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W blasku  
Wielkanocy  

 W Wielkanoc chrześcijanie donośnym 
głosem śpiewają: Oto jest dzień, który dał nam 
Pan: radujmy i weselmy się zeń (Ps 118,24). 
Takim właśnie dniem jest przede wszystkim 
Święto - Wielkanoc, Uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego. W tę uroczystość tradycyj-
nie witamy się pozdrowieniem: Chrystus zmar-
twychwstał! Odpowiedź brzmi: Prawdziwie 
zmartwychwstał! Oto dla ucznia - wyznawcy 
Jezusa Chrystusa najważniejszy powód do 
radości. Po palmowym hosanna!, po wielko-
piątkowym niech będzie ukrzyżowany! następuje 
wielkanocny poranek, w który tryumfalne, bo 
zwycięskie alleluja! nabiera szczególnej wymo-
wy i mocy. Wierzący i niewierzący zwykli 
uroczyście obchodzić dni narodowej pamięci, 
dni zwycięstwa. Chrześcijaństwo także posia-
da swój „Dzień Zwycięstwa”. Jest nim Wielka-
noc, która wyciska na wyznawcach Chrystusa, 
chrześcijanach specjalne wezwanie czy wręcz 
zobowiązanie.  

 Wielkanoc 12 kwietnia 1846 roku była dla księ-
dza Bosko i jego chłopców podwójnym świętowaniem. 
Pierwszy powód związany był ze Zmartwychwstaniem 
Pana Jezusa, Jego zwycięstwem nad grzechem i śmier-
cią. Drugim powodem do świętowania było wydarzenie 
związane z przybyciem księdza Bosko wraz z wycho-
wankami na Valdocco. Po przeszło czterech latach 
„pielgrzymowania” wędrowne oratorium znalazło swo-

ją stałą siedzibę. Wielka radość zapanowała wśród 
chłopców księdza Bosko na wieść o nowym stałym miej-
scu, gdzie wszyscy mogli czuć się dobrze i bezpiecznie. 
Również Wielkanoc 1934 roku była szczególna dla całej 
Rodziny Salezjańskiej. Viva San Giovanni Bosco (Niech 
żyje św. Jan Bosko) – ten okrzyk rozległ się po raz 
pierwszy 1 kwietnia 1934 r. na Placu św. Piotra, w Nie-

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł 
autentyczne znaczenie istnienia, by człowiek  

żył pełnią własnego życia: aby człowiek  
żył z Boga i w Bogu.” 

Jan Paweł II 

Panie, który przyjąłeś kielich męki i pokonałeś 

grzech, udziel nam swego błogosławieństwa, aby 

moc Zmartwychwstania przemieniała nasze ser-

ca, ożywiła dusze, a życie doczesne wypełniła tre-

ścią. Obdarz nas łaską głębokiej wiary, abyśmy 

nie ustawali w codziennej wędrówce ku Tobie – 

jedynej Prawdzie i Zbawieniu!    

Zmartwychwstał  Pan!  Alle lu ja!  

dzielę Wielkanocną w Rzymie, gdzie zgromadziły się 
tysiące wiernych, aby uczestniczyć w kanonizacji Jana 
Bosko. Kiedy Papież Pius XI ogłaszał Jana Bosko świę-
tym, „w całej Bazylice zapanowała zadziwiająca cisza. 
Papież, stojąc z mitrą na głowie, ze swojej Katedry 
w majestacie swojego Świętego Magisterium wypowia-
da głosem podniosłym i wyraźnym formułę Kanoniza-
cji” (Bolletino Salesiano). W kazaniu nazywa nowego 
świętego apostołem młodzieży, całkowicie oddanym 
chwale Bożej i zbawieniu dusz. Podkreśla, że ks. Bosko 
„widząc na ulicach Turynu niezliczone rzesze młodych 
pozostawionych samym sobie i pozbawionych jakiejkol-
wiek opieki, starał się przyciągać ich do siebie, zdobyć 
ich dusze przez swoje słowo ojcowskie i uczynić z nich 
dobrych chrześcijan i doskonałych obywateli” (MB XIX, 
273). Tego dnia - jak wspomina świadek tamtych wyda-
rzeń, salezjanin koadiutor Alessandro Novelli - „cały 
Rzym stał się salezjański. Ze wszystkich stron nadciąga-
ły grupy i grupki ludzi. Było to coś nadzwyczajnego, 
spektakularnego, robiło niesamowite wrażenie”.  
 Innymi słowy, kanonizacja ks. Bosko ukazuje 
dzisiaj nieodparcie wychowawcom niezmienną ważność 

stosowania systemu prewencyjnego zasadzającego się 
na rozumie, religii i miłości wychowawczej, ukierunko-
wanego na kształtowanie uczciwego obywatela 
i dobrego chrześcijanina: systemu wychowawczego wy-
próbowanego na przestrzeni ponad wieku przez rzeszę 
mistrzów świętości młodzieżowej, jak Dominik Savio, 
Laura Vicuňa, pięciu oratorianów męczenników z Po-
znania, Alberto Marvelli, młodzi męczennicy hiszpań-
scy, Zefiryn Namuncurá. 
 Dla nas, synów ks. Bosko, nowina paschalna, 
oznacza zaangażowanie na rzecz świadczenia  
o „Ewangelii radości”, co charakteryzowało całą historię 
życia naszego Ojca i stanowiło duszę jego wielorakich 
poczynań. Ksiądz Bosko dostrzegł pragnienie szczęścia 
obecne w młodych i przełożył ich radość życia na język 
zabawy, podwórka i świętowania, nigdy nie przestając 
wskazywać na Boga, jako na źródło prawdziwej radości.  
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego napełnia 
nasze dusze i serca, abyśmy na wzór Świętego Wycho-
wawcy z Turynu, nieśli nadzieję i optymizm wszystkim, 
którzy czekają na uzdrawiającą miłość Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 
 

Ks. Paweł Walkowiak 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Drogim Czytelnikom Casa Madre życzymy   

radosnych świąt Wielkiej Nocy oraz wielu  

łask  od Zmartwychwstałego Chrystusa.  
 

Redakcja Casa Madre 
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       Kartki ze szkolnego kalendarza...  

W muzeum i w teatrze 

 Jak powszechnie wiadomo, po skończeniu szko-
ły każdy absolwent staje przed trudnym wyborem: co 
dalej? Większość decyduje się na studia, jednak wielu 
gubi się w różnorodności kierunków i uczelni, często nie 
wiedząc nawet, z czego wybierać. Dlatego dnia 10 marca 
nasi maturzyści mieli okazję uczestniczyć w godzinnej 
prezentacji Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Igna-
tianum. Spotkaliśmy się z jednym z profesorów, który 
na co dzień wykłada bioetykę na tych uczelniach. Gorą-
co zachęcał nas on do podjęcia studiów filozoficznych, 
twierdząc, że jest to bardzo potrzebny współcześnie kie-
runek i bardzo niedoceniany. Wykład urozmaiciło kilka 

słów na temat samej bioetyki i jej roli we współczesnym 
świecie. Na koniec mogliśmy też zadać kilka pytań, 
m.in. o pracę, jaką można wykonywać po takich stu-
diach. Wychodząc z sali, każdy bardziej lub mniej zain-
teresowany zabrał ze sobą ulotkę. Krótkie spotkanie 
przybliżyło nam nieco dwie krakowskie uczelnie. Szko-
da, że takich spotkań nie ma więcej – mając szerszą per-
spektywę i lepsze spojrzenie na świat studiów, mieliby-
śmy większą szansę na trafienie po szkole we właściwe 
miejsce.  
 

Daria Sosna 

Spotkanie klas maturalnych z profesorem Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Ignatianum  

11 marca w piękny wiosenny dzień klasa 2La  
i kilka osób z młodszych klas udali się wraz z opiekuna-
mi na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem wy-
cieczki było zwiedzanie muzeum „Rydlówka”, które 
znajduje się na terenie dawnej wsi Bronowice (obecnie 
dzielnica Krakowa), gdzie w 1900 roku odbyło się słyn-
ne wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Miko-
łajczykówną. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowia-
dała nam historię dworu i rodzin uczestniczących w tym 
wydarzeniu. Dzięki odwiedzeniu tego miejsca łatwiej 
nam będzie zrozumieć utwór „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego. Autor dramatu, Wyspiański, również był 
obecny na weselu Rydla.  

Około godz. 12 pojechaliśmy do centrum Krako-
wa, gdzie udaliśmy się na Rynek, by wspólnie spędzić 
czas. Słońce oświetlało krakowskie ulice, tłumy ludzi 
przechodziły przez Sukiennice i podziwiały piękno tego 
miasta. Ostatnim, ale najważniejszym celem naszej wy-
cieczki był teatr „Groteska”, gdzie obejrzeliśmy spektakl 
pt: „Mistrz i Małgorzata”, oparty na motywach książki 

M. Bułhakowa. Opowiadał on o miłości tytułowych bo-
haterów żyjących w Moskwie. Mistrz pisał swoją po-
wieść o Poncjuszu Piłacie, jednak nie została ona wyda-
na ze względu na cenzurę polityczną w komunistycznej 
Rosji. Główni bohaterowie doświadczają działań szatana 
Wolanda, który chcąc uczynić zło, pomagał im. Podsu-
mowując, był to spektakl pełen emocji - od niepewności 
do zaskoczenia i radości.  
 Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej 
wycieczce. Myślę, że każdy z nas pozostawi wspomnie-
nie tego dnia w głębi swojego serca. Czekamy na więcej 
takich dni!  

Iwona Strumińska 

Fot. K.S. 

http://www.groteska.pl/spektakl/mistrz-i-malgorzata 
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12 marca około godziny 12:30 w ramach zajęć 
koła „Spotkania z historią Auschwitz” wyruszyliśmy na 
kolejną – trzecią już - wycieczkę. Było nas razem z panią 
Martą Chrapczyńską 9 osób. Naszym celem było zwie-
dzenie części obozu znajdującej się w Brzezince.                

Obóz w Oświęcimiu powstał w kwietniu 1940 
roku i został nazwany Auschwitz I. Więźniów przyby-
wało, więc postanowiono we wsi Brzezinka zbudować 
następną część obozu - nazywała się Auschwitz II. 
Wcześniej były tam zwykłe prywatne domy, ale miesz-
kańców przymusowo wysiedlono, a budynki zostały 
zburzone. Budowę tej części obozu rozpoczęli więźnio-
wie radzieccy i Polacy do tego przymuszeni. Na tym 
terenie systematycznie powstawały nowe budynki.  
W zasadzie aż do wyzwolenia obozu wciąż coś było 

budowane. Jak się przechodzi przez bramę główną, to 
po prawej stronie są baraki drewniane. Było ich bardzo 
dużo, ale czas sprawił, że większość się zniszczyła. 
Rampa wyładowcza, na której staliśmy, jest jednym  
z ważniejszych miejsc w obozie.   

Po lewej stronie znajdują się baraki murowane. 
Zbudowano je z materiału pochodzącego ze zburzonych 
domów wysiedlonych mieszkańców Brzezinki. Jest to 
najstarsza część tego obozu. Z dwóch domów zrobiono 
komory gazowe, zamurowano okna i zrobiono otwory, 
przez które wrzucano cyklon B. Ludzie, którzy tu wcho-
dzili, mogli na drzwiach przeczytać napis, że idą do de-
zynfekcji. Gdy jednak drzwi zamykano, to po drugiej 
stronie Niemcy widzieli inny napis: „Stój! Niebezpie-
czeństwo”.  

Selekcja na rampie dotyczyła Żydów. Byli oni 
selekcjonowani bezpośrednio po tym, jak dotarli do  
obozu. Zanim rampę wybudowano (maj 1944), selekcje 
były przeprowadzane w innym miejscu, można je mniej 
więcej zobaczyć przez bramę: to żółty dom i tam wła-
śnie wcześniej dojeżdżały transporty. Pani Chrapczyń-
ska miała ze sobą książkę i w różnych miejscach obozu 
czytała nam jej fragmenty: opisy osób i wydarzeń. Jedna 
z więźniarek pisała o tym, że około 130-150 kobiet było 
w zaryglowanym wagonie bydlęcym, bez wody, w upa-

le. Prawie nie było dopływu świeżego powietrza –  
w wagonach były tylko małe okienka. Dopiero podczas 
wysiadania można było zobaczyć, że wiele kobiet nie 
żyło. Wszystkie musiały stać, żeby się więcej zmieściło, 
a te które zmarły podczas drogi opierały się o te żywe. 
Było zbyt mało miejsca, żeby się przewrócić. Bez wzglę-
du na to, gdzie wysiadały, kobiety cieszyły się, że mogą 
znów wdychać świeże powietrze. Taka podróż mogła 
trwać parę dni, ale często trwała tydzień i więcej. Eses-
mani uspokajali więźniów dopiero co przybyłych, żeby 
nie doszło do zbiorowej paniki. Na rampie były tysiące 
ludzi. Trudno byłoby ich wtedy opanować. Ilu szło do 
komory gazowej, a ilu zostawało żywych, to zależało od 
tego, czy w danym momencie coś budowano i czy po-
trzebowano więcej ludzi. Nierzadko całe transporty szły 
do komór gazowych.  

Obóz rozciąga się na powierzchni ponad 140 
hektarów, ma 17 km ogrodzenia. Wszystko powstało 
rękami więźniów. Po przybyciu do obozu więźniowie 
przechodzili kwarantannę z powodu rzekomych chorób 
zakaźnych. Trwało to dwa tygodnie.  

Więźniowie byli męczeni w różny sposób, np. 
godzinami musieli biegać wokół baraku, znosić szykany 
i inne upokorzenia, podskakiwać. Chodziło o to, żeby 
złamać  ich ducha walki, ducha życia.   

Z Węgier przywieziono ponad 430 tysięcy Ży-
dów, a to stanowi prawie połowę wszystkich deporto-
wanych Żydów z innych państw. W ciągu dwóch mie-
sięcy, do lipca 1944 roku, większość z nich już nie żyła. 
Żydzi, którzy przeszli selekcję, byli rejestrowani, po 
reszcie nie było śladu, szli prosto do gazu.  Esesmani 
podczas selekcji dzieci ustawiali poprzeczkę na wysoko-
ści 120-130 cm. To dziecko, które przechodziło pod nią 
bez oporu, szło do gazu, wyższe miały szansę przeżyć. 
Wielu ludzi nie chciało się rozdzielać i szli razem do 
gazu, np. matki z dziećmi, małżonkowie.  

 Przed wyzwoleniem Niemcy niszczyli dowody 
ludobójstwa i wysadzali krematoria. Piece krematoryjne 
zostały wywiezione do innego obozu, żeby zatrzeć śla-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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dy zbrodni. Wszystko miało być zachowane w tajemni-
cy, sadzono krzewy, drzewa, żeby nowo przybyli nie 
zauważali pewnych obiektów albo nie rozumieli, do 
czego tak naprawdę służą. Były więzień, który był w 
Sonderkommando, napisał w swojej książce, że z krema-
torium nigdy się nie wychodzi, co znaczy, że zostaje to 
w pamięci na całe życie.    

Byliśmy też w baraku dziecięcym, gdzie można 

obejrzeć dwa rysunki. Jeden z nich przedstawia budy-
nek, na którym widnieje napis „Schule”, a wokół niego 
są dzieci. Widzieliśmy jeszcze różne inne przedmioty, 
pamiątki, miejsca i poznaliśmy związane z nimi histo-
rie.  Około godziny 15 nasza podróż po byłym obozie 
Auschwitz-Birkenau dobiegła końca i każdy wrócił do 
domu.  

Tekst i zdjęcia  
Paweł Fronczyk 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Konkurs „Sprawny w Zawodzie”  

 W dniach 13 i 14 marca 2014 r. w naszej szkole 
odbyła się II edycja ogólnopolskiego konkursu  
„Sprawny w Zawodzie - Stolarz i Technik Technologii 
Drewna,” którego współorganizatorem był Zespół Szkół 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.  W tych dniach gościliśmy w naszej placówce 
najzdolniejszych młodych stolarzy i techników technolo-
gii drewna z całej Polski. W trakcie zmagań konkurso-
wych musieli oni udowodnić swoją wiedzę teoretycz-
ną oraz zdolności praktyczne, wykonując prace z uży-
ciem narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.  
 Konkurs „Sprawny w Zawodzie” to odbywające 
się od 17 lat (po raz drugi na szczeblu ogólnopolskim) 
przedsięwzięcie mające na celu sprawdzenie i wyróżnie-
nie uczniów szkół zawodowych i techników posiadają-
cych wybitne umiejętności zawodowe w dziedzinie sto-
larstwa. 
 Pierwszego dnia o zwycięstwo walczyło 36 
uczniów z 15 zasadniczych szkół zawodowych. Drugie-
go dnia w szranki o tytuł najsprawniejszego stanęło 18 
techników technologii drewna z 7 szkół.  
 Przebieg konkursu w obu dniach był podobny. 
Na początku zagrała  szkolna  orkiestra dęta. Następnie 
na świetlicy uczestników oraz ich nauczycieli, przedsta-
wicieli władz oświatowych i lokalnych, sponsorów  
i wszystkich zaproszonych gości powitał ks. Dyrektor 
Zenon Latawiec. Po części oficjalnej rozpoczął się test 
teoretyczny,  po zakończeniu którego  nastąpił poczęstu-
nek. Pi krótkiej przerwie rozpoczęła się część praktyczna 
konkursu.  

WYNIKI 
 

II Ogólnopolski Konkurs  
„Sprawny w Zawodzie” – Stolarz 

  
1 MIEJSCE: Rafał Byrski z Zespołu Szkół nr 2 w Wado-
wicach. 
2 MIEJSCE: Piotr Rzepa z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Grybowie. 
3 MIEJSCE: Rafał Kciuk z Zespołu Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. 
3 MIEJSCE: Adam Bluszcz z Zespołu Szkół Budowla-
nych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 
I WYRÓŻNIENIE: Henryk Wojtanek z Zespołu Szkół 
Budowlanych im. dr. Władysława Matlakowskiego  
w Zakopanem. 
II WYRÓŻNIENIE: Andrzej Baranowski z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. 
 

II Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie” – 
Technik Technologii Drewna 

  
1 MIEJSCE: Patryk Rusnak z Zespołu Szkół im. KEN  
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
2 MIEJSCE: Szymon Filusia z Zespołu Szkół im. KEN  
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
3 MIEJSCE: Roland Bociąga z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Dobrodzieniu. 
 
I WYRÓŻNIENIE: Krzysztof Władysław Rogulski  
z Technikum Drzewnego w Garbatce-Letnisko. 
II WYRÓŻNIENIE: Krzysztof Jańczyk z Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęci-
miu. 
II WYRÓŻNIENIE: Kamil Korczyk z Zespołu Szkół Za-
wodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 
 

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! 
 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:  
 
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rstowska  
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa  

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Fot. Zbiory szkoły 
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Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut  
Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk  
Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa 
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski  
Prowincjał Inspektorii Krakowskiej ks. Dariusz  
Bartocha Sdb 
Dziekan Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr 
hab. Krzysztof Krajewski 
Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Bartłomiej 
Mazela  

Patronami wydarzenia byli:  
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy 
Stowarzyszenie Dom Drewniany 

 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: 

„Gazeta Przemysłu Drzewnego” 
„Gość Niedzielny”  
„Fakty Oświęcim” 
„Lakiernictwo” 

 

Serdecznie dziękujemy! 
 

Ewelina Matyjasik 

Pozytywne emocje —koncert  zespołu  Al  Dęte  

 Dnia 16 marca 2014 roku odbył się kolejny, pią-
ty już koncert charytatywny. W  tym roku cały dochód  
z imprezy był przeznaczony dla chorującego na nowo-
twór ucznia naszej szkoły.  
 Około godziny 16 świetlica zaczęła powoli się 
wypełniać. Ale gdy na scenę wkroczył zespół Al Dęte, 
nasza sala koncertowa dosłownie pękała w szwach. Ka-
mil Zajda - wirtuoz trąbki i klawiszy, Olga Możdżeń - 
utalentowana skrzypaczka, Karol Jarosz - mistrz gitary, 

Justyna Stolecka - wspaniała saksofonistka, Urszula Bę-
benek - niesamowita basistka, Przemysław Ziaja - chary-
zmatyczny perkusista i Monika Hodur - dziewczyna  
o silnym wokalu i niezwykłej zdolności przekazywania 
emocji, zagrali koncert, którego nie powstydziłby się 
profesjonalny zespół z wieloletnim stażem. Repertuar 
był bliski każdemu z nas. Opowiadał o miłości, smutku, 
nadziei, o kobietach, podróżach, a nawet o pogodzie. 
Atmosfera, którą stworzył zespół Al Dęte, była niepo-
wtarzalna. Oczywiście nie mogło zabraknąć bisu. Grom-
kie brawa, szerokie uśmiechy, a czasem nawet łzy wzru-
szenia świadczyły o tym, że koncert był udany.  
 Oczywiście cała impreza nie doszłaby do skut-
ku, gdyby nie pan Jacek Kraszewski, który nagłośnił   
koncert, Dawid Szydło, który przygotował piękną deko-
rację, a przede wszystkim gdyby nie pani Renata Głąb - 
opiekun i koordynator wydarzenia.  
 Dziękujemy wszystkim serdecznie za zaangażo-
wanie i wysiłek włożony w organizację tego koncertu. 
Wyrażamy również głęboką wdzięczność dla wszyst-
kich darczyńców. To dzięki Wam w tym roku udało się 
zebrać rekordową sumę 3125 złotych!    

 

Julia Lichańska 

Fot. K.S. 

Filmowo- integracyjny wieczór  2  Gb  

 21 marca w naszej szkole odbył się wieczór fil-
mowy zorganizowany przez klasę 2Gb. Spotkanie klaso-
we trwało od godziny 17.00 do północy. W tym czasie 
opiekę nad uczniami sprawowały: pani Katarzyna Stę-
żowska i pani Bogusława Nowotarska, za co serdecznie 
dziękujemy. 
 Wszyscy zebraliśmy się w sali 29, aby wspólnie 
przygotować się do zaplanowanego maratonu filmowe-
go. Jak zawsze podczas takich zebrań wyposażeni byli-
śmy w niezbędny prowiant, koce oraz różnego rodzaju 
gry planszowe. Szczególną uwagą cieszyły się szachy, 
które wciągnęły nawet nauczycieli… Najlepszym za-

wodnikiem okazała się pani Kasia, która spektakularnie 
wygrała z niepokonanym dotąd przez nikogo graczem  
z naszej klasy. Niespodziewanie planowana noc filmo-
wa przerodziła się w klasowy wieczór towarzyski,  jed-
nak udało nam się obejrzeć kilka sensów, pierwszym  
z nich był film pt.: „Dary Anioła”, ekranizacja wspania-
łej książki Cassandry Clare pt. „Miasto kości” z cyklu 
„Dary Anioła”. Wyjątkowe skupienie można było zaob-
serwować wśród miłośników filmów fantasy. Po zakoń-
czeniu mogliśmy wyjść na krótką przerwę, po której 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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obejrzeliśmy następny obraz pt: „Straszny film”, wywo-
łujący dużo śmiechu wśród oglądających. Część 
uczniów, która niespecjalnie lubi tego typu komedie, 
wyszła na korytarz, gdzie mogła podzielić się opiniami 

na temat zorganizowanego eventu.  
   Wieczór spędzony w klasowym gronie oceniam 
bardzo pozytywnie. Była to kolejna okazja to wzajemnej 
integracji oraz miłego spędzenia wolnego czasu. 
 

Patrycja Jabłońska 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

W hołdzie Jackowi Kaczmarskiemu  

27 marca 2014 r. w ramach 
oratoryjnych czwartków odbył się 
konkurs recytatorki i poezji śpiewa-
nej pod hasłem „A jednak śpiewać  
będę wam pochwałę życia”. To 
pierwsze takie przedsięwzięcie zor-
ganizowane w naszej szkole. Pomy-
słodawcami konkursu byli: pani Ma-
rzena Krawczyk, pani Katarzyna Stę-
żowska oraz pan Przemysław Ska-
wicki.  

O godzinie 18.00 wszyscy 
uczestnicy oraz publiczność zebrali 
się w sali rekreacyjnej, która na tę 
okazję, dzięki Dawidowi Szydło 
przeszła przemianę i stałą się bardziej 
nastrojową. Cały konkurs był podzie-
lony na dwie części, a każda z nich 
rozpoczynała się od przybliżenia 
nam postaci Leopolda Staffa i jego 
twórczości. Informacje te przedstawi-
li nam prowadzący imprezę: Ewelina 
Leśniak i Jakub Bożko. Po tym krót-
kim wprowadzeniu piętnaścioro 
uczestników miało okazję popisać się 
swoim talentem wokalnym lub recy-
tatorskim. Wszystkie utwory zapre-
zentowane zostały na wysokim po-
ziomie. Jury w składzie: ks. dyrektor 
Zenon Latawiec, pani Elżbieta Szczę-
śniak, pani Monika Norek, pani Anna 
Tobiasiewicz oraz przewodnicząca 
szkoły Wiktoria Urbańczyk wyłania-
jąc zwycięzców, musiało podjąć trud-
ną decyzję. Również i publiczność 
miała możliwość wyboru ulubionego 
wykonawcy.  

Po prezentacji konkursowej 
publiczność wysłuchała repertuaru 
zespołów z naszej szkoły, które przy-
gotowywały się do wzięcia udziału  
w konkursie piosenki Jacka Kaczmar-
skiego w Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Oświęcimiu. Po występie 
jury nagrodziło zwycięzców oraz 
wręczyło nagrodę publiczności.  
Pierwszy konkurs recytatorki i poezji 
śpiewanej cieszył się dużym zaintere-
sowaniem uczniów. Organizatorzy 
zapowiedzieli, że będą organizowane 
kolejne edycje.  
Oto lista nagrodzonych uczestników 
konkursu:   
 
W kategorii recytacji: 
I miejsce Adela Szczerbowska   
II miejsce Karolina Gradek   
III miejsce Małgorzata Włodarska   
 
W kategorii poezji śpiewanej: 
I miejsce Martyna Symula   
II miejsce Joanna Foltyn   
III miejsce Aleksandra Kuras   
 
Nagrodę publiczności zdobyła:  
Karolina Obstarczyk.   
 
Zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy i zachę-
camy do udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu.  
 

Małgorzata Włodarska 

Fot. K.S. 

 Jacek Kaczmarski to polski nieżyjący już poeta, 
piosenkarz oraz twórca tekstów piosenek. Znany i koja-
rzony jest głównie z tematyką historyczną i społeczno-
polityczną. Tekstom, które tworzył i później wykony-
wał, niezmiennie towarzyszył akompaniament gitary.  
 Dla uczczeniu  pamięci tego niezwykle oryginal-
nego i nie wszystkim znanego artysty Powiatowy Ze-

spół nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych  
w Oświęcimiu wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole 
„Małopolska” zorganizowały II już edycję powiatowego 
konkursu poświęconego twórczości Jacka Kaczmarskie-
go. Konkurs odbył się 3 kwietnia 2014 roku w Państwo-
wej Szkole Muzycznej w Oświęcimiu. Naszą szkołę re-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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prezentowali: Joanna Foltyn, Magdalena Bogacz i Jessica 
Dęsoł oraz zespół Symulanci. Joanna Foltyn z towarzy-
szeniem gitary, na której akompaniował jej kleryk Łu-
kasz Torbicki, zajęła I miejsce. Zespół Symulanci, w skła-

dzie: Martyna Symula - skrzypce, śpiew, Agnieszka 
Flasz - flet poprzeczny, Marcin Wadoń - gitara, klawi-
sze, Przemysław Drabczyk - perkusja, Łukasz Torbicki 
SDB - gitara, śpiew - otrzymał wyróżnienie.  
 Celem tego wydarzenia było przybliżenie mło-
dym ludziom twórczości Jacka Kaczmarskiego i cel ten 
został osiągnięty. 10 kwietnia 2014 r., w dziesiątą roczni-
cę śmierci artysty, laureaci, a więc także uczniowie na-
szej szkoły, wystąpili na uroczystym koncercie finało-
wym w Oświęcimskim Centrum Kultury. Podczas tego 
koncertu wręczone zostały także nagrody, a swój pro-
gram muzyczny pt. „Antylitania na czasy przejściowe” 
zaprezentowali uczniowie i absolwenci PZ nr 4 pod kie-
runkiem pana Jarosława Górnickiego.  
 Całe przedsięwzięcie to udana inicjatywa i in-
westycja w młode talenty. Wykonawcy, oprócz zapre-
zentowania swoich umiejętności licznie zgromadzonej 
publiczności, mogli poznać i zachwycić się twórczością 
Jacka Kaczmarskiego. 

Tekst i zdjęcie Martyna Symula 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

Wydarzenia sportowe 

Turniej w badmintona 

 25 marca odbył się pierwszy szkolny turniej  
w badmintona. Inicjatywa zorganizowania rozgrywek 
wyszła od samych uczniów - miłośników tej dyscypliny 
sportu. 
 W turnieju wzięli udział uczniowie ze wszyst-
kich typów szkół, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. 
Byli to: Pustelnik Dominika, Pilch Patrycja, Golonka 
Agata, Czopek Lidia, Jura Piotr, Rak Michał, Sosnowski 
Tomek, Kołomyjski Wiktor, Prokopowicz Paweł, Jędrzej-
czyk Kamil, Polak Piotr i Bartosik Mateusz.   
 Zawody rozgrywane były w dwóch grupach: 
młodszej (gimnazjum) i starszej (szkoły ponadgimna-
zjalne). W każdej z grup rozegrano po 15 meczy syste-

mem „każdy z każdym”, co pozwoliło wyłonić trzech 
zawodników z największą liczbą wygranych. W grupie 
młodszej awansowali: Pustelnik Dominika, Rak Michał  
i Jura Piotr; w starszej: Golonka Agata, Polak Piotr i Bar-
tosik Mateusz. W końcowej, najważniejszej fazie turnieju 
finaliści zagrali również systemem „każdy z każdym”, 
lecz tym razem o zwycięstwie decydowała liczba punk-
tów w setach.  
 
Ostatecznie miejsca na poszczególnych stopniach po-
dium zajęli: 
 

grupa młodsza 
1 miejsce Jura Piotr 3Gb 
2 miejsce Pustelnik Dominika 2Gb  
3 miejsce Rak Michał 2Ga 

 
grupa starsza 
1 miejsce Polak Piotr 4tps 
2 miejsce Golonka Agata 1La 
3 miejsce Bartosik Mateusz 4tps 

 
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  
i zapraszamy za rok !!! 

 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 
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I miejsce naszych uczniów w tenisie stołowym  

 27 marca w PZ nr 3 w Oświęcimiu odbył się tur-
niej w tenisa stołowego - gra mieszana. Każda szkoła 
mogła zgłosić tylko jedną drużynę. Nasz zespół szkół 
reprezentowali: Natalia Leśniak 3Lb i Krzysztof Antec-

ki 3Lc. Zawodnicy rywalizowali ze sobą do dwóch wy-
granych setów w następujących konfiguracjach meczo-
wych: dziewczęta i chłopcy między sobą oraz debel mie-
szany.  

 Po rozegraniu wszystkich meczy wyłoniono 
zwycięzców. Zostali nimi nasi uczniowie. Natalia  
i Krzysztof wywalczyli I miejsce! 
 Serdecznie gratulujemy im wygranej i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 
Joanna Fijał 

Powiatowy Zespół nr 5 Szkół Budowlanych  
w Oświęcimiu 7 kwietnia bieżącego roku zorganizował 
konkurs dla gimnazjalistów pod patronatem starosty 
oświęcimskiego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 
pod tytułem: „Bezpieczeństwo – jestem na tak!”. Kon-
kurs składał się z trzech części: testu wiedzy dotyczącej 
zasad bezpieczeństwa rozwiązywanego drużynowo, 
odegrania scenki polegającej na prawidłowym udziele-
niu pierwszej pomocy oraz konkurencji strzeleckiej  
z karabinka pneumatycznego w pozycji leżącej na odle-
głość 10 metrów. Każda z konkurencji była osobno 

punktowana, a o wynikach konkursu zdecydowała su-
ma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach. 
Drużyny biorące udział w konkursie składały się trzech 
osób. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego repre-
zentowali: Nina Gandurska z klasy 3a, Sara Sereś z klasy 
2c oraz Szymon Pawełek z klasy 3b gimnazjum. Druży-
na zajęła miejsce drugie w klasyfikacji generalnej.  
W przerwie przed ogłoszeniem wyników odbyły się 
widowiskowe pokazy strażackie. 

Tekst i zdjęcia 
Łukasz Śleziak 

„Bezpieczeństwo – jestem na tak!”  

Świadkowie nadziei  

Z życia Zakładu Salezjańskiego  

Dzisiejszy świat pełen jest kłopotów, problemów  
i przeszkód. Zresztą, nie tylko dzisiejszy, pod tym 
względem od wieków nic się nie zmieniło. Skąd więc 
ludzie czerpią siłę do działania? Jak to jest, że się nie 
poddają i są w stanie podnieść się nawet z największego 
upadku? „Zaufaj Panu już dziś” – te wyśpiewane słowa 
piosenki i wiele innych usłyszeli uczestnicy sobotniego 
spotkania w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki, któ-
rzy przybyli na spotkanie z siostrą Anną Bałchan. Było 
to już drugie z cyklu czuwanie odbywające się w ramach 
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016. 

Siostra Anna należąca do Zgromadzenia Sióstr Ma-
ryi Niepokalanej podzieliła się z nami swoją historią, 
wplatając w świadectwo rady, jak żyć, by wszystko  

w naszym życiu było na swoim miejscu. Głos pełen 
energii, nieustanny uśmiech na twarzy, humor w opo-
wieściach i szczerość sprawiały, że wszyscy słuchali jak 
zaczarowani. Opowiadając historie kobiet, które padły 
ofiarą handlu ludźmi, a z którymi miała styczność pod-
czas pracy w założonym przez siebie Stowarzyszeniu 
im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom  
i Kobietom, udowodniła nam, że Bóg pomaga ludziom 
podnieść się po naprawdę traumatycznych przeżyciach. 
Wlała w nasze serca nadzieję, że nigdy nie jesteśmy po-
zostawieni sami sobie, bo zawsze jest Pan Jezus, który 
nam pomaga. Później umocniliśmy jeszcze tę nadzieję 
radosnym śpiewem. 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Przeprowadziliśmy także wspólnie z siostrą mały 
eksperyment. Najpierw zdecydowaliśmy, co jest dla nas 
w życiu ważne: rodzina, przyjaźń, miłość, pieniądze, 
rozwój i zdrowie. Chcieliśmy oczywiście dołożyć do 
tego zestawu Pana Boga i naszą wiarę, jednak jedyną 
reakcją siostry było przypomnienie, że mówimy o rze-
czach ważnych, nie najważniejszych i żebyśmy nie bu-
rzyli jej koncepcji. Jak się okazało chwile później, nie 
powiedziała tego przez przypadek. Dlaczego? Dlatego, 
że udowodniła nam, co musi znajdować się pomiędzy 
rzeczami ważnymi a samym człowiekiem. To tak zwana 
strefa zero, zarezerwowana dla Boga. Jeśli zamienimy ją 
miejscami z czymś innym, nawet z rodziną czy miłością, 
zaburzymy porządek rzeczy. Nie wolno nam zapomi-
nać, że jeśli Bóg jest na właściwym miejscu, to i wszyst-
ko inne jest tam, gdzie powinno być. 

Po wygłoszeniu świadectwa siostra Anna wraz  
z zespołem muzycznym, stworzonym specjalnie na na-
sze kwartalne spotkania, poprowadziła adorację. Mieli-
śmy czas, by w razem z Panem Jezusem obecnym  
w Najświętszym Sakramencie pomyśleć o wszystkich 
tych, którym zawdzięczmy miłość i opiekę, o tych, któ-
rych musimy przeprosić. Przypomniała nam też po raz 
kolejny, że Pan Jezus wyciąga nas z najgorszych nawet 
grzechów, jeśli tylko Go o to prosimy i naprawdę tego 
chcemy. 

Kiedy udawaliśmy się na agapę po czuwaniu, byli-
śmy napełnieni nadzieją i wewnętrzną radością. Na 
pewno nie zapomnimy adresu „dilera” tej radości – gest 
siostry wskazujący na Niebo był aż nazbyt wymowny. 
Było nas więcej niż na poprzednim spotkaniu, a mamy 

nadzieję, że za trzy miesiące znów zaobserwujemy ten-
dencję wzrostową. Kto nie był i trochę mu szkoda – na-
stępna okazja już w czerwcu.  

 
Dominika Grześko 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Fot. Oratorium 

Wielkopostny Dzień Skupienia współpracowników salezjańskich 

„Wierzę w Syna Bożego”  

    22 marca 2014 roku w Szczepanowie odbył się 
Wielkopostny Dzień Skupienia SSW Prowincji Krakow-
skiej. Trud organizacji spotkania podjął koordynator, 
pan Roman Machowski z Jasła, który zadbał o bogaty 
program i każdy szczegół jego przebiegu.  
 Licznie przybyli współpracownicy wraz ze swo-
imi opiekunami duchownymi z Krakowa, Jasła, Przemy-
śla, Lublina, Kielc, Skawy, Oświęcimia i Rzeszowa. 
 Sanktuarium św. Stanisława przywitało nas 
przepiękną pogodą i wielką gościnnością gospodarza 
miejsca. Ksiądz kustosz Władysław Pasiut oprowadził 
nas po świątyni i zapoznał z historią życia i męczeńskiej  
śmierci świętego w 1079 roku. Kościół jest piękny, zad-
bany, jego wystrój sprzyja atmosferze modlitwy i wy-
praszaniu u Boga łask przez wstawiennictwo św. Stani-
sława. W tym roku parafia obchodzi jubileusz 1000-lecia 
istnienia.  
    Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej  
i wysłuchaliśmy prelekcji wygłoszonej przez Delegata 
Inspektorialnego SDB księdza Adama Paszka na temat: 

„Ksiądz Bosko a wychowanie w rodzinie”. Prelegent 
wskazał na potrzebę stwarzania prawdziwych domów 
rodzinnych, gdzie panuje atmosfera miłości, a rodzice 
znajdują dla dzieci czas bycia z nimi. Po krótkiej prze-
rwie na kawę ksiądz Krzysztof Rodzinka wygłosił kon-
ferencję na temat: „Salezjanin współpracownik na mo-
dlitwie”. Powiedział, że życie współpracownika to od-
dawanie się Bogu i każdy powinien w zgiełku tego 
świata znaleźć czas na codzienną modlitwę, gdyż ona 
jest wyznaniem wiary i przyznawaniem się do Boga. 
Ksiądz prałat Emil Midura w prelekcji pt. „Wierzę  
w Syna Bożego” wskazał, że to sam Bóg Ojciec nazwał 
Jezusa swoim Synem i polecił, aby Go słuchać. Bogu 
należy ufać, trzeba w Niego wierzyć i zawierzyć tak, jak 
Maryja i św. Józef. O godz. 12.00 ksiądz prałat poprowa-
dził południową modlitwę Anioł Pański.  
 Centralnym wydarzeniem Dnia Skupienia była 
koncelebrowana msza św., której przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił  ks. Adam Paszek. W homilii nawiązał do 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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ewangelicznej opowieści o synu marnotrawnym. Źle 
pojęta wolność oddala od Boga i prowadzi na manowce, 
jednak kochający Bóg-Ojciec zawsze czeka na nasz po-
wrót w pełnej miłości i miłosierdzia kapłańskiej posłu-
dze konfesjonału. Wystarczy skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania. 
 Po mszy św. ks. Kustosz, w gościnnych murach 
plebanii, poczęstował nas iście królewskim obiadem, za 
który wszystkim posługującym serdecznie dziękujemy.  
Po krótkiej przerwie wróciliśmy do sali konferencyjnej, 
gdzie wysłuchaliśmy kolejnych wystąpień. Pani dr Jani-
na Błażej wygłosiła odczyt na temat: „Być współpracow-
nikiem salezjańskim to uczestniczyć w duchowym do-
świadczeniu ks. Bosko”. Duchowość to szczególny spo-
sób uporządkowania swojego życia. W centrum ducho-
wości salezjańskiej stoi Bóg. Aby stać się świętym, wy-
starczy dobrze wykonywać swoje obowiązki. Ostatni 
referat wygłosiła pani dr Krystyna Herej-Szymańska na 
temat: „Jezus historii-Chrystus wiary”. 
 W Chrystusie są dwie natury: boska i ludzka. 
Ewangelie, które opisują życie i nauczanie Jezusa, róż-
nią się w szczegółach, ale są jednakowe w kwestii za-
sadniczej: pokazują, że Chrystus jest Bogiem. Po każdej 
konferencji echo słowa i przerywniki muzyczne prowa-
dziła siostra michalitka Karina Pawłowska.  
 O godzinie 15.00 w sanktuarium św. Stanisława 
rozpoczęła się Godzina Miłosierdzia prowadzona przez 
ks. Stanisława Koniora. Adorowaliśmy Pana Jezusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się 
Koronką do Miłosierdzia Bożego a na koniec otrzymali-

śmy Boże błogosławieństwo. Ubogaceni w duchu, pełni 
radości, z nadzieją na kolejne spotkanie, rozjechaliśmy 
się do swoich domów.  
    W tym miejscu pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność i przekazać staropolskie Bóg zapłać!: ks. 
Kustoszowi Władysławowi Pasiutowi - za gościnność 
miejsca, księżom, na czele z Delegatem ks. Adamem 
Paszkiem - za opiekę duchową, prelegentom i paniom 
prelegentkom - za ubogacające konferencje, siostrze Ka-
rinie - za uśmiech, słowo i śpiew, panu Romanowi Ma-
chowskiemu - za trud organizacji spotkania i czuwanie 
nad jego perfekcyjnym przebiegiem, a wszystkim przy-
byłym, z niekiedy bardzo odległych miejsc - za obec-
ność.  

Szczęść Wam Boże i do zobaczenia! 
 

Maria Wilczak 
 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

 W ostatnia sobotę marca w Zakładzie Salezjań-
skim w Oświęcimiu odbył się kwartalny dzień skupie-
nia współpracowników salezjańskich. Wszyscy spotkali-
śmy się na porannej kawie, gdzie powitaliśmy dyrekto-
ra Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Krakowie 
ks. Adama Parszywkę, który był z nami przez cały 
dzień. 
 Na początku zaprezentowany został film, na-
grany przez młodych wolontariuszy z Krakowa. „Być 
Koptem” to dokument, który ukazuje dramatyczną sy-
tuację Koptów w Egipcie po rewolucji w 2011 roku, 
gdzie dochodzi do bezprecedensowych prześladowań 
chrześcijan przy milczeniu międzynarodowej opinii pu-
blicznej. Po krótkiej prelekcji ks. Adam wygłosił konfe-
rencję, podczas której mówił o swoim powołaniu  
i realizowaniu charyzmatu Jana Bosko. Opowiadał  
o swojej pracy misyjnej w Brazylii, o tym, że praca  
z młodzieżą to wielkie zadanie, które leży w rękach lu-
dzi dorosłych. „Najważniejszy  jest Pan Bóg i modlitwa, 
jeżeli tego nie damy młodym ludziom, to nic im nie da-
my” – tymi słowami ks. Adam zakończył konferencję. 

 Kluczowym punktem całego dnia była Euchary-
stia i Adoracja Najświętszego Sakramentu, w której każ-
dy miał czas na swoje prywatne rozważania. Mszy 
Świętej przewodniczył również ks. Adam. W homilii 
poruszył temat świętości, stawiając za wzór świętego 
Pawła – misjonarza i apostoła narodów. Miłość do 
Chrystusa była motorem wszystkich jego działań. 
 

Anna Tobiasiewicz 

Dzień skupienia w Zakładzie Salezjańskim  
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Kronika wydarzeń  
 

 Polska i świat 

10.04.1525 r. Albrecht Hohenzollern, władca Prus Książęcych, złożył hołd lenny królowi polskie-

mu, Zygmuntowi Staremu. 

01.04.1656 r. Śluby lwowskie króla Jana II Kazimierza. Ogłoszenie Matki Boskiej Królową 

Polski. 

04.04.1794 r. Bitwa pod Racławicami. Zwycięstwo wojsk polskich przyspieszyło wybuch po-

wstania kościuszkowskiego. Znaczący udział w bitwie wzięli chłopi, kosynierzy, a Wojciech Bar-

tosz z Rzędowic wsławił się odwagą, za które został nobilitowany (jako Bartosz Głowacki). Sce-

nę bitewną uwiecznił polski malarz Jan Matejko. 

03.04.1940 r. Rozpoczęła się akcja masowych rozstrzeliwań polskich jeńców wojennych z obozów 

w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.  

06.04.1994 r. Ludobójstwo w Rwandzie. Zginęło od 800 tys. do ponad 1 mln ludzi (Tutsi, Hutu, 

misjonarze, żołnierze ONZ). 

02.04.2005 r. Zmarł Jan Paweł II. 

10.10.2010 r. Katastrofa polskiego samolotu rządowego (katastrofa smoleńska). Zginęło 96 osób, 

m.in. prezydent RP, Lech Kaczyński. 
 

Salezjanie  i Zakład im. Ks. Bosko 

12.04.1846 r. Wielkanoc. Otwarcie Oratorium w szopie Pinardiego. Ks. Bosko powiedział: 

„Przenieśliśmy tu całe wyposażenie kościelne i rozrywkowe; objęliśmy w posiadanie nowe miejsce.” 

08.04. 1893 r. Śmierć ks. Augusta Czartoryskiego. Urodził się 2 sierpnia 1858 r. w Paryżu, umarł 

w Alassio - w 36. roku życia.  Po pokonaniu wielu trudności w rodzinie wstąpił za radą papieża 

Leona XIII do Towarzystwa Salezjańskiego. Otrzymał suknię zakonną z rąk ks. Bosko 25 grudnia 

1887 r. Proces beatyfikacyjny został rozpoczęty w Rzymie 23 marca 1941 r. 

01.04.1934 r. Kanonizacja św. Jana Bosko w Rzymie dokonana przez papieża Piusa XI. 
 

Opracowanie: R.J., K.S. 

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego rozpocznie się re-

mont zabytkowej kaplicy św. Jacka znajdującej się na terenie Zakładu Księży 

Salezjanów w Oświęcimiu. 

http://encyklopedia.wp.pl/encid,1636270,sz_tresc.html

