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N ie ma chyba lepszego czasu na myślenie o wieczności niż miesiąc 
listopad. Zbliżająca się jesień, spadające liście i pochmurna pogoda 

zachęcają do refleksji. Może dlatego wybrano listopad na miesiąc pamięci 
o zmarłych. Warto zastanowić się, jak ważna jest modlitwa za naszych 
zmarłych. 
ODPUST. Z ziemskiej perspektywy często patrzymy tylko na to, co ze-
wnętrzne. Wspominając naszych zmarłych, przychodzimy na groby, ro-
bimy porządek, stawiamy kwiaty i zapalamy znicze. Tymczasem dla 
nich są to rzeczy drugorzędne. O wiele ważniejsza jest nasza modlitwa. 
Człowiek, jako osoba niedoskonała, popełnia w swoim życiu liczne grze-
chy. Gładzi je Bóg w sakramencie pokuty. Kara doczesna za nie jednak 
pozostaje. Jeżeli człowiek nie odpokutuje swoich przewinień za życia, 
będzie musiał uczynić to po śmierci – w czyśćcu. Aby temu zaradzić, Ko-
ściół ze swego skarbca oferuje wiernym łaskę odpustu. W listopadzie 
można uzyskać odpust, nawiedzając cmentarz. W dniach od 1 do 8 listo-

W drodze ku wieczności  
Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych 

pada można uzyskać odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada – odpust cząstkowy. Należy przy tym wypełnić 
także pozostałe warunki: brak przywiązania do grzechu (choćby lekkiego, stąd w razie potrzeby należy skorzystać  
z sakramentu pokuty), Komunia Św. oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego. 
 Bez wątpienia uzyskanie listopadowych odpustów wymaga sporo poświęcenia. W ciągu dnia zajmujemy się 
pracą, szkołą, domem i dziećmi, a nie zawsze do cmentarza mamy blisko. Nasze jednak poświęcenie więcej znaczy 
niż tylko ludzkie łzy i zaduma nad grobem. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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WYPOMINKI. Drugą okazją do modlitwy za naszych zmarłych są listo-
padowe wypominki. Tradycja Kościoła od wieków widziała w modli-
twie do Matki Bożej szczególną skuteczność. Stąd, modląc się za na-
szych zmarłych, odmawiamy różaniec. Samą modlitwę przeplatamy 
wyczytywaniem nazwisk zmarłych. Pamiętajmy jednak, że złożenie 
wypominek nie zwalnia nas z osobistej modlitwy za zmarłych. Ponie-
waż należymy do wspólnoty, jaką jest parafia, nasza modlitwa rów-
nież powinna mieć charakter wspólnotowy. Pamiętajmy słowa Jezusa: 
„gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam Ja jestem między ni-
mi”. Nie powinno nas więc zabraknąć na wspólnotowej modlitwie  
w kościele. 
BOŻA PERSPEKTYWA. Z perspektywy wieczności widzi się inaczej. Mo-
dląc się za zmarłych, warto pomyśleć także o własnej śmierci – w koń-
cu nikt z nas jej nie uniknie. Czekająca nas wieczność będzie tylko 
przedłużeniem tego, co na ziemi. Jeśli tutaj żyjemy w przyjaźni z Bo-
giem, to także takie będzie nasze niebo. Musimy się zatroszczyć o na-
szą przyjaźń z Bogiem. Nasze zbawienie powinno być priorytetem 
wszystkich naszych działań. Wtedy to odnajdziemy nasze miejsce we 
wspólnocie zbawionego Kościoła razem ze wszystkimi naszymi zmar-
łymi. 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 
Fot. K.S. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Dzień świętych czy Dzień zmarłych?  

J est już tradycją, że w dzień 1 listo-
pada odwiedzamy groby naszych 

zmarłych krewnych, porządkujemy 
je, stawiamy kwiaty i zapalamy zni-
cze. Dla wielu jest więc rzeczą oczy-
wistą, że to święto zmarłych. 
W końcu każdy święty to zmarły. 
Tak, to prawda. Jednak nie każdy  
zmarły to święty. 

Dzień Wszystkich Świętych 
to dzień wdzięczności i pamięci  
o tych, co już od nas odeszli. Groma-
dzimy się przy ich grobach nie ze 
łzami w oczach, ale z nadzieją. Za-
palony znicz i przyniesione kwiaty 
to znak wdzięczności. Chcemy dzię-
kować Bogu za ich wspaniałe życie. 
Nie mamy pewności, który z na-
szych zmarłych jest święty. Może to 
ktoś z naszej rodziny: ojciec lub mat-
ka, babcia lub dziadek albo znajomy 
z ulicy, przyjaciel, może ktoś z nau-
czycieli lub wychowawców? Iluż to 
dobrych ludzi żyło pośród nas.  

Pamiętam jeden z pogrze-
bów na oświęcimskim cmentarzu. 
Mała kaplica, a wokoło tłum ludzi. 
Nie wszyscy zmieścili się w środku. 
Po odprawionej Mszy św. poszliśmy 
ze zmarłą do grobowca. Po złożeniu 

do grobu wyraziłem przypuszcze-
nie, że zmarła musiała być napraw-
dę dobrym człowiekiem, skoro że-
gna ją tylu ludzi. Na to ktoś z rodzi-
ny odpowiada: „Proszę księdza, ona 
naprawdę była dobrą osobą”. Czy może 
być wspanialsza odpowiedź? Takie 
słowa nad grobem bliskich napawa-
ją nas szczególną nadzieją. 

Byłoby rzeczą niesprawie-
dliwą, gdybyśmy życie dobrych lu-
dzi skazali na zapomnienie. Dobre 
uczynki zawsze trafiają przed Boży 
tron i za każdy czeka nagroda. Stąd 
w uroczystości Wszystkich Świętych 
oddajemy cześć tym świętym, któ-
rzy nie zostali zauważeni przez lu-
dzi. Są oni tak samo święci jak nasi 
patronowie, uroczyście beatyfiko-
wani czy kanonizowani przez Ko-
ściół. Ogromna rzesza świadków 
wiary zachęca nas, byśmy sami sta-
wali się święci, zachęca nas do wy-
trwałego kroczenia ścieżką wiary. 

Dzień Wszystkich Świętych 
to także przeżywanie w praktyce 
tego, co wyznajemy w każdą nie-
dzielę w wyznaniu wiary. Wierzy-
my przecież w „świętych obcowa-
nie”. Dlatego warto w ten szczegól-
ny dzień przypomnieć sobie, że Ko-
ściół to doskonała droga świętości. 
Nie byłoby tylu wspaniałych ludzi, 
gdyby nie Kościół. 

Uroczystość Wszystkich 
Świętych to rachunek sumienia dla 
nas. Mamy obudzić w sobie pra-
gnienie świętości jako spełnienia 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Wierzę w ...  
 

Świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny. 
Amen. 
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naszego podstawowego, chrześcijańskie-
go powołania. Wszyscy do niej jesteśmy 
wezwani i z niej będziemy rozliczani. 
Nasza osobista świętość „podnosi” Ko-
ściół ku niebu. Wszystko, co przeżywamy 
w naszej codzienności, jest doskonałą 
okazją do uczynienia naszego życia lep-
szym. Mamy dostęp do sakramentów, m. 
in. pokuty i eucharystii, słuchania Słowa 

Bożego. Mamy pomoc we wspólnocie, 
która zachęca do modlitwy i chrześcijań-
skiego życia. Zechciejmy więc wydać 
owoce naszego życia – doskonałą miłość 
Boga i bliźniego. 

 
Ks. Tomasz Pańczyszyn 

Fot. K.S. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Duchowość przyjaźni z Jezusem  

K s. Bosko powiedział kiedyś: „nie 
zazdrośćmy pasterzom, którzy 

udali się do żłóbka w Betlejem i zobaczy-
li Go dopiero co narodzonego. Szczęśli-
wi pasterze, mówimy. A jednak nie ma-
my im czego zazdrościć, ponieważ to 
samo szczęście jest naszym udziałem. 
Ten sam Jezus, którego odwiedzili paste-
rze w Jego stajence, znajduje się tutaj,  
w tabernakulum..., i nie ma milszej rze-
czy, jaką możemy dla Niego uczynić, jak 
c z ę s t o  p r z y c h o d z i ć  d o  N i e g o 
w odwiedziny” (MB VI,351). 
 Pan Bóg w centrum życia - to 
klucz do zrozumienia powołania księdza 
Bosko. Dla niego wiara w Boga była nie-
rozerwalnie związana z naśladowaniem 
Jezusa Chrystusa. Pozwolił, by Pan pro-
wadził go od najmłodszych lat i kierował 
jego czynami. Kiedy miał dziewięć lat, 
Jezus Chrystus dał mu poznać poprzez 
sen, że całe jego życie będzie misją, oraz 
że da mu na tę drogę Nauczycielkę, „bez 
której każda mądrość staje się głup-
stwem”. Dobry Pasterz w obecności Ma-
ryi wyznaczył mu wtedy rolę dobrego 
pasterza pośród młodzieży. 
 Ksiądz Bosko nieustanne trosz-
czył się o wzmacnianie więzi z Chrystu-
sem, Dobrym Pasterzem, we wszystkich 
okolicznościach życia, niezależnie od 
tego, czy znajdował się nad „spokojnymi 
wodami”, czy też przyszło mu iść 
„ciemną doliną”. Idąc za jego przykła-
dem i my pragniemy odkryć Boże we-
zwanie skierowane do każdego z nas. 
Chcemy je usłyszeć i przyjąć sercem  
i życiem. Poprzez wpatrywanie się na 
modlitwie w Jezusa Chrystusa, Dobrego 
Pasterza, ksiądz Bosko „uczył się” syste-
mu prewencyjnego: wdzięczności, troski, 

poświęcania się tym, którzy się zagubili, 
poznawania ich życia oraz osobowości, 
hojnego dzielenia się miłością, dzięki 
której czuli się kochani. Zgłębiając życie 
księdza Bosko zjednoczone z Panem Bo-
giem oraz porównując go do dobrego 
pasterza dzieci i młodzieży, możemy 
zatrzymać się nad trzema aspektami: 
wołaniem po imieniu, troską o obfitość 
oraz czujnością na niebezpieczeństwa. 
 Stawiając Boga w centrum życia, 
naśladując Jezusa Chrystusa i oddając 
wszystko dla młodych i za młodych, 
ksiądz Bosko daje się poznać jako czło-
wiek święty i szczęśliwy. Udało mu się 
zjednoczyć swe życie z Chrystusem, na-
śladując Go i żyjąc z Nim w doskonałej 
harmonii. Ukazuje nam, że bycie jedno-
cześnie świętym i szczęśliwym jest moż-
liwe. Ksiądz Bosko jako dobry pasterz 
pragnął, by jego podopieczni byli szczę-
śliwi na ziemi i w wieczności, pozostając 
zawsze w bliskiej więzi z doskonałym 
pasterzem ludzkich serc, Jezusem Chry-
stusem. Największa siła charyzmatu 
księdza Bosko polega na miłości, którą 
się czerpie bezpośrednio od Pana Jezusa, 
naśladując Go i pozostając z Nim w zjed-
noczeniu. Miłość ta polega na „ofiarowaniu 
wszystkiego” na wzór Dobrego Pasterza, 
który jest gotów oddać życie za swoje 
owce 

Wychowankowie księdza Bosko 
byli szczęśliwi, żyjąc w towarzystwie 
Chrystusa, który ich podtrzymywał i był 
źródłem radości. Ich zjednoczenie  
z Chrystusem eucharystycznym napeł-
niało ich pokojem, o czym świadczą mię-
dzy innymi słowa Franciszka Besucco, 
wypowiedziane w ostatnich chwilach 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Ksiądz Bosko nieustan-

ne troszczył się  

o wzmacnianie więzi  

z Chrystusem, Dobrym 

Pasterzem, we wszyst-

kich okolicznościach ży-

cia, niezależnie od tego, 

czy znajdował się nad 

„spokojnymi wodami” 

czy też przyszło mu iść 

„ciemną doliną”. 

http://janbosko.esalezjanie.pl 
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życia: „Jeśli Pan Jezus jest mym 
przyjacielem, niczego więcej nie mu-
szę się obawiać, co więcej dzięki Je-
go wielkiemu miłosierdziu mogę 
być pełen nadziei”. 
 Dla wejścia w prawdziwą 
przyjaźń z Chrystusem istotne jest 
zobaczenie, jaki obraz Boga noszę  
w swoim sercu: Bóg wielki, niedo-
stępny, doskonały, surowy czy też 
bliski, pełen dobroci, miłosierny, 
łaskawy... Wielu ludzi wręcz boi się 
pomyśleć o Bogu jako o przyjacielu.  
W chwili Wcielenia przyszedł On do 
nas, stał się jednym z nas po to wła-
śnie, by ofiarować nam swoja przy-
jaźń. Co jest istotnego w przyjaźni? 
Zaufanie, wspólnie spędzany czas, 
odkrywanie siebie, pomoc i przeba-

czenie. Jezus przyszedł i jest obok 
nas, tak jak był obok swoich uczniów. 
„Nie potrzebuje niczyjego świadec-
twa o człowieku. Sam bowiem wie, 
co w człowieku się kryje”– jak mówi 
św. Jan w swojej Ewangelii  
(J 2,25). Zna prawdę o nas lepiej niż 
my sami, ale w Jego ustach prawda 
zawsze idzie w parze z miłością. 
Umie cierpliwie czekać aż sami od-
kryjemy, że bez Niego jest nam źle. 
Umie przebaczać zawsze i wszystko, 
jeśli tylko my zdecydujemy się wró-
cić do Niego. 
 Przyjaźnić się z Jezusem to 
powierzać Mu swoje sprawy: rado-
ści i trudności. Mieć odwagę prosić 
Go i to nie tylko wtedy, gdy sumie-
nie niczego nam nie wyrzuca. Przy-
jaźnić się z Jezusem to też mieć od-
wagę „polecać” Go innym . 

Św. Dominik Savio i bł. Lau-
ra Vicuna tak byli przesiąknięci du-
chowością salezjańską mówiącą  
o przyjaźni z Chrystusem, że w dniu  
I Komunii św. zapisali w swoich 
notatkach postanowienie prawie 
identyczne: „moimi przyjaciółmi 
będą Jezus i Maryja”. 

 
Ks. Paweł Walkowiak 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

       Kartki ze szkolnego kalendarza...  

Wymiana polsko - niemiecka 

 We wrześniu grupa uczniów z naszej szkoły 
wzięła udział w wymianie z niemiecką szkołą w Han-
noverze. Była to druga część wymiany – w czerwcu go-
ściliśmy u siebie naszych niemieckich kolegów i ich nau-
czycieli. Podczas podróży do Niemiec byliśmy oczaro-
wani krajobrazem i infrastrukturą niemiecką. Pierwsze-
go dnia udaliśmy się do miejsca noclegu w malowniczej 
okolicy gór, gdzie mieszkaliśmy przez tydzień. Była to 
wioska konna Pansfelde, gdzie hoduje się 60 koni róż-
nych ras. 
 Codziennie wykonywaliśmy różne prace, takie 
jak budowanie ogrodzeń, zwykłe czynności w gospodar-
stwie czy prace przygotowujące całą wioskę do zimy - 
była to m.in. zrywka drzewa w pobliskim lesie. Prace 
trwały od godziny 9 do 14 z przerwami na drugie śnia-
danie i obiad. Tak pracowała grupa w stadninie koni, 
natomiast inna grupa pracowała w szkole KOLPING, 
znajdującej się w Hettstedt, oraz w ZOO. Codziennie 
następowały zamiany grup i miejsc pracy tak, aby każdy 
spróbował czegoś innego i nie pracował monotonnie.  
 Po pracy mieliśmy wiele atrakcji, takich jak jaz-
da konna, wyjazdy na baseny, a także do większych 
miast, gdzie nie obyło się bez zakupów. Zbliżał się ko-
niec pierwszego tygodnia i zmiana miejsca pobytu,  
a więc urządziliśmy sobie grilla z gospodarzami stadni-
ny koni. 
 W drugim tygodniu mieszkaliśmy w okolicach 
Hannoveru, pracowaliśmy w obozie zrzeszającym mło-

dzież chrześcijańską (CVJM CAMP). Prace były podobne 
jak w Pansfelde, do tego byliśmy już blisko dużego mia-
sta Hannover. Mieliśmy również spotkanie z burmi-
strzem miasta oraz wyjazd na kopułę ratusza, skąd roz-
ciągał się widok na cały Hannover.  

 Odwiedziliśmy więzienie, gdzie przetrzymywa-
ni byli m.in. Polacy. Przewodnicy pokazali nam, jak wy-
glądało życie w takim więzieniu, a także opowiedzieli 
ciekawie o wszystkich aspektach tego miejsca. Po zwie-
dzeniu więzienia udaliśmy się do centrum Halle na za-
kupy i obiad. Jednego dnia, gdy mieszkaliśmy w Pans-
felde, jechaliśmy na basen przez bardzo urokliwe mia-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Wizyta nauczycieli z Włoch w ramach projektu Leonardo  

W dniach od 3 do 9 października 2013 r. naszą szkołę odwiedziła grupa nauczycieli oraz koordynatorów szkolnic-
twa zawodowego z włoskiej organizacji CNOS-FAP. Ta wizyta była częścią międzynarodowego projektu Leonardo 
mającego na celu poznanie przez nauczycieli systemów edukacji na płaszczyźnie szkolnictwa zawodowego w róż-
nych krajach europejskich. Poniżej zamieszczamy notatkę przesłaną nam przez jednego z uczestników – mamy na-
dzieję, iż szczegółowo zobrazuje projekt, którego mieliśmy przyjemność być gospodarzem. 

Moje polskie doświadczenie w ramach projektu Leo-
nardo „Apps PRO- INT” 
 
 Nasz międzynarodowy projekt Leonardo rozpo-
czął się 3 października 2013 r. na lotnisku Ciampino  
w Rzymie. Naszą grupę tworzyli Gianluca (Fossano – 
Turyn), Gianni (Genova - Quarto), Giuseppe (Genova - 
Quarto) , Annalisa (Bari) i ja - Federico (Perugia). Projekt 
ten miał na celu poprawić oraz wzmocnić techniczne, 
dydaktyczne, językowe, metodyczne i pedagogiczne 
umiejętności trenerów CNOS - FAP i osób odpowie-
dzialnych za działania szkoleniowe. Program ten służyć 
ma promowaniu efektywnego zatrudnienia międzyna-
rodowego dla uczniów kierunków zawodowych po-
przez wymianę dobrych praktyk i innowacyjność podej-
ścia. 
 Po bardzo miłym powitaniu przez kleryka Łu-
kasza Torbickiego i Ewelinę Matyjasik – jeszcze na lotni-
sku w Krakowie oraz przywitaniu przez księdza dyrek-
tora Zenona Latawca i Sebastiana Wiśniewskiego - sale-
zjanina, który doskonale mówi po włosku, szybko stało 
się jasne, że nasz pobyt w Polsce będzie należał do bar-
dzo przyjemnych. Struktura spotkania była jasna, wy-

godna i bardzo dobrze przygotowana. 
 W pierwszym dniu naszej pracy wzięliśmy 
udział w modlitwach porannych – tzw. „słówku na 
dzień dobry” z uczniami szkoły, następnie zjedliśmy 
porządne śniadanie i zaczęliśmy pracować nad naszym 
programem. Rozpoczęliśmy od wymiany doświadczeń, 
po której łatwo zrozumieliśmy, że Polska jest częścią 
doskonałej organizacji, gdzie rzeczy są jasne dla wszyst-
kich – nie jak we Włoszech, gdzie każdy region rządzi 
się swoimi prawami. Wiele uwagi poświęca się dodatko-
wym szkoleniom i właściwemu przygotowaniu zarów-
no uczniów, jak i pracowników. Ponadto istnieje wiele 
dodatkowych inicjatyw, wielka otwartość na nowe moż-
liwości współpracy, a także pragnienie, aby nieustannie 
rozwijać się i doskonalić. 
 Podczas naszego pobytu w Oświęcimiu mieli-
śmy także niesamowitą okazję uczestniczyć w „Dniu 
Radości” - święcie wszystkich wychowanków, którzy 
poprzez wspólny taniec i zabawę wyrażali swe zadowo-
lenie i entuzjazm. Nie mogło obyć się bez konkursu kuli-
narnego – co nas – jako prawdziwych Włochów – od 
razu zaintrygowało. Krótkie przerwy i ciężka praca to 
słowa kluczowe charakteryzujące nasze dni w Polsce 
(szczególnie w  towarzystwie pilnującej czasu Eweliny). 
Wizyta w oświęcimskiej synagodze oraz Muzeum Pa-
mięci Auschwitz – Birkenau dostarczyły nam emocji, 
których nie da się opisać słowami. Niezapomniane, 
straszne wydarzenie, które dotknęło całą ludzkość. 
 Wspaniale było porozmawiać ze studentami, 
którzy uczestniczyli w wymianie szkolnej w Niemczech.  
Byłem naprawdę pod wrażeniem tego, że język nie był 
dla nich problemem i że potrafili zrozumieć się łatwo – 
czasem nawet z pomocą gestów. W mej pamięci na zaw-
sze pozostanie także spotkanie z młodzieżą z oratorium 
– będącą częścią teatralnej grupy wystawiającej swe 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

steczko, gdzie drogi były bru-
kowane, domy zabytkowe - 
było to jedno z najstarszych 
miasteczek w całych południo-
wych Niemczech. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Ber-
lin. 

Tekst i zdjęcia 
Tomasz Rydzoń  

Albert Podleszański  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

http://www.cnos-fap.it 
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przedstawienia w języku angielskim 
(prowadzącą jest pani Róża Grzywacz). 
Ci utalentowani młodzi ludzie doskona-
le posługiwali się językiem, który nie jest 
ich językiem ojczystym - dając upust 
swym marzeniom i emocjom. 
 A potem Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu – i jej 
współpraca z salezjańską placówką edu-
kacyjną, zawodowe profile Zespołu 
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego  
w Oświęcimiu wraz z warsztatami me-
chanicznymi i stolarskimi. 
 Naszą wyprawę uzupełniło 
zwiedzenie pięknego miasta Kraków, 
gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci 
przez inspektora Dariusza Bartochę 
SDB;  wizyta w Wadowicach -  miejscu 
urodzin papieża Jana Pawła II;  wyciecz-
ka do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz  
piękna Lanckorona – wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

  
 Projekt Leonardo, w którym 
przyszło nam uczestniczyć, to było 
wspaniałe doświadczenie, które na zaw-
sze pozostanie w mej pamięci. Chciał-
bym złożyć serdecznie podziękowania  
i wyrazy uznania dla organizacji szkole-
nia oraz pięknego klimatu szkoły sale-
zjańskiej w Oświęcimiu. 
 Dziękuję wszystkim za współ-
pracę z olbrzymią nadzieją, że w najbliż-
szym czasie będziemy w stanie konty-
nuować rozpoczętą właśnie wymianę 
doświadczeń dla naszych studentów  
i dla studentów w Polsce. Specjalne po-
dziękowania składamy Pani Ewelinie, 
która zawsze była z nami i starała się, 
aby nasz pobyt w Polsce był praktyczny, 
ale i przyjemny. Wielkie podziękowania 
należą się także Księdzu Dyrektorowi 
Zenonowi Latawcowi, Sebastianowi Wi-
śniewskiemu SDB oraz Pani Justynie 
Dąbrowie – Pawlicy za  pomoc i gościn-
ność. Do zobaczenia! 

Federico 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Zbiórka ciucha dla 
malucha 

W ostatnim tygodniu wrze-
śnia Stowarzyszenie BWS 
zorganizowało zbiórkę 
ubrań dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Oświęci-
miu. Ilość darów przeszła 
nasze najśmielsze oczeki-
wania! Trzy razy zawozili-
śmy pełny samochód do 
placówki. W imieniu swoim 
oraz pani dyrektor Domu 
Dziecka pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział w tej 
akcji, ofiarując dzieciakom 
uśmiech i okazując im swe 
serce! Wielkie Bóg zapłać! 
 
Ewelina Matyjasik 

 Wakacje w październiku  

Jak to możliwe? Wystarczy na-
prawdę niewiele. Ale zacznijmy od po-
czątku. Co człowiekowi jest potrzebne 
do szczęścia? Pieniądze? Sława? Popu-
larność? A może miłość? Tylko że miłość 
to bardzo abstrakcyjne pojęcie. Miłością 
można obdarzyć kogoś albo coś. Ale mi-
łość musi zostać odwzajemniona... i tu 
na myśl przychodzi mi nasza szkolna 
orkiestra. Jest ona symbolem ludzi szczę-
śliwych, spełnionych i mocno zakocha-
nych w muzyce. Tak, więcej im nie trze-
ba. W swoim czasie członkowie orkiestry 
potrafili poświęcić każdą wolną chwilę 
na próby i granie, aby móc reprezento-
wać naszą szkołę, miejscowość i cały kraj 
podczas tournée po Włoszech.  

Chyba nie ma większej satysfak-
cji dla muzyka niż radość widowni po 
zagranym koncercie. I tym razem tego 
nie zabrakło. Włoska widownia nas po-
kochała. A wszystko zaczęło się tak spo-
kojnie... Najpierw zostaliśmy zaproszeni 
do Rzymu prze ks. generała, później 
koncertowaliśmy na Ukrainie podczas 
peregrynacji św. Jana Bosko, aż w końcu 
nasz patron z powrotem przywiódł nas 
do Włoch na specjalnie zaproszenie ks. 

Tadeusza Rozmusa. Nasze przygotowa-
nia trwały praktycznie od sierpnia, kie-
dy to przez wakacje ćwiczyliśmy reper-
tuar zarówno na przywitanie Jana Bo-
sko, jak i na październikowe tournée.  
W dniu wyjazdu zebrało się nas ponad 
60 osób i po długim pakowaniu do auto-
karu wieczorem wyruszyliśmy do Peru-
gii. Po drodze, już w czwartek, zatrzy-
maliśmy się we włoskim mieście Padwa, 
aby zobaczyć tamtejszą bazylikę św. An-
toniego i rozpocząć naszą wspólną piel-
grzymkę mszą świętą. Kolejny dzień 
upłynął nam na zwiedzaniu sanktua-
rium Santa Casa w Loreto i polskiego 
cmentarza wojennego, znajdującego się 
nieopodal. W ramach rekreacji popołu-
dnie spędziliśmy na plaży nad Adriaty-
kiem. Pogoda na całe szczęście dopisała, 
więc najwięksi śmiałkowie zanurzyli się 
w morzu. W sobotę po mszy i śniadaniu 
pojechaliśmy do Asyżu, gdzie zostali-
śmy oprowadzeni po bazylice św. Fran-
ciszka i św. Klary. Nawet jeśli bardzo 
bym się starała, to nie potrafiłabym od-
dać na kartce papieru piękna tych miejsc 
i panującej w nich atmosfery. W końcu 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Fot. Zbiory szkoły 
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to tam znajduje się grób św. Fran-
ciszka. Ludzie z całego świata przy-
jeżdżają, aby pomodlić się przez 
jego wstawiennictwo i wyprosić po-
trzebne dla siebie łaski. Żeby zrozu-
mieć to wszystko, trzeba poznać 
zarówno historię św. Franciszka, jak 
i św. Klary. Ostatnie trzy dni naszej 
podróży spędziliśmy na dojazdach 
do Perugii i w samym mieście. Uda-
ło się nam skorzystać z ostatniego 
dnia święta czekolady i spróbować 
najwspanialszych perugiańskich 
wyrobów cukierniczych.  

Jednak dla nas najważniej-
szymi momentami były cztery kon-
certy, którymi na stałe zapisaliśmy 
się w pamięci włoskiej publiczności. 
Pierwszy z nich odbył się w piątek.  
Zagraliśmy dla sióstr klarysek. Sio-
strom nasz występ bardzo się podo-
bał, pomimo że oglądały nas zza 

krat, gdyż jest to zakon klauzurowy. 
W nagrodę pokazały nam przepięk-
ne średniowieczne freski znajdujące 
się w ich klasztorze. Zagraliśmy 
również dla włoskiej młodzieży, 
która doskonale bawiła się przy na-
szej muzyce. Widać było, że jest to 
dla nich coś nowego, innego. Ale 
spodobało im się. Kolejny koncert 
dał nam olbrzymią satysfakcję, po-
nieważ mogliśmy w pewien sposób 
odwdzięczyć się ks. Rozmusowi. 

Akurat w poniedziałek obchodził on 
swoje imieniny. Włosi nie przywią-
zują wielkiej wagi do tego typu 
świąt, ale my chcieliśmy świętować 
razem z ks. Tadeuszem. Ostatni kon-
cert zagraliśmy w Katedrze S. Lo-
renzo. Tuż przed właściwym wystę-
pem zaprosiliśmy na niego miesz-
kańców Perugii, grając przed fon-
tanną Maggiore. Zdziwienia na twa-
rzy przechodniów nie da się opisać. 
Nasz występ wywołał ogromną ra-
dość. Jeden z widzów po koncercie 
podszedł i powiedział, że chciałby, 
abyśmy zagrali na jego pogrzebie 
utwór My way. Pomimo zmęczenia 
na naszych twarzach zagościł 
uśmiech i zapanowała ogólna eufo-

ria. Po tym występie nikt nie zmru-
żył oka przez całą noc. Następnego 
dnia przyszło nam się pożegnać  
z Włochami i wrócić do szarej rze-
czywistości. 

 Muzyka to nie tylko nutki  
i dźwięki, to przede wszystkim lu-
dzie, którzy ją tworzą. Cały wyjazd 
zawdzięczamy nie tylko ks. T. Roz-
musowi, ale również księdzu dyrek-
torowi Latawcowi. Nie można zapo-
mnieć o panu Jarku Sokole, który 
włożył całe serce w naszą orkiestrę 
oraz o panu R. Marczyńskim. To on 
poprawiał nasze muzyczne pomyłki. 
Podziękowania należą się również 
panu Stanisławowi Żakowi, który 
był naszym przewodnikiem oraz 
opiekunem, a także księdzu Marci-
nowi i pani cioci Ewelinie. Bóg za-
płać za wszystko! 

 
Tekst i zdjęcia 
Martyna Palka 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

23 października w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręcze-
nie Medali za Długoletnią Służbę oraz Krzyży Zasługi dla pracowników oświaty 
powiatu wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego. W uroczystości wzięli 
udział pracownicy naszej szkoły. Pani Zdzisława Papciak otrzymała Medal Ko-

misji Edukacji Narodowej, natomiast pan Stanisław Wojtala został odznaczo-
ny Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.   

 

Gratulujemy Państwu tak wysokich odznaczeń i życzymy dalszych suk-
cesów oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym! 

Wręczenie odznaczeń dla pracowników oświaty  
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Turniej w piłkarzyki stołowe  

 22 października na świetlicy 
szkolnej rozegrany został turniej  
w piłkarzyki stołowe. Wzięli w nim 
udział uczniowie ze wszystkich ty-
pów szkół, a po raz pierwszy zgłosi-
ły się dwie drużyny dziewcząt. Ogó-
łem zgłosiło się 10 drużyn: Wojciech 
Krzemień i Marcin Krzemień; Jerzy Joń-
czy i Artur Obstarczyk; Paweł Harmata  
i Maciej Luranc; Wojciech Matusiak  
i Bartosz Wąsik; Nikola Gut i Justy-

na Stanisz; Jakub Firszt i Piotr 
Lamch; Klaudia Rafacz i Izabela Ko-
łodziej; Kacper Witkowski i Mateusz 
Pniewski; Patryk Matusiak i Paweł 
Siepak oraz Paweł Kopiec i Kamil 
Jędrzejczak. Turniej był rozgrywany 
systemem „każdy z każdym”. Roze-
granie w pierwszej części turnieju 44 
meczy pozwoliło wyłonić trzy dru-
żyny, które miały największą ilością 
meczy wygranych i tym samym 
awansowały do finału. W decydują-
cej fazie rozgrywek o miejscach na 
podium decydowała liczba strzelo-
nych goli. Po kilku godzinach zma-

gań i wspólnej zabawy wyłoniliśmy 
zwycięzców: 
1 miejsce 
Bartosz Wąsik  i Wojciech Matusiak  
2 miejsce   
Kacper Witkowski i Mateusz Pniewski  
3 miejsce   
Paweł Siepak  i Patryk Matusiak. 
 
  Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział  
w turnieju, a zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. Zapraszamy ponownie 
za rok !!! 

Joanna Fijał 

Nowy przyjaciel Kubusia Puchatka 

 Dzień  28 października  jest świętem św. Tadeu-
sza, ale nie każdy wie, że znany  ze swojej sympatyczno-
ści i radości kierownik internatu nosi dumnie właśnie to 
imię. Ks. Tadeusz Mietła, bo o nim mowa, mimo wszyst-
kich udręk związanych z prowadzeniem internatu, za-
chowuje zawsze pogodę ducha. Ksiądz kierownik jest 
dla nas jak ojciec, dlatego co roku organizowane są Jego 
imieniny. W tym roku utalentowane diamenty salezjań-
skie przygotowały bardzo bogaty program tychże imie-
nin.  
 Wszystko rozpoczęło się występem grupy arty-
stycznej pod kierownictwem p. Elżbiety Szczęśniak. Wy-
stępujący interniści okazali się prawdziwymi artystami, 
a byli to: Tomasz Sosnowski, Wojciech Radwan, Piotr 

Knapczyk, Dominik Tetmajer, Jakub 
Długopolski, Jan Śmigla. W sztukę 
włożyli całą swoją duszę, pokazali 
nam swój talent, który wyko-
rzystali w inscenizacji ukazu-
jącej życie księdza Bosko.  
W dalszej części akademii 
swoje talenty muzyczne ofia-
rowali księdzu Arkadiusz Salachna i Ma-
teusz Kłonica. Czy będą w przyszłości gwiazdami świa-
towej estrady, tego nie wiemy, ale gra na akordeonie  
i gitarze wychodzi im rewelacyjnie.  
 Każdy kiedyś był dzieckiem, nawet ks. Tadeusz. 
Wieść niesie, że nasz kierownik jest wielkim miłośni-
kiem książki pt. „Kubuś Puchatek”. Z tej okazji zaprosi-
liśmy naszego kierownika do wygłoszenia krótkiego 
monologu o Kubusiu Puchatku, w nagrodę za monolog 
ksiądz Tadeusz otrzymał od internistów maskotkę swo-
jego ulubieńca. Po monologu nastąpiła część programu 
przygotowana przez internistów dla obecnych na sali. 
Ale i w tej części nie mogło zabraknąć księdza kierowni-
ka, któremu powierzono zagranie roli rycerza w insceni-
zacji o rycerzu i księżniczce. 

 
Tomasz Sosnowski 

Fot. Zbiory szkoły 

 Kochany Księże Tadeuszu, dziękujemy za miłość, za uśmiech, którym nas tak hojnie obdarzasz,  

za życzliwość i szczerość, dziękujemy za Twoje serce przepełnione miłością, którą dzielisz z nami.  

Życzymy Ci dużo łask Bożych i błogosławieństwa Bożego. 

 
Interniści i wychowawcy internatu 
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Słuchanie Boga 

Człowiek współczesny ma problem 
z czasem, tzn. odczuwa silną presję minut, 
godzin, terminów i dat. Ma wrażenie, że 
czas płynie szybciej niż kiedyś i że nie spo-
sób „zmieścić się w czasie” ze wszystkimi 
obowiązkami i wyzwaniami codzienności. 
Trudno znaleźć chwilę dla siebie, dla bliź-
nich, ale najtrudniej jest dzisiaj znaleźć 
chwilę dla Boga.  

Dzień skupienia salezjanów oraz 
salezjanów współpracowników, który od-
był się 19 października w Zakładzie Sale-
zjańskim w Oświęcimiu, był okazją do za-
trzymania się w biegu, odłożenia na mo-
ment spraw ważnych i ważniejszych oraz 
do rozważań nad istotą modlitwy. Przy-
niósł także każdemu z nas konkretne, na-
macalne doświadczenie rozmowy z Bo-
giem właśnie poprzez modlitwę.  

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy  
w kaplicy domowej piękną modlitwą bre-
wiarzową. Następnie ks. wikariusz Adam 
Paszek poprowadził konferencję, ukazując 
sens i potrzebę wsłuchiwania się w głos 
Boga. Dzisiaj można zaobserwować dwie 
skrajne postawy. Pierwszą jest brak czasu 
na osobiste spotkanie z Jezusem, pośpiech  
i niezdolność do wyciszenia się. Drugą – 
traktowanie modlitwy jako ucieczki od 
rzeczywistości i obowiązków. Modlitwa 
nie jest nirwaną, jednak wymaga samotno-
ści. Nie tej złowrogiej, niszczącej, ale twór-
czej, takiej, która umożliwia samopoznanie 
i kontakt z Bogiem. Podstawą dobrej mo-
dlitwy jest pokora prowadząca do prze-

miany człowieka, a także cierpliwość  
i duch prawdy, czyli szczerość. Bez modli-
twy rozwój duchowy jest niemożliwy. 
Można powiedzieć, że modlitwa jest swego 
rodzaju bezczynnością, ale nie bezproduk-
tywną stratą czasu. Warto uświadomić so-
bie, że czas ofiarowany Bogu nigdy nie jest 
czasem skradzionym ludziom. Jak się za-
tem modlić? Święty Paweł mówi, że mamy 
się modlić nieustannie. Liczy się więc mo-
dlitwa wytrwała i wierna, a nie formuło-
wane na siłę wzniosłe i głębokie myśli. 

Kolejnym elementem dnia skupie-
nia był wspólnie odmówiony różaniec. Ta-
jemnice radosne ofiarowaliśmy w intencji 
chorych, zwłaszcza chorych salezjanów. 
Modliliśmy się także w osobistych inten-
cjach znanych Panu Bogu. Mogliśmy wsłu-
chiwać się w głos Pana, trwając na prywat-
nej adoracji i wreszcie uczestnicząc w Eu-
charystii, która jest najdoskonalszą formą 
modlitwy.  

Napełnieni Słowem Bożym, umoc-
nieni Komunią świętą i ubogaceni nawza-
jem swoją obecnością zakończyliśmy sobot-
nie spotkanie wspólnym posiłkiem. Ser-
decznie dziękujemy Księdzu Dyrektorowi 
Bogdanowi Nowakowi za możliwość 
uczestniczenia w dniu skupienia Rodziny 
Salezjańskiej oraz Księdzu Wikariuszowi 
Adamowi Paszkowi za ukazanie wartości 
modlitwy, która jest przede wszystkim słu-
chaniem Boga. 

 
K.S. 

Modlitwa nie jest 

nirwaną, jednak wy-

maga samotności. 

Nie tej złowrogiej, 

niszczącej, ale twór-

czej, takiej, która 

umożliwia samopo-

znanie i kontakt  

z Bogiem. 

Dziękczynienie Rodziny Salezjańskiej w Częstochowie  

http://sdb.org.pl 

 26 października na Jasnej Górze odbyło się dziękczy-
nienie Rodziny Salezjańskiej za dar peregrynacji relikwii św. 
Jana Bosko po Polsce. Na uroczystość przybyli przedstawicie-
le salezjanów z różnych stron Polski: księża, klerycy, siostry 
zakonne, wychowankowie salezjańscy, współpracownicy  
i sympatycy księdza Bosko. Obecni byli także przedstawiciele 
zgromadzeń zakonnych chrystusowców i michalitów. Kapli-
ca Cudownego Obrazu, jak zawsze, wypełniona była po brze-
gi.  
 O godzinie 12.00 rozpoczęła się msza święta, której 
przewodniczył inspektor prowincji wrocławskiej salezjanów 
ksiądz Alfred Lea. W homilii celebrans przypomniał, że od 
Warszawy aż po Oświęcim w dniach 27 V – 17 VIII relikwie 
św. Jana Bosko nawiedziły pięćdziesiąt miejscowości, groma-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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dząc tłumy modlących się wiernych. 
Wędrówce relikwii towarzyszyła 
wiara, entuzjazm i radość młodzie-
ży, wielu wyprosiło przez wsta-

wiennictwo świętego potrzebne im 
łaski. Dłoń księdza Bosko była zna-
kiem błogosławiącej Bożej Dłoni. 
Dziękując w Domu Matki za dar 
peregrynacji relikwii Wychowawcy  
i Nauczyciela młodzieży, ksiądz in-
spektor poprosił Maryję, aby ukształ-
towała w nas serce księdza Bosko.  
 Po mszy świętej na dzie-
dzińcu przed Kaplicą odbyło się po-
święcenie tablicy z tekstem aktu od-
dania narodu polskiego Matce Bożej, 
dokonanego dziewiątego września 
1946 roku przez kardynała Augusta 
Hlonda, salezjanina. Poświęcenia 
tablicy dokonał inspektor krakow-
skiej prowincji salezjanów, ksiądz 
Dariusz Bartocha. 
 Następnie wszyscy udali-
śmy się do sali świętego Józefa, 
gdzie wysłuchaliśmy odczytu księ-
dza doktora Stanisława Zimniaka na 
temat: „Maryja uczy miłości czynnej 
– pobożność maryjna kardynała Au-

gusta Hlonda”. Kardynał Hlond, 
który czerpał z pobożności maryjnej 
księdza Bosko, polecił lud Boży Jej 
opiece i powiedział, że „Zwycięstwo, 
kiedy przyjdzie, przyjdzie przez 
Maryję”. 
 Po odczycie nagrodzonym 
gromkimi brawami przedstawiciele 
inspektorii salezjańskich w Polsce 
przedstawili krótkie prezentacje  
z peregrynacji relikwii św. Jana Bo-
sko na swoich terenach.  
 Spotkanie dało nam poczu-
cie wspólnoty. Poczucie dziękczy-
nienia, radość dusz i serc dopełniła 
jakże piękna, słoneczna pogoda. Na 
zakończenie spotkania otrzymali-
śmy Boże błogosławieństwo i rozje-
chaliśmy się do swoich domów  
z nadzieją kolejnego spotkania  
w Rodzinie. 

 
Maria Wilczak 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

http://sdb.org.pl 

XXIV Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra 2013  

 W dniach 7-9 listopada 2013 
r. na Jasnej Górze w auli Ojca Augu-
sta Kordeckiego odbyło się XXIV 
Forum Szkół Katolickich. Tematem 
przewodnim forum były słowa „Być 
dla drugich, jak Chrystus dla nas”.  
7 listopada w spotkaniu uczestniczy-
li dyrektorzy placówek, a w kolej-
nych dniach nowo zatrudnieni nau-
czyciele z poszczególnych szkół.  
 W piątek forum prowadził 
przewodniczący Rady Szkół Katolic-
kich, ks. Zenon Latawiec, a w sobotę 
ks. Marcin Kaznowski, dyrektor Ze-
społu Szkół Salezjańskich w Krako-
wie. Wśród omawianych tematów 
pojawiły się m.in.: Kultura owocem 
wiary, Prawda jako fundament kultury. 
Wizja Benedykta XVI, Powołanie nau-
czycielskie - zgodzić się na plan Boga, 
Poszukiwany nauczyciel z „mocą”, 
Wpływ kultury medialnej na wychowa-
nie. W gronie prelegentów, którzy 
wygłosili wykłady, znaleźli się: prof. 
dr hab. Katarzyna Olbrycht, ks. bp 
Edward Dajczak, ks. dr Wojciech 
Węgrzyniak, ks. dr Tomasz Jakle-
wicz, ks. dr Marek Studenski oraz 

mgr Maria Panz. W programie spo-
tkania przewidziano również Mszę 
św. pod przewodnictwem bp. Mar-
ka Mendyka, asystenta RSK, modli-
twę podczas apelu Jasnogórskiego, 
koncert Chóru LO i Gimnazjum  
z Rzeszowa o tematyce wiary dedy-
kowany Benedyktowi XVI oraz 
Mszę św. pod przewodnictwem ks. 
abp. Wacława Depo z Aktem Zawie-
rzenia szkolnictwa katolickiego Mat-
ce Bożej Jasnogórskiej Królowej Pol-
ski.  
 ZSZ Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu reprezentowa-
li nauczyciele: ks. Andrzej Urbań-
czyk, ks. Zbigniew Buczek, pan Ma-
rek Wojas, pan Adam Matyja oraz 
pani Barbara Stanek.  

  
Barbara Stanek 

 

http://commons.wikimedia.org 
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Wieczór Wszystkich Świętych w kościele MBWW 

Z życia parafii 

 Od paru lat w Polsce możemy dostrzec próbę 
wprowadzenia „święta” Halloween. Ten pogański zwy-
czaj docierający do nas ze Stanów Zjednoczonych znaj-
duje coraz więcej zwolenników. Noc Halloween to  
w chrześcijańskiej tradycji wigilia Uroczystości Wszyst-
kich Świętych. Zamiast upiorów, czarownic i śmierci 
czcimy wszystkich świętych – tych wierzących, którzy 
potrafili w swoim życiu prawdziwie kochać Boga. 
 Cześć świętym w naszych parafiach oddajemy 
na wiele sposobów. W naszej parafii postanowiliśmy 
uczcić naszych świętych patronów, organizując Wieczór 
Wszystkich Świętych. Nasi parafianie, którzy w wigilię 
Wszystkich Świętych postanowili wybrać się do naszego 
Sanktuarium na różaniec, byli z pewnością bardzo zdzi-
wieni. Oto do kościoła zmierzali „mali święci”. Spotkać 
można było siostry serafitki, karmelitanki, św. Piotra 
wraz z apostołami i wielu innych świętych. W ten wie-
czór wspólny różaniec zaczęliśmy od procesji przez na-
wę główną kościoła. Każda osoba w procesji niosła reli-
kwię świętego patrona. Były to relikwie m.in.: św. Jana 
Bosko, św. Dominika Savio, bł. Michała Rua, św. Jacka, 
bł. Jana Pawła II, bł. Augusta Czartoryskiego, bł. Marii 
Łucji Szewczyk. Po dojściu do ołtarza relikwie zostały 
złożone na specjalnym miejscu. Przez ich przyczynę za-

nosiliśmy nasze prośby do Boga w modlitwie różańco-
wej. Uzupełnieniem modlitwy były komentarze czytane 
przez siostrę Małgorzatę – główną inicjatorkę naszej 
uroczystości. 
 Wieczór Wszystkich Świętych był czasem wyjąt-
kowym. Wszyscy obecni wtedy w naszym Sanktuarium 
mieli możliwość podejść pod ołtarz, pomodlić się, wpa-
trując się w relikwie tak wielu świętych, nie zawsze od-
stępne oczom wszystkich. Dla każdego z nas był to czas 
refleksji nad własnym życiem i świętością. 
 

ks. Tomasz Pańczyszyn 

 11 listopada zapisał się na kartach historii Polski 
jako dzień niezwykle radosny. Nasza Ojczyzna po 123 
latach niewoli odzyskała upragnioną wolność, którą  
i my teraz możemy się cieszyć. Polacy nigdy nie pogo-
dzili się z niewolą i nie poddali się. Organizowali po-
wstania, walczyli do końca. Tak wielkie poświęcenie 
wynikało z poczucia patriotyzmu, którego współcze-
snym Polakom często brakuje. Dlatego ważna jest pa-
mięć o tej rocznicy, bo poprzez chwilę zadumy możemy 
budować przywiązanie do Ojczyzny i docenić to, że je-
steśmy WOLNI.  
 Mimo pochmurnego nieba tegoroczne uroczy-
stości w dniu 11 listopada napawały wszystkich dumą, 
która powinna rozpierać serce każdego patrioty. Obcho-
dy rozpoczęły się w kościele Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny. 
Mszy przewodniczył ks. Krzysztof Straub, prałat naszej 
diecezji. Następnie delegacje, sztandary szkół, przedsta-
wiciele cechów rzemieślniczych oraz licznie przybyli 
oświęcimianie udali się na plac Kościuszki na dalsze 
uroczystości. Prezydent, pan Janusz Chwierut, wygłosił 
tam mowę na temat historii naszego miasta, po czym 

nastąpiło złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Całość ukoronował występ mażoretek. Po skoń-
czonych uroczystościach delegacje szkół wraz z prezy-
dentem i ważnymi osobistościami Oświęcimia udały się 
na cmentarz parafialny, by uczcić żołnierzy poległych 
podczas I i II wojny światowej.  
 To ważne wydarzenie z historii, jakim było od-
zyskanie niepodległości, przypomnieli nam uczniowie  
z klasy 2Gb i 1tdo podczas uroczystego apelu na szkol-
nym korytarzu 8 listopada 2013 r. 

Jola Cholewońska  

  

Obchody Święta Niepodległości  

Fot. M.W. 
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Oświęcim 
 11.11.1941 r. Tego dnia na dziedzińcu bloku nr 11 pod Ścianą Straceń odbyła się pierwsza egzeku-
cja dokonana w KL Auschwitz. Rozstrzelano 76 więźniów, byli to głównie Polacy. Nazwiska więk-
szości ofiar są nieznane. 

Polska i świat 
 29.11.1830 r. W Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Listopadowe, które zostało przygotowa-
ne przez Sprzysiężenie Podchorążych, nielegalną opozycję. 
 

10.11 1918 r. Do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski, który od 1917 r. więziony był w twierdzy 
w Magdeburgu.  
 

11.11.1918 r. Rozejm w Compiegne, który zakończył I wojnę światową. W Polsce Rada Regencyjna 
przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową, a trzy dni później także władzę cywilną. 
 

22.11.1918 r. Józef Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. 
 

10.11.1980 r. Ponownie zarejestrowano NSZZ „Solidarność”. Uchylone zostały poprawki wprowa-
dzone do Statutu Solidarności. Kontrowersyjne zapisy, m.in. uznanie kierowniczej roli PZPR w pań-
stwie, znalazły się w aneksie. 

Salezjanie  
 25.11.1856 r. Umiera Małgorzata Occhiena, matka św. Jana Bosko, prosta piemoncka kobieta, 
która wywarła wielki wpływ na kształtowanie się osoby ks. Bosko, ale także całego dzieła salezjań-
skiego.  
 

15 listopada  Wspomnienie bł. Magdaleny Morano, ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 
(sióstr salezjanek). W młodości była nauczycielką. W 31. roku życia wstąpiła do salezjanek. Przez 
wiele lat pracowała na Sycylii, angażując się w dzieło chrześcijańskiej formacji młodzieży. Stała się 
wzorem zaangażowania w rozwój dzieł salezjańskich.   

Opracowała R.J. 


