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INAUGURACJA  

ROKU SZKOLNEGO 

2014/2015... 

…jak co roku była dla wszystkich uczniów i nauczy-

cieli wielkim świętem. No, może z tym świętem to 

przesada – w końcu każdy gdzieś tam w duchu opła-

kuje jeszcze ukochane wakacje. W każdym razie 

1 września był dla wszystkich dniem ważnym i wszy-

scy postanowili go odpowiednio uczcić. 

 Rozpoczęliśmy oczywiście od Mszy Świętej, 

której przewodniczył delegat księdza Inspektora, 

ksiądz Wojciech Krawczyk. W kościele zebrali się ucz-

niowie, całe grono pedagogiczne, przerażeni pierw-

szoklasiści, niemniej przerażeni nowi nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice, księża, klerycy itd. Wprawne 

oko dostrzegło też pewnie niejednego absolwenta, 

któremu można już tylko życzyć szczęścia i zazdro-

ścić wakacji do października. Kazanie wygłosił 

ks. Wojciech. Uświadomił nam, że Ewangelia jest dla 

nas dobrą wiadomością. Zachęcał też do wytrwałości 

w zdobywaniu wiedzy – i nie tylko. 

 Po Mszy Świętej ksiądz Dyrektor Zenon Lata-

wiec powitał wszystkich w szkolnych progach. Nie 

omieszkał przy tym wspomnieć, że nadchodzący rok 

będzie wyjątkowy ze względu na zbliżającą się dwu-

setną rocznicę urodzin św. Jana Bosko. Przedstawił 

też  nowych nauczycieli, których w tym roku było 

całkiem sporo. Wszystkie twarze musiały być zmar-

twione i rozżalone, bo na koniec dodał: „Nie martwcie 

się. Za dziesięć miesięcy znowu będą wakacje!” 

 Po tym jakże optymistycznym akcencie 

pierwszoklasiści udali się do nowego kościoła, by wy-

słuchać kilku słów, które w pierwotnym zamierzeniu 

miały nieco zmniejszyć ich przerażenie (czy tak się 

stało? hmm… chyba trzeba by zapytać pierwszoklasi-

stów). Pozostali uczniowie odebrali od swoich wycho-

wawców plany lekcji i wszyscy szybko uciekli do do-

mów, by móc nacieszyć się ostatnim popołudniem bez 

zadań domowych, pocieszając się wzajemnie, że prze-

cież wystarczy przetrwać te dziesięć miesięcy i znów 

ujrzą światło słońca… 

SŁÓWKO OD REDAKCJI  

 DARIA SOSNA 

 Drodzy Czytelnicy!  

 Z radością spotykamy się z Wami po waka-

cyjnej przerwie. Tak jak w latach poprzednich na ła-

mach naszej gazetki będziemy Was informować o naj-

ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły, oratorium  

i parafii. Przypomnijmy, że pierwszy numer Casa Ma-

dre ukazał się w maju 2009 roku. Pracą zespołu redak-

cyjnego kierował ks. Adam Paszek – wtedy również 

dyrektor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. Tytuł 

naszego biuletynu Casa Madre oznacza z języka wło-

skiego „dom macierzysty”, „dom matka”.  Przecież to 

tu w 1898 roku przybyli z Włoch pierwsi salezjanie  

i rozpoczęli swą działalność wychowawczą. Z Oświę-

cimia dzieło salezjańskie rozprzestrzeniło się na całą 

Polskę. Patronką tego miejsca jest Maryja Wspomoży-

cielka Wiernych czczona w cudownym obrazie będą-

cym kopią obrazu Wspomożycielki z Turynu, namalo-

wanym przez oświęcimskiego artystę Jana Szczęsnego 

Stankiewicza. Tak więc istniejący od ponad stu lat 

zakład salezjański jest nie tylko „domem macierzy-

stym”, ale i „domem Matki” – Matki Bożej. 

 Rozpoczynający się właśnie rok szkolny, 

wszystkie nasze przedsięwzięcia, naukę, pracę i czas 

wolny powierzmy Jej opiece, wołając z ufnością: Ma-

ryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami! 
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 16 sierpnia cały salezjański świat obchodzi dzień uro-
dzin św. Jana Bosko. Na 198 urodziny w roku 2013 decyzją rady 
miasta Oświęcim zrobił temu wielkiemu świętemu cudowny 
prezent – ogłosił go patronem miasta. Z tej okazji wszyscy 
oświęcimianie obchodzili dzień swojego patrona. 
  

 Tegoroczne obchody uroczystości 

rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktua-

rium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 

której przewodniczył ks. Inspektor Da-

riusz Bartocha. Była to jednocześnie inau-

guracja 200 roku urodzin świętego, któ-

rych obchody będą odbywały się w przy-

szłym roku. Następnie mieszkańcy, wraz  

z licznie zgromadzoną młodzieżą, udali się 

na ulicę Jagiełły, gdzie w obecności lokal-

nych władz miało miejsce odsłonięcie wie-

lobarwnego muralu przedstawiającego 

patrona miasta w otoczeniu młodzieży. 

 O godzinie 16:00 spod pomnika 

głównego bohatera uroczystości wystarto-

wał II Bieg Patronalny pod wymownym 

tytułem „Biegać jest Bosko”. Ci, którzy nie 

do końca utożsamiają się z tym stwierdze-

niem, radośnie bawili się na rynku, uczest-

nicząc w tańcach, grach i zaba-

wach. Popołudnie i wieczór 

minął pod znakiem dobrej mu-

zyki i teatru. Niespodzianka, 

jaką był „BOSKI KONCERT” 

oraz występ akustycznego 

zespołu Dzień Dobry, przy-

pomniały o odbywającym się 

w dniach od 15 do 17 sierpnia 

na oświęcimskim rynku VII 

Małopolskim Festiwalu 

„Jackowe Granie”. Dzień 

uwieńczył spektakl pt. 

„Obraz” w wykonaniu pol-

sko-ukraińskiej młodzieży, 

która realizuje projekt wza-

jemnej współpracy, finanso-

wany ze środków wojewódz-

twa małopolskiego. 

 Ojciec i nauczyciel 

młodzieży, święty Jan Bosko, 

zapewne bardzo się cieszy ze 

swojego urodzinowego pre-

zentu, jakim były tegoroczne 

obchody święta patrona miasta. Cieszy go 

z pewnością także to, że tylu młodych lu-

dzi wzięło w nich udział, dając wyraz 

wdzięczności i sympatii, jaką darzą patro-

na miasta Oświęcim. 

Święto  

Patrona  

Miasta  

 CYPRIAN MATYKIEWICZ 
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 W środowy wieczór 18 czerwca hol naszej szko-

ły wypełnił radosny gwar. Wystrzałowo ubrane dziew-

częta i równie eleganccy chłopcy klas III gimnazjum 

wkroczyli do przepięknie udekorowanej sali. Uroczyście 

zaprosili szanowną Dyrekcję i Grono Pedagogiczne do 

wspólnego poloneza. Trzeba przyznać, że mozolnie ćwi-

czone układy choreograficzne wyszły idealnie. Następ-

nie uczniowie złożyli z serca płynące podziękowania 

wspaniałym Dyrektorom, fantastycznym i cierpliwym 

Wychowawcom oraz Nauczycielom, którzy trwali przy 

nas przez ostatnie trzy lata. Po części oficjalnej przyszedł 

czas na sesję zdjęciową, uroczysty obiad i prezentację, 

która przypomniała wszystkim spędzone wspólnie 

chwile. O godzinie 19:00 rozpoczęła się huczna zabawa, 

a radosnym tańcom, ukradkowym, czułym spojrzeniom 

nie było końca. Niestety czas tak szybko upływa, lecz to, 

co mija, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

Wydarzyło się w czerwcu...  

 ADELA SZCZERBOWSKA 

 Słoneczne lipcowe przedpołudnie. Grupa lu-
dzi usiłuje wepchnąć do autobusu swoje walizki, baga-
że… Pojawia się też gitara i inny sprzęt muzyczny. 
Wykorzystana zostaje każda możliwa luka – łącznie  
z toaletą. Co to za ludzie? Cóż… Znalazła się spora 
rodzinka z dziećmi, trochę szalonej młodzieży sale-
zjańskiej, uśmiechnięta od ucha do ucha grupa mu-

zyczna prowadzona przez pana Mireckiego… Jeszcze 
kilkanaście osób z Kielc i nasz przewodnik – ks. An-
drzej Policht. Co z tego wszystkiego wynikło? Wspa-
niały tydzień rekolekcji spędzony na Colle Don Bosco 
wśród niezwykłej natury, radosnej atmosfery i roze-
śmianych ludzi. 
 Colle Don Bosco to miejsce, gdzie 16 sierpnia 
1815 roku narodził się Janek Bosko. Ten fenomenalny 
człowiek dosłownie zaraził młodzież swoją wiarą,  
o czym doskonale wiedzą salezjanie działający do dziś 
na całym świecie. Zaraził także nas. Jego ducha mogli-
śmy poczuć nie tylko dzięki wędrówkom po okolicz-
nych wzgórzach czy mszom świętym w małych uro-
czych kościółkach, ale też poprzez osobę naszego 
przewodnika – ks. Tomka Hawrylewicza, który spę-
dziwszy już  kilka lat na Colle, zgodził się przekazać 
nam cząstkę salezjańskiej duchowości. Jego humor, 
zamiłowanie do błotnistych ścieżek (wyraźnie odczuli 
to ci, którzy szorowali buty co drugi dzień), umiejęt-
ność rozmawiania z każdym i zwykła prostota poka-
zały nam to, co kiedyś swoim wychowankom pokazał 
ksiądz Bosko. 
 Nasze rekolekcje nie skończyły się na Colle 

Tydzień na Colle  

Don Bosco 

13.06.2014 - Zakończenie roku 

szkolnego dla klas III Zasadni-

czej Szkoły Zawodowej. 

23-25.06.2014 - Egzaminy po-

twierdzające kwalifikacje za-

wodowe. 

26.06.2014 - Zakończenie roku 

szkolnego. 

Komers gimnazjalistów 2014 
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Don Bosco. Ksiądz Bosko nie istnieje bez Turynu i Val-
docco (gdzie znajduje się też Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia i Całun Turyński), odwiedziliśmy Matusię 
Małgorzatę w Capriglio. Nie zabrakło wycieczki  
w malownicze góry do Sagrada San Michele, pełnej 
wspaniałych widoków ze szczytów na jezioro i znad 
jeziora na szczyty. Jak u księdza Bosko zawsze był czas 
na zabawę, tak i na naszych rekolekcjach był czas na 
relaks – czyli całodniowa wycieczka nad morze i oka-
zja do kąpieli i opalania się. W całej gamie zajęć, space-
rów, rozmów, pogodnych wieczorków, koncertów, 
modlitw - w tym także całonocnej Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, wspólnych posiłków i wielu innych 
każdy znalazł coś dla siebie. 
 Żal było wracać. Tydzień wystarczył, by dom 
księdza Bosko stał się naszym domem, ale musieliśmy 
wrócić do Polski. Jednak wróciliśmy o wiele bogatsi. 
Każde odwiedzone miejsce, każde słowo kapłana, każ-
da msza święta i każda chwila własnej cichej rozmowy 
z Bogiem zostawiły w nas ziarno, które z biegiem cza-
su powinno wykiełkować. Oby przyniosło obfity 
owoc. 
 
   DARIA SOSNA 

 15 lipca po raz piąty animatorzy i wolontariusze z naszego Oratorium wyjechali na Ukrainę.  
W tym roku grupa liczyła 17 osób, w tym dwóch kleryków, którzy również włączyli się w opiekę nad 
nami. Przez pierwsze dni, kontynuując tradycję, cała nasza grupa wzięła udział w pieszej pielgrzym-
ce do Berdyczowa, gdzie znajduje się sanktuarium Maryjne. Przez cztery dni pokonywaliśmy swoje 
słabości i znosiliśmy trud pielgrzymowania. Czas, który wypełniony był wspólną modlitwą, śpie-
wem i wzajemną pomocą, wszyscy zapamiętamy i postaramy się, aby zaowocował w przyszłości.  
 W niedzielę części animatorów udało się zwiedzić Kijów. Zobaczyliśmy m.in. Cerkiew św. 
Andrzeja, pomnik Michaiła Bułhakowa i Złotą Bramę. Chyba dla każdego największym przeżyciem 
było przejście przez Majdan Niepodległości, który niedawno tak często mogliśmy oglądać w telewi-
zji. Po powrocie z pielgrzymki, dzieląc się na mniejsze grupy, rozjechaliśmy się do trzech różnych 
placówek. 

 Szóstka animatorów z klerykiem Janu-
szem jako opiekunem wzięła udział w Dekatlo-
nie, czyli obozie sportowym dla młodzieży. 
Pierwszy dzień spędziliśmy, sprzątając teren, na 
którym rozbiliśmy namioty i zbudowaliśmy 
scenę. Niestety pogoda nam nie sprzyjała i mu-
sieliśmy radzić sobie z deszczem i błotem. Pomi-
mo tej przykrej niespodzianki humory wszyst-
kim dopisywały i następnego dnia Dekatlon 
2014 ruszył pełną parą. Przełamując nieśmiałość 
i barierę językową, poznawaliśmy się nawzajem 
i pracowaliśmy w swojej grupie. Zmagaliśmy się 
m.in. w biegu z przeszkodami, parku linowym, 
biegu na orientację, kajakach, a nawet w paint-
ballu, który w tym roku udało się zorganizować 
po raz pierwszy. Wieczorami wspólnie tańczyli-
śmy, bawiliśmy się, wciąż wzajemnie się pozna-
jąc i tworząc wspaniałą, rodzinną atmosferę. Po 
sześciu dniach spędzonych na łonie natury, wy-
pełnionych radością, spotkaliśmy się po raz 
ostatni przy scenie, aby podsumować wspólnie 
spędzony czas i nagrodzić grupy. Na koniec 

organizatorzy rozdali uczestnikom kolorowe 
balony, które wypuściliśmy w niebo, a wraz  
z nimi nasze marzenia. Pożegnanie nie było ła-
twe, pomimo bariery językowej i zaledwie tygo-
dnia spędzonego razem zawiązało się wiele 
przyjaźni i każdy ma nadzieję na ponowne spo-
tkanie w przyszłym roku. 

 JOANNA URBAŃCZYK 

KOROSTYSZEW 
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  Część z nas została wysłana do innej placówki. 
21 lipca ksiądz Vitaliy, kleryk Marcin i my - grupa wo-
lontariuszy z Oświęcimia - rozpoczęliśmy sześciodnio-
we rekolekcje dla młodzieży ukraińskiej w Przemyśla-
nach. Tematem, wokół którego się skupialiśmy, było 
sześć prawd wiary. Już w pierwszych dniach nawiąza-

ły się dobre relacje między nami i stworzyliśmy wspól-
notę ludzi, którzy się lubią i chcą ze sobą przebywać. 
Każdą grupę prowadził jeden polski wolontariusz, sta-
rając się stworzyć dobrą atmosferę oraz przybliżyć 
wiarę w Jezusa, świadcząc o Nim własnym przykła-
dem.  

Głównym i najważniejszym punktem każdego 
dnia była Msza Święta, którą odprawiał ksiądz Vitaliy, 
prowadzący tamtejsze oratorium. Uczestnicy w więk-

szości znali dość dobrze nasz język, ponieważ często  
w swoich rodzinach mieli kogoś, kto był Polakiem, 
więc nie mieli problemu, by nas zrozumieć. W planie 
dnia obok porannej rozgrzewki i pracy w grupach zna-
lazły się również warsztaty teatralne. Podczas tych za-
jęć integrowaliśmy się poprzez różne ćwiczenia aktor-
skie i rozwijaliśmy swoje zdolności artystyczne. Owo-
cem tych spotkań na scenie była pantomima „Life-
house” wykonana przez uczestników. W sobotę, ostat-
niego dnia naszych rekolekcji, nadszedł czas zakończe-
nia tych wspaniałych dni wspólnej modlitwy, zabaw, 
śpiewu i przebywania ze sobą w miłej atmosferze. Za-
miast pogodnego wieczoru udaliśmy się tego dnia na 
ognisko i wspólne świętowanie ostatnich chwil razem. 
Pożegnaniom nie było końca do tego stopnia, że jesz-
cze następnego dnia udaliśmy się do Bibrki na uroczy-
stą Msze Świętą Odpustową i poczęstunek, który przy-
gotowali dla nas salezjanie z oratorium istniejącego 
przy parafii. W poniedziałek udaliśmy się do Lwowa, 
oddaliśmy cześć „Orlętom Lwowskim’’ oraz zwiedzili-
śmy Starówkę. Wieczorem dojechali do nas wolonta-
riusze, którzy prowadzili jeszcze dwie różne akcje  
w innych placówkach i wspólnie, przy dobrej zabawie 
i tańcach z młodzieżą z Przemyślan, spędziliśmy ten 
ostatni wieczór, kończąc go modlitwą. 

Czas spędzony na Ukrainie dał nam wiele do-
brego. Poznaliśmy wspaniałych ludzi i nawiązały się 
nowe przyjaźnie. Mogliśmy dać coś z siebie i pomóc 
innym ludziom, którzy tego potrzebują. W zamian za 
nasza dobrą wolę otrzymaliśmy wiele pięknych wspo-
mnień i wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia  
i znajomości. 

PRZEMYŚLANY 

ŻYTOMIERZ 

 Podczas tegorocznego pobytu na Ukrainie 
ruszyliśmy działać do nowego miejsca – Żytomierza, 
miasta, które co roku gości nas, gdy pielgrzymujemy 
do sanktuarium w Berdyczowie. We współpracy  
z gospodarzami Katolickiej Szkoły Ukraińsko-
Włoskiej „Wszechświat” oraz animatorami z Korosty-
szewa przygotowaliśmy półkolonię dla dzieciaków  
z miasta.  

 Codzienne zajęcia od 9.00 do 15.00 były dla 
nas niezwykłą szkołą porozumiewania się z podo-

piecznymi zbitką polsko-ukraińskich słów połączo-
nych z gestami, bez których czasami byłoby ciężko 
przekazać pewne treści. Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, zajęcia plastyczne i pogadanki w grupach 
dały nam i dzieciakom wiele radości i powodów do 
śmiechu. Ostatniego dnia przeprowadziliśmy loterię  
z nagrodami dla dzieci z udziałem ich rodziców  
i dziadków. Następnie nasi podopieczni wystawili 
dwie sztuki teatralne: „Królewnę Śnieżkę i siedmiu 
krasnoludków” oraz  „Kopciuszka”, do których wy-
konali dekoracje i przywdziali kolorowe kostiumy. 
Ogólne zadowolenie i wesołość udzielały się wszyst-
kim. Kolejnym punktem programu była wspólna Eu-
charystia będąca zwieńczeniem naszej misji w Żyto-
mierzu. Na sam już koniec zostały pożegnania, uści-
ski, łzy i nadzieja na dalszą współpracę w kolejnych 
latach. 
 To, co przeżyliśmy w tej oddalonej od cen-
trum miasta, usytuowanej w zacisznym lesie szkole, 
na pewno zostanie w nas na długo i będzie rzeczywi-
stością, do której chętnie będziemy wracać myślami. 

 DAWID SZYDŁO 

 JUSTYNA BAŚCIK 
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„Razem” — projekt polsko-ukraiński 

Sierpień dla oratorium świę-
tego Jana Bosko okazał się miesiącem 
odwiedzin. Między innymi zawitali 
do nas przyjaciele z Ukrainy. Stało 
się to możliwe dzięki polsko-
ukraińskiemu spotkaniu artystyczne-
mu i kulturalnemu „Razem” odby-
wającemu się podczas VII Małopol-
skiego Festiwalu „Jackowe Granie” 
w ramach otwartego konkursu ofert 
pn. „Małopolskie dziedzictwo - bon 
edukacyjny”. 
 Ukraińcy wspólnie z naszy-
mi wolontariuszami spędzili 7 dni. 
Warto podkreślić, że dzięki uprzej-
mości polskich wolontariuszy i przy-
jaciół Oratorium, nasi goście nocowa-
li w polskich domach. W ciągu trzech 
dni podzieleni na dwie grupy przy-
gotowywali przedstawienie teatralne 
pt. „Obraz” w reżyserii Dawida Szy-
dło i pani Urszuli Englert oraz wyko-

nali kolorowy mural. Mimo tak krót-
kiego czasu przygotowania efekty 
pracy ukraińsko- polskiej były osza-
łamiające. Zarówno przedstawienie 
teatralne, jak i pięknie pomalowany 
fragment muru są godne podziwu. 
Dzięki wspólnej pracy uczestnicy 
projektu bardzo się ze sobą zaprzy-
jaźnili i pomimo długich godzin spę-
dzonych na przygotowaniach spek-
taklu i malowaniu muralu uśmiechu 
i energii im nie brakowało.  
 Po premierze spektaklu  
i odsłonięciu muralu nadszedł czas 
na zwiedzanie i odpoczywanie. Nasi 
przyjaciele odwiedzili Wadowice, 
Kraków, Wisłę oraz poznali troszkę 
bliżej Oświęcim i okolice. Myślę, że 
te odwiedziny zarówno dla gości, jak 
i dla gospodarzy były wspaniałą  
i niezapomnianą przygodą. 
  

 ŻANETA FLASZ 

Festiwal Młodych w Medjugorie  

 Kilkuosobową grupą wybraliśmy się do Med-
jugorie, gdzie w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia odby-
wał się 25 Festiwal Młodych. Przyciągnął on przede 
wszystkim młodzież z całego świata. Pierwszego dnia 
wieczorem, po wspólnym różańcu, miało miejsce uro-
czyste otwarcie festiwalu. Przedstawiciele młodzieży  
z różnych krajów powitali jego uczestników. Następnie 
odprawiona została Msza Św., po której nastąpiła ado-
racja Najświętszego Sakramentu.  
 Dopołudniowy program festiwalu obejmował 
m.in. katechezę i świadectwa, a kończyła go wspólna  
modlitwa  Anioł Pański. Po południu program rozpo-
czynały świadectwa. Można było usłyszeć m.in. świa-
dectwo lekarza, któremu udało się wyjść z nałogu,  
a także świadectwo Iwana, jednej z osób mających obja-
wienia. Następnie wszyscy odmawiali modlitwę różań-
cową. Każdą dziesiątkę prowadził przedstawiciel mło-
dzieży z innego kraju. Później była Msza Św. i adoracja. 
W niedzielę do południa odprawiane były Msze Św.          
w różnych językach. W ramach programu wieczornego 
można było także obejrzeć spektakl Credo, którego treść 
nawiązywała do Biblii. Nieodzowne dla każdego oka-
zały się telefony komórkowe i słuchawki. Dzięki temu 
można było skorzystać z tłumaczenia symultanicznego, 
co pozwoliło w pełni uczestniczyć w programie festi-
walu. Cały czas towarzyszył wszystkim międzynaro-
dowy chór, który przygotowywał się przez cały rok. 
Do prawie każdej pieśni i piosenki religijnej siostry za-
konne prezentowały układy choreograficzne, a uczest-
nicy festiwalu bardzo szybko je opanowali. Kiedy koń-
czył się wieczorny program, mało kto zmierzał do wyj-

ścia. Chór nadal śpiewał, a wraz z nim wszyscy zgro-
madzeni na placu przed ołtarzem polowym. Oczywi-
ście nie obyło się przy tym bez wcześniej opanowanej 
choreografii. W końcu jednak trzeba było udać się na 
wypoczynek przed kolejnym dniem. Mimo późnych 
godzin wieczornych ulice Medjugorie nadal tętniły ży-
ciem. Można było spotkać wielu młodych ludzi, którzy 
wracając na nocleg, nucili piosenki festiwalowe. 
 Co jeszcze można zobaczyć w Medjugorie  
i okolicy? Byliśmy w kościele św. Jakuba, w którym 
pielgrzymi modlą się przed figurą Matki Bożej z Med-
jugorie. Po stromej i kamienistej ścieżce wyszliśmy na 
Górę Objawień, gdzie można spotkać rzesze pielgrzy-
mów z całego świata. Odwiedziliśmy też siostry zakon-
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ne ze Wspólnoty Błogosławieństw. Mieli-
śmy także okazję zwiedzić zamek Nancy 
i Patricka, w którym właściciele przyjmu-
ją osoby duchowne, a także grupy piel-
grzymkowe. Zobaczyliśmy również ko-
ściół w Tihalinie. Znajduje się tam figura 
Matki Bożej. To do niej najbardziej po-
dobna jest Matka Boża z Medjugorie. By-
ło też coś dla ciała, czyli przepiękne Wo-
dospady Kravica, określane jako kawałek 
raju w Bośni i Hercegowinie. 

 Ale wszystko co dobre, szybko 
się kończy.  5 sierpnia wieczorem nastąpi-
ło uroczyste zakończenie 25 Festiwalu 
Młodych w Medjugorie (indywidualnie 
można było jeszcze wejść na Krizevac, 
gdzie wcześnie rano miała zostać odpra-
wiona Msza Św.) Pozostały jednak  wspo-
mnienia. A ja zapraszam Cię, Młody 
Przyjacielu, na kolejny festiwal w przy-
szłym roku. Przekonaj się sam, że warto 
jest pojechać i wziąć w nim udział.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

 KS. ANDRZEJ POLICHT 

Na pielgrzymim szlaku 

Zapisując się, nie musisz się martwić limitem 
miejsc. Czy decydujesz się na to po raz pierwszy, pięt-
nasty, jesteś uczniem, osobą w średnim wieku czy też 
należysz do jakże aktywnej starszej młodzieży, z pew-
nością znajdziesz tu miejsce dla siebie. No i najlepsze 
– fakt, iż zapisu dokonujesz na kilka dni przed rozpo-
częciem, nie oznacza, że nie wyczekujesz już prawie 
od roku. No, chyba że jesteś pierwszakiem – w takim 
wypadku nierzadko decydujesz się na udział w ostat-
niej chwili. 

W tym roku Oświęcimska Piesza Pielgrzymka do 
Częstochowy po raz trzydziesty pierwszy przemie-
rzyła szlak do Pani Jasnogórskiej. Pięciodniowa wę-
drówka to niezwykły czas, podczas którego każdy bez 
problemu znalazł chwilę na osobistą rozmowę z Chry-

stusem, z Jego Matką, ale również z bratem czy sio-
strą. Ten sposób zwracania się do siebie we wspólno-
cie, jaką tworzymy. Traci na znaczeniu wiek, status 
materialny, wykształcenie. Odkrywamy Chrystusa  
w ludziach, o których później myślimy: „Tak długo 
się znamy, a właściwie wcale się nie znaliśmy” albo 
odwrotnie: „Jaka szkoda, że nie znaliśmy się wcze-
śniej”. 

Nie da się zaprzeczyć, że pielgrzymka nieroze-
rwalnie wiąże się z trudami. A to zaczynają boleć no-
gi, to znowu plecak staje się za ciężki. Do tego dołącza 
pogoda, choć trzeba przyznać, że w tym roku była dla 
nas bardzo łaskawa – deszcz dopadł nas dopiero na 
Mszy na Jasnej Górze. Za tą pogodę należą się ogrom-

ne podziękowania Panu Bogu. A także za to, że mimo 
całego trudu, zmęczenia, pozwolił nam wszystkim 
osiągnąć cel – dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

 Brzmi to wszystko bardzo poważnie… Bo, tak 
generalnie, pielgrzymka jest poważną sprawą. Nie 
każdy zdaje sobie z tego sprawę w momencie jej roz-
poczynania, ale do każdego to w końcu dociera. Dla-
czego? Pozwolę sobie wyjaśnić to, przywołując pewną 
myśl ks. Polichta (skądinąd obecnego na pielgrzymce 
i będącego jej przewodnikiem) wypowiedzianą w tym 
roku na Colle don Bosco. Zgodnie z nią, to Bóg nas 
poszukuje i to Bóg nas znajduje oraz daje nam się do-
świadczyć, a my mamy się jedynie rozglądać, mieć 
oczy i uszy otwarte i nie przeszkadzać mówić i działać 
Bogu. Podczas pięciu dni pielgrzymki do każdego, kto 
tylko miał choć trochę oczy i uszy otwarte, Chrystus  
z pewnością zaglądnął, dając tym samym okazję do 
rozmowy o tym wszystkim, co nas trapi, co nas cie-
szy, o tym, co nieśliśmy w tej pielgrzymce do Jasno-
górskiej Pani.  

Jakie skojarzenia zatem wywołuje w myślach 
hasło „pielgrzymka” u członków „dwójeczki” (czyli 
grupy żółtej, salezjańskiej)? To okrzyki, z „Janek, Ja-
nek B., Janek Bosko Ole!” na czele, kolorowe flagi, 
piosenki i wspaniały, radosny nastrój.  

Czasem przychodził jednak taki moment, którym 
nasz przewodnik, czyli ks. Andrzej Policht, spokoj-
nym głosem prosił: „Wyłączamy nadajniki, włączamy 
odbiorniki”. Wtedy następował czas konferencji, gło-
szonych przez kleryków. Tematy konferencji związa-
ne były oczywiście z hasłem tegorocznej pielgrzymki 
„Świadkowie Wiary w Jezusa Chrystusa. Nie lękajcie 
się być świętymi.”  

O pieszej pielgrzymce można pisać, pisać, mó-
wić, opowiadać… bez końca. Czy to znaczy, że da się 
odpowiednio przekazać atmosferę? Można próbować. 
I wszystkich zachęconych tym moim próbowaniem 
zapraszam już dziś na przyszłoroczną XXXII Pieszą 
Pielgrzymkę Oświęcimską. Do zobaczenia na piel-
grzymim szlaku. 
 

DOMINIKA GRZEŚKO 
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 Obóz integracyjny w oświęcimskiej szkole 
salezjańskiej trwał od 14 do 18 sierpnia 2014r. Dla 
większości nowych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych było to pierwsze wspólne spotkanie. Kie-
rownikiem obozu był ks. Andrzej Policht, a opie-
kunami klerycy i wychowawcy nowych klas 
pierwszych.  
   Program obozu był bardzo różnorodny. 
Zwiedziliśmy hitlerowski obóz zagłady - Muzeum 
Auschwitz, gdzie poznaliśmy tragiczną historię 
setek tysięcy zamordowanych więźniów. W ra-
mach Małopolskiego Festiwalu Jackowe Granie oraz 
w związku z obchodami święta patrona miasta, 
św. Jana Bosko, wzięliśmy udział w kilku koncer-
tach na oświęcimskim Rynku – adresowanych 
głównie do młodzieży oraz w Sanktuarium Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych, gdzie wystąpił ce-
niony na świecie Ukraiński Chór Cerkiewny 
„Kalophonia”. 

Podczas kilku dni obozu wspólnie śpiewa-
liśmy, jedliśmy, modliliśmy się i bawiliśmy. 
Wszystko ukierunkowane zostało na naszą inte-
grację. Dla uczniów, którzy nie zetknęli się wcze-
śniej z salezjańskim duchem, nowością była nauka 
tańca. Polka, belgijski, łódeczka oraz tańce linearne 
okazały się formami do opanowania. Pod-
czas Jackowego Grania pobiliśmy rekord – na pły-
cie Rynku zatańczyło 110 par.  

Odbyliśmy wycieczkę do Ośrodka Misyj-
nego w Krakowie, gdzie mieliśmy szansę zobaczyć 
i posłuchać, jak działają wolontariusze na misjach 
w krajach globalnej Północy.  

Jako jedni z pierwszych mogliśmy podzi-
wiać mural zdobiący mur Zakładu Salezjańskiego. 
Malowali go wspólnymi siłami Polacy 
oraz Ukraińcy, którzy spędzali wakacje w Polsce. 

Ta sama grupa przygotowa-
ła  również spektakl 
„Obraz”, który mogliśmy 
obejrzeć na szkolnej świetli-
cy. Reżyserem, twórcą sce-
nariusza i scenografii była 
pani Urszula Englert i Da-
wid Szydło, a realizację pro-
jektu wspierała pani Anna 
Tobiasiewicz. 
   Obóz integracyjny 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego to świetna spra-
wa. Człowiek zdąży się oswoić i przyzwyczaić do 
nowych osób, a także do ścian i korytarzy budyn-
ku, w którym będzie kontynuował naukę. Oszczę-
dziło nam to niemałego stresu, jaki niesie ze sobą 

pierwszy września i nowa szkoła. Każdy się już 
trochę zadomowił i zdołał poznać współtowarzy-
szy. 

 Integrujmy się! 

UCZESTNICZKA AGNIESZKA J. 

Gimnazjaliści w Lubogoszczy  

Dnia 16 sierpnia 2014r. przyszli uczniowie Gimnazjum Towarzystwa Sa-
lezjańskiego wraz z wychowawcami i animatorami wyjechali na obóz integracyj-
ny do Lubogoszczy. Kierownikiem obozu był ks. Andrzej Urbańczyk. Po zakwa-
terowaniu się zostaliśmy podzieleni na 7 grup. Każda z nich wymyśliła swoją na-
zwę i okrzyk. Przez resztę obozu w tychże grupach bliżej poznawaliśmy postać 
ks. Jana Bosko oraz uczestniczyliśmy w różnych konkurencjach.  

Codziennie dana grupa miała wyznaczone jakieś zadanie, np.: modlitwa 
(wieczorna lub poranna ), nakrywanie do posiłków, sprzątanie po spotkaniach. 
Ks. Andrzej zadbał o to, aby podczas obozu nie było czasu na nudę. Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczył nam „Wieczór Trzech Kłamców”, gra w „Podcho-
dy”,  „Bitwa Kolorów” oraz dyskoteka. Każdy z nas mógł rozwijać swoje pasje  
w następujących kołach zainteresowań: tanecznym, muzycznym, plastycznym, 
rekreacyjnym, sportowym, turystycznym i fotograficznym. Każdego dnia mieli-
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śmy okazję przystąpić do sakramentu pokuty i po-
jednania oraz przyjąć komunię świętą. 

 Na wielki finał wychowawcy przygotowali 
dla nas spływ pontonem po Dunajcu, czyli rafting. 
Powróciliśmy przemoczeni do suchej nitki. Wieczo-
rem spotkaliśmy się na czuwaniu (Taize), w którym 

mieliśmy okazję  pomodlić się wspólnie przy blasku 
świec i posłuchać świadectwa diakona Mateusza.  
W ostatni dzień, 23 sierpnia, odbyło się uroczyste 
pożegnanie. Była to także okazja do podziękowania 
naszym animatorom i wychowawcom. Wróciliśmy 
wypoczęci i wzbogaceni o nowe przyjaźnie.                                                                                                

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

UCZENNICE KLASY I GIMNAZJUM 

 Podczas wakacji 
w naszym oratorium od-
były się dwie półkolonie 
dla dzieci. Pierwszą  
z nich z radością otwiera-
liśmy wakacje, druga zaś 
miała miejsce w ostatnim 
tygodniu sierpnia. Te 

dwa turnusy zgromadziły prawie setkę 
dzieci. Każdego dnia na spotkaniach w gru-
pach mówiliśmy o skarbach, takich jak: ży-
cie, rodzina, przyjaźń, współpraca, marze-
nia czy wiara. Wspólnej zabawie towarzy-
szyły także konkursy z nagrodami, zajęcia 
teatralne i zawody sportowe. Niewątpli-
wym urozmaiceniem było spotkanie z mi-
sjonarzem – ks. Romanem Sikoniem, który 
opowiedział nam o swojej pracy w Bangla-

deszu. Na tym jednak nie koniec atrakcji, 
ponieważ wybraliśmy się także na dwie 
wycieczki. Pierwszy turnus odwiedził Mini 
Zoo, drugi zaś miał okazję zobaczyć Wioski 
Świata, czyli Park Edukacji Globalnej  
w Krakowie.   

 Układając plan, staraliśmy się, by 
zarówno ciało, jak i duch były zadowolone. 
Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyli-
śmy modlitwą oraz słówkiem, a ostatniego 
dnia wspólnie uczestniczyliśmy we mszy 
świętej. Sądząc po uśmiechniętych twarzach 
zarówno dzieciaków, jak i ich rodziców oba 
turnusy były w 100% udane. Dlatego też 
mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie 
podczas ferii zimowych.   

Półkolonie w Oratorium 

KS. ANDRZEJ URBAŃCZYK 

Podczas obozu gimnazjaliści pochodzący  
z terenu Oświęcimia i okolic mieli okazję do odkry-
wania i poznawania bogactwa regionu, jakim jest 
Małopolska. Dokonywało się to zarówno poprzez 
realizację programu wychowawczego o ks. Bosko, 
jak i poprzez poznawanie fauny i flory podczas wy-
cieczek po ścieżkach edukacyjnych. Spływ pontono-
wy przełomem Dunajca pozwolił uczestnikom od-
kryć piękno pienińskiego krajobrazu i wartość ak-
tywnego wypoczynku. Do wzmocnienia tożsamości 

regionalnej i poznania dziedzictwa kulturowego re-
gionu przyczyniły się między innymi: spacer ścieżką 
widokową, zwiedzanie Mszany Dolnej oraz zwie-
dzanie najstarszej parafii katolickiej na Podhalu  
w Ludźmierzu. Mamy nadzieję, że również w przy-
szłym roku młodzież tak chętnie weźmie udział  
w naszym przedsięwzięciu promującym markę Ma-
łopolska i ukazującym piękno naszego wojewódz-
twa.    

 

 MARYSIA TRĘBACZ 
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Przejście do innego świata...  

 „Jeśli sądzisz, że w dobie kompu-
terów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza 
wśród dzieci, to niezawodny znak, że je-
steś mugolem!” Któż nie zna tego cytatu? 
Dla człowieka posiadającego zamiłowanie 
do książek nieczytanie jest czymś niezro-
zumiałym. Jest to jednak sprawa indywi-
dualna. Jedni lubią czerwień, inni odcienie 
brązu, góry albo morze, ci wolą kawę,  
a tamci herbatę... Tak samo jest z książka-
mi – jedni czytają, a inni nie. Jako osoba 
wychowana w domu pełnym książek kur-
czowo trzymam się myśli, że czytanie 
kształtuje nasz światopogląd i charakter. 
 Tyle dobrych historii czeka na nas! 
Książki mają wielki wpływ na nasze życie: 
poszerzają horyzonty, przekazują nowe 
informacje, bogacą słownictwo, przenoszą 
nas w fantastyczny świat. Dziwne uczucie 
ogarnia czytelnika, gdy nie może skupić 
się na kolejnej lekturze, ponieważ jego my-
śli nie powróciły jeszcze ze świata po-
przedniej. Gdy otwiera się książkę, to jak-
by uchylić drzwi do innego świata. Jak 
drzwi starej szafy kryjącej przejście do 
Narnii. Niektóre powieści są tak dobre, że 
powraca się do nich wciąż i wciąż. 
 O książkach nie można powie-
dzieć nic złego. Rozwijają nas  - zarówno 

te w wersji elektronicznej, jak          
i  tradycyjnej – papierowe     
z okładką. Ograniczyć nas może 
jedynie kolejka po dany tom w bibliotece. 
Będąc w księgarni, nie mam ochoty z niej 
wychodzić. Książki zerkają na mnie z pó-
łek,  a  ja  chciałabym  je wszystkie 
zabrać ze sobą i czytać, czytać, czy-
tać...   
 Manewrowanie słowem to 
trudna sztuka. Pisarz, którego po-
dziwiamy, staje się naszą bratnią 
duszą, chociaż nie wie o naszym 
istnieniu. Jego styl, światopogląd, 
historia, którą stworzył, stają się po 
części nasze.  

Tak jak wyjście na siłownię 
jest treningiem dla naszych mięśni, 
przeczytanie książki jest treningiem 
dla naszego mózgu. A co liczy się  
w człowieku najbardziej, jeśli nie 
sprawny mózg, otwarty umysł  
i wyobraźnia? Nie zamykamy się  
w schematach, uczymy się myśleć 
samodzielnie. Słyszałam, że człowieka 
można poznać po jego domowej bibliotece. 
A o czym może świadczyć dom z kompu-
terem, ale pozbawiony książek? 

Felieton  

AGNIESZKA JANCZY 

Kijów—pomnik rewolucji 

 Zawsze chciałam zobaczyć Kijów. 
Być na Ukrainie tyle razy, zaledwie godzi-
nę drogi od stolicy i jej nie zobaczyć, ni-
gdy nie mieściło mi się w głowie. Od kilku 
miesięcy Kijów nie był już „tylko” stolicą, 
raczej żywym pomnikiem rewolucji.  
 Przywitały nas wysokie budynki, 
bogate kamienice, stosy reklam, zabiegani 
ludzie, kolorowe wystawy sklepów – sto-
lica jest w końcu nadal stolicą. W miarę 
zbliżania się do Majdanu Niepodległości 
krajobraz nieco się zmieniał. Co na przy-
kład? Długi mur z dziesiątkami uśmiech-
niętych twarzy ludzi młodych i nie tylko. 
Czarno-biały. Można domyślać się, dla-
czego. Wokół plakaty apelujące o pokój, 
patriotyczne hasła wymalowane sprejem, 
najróżniejsze naklejki, plakaty jako oznaka 
buntu. Wydawać by się mogło, że wszyst-
ko to, co się tam zdarzyło zaledwie parę 
miesięcy temu, już dawno minęło. Nie 
było wojska, policji, granatów, palących 

się opon, nie słychać było strzałów ani 
krzyków. Zamiast tego ludzie spieszący 
się do pracy, turyści, miejscowi 
sprzedawcy pamiątek – zwykły 
zgiełk wielkiego miasta. Barykady 
zostały, pozostawione jako strażni-
cy rewolucji, pamiętające każdy 
strzał, każdy krzyk. Spalone opony, 
kostki brukowe, worki piasku, fla-
gi, namioty, które stały się domem, 
banery, zdjęcia ofiar, kwiaty, zni-
cze, podziurawione tarcze, na wpół 
spalone części choinki, którą  
w grudniu rozbierano w pośpiechu, 
by utrzymać płonącą barykadę, nie 
chcąc dopuścić do siebie oddziału 
Berkutu. Żółto-niebieskie wstążki 
upamiętniające bohaterów, którzy 
oddali swoje życie, walcząc w imię 
Ukrainy. Wszystko to nadawało 
miastu niesamowicie przerażający klimat. 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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Okropna świadomość, że stoisz pośrodku placu, na którym 
jeszcze parę miesięcy temu toczyła się prawdziwa wojna. 
Dziś Kijów znów wygląda jak dawniej. Jak gdyby nigdy nic, 
choć wojna toczy się dalej. Zniknęły opony, barykady, na-
mioty, ale nie ma mowy o zapomnieniu bohaterów rewolu-
cji i nie ma mowy o zapomnieniu takiego miejsca.  
 Niedawno Ukraina obchodziła 23. rocznicę odzy-
skania niepodległości. Kijów (nie wiem, jak to możliwe) jesz-
cze bardziej zapełniony żółto-niebieskimi symbolami świę-
tował, jak nigdy dotąd. Choć walki nadal trwają, kryzys go-
spodarczy daje się we znaki, ludzie nie tracą nadziei. Teraz 
nie można się poddać. Слава Україні! Героям слава! 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

MARYSIA TRĘBACZ 

DWADZIEŚCIA LAT WSPÓŁPRACY  
Wymiana  Oświęcim -Hanower  

Obchody 20-lecia wymiany między szkołami  
z Hanoweru i Oświęcimia odbyły się w dniach od 24 
do 26 kwietnia 2014 r. w Hanowerze. 

W dniu przyjazdu naszej grupy o godz. 1900 
miał miejsce wspaniały koncert rodziny Bejarano. 
Esther Bejarano jest byłą więźniarką obozów Au-
schwitz i Ravensbrück, ma obecnie 86 lat. Wystąpiła 
razem z synem Jerome, który skomponował muzykę 
do piosenek. Towarzyszyli im raperzy z Kolonii - Mi-
crophone Mafia. To oni wraz z rodziną Bejarano opra-
cowali projekt muzyczny, którego celem jest pomoc 
Esther w uporaniu się z traumatyczną przeszłością. 

W czasie głównej uroczystości, która odbyła 
się w Domu Regionalnym w Hanowerze, dokonano 
podsumowania  działań  w ramach Auschwitzbege-
gnungsprojekt. Wystąpili dostojni goście, a wśród nich 
Nadburmistrz Stefan Schostok, który podkreślił, jak 
ważne są wszelkie działania dla pokoju. Rozmowy  
i spotkania z ofiarami faszyzmu i byłymi więźniami 
obozów są konieczne, gdyż umożliwiają wzajemne 
poznanie.   

Hauke Jagau, prezydent Regionu Hanower, 
stwierdził, że Auschwitzbegegnungsprojekt to trudny 
temat, który dotyka ciemnej strony niemieckiej histo-
rii. Chociażby dlatego ta wieloletnia współpraca mię-
dzy szkołami z Polski i Niemiec budzi podziw. Mimo 

zmiany kierownictwa dalej trwa. Dotychczas wzięło  
w niej udział prawie 1800 młodzieży ze szkół zawodo-
wych. Dziś, gdy zaczyna brakować świadków tamtych 
wydarzeń, projekt nabiera szczególnego znaczenia. 
Nie wszystko da się opisać, pewne sprawy trzeba głę-
biej przeżyć, np. przez odwiedzanie miejsc pamięci. 
Dyrektor Szkoły BBS 6 Sternbeg był w Oświęcimiu  
w maju 2013 r., by odwiedzić grupę młodzieży biorą-
cej udział w wymianie. W kwietniu br. przyjechał ze 
swoją żoną i synem. Stał na wieży bramy śmierci  
w Birkenau, skąd widać pole o powierzchni 170 ha, na 
którym znajdowało się 300 baraków. Przyjechał, by im 
to pokazać, bo tego nie da się opowiedzieć. 

Wymiana ma wielkie znaczenie edukacyjne. 
Antysemityzm, rasizm to słowa, które nie przynoszą 
chluby ludzkości, żadnemu narodowi i domagają się 
okrzyku: „Nie wieder Krieg!”. Takie właśnie było 
przesłanie koncertu. 

Kolejnym zadaniem międzynarodowego pro-
jektu wymiany jest integracja młodzieży ze szkół za-
wodowych dwóch krajów. Nam, wychowawcom, leży 
na sercu, by wydobyć pewne zdarzenia, by one więcej 
się nie powtórzyły, by wyciągnąć wnioski z historii. 
Należy obnażyć ciemne strony ekstremizmu i ukazać 
przeżycia ludzi, którzy boleśnie go doświadczyli.  Pra-
cując za murem obozowym, w pobliżu drutów kolcza-
stych i krematoriów, uczestnicy wymiany stykają się 
bezpośrednio z historią. Młodzież polska i niemiecka 
pracuje nad pojednaniem i niemal dosłownie własnymi 
rękami umacnia dzisiejsze zjednoczenie w Europie. 
Dlatego właśnie to spotkanie jest spotkaniem rado-
snym. 

W czasie uroczystości głos zabrali również 
prezydent Miasta Oświęcim pan Janusz Chwierut oraz 
przewodniczący Rady Seniorów, pan Janusz Marsza-
łek. 

KS. MARIAN SKÓRA 
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Z ŻYCIA PARAFII 

Wakacje z Bogiem w Trzęsaczu  

 Schola Parafialna, dzieci uczęszczające do Szko-
ły Podstawowej nr 1 i ich przyjaciele w tym roku dzięki 
swoim Rodzicom, całorocznej pracy kiermaszowej oraz 
ludziom dobrej woli uczestniczyli w dziesięciodnio-
wych „Wakacjach z Bogiem” nad Morzem Bałtyckim  
w Trzęsaczu. To takie piękne miejsce, które owiane jest 
legendą w związku ze stojącym na klifie fragmentem 
ściany kościoła. Historia tego kościoła, pierwotnie od-
dalonego o 2 km od morza i stojącego w środku wioski, 
pokazuje, jak człowiek jest bezradny wobec żywiołów. 
 Geografia miejsca także jest ciekawa. Przez 
Trzęsacz przechodzi 15 południk wyznaczający czas 
środkowoeuropejski. Na nudę miejsca nie było! Na 
szlaku naszych wędrówek pojawiło się Świnoujście  
z fortem Gerharda, gdzie przeszliśmy ćwiczenia woj-
skowe w pruskim wojsku, z latarnią najwyższą na pol-
skim wybrzeżu oraz przejażdżką promem. Kolejnym 
miejscem był Kołobrzeg, a w nim Dziki Zachód w Zie-
leniewie, gdzie spędziliśmy czas z Indianami na prze-
jażdżkach konnych, ściankach wspinaczkowych, kulach 
wodnych, samochodach, jechaliśmy drabiniastym wo-
zem, przeżyliśmy fragment rajdu pustynnego jeepem  
i „gorączkę złota”. Niektórzy mieli szczęście dosiąść 
byka Rodeo. Oczywiście nie mogło obejść się bez space-
ru po Starym Mieście w Kołobrzegu oraz wizyty  
w Oceanarium, gdzie mogliśmy zapoznać się z piękny-
mi rybami mórz świata. Wspaniałe widoki polskiego 
wybrzeża podziwialiśmy w czasie jazdy nadmorską 
ciuchcią retro z Trzęsacza do Pogorzelicy. Bardzo ocze-
kiwanym przez wszystkim dniem była wizyta w parku 
linowym w Pobierowie. Każdy chciał spróbować swo-
ich sił i umiejętności na trasach umieszczonych między 
wysokimi drzewami. Dopingowaliśmy siebie nawza-
jem.  
 Spędziliśmy oczywiście wiele czasu w samym 
Trzęsaczu. Odwiedziliśmy Multimedialne Muzeum 15. 
Południka,  gdzie poznaliśmy historię i legendy Trzęsa-
cza. Codziennie chodziliśmy na plażę i kąpaliśmy się  
w morzu pod opieką czujnych ratowników. Urządzali-
śmy spacery do Rewala. Chodziliśmy także na pobli-
skiego Orlika, by „wyżywać się sportowo”. Nie brako-
wało dyskotek kolonijnych oraz ciekawych spotkań, np. 
lekcji z żywymi okazami (żabami, gadami, wężami), 

podczas których mogliśmy bliżej poznać świat przyro-
dy.  
 Codzienne uczestnictwo w Eucharystii, przyj-
mowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej, wspólna mo-
dlitwa i mnóstwo integracyjnych tańców i zabaw spra-
wiało, że odczuliśmy wspólnotę z Panem Bogiem i ze 
sobą wzajemnie.  
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do naszego wyjazdu: Rodzicom, bez których nic nie 
dałoby się zrobić. Parafianom, którzy chętnie korzystali 
z naszych kiermaszów i pomnażali nasze oszczędności 
oraz tym, którzy z ofiarnością napełniali nasze koszycz-
ki przez dwie niedziele. Byłemu Księdzu Proboszczowi 
Markowi Dąbkowi za to, że i tym razem wsparł nasz 
wyjazd i cieszył się z naszych radości. Przede wszyst-
kim zaś samemu Bogu za bezpieczeństwo, piękną po-
godę, cudowne wrażenia, dobrych ludzi i piękny świat. 
  

Kamesznica – szkoła życia czy przeżycia?  

SIOSTRA MAŁGORZATA 

 W dniach 7-16 lipca 2014 roku grupa 16 chłop-
ców z Liturgicznej Służby Ołtarza pod opieką ks. Karola 
Nadratowskiego przebywało na wakacjach w Kamesz-
nicy – położonej między Milówką a Koniakowem  
w Beskidzie Śląskim. Generalną zasadą tego wyjazdu 
było: chodzimy po górach! Nasze szlaki przebiegały 
przez Baranią Górę, Ochodzitę i inne górskie szczyty 

wokół naszego miejsca pobytu. Nie zabrakło przygód  
w czasie tych wędrówek. Wystarczyło skręcić w niewła-
ściwą ścieżkę i zaczynał się tor przeszkód. Błoto, po-
przewracane drzewa, bezdroża i inne przeszkody sta-
nowiły dla wielu ciężką przeprawę. Nie zabrakło także 
dni, w których pogoda nie pozwalała nam na chodzenie 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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po górach.  Wtedy wybraliśmy się 
do ośrodka w Istebnej, gdzie przez 
cały dzień byliśmy w parku wod-
nym. Czas spędzony na basenie 
pozwolił nam odpocząć i odprężyć się 
przed trudami wędrówek. Poza 
tym byliśmy w parku linowym  
w Milówce. Po przeszkoleniu 
chłopcy starali się przejść po linach 
od drzewa do drzewa. Wszyscy 
poradzili sobie z przeszkodami 
umieszczonymi prawie w koronach 
drzew. 

Codzienne modlitwy, msze 
święte odprawiane w miejscowym 
kościele parafialnym pogłębiły nasz 
wypoczynek. Dopełnieniem wycho-
wawczej strony wakacji były filmy, 
które pokazywały istotne wartości 
ludzkie i chrześcijańskie.  

Powrót do Oświęcimia był 

dla wielu upragnionym spotkaniem 
z rodzicami. Wszyscy uczestnicy 
wyrażali się pozytywnie o pobycie 
w Kamesznicy. Nie było poważ-
nych kontuzji; więcej raczej było 
narzekania na intensywność pro-
gramu – za dużo było chodzenia po 
górach, a za mało siedzenia przed 
telewizorem i korzystania z Interne-
tu.  

Wakacje okazały się jednak 
szkołą życia, które jest wielobarwne 
i ma rozwijać człowieka, pokazując 
trudności związane z warunkami 
atmosferycznymi i terenowymi. 
Nauczyły nas one przebywać ze 
sobą i poznać siebie. Czekamy na 
następne wyjazdy, także do Ka-
mesznicy, na ognisko, by urozmai-
cić naszą służbę dla parafii i Pana 
Boga.  

KS. KAROL NADRATOWSKI 
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Polskie Państwo Podziemne 

 

27.09. przypada 75 rocznica powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego, które związane było z władzami polskimi na 

emigracji w Londynie.  

Już od pierwszych dni września 1939 r. na ziemiach polskich 

rozwijał się ruch oporu. 27.09.1939 r. powstała Służba Zwycię-

stwu Polski. Zapoczątkowała ona pion wojskowy Polskiego Państwa Pod-

ziemnego, a jednocześnie jego istnienie. 13.11.1939 r. w jej miejsce powoła-

ny został Związek Walki Zbrojnej, który 14.02.1942 r. przekształcił się  

w Armię Krajową. W 1940 r. powstał pion cywilny Polskiego Państwa Pod-

ziemnego. Dzielił się on na pion polityczny i administracyjny. Pion poli-

tyczny tworzył powstały 26.02.1940 r. Polityczny Komitet Porozumiewaw-

czy. Była to reprezentacja polskich partii politycznych. 21.03.1943 r. Komitet 

przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną, a ostatecznie 

09.01.1944 r. w Radę Jedności Narodowej. W pionie administracyjnym dzia-

łała Delegatura Rządu na Kraj, która powstała 03.07.1940 roku. Na jej czele 

od 02.12.1940 r. stał Delegat Rządu na Kraj. Był on łącznikiem między Pol-

skim Państwem Podziemnym a władzami na emigracji. Polskie Państwo 

Podziemne uważne było za fenomen na światową skalę.  

 

R.J. 

KĄCIK  HISTORYCZNY  


