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...bo warto czekać. 
ADWENT  

 Czy w coraz szybciej pędzącym świecie warto 
jeszcze na coś czekać? Czy czas oczekiwania jest nam 
jeszcze potrzebny? Wielu na te pytania z pewnością od-
powie negatywnie. Przecież „czas to pieniądz”– jak mó-
wi znane powiedzenie. W XXI wieku liczymy się z na-
wet najmniejszą chwilą czasu, ułatwiając sobie przy tym 
codzienne życie. Robimy zakupy przez Internet, płacimy 
kartą kredytową, a wokół nas nie brakuje ludzi, którzy 
za „drobną” opłatą wyręczą nas w naszych obowiąz-

kach. Czy warto więc jeszcze na coś oczekiwać? Bez 
wątpienia – warto. 
 Gdy mijam po drodze wystawy sklepów i liczne 
dekoracje w supermarketach, zadaję sobie pytanie: czyż-
by już nadeszło Boże Narodzenie? Czemu to już w poło-
wie listopada sprzedaje się świąteczne ozdoby, nato-
miast od czasu do czasu, w radiu i telewizji puszczane 
są świąteczne piosenki? Co się stało z czasem Adwentu? 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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A może nie jest już nam do 
niczego potrzebny?  
 Z natury rzeczy 
ważne wydarzenia potrze-
bują przygotowania. Nikt 
chyba nie wyobraża sobie 
dobrego przeżycia imienin, 
rodzinnej rocznicy, ślubu 
własnych dzieci bez prze-
znaczenia stosownej ilości 
czasu na przygotowanie.  
W naszym życiu religijnym 
jest podobnie. Wszystko 
wymaga odpowiedniej ilo-
ści czasu – a dzisiejszy czło-
wiek tak bardzo nie lubi 

czekać. Dlatego, aby cieszyć się z narodzenia Bożego 
Syna, musimy dobrze przeżyć nadchodzący czas. 
 Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to 
przede wszystkim czas oczekiwania. We wprowadzeniu 
do kalendarza liturgicznego czytamy, że „Adwent ma 
podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspo-
minamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Rów-
nocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie 
pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku 
oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu cza-
sów. 
 Oczekując ważnego gościa, gotowi jesteśmy po-
nieść konieczne trudy. Tym bardziej potrzebny jest nasz 
wysiłek, gdy oczekujemy przyjścia samego Boga. Jak 
więc dobrze przeżyć nadchodzący czas? Może warto 
zrobić adwentowe postanowienie. Dzisiaj to takie nie-
modne. Czasami pamięta się jeszcze o postanowieniach 
na Wielki Post, ale na Adwent? Tymczasem te cztery 
tygodnie to też czas znakomity na własne umartwienie. 
Nic tak nie zbliża do Boga jak wyrzeczenia. Im mniej 
będzie spraw doczesnych w naszym sercu, tym więcej 
będzie miejsca dla Boga.  

 Ważnym elementem czasu Adwentu jest modli-
twa, zwłaszcza ta wspólnotowa. Szczególną modlitwą są 
Roraty. Wbrew obiegowej opinii nie są to tylko Msze św. 
dla dzieci, bo towarzyszy im kolorowa oprawa lampio-
nów, rozpraszających mroki świątyni. Tymczasem Rora-
ty są także dla dorosłych. Uczą drogi do Boga wraz  
z Maryją. Ona wyczekiwała swojego Syna z wielką miło-
ścią i nadzieją i może tej drogi nauczyć także nas. Pod 
warunkiem, że znajdziemy dla Niej i dla Boga czas. Mo-
że warto zadać sobie trudu, aby być codziennie w ko-
ściele na Roratach. 

 O upływającym czasie Adwentu będzie nam 
przypominał adwentowy wieniec umieszczony przed 
ołtarzem, a przy nim zapalone świece. Niech przypomi-
nają nam, że podobnie jak Jan Chrzciciel, mamy przygo-
tować miejsce dla Boga w naszym życiu. A gdy najdą 
nas wątpliwości, co jednak mamy czynić – odpowiedz-
my sobie słowami bł. Jana Pawła II: „mamy prostować 

wypaczenia i niesprawiedliwości, wypełniać pustkę, 
która oznacza brak dobra, miłosierdzia, poszanowania  
i zrozumienia bliźnich; zrównywać przeszkody wznie-
sione przez pychę i przemoc; wygładzać to wszystko, 
co sprzeciwia się wolności i godności życia ludzkiego. 
Tylko w ten sposób można się naprawdę przygotować 
na święta Bożego Narodzenia.” 
 

Ks. Tomasz Pańczyszyn 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wojna komercyjnych świąt z Adwentem  

 Rozpoczął się czas adwentowego 
czuwania.  Od razu zauważyłem, że już 
choinka postawiona niedaleko zamku,  
a po odwiedzinach w sklepie wiadomo 
było, że w zasadzie nie ma czasu na Ad-
went.  Nie mamy czasu na czekanie, pra-
gnienia, które będą się spełniać.   
 Nie wiemy, na Kogo czekamy. 
Przygotowanie, zmiany, postanowienia, 
życzenia to wszystko idzie trochę w kąt.  
Gdzie mamy patrzyć? Którą drogą 
pójść ?  

             Przypominamy sobie pieśni daw-
no niesłyszane. Marantha tha – Przyjdź 
Panie Jezu, Głos jasny dał się słyszeć czy 
inne pieśni oczekiwania na przyjście Te-
go Jedynego. Ciemności i zimno, które 
towarzyszą chodzącym na roraty, roz-
świetla lampion adwentowy, roratka  
i śpiew Chwała na wysokości. To taki 
wstęp do radości.   
 Nie powinniśmy przegapić tego 
momentu przyjścia – nie możemy utonąć 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Do nieba patrzysz  

w górę, a nie spoj-

rzysz w siebie;  

Nie znajdzie Boga, 

kto go szuka tylko  

w niebie.  

 

Adam Mickiewicz 

Praca ucznia 
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w fali zakupów i piosenek świątecznych. 
Musimy nadstawić ucha i słuchać Go. 
Słuchać siebie nawzajem, więcej się za 
siebie modlić. Nosić w sobie światło, któ-
re ogrzeje i rozświetli ten czas grudnio-
wy. Gdy jednak On przychodzi, wielu 
nie chce Dzieciątka, bo to obowiązek  
i trud. Przyjąć życie pełne wyrzeczeń, 
prawdy o nas samych i przede wszyst-
kim smaku codzienności.  „Jego przyjście 
jest pewne jak świt poranka, jak wczesny 
deszcz przychodzi On do nas i jak 
deszcz późny, co nasyca ziemię” (Oz 6, 
3). Ale gdy rzeczywiście przyjdzie do 
nas, to „nawodni” pustynię naszego ser-
ca, które oczekuje sensu życia i piękna 
poranka.  
 Zapuka do nas Jezus, którego 

oczekujemy, idąc w procesji z lampiona-
mi, który czeka w konfesjonale, by po-
wiedzieć coś na ucho, który w końcu 
nada sens wszystkim ozdobom świątecz-
nym.   
 Jakie jest moje postanowienie na 
ten Adwent? Jak oczekuję przyjścia Bo-
żego Narodzenia? Czy usłyszę szept 
Dzieciątka? Czy nie zagłuszy go w sercu 
komercja i brak ciszy? Wystarczy wybrać 
się na roraty, nowennę do Dzieciątka 
Jezus, posłuchać niedzielnej Ewangelii, 
by zaczerpnąć coś dla siebie. Czekać 
trzeba, ale jednocześnie być w radosnym 
działaniu na ubogiej drodze, gdzie każ-
dy może otrzymać światło prowadzące 
do Jezusa, który narodził się w Betlejem, 
by zbawić ludzki ród.  
 

 Ks. Karol Nadratowski  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Duchowość Maryjna w życiu ks. Bosko  

                  Ks. Bosko za-
pisał się w historii, jako 
wybitny wychowawca  
i wielki czciciel Matki 
Bożej. W jego działalno-
ś c i  w y c h o w a w c z o  - 
duszpasterskiej wycho-
wanie i pobożność Ma-
ryjna splatały się w je-
den nurt służby młode-
mu człowiekowi, zwłasz-
cza człowiekowi ubogie-
mu, na stałe wpisując się 

w proponowany przez niego system prewencyjny.  
Dziś, gdy mówi się wiele o potrzebie Kościoła 

ubogiego, w dniach, gdy z uwagą śledzimy poszczegól-
ne wypowiedzi papieża Franciszka na ten temat, być 
może trzeba nam sobie powiedzieć, że w sposób szcze-
gólny czują się z Maryją związani najbiedniejsi. Chłopcy 
księdza Bosko byli biedni, a on sam był kształtowany  
w atmosferze ubóstwa.  
 Doskonałe streszczenie tej maryjnej 
edukacji możemy znaleźć w rozmowie matusi 
Małgorzaty z jej synem Jankiem w przededniu 
jego wstąpienia do seminarium: „Drogi Janku, 
kiedy przyszedłeś na świat, poświęciłam cię 
Błogosławionej Dziewicy; kiedy rozpoczyna-
łeś naukę, polecałam ci nabożeństwo do 
Niej. Teraz proszę cię, byś się Jej oddał 
cały. Przyjaźnij się z kolegami, którzy 
są Jej czcicielami; a jeśli zostaniesz 
księdzem, rozpowszechniaj nabo-

żeństwo do Maryi Najświętszej. Ksiądz Bosko, opowia-
dając o tym wydarzeniu, dodał: „moja matka, kończąc te 
słowa, była wzruszona, a ja płakałem. Odpowiedziałem 
jej: dziękuję mamusiu za wszystko, coś mi powiedziała  
i coś dla mnie uczyniła. Twoje słowa nie pójdą na mar-
ne, staną się drogowskazem na całe życie” (MB I, 373). 
 Na podstawie przytoczonych tu wydarzeń  
z życia ks. Bosko można by sądzić, że jego pobożność 
Maryjna była w całości skutkiem matczynego wychowa-
nia. Z pewnością to wychowanie miało wielki wpływ na 
dalsze jego życie, jednakże wiele późniejszych wyda-
rzeń i wypowiedzi samego księdza Bosko wskazuje na 
to, że sama Najświętsza Maryja Panna weszła bezpo-
średnio w życie świętego, udzielając mu stosownych 
wskazówek do odpowiedniego postępowania i działa-
nia również w sprawie powstania Zgromadzenia Sale-
zjańskiego. Działo się to, jak wiemy, na różne sposoby, 
również poprzez sny, do których ks. Bosko, jako czło-
wiek z ogromnym poczuciem realizmu, nie miał zaufa-
nia. Wiemy, że w tej sprawie radził się swojego spo-

wiednika, księdza Cafasso, a ustąpił dopiero wtedy, 
gdy rzeczy zapowiadane we śnie realizowały się do-

kładnie tak, jak były zapowiedziane wbrew 
ludzkim przewidywaniom. Nadto zda-
rzały się opatrznościowe zbiegi okolicz-
ności, nadzwyczajne łaski, a nawet cuda 
uzyskiwane na skutek modlitwy do Maryi 

Panny. 
 Początkiem szczególnej 

pracy z opuszczoną młodzieżą 
był dzień, w którym Kościół 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

www.opoka.org.pl  

http://www.opoka.org.pl/varia/bn/konkurs/adwent2011/1013.14360,wpis.html
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obchodzi Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
W zakrystii kościoła św. 
Franciszka z Asyżu doszło 
do błahego z pozoru zda-
rzenia, które, jak się póź-
niej okazało, miało przeło-
mowe znaczenie w życiu 
ks. Bosko. Pewnego dnia 
do zakrystii przyszedł 
biedny szesnastoletni 
chłopiec. Zakrystianin 
próbował nakłonić go, aby 

służył do Mszy św. Gdy 
ten odrzekł, że nie potrafi, mężczyzna przepędził go 
niegrzecznie. Ks. Bosko ujął się za chłopcem i nawiązał  
z nim rozmowę. Chłopiec nazywał się Bartłomiej Garelli. 
Okazało się, że był sierotą, nie umiał czytać ani pisać, 
zapomniał pacierza. Ze względu na swój wiek wstydził 
się uczęszczać na katechezę z małymi dziećmi. Ks. Bo-
sko zaproponował mu, że sam zacznie uczyć go katechi-
zmu. Chłopiec z radością przystał na te propozycję. Było 
to 8 grudnia 1841 roku. Tę datę uważa się za początek 
wielkiego dzieła, jakim były oratoria dla zagubionej 
młodzieży - miejsca będące domem, kościołem, szkołą 
i jednocześnie placem zabaw. 

Szczególnym przykładem zawierzenia Maryjne-
go było „Towarzystwo Niepokalanej”. Jego historia jest 
dobrą ilustracją wpływu pobożności maryjnej na wycho-
wanie młodzieży. Obecność „Towarzystwa Niepokala-
nej” przyczyniała się także do zakorzeniania w środowisku 
salezjańskim wizji nabożeństwa maryjnego bliskiej du-
chowi Soboru Watykańskiego II i adhortacji papieża 
Pawła VI Marialis cultus. Turyński wychowawca wzywał 
swych oratorianów, aby nie zwlekając i nie zważając na 
młody wiek, oddali się Bogu całkowicie. Wzorem takiej 
postawy oddania się Bogu miała być dla chłopców Ma-
ryja. To ona przecież odpowiedziała na Boże wezwanie: 
„Oto ja służebnica Pańska” i pozostała mu wierna przez 
całe swe życie. Wstąpienie do Towarzystwa Niepokala-

nej, przyjęcie jego programu, zaangażowanie się w jego 
realizację, było praktycznym wcieleniem w życie ideału 
oddania się Bogu na wzór Maryi. 
 Maryja w życiu księdza Bosko jawi się również 
jako niedościgniony wzór przeżywania więzi ze wspól-
notą kościelną. Najpierw widzimy Ją z Jezusem i Jego 
uczniami, potem - po Jego śmierci na Krzyżu z Janem  
i Apostołami, a po Pięćdziesiątnicy z całym Kościołem. 
Ona tworzy klimat, dodaje odwagi, wzmacnia ducha, 
buduje rodzinę najpierw z Jezusem i Józefem, potem  
z całym Kościołem. W tej perspektywie ks. Bosko wi-
dział Niepokalaną, jako obrończynię i Wspomożycielkę, 
która broniła go w trudnych czasach. Maryja uczy też 
służyć. Nie tylko Jezusowi, ale i Elżbiecie w Ain Karin, 
na godach w Kanie Galilejskiej, Kościołowi w Wieczerni-
ku. W duchu tej prawdy salezjański program wychowa-
nia nabiera nowego blasku i w Maryi zyskuje nie tylko 
Matkę i Orędowniczkę, Wspomożycielkę w wszystkich 
sprawach, ale także specjalną, maryjną gwarancję na 
powodzenie realizacji życiowych planów. 

 Inspiracje Ma-
ryjne, które miał ks. 
Bosko, nie tracą dzi-
siaj swej aktualności 
pedagogicznej. Wszyst-
kich, którzy pragną  
w wychowaniu odwo-
łać się do jego na-
tchnień, czeka trud 
odnowy pedagogiki 
Maryjnej. Współcze-
sny wychowawca po-
winien ukazywać Ma-
ryję młodym w taki 
sposób, aby doszło do 
porwania ich przez 
Nią, umacniania i pro-

wadzenia, owocującego 
tym, że staną się nowym ludem dla nowego świata 
Chrystusa, Mistrza i Pana.  

 
Ks. Paweł Walkowiak sdb 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

sdb.org.pl  

salesiansisters.wordpress.com  

28 listopada odszedł od nas Michał Szumski 

Byłeś ukochanym synem, bratem, przyjacielem, kolegą, uczniem... Byłeś jednym z nas... Tak 

trudno pogodzić się z Twoim odejściem. Żegnamy Cię z bólem, ale i z nadzieją, że Twoja du-

sza spragniona spokoju znalazła ukojenie w Panu. Wiemy, że w swoim życiu szukałeś Boga 

na przekór współczesnemu światu, który od Niego często się odwraca. Ty szukałeś swojej 

drogi... Myśląc o Tobie, będziemy pamiętać, że musimy nieustannie szukać Chrystusa. Pozo-

staniesz na zawsze w naszej pamięci i w modlitwie. Niech miłosierny Ojciec przytuli Cię do 

swojego serca! Spoczywaj w pokoju... 

http://sdb.org.pl/2012/01/uroczystosc-ksiedza-bosko-okazja-do-poznania-go/
http://salesiansisters.wordpress.com/don-bosco/
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       Kartki ze szkolnego kalendarza...  

Wymiana polsko - włoska 

 Każde spotkanie z nową kulturą oraz ludźmi 
budzi spore emocje i zawsze daje szansę rozwoju. Wła-
śnie dostaliśmy taką możliwość. Wymiana z Włochami 
pozwoliła nam zbliżyć się do tradycji i zwyczajów naro-
du, o którym wiele już się słyszało, natomiast teraz moż-
na go było jeszcze lepiej poznać. 

 Po przyjeździe gości - uczniów katolickiej szkoły 
w Saluzzo - nadszedł czas na integrację grupy. Nieod-
łącznym jej elementem okazały się tańce salezjańskie,  
a także zupełnie nieznane dla większości gry, np. The 
Cup Game, więc kubeczki w dłoń... Na początku ani jed-
no, ani drugie nie wychodziło perfekcyjnie, ale nie moż-
na mieć wszystkiego i to jeszcze od razu. Z czasem 
wszystko się ogarnęło ludzkim umysłem i ciałem. Ach, 
ta koordynacja... 
  Oprócz ciekawych zabaw mieliśmy także zajęcia 
poszerzające wiedzę. Buongiorno! To słowo, którego 
chyba nie trzeba było nikogo uczyć, natomiast wielu 
innych włoskich słówek uczyliśmy się chętnie, być może 
nie wszystkich się nauczyliśmy, ale nauka języków ob-
cych również nie należy do najprostszych, tym bardziej 
podczas jednego tygodnia, nawet jeśli jest się człowie-
kiem ze zdolnościami poliglotycznymi. 

 Odbyliśmy także kilka wycieczek. Jako pierwszy 
odwiedziliśmy Kraków. Byliśmy w Podziemiach Rynku, 
gdzie przenieśliśmy się do czasów średniowiecza, mo-
gliśmy zważyć siebie w ówczesnych miarach, dowie-
dzieć się ciekawych rzeczy, a nawet zobaczyć krakowski 
Rynek z perspektywy podziemia. Siedzibę królów zwie-
dzali Włosi, a my mieliśmy czas zajrzeć  np. do kawiar-
ni. Te w Krakowie naprawdę są urokliwe. 
 Oświęcim jest miastem, w którym kiedyś bardzo 
mocno stykały się społeczności Polaków i Żydów. Byli-
śmy w synagodze, a także w miejscu pamięci, jakim jest 
Auschwitz. Z wieży zamku w Oświęcimiu podziwiali-
śmy panoramiczny widok na całe miasto. Kto ma lęk 
wysokości, niech nie patrzy w dół. 
 Na koniec – jak wisienka na torcie (dla niektó-
rych trochę może słona) - Wieliczka. Legendę o św. Kin-
dze większość znała, ale o maszynach wykorzystywa-
nych w kopalni, historii użycia koni słuchaliśmy z zacie-
kawieniem. Bałwan solny dopiero robi wrażenie... 

 Na ostatnim wspólnym spotkaniu opiekunowie 
rozdali nam kartki i markery. Każdy na plecach miał 
pusty kawałek papieru, aby ktoś mógł coś miłego o da-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Dyrektorowi Zenonowi 

Latawcowi, Pani Róży Grzywacz, Pani Joannie Fedeckiej 

oraz Pani Ewelinie Matyjasik za zorganizowanie wymiany 

z włoską szkołą. Dała ona naszym dzieciom okazję do rozwi-

jania umiejętności językowych, zaangażowania na wielu 

płaszczyznach, twórczego wykorzystania czasu i zawarcia 

nowych znajomości. Program wymiany został bardzo dobrze 

przygotowany, obfitował w wiele atrakcji i ciekawych form 

zajęć. Cieszymy się, że nasze dzieci mogą pogłębiać wiedzę  

o świecie w taki sposób. 

Rodzice 
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nej osobie napisać, więc nikt pustej 
kartki pod koniec nie posiadał. Już 
przy pożegnaniu lały się łzy... Pod-
czas tego tygodnia, pomimo tak 
krótkiego czasu, zdążyliśmy się po-
znać i polubić... 
 Wielu pewnie podniosło 
swoje umiejętności językowe, 
zwłaszcza w języku angielskim,  
a także migowym. Fantastycznym 
doświadczeniem jest zawieranie 
nowych znajomości, które mogą się 
rozwijać jeszcze długo po zakończe-
niu spotkania, a także znaleźć stałe 
miejsce w naszych wspomnie-
niach...  
 

P.S. Pod koniec maja nowych do-

świadczeń i wrażeń ciąg dalszy na-
stąpi... 

 Wiktoria Klaja 

 Fot. Alicja Stężowska 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Pierwsza ćwiartka za nami  

 Wszystko, co robimy, musi 
prędzej czy później zostać przez 
kogoś zweryfikowane. Najczęściej 
robią to nauczyciele, sprawdzając 
nasza wiedzę. Niektóre wyniki ta-
kich kontroli nie są zbyt zadowala-
jące, natomiast inne zasługują na 
pochwałę.  
 Najlepszym momentem do 
tego jest wywiadówka, która odbyła 
się w czwartek 14 listopada. Trady-
cyjnie uroczystość uświetniła orkie-
stra szkolna pod batutą ks. dyrekto-
ra Zenona Latawca. Następnie wy-
stawiona została pantomima przy-
gotowana przez uczniów klasy 2c 
gimnazjum, 2c liceum oraz 2 sos,  
w której udział wzięli także wycho-
wawcy. Opowiadała ona o począt-

kach świata: o stworzeniu go przez 
Boga, o grzechu pierworodnym  
i jego skutkach. Ukazana została 
także działalność i odkupieńcza 
śmierć Chrystusa.  
 Przedstawienie zrobiło na 
wszystkich obecnych ogromne wra-
żenie. Po części oficjalnej rodzice 
udali się do wyznaczonych sal, 
gdzie zostali szczegółowo poinfor-
mowani o osiągnięciach swoich 
dzieci. Na koniec pozostaje podzię-
kować uczniom zaangażowanym  
w przygotowanie tak wspaniałej 
akademii, a pozostałym życzyć jesz-
cze lepszych wyników w następnej 
ćwiartce.     

Tekst i zdjęcia  
Szymon Łomzik 

Certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”  
dla Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego  

 Program Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to 

projekt funkcjonujący w Małopolsce już od 2002 roku. 

Początkowo Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

rozpoczęła współpracę z Policją holenderską w kierun-

ku ogólnej poprawy bezpieczeństwa, jednak w Małopol-

sce działania te zostały również ukierunkowane na pla-

cówki oświatowe.  

 Nasza szkoła, ubiegając się o przedłużenie zdo-

bytego wcześniej certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpie-

czeństwo”, kontynuowała projekt ZPB z jego głównym 

założeniem, jakim było dla nas zintegrowanie działań 

wszystkich instytucji w celu podniesienia poziomu bez-

pieczeństwa i nawiązania współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. 

 W dniu 31.10.2013 r. w Komendzie Powiatowej  

 

Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie 

certyfikatów edycja 2013-2018 r. 

Magdalena Dudek 
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Uczucia „niekochane”—rekolekcje w Czerwińsku  

 W dniach 15-17 listopada 2013 roku już po raz 
kolejny wraz z ks. Piotrem Pawelcem wyjechaliśmy na 
rekolekcje do Czerwińska nad Wisłą. Tym razem w nie-
co mniejszym składzie, bo tylko pięcioosobowym, ale 
równie wspaniałym jak zwykle. 
  Tym razem tematem przewodnim spotkań były 
uczucia niekochane. Podczas konferencji prowadzonych 
przez bardzo ciekawych ludzi (m.in. siostrę salezjankę)  
i pracy w grupach mogliśmy się dowiedzieć dużo na 
temat tych uczuć, które wydają nam się złe, czyli: wsty-
du, gniewu i agresji, a także wielu innych. Ku zaskocze-
niu większości osób okazało się, że nie są to wcale złe 
uczucia, a co więcej - wszystkie są dobre. Dostaliśmy 
także wskazówki, jak radzić sobie z tymi „niekochanymi 
uczuciami”. Oczywiście nieodłącznym elementem tego 
weekendu była codzienna Eucharystia i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. 
  Wszystkie te punkty programu były wspaniałe  
i do mnie bardzo trafiły. Innym bardzo ważnym elemen-
tem wyjazdu było to, że mogliśmy poznać wiele nowych 

osób z różnych części Polski. Zawarte tam znajomości na 
pewno przetrwają długo i w połączeniu z doświadcze-
niem, jakie zyskaliśmy, będą owocować w przyszłości. 
       

           Weronika Pokucińska  

Spektakl „Pamiętnik narkomanki” - ku przestrodze... 

Skąd się bierze w człowieku tyle siły? Kiedy wydaje 
się zupełnie przegrany, stracony, omotany tysiącami 
sprzeczności, nasłuchuje i wyłapuje jedną dźwięczną 
nutę, która go prowadzi w życie, trochę po omacku, 
lecz dobrą drogą. 
    Barbara Rosiek 

22 listopada 2013 roku razem z kolegami  
z wszystkich klas gimnazjum miałam okazję obejrzeć 
spektakl pt. „Pamiętnik narkomanki” na podstawie 
książki Barbary Rosiek. Sztuka została wystawiona 
przez Teatr Lektur Szkolnych w naszej szkole. Jej reży-
serem był marek Tercz, a główne role zagrali: Barbara 
Cieślik i Lech Sulimierski. Muzykę przygotował Szy-
mon Chwostowicz, a jej realizacją zajął się Tadeusz Ślu-
sarczyk. 
 Tematem przedstawienie była historia młodej 
dziewczyny, która opisuje nam kolejne dni walki z nało-
giem. Basia – główna bohaterka – opowiada o swoich 
dramatycznych doświadczeniach z młodości. Wszystko 
zaczęło się 21 marca w Dzień Wagarowicza w okolicach 
Częstochowy. Basia miała wtedy niecałe 14 lat, była 
wzorową uczennicą. Zdecydowała, że pójdzie na pierw-
sze w swoim życiu wagary. W jednej z knajpek spotkała 
Filipa, który zaproponował jej, by przenieśli się do inne-
go lokalu. Tam ujrzała ciekawą, dotąd nieznana rzeczy-
wistość. Filip dał jej zastrzyk „majki” i od tej pory Basia 
uzależniła się od narkotyków. Zaczęła opuszczać szkołę 
i często przychodziła do „chaty”, w której czekali na nią 
koledzy. Na początku nie wierzyła w to, co się stało. 
Chciała sobie wmówić, że w każdej chwili może prze-
stać brać narkotyki i że nie jest narkomanką. 1 lipca wy-
jechała na wakacje, podczas których miła zbierać mak. 
W tym czasie stan jej zdrowia ciągle się pogarszał.  
W wyniku przedawkowania narkotyków trafiła do szpi-
tala. Udało się jej rzucić nałóg. Pod wpływem rodziców 

postanowiła pójść na studia. Napisała pracę dyplomową 
z psychologii narkotykowej. Basi udało uchronić się 
przed śmiercią, niestety wszyscy jej koledzy zmarli. 
 Skromna scenografia tworzyła nastrój spekta-
klu. Krzesło i stół to jedyne elementy dekoracji. Całość 
dopełniała muzyka z repertuaru zespołu Dżem. Według 
mnie gra aktorów była niezadowalająca. Odtwórczyni 
roli Basi nie poradziła sobie z zadaniem. Nie dostosowa-
ła się do akustyki sali, momentami nie słyszeliśmy jej 
kwestii. Spektakl miał formę monologów aktorów, co mi 
się nie podobało. 
 Tematyka przedstawienia była głównym walo-
rem spektaklu. Historia Basi o kilku pięknych latach 
młodości, które przeobraziły się w koszmarną walkę  
z uzależnieniem i samą sobą, została stworzona przede 
wszystkim ku przestrodze. Dzięki niej jeszcze bardziej 
uświadomiliśmy sobie, że narkomania to choroba, która 
może dotknąć każdego z nas, nawet z pozoru pilną  
i poukładaną nastolatkę.   

 
Katarzyna Momot 

 
  

Fot. Zbiory szkoły 
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Muzyczne czwartki w oratorium 

 28 listopad 2013 w oświęcim-
skim Oratorium Św. Jana Bosko tra-
dycyjnie, jak co czwartek, odbył się 
muzyczny wieczór, na którym gościł 
zespół „SYMULAnci”, reprezentowa-
ny przez skład pochodzący z Zespołu 
Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu. 
 Bez wątpienia wieczór ten 
dostarczył wszystkim przybyłym 
niezłej dawki pozytywnych emocji.  
W Oświęcimiu ostatnimi czasy dzieje się 
bardzo dużo. Jest coraz więcej imprez 
kulturalnych. Salezjańskie Oratorium 
jest jednym z takich miejsc w naszym 
mieście, gdzie można posłuchać muzyki 
w naprawdę dobrym wykonaniu – mó-
wił oczarowany koncertem Kamil. 

 Wszystkim, którzy pojawili 
się na tym koncercie serdecznie dzię-
kujemy! Zapraszamy na kolejne kon-
certy do Sali rekreacyjnej oratorium.  
 

Agnieszka Flasz 
  

Fot. Zbiory szkoły 

W dniach 26, 27 i 28 listopada bieżącego roku  
w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy maturalne 
dla klas III liceów i IV techników. Jak zawsze rozpoczę-
liśmy egzaminem z ukochanego języka ojczystego, 
dzień później zmagaliśmy się z matematyką, a całości 
tradycyjnie już dopełnił język obcy – angielski i niemiec-
ki. 
     Uczniowie, po wyjściu z sal, mieli różne miny. 
Jedni wychodzili szczęśliwi z minami mówiącymi: 
„Ekstra, będzie seta!”, inni nie mówili nic, natomiast 
jeszcze inni twierdzili, że do maja zostało mnóstwo cza-
su, więc zdążą douczyć się tego i owego. 
     Zadanie z języka polskiego polegało na udziele-
niu odpowiedzi na pytania z tekstu o hipnozie oraz na 
napisaniu wypracowania w oparciu o fragment Dziadów 
cz. III lub analizy porównawczej wierszy: Oda do młodo-
ści Mickiewicza i Któż nam powróci... Przerwy-Tetmajera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematyka była jaka była, dla wielu jak zawsze strasz-
na ze swoimi ciągami, równaniami kwadratowymi  
i nierównościami, dla innych przyjemna, odpoczynek 
przed egzaminami z języków. Maturalne zmagania za-
kończyliśmy językiem angielskim. Najpierw odsłuchali-
śmy nagrań, a później odpowiadaliśmy na pytania do 
tekstu oraz naskrobaliśmy dwie prace - liścik z podróży 
i list z zapytaniem. 
     Podsumowując, trzeba stwierdzić, że mało kto 
specjalnie się do tej próby przygotowywał. Było to na 
pewno świetne zdiagnozowanie naszego obecnego sta-
nu wiedzy oraz okazja, by dowiedzieć się, co jeszcze 
trzeba poprawić. Wiele osób powtarza, że matura to 
bzdura lub: „Angielski jest jak wojna – przyjdź, postrze-
laj, napisz list i wróć do domu”. Jednak, jeśli ktoś, tak 
jak większość z nas, planuje studia, to przyzna w końcu, 
że matura jest dosyć ważna. 
 

Kamil Krzemień 
 

Rozprawka—to brzmi groźnie 
 

Próbne egzaminy napisali także gimnazjaliści. Zdaniem 
trzecioklasistów testy były nie tyle trudne, co męczące. 
Na języku polskim obowiązkowo trzeba było zmierzyć 
się z rozprawką, która nie jest ulubioną formą pisemną 
gimnazjalistów. Niestety, trzeba napisać więcej niż  
w SMS-ie... 

K.S. 
http://submit.123rf.com/downloadfree 

Czwartkowe Wieczory Muzycz-
ne z tygodnia na tydzień groma-
dzą coraz większą liczbę słucha-
czy, chcących zanurzyć się w 
pięknych dźwiękach, a także spo-
tkać się ze znajomymi po całym 
dniu w szkole czy pracy.  
14 listopada mogliśmy posłuchać  
profesjonalnych muzyków, dla 
których umilanie innym życia 
poprzez swoje granie jest całym 
życiem. Zespół Vertico zagrał dla 
nas w składzie: Jakub Foltak -
wokal, Piotr Mirecki - wokal,  
gitara, Krzysztof Maciejowski - 
skrzypce, Artur Kudlacik - gitara 
basowa i Łukasz Walczak - instru-
menty perkusyjne.  
Grupa oczarowała wszystkich 
zebranych niesamowitym klima-
tem, który tworzył dobry wokal  
i piękne brzmienie.    
 

Damian Kurzawa 

Matura to bzdura??? 
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Krótka wizytacja  

 W czwartek 28 listopada powitaliśmy 
w szkolnych progach księdza Inspektora Da-
riusza Bartochę, który przybył z krótką wizy-
tą. Jej celem było skontrolowanie pracy szko-
ły. Ksiądz Inspektor spotkał się z dyrekcją, 
samorządem uczniowskim, nauczycielami  
i salezjanami współpracownikami, wziął rów-
nież udział w muzycznym wieczorze w orato-
rium.  Zdaniem ks. inspektora szkoła musi się 
zmieniać, tak jak otaczająca nas rzeczywi-
stość, którą powinniśmy uważnie obserwo-
wać i rozpoznawać. 

K.S. 

Fot. Szymon Łomzik 

Dyskoteka 
 

W środę 27 listopada w naszej 
szkole odbyła się już druga  
w tym roku dyskoteka, tym 

razem andrzejkowa. Frekwen-
cja była wysoka i tak jak ostat-
nim razem nagradzana punk-

tami do Ligi Klas. Przez cały 
wieczór można było bawić się 

przy różnych rodzajach muzy-
ki, ale także przy tańcach inte-

gracyjnych. Ta dyskoteka nie 
była zwyczajna, ponieważ od-

wiedził nas niezwykły gość - 
Ksiądz Inspektor Dariusz 

Bartocha. Mamy nadzieję, że 
się Wam podobało i już teraz 
zapraszamy na kolejną zaba-
wę. Liczymy, że następnym 

razem będzie Was jeszcze  
więcej. :) 

 

Jola Cholewińska 

 Projekt „Razem dla rozwoju”  
 W październiku i listopadzie 

uczniowie gimnazjum i liceum dysku-

towali na lekcjach wychowawczych na 

temat Edukacji Globalnej. Było to zwią-

zane z realizacją projektu „Razem dla 

rozwoju – aktywna Edukacja Globalna 

w szkołach”, którego pomysłodawcą  

i inicjatorem był Salezjański Wolonta-

riat Misyjny MŁODZI ŚWIATU przy 

wsparciu Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych RP.  

 Ten projekt miał pomóc ucz-

niom w zdobyciu wiedzy o proble-

mach globalnych, nabyciu umiejętności 

krytycznego myślenia, a także kształto-

waniu postawy rozumienia swojej roli  

w świecie. Lekcje dotyczyły proble-

mów społecznych Azji, Afryki i Ame-

ryki Południowej. Na zajęciach dysku-

towano m. in. na temat rzeczywistości 

południowoamerykańskich slumsów 

czy konfliktów etnicznych.  

    Zwieńczeniem tych zajęć było 

przeprowadzenie w szkole, w ramach 

Tygodnia Edukacji Globalnej, akcji na-

wiązującej do poznanych zagadnień. 

Podczas tej akcji, którą zaplanowali-

śmy na 29.11.2013 r., uczniowie za 

symboliczną złotówkę mogli zakupić 

ciastka i w ten sposób wesprzeć pro-

jekt. Akcji edukacyjnej towarzyszyła 

wystawa plakatów uprzednio wykona-

nych przez uczniów, obrazujących za-

gadnienia z Edukacji Globalnej. Ponad-

to, każdy uczeń, który zakupił ciasto, 

otrzymał ulotkę na temat tej akcji. 

Dzięki temu mógł zapoznać się z ideą 

projektu i pogłębić wiedzę na ten te-

mat. 

Przemysław Skawicki 

Fot. Zbiory szkoły 
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 W dniach od 27 listopada do 1 grudnia uczniowie gimnazjum 
uczestniczyli w specjalistycznym obozie szkoleniowym EuroWeek – Szko-
ła Liderów w Długopolu Dolnym. 

 Osiemnastoosobowa grupa żądnych wiedzy gimnazjalistów pod 
przewodnictwem pani Joanny Fijał i pani Ewy Wróbel wyruszyła z dwor-
ca kolejowego w Oświęcimiu o godzinie 600. Jechaliśmy pociągiem do Ka-
towic, a następnie do Wrocławia, z którego po ponownej przesiadce doje-
chaliśmy do Długopola Zdroju. Z dworca kolejowego udaliśmy się do 
ośrodka Silesia, gdzie po rozpakowaniu i zjedzeniu kolacji rozpoczęliśmy 
szkolenie. Zaczęliśmy od poznania się i napisania na karteczkach, czego 
oczekujemy od wolontariuszy oraz czego chcielibyśmy się nauczyć  
w trakcie trwania obozu.  

Zapowiadało się bardzo atrakcyjnie i nie rozczarowaliśmy się. 
Nauczyliśmy się między innymi przeprowadzać konferencje prasowe, 
prowadzić negocjacje oraz prezentacje. Wzięliśmy udział w debacie oks-
fordzkiej, poruszającej różne ciekawe tematy, np. szkoła prywatna czy 
państwowa. Przeżyliśmy również mały szok kulturowy, poznając różne 
niespotykane w Polsce zwyczaje i rodzaje powitań. Dodatkowo wolonta-
riusze przedstawili nam bardzo ciekawe prezentacje swoich krajów. Po-
znaliśmy w ten sposób takie kraje, jak egzotyczna Indonezja, Hiszpania, 
Estonia, Gruzja, Białoruś i Azerbejdżan.  

Był to bardzo miło spędzony czas. Poprzez różne formy nauczania 
oraz możliwość komunikowania się również w języku angielskim mieli-
śmy możliwość zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy oraz zawarcia 
ciekawych znajomości. Bardzo polecam wszystkim taki sposób przyswaja-
nia wiadomości.  

 

Maksymilian Mleczko 

Obóz szkoleniowy EuroWeek  

 W  naszym Oratorium  pod wezwaniem św. 
Jana Bosko  22 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa 
połączona ze świętowaniem imienin ks. Andrzeja  

Polichta. Tradycyjnie naszą zabawę poprzedziła modli-
twa. Następnie, na rozgrzewkę, odtańczyliśmy kilka 
tańców integracyjnych. Po Mszy świętej odprawionej 
przez ks. Andrzeja w szkolnej kaplicy, udaliśmy się do 
salki rekreacyjnej, gdzie odśpiewaliśmy uroczyste „Sto 
lat” solenizantowi oraz wręczyliśmy tort i kartkę imieni-
nową. By urozmaicić nasze spotkanie, animatorzy przy-
gotowali krótkie przedstawienie, które z pewnością było 
najśmieszniejszym punktem wieczoru. W roli głównej 
wystąpili nieco zaskoczeni: ks. Andrzej oraz pan Da-
mian Ślusarczyk. Do końca zabawy wszyscy wspólnie 
wirowaliśmy na parkiecie, robiąc jedynie krótkie prze-
rwy na pizzę lub napoje. 

Na zakończenie wieczoru odmówiliśmy modli-
twę, a następnie rozeszliśmy się do domów. Już nie mo-
żemy doczekać się kolejnej takiej zabawy, a do tego cza-
su pozostaje nam wspominać tegoroczne andrzejki  

z uśmiechem i oglądać  zdjęcia, których tego wieczoru 
robionych było mnóstwo.  
Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy! 

 
Agata Golonka, Martyna Grzesło 

Na cześć Andrzeja—zabawa w oratorium 

TEATR LEKTUR  
SZKOLNYCH 

Obejrzenie spektaklu przygotowanego 
na podstawie lektury pozwala porów-
nać zawartość książki z treścią przeka-
zaną podczas przedstawienia. W szko-
le została wystawiona sztuka pt. Żyd 
na beczce na podstawie utworu Hanny 
Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. Opi-
nie o przedstawieniu były różne, prze-
ważały zdania, że nie była to sztuka 
wysokich lotów. Wniosek: należy 
przeczytać książkę, nawet jeśli ogląda-
ło się spektakl, aby dobrze się oriento-
wać w opowiedzianej historii. A doty-
czyła ona warszawskiego getta i po-
wstania, które w nim wybuchło. My-
ślę, że nawet jeśli scenariusz czy prze-
kaz aktorów pozostawiał wiele do 
życzenia (chociaż aktor prawie cały 
czas sam grał i podtrzymywał spek-
takl), to sama treść, słowa wypowia-
dane opowiadały o tak wstrząsających 
zdarzeniach, że skłaniały do głębokich 
refleksji. Obok faktów, o których usły-
szeliśmy, trudno przejść obojętnie. 
Wojna zawsze zmusza do przemyśleń,  
a od wrażliwości odbiorcy zależy,  
w jakim kierunku one podążą... 

 
Wiktoria Klaja 

Fot. Oratorium 
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 03.12.2013 r. w Kalwarii Ze-
brzydowskiej odbyła się uroczystość 
wręczenia Stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów i Stypendiów Ministra 
Edukacji Narodowej dla uczniów 
wyróżnionych ze szkół ponadgim-
nazjalnych powiatów oświęcimskie-
go, suskiego i wadowickiego. W Sta-
rym Kinie pojawili się m.in. bur-
mistrz miasta Kalwarii Zebrzydow-
skiej, pan kurator z Krakowa, przed-
stawiciele powiatów, rodzice, dyrek-
torzy poszczególnych szkół i oczy-
wiście wyróżnieni uczniowie. 
 Wśród tych ostatnich zna-
leźli się również uczniowie naszej 
szkoły, którzy w minionym roku 
szkolnym uzyskali najwyższe wyni-
ki w nauce. Z liceum była to Daria 
Sosna, a z technikum – Adrian Hal-
ski. Znaleźli się oni pośród 14 

uczniów z powiatu oświęcimskiego, 
którzy uzyskali Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Z powiatu suskie-
go wyróżniono 9 uczniów, zaś z po-
wiatu wadowickiego - 18. Stypen-
dium Ministra Edukacji Narodowej 
z tych trzech powiatów uzyskało  
w sumie 5 absolwentów. 
 Samą uroczystość rozpoczę-
ły przemowy zaproszonych gości, 
którzy pogratulowali nam uzyska-
nych wyników i życzyli dalszych 
sukcesów. Wręczanie dyplomów 
przeplatane było występami mu-
zycznymi przedstawicieli poszcze-
gólnych powiatów. Na gości czekał 
też drobny poczęstunek. 
 We wtorkowe popołudnie 
dumni wracaliśmy razem z księ-
dzem dyrektorem z Kalwarii z na-
szymi dyplomami. O jednym jeste-

śmy już teraz przekonani – warto się 
uczyć i to nie tylko dla samych ocen.  

 
Daria Sosna 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów  

Czekaliśmy na Niego 
przez cały rok! 

 
 6 grudnia to dzień Św. Mikoła-

ja. W tym roku czcigodny Gość 

również zaszczycił nas swoją 

obecnością. W towarzystwie 

przedstawicieli samorządu 

szkolnego odwiedził pomiesz-

czenia administracji i gabinety 

dyrektorów. Następnie Diabe-

łek, Aniołek, Łoś, Śnieżynki  

i Mikołaj w zabawnej 

czapce nawiedzali każdą klasę, 

warsztaty i inne szkolne po-

mieszczenia, rozdając hojnie 

słodycze. Śmiechu nie było dość. 

Może to dlatego, że Mikołaj dał 

nam największy prezent, jaki 

mógł dać: RADOŚĆ.  Z serca 

dziękujemy Mikołajowi, życzy-

my zdrowia i zapraszamy  

w przyszłym roku! 

 
Jola Cholewińska 

  W ramach zajęć kółka histo-
rycznego 4 grudnia 2013 roku dziesię-
cioosobowa grupa uczniów wraz  
z panią Martą Chrapczyńską odbyła 
wycieczkę do Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Pani Chrapczyńska, która 
jest przewodnikiem w Muzeum, opo-
wiedziała nam wiele ciekawych rze-
czy o historii powstania obozu.  
 Oświęcim jako miejsce na 
założenie obozu koncentracyjnego 
został przez hitlerowców wybrany  
z wielu powodów. Zadecydowała 
dogodna lokalizacja. W celu udarem-
nienia ucieczki wzniesiono wokół 
wysoki mur z drutami kolczastymi 
pod napięciem. Więźniowie w różny 
sposób próbowali przetrwać w obo-
zie. Szansą była gra w orkiestrze obo-
zowej. Ludzie, którzy przyjeżdżali 
transportami (podróż trwała nawet 11
-12 dni), łudzili się, że wyjdą na wol-
ność, dlatego podopisywali swoje 
rzeczy. Niektórzy więźniowie, czyta-
jąc napis „ARBEIT MACHT FREI”, 
myśleli, że jak będą pracować, to 
przeżyją. Nie wiedzieli, że większość 
z nich idzie do gazu na śmierć.  
W komorze gazowej śmierć następo-
wała po około 15-20 minutach. Był to 

krótki czas dla esesmanów, a dla 
więźniów niekończąca się tortura.  
 W Muzeum Auschwitz moż-
na zobaczyć mnóstwo walizek, bu-
tów, stosy okularów, ludzkich wło-
sów... Obok tego puszki z cyklonem 
B. Każde pomieszczenie zaaranżowa-
no tak, by unaocznić grozę tego miej-
sca i rozmiary dokonanego tu ludo-
bójstwa. Dzięki pani Chrapczyńskiej 
poznaliśmy wiele szczegółów funk-
cjonowania obozu podczas wojny.  
 Dziś specjalna ustawa mówi, 
że obóz ma być na zawsze zachowa-
ny, nie można go usunąć ani roze-
brać.  Wielu ludzi chętnie angażuje 
się do pracy i pomocy, aby chronić to 
szczególne miejsce pamięci. Po za-
kończeniu zwiedzania pełni wrażeń 
w ochładzającym się powietrzu wra-
caliśmy do domów. 
 

Paweł Fronczyk 

Wizyta w Muzeum Auschwitz 
Fot. Zbiory szkoły 
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Upragniony gość - Święty Mikołaj 

 6.12.2013 r. w Zespole Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu odbyło 
się spotkanie ze św. Mikołajem. 
Organizowali je uczniowie klasy 
1La w ramach projektu z przedmio-
tu wiedza o kulturze. Na spotkanie 
przybyły dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami. Cała uroczystość odbyła 
się w świetlicy szkolnej, gdzie przy-
byli goście mogli napić się herbatki 
i skosztować ciasteczek upieczo-
nych przez uczennice 1La. 
 Spotkanie rozpoczęło się od 

krótkiego przedstawienia. W pierw-
szej scenie została przedstawiona 
sylwetka św. Mikołaja. Aktorzy 
opowiedzieli, gdzie mieszkał, kim 
był i z czego zasłynął. W drugiej 
scenie natomiast rozegrała się akcja 
oczekiwania dzieci na przybycie 
Mikołaja. Po przedstawieniu wi-
dzowie otrzymali specjalne zadania 
do wykonania. Dzieci pracowały  
w grupach zgodnie z kolorami 
gwiazdek, które przed wejściem na 
sale losowały. Na samym początku 
pociechy uczyły się krótkiego ry-
mowanego wierszyka. Następnie 
miały do wykonania m.in. takie 
zadania, jak: ułożenie puzzli z mo-
tywem świątecznym, odnalezienie 
mikołajkowych kartek, głuchy tele-
fon. Do zabawy  włączyli się rów-
nież rodzice, których zadaniem by-
ło przeczytanie dla każdej grupy 
zagadki o tematyce zimowej. Naj-
większym uznaniem cieszyło się 
jednak zadanie wykonania portretu 

św. Mikołaja. Każdy zespół wyka-
zał się dużą kreatywnością i pomy-
słowością, nagrodzoną gromkimi 
brawami. Uczestnicy spotkania bra-
li również udział w zabawach ru-
chowych i tanecznych.  
 Najważniejszym punktem 
programu było oczywiście przyby-
cie św. Mikołaja. Oczekujący upra-
gnionego gościa zaprosili go na 
specjalny fotel i zaprezentowali 
wierszyk, którego wcześniej się 
uczyli. Zachwycony tak miłym 
przywitaniem Mikołaj zadał dzie-
ciom kilka pytań, a następnie każ-
dego zaprosił na kolana i wręczył 
prezenty. Na zakończenie tego ra-
dosnego spotkania wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami i św. Mikołajem 
wykonały pamiątkowe zdjęcie .Był 
to czas pełen emocji i wrażeń  spę-
dzony w miłej atmosferze.  

 
Lidia Czopek 

Fot. Aleksandra Piwowarczyk 

Fot. Lidia Czopek 

Historia św. Mikołaja w obrazkach  

 W kościele pod wezwaniem 
Św. Mikołaja w Połomi koło Rzeszo-
wa znajduje się tryptyk ukazujący 
niezwykłe wydarzenia z życia bi-
skupa Miry. Zamieszczamy ciekawy 
opis tego dzieła sztuki nawiązujące-
go do średniowiecznych legend  
o świętych.  
 W dolnej kwaterze awersu 
skrzydła lewego widzimy narodziny 

dziecka. Chociaż brak bezpośred-
nich dowodów na to, że omawiana 
scena odnosi się do narodzin św. 
Mikołaja, to jednak z kontekstu  
z innymi scenami i na podstawie 
Złotej legendy Jakuba z Voragina wy-
nika zasadniczość takiego przypusz-
czenia. Potwierdza je żywot św. Mi-
kołaja. Według niego św. Mikołaj 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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był synem bogatych i świętobliwych 
rodziców. Ojciec nazywał się Epifa-
nes, a matka Joanna. Zrodzili Mikoła-
ja. Gdy go kąpano w pierwszym dniu 
po urodzeniu, stanął wyprostowany 
w wannie. Opis, który znajduje się  
z Złotej legendzie, pokrywa się ze sce-
ną, jaka jest przedstawiona w trypty-
ku. Św. Mikołaj ukazany został tu 
podczas kąpieli jako noworodek klę-
czący po urodzeniu ze złożonymi do 
modlitwy rękoma. 
 Artysta, malując środkową 
scenę awersu skrzydła lewego, rów-
nież zaczerpnął pomysł ze Złotej legen-
dy. Opis mówi, że pewien Żyd, wi-
dząc moc św. Mikołaja, kazał sobie 
zrobić jego wizerunek i umieścił go w 
domu. Gdy dokądś wychodził, odda-
wał swój dobytek świętemu pod opie-
kę, grożąc, że jeżeli nie upilnuje ma-
jątku, to na nim będzie dochodził stra-
ty. Pewnego dnia przyszli złodzieje, 
ukradli wszystko, pozostawiając tylko 
wizerunek św. Mikołaja. Po powrocie 
kupiec rozgniewał się i zaczął chłostać 
postać świętego. Gdy złodzieje dzielili 
się łupem, nagle zjawił się Mikołaj  
i powiedział im, że za ich winę go bito 
i musiał cierpieć. Pokazał im też ciało 
całe we krwi i okaleczone. Kazał zło-

dziejom oddać łup. Winowajcy udali 
się do Żyda, oddali wszystko i opo-
wiedzieli o cudzie. Po tym wydarze-
niu złodzieje wrócili na uczciwą dro-
gę, a Żyd uwierzył w Zbawiciela.  
W kwaterze widać, jak mężczyzna 
chłoszcze wizerunek biskupa. 
 Także górna scena z kwatery 
awersu skrzydła lewego odnosi się do 
żywota św. Mikołaja. Przedstawia 
moment przed egzekucją trzech męż-
czyzn i interwencję tegoż świętego. 
Lud Miry odmówił posłuszeństwa 
cesarzowi. Wówczas cesarz wysłał 
przeciw niemu trzech książąt: Nepo-
cjusza, Ursusa i Apolina. Wiatr skiero-
wał jednak ich łodzie do portu adria-
tyckiego. Św. Mikołaj zaprosił ich do 
swego stołu, pragnąc uprosić ich, aby 
powstrzymali swoje wojsko od gra-
bieży. Pod nieobecność świętego prze-
kupiony konsul rozkazał ściąć trzech 
niewinnych rycerzy Skoro biskup  
o tym się dowiedział, poprosił książąt, 
aby z nim szybko podążyli. Przybyw-
szy na miejsce, gdzie mieli być ścięci, 
zastał owych rycerzy klęczących  
i z zasłoniętymi twarzami. Kat wzno-
sił już nad nim miecz. Mikołaj zapo-
biegł ich śmierci, wytrącił oprawcy 
miecz z dłoni i uwolnił niewinnych.   
 

 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Noc filmowa 

 W piątek 6.12.2013 roku  
w naszej szkole o godzinie 20.00 
zorganizowano noc filmową, która 
trwała do godziny ósmej rano  
w sobotę. Kinomani zebrali się pod 
studium nr 2, gdzie z uśmiechem  
i kawą w ręku czekali nasi opieku-
nowie na tę noc. W tym roku fre-
kwencja wyjątkowo dopisała. 
Wśród młodzieży najwięcej było 
uczniów gimnazjum, zwłaszcza  
z klasy 2Gb. Uczestnicy wyposaże-
ni byli w śpiwory, poduszki oraz 
prowiant typu czekolada i coca-
cola. 
    Projekcję rozpoczęto od 
filmu „Mikołajek”, który jest ekra-
nizacją przygodowej książki René 
Goscinny'ego. Zainteresowanie tą 
produkcją było raczej mierne. Gim-
nazjaliści woleli w tym czasie zająć 

się grą w karty lub rozładowywa-
niem komórek kolegów. Kolejnym 
obrazem był film „Szybcy i wściekli 
6”. Tym razem oglądalność wzro-
sła, a twarze były skupione.  Po pół-
nocy mogliśmy zaobserwować 
pierwsze oznaki zmęczenia. Obej-
rzeliśmy „Łzy słońca” - film wojen-
ny w przyzwoitej obsadzie aktor-
skiej. Około godziny 3.00, kiedy 
automaty z kawą w całej szkole 
były już prawie puste, rozpoczął się 
film pt. „Duże dzieci”. Komedia ta 
opowiada o piątce przyjaciół, któ-
rzy po trzydziestu latach wspólnie 
spotykają się podczas święta 4 Lip-
ca. W sali panowała cisza, ponie-
waż wszyscy usnęli. Na koniec 
przedstawiono ekranizację książki 
„Zielona Mila” Stephena Kinga. Był 
to prawdziwy hit tej nocy: doskona-

li aktorzy i wzruszająca fabuła wy-
wołująca u widzów łzy w oczach 
(choć niektórzy tłumaczyli to późną 
porą i niewyspaniem). Polecam ten 
film każdemu, kto ceni dobre kino.  
    Kiedy wyłączono projektor  
i zapalono światło, odsłoniły się  
ślady tego nocnego oglądania. Zna-
leźliśmy jednak w sobie resztki 
energii i zabraliśmy się za wielkie 
sprzątanie. O godzinie 8.00 wszyscy 
rozeszli się do domów.  
    Osobiście bardzo miło 
wspominam czas spędzony tej nocy 
w szkole. W imieniu wszystkich 
uczestników imprezy dziękuję or-
ganizatorom i opiekunom , którzy 
poświęcili swój czas i towarzyszyli 
nam tej nocy. 

Patrycja Jabłońska 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
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Z życia Zakładu Salezjańskiego  

 23 listopada odbył się pierwszy w tym roku for-
macyjnym zjazd asystentów inspektorii krakowskiej. Do 
domu inspekatorialnego w Krakowie zjechali trzej asy-
stenci odbywający swoją praktykę wychowawczo-
duszpasterską w internacie i oratorium w Oświęcimiu. 
Niestety z Odessy na Ukrainie nie mógł dojechać na spo-
tkanie czwarty z asystentów naszej inspektorii, kleryk 
Roman Tsyganiuk. 
 Podczas spotkania ks. Adam Paszek, wikariusz 
inspektora, wygłosił konferencję przypominającą o ce-
lach i założeniach czasu asystencji jako etapu formacji 

skupionego na praktyce życia salezjańskiego, „pełno-
etatowej” pracy z młodzieżą oraz wychowaniu ku odpo-
wiedzialności za własną formację. Po konferencji oraz 
spotkaniu ze wspólnotą inspektoratu asystenci mieli 
okazję w towarzystwie ks. inspektora Dariusza Bartochy 
odwiedzić nowo powstałe Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!”. 
 Następny zjazd odbędzie się tuż po świętach 
Bożego Narodzenia i będzie spotkaniem asystentów 
wszystkich czterech inspektorii polskich. Wykroczy on 
jednak w pewnym sensie poza granice naszego kraju, 
gdyż do Poznania przybędzie aż ośmiu młodych salezja-
nów spoza Polski. 

kl. Łukasz Torbicki SDB 

Zjazd asystentów  

Spotkanie rodziców salezjanów w Oświęcimiu 

 1 grudnia w pierwszą niedzielę adwentu  
w oświęcimskim zakładzie odbyło się kolejne już spo-
tkanie rodziców salezjanów. Na zaproszenie współbraci 
z roku na rok odpowiada coraz większa liczba rodziców. 
W tym roku obecność była rekordowa. Rodzice uczestni-
czyli w Mszy świętej w sanktuarium o godzinie 11.30, 
która sprawowana była w intencji wszystkich zmarłych 
rodziców salezjanów. Następnie razem ze wspólnotą 
salezjanów zasiedli do rodzinnego niedzielnego obiadu. 
 Kiedy syn opuszcza rodzinny dom, aby służyć 

Bogu w zgromadzeniu salezjańskim, puste miejsce po 
nim zajmuje sam Chrystus. Tak mówił św. Jan Bosko. 
Od tego momentu to wspólnota salezjańska staje się dla 
niego nową rodziną. Mimo to rodzina naturalna pozo-
staje zawsze najbliższa sercu każdego człowieka. To  
w niej więzi międzyludzkie pozostają najsilniejsze, cze-
go nie zmieni ani dzieląca ludzi odległość, ani upływają-
cy czas. Dlatego każdy salezjanin zobowiązany jest 
troszczyć się zawsze o swoich rodziców i o szczerą, sy-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

Niepokalana wzorem ufności i zawierzenia Bogu  

    9 grudnia 2013 roku wspólnie 
obchodziliśmy Święto Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Tego dnia lekcje były 
skrócone i trwały po 25 minut. Po 
czwartej godzinie lekcyjnej wszystkie 
klasy udały się na apel, który rozpo-
czynał uroczystość.                                                                                                                   
    Przed Mszą Świętą mieliśmy 
okazję ponownie usłyszeć świadków 
wiary: Piotra i Jacka, którzy gościli  
w naszej wspólnocie na rekolekcjach 
wielkopostnych w ubiegłym roku 
szkolnym. Opowiadali o zmianach,  
jakie zaszły w ich działalności od tam-
tego czasu oraz zaprosili nas na swoją 
stronę internetową. Mszy świętej 
przewodniczył i słowo Boże wygłosił 
ks. Stanisław Oskwarek, dyrektor do-
mu salezjańskiego w Szczyrku. Pod-
czas homilii wielokrotnie powtarzał 
nam o niezwykłej mocy Matki Bożej, 
bardzo cenionej przez naszego patro-
na - św. Jana Bosko. Maryja stanowi 

dla nas wzorzec bezgranicznego za-
wierzenia Bogu, a jej głośne „Niech się 
stanie...” może być dla nas przykła-
dem prawdziwej i głębokiej wiary. 
Kazanie z pewnością poruszyło 
wszystkich. Bogurodzica, pełna ufno-
ści wobec Ducha Świętego, nie zawa-
hała się przed zadaniem, które posta-
wił przed nią Bóg. Każdy z nas w ży-
ciu ma jakieś zadanie dane nam przez 
Stwórcę i tylko ufność w Panu pozwo-
li nam je zrealizować, a wszelkie nie-
powodzenia nie powinny nas zrażać, 
ponieważ każde z nich jest dla nas 
lekcją, którą daje nam Najwyższy.  
    W trakcie Mszy mogliśmy 
skorzystać z sakramentu pokuty  
i oczyścić swoje serca. Po zakończo-
nym nabożeństwie uczniowie powró-
cili na lekcje odmienieni i silniejsi  
w wierze. 

                                                                     
Patrycja Jabłońska 



R o k  V ,  n u m e r  4 3                                                                S t r .  1 5  

nowską relację ze swymi rodzicami oraz rodzeństwem. 
 Spotkania takie jak te odbywające się w Oświę-
cimiu są bardzo cenne tak dla salezjanów, jak również 
dla ich rodzin. Z pewnością dzięki nim rodziny, z któ-
rych przychodzą do zgromadzenia młodzi salezjanie, 
czują się bardziej częścią wielkiej rodziny salezjańskiej. 
Z kolei dla salezjanów niewątpliwą radością jest gosz-
czenie rodziców swoich i braci. Jest to także możliwość, 
by podziękować rodzicom za dar życia, wychowanie  
i ich rodzicielską miłość, czego nie zabrakło również na 
tym spotkaniu. 

kl. Łukasz Torbicki SDB 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

Dzień skupienia we wspólnocie  

Przekazanie parafiom  
relikwii św. Jana Bosko 
 
W sierpniu br. gościliśmy w 
Oświęcimiu relikwie św. Jana Bo-
sko. Temu wydarzeniu towarzy-
szyło inne – równie doniosłe – 
ogłoszenie księdza Bosko patro-
nem miasta. Teraz, na prośbę pro-
boszczów, salezjanie peregrynują 
po okolicznych parafiach i przeka-
zują małe relikwiarze zawierające 
szczątki świętego. Wprowadzenie 
i przekazanie relikwii odbywa się 
podczas mszy świętej, w czasie 
której homilię głoszą salezjanie, 
przypominając dzieło ks. Bosko. 
Uroczystą Eucharystię uświetnia 
salezjańska orkiestra. Relikwie św. 
Jana Bosko otrzymali: bp Tadeusz 
Rakoczy, parafie w Oświęcimiu: 
Wniebowzięcia NMP, Św. Maksy-
miliana, Św. Józefa; Siostry Serafit-
ki, Siostry Karmelitanki, Siostry 
Klaryski w Kętach, Ośrodek Oazo-
wy w Krakowie oraz parafie  
w Bobrku, Brzeszczach, Gromcu, 
Jawiszowicach, Miedźnej, Osieku, 
Osieku Górnym, Polance Wielkiej, 
Połomi, Porębie Wielkiej, Ropie 
(Czechy), Włosienicy, Woli (NMP 
Piekarskiej) oraz w  Zaczerniu.  
 

Ks. Bogdan Nowak 

 Siódmego grudnia 2013 roku 
w Zakładzie Salezjańskim w Oświę-
cimiu odbył się adwentowy dzień 
skupienia, w którym uczestniczyli 
salezjanie współpracownicy. Go-
ściem szczególnym tego wydarzenia 
był ksiądz dyrektor Stanisław 
Oskwarek - przełożony wspólnoty 
salezjańskiej w Szczyrku.  
 Dzień skupienia rozpoczął 
się krótkim spotkaniem przy kawie  
w świetlicy zakładowej. Następnie  
w kaplicy domowej, po modlitwie  
w kolejnym dniu nowenny przed 
świętem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny, wysłucha-
liśmy konferencji wygłoszonej przez 
ks. dyrektora Stanisława Oskwarka. 
Jej tematem była wspólnota. Każdy 
człowiek żyje w jakiejś grupie, bo jest 
istotą społeczną. Może nią być rodzi-
na, wspólnota zakonna lub inne. Bez 
wspólnoty nie można żyć, bez niej 
człowiek czuje się nieszczęśliwy,  
w niej się rozwija.  
 Na podstawie starotestamen-
towej wspólnoty, którą tworzyli sy-
nowie Jakuba, można zauważyć 
czynniki, które ją niszczą i takie, któ-
re budują. Elementami niszczącymi 
wspólnoty są: brak komunikacji, 
uprzedzenia i zazdrość. One mogą 
rwać więzy braterstwa, pogłębiać 
niezrozumienie, uniemożliwiać bu-
dowę wspólnoty, a nawet ją niszczyć. 
Buduje wspólnotę upomnienie bra-
terskie, przebaczenie i wspólne spo-
tkania. Upomnienie jest trudne dla 
obu stron, wymaga wielkiej odwagi  

i pokory, przebaczać należy każde-
mu za każdym razem, a wspólne 
spotkania ubogacają nas, jeśli nie eks-
ponujemy siebie, tylko wsłuchujemy 
się w głos innych. 
 Po konferencji adorowaliśmy 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie, oddawaliśmy cześć Matce 
Bożej w modlitwie różańcowej i ko-
rzystaliśmy z sakramentu pokuty  
i pojednania. Następnie uczestniczy-
liśmy we mszy św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych, której przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił ksiądz Stanisław 
Oskwarek. W homilii powiedział, że 
każdy z nas ma obowiązek głoszenia 
Ewangelii. Pan Bóg może wszystko, 
ale skoro stworzył człowieka na Swój 
obraz i podobieństwo, to po to, aby 
on również miał współudział w zba-
wieniu świata. Dzień skupienia za-
kończył się umocnieniem wspólnoty 
podczas posiłku przy wspólnym sto-
le.   
 Salezjanki i Salezjanie 
Współpracownicy serdecznie dzięku-
ją Dyrekcji Zakładu i ojcom salezja-
nom za możliwość uczestnictwa  
w kolejnym wspólnotowym dniu 
skupienia. Bóg zapłać!                  

                     
  Maria Wilczak  

Fot. Zbiory szkoły 
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i dobrodziejom serdecznie 

dziękujemy za wspieranie 

naszej działalności. 

 

Prosimy kierować wpłaty  

na konto: 

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

Wraz z pasterzami i mędrcami przekroczmy próg stajenki, by po-

kłonić się Dzieciątku. Otwórzmy się na Jego nieskończoną Miłość, 

która napełni nas światłem Wiary, da siłę, by pokonywać ludzkie 

słabości, szukać Prawdy, krzewić Dobro... Niech tegoroczne Boże 

Narodzenie będzie dla każdego z nas czasem wielkiej przemiany, 

wzajemnego pojednania i  radości, gdyż Bóg jest tak blisko! 

 

Redakcja Casa Madre 

Błogosławionych Świąt!  

Kronika wydarzeń  
 

 Polska i świat 

02.12.1804 r. Koronacja Napoleona w Paryżu na cesarza Francuzów. Napoleon wziął koronę  

z rąk papieża i sam sobie ją nałożył. 

02.12.1805 r. Zwycięstwo Napoleona w bitwie trzech cesarzy pod Austerlitz. 

07.12.1941 r. Atak Japończyków na Pearl Harbor, amerykańską bazę wojskową na Hawajach. 

14-22.12.1970 r. Wydarzenia grudniowe. Przyczyną strajków na Wybrzeżu była grudniowa 

podwyżka cen żywności. Strajki zostały stłumione przez milicję i wojsko. 

 13.12.1981 r. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.   

16.12.1981 r. Początek strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach. Był to strajk okupacyjny 

przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji zginęło 9 górników. 

31.12.1982 r. Zawieszenie stanu wojennego w Polsce. 

Salezjanie  i Zakład im. Ks. Bosko 

06.12. 1899 r. Do Oświęcimia przyjechał  z Włoch ks. Manassero, który zajął się reorganizacją 

powstającego zakładu wychowawczego. 

08.12.1841 r. Tego dnia w zakrystii kościoła św. Franciszka z Asyżu ks. Bosko rozpoczął lekcje 

katechizmu z Bartłomiejem Garelli.  

11.12.1949 r. W Brazylii zakończył życie polski kapłan, salezjanin - ks. Rudolf Komorek. Przez 

25 lat pracował na rożnych placówkach w Brazylii, odznaczał się wyjątkową pobożnością i 

ascezą. 

18.12.1859 r. Oficjalna data założenia Towarzystwa Salezjańskiego. 

Opracowanie: R.J., K.S. 

http://salezjanie.pl/kalendarium/oficjalna-data-zalozenia-towarzystwa-salezjanskiego

