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ROK OBCHODÓW  

DWUSETLECIA URODZIN 

KSIĘDZA BOSKO 

 Moi drodzy bracia Salezjanie, moja droga 

Rodzino Salezjańska, droga młodzieży na całym 

świecie, a zwłaszcza młodzi animatorzy, katecheci  

i ci wszyscy, którzy są włączeni w Wielki Salezjań-

ski Ruch Młodzieżowy. Jesteśmy u progu rozpo-

częcia obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bo-

sko. (...) Z wielką przyjemnością zwracam się do 

Was wszystkich, aby podkreślić rzecz bardzo pro-

stą. Na pierwszym miejscu pragnę się zwrócić do 

moich braci Salezjanów – SDB, aby powiedzieć 

Wam, że w tym roku, który zaczynamy, roku uro-

dzin naszego Ojca, Księdza Bosco, naszym zamia-

rem – co już powiedzieliśmy, co powiedział rów-

nież poprzedni Przełożony Generalny – ks. Pascu-

al, i ja mówiłem przy różnych okazjach, nie jest 

zorganizowanie wielkich uroczystości, jakby cho-

dziło o pokaz sztucznych ogni; naszym zamiarem 

jest, abyśmy jako Zgromadzenie przeżyli ten rok 

jako czas, który pomoże nam pogłębić nasze korze-

nie. My, salezjanie SDB, posiadamy bardzo świeży 

program, wypracowany w czasie 27. Kapituły Ge-

neralnej, stąd też wielkim owocem tego roku Dwu-

setlecia mogłoby być niewątpliwie sprawienie, aby-

śmy wszyscy, we wszystkich naszych wspólnotach 

i placówkach na świecie, naprawdę żyli głębią mi-

styków zakorzenionych w Panu i Duchu, z brater-

stwem w naszych domach i naszych wspólnotach, 

co byłoby pociągające i czemu nie można byłoby 

się oprzeć; czyniąc to z zaangażowaniem, przeko-

naniem i  w postawie służby młodzieży, co rzeczy-

wiście doda bodźca i będzie wielkim świadectwem 

dla wszystkich. To jest wspaniały program i najlep-

szy owoc, jaki możemy wynieść z tego Dwusetle-

cia. Myśląc o naszej Rodzinie Salezjańskiej, do któ-

rej należymy, chciałbym podkreślić to, że wszyscy 

stanowimy część drzewa, które wyrosło z ziarna 

salezjańskiego charyzmatu, cudownej rzeczywisto-

ści dla całego Kościoła i dla całego świata, i sądzę, 

że wspaniałym owocem Dwusetlecia mógłby być 

ten: nie starajmy się przypodobać innym ani nam 

samym, nie podziwiajmy jedynie Księdza Bosko, 

ale raczej starajmy się, wchodząc od wyjątkowości 

każdej z naszych grup Rodziny Salezjańskiej, naśla-

dować go w tym, co u niego jest najbardziej istotne, 

w tym, co rzeczywiście Duch w nim wzbudził. To 

byłby kolejny wspaniały owoc tego Dwusetlecia.  

I na koniec, myśląc o młodych z Salezjańskiego Ru-

chu Młodzieżowego, animatorach, animatorkach, 

katechetach, należących do różnych grup wiary… 

chciałbym Wam niewątpliwie powiedzieć to samo, 

co dzisiaj powiedziałby Ksiądz Bosko: moi drodzy 

młodzi, młodzi świata, młodzi Kościoła, młodzi 

domów salezjańskich Was potrzebują; potrzebują 

Was, ponieważ to Wy jako pierwsi im towarzyszy-

cie, jako pierwsi dzielicie z nimi doświadczenie 

życia i wiary, które było Waszym udziałem, stąd 

też Waszym owocem tego Dwusetlecia jest zaanga-

żowanie Was wszystkich na rzecz tego posłannic-

twa salezjańskiego, posłannictwa księdza Bosko  

w świecie, realizowanego wspólnie z młodzieżą. 

 Niech Pan Was wszystkich błogosławi,  

a nasza Matka Wspomożycielka nadal ma Was  

w swej opiece, i oczywiście, niech ksiądz Bosko 

Wam towarzyszy w całym tym roku. Najlepsze 

życzenia dla Was wszystkich na całym świecie. 

Pomyślnego rozpoczęcia i pomyślnego roku Dwu-

setlecia urodzin Księdza Bosko. Pozdrawiam Was 

wszystkich, do zobaczenie wkrótce! 

 

 

KS. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME 

PRZEŁOZONY GENERALNY SALEZJANÓW 

   

 16 sierpnia 2014r. 

Źródło: salezjanie.pl  

Dwusetlecie: przesłanie Przełożonego Generalnego  



        3   

17.09.2014r. na Jasnej Górze odbyło się XIV 

Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Młodzież  

z całej Polski przyjechała do Częstochowy, aby 

wspólnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pierwsza 

część spotkania miała miejsce w auli Ojca Augusty-

na Kordeckiego.  

O godzinie 9:00 ksiądz Marcin Kaznowski 

oraz przewodniczący Rady Szkół Katolickich, 

ksiądz Zenon Latawiec, przywitali wszystkich obec-

nych. Myślą przewodnią tegorocznego forum były 

słowa świętego Jana Pawła II :  

„Człowiek staje się bardziej sobą przez  

coraz pełniejsze poznanie Prawdy”.  
 Około godziny 9:30 głos zabrał ksiądz Ma-

rek Studenski, duszpasterz i pedagog. Na początku 

swojej prelekcji zadał zgromadzonym fundamental-

ne pytania: „Kim jestem?”, „Kim jest człowiek i kto 

nim jest?”. Następnie wytłumaczył nam pojęcie 

godności. Przywołał w tym miejscu postać świętego 

Jana Pawła II, który przez całe swoje życie uparcie 

walczył o godność. Uświadomił nam, że na człowie-

ka nie powinno patrzeć się przez pryzmat tego, co 

posiada i co robi, lecz trzeba zwracać uwagę na to, 

jaki jest. Ksiądz Marek odwołał się również do oso-

by świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który 

bezinteresownie oddał życie za innego człowieka. 

Przykład ten obrazuje jego wielką godność oraz 

miłość do bliźniego. Później duszpasterz przedsta-

wił nam swoje świadectwo. Opowiedział o swojej 

cioci, która chorowała na zespół Downa. Dzięki niej 

zrozumiał prawdę o człowieku i otaczającym go 

świecie. Dowiedział się, że wartość człowieka za-

warta jest w jego wnętrzu a nie w fizyczności, wy-

glądzie zewnętrznym.  

Kolejnym mówcą był ginekolog - położnik 

Piotr Klimas. Tematem jego wykładu było odkry-

wanie piękna daru życia. Wyjaśnił nam pojęcie 

płodności, wprowadził w temat współżycia, anty-

koncepcji oraz chorób przenoszonych drogą płcio-

wą. Poruszył również temat metody zapładniania 

in vitro. Był to bardzo ciekawy wykład. Pan Piotr 

omówił kwestię nieustannie rozpatrywaną w me-

diach. Lekarz wielokrotnie powtarzał, że płodność 

jest wielkim darem i powinniśmy go szanować. 

Ważne jest to, aby poczekać na tę jedyną, ukochaną 

osobę i to właśnie z nią wziąć ślub i oddać się jej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w całości. W „Hymnie o miłości” świętego Pawła czy-

tamy: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest[…] nie do-

puszcza się bezwstydu.” Słowa te są potwierdzeniem 

prawdy o prawdziwej miłości, jak również postępo-

wania zgodnego z naszą wiarą.  

Następnym punktem spotkania była adora-

cja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez 

księdza Marcina Kaznowskiego. Zaraz po niej uda-

liśmy się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bo-

żej, w której nastąpiło uroczyste odsłonięcie obrazu, 

a następnie rozpoczęła się Msza święta z homilią. 

Eucharystii przewodniczył dyrektor naszej szkoły, 

ksiądz Zenon Latawiec, a homilię wygłosił ksiądz 

Marek Studenski. Po mszy celebrans zawierzył całą 

młodzież Matce Bożej.  

Finał XVI Ogólnopolskiego  Forum Mło-

dzieży Szkół Katolickich stanowił koncert zorgani-

zowany przez Młodzież Szkół Stowarzyszenia 

świętej Rodziny w Olsztynie.. Było to dziękczynie-

nie za kanonizację świętego Jana Pawła II. Bezpo-

średnio po koncercie udaliśmy się na Wały Jasno-

górskie, aby wziąć udział w drodze krzyżowej, któ-

rej intencją był pokój na świecie. Pogoda dopisywa-

ła nam cały czas, pięknie świecące słońce sprzyjało 

skupieniu w modlitwie.  

Spotkania młodzieży katolickiej są nie tylko 

okazją do umocnieniem naszej wiary, ale również 

ciekawą formą wymiany poglądów oraz odkrywa-

niem prawdy na temat otaczającego nas świata. Ja-

sna Góra jest idealnym miejscem do modlitwy, wy-

ciszenia oraz spotkania się z naszymi rówieśnikami 

i Matką Najświętszą.  

 

IWONA STRUMIŃSKA, MARTYNA KRAWCZYK  

Szkolna Kronika Wydarzeń...  

XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich  

w Częstochowie 
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Tydzień Wychowania to dzieło Komisji 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 

Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest obchodzony 

zawsze w tygodniu, w którym przypada uroczy-

stość świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci 

i młodzieży. Ta nowa inicjatywa Kościoła w Polsce 

ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest 

integralny rozwój człowieka. 

„Prawda fundamentem wychowania” to 

hasło IV już Tygodnia Wychowania trwającego od 

14 do 20 września. Jan Paweł II zapytany kiedyś  

o to, które słowa z Pisma Świętego są według niego 

najważniejsze, odpowiedział: „Poznacie prawdę,  

a prawda was wyzwoli”. Całe życie i działalność Jezu-

sa zmierzała do tego, by dać świadectwo prawdzie. 

Sam Chrystus mówi: „Ja się na to narodziłem i przy-

szedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Inspi-

racją do poszukiwania prawdy jest nie tylko cieka-

wość. Prawda stanowi podstawę normalnej egzy-

stencji, a jej brak jest zagrożeniem dla człowieka. 

Życie z Jezusem w nieustannym poszukiwaniu 

prawdy daje możliwość uniknięcia niebezpie-

czeństw współczesnych czasów. Popadanie w nało-

gi, przedkładanie świata wirtualnego nad realną 

rzeczywistością, czy też próby samobójcze wynikają 

z poczucia bezsensu i duchowej pustki. Ludzie sta-

rają się uciec od życia, często przez nich znienawi-

dzonego, bo pozbawionego głębszego sensu. Praw-

da pozwala człowiekowi w pełni doświadczyć celo-

wości życia. 

Odnalezienie prawdy, która jest fundamen-

tem, to być albo nie być człowieka, od tego zależy 

nasza cała egzystencja. 

                                                                        

MARTYNA SYMULA, KAMILA IDZIK 

Olimpijczyk Maciej Staręga odwiedził naszą szkołę  

  Dnia 15 września naszą szkołę odwiedziła osoba mająca szczęście 

startować w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sochi - pan Maciej 

Staręga – biegacz narciarski. Przez cały dzień uczniowie, którzy mieli za-

jęcia z wychowania fizycznego, mogli spotkać się ze sportowcem. Pan 

Maciej opowiadał im o swoich występach, treningach, dyscyplinie oraz 

wielu innych aspektach codziennego życia.  

 Olimpijczyk pokazał również kilka zdjęć z Sochi oraz oryginalny 

sprzęt, którego używa podczas treningu. Na długiej przerwie można było 

zobaczyć umiejętności pana Maćka na slackline (taśma z tworzywa 

sztucznego rozpięta nad ziemią). Uczniowie, mający odpowiednią ilość 

odwagi i szaleństwa, mogli spróbować swoich sił. Okazało się – zgodnie  

z przewidywaniami – że nikomu nie udało się pobić w tym trudnym wy-

zwaniu naszego gościa. 

 Spotkanie ze sportowcem takiej rangi było na pewno ciekawym 

doświadczeniem dla każdego z uczniów. Panu Maciejowi Starędze dzię-

kujemy za wizytę i życzymy mnóstwa sportowych osiągnięć i sukcesów. 

Mówi się, że występ na Igrzyskach Olimpijskich to marzenie każdego sportowca.  

JAN LELITO 
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 Wszyscy uczniowie naszej 

szkoły wiedzą, że założycielem Rodzi-

ny Salezjańskiej był św. Jan Bosko. Gdy 

zmarł, Zgromadzeniem zaopiekował 

się bł. Michał Rua, natomiast jego na-

stępcami byli kolejni generałowie. 

 Tego roku pieczę nad Towarzy-

stwem Świętego Franciszka Salezego 

objął ks. Angel Fernandez Atrime, któ-

ry - w ramach podróży po inspekto-

riach całego świata - w dniu 16 wrze-

śnia 2014r. złożył wizytę Zakładowi 

Salezjańskiemu  w Oświęcimiu. 

 Nasi uczniowie mieli więc oka-

zję i zaszczyt spotkać się z nim osobi-

ście. Cała społeczność szkolna z wiel-

kim entuzjazmem przywitała gościa. 

Okazało się, iż bariera językowa nie 

stanowiła dla księdza generała żadnej 

przeszkody. Uroczyste powitanie roz-

począł ks. Bogdan Nowak oraz prezy-

dent miasta Oświęcim – pan Janusz 

Chwierut. Księdzu Atrime przygrywała 

także szkolna orkiestra pod przewod-

nictwem ks. Zenona Latawca. Cała uro-

czystość miała radosny charakter, o co 

zadbali przedstawiciele Oratorium św. 

Jana Bosko, witając księdza generała 

kolorowymi flagami. Wesoła atmosfera 

urzekła gościa do tego stopnia, że dołą-

czył do młodzieży podczas tańców in-

tegracyjnych. Skierował do nas również 

swoje słowa, które utwierdziły wszyst-

kich w przekonaniu, że nasz gość jest 

osobą o wielkim sercu.  

 Następnie wszyscy pracownicy 

szkoły, uczniowie oraz przybyli goście 

udali się na mszę św. pod przewodnic-

twem księdza inspektora Dariusza Bar-

tochy. Za oprawę muzyczną podczas 

liturgii odpowiadał zespół La Gioia 

oraz orkiestra. Brały w niej udział rów-

nież poczty sztandarowe reprezentują-

ce różne placówki z naszej inspektorii. 

 Po południu ksiądz generał 

spotkał się z poszczególnymi przedsta-

wicielami Rodziny Salezjańskiej, m. in. 

z Byłymi Wychowankami Salezjański-

mi, współpracownikami oraz z salezja-

nami konsekrowanymi. Udał się rów-

nież do obozu Auschwitz, po czym wy-

jechał w dalszą podróż w kierunku in-

spektorii wrocławskiej.  

Spotkanie z księdzem generałem  

Św. Stanisław Kostka wzorem świętości  

 Dnia 18.09.2014r., czyli w czwartek, obchodziliśmy 

w naszej szkole uroczystość Świętego Stanisława Kostki, 

patrona młodzieży. Pomiędzy lekcjami uczestniczyliśmy  

w Eucharystii, której oprawę muzyczną przygotował ze-

spół La Gioia na czele z klerykiem Sebastianem. Mszy 

świętej przewodniczył jezuita, o. Andrzej. Podczas kaza-

nia, oprócz przytoczenia najważniejszych wydarzeń z ży-

cia św. Stanisława i krótkiego rozważenia Ewangelii, za-

konnik mówił również o tym, że doświadczenie wiary  

i świętości jest sprawą indywidualną dla każdego z nas. 

Jako podsumowanie przedstawił nam równanie, które 

wszyscy powinniśmy zapamiętać i nosić w sercu:  

świętość=zaufanie i przezwyciężanie siebie. Myślę, że 

postać św. Stanisława Kostki powinna towarzyszyć nam - młodym każdego dnia jako wzór wytrzymało-

ści, bezgranicznego zaufania do Boga i przezwyciężania własnych słabości.   

JOANNA URBAŃCZYK 

JAN LELITO 
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Mamy nowy samorząd szkolny!  

Katarzyna Chajdas 
kl. 3Gb 

Przewodnicząca 
Samorządu 

Anna Wieczorek  
kl. 2Lc 

Wiceprzewodnicząca 
Samorządu 

Kordian Łysak  
kl. 2Lc 

Sekretarz 

Magdalena Kukla 

kl. 2La 

Martyna Karolus 

kl.2La 

 Jako nowy samorząd szkolny obiecujemy 

spełnić Wasze wymagania oraz postaramy się, aby 

ten rok był urozmaicony i pełen atrakcji i integracji, 

ponieważ naszym celem jest współpraca wszystkich 

Samorządów Szkół Salezjańskich. Chcielibyśmy 

wprowadzić tematyczne dni oraz dyskoteki i noce 

filmowe z atrakcjami. Mamy wiele pomysłów, ale 

także liczymy na Wasze propozycje, dlatego wpro-

wadziliśmy pudełko z Waszymi pomysłami, które 

chętnie weźmiemy pod uwagę. Jednakże  zważając 

na to, że jesteśmy szkołą katolicką, pragniemy 

utrzymywać Was w wierze, dlatego  zaplanowali-

śmy także msze klasowe, różaniec oraz wspólne 

kolędowanie. Mamy nadzieję, że docenicie nasze 

starania i razem jako wspólnota przeżyjemy ten rok 

szkolny w klimacie szkoły salezjańskiej, która wy-

chowuje i daje wzorce od wielu lat. 

  SAMORZĄD SZKOLNY 

Poznańskie targi „Drema Furnica SoFab”  

 W piątek (19.09.2014r.) o godz. 2.00 trzy-

dziestopięcioosobowa grupa młodzieży z naszej 

szkoły wyjechała do Poznania, aby - jak co roku - 

zwiedzić Targi Technologii Drewna: „Drema Furni-

ca SoFab”. Uczniowie z klas stolarskich oraz techni-

kum drzewnego mieli okazję zobaczyć trzydziestą 

edycję tej imprezy odbywającą się w halach Między-

narodowych Targów Poznańskich. 

 Na powierzchni 10 pawilonów wystawo-

wych nie zabrakło wielu znanych, solidnych marek 

zajmujących się produkcją obrabiarek do drewna 

oraz tworzyw drewnopochodnych. Większość 

przedstawicieli oferowała możliwość przetestowa-

nia prezentowanego produktu. Uczniowie chętnie 

nawiązywali kontakty z branżowymi specjalistami 

(szczególnie, jeśli w grę wchodziła jakość obróbki na 

danym urządzeniu, wytrzymałość obrabiarek oraz 

ceny poszczególnych maszyn). Rozmowy toczyły 

się nie tylko w naszym ojczystym języku, bowiem 

na poznańskich targach można było spotkać wiele 

zagranicznych firm. Poza wystawami standardo-

wych i podstawowych obrabiarek na halach pojawi-

ły się również dość ciekawe działy, takie jak Forum 

Trendów, gdzie zwiedzający oglądali projekty po-

mieszczeń sygnowane hasłem: „Design napędzany 

wolnością” (dużą uwagę skupiono w nich na uroku 

detalu). 

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 

zawody, które odbywały się w Poznaniu przez 

wszystkie dni targów—MISTRZOSTWA POLSKI 

WE WBIJANIU GWOŹDZI. Każdy mógł spróbować 

swoich sił. Zadanie, jakie należało wykonać, polega-

ło na wbiciu pięciu gwoździ w sosnowy klocek, 

uderzając w każdy gwóźdź wyłącznie jeden raz. To 

pozornie banalne zadanie wymagało wiele trudu  

i skupienia, które trzeba było włożyć w jego dokład-

nie wykonanie. Targi dały wszystkim uczestnikom 

możliwość rozmowy z fachowcami branży drzew-

nej. Uczniowie mogli zdobyć wiedzę, którą być mo-

że wykorzystają przy zakładaniu własnej działalno-

ści gospodarczej. 

  DAMIAN KURZAWA 
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Zjazd samorządów uczniowskich szkół salezjańskich  

W dniach 19-20 września w Krakowie odbył 
się pierwszy w tym roku szkolnym zjazd samorzą-
dów uczniowskich szkół salezjańskich inspektorii 
krakowskiej.  Pierwszy dzień był poświęcony po-
znawaniu się i integracji, która dokonywała się po-
przez gry, zabawy, a także poprzez wspólną modli-
twę. Podczas zjazdu omawialiśmy nasze plany na 
nowy rok szkolny. Członkowie samorządów z po-
szczególnych szkół przedstawili, co chcą zrealizo-
wać w ciągu tego roku. Na konferencji z ks. Toma-
szem Kijowskim rozważaliśmy dokładnie, na czym 
polega klimat szkoły salezjańskiej. Z tego spotkania 
wynieśliśmy wiele nowych pomysłów, które chcieli-
byśmy wdrażać w naszych placówkach. Wieczór 
spędziliśmy w Teatrze Słowackiego, gdzie obejrzeli-
śmy spektakl pt. „Ziemia Obiecana”, który zrobił na 
nas wielkie wrażenie. 

Chociaż spędziliśmy ze sobą tylko dwa dni, 
bardzo się zżyliśmy. Był to owocny czas i mam na-
dzieję, że wypracowane przez nas pomysły wzboga-
cą życie szkół salezjańskich nie tylko w tym roku 
szkolnym. 

               
KATARZYNA CHAJDAS 

 16. września był dla mieszkańców internatu 
dniem pełnym dobrych wrażeń.  Najpierw odwie-
dził nas wyjątkowy gość, ksiądz Generał Angela 
Fernanda Artime, a później spotkaliśmy się przy 
ognisku. Podniosły nastrój internistów spowodowa-
ny był spotkaniem zorganizowanym z inicjatywy 
kierownika internatu, księdza Piotra Kadeli. 
 Grillowanie rozpoczęliśmy rozgrywkami 
sportowymi. Jako pierwsi zaciętą walkę stoczyli  
piłkarze, a następnie interniści zagrali w siatkówkę, 
badmintona i w koszykówkę. W tej ostatniej dyscy-
plinie sportu, prócz licznych zapaleńców, na szcze-
gólne uznanie zasługuje nasza Pani Elżbieta 
(Szczęśniak), której celnego strzału do kosza może 
pozazdrościć niejeden zawodowy koszykarz. Nasi 
ukochani klerycy: Marek i Sebastian oraz brat Woj-
tek wykazali się również godnym podziwu duchem 
walki i swoim zachowaniem zachęcili do gry pozo-
stałych uczestników. 
 Po zmaganiach sportowych przyszedł czas 
na pyszne jedzenie. Wyborna kiełbasa zaspokoiła 
wymagania nie jednego głodomora. Tego wieczoru, 
swoją obecnością zaszczycili nas: ksiądz proboszcz 
Aleksander Karkoszka, ksiądz dyrektor Witold Maj-

cher oraz dyrektor  Zakładu Salezjańskiego, ksiądz 
Bogdan Nowak.  
 Mile spędzony czas zakończyliśmy grupo-

wym zdjęciem, które możemy podziwiać w szkolnej 
kronice. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni kierowni-
kowi internatu  za trud włożony w zorganizowanie 
tego ogniska i radosne doświadczenie wspólnie spę-
dzonych chwil. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Salezjańskie grillowanie  

MAKSYMILIAN SUŁEK 

Krakowski Salon Maturzystów  

Wysoki wynik matury oznacza dostanie się 

na wybrany kierunek studiów. Za tym  idzie możli-

wość znalezienia w przyszłości pracy, która będzie 

dla nas satysfakcjonująca.  22 września 2014 roku 

odbył się kolejny już Salon Maturzystów. Mimo nie-

sprzyjającej aury w krakowskim Auditorium Maxi-

mum Uniwersytetu Jagiellońskiego zgromadziły się 

tłumy maturzystów.  

W ogromnej auli Rektor UJ, Dyrektor Okrę-

gowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wielu innych 

przybyłych na spotkanie z nami gości przywitali nas 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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MARTYNA SYMULA 

Projekt edukacyjny „Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz II-Birkenau” 

„Czekaj me życie, czekaj choć chwilę (…). 

Chcę jeszcze wierzyć, że jest nadzieja,  

żeby odnaleźć chwile zapomnienia.” 
 

 Grupa uczniów z klasy 3a liceum wzięła 

udział w projekcie edukacyjnym „Z powstańczej 

Warszawy do KL Auschwitz II-Birkenau”. Został on 

przygotowany przez Międzynarodowe Centrum 

Edukacji o Auschwitz i Holocauście, Państwowe 

Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Stowarzyszenie 

Więźniów-Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów 

Koncentracyjnych. Skąd pomysł na taki projekt?  

W br. minęła 70 rocznica wybuchu Powstania War-

szawskiego oraz deportacji ludności cywilnej, 

mieszkańców Warszawy, do KL Auschwitz-

Birkenau. Po wybuchu powstania hitlerowcy maso-

wo mordowali ludność cywilną Warszawy, ponie-

waż Hitler nakazał jej eksterminację. Rozpoczęły się 

także wysiedlenia. Mieszkańców stolicy, często cały-

mi rodzinami, deportowano do nazistowskich obo-

zów koncentracyjnych.  

 Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza 

obejmowała zwiedzanie terenów byłego KL Au-

schwitz-Birkenau. Nasz przewodnik zaproponował 

nam niestandardowe zwiedzanie. Zaczęliśmy od 

wystawy poświęconej życiu więźniów w obozie, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zostali 

deportowani z powstańczej Warszawy. Następnie 

zwiedziliśmy blok 27, w którym znajduje się wysta-

wa multimedialna poświęcona historii europejskich 

Żydów w okresie międzywojennym i w czasie II 

wojny światowej. Wprowadziła ona nas w tematykę 

Holocaustu. W Birkenau także mieliśmy okazję zo-

baczyć więcej niż przeciętne grupy. Byliśmy m.in.  

w Saunie, gdzie odbywało się przyjmowanie no-

wych transportów. Nasz przewodnik zwrócił szcze-

gólną uwagę na dzieci, które deportowano z po-

wstańczej Warszawy. Całość oprowadzania wzbo-

gacił o wspomnienia byłych więźniów. 

 W drugiej części projektu zaplanowano sesję 

edukacyjną w Oświęcimskim Centrum Kultury. Było to 

spotkanie z byłymi więźniami, którzy jako dzieci 

trafili z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz-

Birkenau. Miało ono formę panelu wspomnieniowe-

go. Byli więźniowie (12 osób) przybliżyli nam swoje 

historie od wybuchu Powstania Warszawskiego 

poprzez deportację do KL Auschwitz-Birkenau  

i pobyt w obozie aż do wyzwolenia. Róża Krzy-

wobłocka-Laurów opowiedziała o eksperymentach 

serdecznie i przecinając 

wstęgę, oficjalnie roz-

poczęli Krakowski Sa-

lon Maturzystów 2014. 

Przygotowane na tę 

okazję wykłady miały 

dotyczyć nowej formu-

ły egzaminu matural-

nego w 2015 roku oraz  

dotyczyły oferty edu-

kacyjnej krakowskich 

uczelni wyższych . 

Pierwszy wykład wygłosił dyrektor Okręgowej Ko-

misji Egzaminacyjnej. Z uwagą słuchaliśmy infor-

macji z pierwszej ręki o tym, co nas czeka za kilka 

miesięcy. Odbyły się także wykłady dotyczące po-

szczególnych części egzaminu maturalnego, między 

innymi z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka 

polskiego, matematyki oraz języków obcych. 

 W międzyczasie w mniejszych aulach spoty-

kaliśmy się przedstawicielami poszczególnych 

uczelni. Każda przedstawiła bogaty program kształ-

cenia oraz zajęć dodatkowych. Wszystkie uczelnie 

przygotowały informatory, w których zawarły nie-

zbędne informacje o kierunkach studiów i obowią-

zujących zasadach rekrutacji.  

 „W najbliższym czasie czeka was wiele ważnych 

decyzji” – powiedział profesor Wojciech Nowak.  

„Cokolwiek postanowicie, kierujcie się własnym głębokim 

przekonaniem i nie idźcie na łatwiznę. Wybierajcie swoją 

przyszłość rozważnie, ale i odważnie."  

 Niech te słowa pomogą wszystkim tego-

rocznym maturzystom w dokonaniu właściwego 

wyboru.   

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

Lekcja pamięci 
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w obozie, którym poddawane były również dzieci, 

w tym ona sama.  Dawano jej do oczu krople, które 

miały powodować zmianę koloru tęczówki na nie-

bieski, bo nazistowskim ideałem byli niebieskoocy 

blondyni. Do dzisiaj ma problemy ze wzrokiem. 

Jadwiga Rekłajtis podzieliła się wspomnieniami  

o znalezionym skarbie, którym była piętka chleba.  

Z kolei Henryk Duszyk opowiedział o tym, jak po 

wyzwoleniu został zupełnie sam w wieku 10 lat, bo 

wojna zabrała mu nie tylko dzieciństwo, ale także 

najbliższych. Wszystkie wspomnienia połączone 

były narracją Elżbiety Sobczyńskiej, dzięki czemu 

stanowiły one spójną całość, która układała się  

w jedną historię. I choć minęło już 70 lat od tamtych 

wydarzeń, to niejednokrotnie pojawiły się łzy wzru-

szenia. 

 Na zakończenie panelu dyrektor Państwo-

wego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiń-

ski, podziękował zaproszonym gościom za spotka-

nie. Następnie głos zabrał wicedyrektor Państwo-

wego Muzeum Auschwitz-Birkenau i dyrektor Mię-

dzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz  

i Holocauście, Andrzej Kacorzyk. Podziękował by-

łym więźniom za niezwykłą lekcję historii, którą 

zapamiętamy. Dzięki niej bowiem możemy zrozu-

mieć, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Dodał, 

że teraz łatwiej będzie nam docenić to, czym jest 

rodzina, dom, jedzenie, bezpieczeństwo.  

 Niemałym zaskoczeniem było wystąpienie 

Bogdana Bartnikowskiego, który również jako 

dziecko trafił z powstańczej Warszawy do KL Au-

schwitz-Birkenau. Przekazał on muzeum cenną pa-

miątkę, obozowe listy Franciszka Mastalerczuka. 

 Ci, którzy trafili do KL Auschwitz-Birkenau 

jako dzieci, to dzisiaj już ludzie starsi, jedni z ostat-

nich świadków tamtych dni. Dopóki żyją, przekazu-

ją wiedzę na temat martyrologii polskich dzieci  

w czasie II wojny światowej. Ale kiedyś ich zabrak-

nie. Dlatego też na koniec spotkania wręczyli przed-

stawicielom młodzieży listy z przesłaniem, aby mło-

dzi ludzie pamiętali o tamtych wydarzeniach, i aby 

nigdy nie przeżyli koszmaru wojny i obozów kon-

centracyjnych. Mamy nadzieję, że tak będzie, bo 

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na ponowne jej 

przeżycie.” 

  RENATA JARNOT 

Zawody lekkoatletyczne 

 W piątek 26.09. bieżącego roku na stadionie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  odbyły się 

zawody sportowe w ramach Młodzieżowej Gimna-

zjady.  

 Naszą szkołę reprezentowało czternaścioro 

uczniów. Pomimo niesprzyjających warunków at-

mosferycznych rywalizacja pomiędzy szkołami była 

bardzo zacięta. Nasi uczniowie startowali  w nastę-

pujących konkurencjach : 100m, 600m, skok w dal, 

pchnięcie kulą oraz sztafeta 4x100m.  

 Artur Lach jako jedyny zakwalifikował się  

w skoku w dal do zawodów wojewódzkich. Zajął 

drugie miejsce z wynikiem 5,21m. Zawody te odbę-

dą się 02.10.2014 roku na stadionie lekkoatletycz-

nym Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-

wie. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów . 

GRZEGORZ BUCKI 
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Z Michałem Kosowskim,  Mistrzem Polski w akrobatyce sportowej,  

uczniem pierwszej klasy gimnazjum 

rozmawiają: Izabela Chwastek i Maksymilian Mleczko. 

Z rąk na stopy w przód i w tył WYWIAD 

Maksymilian Mleczko: Jak zaczęła się Twoja przy-

goda z akrobatyką? 

Michał Kosowski: Moja przygoda z akrobatyką 

zaczęła się, gdy miałem 6 lat. Wtedy akrobatyka 

stała się bardzo popularna w moim otoczeniu. 

Wszyscy moi koledzy zapisywali się na treningi, 

więc i ja postanowiłem spróbować czegoś nowego. 

Tak trafiłem do klubu UMKS PMOS Chrzanów,  

w którym jestem do dzisiaj.  

Izabela Chwastek: Czym dokładnie się zajmujesz, 

jakie ćwiczenia wykonujesz?  

MK: Specjalizuję się w wykonywaniu tak zwanej 

„ścieżki”. To ćwiczenie polega na tym, że trzeba 

wykonać 4 układy skoków bez przerwy. Elementy 

akrobatyczne wykonywane są z rąk na stopy i ze 

stóp na stopy w przód i w tył. Każdy układ musi 

być zakończony saltem.  

MM: Jak zazwyczaj wygląda Twój trening? 

MK: Nasze treningi odbywają się w hali sportowej  

w Libiążu, gdzie sami musimy rozłożyć sprzęt. 

Później mamy standardową rozgrzewkę, a zaraz po 

niej trening główny, na którym wykonujemy np. 

salta. Na sam koniec robimy kilka ćwiczeń siło-

wych i sprzątamy salę po treningu.  

ICh: Jak często masz treningi? Czy udaje ci się bez 

problemu pogodzić naukę z treningami? 

MK: Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu,  

a jeden trening trwa ok. 3 godzin. Zwykle treningi 

nie kolidują ze szkołą. 

MM: Kto jest Twoim trenerem? 

MK: Moim trenerem jest wspaniały Marek Star-

czyński. Jest dla mnie autorytetem. Ma na swoim 

koncie 3 miejsce w zawodach drużynowych na Mi-

strzostwach Europy. 

ICh: A jakie są Twoje osiągnięcia? 

MK: Zdobyłem dwukrotnie tytuł Mistrza Polski, 

Wicemistrza Polski do 15 lat, Wicemistrza Polski do 

lat 18. Byłem na Mistrzostwach Świata i zająłem  

6 miejsce. Zostałem powołany do Kadry Narodo-

wej, a 10 listopada wyjeżdżamy na następne mi-

strzostwa, tym razem na Florydę. Trzymajcie za nas 

kciuki! 

MM: Akrobatyka jest Twoją pasją, zamierzasz więc 

związać z nią swoje życie zawodowe? 

MK: Nie. Jeśli chodzi o życie zawodowe, chciałbym 

zajmować się czymś innym, ale nie mam zamiaru 

rezygnować z akrobatyki. Bardzo interesuje mnie 

fizyka i myślę, że to w tym kierunku pójdę. 

ICh: Czy masz jakąś specjalną dietę, tak jak więk-

szość sportowców? 

MK: Nie mam żadnego limitu kalorii spożywanych 

na dzień, ale staram się nie jeść chipsów i słodyczy. 

Często też zamiast coli wybieram wodę. 

MM: Masz jeszcze jakieś zainteresowania poza 

akrobatyką ? 

MK: Tak jak mówiłem interesuje mnie fizyka,  

a konkretnie fizyka kwantowa. Oprócz tego ko-

cham sport, a szczególnie piłkę nożną. 

ICh: Dziękujemy za rozmowę.  

MM: Życzymy Ci dalszych sukcesów!  

MK: Dziękuję bardzo! 
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O RATORIUM  W  AKCJI . . .  

Dobra Noc Oratoryjna 

 Dnia 13 września odbyła się w naszej szkole 

Dobra Noc Oratoryjna połączona z przygotowaniem do 

Światowych Dni Młodzieży. 

 Spotkanie rozpoczęliśmy w kościele, a następnie 

udaliśmy się na główny korytarz szkoły, gdzie zatań-

czyliśmy salezjańskie tańce integracyjne. Po krótkiej roz-

grzewce animatorzy podzielili nas na osiem grup, które 

w różnych częściach szkoły grały m.in. w żabki czy ła-

panie czapki. O północy udaliśmy się na mszę św. - ka-

zanie wygłosił ks. Andrzej Policht. Po zakończeniu na-

bożeństwa zaprzysiężeni zostali nowi animatorzy. Oko-

ło godziny pierwszej wszyscy udali się boisko, gdzie 

czekał gorący poczęstunek, a po nim rozpoczęła się, 

trwająca do szóstej rano, zabawa w podchody. 

 Dobra Noc Oratoryjna była doskonałą okazją do 

zabawy, poznania nowych uczniów naszej szkoły oraz 

wspólnej modlitwy. 

MARTA KUŹMA 

Oratoryjne Czwartki Muzyczne 

 Wrzesień dla wielu z nas jest ciężkim mie-

siącem. Wrzesień oznacza koniec wakacji, powrót 

do szkoły, coraz krótsze i coraz zimniejsze dni. Są 

jednak osoby, które na ten miesiąc czekają z utęsk-

nieniem… To stali bywalcy Oratoryjnych Czwart-

ków Muzycznych, czyli cyklicznych spotkań przy 

dobrej muzyce, pysznej kawie i w znakomitym to-

warzystwie. W końcu doczekali się. Wraz z począt-

kiem roku szkolnego na nowo wystartowały czwart-

kowe koncerty.  Jako pierwszy zagrał dla nas Wojtek 

Kubica – wo-

kalista, który 

w ubiegłym 

roku nie raz 

gościł już na 

naszej sce-

nie.  Kolejny 

raz zachwycił 

nas swoim ta-

lentem, wy-

konując akustyczne covery znanych, angielskich 

utworów. 

 Swoje pierwsze czwartkowe słówko wygło-

sił do nas nowy proboszcz naszego sanktuarium, 

ksiądz Marek 

Głuch. W ubiegły 

czwartek,  25        

września, mogli-

śmy poznać fa-

scynującą historię 

pewnej krótkiej, 

choć burzliwej 

miłości w wyko-

naniu. Wystąpili: 

Darii Gajc i Marcin Wadoń. Ileż rozmaitych emocji 

dostarczył nam ten wspaniały koncert! Mamy na-

dzieję, że to nie ostatni występ naszych absolwen-

tów. 

 Szukasz pomysłu na udany wieczór? Za-

bierz ze sobą znajomych i przyjdź! Zapraszamy w 

każdy czwartek o godzinie 19.00 do sali rekreacyjnej 

oratorium. Na pewno nie pożałujesz, to będzie wy-

jątkowo udany wieczór! 

 A jeśli chciałbyś podzielić się swoim talen-

tem, koniecznie skontaktuj się z nami! 

MARIA TRĘBACZ 
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  Wysiadam z pociągu w Giżycku po dwuna-

stu godzinach spędzonych w parnym przedziale  

i przesiadam się do autokaru. Zasypiam ze zmęcze-

nia. Budzą mnie wyboje wiejskiej drogi i piosenka 

zaintonowana przez dziewczęta z mojej grupy: 

„Doba, Doba, Doba, piękna okolica, gdyby nie sto-

doła, byłaby stolica”. Doba to malownicza wioska 

na Mazurach. Doba to także obóz położony na je-

ziorem Dobskim pośród pól i lasów.  

 Na miejscu z przerażeniem odkrywam, że  

w namiotach nie ma podłóg, przez najbliższe dwa 

tygodnie będę się myć w prowizorycznych kaczy-

cach, a o naładowaniu telefonu mogę pomarzyć. 

Jestem zrównana do tych samych warunków,  

w których będą funkcjonować moi wychowanko-

wie. Ksiądz Bosko uśmiecha się z portretu przy sto-

łówce i pociesza, że nad wszystkim czuwa. Ale jak 

to się dzieje, że dziewczynki codziennie używające 

prostownicy przyjeżdżają tu po raz ósmy? Jak to 

możliwe, że chłopcy uzależnieni od gier kompute-

rowych dobrowolnie wyrzekają się elektroniki na 

dwa długie tygodnie? „Proszę Pani, to jest Doba! To 

miejsce się kocha!” - odpowiedziała mi jedna  

z uczestniczek.  

 Warunki obozowe są zaaranżowane w har-

cerskim stylu. Kąpiel w jeziorze, kilkuosobowe na-

mioty, stołówka na świeżym powietrzu i kuchnia 

polowa. Obozowicze odbywają warty dzienne  

i nocne, posługują na dyżurze gospodarczym, 

czyszczą kajaki. Rano wszyscy zbiegają się na 

dźwięk trzech gwizdków na apel i rozgrzewkę. 

Nikt nie spogląda tu na zegarek. Czas płynie od 

zbiórki do zbiórki, od posiłku do posiłku. A zdaje 

się mijać w mgnieniu oka, kiedy wychowawcy 

prześcigają się pomysłowością w organizowaniu 

zadań dla swoich grup. Można pograć w piłkę noż-

ną, pójść na spacer ścieżką ekologiczną, zrobić 

"gniotki", albo pośpiewać szanty. Najgłośniej pio-

senki rozbrzmiewają na wieczornym ognisku połą-

czonym z pogodnym wieczorem. Rozpoczyna się 

ono codziennie od zaśpiewania hymnu. Młodzi lu-

dzie spontanicznie wstają, zakładają ręce na barki 

sąsiada i kołyszą się w rytm melodii, zdzierając gar-

dła, wykrzykując słowa: „Przyjaźń, wiara i poświę-

cenie to one budują tu każdy dzień...”. I śpiewają 

prawdę. 

 W Dobie wychowankowie uczą się współ-

pracy podczas dyżurów. Doskonale wiedzą, że 

przez ich ociąganie się reszta obozowiczów musi 

czekać na upragniony posiłek. Kiedy zasną na war-

cie, narażają obóz na niebezpieczeństwo (chociażby 

kradzieży flagi - co zdarzyło się mojej grupie). 

Kształtują także swoją wiarę poprzez możliwość 

uczestnictwa we Mszy Świętej, modlitwie wieczor-

nej lub tej przed i po posiłkach, czy też udział  

w dyżurze liturgicznym. Na każdym turnusie obec-

ny jest salezjanin - kleryk lub ksiądz służący ducho-

wą pomocą. Nad rozwiązywaniem konfliktów,  

a także spraw, z którymi dzieci przyjeżdżają z ro-

dzinnych domów czuwają terapeuci. A nieustanną 

pieczę nad całym obozem sprawuje komendant.  

 To miejsce „magiczne” mówią wychowan-

kowie. Przyciąga, by wrócić na obóz po raz wtóry. 

Przyjeżdżają także i ci, którzy już wyrośli z bycia 

uczestnikiem. Wcielają się oni w rolę wolontariuszy, 

a następnie opiekunów. Bywa nawet, że niektórzy  

z wychowawców w ciągu jednych wakacji potrafią 

być na więcej, niż tylko jednym, czy dwóch turnu-

sach. Jest to dla mnie wystarczające świadectwo 

związania z miejscem, w którym człowiek czuje się 

potrzebny drugiemu człowiekowi, w którym na-

wiązują się przyjaźnie, w którym dojrzewa kolejne 

pokolenie. Brzmi znajomo, prawda? To tak, jakbym 

opisywała Oratorium Księdza Bosko. 

 Charyzmat tego miejsca, jak i patron nie są 

przypadkowe. Na pagórku tuż przy obozie, na tzw. 

Olimpie, opiekę nad organizacją i spokojnym prze-

biegiem każdego z turnusów obejmuje  czujnym 

okiem pan Wiesław Sojka - Prezes Byłych Wycho-

wanków Salezjańskich, swego czasu uczeń Zakładu 

Salezjańskiego w Oświęcimiu. Od wielu już lat po-

święca swój wakacyjny czas, by zapewnić interesu-

jący wypoczynek dzieciom i młodzieży znajdującej 

się w trudnej sytuacji materialnej, czy rodzinnej. 

Umożliwia im nie tylko udział w ciekawych wy-

cieczkach i rozrywkach na miejscu, ale - jak już 

wspomniałam - wzrastanie do pełnego człowieczeń-

Doba — to miejsce się kocha! 
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stwa poprzez umiejętność funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej i podejmowania obowiązków. Tak, jak 

czynili to wychowankowie Oratorium w dziewięt-

nastowiecznym Turynie. Tak, jak czynią to dziś wy-

chowankowie w placówkach prowadzonych przez 

Duchowych Synów Księdza Bosko.  

  

Zakończę poprzez przytoczenie kontynuacji cyto-

wanego tu fragmentu obozowego hymnu: 

„...Chciałbyś powiedzieć: to moje miejsce - w tym miej-

scu ja zakochałem się”. Potwierdzam i polecam. 

  

 

wychowawca, BWS (Bydgoszcz) 

ANNA JASTRZEMSKA 

STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW  

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC 

Kongres SSW Regionu Europa Środkowa i Wschód  

 W dniach 19-21 września 2014 r. w Krako-

wie odbyły się obrady Kongresu Salezjanek i Sale-

zjanów Współpracowników Regionu Europa Środ-

kowa i Wschód. Na kongresie obecni byli Delegaci 

Światowi oraz Koordynator Światowa pani Noemi 

Bertola. Czas tych trzech dni wypełniony był wspól-

ną modlitwą w języku polskim, włoskim oraz an-

gielskim. W piątek i sobotę miała miejsce prezenta-

cja działań i aktywności podejmowanych przez pro-

wincje oraz centra lokalne. Pozwoliła nam ona na 

wymianę doświadczeń oraz różnorodnych pomy-

słów. Jednakże głównym celem kongresu był wybór 

nowego Radcy Regionu, który zastąpi panią Helenę 

Jankowską z Piły, która przez ostatnie sześć lat peł-

niła tę funkcję. Wybór padł na Stanislava Veselskýe-

go ze Słowacji. Następnie delegaci światowi, pani 

koordynator oraz przedstawiciele poszczególnych 

prowincji przedstawili oczekiwania wobec nowego 

Radcy Światowego. Po trudnych sobotnich dysku-

sjach i obradach nadszedł czas na wieczór braterski, 

który animował ks. Henryk Bonkowski z Warszawy. 

W niedzielę rano wszyscy uczestnicy kongresu udali 

się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-

nikach, gdzie uczestniczyli we wspólnej mszy św. 

Po uroczystym niedzielnym obiedzie nastąpiło po-

żegnanie i rozjazd do swojego kraju, prowincji i cen-

trum lokalnego, gdzie każdy uczestnik będzie pra-

cował nad tym, aby widoczne były owoce tego trzy-

dniowego spotkania. 

MARTA KORCZYK 

Spotkanie wspólnoty współpracowników  

 24  września  2014 r. w świetlicy zakładu 

salezjańskiego spotkali się członkowie lokalnej 

wspólnoty współpracowników salezjańskich. 

Wspólnota formalnie działa od 2013 roku i liczy 

obecnie 22 członków. Koordynatorem działań 

współpracowników jest pani Maria Wilczak, a du-

chowym opiekunem dyrektor zakładu, ksiądz Bog-

dan Nowak. Sporą część tej grupy stanowią nauczy-

ciele  naszej szkoły, a pozostali członkowie to osoby 

od wielu lat  związane mocno z dziełem salezjań-

skim, w tym także byli wychowankowie. Działal-

ność stowarzyszenia - zgodnie z charyzmatem św. 

Jana Bosko - ukierunkowana jest oczywiście na mło-

dzież i jej potrzeby. W nadchodzącym roku współ-

pracownicy podejmą różne inicjatywy na rzecz ubo-

gich i zaniedbanych społecznie młodych ludzi.  

K.S. 
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Wrześniowy dzień skupienia salezjanów 

oraz salezjanów współpracowników upłynął w at-

mosferze wspólnotowej modlitwy i rozważań wo-

kół tematu obecności ludzi świeckich w Kościele. 

Szczególnym gościem tego spotkania był ks. Woj-

ciech Krawczyk, rektor Wyższego Seminarium Du-

chownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krako-

wie. Warto przytoczyć ciekawe i bardzo ważne pro-

blemy poruszone przez ks. Krawczyka w konferen-

cji skierowanej do braci salezjanów przybyłych tak-

że z placówki na Zasolu oraz do świeckich współ-

pracowników.  

Jak to się stało, że w Kościele utrwalił się 

podział duchowni - świeccy? W pierwszych wie-

kach chrześcijaństwa nie istniało takie rozróżnienie, 

jednak z czasem, wskutek masowego napływu do 

Kościoła osób mających niską świadomość religijną, 

odpowiedzialność za całą wspólnotę była przeno-

szona na osoby duchowne. Rola duchowieństwa 

umocniła się w czasach reformacji, ale w XVIII wie-

ku zdano sobie sprawę, że duchowni sami nie roz-

wiążą pojawiających się problemów. Dopiero jed-

nak Sobór watykański II zdefiniował na nowo rolę 

świeckich.  To świeże spojrzenie pojawiło się już 

wcześniej, w wypowiedzi papieża Piusa XII, który 

stwierdził, że „świeccy zajmują miejsce  

w pierwszych szeregach Kościoła. (..) Dlatego to 

oni, i przede wszystkim oni, winni uświadamiać 

sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Ko-

ścioła, ale że sami są Kościołem.”   

Idea ta znajduje potwierdzenie w Ewangelii 

św. Jana (J 17, 1-26). Pan Jezus modli się przed męką 

między innymi o jedność swoich uczniów: „aby 

wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,  

a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno...” . 

Dlatego trzeba pamiętać, że Kościół jest przede 

wszystkim środowiskiem życia człowieka, a nie 

instytucją.  Jest wspólnotą o dwóch wymiarach:  

pierwszym jest łączność z Bogiem, a drugim - rów-

nie ważnym - otwartość na człowieka. Ideał Kościo-

ła stworzony przez Chrystusa został zakłócony 

przez rzeczywistość zła, grzechu... Tę rzeczywistość 

musimy nieustannie naprawiać. 

Ks. Bosko rozumiał doskonale, że Kościół to 

jedność z Bogiem i z braćmi. Od początku swojej 

działalności dla młodzieży myślał o świeckich i ich 

roli, dlatego właśnie założył Pobożny Związek 

Współpracowników, który był duszą zgromadze-

nia.  

Jaka jest zatem rola osób świeckich w budo-

waniu klimatu Bożego Królestwa na ziemi? Te kwe-

stie zostały poruszone przez ks. Krawczyka w ho-

milii podczas mszy św. będącej zwieńczeniem dnia 

skupienia.  Przede wszystkim miłość dnia codzien-

nego – realizowana w małżeństwie i w rodzinie – 

jest zadaniem świeckich. Rodzina to domowy Ko-

ściół, a miłość rodziców do dzieci jest nierzadko 

miłością heroiczną.  

Przestrzenią odzwierciedlającą tajemnicę 

Kościoła są również wspólnoty wychowawczo-dusz

-pasterskie, takie jak wspólnota salezjańska. Łączy 

je jakość relacji z Bogiem opartej na Eucharystii, for-

macja, która decyduje o tożsamości członków 

wspólnoty oraz zaangażowanie we wspólny cel. 

Między osobami duchownymi i świeckimi musi 

istnieć dialog. Ksiądz Wojciech Krawczyk zilustro-

wał tę konieczność, odwołując się do przypowieści 

o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan i lewita nie 

udzielili pomocy potrzebującemu. Obowiązki wyni-

kające z funkcji w świątyni okazały się ważniejsze. 

To właśnie Samarytanin był zdolny do oceny sytua-

cji rannego człowieka i do tego, by jej zaradzić. Dla-

tego duchowni potrzebują ludzi świeckich, aby po-

znać pewną wrażliwość, aby uczyć się właściwie 

oceniać potrzeby zwykłego człowieka.   

Modlitwy brewiarzowe, adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, wspólny różaniec, okazja do 

spowiedzi, msza święta oraz pogłębiona refleksja 

nad istotą Kościoła to bogactwo tamtej pięknej sobo-

ty. Myślę, że każdy uczestnik dnia skupienia po-

wrócił do codziennych obowiązków wzmocniony 

duchowo i pełen wiary. Matka Teresa, odpowiada-

jąc na pytanie dziennikarza,  jaki ma program na 

przemianę świata, odpowiedziała: „Świat to ty i ja. 

Jeśli ja stanę się lepsza i ty staniesz się lepszy, to 

lepszy będzie świat.”  Chwała Panu! 

Dzień skupienia w zakładzie salezjańskim  

K.S. 
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Słoneczny Dzień Radości  

Dnia 8 października 2014 roku w naszej 

szkole odbył się Dzień Radości. Już od rana w do-

bry nastój wprowadziły wszystkich uczniów skró-

cone lekcje, a najważniejsze atrakcje miały się dopie-

ro zacząć. 

O godzinie 12.00 kleryk Marek oficjalnie 

rozpoczął zabawę krótkim powitaniem gości, a na-

stępnie uczniowie odtańczyli „belgijskiego”. Jak co 

roku nie zabrakło słodkości - każda klasa przygoto-

wała stoisko z ciastami, galaretkami i innymi sma-

kołykami – oraz kiełbasek z grilla. Poza tym ucznio-

wie mieli okazję zmierzyć swoje siły w rozgryw-

kach sportowych, takich jak turniej piłki siatkowej 

(zwyciężyła drużyna klasy 4tps) czy przeciąganie 

liny. Poza tym zgodnie z tradycją pierwsze klasy 

naszej szkoły zaprezentowały się w zabawnych sce-

nach.   

Dzień Radości, mimo iż nie był obowiązko-

wy, cieszył się wysoką frekwencją. Nawet pogoda 

dopisała na 100%.  
MARTA KUŹMA 

Co to znaczy być? W dzisiejszych czasach 

„być” oznacza nie tylko przeżyć, ale też znaleźć 

sposób na samego siebie. Określenie, kim się jest, 

jakim się jest, dzisiaj należy do jednej z najważniej-

szych spraw – w szczególności dla młodzieży.  

     Co to znaczy być modnym z zachowania? 

To znaczy odpowiednio umieć się dopasować do 

reszty. Dzisiaj wraca moda na roześmianą buzię, 

tyle że teraz doczepia się do niej wulgaryzm oraz 

wymuszoną głupotę. Nastolatki myślą, że jak mają 

kiepskie oceny, palą, piją czy robią inne mniej lub 

bardziej zgodne z prawem rzeczy, to oznacza, że są 

„twardzi” albo „dojrzali”. Sądzą, że wygłupy, 

chamstwo i udawanie głupka sprawi, że będą mieli 

mnóstwo znajomych i przyjaciół oraz że będą po-

strzegani jako ci „lepsi” albo ci, z którymi WYPA-

DA się kumplować. Niby miło jest mieć swoją 

paczkę, swoje „słitaśne przyjaciółki” czy swoich 

super koleżków, z którymi można pójść na tak 

zwane „elo-melo” (impreza, melanż, libacja), ale… 

czy o to naprawdę w życiu chodzi?   

     Z drugiej strony, nie chcemy być samotni. 

Czasami zmuszamy się, robimy z siebie takich nad-

miernie wesołych tylko po to, żeby dopasować się 

do tej super-paczki.  Są jednak tacy, którzy  gardzą 

takimi ludźmi i robią dokładnie coś odwrotnego. 

Starają się odgrodzić od tych imprezowiczów, są-

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

FELIETON Moda na „bycie” 
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 Polski Październik ‘56 

 
 0d 19 do 21 października 1956 r. w Warszawie trwały obrady 
VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. Planowano na nim dokonać m.in. zmian personalnych  
w kierownictwie partii. W tym samym czasie przyjechała do Polski 
delegacja ze Związku Radzieckiego. W jej skład wchodzili m. in.  
I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego, Nikita Chruszczow oraz naczelny dowódca wojsk 
Układu Warszawskiego, marszałek Iwan Koniew. Chruszczow oba-
wiał się, że traci kontrolę nad tym, co działo się w Polsce. Uznał, że 
konieczna jest interwencja. Dlatego też w kierunku Warszawy wyru-
szyły wojska radzieckie. Jednak podczas rozmów Władysław Go-
mułka przekonał Chruszczowa, że zmiany w Polsce nie zagrażają 
interesom ZSRR i socjalizmowi. Podczas VIII Plenum wybrano nowe 
władze partyjne. I sekretarzem  KC PZPR został Władysław Gomuł-
ka. W Polsce miały nastąpić zmiany, m. in. demokratyzacja, równo-
mierny rozwój ekonomiczny, rozwój kultury. Wyniki VIII Plenum 
KC PZPR  przyjęto z euforią. W całym kraju odbywały się demon-
stracje i wiece. 
 Polski Październik to miesiąc symbol, który zapoczątkował 
w Polsce proces przemian. Uważany jest za koniec stalinizmu.  

 

R.J.  

KĄCIK  HISTORYCZNY  

dzą, że są dojrzalsi, myślą o ważniejszych sprawach, 

są bardziej dorośli od swoich wiecznie roześmia-

nych kolegów. Tak naprawdę też udają kogoś, kim 

nie są – modne jest teraz nie tylko bycie na wiecznej 

imprezie, ale też to, żeby być „tajemniczym”, kimś, 

kto ma w sobie „to coś więcej” niż inni. Jednak bar-

dzo często jest to zwykła maska.   

     Pokazane są tu dwie modne teraz postawy, 

jednak w obu tych przypadkach chodzi mniej więcej 

o to samo – pokazać, że jest się lepszym, fajniejszym, 

dojrzalszym oraz że jest się prawdziwym 

„twardzielem”, który zna życie. Prawda jest jednak 

taka, że obie te postawy demaskują przykry fakt: 

wstydzę się tego, kim jestem, jaki jestem naprawdę. 

Co powiedzą o mnie inni? Co, jeśli będę sam? Wszy-

scy bowiem, nawet ci „tajemniczy” ludzie, którzy 

manifestują bycie samotnikiem, bardzo chcą mieć 

kogoś bliskiego. Kogoś, kto zrozumie ich świat. Tak 

samo jest z tymi wiecznie szczęśliwymi i roześmia-

nymi do bólu, pseudo-śmiesznymi ludźmi. W im-

prezach, zabawie, paleniu i w alkoholu szukają cze-

goś, na czym będą mogli się oprzeć, szukają kogoś, 

przy kim nie będą się wstydzić tego, kim są.   

Koniec końców, można powiedzieć, że mło-

dzież wprowadziła modę na bycie kimś, kim się nie 

jest. W końcu udawanie może stać się naszą drugą 

naturą i sami zaczniemy wierzyć we własne kłam-

stwa. Jednak jest to pewien sposób zabijania samego 

siebie. Staramy się upodobnić do społeczeństwa, do 

tych, którzy nam najbardziej imponują, w ten spo-

sób zapominając, jacy my sami naprawdę byliśmy, 

co lubiliśmy robić, zanim poznaliśmy tamtych ludzi. 

Stajemy się nimi, a oni nami, przez co wszyscy za-

mieniamy się w jedno i po chwili nudzimy się sobą 

nawzajem. Jednak potem ciężko jest wrócić do po-

przedniego stanu i najczęściej zostajemy w naszych 

„paczuszkach”. Czy nie lepiej być sobą i machnąć 

ręką na głupią modę? 

   

(Ciąg dalszy ze strony 15) 

 Julia Klimek  
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