwo-
rzyć niepowtarzalny klimat. Do tańca przygrywał 
wspaniały góralski zespół „OKOVITA”. Za zgodą Księ-
ży Dyrektorów bal odbywał się w stylowej jadalni księ-
ży, gdzie teraźniejszość przenika się z przeszłością. Do-
świadczenia tego wieczoru sprawiły, że postanowili-
śmy za rok zorganizować kolejny bal, by w ten sposób 
pomagać ubogiej młodzieży z naszej szkoły. 

W imieniu Stowarzyszenia BWS i organizato-
rów dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością. Dzięki Państwu będziemy mogli 
ufundować stypendia i wspierać rozwój naszych wy-
chowanków. 

Ryszard Firczyk 

Ach, co to był za bal... 

 14 października w poniedziałek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej. Z  tej okazji nie odbywały się lekcje, ale tradycyjnie zebraliśmy się 
na szkolnym korytarzu o 7.50. Po ogłoszeniach uczniowie gimnazjum i liceum 
wraz z wychowawcami rozeszli się do klas. Szkoła zawodowa i technikum udały 
się w tym czasie na akademię. 
 Po godzinnej lekcji z wychowawcą wszyscy zgromadzili się na Mszy świę-
tej, którą odprawił wikariusz inspektorialny, ks. Adam Paszek. W swojej homilii 
wspomniał o potrzebie poszukiwania mądrości, przypomniał ideał wychowawcy 
wypracowany przez św. Jana Bosko oraz przywołał anegdotę związaną z postacią 
amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Historia ta dotyczyła chłopca, który nie 
potrafił porozumieć się z ojcem, uważając go za człowieka starej daty. Pisarz udzie-
lił mu prostej rady: bądź cierpliwy. Okazuje się, że młode pokolenie, chociaż zdo-
bywa nowoczesną wiedzę, potrzebuje doświadczenia i mądrości, które posiadają 
ludzie starsi. Ksiądz Adam Paszek zachęcał wychowawców, by modlili się za swo-
ich wychowanków, tych zaś, by doceniali trud swoich nauczycieli. Po wygłoszo-
nym kazaniu nastąpiło ślubowanie uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę 
w szkole. Przed ołtarzem i w obecności sztandaru szkoły przewodniczący klas 
składali przyrzeczenie w imieniu wszystkich nowych uczniów. 
 Po Mszy św. udaliśmy się do nowego kościoła na akademię, która została 
przygotowana przez klasy: 1 Ga, 1 La, 3 tm i 2 mps. Usłyszeliśmy kilka piosenek 
dedykowanych uczniom i nauczycielom. Szczególnie podobał się wszystkim wy-
stęp Martyny Symuli. Pod koniec akademii ks. Adam Paszek, ks. Zenon Latawiec 
oraz ks. Bogdan Nowak wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracowni-

kom zakładu. Punktem kulminacyjnym spotkania był koncert szkolnej orkiestry dętej pod kierownictwem ks. Zeno-
na Latawca. Wykonała ona wiązankę utworów zespołu The Beatels oraz utwór „The Final Countdown”. Po apelu na 
głównym korytarzu uczniowie i nauczyciele rozeszli się, aby świętować dalej ten szczególny dzień . 

Ala Stężowska 

Dzień Edukacji Narodowej  

Dyrekcji szkoły, drogim Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi  

życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu w trudnych sytuacjach i wszelkiej  

pomyślności w życiu osobistym. Naszym wychowankom życzymy sukcesów w nauce  

i wytrwałości w poszukiwaniu prawdziwej mądrości. 

Redakcja Casa Madre 
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Z życia parafii 

 O tym, jak ważny jest czas, 
nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Żyjemy wszyscy w ramach cza-
su, który jest nam dany. To od nas 
zależy, jak go wykorzystamy. Życie 
codzienne niejednokrotnie pokazuje 
nam boleśnie, że nie ma go wystar-
czająco dużo na wszystko, co sobie 
zaplanowaliśmy. Zastanawiamy się 
więc, jak go najlepiej spożytkować. 
Wybieramy między pracą, domem, 
własnymi zainteresowaniami a... 
czasem dla Boga. Co wybieramy? 
Oczywiście wybieramy to, co dla 
nas najważniejsze. Na nasze nie-
szczęście na dokonanych wyborach 
cierpimy sami, bo na wszystko ma-
my czas, tylko nie dla Boga. Przeży-
wając własne chrześcijaństwo, warto 
na chwilę zastanowić się, co dla nas 
jest najważniejsze. Bo to właśnie od 
odpowiedzi na to pytanie zależy 
nasz czas.  
 Prawdę o współczesnym 
człowieku dobrze wyraża plakat pt. 
Brak czasu dla Boga, który przedsta-
wia 6 następujących obrazów: naszą 
młodość, zakochanie, zatroskanie  
o dom i własną pracę, zmęczoną 
starość, a w końcu moment, kiedy 
na nasze nawrócenie jest za późno. 
Ile czasu potrzebujemy dla Boga, 
aby nasze życie było dobre? Na zbu-
dowanie dobrego życia nie wystar-
czy 5 minut modlitwy i Msza św.  
w niedzielę. Bóg domaga się od nas 
o wiele więcej. Domaga się czasu dla 
Niego. Pragnie być w naszym życiu 

najważniejszy. Boże wołanie to wo-
łanie o wolność synów Bożych, któ-
rzy mają czas dla swojego Ojca.  

Musimy mieć czas dla Boga, 
aby nasze chrześcijaństwo się rozwi-
jało. Dobrze wiemy, że pośpiech  
i gonitwa nie sprzyjają modlitwie  
i życiu religijnemu. Głowa pełna 
rozbieganych myśli na temat termi-
nów, obowiązków i spraw do zała-
twienia nie usłyszy delikatnego pu-
kania Chrystusa do drzwi naszego 
serca. Potrzeba czasu. W tym miej-
scu trzeba sobie szczerze odpowie-
dzieć, ile czasu codziennie poświę-
cam na modlitwę, a ile godzin spę-
dzam przed telewizorem czy w In-
ternecie? Czy jestem gotów wstać 30 
minut wcześniej, aby spotkać się  
z Bogiem na modlitwie? Czy jestem 
gotów zrezygnować wieczorem  
z telewizji i Internetu, aby się wy-
spać i rano mieć czas na przeczyta-
nie choćby małego fragmentu Pisma 
Św.? Czy zamiast pójść z kolegami 
na podwórko, wybrałem się na na-
bożeństwo różańcowe? A może Pi-
smo Św. w moim domu to tylko de-
koracja, która od I Komunii św. leży 
na półce pokryta kurzem, a praktyki 
religijne pozostają na marginesie 
codziennego życia?  

Żywa wiara, do której jeste-
śmy przecież zobowiązani, wyraża 
się w konkretach. Zamiast się uspra-
wiedliwiać, że nie mamy czasu, mo-
że trzeba się zastanowić, dlaczego 
nie żyjemy w zgodzie z Tym, w Ko-

go wierzymy? Spróbujmy wycho-
wać samych siebie. 

W tym miejscu za wzór do 
naśladowania staje nam przed ocza-
mi Niepokalana Wspomożycielka, 
we wszystkim posłuszna woli Bożej. 
Maryja powiedziała „Fiat” oraz za-
chowywała słowo w swoim sercu  
i rozważała je. My także jesteśmy 
zaproszeni do większej gorliwości 
wobec Boga. 

Wszyscy jesteśmy wezwani, 
aby mieć czas dla Boga. Popatrzmy 
na plakat i zacznijmy działać póki 
NIE JEST ZA PÓŹNO. 

 
Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Czas dla Boga 

 Wszyscy jesteśmy jeszcze 
pod wpływem Perygrynacji Relikwii 
św. Jana Bosko, która miała miejsce  
w sierpniu w naszym Zakładzie  
w Oświęcimiu. Minione dni to czas 
spędzony z jednej strony na refleksji 
i zadumie, a z drugiej na radości 
wypływającej z głębi serca. Obec-
ność naszego Ojca i Założyciela to 

wielkie wyróżnienie. Cieszymy się, 
że tak cenny skarb zawitał do nas. 
Doceniły go rzesze pielgrzymów, 
które niejednokrotnie nie kryły swo-
jego wzruszenia podczas spotkania. 
Chciałbym opowiedzieć wam o jed-
nym z nich – o wyjątkowym spotka-
niu. 
 Wydarzyło się wszystko  

w sobotę. Od rana był wielki ruch. 
Relikwie spoczywały w naszym 
sanktuarium otoczone rzeszą wier-
nych. Wszyscy podchodzili w jed-
nym rzędzie, modlili się, całowali 
relikwiarz i wpisywali się do pa-
miątkowej księgi. W pewnym mo-
mencie do zakrystii wszedł mężczy-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

 Najcenniejszy skarb 
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 Zwyczajem poprzednich lat 
miesiąc październik przyniósł ze 
sobą nabożeństwa różańcowe. Są 
one wyrazem szczególnego zawie-
rzenia całej parafii, wszystkich ro-
dzin i pracujących tutaj kapłanów 
oraz wszystkich wiernych macie-
rzyńskiej opiece Maryi. Różaniec to 
„umiłowana” modlitwa duchowych 
synów Matki Bożej, zarówno tych 
dużych, jak i tych najmłodszych. 
Dlatego na naszych nabożeństwach 
można było spotkać cały przekrój 
wiekowy parafii: od przedszkola-
ków zaczynając, a na czcigodnych 
emerytach kończąc. Nie zabrakło 
także tych, którzy w naszym sank-
tuarium przygotowują się do przyję-

cia sakramentu I Komunii Świętej  
i  bierzmowania. 
 Istotnym elementem modli-
twy różańcowej są rozważania, któ-
re prowadzą nasze myśli ku spra-
wom Bożym i zachęcają do dobrego 
życia. W tym roku wszystkie rozwa-
żania zostały rozdzielone pomiędzy 
dzieci, młodzież Oratorium, Scholę, 
kandydatów do bierzmowania, Bra-
ctwo Wspomożycielki, Koło Misyj-
ne, Róże Różańcowe oraz Oazę Ro-
dzin. Każda z grup nie tylko przygo-
towywała teksty rozważań, ale także 
prowadziła poszczególne dziesiątki 
różańca. Sprzyjało to zaangażowa-
niu wszystkich uczestników. 
 Wyjątkowo „słodkim” ak-

centem niektórych nabożeństw była 
niespodzianka przygotowana dla 
modlących się dzieci (i nie tylko). Po 
zakończeniu zostały zaproszone do 
naszego salezjańskiego Oratorium 
na smacznego pączka i gorącą her-
batę. Choć liczba dzieci dochodziła 
dziennie do sześćdziesięciu, to chy-
ba nie było takich śmiałków, którzy 
odmówili sobie tej przyjemności.  
 Miejmy nadzieję, że umiło-
wanie Różańca będzie systematycz-
nie wzrastać w naszej parafii i przy-
czyniać się do większej chwały Bożej 
i naszej Matki Maryi. 

 
ks. Tomasz  Pańczyszyn 

zna w sile wieku. Chciał zapytać  
o relikwiarz i to, co się w nim znaj-
duje. Tak jak potrafiłem najlepiej, 
wyjaśniłem mu, że w relikwiarzu 
znajduje się woskowa figura ks. Bo-
sko naturalnej wielkości, a w jej 
wnętrzu jego prawa ręka. Na taką 
odpowiedź nasz gość odrzekł krót-
ko: „Proszę księdza, ja też mam reli-
kwie św. Jana Bosko”. Wyjął drżący-
mi dłońmi metalowy krzyż i otwo-
rzył. W jego wnętrzu kryły się reli-
kwie świętego. „Z czego pochodzą?” 
- zapytał. Wyjaśniłem, jakie mamy 
rodzaje relikwii i w jaki sposób je 
otrzymujemy. Zapytałem jednak, 
skąd je ma. W odpowiedzi usłysza-
łem piękną historię rodziny przepeł-
nionej wiarą w Boga.  
 Rozmówca pochodził z Kra-

kowa i przyjechał do Oświęcimia dla 
ks. Bosko. Relikwiarz mężczyzna 
otrzymał po wojnie od swojego ojca, 
a ten od salezjanów. Zawsze w do-
mu były otaczane szczególną czcią. 
Wzywano w modlitwie św. Jana 
Bosko jako orędownika u Boga  
w niebie, zwłaszcza w niebezpie-
czeństwie. Nosił je syn rozmówcy, 

kiedy jako żołnierz służył w Afgani-
stanie. Miał je zawsze przy sobie. To 
one pozwoliły mu cało i zdrowo 
powrócić do domu.  
 Na koniec rozmowy u męż-
czyzny było widać łzy. Z wdzięcz-
nością schował swoje relikwie. Od-
chodził szczęśliwy, że posiada tak 
cenny skarb – księdza Bosko. Kiedy 
zamknęły się za nim drzwi, pomy-
ślałem sobie: czy my? czy ja? doce-
niam tak wielki skarb, jakim jest 
nasz święty założyciel? 
 Niech to krótkie świadectwo 
zapali naszą wiarę i ufność oraz po-
zwoli odkryć na nowo Boga, który 
działał w życiu św. Jana Bosko. 
 

ks. Tomasz Pańczyszyn 

Fot. K.S. 

 Nabożeństwa różańcowe  

 W naszej parafii od wielu lat 
działają Róże Różańcowe. Skupiają 
przede wszystkim osoby dorosłe. 
Od kilku lat padała systematycznie 
propozycja utworzenia w parafii 
Róż Różańcowych dla mężczyzn 
oraz młodzieży. W tym roku podjęto 
przygotowania do utworzenia mło-
dzieżowej grupy modlącej się co-
dziennie dziesiątką Różańca. Na 

początek działalności, nieprzypad-
kowo, wybrano październik. Mie-
siąc ten szczególnie zawierzony 
Matce Bożej zachęca wszystkich do 
sięgania po różaniec. Młodzieżowej 
Róży Różańcowej patronuje Matka 
Boża Wspomożycielka Wiernych. 
Prośmy w naszych osobistych mo-
dlitwach, aby to szlachetne przedsię-
wzięcie doczekało się pomyślnego 

końca, a Bóg, który w człowieku jest 
źródłem wszelkich dobrych pra-
gnień, zachęcał młodzież do krocze-
nia wąską ścieżką wiary. 

 
ks. Tomasz  Pańczyszyn 

Młodzieżowa Róża Różańcowa 
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www. salezjanie.edu.pl 

Kronika wydarzeń 
październik 

 

Polska i świat 
14.10.1773 r.  
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. Komisja powstała na mocy uchwały Sej-
mu z 14 października 1773 r. Przejęła dawne majątki skasowanego zakonu jezui-
tów. Głównym inicjatorem powstania Komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj. 
 
25.10.1917 r.  
Wybuchła Rewolucja Październikowa w Rosji. Władzę przejęli bolszewicy.  
 
Polski Październik 1956 
To miesiąc symbol, który zapoczątkował proces przemian społeczno-politycznych  
i zakończył okres stalinizmu w Polsce. 
 
16.10.1978 r. 
Wybór Karola Wojtyły na papieża. Dokonało się to na zwołanym po śmierci Jana 
Pawła I drugim konklawe w ósmym dniu głosowaniu. Papież Polak przyjął imię 
Jan Paweł II.   
 
19.10.1984 r.  
Ks. Jerzy Popiełuszko został uprowadzony przez funkcjonariuszy milicji. 30 paź-
dziernika z zalewu na Wiśle wyłowiono jego ciało. 

 

Salezjanie i Zakład im. Ks. Bosko 
20.10.1901 r.  
Kardynał Jan Puzyna dokonał uroczystego poświęcenia nowo wybudowanego za-
kładu salezjańskiego.   
 
29 października 
Wspomnienie bł. Michała Rua. Następca ks. Bosko został beatyfikowany 29 paź-
dziernika 1972 r. przez papieża Pawła VI.  

 
Opracowała: Renata Jarnot   

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  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1978_%28Jan_Pawe%C5%82_II%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1972
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_VI

