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P olska to gościnny kraj. Wszyscy słyniemy  
z życzliwości, którą okazujemy przybyszom pukaja-

cym do naszych drzwi. Czy jednak zdajemy sobie spra-
wę z tego, że w czerwcu to Bóg puka do naszych drzwi?  
W uroczystość Bożego Ciała zapraszamy Boga na nasze 
ulice i deptaki, do naszych domów, sklepów i zakładów 
pracy. Chcemy przecież, aby Bóg był obecny nie tylko  
w kościele. Chcemy dać Mu miejsce w naszym życiu. 
 Pamiętam rozmowę z księdzem Krzysztofem, 
mis jonarz em w Kenni i ,  pracu jącym ta m ja ko  
„proboszcz” na jednej z tamtejszych misji. Był odpowie-
dzialny za 24 kościoły rozsiane na obszarze kilkudzie-
sięciu kilometrów. Niektóre z nich ukryte w trudnych 
terenach przypominały prawdziwe twierdze. Do więk-
szości z nich docierał praktycznie tylko raz na miesiąc. 

Wszyscy witali go z radością. Sprawowana przez niego 
Eucharystia była centralnym wydarzaniem dnia. Tylko 
wtedy bowiem mieszkańcy mogli przyjąć Ciało Chry-
stusa i osobiście się z Nim spotkać.  
 Warto podziękować Bogu za fakt bliskości ko-
ściołów. Nie musimy czekać cały miesiąc, aby się spo-
tkać z Bogiem ukrytym dla nas pod postacią chleba. Ile-
kroć, idąc ulicą, będziemy mijać kościół pamiętajmy, że 
czeka tam na nas Bóg. Nawet minuta spędzona na krót-
kiej adoracji w mijanym kościele może być więcej warta 
niż włóczenie się po mieście bez celu, picie kawy w ka-
wiarni czy oglądanie telewizji. Miło więc widzieć tych, 
którzy spiesząc się do szkoły na lekcje, do pracy czy do 
domu, potrafią zaglądnąć do kościoła choćby na krótką 
modlitwę. 
 Trzeba jednak przyznać, że nie wszystkim 
udziela się ta szlachetna praktyka. Wielu przebiega  
obok wejścia, stoi obok portierni, czekając na transport 
do domu i nic. A my? Czy będąc przejazdem w rodzin-
nych stronach, nie wstąpimy chociażby na minutkę, by 
odwiedzić ukochanych dziadków, wujków czy po pro-
stu znajomych? Co oni by nam powiedzieli, gdyby do-
wiedzieli się o naszej obecności w ich stronach przy jed-
noczesnym „zaniku pamięci” z naszej strony? 
 Odwiedzajmy Chrystusa, póki jest blisko: czy to 
w kościele na naszej ulicy, czy też w procesji w Boże 
Ciało. Spędzone z Bogiem chwile z pewnością okażą się 
cenniejsze od złota. 
 

ks. Tomasz 
   

Boże odwiedziny  

Kanonizacja —niesamowite  przeżycia!  

Gdy dwóch papieży kanonizowało dwóch papieży… 

J an Paweł II i Jan XXIII – dwaj wielcy pa-
pieże XX wieku. Franciszek i Benedykt 

XVI – kolejne głowy Kościoła. Co ich połą-
czyło? Msza święta 27.04.2014 o godzinie 
10.00. Wtedy to dwóch papieży – Franciszek  
i Benedykt – kanonizowało dwóch papieży 
– Jana Pawła II i Jana XXIII. 
 Oczywiście na takim wydarzeniu 
nie mogło zabraknąć Polaków, w sercach 
których Jan Paweł II zawsze zajmował wy-
jątkowe miejsce. Nie mogło zabraknąć także 
nas – salezjańskich pielgrzymów z Oświęci-
mia. Już w środę 23 kwietnia ogromną gru-
pą ponad 140 osób wyruszyliśmy w drogę. 
Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II była 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Fot. M. Mordarski 
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głównym, ale nie jedynym celem naszej pielgrzymki. 
Najpierw odwiedziliśmy ks. Bosko w Turynie na Val-
docco, gdzie pracował i na Colle Don Bosco, gdzie się 
urodził. W sobotę byliśmy też u św. Rity w Cascii i Roc-
caporena, u św. Benedykta i św. Scholastyki w Nursji. 
Później, po wyczerpujących przeżyciach na kanonizacji, 
przyszedł czas na wizytę w Manopello i w Lanciano, 
przy Boskim Obliczu i cudzie eucharystycznym albo w 
Loretto, u Matki Bożej Loretańskiej, gdzie udała się 
część grupy. Wszyscy mieliśmy okazję zwiedzić Rzym  
i Asyż. 

Jak wyglądała sama kanonizacja? To zależało od 
nas samych. Znalazła się grupa szaleńców, którzy już  
w sobotę wieczorem wyruszyli na podbój Placu św. Pio-
tra. Część tych szaleńców ostatecznie postanowiła do-
stać się jak najbliżej telebimów rozstawionych w Rzy-
mie, część zmęczona zrezygnowała nad ranem i znalazła 
sobie zaciszny kącik w zatłoczonym mieście, a części 
udało się wytrwale przeczekać kilka godzin 
niepewności i stania w nieprzebytym tłumie, 
aby ostatecznie znaleźć się w wymarzonym 
miejscu i uczestniczyć we Mszy Świętej, sto-
jąc na Placu św. Piotra. Ci nastawieni na nie-
co mniej ekstremalne przeżycia udali się do 
Rzymu wczesnym niedzielnym rankiem  
i zajęli miejsca przy Zamku Anioła, by tam  
w spokoju przeżyć to niesamowite wydarze-
nie. 

Co nas spotkało w czasie drogi? Sa-
me przygody! Już w drodze do Turynu  
w Czechach jeden z trzech autobusów stracił 
dwie opony. Po trzech godzinach czekania na 
serwis mogliśmy w końcu ruszyć dalej. Za-
nim dotarliśmy do celu, straciliśmy jeszcze 
jedną oponę, ale na szczęście usunięcie tej 
usterki poszło dużo szybciej. A grupa III 

składająca się głównie z młodzieży 
została grupą wystrzałową. 
 Poniedziałek miał być dniem 
wypoczynku, więc wyszła propozy-
cja wyjazdu do Loretto i przy okazji 
pobytu nad morzem. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć wersji ekstremalnej: 
Lanciano i Manopello. Co się okaza-
ło? W Loretto lało i z morza nic nie 
wyszło. A grupa ekstremalna oczy-
wiście nad morze pojechała. Jak to 
podsumował kleryk Mateusz: „Kiedy 
Bóg jest na pierwszym miejscu, 
wszystko jest na swoim miejscu.” 
 Przygód było dużo więcej, 
ale nie każdą da się tutaj opisać. Każ-
dy z nas mógł przeżyć swoją osobistą 
przygodę. Każdy mógł uczestniczyć 
w kanonizacji Jana Pawła II i dzięki 
temu doświadczyć niesamowitego 

przeżycia. Każdy mógł poznać nowych, niezwykłych 
ludzi. Każdy mógł posmakować kuchni babci Józi i cioci 
Jadzi, każdy mógł posłuchać żartów przewodników: 
diakona Marcina, kleryka Mateusza i księdza Andrzeja  
i wziąć udział we wspólnej modlitwie. Każdy mógł 
przeżyć Mszę Świętą w kaplicy relikwii w Bazylice św. 
Franciszka w Asyżu. Każdy mógł powiedzieć coś do 
kamery pana Wanata. Każdy mógł się zmęczyć późnymi 
powrotami i wczesnymi śniadaniami. Każdy mógł po-
śpiewać przy akompaniamencie gitar Kasi i Moniki. 
Każdy mógł sprawdzić organizację dowodzoną przez 
panią Anię i księdza Andrzeja. Każdy mógł posmako-
wać unikatowej atmosfery pielgrzymek Policht-tour. Ale 
przede wszystkim każdy przeżył na tej pielgrzymce coś, 
co w jakiś sposób go zmieniło. 

 

Daria Sosna 
Zdjęcia:  Janusz Pater 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Koncert  dziękczynny  

W  niedzielę 27 kwietnia o godz. 16:00 odbył się kon-
cert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II 

połączony z kwestą na rzecz mieszkańców Ukrainy. Na 
placu św. Jacka zagrała orkiestra dęta „Sokoły” pod ba-
tutą ks. Zenona Latawca.  

 Koncert podzielony był na cztery bloki związane  
z działalnością Papieża Polaka. W każdej części mogli-
śmy wysłuchać fragmentów homilii wygłoszonych 
przez św. Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu. Frag-
menty te zostały odczytane przez panią Apolonię Maj 
oraz pana Damiana Ślusarczyka, którzy wprowadzali 

słuchaczy w najważniejsze treści obecne w nauczaniu 
Ojca Świętego. Na początku wszyscy przybyli goście 
odśpiewali ulubioną pieśń naszego nowego świętego – 
„Barkę”. Następnie orkiestra zagrała takie przeboje, jak: 
„My way”, „Pretty Woman”, „Abba Gold”, „Skrzydlate 
ręce” i wiele innych. Publiczność gromkimi brawami 
nagradzała kolejne utwory.  

Po zakończeniu koncertu do zgromadzonych 
przemówił pan Wiesław Sojka, prezes Stowarzyszenia 
Byłych Wychowanków Salezjańskich, który przedstawił 
sytuację w zaprzyjaźnionej parafii na Ukrainie i podzię-
kował za pomoc udzieloną naszym braciom będącym  
w potrzebie. Następnie pan prezydent Janusz Chwierut 
wyraził radość z powodu niezwykłego wydarzenia, ja-
kim była kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII oraz po-
gratulował orkiestrze występu. Na koniec dyrektor Za-
kładu Salezjańskiego, ks. Bogdan Nowak, podziękował 
wszystkim za przybycie. 

Nasz charytatywny cel został osiągnięty - na po-
moc potrzebującym rodzinom ukraińskim uzbieraliśmy 
2987,34 zł. Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować 
wolontariuszom, pracownikom i dyrekcji szkoły za zor-
ganizowanie koncertu, muzykom – za wspaniałą grę 
oraz wszystkim Dobrodziejom za niezwykłą hojność. 
Dziękujemy! 

  
Aleksandra Fleszar 

Zdjęcie: K.S. 

       Kartki ze szkolnego kalendarza...  

Przed egzaminem... 

W  poniedziałek 14 marca uczniowie klas 
trzecich gimnazjum wraz ze swoimi 

wychowawczyniami oraz katechetami udali 
się na pielgrzymkę do Sanktuarium w Szczyr-
ku. Trzecioklasiści złożyli Królowej Beskidów 
podziękowanie za rodziców i nauczycieli, któ-
rzy przez trzy lata przekazywali im wiedzę. 
Podczas Mszy Świętej uczniowie prosili 
Wspomożycielkę o opiekę podczas egzami-
nów gimnazjalnych. Podczas wspólnie odpra-
wionej Drogi Krzyżowej uczniowie dokonali 
refleksji nad swoją hierarchią wartości, sposo-
bem życia i modelem człowieka, jaki kreuje 
współczesny świat.  

Tekst i zdjęcie 
Marta Korczyk 
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Maturzyści w Kalwarii  

Językowe pułapki 

23  kwietnia 2014r. wszystkie klasy maturalne udały się 
na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby po-

modlić się o dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie majo-
wych egzaminów. 
 O godzinie 10:00 wspólnie przeszliśmy dróżkami 
Pana Jezusa. Odbyła się tam Droga Światła. Mieliśmy wtedy 
czas na własne przemyślenia i refleksje. Następnie udaliśmy 
się do auli, gdzie z zaciekawieniem słuchaliśmy konferencji 
wygłoszonej przez ks. Marka Bałwasa. Opowiadał nam o czy-
stości w małżeństwie oraz zachęcał do tego, żeby nie podda-
wać się w trudnych sytuacjach. Dlatego kiedy jest nam cięż-
ko, powinniśmy zaufać i modlić się do Boga. O godz. 13.00 
odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. 
inspektor Dariusz Bartocha. W swojej homilii przybliżył nam 
podstawowe elementy duchowości salezjańskiej i wspólnie  
z nami  modlił się o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych.  
 Po Mszy ruszyliśmy w drogę powrotną. Za tydzień matura, ale wiemy, że z pomocą Matki Bożej Kalwaryj-
skiej egzamin dojrzałości zdamy jak najlepiej.  

 Katarzyna Szymonek 

Zdjęcie K.S. 

25  marca 2014r. w 
naszej szkole od-

były się eliminacje do 
VIII Powiatowego Kon-
kursu z Języka Polskiego, 
którego hasłem były sło-
wa Ludwiga Wittgenstei-

na „Granice mojego języka są 
granicami mojego świata”. Wzię-

ło w nich udział 25 uczniów z liceum. Uczestnicy roz-
wiązywali test polegający na wskazaniu poprawnych 
form językowych. Musieli także wykazać się znajomo-
ścią frazeologii, odmiany wyrazów i zasad pisowni. W 
ocenie uczestników test był trudny, pełen pułapek. Tym 
bardziej należy docenić odwagę i trud tych, którzy do 
niego przystąpili. Z 25-osobowej grupy 6 osób przeszło 
do etapu powiatowego. Są to: Bernadetta Baranek, Kin-
ga Plewniok, Andrzej Obidziński, Daria Sosna, Marta 
Maślona oraz Wiktoria Sobol. 
 Finał odbył się 10 kwietnia 2014r. w Powiato-
wym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształ-

cących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. Za-
nim uczniowie zasiedli do biurek, wysłuchali wykładu 
dr. Roberta Pysza  zatytułowanego ,,Układ z wampi-
rem. Motywy gotyckie we współczesnej kulturze popu-
larnej”. Około godziny 11 rozdano arkusze konkursowe 
pełne zagadnień dotyczących współczesnych proble-
mów językowych.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało 
miejsce 16 kwietnia 2014 r. w tej samej szkole. Każdy 
finalista otrzymał książkę oraz pamiątkowy dyplom. 
Szczególny sukces odniosły uczennice naszego liceum.  
I miejsce zajęła Kinga Plewniok z klasy 2La, a II Berna-

detta Baranek z 3Lb. Po ceremonii wręczenia nagród 
odbył się wykład ,,Czym jest projektowanie komunika-
cji", który wygłosił dr Tomasz Bielak. 
 Udział w konkursie był dla uczniów cennym 
doświadczeniem. Mogli oni nie tylko rozpoznać obecne 
w polszczyźnie trudności językowe, ale także wysłu-
chać interesujących wykładów. 

 
Kinga Plewniok  

www.pz3.edu.pl/images/stories/ 

logo_granice_mojego.jpg 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym  

 24 marca odbyło się podsumowanie XVI Mię-
dzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie lu-
dziom zgotowali ten los”. Spośród 1003 prac do nagród i 
wyróżnień zakwalifikowały się prace uczniów z naszej 
szkoły: 
Nagrodę otrzymała: PAULINA ŚWIERKOT z kl.  3Lc. 
Wyróżnienie otrzymał: WOJTEK NITKA z kl. 3 Ga. 

Wyróżnienie przez kwalifikację na wystawę otrzymali: 
LASATOWICZ KAROLINA z kl. 2 Ga (nagroda ze-
wnętrzna),  
NATALIA RODAK  z kl. 2Gc,  
OLIWIA MICHALAK z kl. 1 Gb,   
KATARZYNA SKUT z klasy 1 Lb, 
MARTYNA NIEBRZYDOWSKA z kl.  1 Lb.  
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Nowe projekty profilaktyczne 

O d kwietnia bieżące-
go roku klasy po-

nadgimnazjalne naszej 
szkoły przystępują do 
realizacji dwóch nowych 
ogólnopolskich progra-
mów edukacyjno - profi-
laktycznych: „ARS, czyli 
jak dbać o miłość?”  
i „Wybierz Życie - Pierw-
szy Krok”. Koordynato-

rem odpowiadającym za 
ich realizację jest pedagog szkolny, który uczestniczył  
w szkoleniach inaugurujących nową edycję. 
 „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest programem, 
którego celem jest dotarcie z przekazem edukacyjnym 
do szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski  
i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych 
przez uczniów. To, co stanowi pewnego rodzaju wyjąt-
kowość tego programu, to nowoczesne podejście do 
profilaktyki uzależnień, oparte o wartości uznawane 
przez młodzież. Włączając się w jego realizację, stawia-
my sobie za cel ograniczenie używania przez uczniów 
substancji psychoaktywnych (takich jak : alkohol, tytoń, 
narkotyki i dopalacze), wyposażenie  ich w wiedzę  
i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia  
i życia.  Skąd zatem nazwa programu „ARS, czyli jak 
dbać o miłość”? Tytuł nawiązuje do łacińskiego słowa ars, 
czyli sztuka, a rozwój i budowanie relacji opartych na 

miłości jest właśnie swoistą sztuką, o którą należy za-
dbać. 
 Jednocześnie w klasach ponadgimnazjalnych 
rozpoczynamy wdrażanie drugiego z wymienionych 
programów: „Wybierz Życie- Pierwszy Krok”. To, co bę-
dziemy chcieli przekazać naszym uczniom, to kluczowe 
założenie programu, jakim jest stworzenie świadomości 
zagrożenia chorobami wywołanymi zakażeniem wiru-
sem HPV u młodych ludzi. Przekażemy młodzieży spo-
soby profilaktyki: wtórnej (badania) i pierwotnej 
(szczepienia profilaktyczne) tak, by były one powszech-
nie znane. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na zaję-
ciach zmotywuje młode kobiety do regularnego podda-
wania się badaniom profilaktycznym i przygotuje naszą 
młodzież do roli liderów edukacji zdrowotnej w środo-
wisku lokalnym. Wprowadzenie przez nas edukacji 
prozdrowotnej na ten temat przyczyni się bez wątpienia 
do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjuje dalsze dys-
kusje. Wszystko to możliwe będzie poprzez realizację 
założeń programu w trakcie lekcji przedmiotowych  
i w czasie innych zajęć (np. lekcji wychowawczych), jak 
również wyposażenie uczniów w materiały (broszury, 
prezentacje, plakaty, programy polecane przez Minister-
stwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Saniatarną). 

  

Źródło: podręcznik „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
www.pierwszykrok.edu.pl 

www.gis.gov.pl 

 
Magdalena Dudek  

http://www.gis.gov.pl/ 

„S zczęśliwej drogi już czas, mapę 
życia w sercu masz, jesteś jak 

młody ptak.” Słowa tej piosenki, 
zaśpiewanej przez szkolny zespół 
„Symulanci”, rozpoczęły uroczy-

stość pożegnania maturzystów  
w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Zespo-
le Szkół Towarzystwa Salezjańskie-
go w Oświęcimiu.  „Ostatni dzwo-
nek”, który wpisał się już w tradycję 
szkoły, poprzedził oficjalne zakoń-
czenie roku absolwentów. Maturzy-
ści mieli okazję na chwilę zapomnieć 
o stresie związanym ze zbliżającym 
się egzaminem dojrzałości. 
 W przygotowaniu uroczy-
stości udział wzięły klasy drugie 
liceum oraz trzecie technikum. 
Przedstawiły one powtórkowy quiz 
wiedzy przed maturą, w którym 
udział wzięli wybitni bohaterowie 
znani z lekcji.  Najwięcej emocji wy-
wołała postać Justina Biebera, który 
umilił występ popisem tanecznym. 
Po części artystycznej nadszedł czas 
na nagrodzenie najbardziej wyróż-
niających się absolwentów Złotymi 

Latawcami. Maturzyści otrzymali 
nagrody m.in. w kategorii: „Para 
roku”, „Fashionistka”, „Don Juan” 
czy „Szaleniec roku”. Po podsumo-
waniu trzech lub czterech lat nauki 
w szkole średniej Zespołu Szkół Sa-
lezjańskich należało wyróżnić tych 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce i brali czynny 
udział w życiu społeczności szkol-
nej.  
 Wszystkim absolwentom 
życzymy życiowych sukcesów, ra-
dości w dalszej pracy oraz spełnie-
nia wszelkich marzeń. Mamy na-
dzieję, że będziecie miło i ciepło 
wspominać chwile spędzone w mu-
rach salezjańskiej szkoły. 

 
Martyna Krawczyk 

Małgorzata Włodarska 

Ostatni dzwonek dla maturzystów  

http://www.pierwszykrok.edu.pl/
http://www.gis.gov.pl/
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Liga zadaniowa - II edycja 

  Od października uczniowie liceum i technikum 

zmagali się w z zadaniami szkolnego konkursu matema-

tycznego liga zadaniowa.  Spośród 17 uczniów do finału 

awansowali: Damian Faruga, Daria Sosna, Marta Mańka, 

Marcin Wadoń, Aleksander Bocek, Karolina Sanak, Mag-

dalena Bogacz, Wojciech Lacheta, Maciej Luranc, 

Agnieszka Szymakowska i Aleksander Rodak. Zwycięz-

cami zostali uczniowie z trzeciej klasy liceum matema-

tyczno-informatycznej. Miejsce III zajął Marcin Wadoń, 

miejsce II zajęła Daria Sosna, a najlepszy w zmaganiu się 

z zadaniami matematycznymi był Damian Faruga. Ucz-

niowie otrzymali nagrody na akademii z okazji pożegna-

nia maturzystów. Wszystkim uczniom pięknie dziękuje-

my za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy 

wyników. Jednocześnie zapraszamy na trzecią edycję 

konkursy już w nowym roku szkolnym.  

 

Marta Korczyk 

Dzień otwarty w naszej szkole  

Podsumowanie sezonu strzeleckiego 2013/2014  

30  kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień otwar-

ty, który trwał od godz.10.00 do 18.00. Był to mo-

ment, w którym w wyjątkowy sposób mogliśmy po-

chwalić się szkołą oraz zaprezentować przyszłym ucz-

niom naszą Wspólnotę. 

 Do pomocy zgłosiło się bardzo wielu oprowa-

dzających, których można było rozpoznać po niebieskiej 

chustce lub apaszce oraz eleganckim ubiorze. Każdy  

z nich pracował bardzo pilnie, aby jak najlepiej zapre-

zentować naszą ogromną szkołę, wykazując się przy 

tym doskonałą kondycją fizyczną oraz umiejętnością 

odpowiadania na każde zadane pytanie. Wśród odwie-

dzającej nas młodzieży wraz z rodzicami można było 

zauważyć duże zainteresowanie, a niekiedy nawet za-

chwyt. Szczególnie podziwiali oni oratorium oraz nasz 

piękny korytarz główny. Wielkie wrażenie wywarła 

również orkiestra, która grała na zewnątrz budynku.  

W salach językowych odbywały się różne zabawy lub 

quizy, w których każdy mógł wygrać jakąś nagrodę albo po prostu zjeść przepyszne ciasto. W klasie biologicznej 

odbyła się wystawa różnych eksponatów, będących wspaniałą atrakcją dla miłośników biologii i nie tylko. 

W tym wyjątkowym dniu mogliśmy zobaczyć  ogromne zaangażowanie naszych nauczycieli i uczniów.  

U wszystkich było widać uśmiech i radość, nawet podczas zmęczenia będącego wynikiem pracy. Dopisała także 

piękna, wiosenna pogoda. Z moich obserwacji wynika, że w przyszłym roku dołączą do nas bardzo utalentowane  

i sympatyczne osoby. 

                                                         Tekst: Patrycja Jabłońska 

Zdjęcie: K.S. 

 W bieżącym roku szkolnym odbyło się sześć 
rund zawodów Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej kpn-20 
z karabinków pneumatycznych  Haenel 312. Uczniowie 
rywalizowali indywidualnie i drużynowo w następują-
cych kategoriach: juniorki/juniorzy oraz juniorki młod-
sze/juniorzy młodsi. Naszą szkołę reprezentowało jede-
naścioro uczniów we wszystkich kategoriach. Drużyno-
wo uzyskaliśmy czwarte miejsce, natomiast indywidual-

nie pierwsze miejsce w kategorii juniorów młodszych 
uzyskał Szymon Pawełek z klasy 3 b gimnazjum.  
 Po ostatniej rundzie zawodów drużyna poże-
gnała się z tegorocznymi maturzystami, którzy przez 
ostatnie lata reprezentowali naszą szkołę, byli nimi: Pa-
trycja Pilch, Daria Sosna, Adam Seremet, Sebastian Nie-
miec, Tomasz Świst. Dziękujemy Wam! 
 

Łukasz Śleziak 
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 Prosiłeś, za pośrednictwem Kasi, abym opisał 

najnowsze poczynania prowadzonego przeze mnie 

Szkolnego Koła PCK. 

 Muszę szczerze przyznać, że mam z tym pewien 

problem, bo trzeciej w tym roku akcji honorowego krwio-

dawstwa, która odbyła się 14 kwietnia, nie sposób po-

traktować jako sukces. Nawet zaliczenie jej do przecięt-

nych byłoby w tym wypadku lekkim nadużyciem. Co 

tam, nazwijmy rzecz po imieniu - tragedia. Pod wzglę-

dem frekwencji była to najgorsza akcja w historii naszej 

szkoły. Wzięło w niej udział zaledwie 10 osób, które od-

dały w sumie 4,5 litra krwi. Jako niepoprawny optymista 

pragnę wierzyć, że to niefortunny termin, a nie spadek 

uczuć wyższych u naszych uczniów, stał się przyczyną 

takiego stanu rzeczy. Obiecuję to zweryfikować zaraz na 

początku nowego roku szkolnego. Na tym kończę narze-

kanie bo jest również kilka pozytywnych akcentów, któ-

rymi koniecznie chcę się z Tobą podzielić. 

 21 marca wzięliśmy udział w etapie okręgowym 

(czyli de facto wojewódzkim) XXII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Oczy-

wiście nasze dwie reprezentantki musiały najpierw zwy-

ciężyć w swoich kategoriach wiekowych na etapie rejono-

wym. W Krakowie Sara Sereś z gimnazjum została wy-

różniona za nowatorski pomysł i prowadzenie promocji 

zdrowia za pośrednictwem Facebooka. Jednak po części 

teoretycznej zajęła ostatecznie 7 miejsce. Trochę lepsza 

była licealistka Paulina Skrzypecka. Wywalczyła ona 

medalowe 3 miejsce, niezapewniające niestety awansu do 

Wyznania opiekuna szkolnego koła PCK...  

Drogi Domku Mamusi! 

etapu centralnego. 

 26 kwietnia nasza pięcioosobowa drużyna pod 

komendą Mateusza Malchera z technikum udała się do 

Krakowa, aby uczestniczyć w etapie strefowym XXII 

Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Po 

uporaniu się z wybuchem i pożarem w laboratorium che-

micznym, reanimacją osoby porażonej prądem, uzbrojo-

ną w ostry nóż potencjalną samobójczynią oraz udziela-

niem pomocy na odległość poprzez dialog z bezpośred-

nim świadkiem wypadku zostali oni sklasyfikowani na 3. 

miejscu. 

 28 kwietnia pożegnaliśmy naszych maturzystów 

z liceum i technikum. W sumie 154 uczniów z 5 klas. 

Blisko 15% spośród nich, czyli 23 osoby to honorowi 

dawcy krwi. Czy to dużo czy mało musisz ocenić sama. 

Najbardziej zasłużeni, jak Mateusz Pniewski, Jędrzej 

Kieloch i Adrian Ortman oddali krew już co najmniej  

5 razy. Tradycyjnie, wraz z wyrazami wdzięczności, 

wszyscy krwiodawcy otrzymali drobne upominki od klu-

bu HDK „Kropelka Serca”, a następnie stanęli wspólnie 

do pamiątkowej fotografii. Niebawem w podobny sposób 

będziemy dziękować chłopakom kończącym Zasadniczą 

Szkołę Zawodową. 

 Jak widzisz trochę się u nas działo, ale może nie 

będę Cię już więcej zanudzał. Napisz, co u Ciebie. Jak 

tam koncert „Sokołów”, Savionalia oraz inne imprezy, 

którym patronujesz. Pozdrawiam serdecznie. 

Tekst i zdjęcia 

Jerzy Orłoś 

Paulina  
Skrzypecka  

   Mateusz  
Malcher  
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SAVIONALIA 2014  

J ak to mówią: „Lepiej późno niż wcale”. Zdanie 
tak prawdziwe, jak często używane. Nie inaczej 

jest w tym wypadku – co z tego, że początek maja 
to egzamin za egzaminem, a matura jest raz w ży-
ciu? Ja uznałam, że początek maja to też nie mniej, 
jeśli nie bardziej, ważne Savionalia i w końcu się 
na nie wybrałam. I wiecie co? Nie żałuję ani tro-
chę. 

Pogoda dopisywała nam tego piątkowego 
popołudnia, kiedy grupą liczącą 110 osób wyjeż-
dżaliśmy z Oświęcimia. Po przyjeździe na miejsce, 
czyli na ulicę Tyniecką w Krakowie, rozpoczęli-
śmy świętowanie. Razem z pozostałymi uczestni-
kami Savionaliów, których liczba w tym roku 
przekroczyła 1200, cieszyliśmy się z 23. już spotka-
nia młodzieży z salezjańskich placówek inspektorii kra-
kowskiej. Co więcej, towarzyszyli nam także młodzi  
z zaprzyjaźnionych placówek na Ukrainie. 

Czym byłyby Savionalia, gdyby nie odrobina zdro-
wej rywalizacji? Właściwie każde nasze działanie podję-
te w ciągu tego weekendu powodowało, że mogliśmy 
wspiąć się wyżej w klasyfikacji punktowej. Jednak nie 
tylko dlatego wszyscy z takim zaangażowaniem prezen-
towali się na scenie podczas pierwszego wieczoru  
w ramach prezentacji grup. Kierowała nami głównie 
chęć wspólnej, wspaniałej zabawy w rytm belgijskiego 

czy nowych tańców, w tym znanych już teraz szersze-
mu gronu „kurczaków” (które nie tylko ja pamiętam  
z pewnego pamiętnego lutowego tygodnia). Podczas 
turnieju dominikowego drugiego dnia wszyscy gorąco 
dopingowali swoje drużyny, ale nie brakło czasu na 
odrobinę wspólnej tanecznej zabawy na drugim boisku. 
Konkursy rozgrywane sobotniego popołudnia pozwoli-
ły zabłysnąć talentom, a pozostałym dały możliwość 
odkrycia, czym może się pochwalić inna salezjańska 
placówka. Koncert zespołu „New Day” był z kolei kolej-
ną okazją do wspólnej zabawy, a ta była tak dobra, że 

większość nie zwracała uwagi na wieczorny chłód. Na 
długo też zapadły nam w pamięć teksty piosenek, które 
mogliśmy usłyszeć. 

Niedzielne przedpołudnie, a raczej odprawiona 
tego dnia Eucharystia z rozesłaniem na misje była punk-
tem kulminacyjnym 23. Savionaliów. Grupa młodych, 
pełnych wiary ludzi otrzymała z rąk księdza inspektora 
Dariusza Bartochy krzyże misyjne oraz błogosławień-
stwo, które zabiorą ze sobą na swoją misyjną posługę. 
Później nie brakło czasu na podsumowanie wszystkich 
weekendowych zmagań. W punktacji ogólnej pierwsze 

miejsce zajął Przemyśl, ale Oświęcim również 
odniósł niemały sukces, wygrywając Przegląd 
teatralny. Po zatańczeniu po raz ostatni belgij-
skiego i Schokolade nie pozostało nam już nic 
innego, jak tylko zjeść pyszny bigos i udać się  
w drogę do domu. 
 I choć 23. Savionalia to już tylko wspo-
mnienia,  pozostało nam po nich wiele więcej. To 
nie tylko fantastyczne niebieskie koszulki z napi-
sem „Bóg Cię widzi”, to nie tylko identyfikatory, 
które pozwoliły nam się nie zgubić, to przede 
wszystkim świadomość tego, że spotkamy się już 
za niecały rok. 
 Na koniec mała, nieco osobista refleksja. 
Do końca wahałam się, czy powinnam na Savio-
nalia pojechać ze względu na trwające matury. 
Ktoś jednak nie pozwolił mi zostać w domu, za 

co Mu gorąco dziękuję. I wiecie co? „Kiedy Bóg jest na 
swoim miejscu, to wszystko inne jest na swoim miej-
scu”. I kropka. 

A czas, który pozostał nam do 8 maja 2015 roku, 
czyli początku 24. Savionaliów, wypełnijmy zgłębia-
niem tematyki snów księdza Bosko, bowiem one stano-
wić będą oś naszego przyszłorocznego spotkania. Do 
zobaczenia!  

Dominika Grześko 
Fot. Oratorium 
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Obrona projektów gimnazjalnych  

9 .05.2014 roku w naszej szkole o godzinie 13.15 roz-
poczęła się kolejna obrona projektów gimnazjal-

nych, w której uczestniczyli uczniowie klas drugich.  
W tym czasie mieliśmy okazję obejrzeć aż 9 wspania-
łych prezentacji. Od razu dało się zauważyć, jak ciężką 
pracę włożyli w nie ich autorzy oraz nauczyciele. 
    Z największym uznaniem publiczności spotkał 
się projekt z języka niemieckiego, który przedstawiał  
w bardzo zabawny i ciekawy sposób konstrukcję nie-
mieckich rzeczowników oraz ich dosłowne tłumacze-
nie na język polski. Filmik nakręcony przez uczestni-
ków wywołał wiele śmiechu wśród zebranych.  
 Kolejnym godnym uwagi występem okazała 
się prezentacja z języka polskiego, ukazująca barwny 
życiorys naszego znakomitego poety - Adama Mickie-
wicza. Autorzy tego projektu ubrani byli w stroje, które 
zostały zaprojektowane oraz wykonane przez uczniów 
kl. 2 Ga. Przygotowywali oni projekt z plastyki, a jego 
tematem była moda XIX wieku.  
 Dobrą dykcją oraz prawdziwie angielskim ak-
centem  wykazali się twórcy projektu prezentującego 
słynne  brytyjskie legendy. Nie zabrakło także tematyki 
sportowej. Mogliśmy dowiedzieć się, na czym dokład-

nie polega technika i taktyka gry w piłkę koszykową. 
Kolejne prezentacje wprowadziły nas w świat wielkich 
odkryć naukowych oraz zagadnień związanych  
z ochroną środowiska (bardzo ciekawy wykład na te-
mat ślepowrona gniazdującego w Dolinie rzeki Soły). 
Mogliśmy również na prowizorycznej scenie obejrzeć 
współczesną wersję romantycznej ballady. Ostatnia 
grupa zaprezentowała samodzielnie nakręcony film  
o szkole - dzieło godne Oskara. Akademia Filmowa 
mogłaby jednak nie uwzględnić jego nominacji do na-
grody z powodu błędów ortograficznych w napisach. 
Proponujemy zatem twórcom szybko je wyeliminować 
i śmiało startować w kategorii „najlepszy film o szkole 
salezjańskiej w Oświęcimiu”.     
 Moim zdaniem piątkowe występy cechowały 
się wielką rzetelnością, prezentowały różnorodne za-
gadnienia w ciekawy i zarazem zabawny sposób . 
Ksiądz dyrektor Zenon Latawiec podziękował za za-
angażowanie w wykonanie projektów i ogłosił , że 
wszystkie zasłużyły na pozytywną ocenę. Gratulujemy!   
                                                               

Patrycja Jabłońska 
Fot.  Zbiory szkoły   

23  maja 2014 roku o godzinie 13.30 zebraliśmy się 
w studium na ostatniej prezentacji projektów 

gimnazjalnych, aby obejrzeć efekty całorocznej pracy 
naszych kolegów i koleżanek z klas drugich. Wystąpiły 
przed nami grupy, których opiekunami byli: pani Mar-
ta Korczyk, pani Ewa Goska, pani Agata Urbińska-
Zając, pani Agata Orłoś, pani Jolanta Okarmus, pani 
Halina Boruch, pan Jerzy Orłoś oraz pan Łukasz Śle-
ziak.  

Mogliśmy między innymi poznać szczegóły 
wycieczki na Maltę, przyjrzeć się procesowi ewolucji 

Wszechświata, zagrać w znaną nam wszystkim grę 
„Pacman”, zagłębić się w historię znanych alchemików 
czy dostrzec, jak wiele zjawisk fizycznych dzieje się 
wokół nas w trakcie jednego dnia.  

Na koniec prowadzący skierowali do księdza 
dyrektora pytanie, czy wszystkie projekty zostały obro-
nione. Odpowiedź była zadawalająca. Uczniowie  
z ulgą mogli wysłuchać wystąpień podsumowywują-
cych wygłoszonych przez naszą Dyrekcję.  
 

Weronika Seremet 

Ostatnia  tura  projektów  
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W  trzecim spotkaniu międzynarodowej grupy ro-
boczej przygotowującej projekty współpracy mię-

dzynarodowej uczestniczyły dwie przedstawicielki na-
szej szkoły zajmujące się pozyskiwaniem dotacji: Eweli-
na Matyjasik i Justyna Dąbrowa-Pawlica. Spotkanie od-
było się w dniach 7-8.05.2014 r. we włoskiej Florencji  
z inicjatywy Miguela Angela García Morcuende sdb  
z biura szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Domu 
Generalnym w Rzymie. 

Inspektoria Krakowska działa bardzo aktywnie 
na polu współpracy międzynarodowej. W ciągu ostat-
niego roku przystąpiła do czterech partnerstw między-
narodowych, które przygotowały wspólne projekty edu-
kacyjne. Jeśli projekty te uzyskają dofinansowanie z fun-
duszy unijnych, to już niedługo nasza szkoła będzie 
współpracowała ze szkołami m.in. z Włoch i Hiszpanii.  
 Głównym tematem tegorocznego spotkania by-
ło opracowanie koncepcji i tematyki wspólnych działań 
jakimi w ciągu najbliższego roku mogą być zaintereso-
wane szkoły, ośrodki i oratoria prowadzone przez sale-
zjanów w Europie. 
 Ponieważ dotychczasowa praca Inspektorii Kra-

kowskiej jest wysoko oceniana, na kolejne lata otrzyma-
liśmy propozycje współpracy z Niemiec, Włoch, Hiszpa-
nii, Malty i Słowacji. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie-
my mogły zaprosić uczniów i nauczycieli do udziału  
w realizacji projektów międzynarodowych. 
 

Tekst i zdjęcie: Justyna Dąbrowa-Pawlica 
Ewelina Matyjasik 

Perspektywy współpracy międzynarodowej  

Orkiestra  „Sokoły” na Węgrzech  

19  maja 2014 roku szkolna orkiestra „Sokoły” kiero-
wana przez  ks. dyr. Zenona Latawca wyruszyła  

w trzydniową podróż na Węgry. Po porannej mszy św.  
i czasochłonnym pakowaniu wszystkich instrumentów 
rozpoczęliśmy naszą przygodę. W autokarze pomodlili-
śmy się o szczęśliwą podróż. Podczas kilkugodzinnej 
jazdy podziwialiśmy przepiękne krajobrazy. Do miejsca 
docelowego, a więc do miejscowości Kazincbarcika na 
Węgrzech, dotarliśmy ok. godziny 18.  

Na początek udaliśmy się do katolickiej szkoły, 
z którą zawiązaliśmy współpracę. Zostaliśmy bardzo 
ciepło przywitani przez tamtejsze nauczycielki oraz pa-
na dyrektora. Po zjedzeniu obiadu poznaliśmy plan na 
kolejny dzień i udaliśmy się do hostelu, gdzie mieliśmy 

nocować. Drugi dzień rozpoczęliśmy mszą świętą  
o 7. rano. Następnie mieliśmy idealną okazję, by poćwi-
czyć swoje językowe umiejętności. Dobrani w pary, zo-
staliśmy przyporządkowani do naszych węgierskich 
kolegów i zwiedzaliśmy ich szkołę. Dla nas było to bar-
dzo interesujące doświadczenie. O 11.00 orkiestra zagra-
ła wspaniały koncert dla uczniów całej szkoły. Wszyscy 
byli pod ogromnym wrażeniem. Po obiedzie pojechali-
śmy do salezjańskiej szkoły zawodowej, w której 90% 
uczniów stanowią Romowie. O 19.00 odbył się kolejny 
koncert naszej orkiestry, tym razem w kościele. Publicz-
ność była zachwycona i z chęcią kupowała płyty z utwo-
rami granymi przez naszych muzyków. Trzeci, niestety 
ostatni już dzień, również rozpoczęliśmy od porannej 
mszy świętej i zaraz po śniadaniu udaliśmy się do ma-
lowniczego miasteczka Eger. Odwiedziliśmy winiarnię, 
gdzie można było podziwiać wspaniałe węgierskie trun-
ki. Następnie zwiedzaliśmy starówkę. Po smacznym 
obiedzie mieliśmy możliwość skorzystanie z term. Po-
goda dopisała, więc poczuliśmy wakacyjny klimat.  
O 17.00, z lekkim opóźnieniem wyjechaliśmy do Polski. 
 Były to wspaniałe 3 dni, przeżyte w niezwykłej 
atmosferze. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ten 
wyjazd mógł się odbyć. Mieliśmy szansę zaprezentować 
nasze talenty, zintegrować się i wspólnie cieszyć się każ-
dą chwilą. 

 

Tekst: Kamila Idzik 
Zdjęcie: Ks. Robert Kukuczka 
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J uż po raz piąty odbył się Salezjański Piknik Rodzinny 
pod hasłem „Rodzina Największą Wartością”, który  

z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Orga-
nizatorzy przygotowali wspaniałą rozrywkę dla każde-
go - zarówno dla małego, jak i dla dużego! 

 

 Uroczyste otwarcie pikniku odbyło się  
24 maja o godzinie 14.00, ale już wcześniej miały miejsce 
biegi na 10 km – „Zielona dycha” i na 5 km – „Piątka 
Pileckiego” w ramach „Majówki z Zadyszką” – Oświę-
cimskim Klubem Biegacza. Każdy mógł spróbować swo-
ich sił w tej piękniej dyscyplinie, której fanów można 
znaleźć wszędzie i w każdym wieku. Tak też było i tym 
razem. Wiele osób wzięło udział w naszych biegach, 
zajmując wysokie miejsca na podium. 

  Wystąpiło dla nas także wiele wspania-
łych formacji tanecznych, które dostały gromkie brawa 
od publiczności. Fantastycznie było zobaczyć młodych 
ludzi dzielących się swoją pasją ze światem! Oczywiście 
całą zabawę umiliły nam także występy Oratorium dzia-
łającego przy Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego. A jak na salezjańskich imprezach bywa - 
nie mogło zabraknąć szkolnej orkiestry pod przewodnic-

twem ks. dyrektora Zenona Latawca, a także nowo po-
wstałego zespołu złożonego z młodzieży salezjańskiej. 
Odwiedzili nas także trenerzy ze swoimi uroczymi psia-
kami, prezentując tresurę czworonogów. Nie mogło tak-
że zabraknąć motocyklistów z całej południowej Polski. 
Można było zobaczyć wspaniałe modele pojazdów,  
a także liczyć na małą przejażdżkę - co było na pewno 
dużą atrakcją dla większości. 

  Gwiazdą wieczoru była Magdalena 
Anioł, która dała cudowny koncert. Główną nagrodą 
salezjańskiej loterii była pielgrzymka do Włoch.  

Naszą imprezę zakończył pokaz sztucznych 
ogni, który na pewno było słychać zarówno w całym 
Oświęcimiu, jak i okolicach. Przepięknie oświetliły nasze 
zachmurzone - w ten dzień - niebo, które lśniło kolora-
mi! Po pokazie nastąpił czas na zabawę taneczną - wy-
stęp zespołu „Okovita”. Wszyscy, którzy pozostali, tań-
czyli w rytmie góralskich piosenek aż do 23.00! 

W trakcie pikniku najmłodsi mogli poskakać na 
trampolinie, a także pozjeżdżać na dużej dmuchanej 
zjeżdżalni. Sprzedawane były przepyszne domowe cia-
sta, kawa, soki itp. Mimo że pogoda nie sprzyjała, wszy-
scy bawili się doskonale!  

Organizatorami V Salezjańskiego Pikniku, który 
współfinansował Urząd Miasta Oświęcim, były: Rada 
Rodziców, dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Towa-
rzystwa Salezjańskiego, Stowarzyszenie Byłych Wycho-
wanków Salezjańskich oraz społeczność szkoły, czyli 
samorząd, uczniowie, księża i nauczyciele. „Niezwykle 
ucieszyło mnie zaangażowanie młodzieży w przygoto-
wanie i przeprowadzenie pikniku” – podkreślił ks. dy-
rektor Zenon Latawiec. A dla nas była to przyjemność! 

 

Samorząd szkolny 
Zdjęcie: Zbiory szkoły 

V Salezjański Piknik Rodzinny  

Warsztaty z języka niemieckiego  

25 .04.2014r. w szkole  odbyły się 
warsztaty z języka niemieckie-

go dla uczniów. Zajęcia zostały zorga-
nizowane w ramach projektu Deutsch-
Wagen-Tour („Niemiecki w trasie”). 
Projekt ten ma na celu promocję nauki 
języka niemieckiego wśród dzieci  
i młodzieży. Jest on realizowany przez 
Instytut Goethego w Polsce, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec, Niemiecką Cen-
tra lę  Wymia ny Aka demickie j 
(DAAD), Polsko-Niemiecką Izbę Prze-
mysłowo-Handlową oraz innych part-
nerów. Głównym sponsorem projektu 
jest firma Volkswagen Poznań Sp.  
z o.o. Na zaproszenie szkoły do pla-

cówki przyjeżdża jeden lektor, który 
prowadzi zajęcia z młodzieżą. Naszą 
szkołę odwiedziła pani Beata Hadasz. 
W ramach warsztatów przeprowadzi-
ła zajęcia dla dwóch grup uczniów  
z pierwszych klas liceum oraz techni-
kum (w sumie 40 uczniów). Młodzież 
w formie zabawy poznawała nowe 
słówka niemieckie, a najlepsi w po-
szczególnych zadaniach otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Również szkoła 
otrzymała pomoce naukowe w postaci 
gier planszowych, map, plakatów, 
ćwiczeń oraz słownik, a także inne 
drobiazgi.  

 
Barbara Stanek 

W dniu 22.05.2013 odbył się 
„Szkolny  konkurs wiedzy  
o krajach niemieckojęzycz-
nych”. W konkursie wzięło 
udział 23 uczniów z klas I-III. 
Konkurs zorganizowały, prze-
prowadziły i podsumowały pa-
nie Barbara Stanek oraz Alina 
Witosza. 
Lista zwycięzców: 
I miejsce (ex aequo)    
Marcin Witka 1d 
Marcin Piech 2c 
Julia Waleczek 3a 
II miejsce   
Zofia Kosobudzka 3a 
III miejsce   
Robert Kozik 2c 
 
Barbara Stanek 
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28  maja 2014 roku klasa 3b gimnazjum wraz  
z panią Katarzyną Stężowską oraz panią Renatą 

Jarnot udała się do oświęcimskiej synagogi. Wycieczka 
była rezultatem niedawno omawianych na lekcjach pol-
skiego i historii tematów związanych z II wojną świato-
wą. 
 Przewodnik zaczął od przybliżenia nam ogólnej 
budowy synagogi. Następnie udaliśmy się do sali głów-
nej. Tam mogliśmy się między innymi dowiedzieć czym 
jest Talmud i Tora oraz co jest najważniejszą częścią 
świątyni żydowskiej. Zostaliśmy również zapoznani  
z historią Żydów żyjących w Oświęcimiu przed i po II 
wojnie światowej, z ich kulturą, zwyczajami oraz waż-
nymi uroczystościami, takimi jak Chanuka. Następnym 
punktem naszej wycieczki było obejrzenie wystawy  
w Muzeum Żydowskim znajdującym się w sąsiednim 
budynku bezpośrednio połączonym z bożnicą. Myślę, że 
przepełnione zdjęciami, dokumentami i pamiątkami 
gabloty zmusiły każdego do refleksji i chwili zastano-
wienia. Dzięki temu mogliśmy sobie uzmysłowić jak 
wyglądała wojna w okolicy naszego miasta. Nie przed-

stawiono nam suchych faktów, lecz opowiedziano część 
historii nie tylko ważnej dla nas, lecz także dla całego 
świata. Bogatsi o nową wiedzę powróciliśmy do szkoły 
na resztę lekcji z nadzieją, że była to pierwsza z wielu 
wycieczek tego typu.  

Maria Gut 

Wycieczka do synagogi 

Wymiana polsko-włoska 

D nia 29 czerwca 24-osobowa grupa uczniów naszej 
szkoły wraz z organizatorkami i opiekunkami  

p. Różą Grzywacz i p. Joanną Fedecką wystartowała 
wieczornym lotem z Katowic-Pyrzowic do Mediolanu  
w celu kontynuacji wymiany polsko-włoskiej w pie-
monckim miasteczku Saluzzo. 
 Byliśmy bardzo poekscytowani. Już sam lot był 
atrakcją, zwłaszcza dla tych, którzy lecieli po raz pierw-
szy. Potem powitanie na lotnisku i  trzygodzinna jazda 
autokarem do Saluzzo. Mimo że byliśmy na miejscu ok. 
2 rano, nasze włoskie rodziny przyjęły nas  z radością  
i uśmiechem. 
 Już następnego dnia, w piękną pogodę, którą - 
jak nam mówiono - przywieźliśmy ze sobą, zwiedzali-
śmy przepiękne Saluzzo, pełne średniowiecznych zabyt-
ków i biegnących w górę i w dół wąskich, typowo wło-
skich uliczek. W sobotę odwiedziliśmy Turyn, a w nie-
dzielę (dzień spędzany w rodzinach goszczących) duża 
część z nas wzięła udział w feście przygotowanej przez 
rodziców na górze San Bernardo. Miało być cudownie, 
ale niestety skończyło się tragicznie. Wittorio Para, 
uczestnik wymiany, zginął w wypadku motocyklowym 
wraz ze swoim przyjacielem Enrico. Trudno wyrazić ból 
i przerażenie, które nas w tedy ogarnęło. 
 Nasi włoscy organizatorzy oraz rodzice z całą 
stanowczością postanowili kontynuować wymianę, któ-
ra okazała się swoistą terapią dla nas wszystkich. Nic 
już nie mogło być tak jak przedtem, ale poprzez wspól-
ne wyjazdy i zajęcia szok powoli zamieniał się w smu-
tek i próbę pogodzenia się z tym, co się stało. 

 Byliśmy w Ligurii, cudownym nadmorskim 
kurorcie, do którego szliśmy wzgórzami, zachwyceni 
górami schodzącymi prosto do morza. Na plaży trochę 
się opalaliśmy, a niektórzy nawet się kąpali, choć woda 
była jeszcze dość zimna. Pojechaliśmy także w góry  
i podczas przechadzki w kierunku granicy z Francją 
podziwialiśmy widoki, jakie tylko chyba Alpy mają do 
zaoferowania. Ostatniego dnia nasi włoscy koledzy  
i koleżanki zabrali nas do swojej pracowni naukowej, 
gdzie wspólnie wykonywaliśmy różne eksperymenty  
i zrobiliśmy pewną zabawną składankę, którą zabrali-
śmy na pamiątkę. Po serdecznym pożegnaniu ruszyli-
śmy w drogę powrotną, a nasi włoscy przyjaciele z cięż-
kim sercem… na pogrzeb swoich kolegów, Wittorio  
i Enrico.  

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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Pożegnanie klas III szkoły zawodowej  

 Minął tylko tydzień, a wydarzyło się tak dużo. 
Wiele byśmy dali, ażeby wydarzyło się tylko to co dobre, 
ale modląc się za naszych zmarłych kolegów i mając na-
dzieję, że są już u Ojca, będziemy kontynuować nawią-
zane podczas tej wymiany przyjaźnie. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy-

czynili się do zorganizowania wymiany, a szczególnie 
pani Róży Grzywacz i pani Joannie Fedeckiej za 
ogromne zaangażowanie, opiekę i budującą obecność 
zarówno w chwilach radości, jak i smutku. 

 
Uczestnicy 

Zdjęcie: Zbiory szkoły 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

15  czerwca jak co roku byliśmy 
świadkami niezwykłego wy-

darzenia - pożegnania klas trzecich 
szkoły zawodowej. Z tej okazji tra-
dycyjnie została przygotowana wy-
jątkowa akademia, którą mogli zoba-
czyć uczniowie technikum oraz po-
zostałych klas szkół zawodowych. 
Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez młodszych uczniów.  
 O godz. 11.00 udaliśmy się 
do nowego kościoła, aby przyglądać 
się owocom pracy naszych kolegów. 
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu 
wysłuchaliśmy poruszających słów 
skierowanych do tegorocznych ab-
solwentów. Wśród nich nie zabrakło 
cytatów z wypowiedzi wielkich 
osób, między innymi Jana Pawła II . 
 Następnym elementem uro-
czystości było wręczenie nagród. 
Najlepsi uczniowie otrzymali pre-
zenty nagradzające oraz upamiętnia-
jące ogrom sił i zaangażowania, jakie 
włożyli w naukę i pracę w naszej 
szkole. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na fakt, iż podarunki te były 
unikatowe. Jednym z nich była pła-

skorzeźba, przedstawiająca logotyp 
szkół salezjańskich, który jest sym-
bolem idei  św. Jana Bosko. Najlep-
szym absolwentem szkoły zawodo-
wej został Dominik Simik z klasy 

trzeciej sos. Po uroczystym uściśnię-
ciu dłoni oraz fotografiach mowy 
wygłosili ksiądz Marek Chrzan oraz 
pani wicedyrektor Anna Dadak. Ze 
łzami wzruszenia podzieliła się  
z nami swoimi wspomnieniami. 
Przemowę na zakończenie wygłosił 
zastępca dyrektora, pan Artur Pelo. 
On także z nieco innej perspektywy 
chwalił i wspominał naszych star-
szych kolegów. Po zakończeniu aka-
demii młodzież rozeszła się do klas.  
 

Krzysztof Formas 

Z życia Zakładu Salezjańskiego  

27 . Kapituła Generalna  
trwała od 3 marca 

do 12 kwietnia 2014 roku - 
sześć tygodni. „Najwyższa 
władza nad całym Zgroma-
dzeniem należy do Kapitu-
ły generalnej” – czytamy  
w artykule 120 „Konstytucji 

salezjańskich”. Tak więc nie 
może dziwić fakt, że jako najwyższy organ, który oma-
wia ważniejsze sprawy Zgromadzenia i ustanawia pra-
wa dla całego Towarzystwa, Kapituła chce być w jak 
największym stopniu reprezentowana przez swoich 
członków w liczbie 220 z prawem głosu z 58 krajów 
świata. Nasz kraj reprezentowało 10 współbraci.  
 Podczas obrad 27. KG podziękowano za po-
dwójną kadencję i dwunastoletnią posługę Przełożone-
mu Generalnemu Rodziny Salezjańskiej, którym był ks. 
Pascual Chávez Villanueva i przywitano nowo wybra-

nego Rettor Maggiore Famiglia Salesiana. Został nim ks. 
Ángel Fernández Artime z Argentyny.  
 Dokonano również wyborów nowych radców 
ks. Generała: ks. Ivo Coelho – do spraw Formacji, ks. 
Americo Chaquisse – Radca Regionu Afryka – Madaga-
skar, ks. Timothy Ploch – Radca Regionu Interameryka, 
ks. Tadeusz Rozmus – Radca Regionu Europa Środko-
wo-Północna i ks. Stefano Martoglio – Radca Regionu 
Śródziemnomorskiego. Nowym wikariuszem Przełożo-
nego Generalnego został ks. Francesco Cereda. 
 Do ciekawostek zakończonej już 27. KG  może-
my zaliczyć wiek delegatów, tzn.: ks. Sajeewaka Paul, 
delegat ze Sri Lanki, urodzony 1 stycznia 1980, był naj-
młodszym uczestnikiem, zaś najstarszym był ks. Marac-
cani, urodzony 30 października 1936 r. Pierwszą Kapitu-
łę Generalną zwołał ks. Bosko, trwała ona  od 5 wrze-
śnia do 25 października 1877r.  

 
 Ryszard Firczyk 

Zmiany na szczycie 

http://salezjanie.pl 
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  Noc Muzeów w Zakładzie  Salezjańskim  

17  maja br. w Oświęcimiu mia-
ła miejsce Noc Muzeów. Tak-

że i my, salezjanie, wzięliśmy w niej 
udział. Nie jesteśmy wprawdzie in-
stytucją muzealną, ale postanowili-
śmy zaprosić Państwa również do 
siebie. Być może niektórzy wiele 
razy przechodzili obok naszego Za-
kładu Salezjańskiego im. ks. Bosko. 
Ale czy ktoś zastanawiał się nad 
tym, jakie kryje on tajemnice? Dlate-
go też postanowiliśmy dać Państwu 
możliwość ich poznania. 
 Na początku spotkaliśmy się 
z naszymi gośćmi na głównym kory-
tarzu Zakładu. To jedno ze szczegól-
nych miejsc, bowiem wiele osób 
wraca tutaj po to, żeby naładować 
się pozytywną energią. I w takim 
właśnie miejscu przybliżyliśmy hi-
storię salezjanów w Oświęcimiu, 

pierwszym mieście w Polsce, do któ-
rego przybyli. Następnie wszyscy 
zostali podzieleni na grupy, którymi 
opiekowali się wolontariusze z Ora-
torium. Żeby zobrazować salezjań-
ską przygodę z Oświęcimiem, posta-
nowiliśmy pokazać odwiedzającym 
nas gościom historyczne zdjęcia. 
Można było na nich zobaczyć, jak 
wyglądały pierwsze lata pobytu sa-
lezjanów w mieście i pracy wśród 
młodzieży. Nasi goście mogli też 
zwiedzić kaplicę św. Jacka. Postano-
wiliśmy udostępnić także jej podzie-
mia, jak i również podziemia pod 
placem św. Jacka, w których tajem-
niczej atmosfery dopełniały zapalo-
ne świece. Dzięki temu można było 
odbyć krótką podróż do przeszłości. 
Zaproponowaliśmy też zwiedzanie 
bunkra, który Niemcy wybudowali 

w czasie II wojny światowej. Pełnił 
on rolę schronu, a dzięki efektom 
specjalnym można było choć przez 
chwilę wyobrazić sobie, jak wygląda 
bombardowanie. Reakcje były różne, 
od przerażenia do śmiechu. 
 Mamy nadzieję, że sprostali-
śmy oczekiwaniom naszych gości  
i odkryliśmy tajemne miejsca Zakła-
du Salezjańskiego, których nie moż-
na zwiedzać na co dzień. Dziękuje-
my, że zechcieli Państwo tak licznie 
spotkać się z nami podczas Nocy 
Muzeów. Odwiedziło nas bowiem 
około tysiąca osób. Kto wie? Być 
może spotkamy się jeszcze kiedyś na 
szlaku historii salezjanów w Oświę-
cimiu. 
  

Ks. Andrzej Policht 

Spotkanie  l iderów przed Światowymi Dniami Młodzieży  

W  sobotę 17 maja w Bielsku-Białej odbyło się spo-
tkanie liderów przed Światowymi Dniami Mło-

dzieży, które będą miały miejsce w 2016 roku w Krako-
wie. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele wszyst-
kich parafii naszej diecezji. Rozpoczęto od krótkiego 
przedstawienia sekcji, do których mogliśmy się włączyć: 

 Logistycznej, która zajmie się między innymi zapew-
nieniem wszystkim uczestnikom zakwaterowania  
i opieki medycznej oraz organizacją i przygotowa-
niem miejsc spotkań. 

 Komunikacji, do której zadań należeć będzie kontakt  
z mediami oraz promocja idei Światowych Dni Mło-
dzieży. 

 Personalnej, zajmującej się organizacją wolontariatu  
i call center. 

 lnternetowo-wizerunkowej, tworzącej projekty i deko-
racje miejsc spotkań. 

 Katechezy, edukacji i modlitwy tworzącej konspekty 
adoracji i rozważań, a także przygotowaniem pere-

grynacji symboli światowych Dni Młodzieży, która 
rozpoczęła się w kwietniu b.r. w Poznaniu. 

 Następnie wspólnie odmówiliśmy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego w intencji ŚDM i rozeszliśmy się do 
poszczególnych sal, aby poznać wolontariuszy i dowie-
dzieć się więcej o wybranej sekcji. Przedstawiono nam 
również pierwszą z akcji, której będziemy się podejmo-
wać. Nosi ona nazwę „Bilet dla Brata” i ma na celu po-
moc finansową dla młodych z 13 państw, w tym Ukrai-
ny czy Kazachstanu, dla których fakt, że ŚDM odbędą 
się w Polsce, jest szansą na wzięcie w nich udziału. 
 „Nie ma Światowych Dni Młodzieży bez ludzi”. 
Nadal istnieje możliwość dołączenia do wolontariatu! 
Możesz zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym 
na stronie internetowej www.sdm2016.bielsko.pl. 

 
                                                                                                          

Magdalena Jaskółka                                                                                                            
Małgorzata Zając 

Święcenia kapłańskie w Oświęcimiu  

24  maja 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu Ordyna-

riusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej Ksiądz Biskup Ro-
man Pindel wyświęcił czterech nowych kapłanów. Świę-
cenia otrzymali ks. Marcin Wosiek, ks. Łukasz Augu-

ściak, ks. Franciszek Janyga oraz ks. Dawid Waliczek. 

Księża neoprezbiterzy w poniedziałek 26 maja z okazji 
Święta Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odprawili 

mszę świętą, w której uczestniczyła cała społeczność 
szkolna. Przewodniczył jej ksiądz Krzysztof Orlicki, 
który w roku 2003 ukończył nasze liceum, a 3 maja 2014 
roku w Katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  
w Łucku na Ukrainie otrzymał sakrament kapłaństwa.  
 Święty Jan Paweł II powiedział: „Każde powoła-
nie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

http://www.sdm2016.bielsko.pl/
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tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta czło-
wieka. Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo 
wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego 
daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy”.  Księ-
żom neoprezbiterom życzymy, aby kochali swoje kapłań-
stwo, byli mu wierni aż do końca i umieli dostrzec w nim 
ów ewangeliczny skarb, za który warto oddać wszystko. 

 
Marta Korczyk 

Zdjęcie: Sebastian Smelkowski 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 

Stowarzyszenie BWS 

Europejski Kongres Młodych Byłych Wychowanków  

T ego roczny „EUROGEX 2014” na temat pokoju  
i praw człowieka w Europie odbył się w murach 

Zakładu Salezjańskiego im. Jana Bosko w Oświęcimiu.  
W terminie od 1 – 4 maja b.r. młodzi ludzie oraz 

delegaci krajowych Federacji z Włoch, Hiszpanii, Bośni  
i Hercegowiny, Albanii, Słowenii, Słowacji, Dominikany, 
Francji, Portugalii, Polski i delegat z USA zrzeszeni  
w międzynarodowej Konfederacji sieci związanej z dzia-
łalnością ks. Bosko (Confederazione Mondiale di Exa-
lievi di Don Bosko) mieli okazję spotkać się w Oświęci-
miu – Mieście Pokoju i podejmować niełatwe tematy 
dotyczące ruchu Solidarności, łamania praw człowieka, 
dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmu.  

 Namacalnym doświadczeniem łamania praw 
człowieka, jak również bestialskiego traktowania jed-
nostki ludzkiej była wizyta w Muzeum Auschwitz. Mie-
liśmy okazję zwiedzać Muzeum Zamek w Oświęcimiu  
i spotkać się z panem prezydentem Januszem Chwieru-
tem. Odbyliśmy także ciekawą wycieczkę do Krakowa.       

Na koniec naszych konferencji, świadectw  
z okresu internowania, wystąpień, spotkań w grupach  
i wielu innych wspólnie spędzonych chwil wypracowa-

liśmy model połączony z konkretnymi narzędziami  
i metodami, który uczestnicy „EUROGEX 2014” będą 
mogli wdrażać w swoich wspólnotach lokalnych i krajo-
wych. Mamy głęboką nadzieję, że to spotkanie pomoże 
każdemu z nas tworzyć nowe projekty unijne i propago-
wać pozytywne postawy wykluczające nietolerancję  
i zło. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

W  roku szkolnym 2013/ 2014 r. udało nam się wyremon-
tować Kaplicę Domową według projektu Pana Marka 

Bratka ze spółki „U Salezjan”. Pracownia wykonała krzyż, 
zdobienie wokół tabernakulum oraz postument pod figurę 
Matki Bożej, w której zamieszczone zostały relikwie Świętego 
Jana Bosko. Kolorystykę zaproponował wychowanek naszej 
szkoły – Dawid Szydło. 
 Całkowitej odnowy figury Matki Bożej podjęła się pani 
konserwator Weronika Ratajska. Figura Matki Bożej została 
przywieziona do Oświęcimia przez bł. Michała Rua w czerwcu 
1904 r. Wiemy, iż została ona wykonana z drewna limbowego 
w turyńskiej pracowni.   

Ewelina Matyjasik 

Odnowienie kaplicy 

Fot. Ewelina Matyjasik 
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Za wszystko wszystkim składamy serdeczne 
Bóg zapłać, a w sposób szczególny dziękujemy ks. Josè 
Ramìrezowi Fernàndezowi - Światowemu Delegatowi 
ks. Generała d.s. Byłych Wychowanków Księdza Bosko, 
prezydentowi Światowej Konfederacji BWS panu Fran-
cesco Muceo i wiceprezydentowi ŚK BWS Angelo Gu-
diña oraz wszystkim delegatom krajowym. To wielkie 
wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie 
ks. inspektora Dariusza Bartochy, wikariusza inspektora 
ks. Adama Paszka, dyrektora Zakładu ks. Bogdana No-

waka, delegata inspektora d.s. BWS ks. Zenona Latawca 
oraz dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom i człon-
kom naszego Stowarzyszenia BWS na czele z panem 
prezesem Wiesławem Sojką, panią wiceprezes Eweliną 
Matyjasik i sekretarzem ZG Ryszardem Firczykiem. 
Msze św. uświetniał chór męski BWS „AUXILIUM”, za 
co również gorąco dziękujemy. 
 

Ryszard Firczyk 
Sekretarz ZG BWS 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 

BWS - nowa strona www 
 

Młodzi członkowie Stowarzyszenia BWS postanowili 
dopasować stronę internetową BWS do współczesnych realiów  
i możliwości. Po ciężkiej pracy naszych wolontariuszy zostanie 
w najbliższych dniach wrzucona na serwer i będzie można z niej 
korzystać. Adres naszej strony to www.sbws.org.pl. 

Zachęcamy do korzystania i odwiedzania naszego profi-
lu na Facebooku, jak również strony, na której znajdują się infor-
macje o naszej dawnej, bieżącej i przyszłej działalności. Będzie 
można znaleźć wiele ciekawych informacji, zdjęcia, wydarzenia 
i zapowiedzi. 

 

Ryszard Firczyk 

Zebranie Zarządu Głównego 
SBWS 

 
16 maja 2014 spotkał się Zarząd Głów-

ny BWS w celu uzgodnienia i dopracowania 
wszystkich szczegółów tegorocznego zjazdu 
Byłych Wychowanków Salezjańskich, który jak 
co roku odbędzie się pierwszego czerwca. 

W trakcie spotkania postanowiliśmy 
szukać funduszy na renowację sztandaru Sto-
warzyszenia BWS, który od 1982 nie był kon-
serwowany i jest w bardzo złym stanie. Po wy-
cenie kosztorysowej dokonanej przez kompe-
tentne osoby przedstawiono nam szacunkową 
kwotę, która wynosi blisko 3tys. zł.  

Zwracamy się do wszystkich ludzi do-
brej woli o wsparcie naszego dzieła i pomoc  
w naszych projektach, akcjach i przedsięwzię-
ciach.  
 
Z wyrazami szacunku  
Zarząd Główny BWS S
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T radycyjnie, jak co roku, pierwszy weekend czerwca 
gromadzi Byłych Wychowanków Salezjańskich 

z różnych części Polski właśnie tu – w Casa Madre  
w Oświęcimiu. Tym razem spotkanie połączone było  
z jubileuszem 25 - lecia kapłaństwa ks. Jerzego Szkierta, 
który przez wiele lat pełnił tu swoją posługę, ofiarując 
swój czas, umiejętności i zapał do pracy. 
 Choć pierwszy punkt programu zaplanowany 
był na godz. 10.00, już od wczesnych godzin porannych 
po głównym korytarzu przechadzali się Byli Wycho-
wankowie, prowadzeni wspomnieniami z dawnych lat. 
Wkrótce jednak szkoła opustoszała, a wszyscy zgroma-
dzili się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej 
celebrowanej przez Jubilata. Nie brakło łez wzruszenia  

i słów podziękowania za wieloletnią posługę ks. Jerzego, 
który został uhonorowany godnością Członka Honoro-
wego Stowarzyszenia BWS. 
 Po Mszy udaliśmy się do Nowego Kościoła, by 
obejrzeć akademię okolicznościową, przygotowaną 
wspólnie przez Stowarzyszenie BWS oraz młodzież 
szkolną. Ich zaangażowanie i twórcza aktywność zao-
wocowała pięknym przedstawieniem pt. „Phylosfera” 
przygotowanym z pomocą p. Agaty Orłoś i p. Marty 
Korczyk. Później mogliśmy zobaczyć podsumowanie 
działalności Stowarzyszenia w formie prezentacji multi-
medialnej oraz wysłuchać świadectw osób współpracu-
jących z salezjanami. Słowo podsumowania wygłosili 
również: Prezes SBWS, pan Wiesław Sojka, Wikariusz 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 

Zjazd Byłych Wychowanek i Wychowanków  

https://www.facebook.com/josepastor.ramirezfernandez
https://www.facebook.com/josepastor.ramirezfernandez
https://www.facebook.com/angel.gudina?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/angel.gudina?hc_location=timeline
http://www.sbws.org.pl
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ks. Inspektora, ks. Adam Paszek oraz Dyrektor Zakładu 
ks. Bogdan Nowak. W tym dniu do grona Członków 
Honorowych SBWS dołączyła również pani Stefania 
Wybraniec, od wielu lat współpracująca ze Stowarzy-
szeniem. 
 Kiedy oficjalna część uroczystości dobiegła koń-
ca, przyszedł czas na wspólne świętowanie przy stole. 
Rozmowom i wspomnieniom nie było końca… Starsi 
uczestnicy z chęcią opowiadali historie ze swoich szkol-

nych lat, wracając pamięcią do czasów swojej młodości. 
Młodsi wychowankowie dopiero tworzą historię tego 
miejsca, dlatego tak ważne jest, by wspólnie kontynuo-
wać to piękne dzieło. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku znów spotkamy się w tak dużym gronie, a księdzu 
Jerzemu z całego serca życzymy wszelkich potrzebnych 
łask i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi 
kapłańskiej. 
 Do zobaczenia za rok! 

Katarzyna Wójcik 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 

Fot. Zbiory szkoły 

W  dniach 6 – 7 czerwca 2014 
roku, na zaproszenie mło-

dych Byłych Wychowanków Sale-
zjańskich ze Słowacji, wzięliśmy 
udział w Festiwalu Lumen w Trnavie. 
To wydarzenie muzyczne zrzesza 
wykonawców sceny chrześcijańskiej 
z całej Europy. Na przestrzeni dwu-
dziestu lat stał się on największym 
festiwalem muzyki gospel w Euro-
pie Środkowej.  
 Usłyszeliśmy wiele rodza-
jów muzyki - od rockowych 
brzmień po dyskotekowe dźwięki, 
do których każdy miał ochotę tań-

czyć i skakać. Bawiliśmy się fenome-
nalnie! XXII edycja festiwalu LU-
MEN stała się dla nas niesamowi-
tym przeżyciem, które potęgował 
fakt, że to właśnie salezjanie są 
twórcami tego wydarzenia. W przy-
gotowania zaangażowane były tak-
że inne zgromadzenia zakonne 
(męskie i żeńskie). Katolicy  i greko-
katolicy wspólnie włączyli się w ten 
piękny czas młodych. Owocem tego 
była Msza Święta o północy, której 
przewodniczył i homilię wygłosił 
biskup grekokatolicki J. E. Mons. 
Cyril Vasiľ SJ. 

 Dziękujemy naszym Przyja-
ciołom ze Słowacji, a w sposób 
szczególny Andrejowi, który był 
naszym przewodnikiem po pięknej 
Bratysławie i Trnavie. Serdeczne 
podziękowania należą się ks. Witol-
dowi Majcherowi SDB, który poży-
czył nam busa. Dziękujemy również 
kl. Markowi Bochoniowi SDB za 
miłe przywitanie i bycie w tych 
dniach naszym dobrym duchem. 
Bóg zapłać także tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do wyjazdu. 
 

Tekst i zdjęcia Ryszard Firczyk 

Młodzi BWS na Słowackim „LUMEN”  
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oswiecim@salezjanie .pl   

Z A K Ł A D   

S A L E Z J A Ń S K I   

I M .  K S .  B O S K O   

W  O Ś W I Ę C I M I U  

u l .  J a g i e ł ł y  1 0  

3 2 - 6 0 0  O ś w i ę c i m    

16124041551111000046264259 

Wszystkim ofiarodawcom  

i dobrodziejom serdecznie 

dziękujemy za wspieranie 

naszej działalności. 

 

Prosimy kierować wpłaty  

na konto: 

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

Kronika wydarzeń  
 

 Polska i świat 

03.05.1791 r. Uchwalono Ustawę Rządową (Konstytucję 3 Maja). 

08.05.1945 r. Kapitulacja Niemiec, która zakończyła II wojnę światową w Europie. 

03.05.1966 r. Na Jasnej Górze prymas Stefan Wyszyński odczytał Akt oddania Polski  

w macierzystą niewolę Maryi  Matki Kościoła.  

13.05.1981 r. Zamach na Jana Pawła II. 

28.05.1981 r. Zmarł prymas Stefan Wyszyński. 

14.06.1940 r. Do KL Auschwitz przybył I transport więźniów. Było to 728 mężczyzn  

z więzienia  w Tarnowie. Umieszczono ich tymczasowo w budynkach Państwowego Mono-

polu Tytoniowego. 

28-30.06.1956 r. Poznański Czerwiec. Robotnicy Zakładów im. Stalina (im. Hipolita Cegiel-

skiego) rozpoczęli strajk i wyszli na ulice miasta. Przyłączali się do nich inni. Robotnicy żą-

dali m.in. podwyżki płac, zmniejszenia opodatkowania. Strajki stłumiono. 

25.06.1976 r. Strajki w Polsce spowodowane podwyżką cen. Szczególnie dramatyczny prze-

bieg miały one w ursusie, Radomiu i Płocku. Podwyżkę cofnięto, ale wprowadzono tzw. 

cichą podwyżkę cen. Jej skutkiem było powstanie sklepów komercyjnych, w których ceny były 

wyższe. 

Salezjanie i Zakład im. Ks. Bosko    
9 maja 1876 r. Zatwierdzenie Pomocników Salezjańskich przez Piusa IX. Obecna nazwa 

stowarzyszenia to Salezjanie Współpracownicy.   

24 maja 1816 r. Pierwsze obchody święta Wspomożycielki. W tym dniu, z nakazu Piusa 

VII, po raz pierwszy obchodzono w Rzymie święto Wspomożycielki Wiernych.   

27 maja 1900 r. Poświęcenie kamienia węgielnego pod zakład w Oświęcimiu. 

27 maja 1938 r. Przybycie salezjanów do Szczyrku.  

6 czerwca 1929 r. W Polsce uroczystości z okazji beatyfikacji ks. Bosko. W  Oświęcimiu  

z okazji beatyfikacji ks. Bosko odsłonięto w nowym obramowaniu obraz Maryi Wspomoży-

cielki oraz powitano uroczyście relikwie ks. Bosko przywiezione przez ks. Skarbka.  

7 czerwca 1929 roku odbył się wspaniały pochód z relikwiami. Były to oficjalne uroczystości 

w Polsce z okazji beatyfikacji ks. Bosko. 
 

Opracowanie: R.J., K.S. 

Wakac j e ! ! !  

Koniec roku szkolnego tuż, tuż. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy  

z pewnością wszystkim należy się odpoczynek. Drogim Uczniom ży-

czymy przyjemnego i bezkarnego leniuchowania w cieniu palm na ha-

maku z marzeń. Zmęczonym Pedagogom polecamy błogi relaks na 

słonecznych plażach, gdzie czas płynie wolniej,  

odmierzany jedynie przez kolejne strony  

nieobowiązkowych lektur.  

Na wakacyjne dni: szczęść Boże! 
               

Redakcja Casa Madre 


