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Rozważania o ufności w Dzień Zaduszny  

  Wiele lat temu na 
lekcji religii ksiądz zadał 
nam pracę domową. Nale-
żało pójść na cmentarz  
i przepisać do zeszytu kil-
ka epitafiów. Okoliczności 
już nie pamiętam ani tego, 
czy zadanie odrobiłam. 
Chyba była jakaś klasowa 
awantura, bo młodych na 
cmentarze raczej nie cią-
gnie i zmuszenie ludzi  
w pewnym wieku do roz-
ważania spraw eschatolo-
gicznych jest dość trudne. 
Przypomniałam sobie to 
szkolne zdanie, stojąc  
w tym roku nad grobami 
swoich bliskich i odczytu-

jąc nagrobne napisy... 
Tym razem zupełnie dobrowolnie i nadobo-

wiązkowo zapisałam kilka z tych myśli umieszczo-
nych na płytach obok nazwisk zmarłych, dat ich 
urodzin i śmierci, świadczących niezbicie, że ludz-
kie życie jest pewnym zamkniętym przedziałem od 
– do. Ciekawe, że długość tego przedziału nie ma 
już znaczenia, gdyż zawsze jest za krótki, zbyt po-
spiesznie, bezpowrotnie zatrzaśnięty. Bóg wybrał 
czas – odczytuję wykute w kamieniu słowa i zaraz 
obok: Bóg tak chciał albo Bądź wola Twoja...  Najpierw 
myślę o pokorze i rezygnacji, ale za chwilę dociera 
do mnie inna prawda – wiara w sens tego, co się 
dzieje w życiu każdego człowieka, w pełen mądro-
ści Boży plan. Często trudno go rozpracować, prze-
niknąć, zrozumieć, a nawet zaakceptować, ale  
w nim właśnie szukamy uzasadnienia dla naszego 
istnienia.      

Ile nadziei można odnaleźć wśród cichych 
mogił: Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci 
innych; Pamięć nie umiera; Cześć jego pamięci. A więc 
nie ma śmierci? W każdym razie nie jest ona czymś 
absolutnym, nie jest nieistnieniem, skoro w naszej 

pamięci żyją osoby, ich słowa, czyny i uczucia. Jest 
snem, odpoczynkiem, dlatego na niektórych na-
grobkach można przeczytać życzenia: Śnij swój sen 
wieczny. Śnij, odpoczywaj, zaznaj ukojenia, zapo-
mnij o bólu, cierpieniu. Tak się przecież pociesza-
my, gdy zmagamy się ze stratą bliskich, wierząc, że 
jest im lepiej, że już teraz lub wkrótce (myślimy 
wciąż ziemskimi kategoriami czasu), gdy oczyszczą 
się z ziemskich win, zaznają szczęścia i radości 
przebywania blisko Boga.  

Nasza obecność na cmentarzu w Dzień Za-
duszny jest świadectwem wiary w „świętych obco-
wanie”, a więc wspólnotę ochrzczonych w Chrystu-
sie, którzy mogą się nawzajem wstawiać za sobą. 
Dlatego zapalamy znicze, przynosimy na groby 
światło – symbol życia wiecznego, które jest tym 
życiem prawdziwym, właściwym, ale w innym wy-
miarze rzeczywistości. Przecież spotkamy się tam 
wszyscy w Dniu Ostatecznym. Rozstanie jest koniecz-
nością, spotkanie nadzieją... 

A tu zdanie wypisane złotymi literami na 
pięknym grobowcu: Życie zmienia się, ale się nie koń-
czy. Wokół mnóstwo zniczy, białe chryzantemy, bo 
odszedł ktoś młody, kto miał przed sobą długie aż 
do starości życie, perspektywy i marzenia. Stało się 
inaczej... W Boskich rękach jest początek i koniec.  

Najczęściej jednak na nagrobnych płytach 
można przeczytać krótkie wezwanie: Jezu ufam To-
bie, odwołujące się do Bożego miłosierdzia i obietnic 
złożonych św. Faustynie. Te trzy proste słowa wy-
rażają tak wiele: przede wszystkim całkowite za-
wierzenie Bogu, przekonanie o sensie życia – jego 
początku i końcu, akceptację odwiecznego ładu 
świata i pochylenie się nad tajemnicą śmierci, którą 
można oswoić tylko w kontekście wiary w życie 
wieczne. 

Z takimi myślami wyszłam w tym roku  
z cmentarza. Wzmocniona i pełna otuchy. Płonęły 
znicze, różnymi kolorami mieniły się chryzantemy, 
słychać było modlitewne westchnienia w intencji 
tych, którzy odeszli. Niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym... 

K.S. 

Życie zmienia się, ale się nie kończy... 
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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Wizyta uczniów z Włoch  

02.10.2014 roku do naszej szkoły przybyli,  
w ramach warsztatów zawodowych, uczniowie -  
mechanicy ze szkół DON ORIONE i CFP BASSA 
REGGIONA we Włoszech.  

Ośmiu uczniów przez 23 dni zdobywało  
w salezjańskich warsztatach szkolnych, a także  
w firmie Befared, dodatkowe doświadczenia zawo-
dowe. Nasi rówieśnicy z Włoch mieli również oka-
zję uczestniczyć w lekcjach języka angielskiego za-
wodowego, a także w takich wydarzeniach jak 
Dzień Radości i Sportu oraz spotkania integracyjne  
z uczniami naszej szkoły. Sami bardzo chętnie włą-
czali się w wydarzenia odbywające się w naszej spo-
łeczności i byli pozytywnie zaskoczeni wyjątkowym 
charakterem szkoły salezjańskiej. Mieli także okazję 
uczestniczyć w wielu wycieczkach kulturoznaw-
czych. Zwiedzili były obóz koncentracyjny KL Au-

schwitz – Birkenau, kopalnie soli w Bochni i w Wie-
liczce, muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, Kal-
warię Zebrzydowską oraz krakowski rynek.  Wraz  
z opiekunami zapoznawali się też z ciekawymi 
miejscami w okolicy, a tym samym zobaczyli od-
mienność naszej polskiej kultury. Jak sami mówili, 
już w pierwszych dniach udało im się zauważyć 
ogromne różnice pomiędzy  stylem życia, obyczaja-
mi oraz tradycjami we Włoszech i w Polsce.  

Podczas pobytu nasi goście wykazali się 
ogromną otwartością na nowe doświadczenia. Po-
kazali, że nie boją się ciężkiej pracy podczas prakty-
ki zawodowej oraz zajęć teoretycznych. Mamy na-
dzieję, że zostali dobrze przez nas przyjęci, a swoją 
krótką przygodę będą wspominać bardzo miło!  

 BARBARA KORCZYK  

  W naszej szkole nie tylko uczniowie zdobywają wiedzę  
i umiejętności. Również nasi nauczyciele w celu podniesienia ja-
kości kształcenia biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach  
i kursach. W ostatnich dniach panowie Michał Homa i Krzysztof 
Bratek uczestniczyli w dwudniowym seminarium projektu po-
nadnarodowego „Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół 
zawodowych w Małopolsce”. Szkolenie dotyczyło upowszechnie-
nia rozwiązań europejskich z zakresu kształcenia zawodowego 
na bazie doświadczeń nauczycieli zawodu z Anniesland College  
w Glasgow Szkocja. 

Człowiek uczy się przez całe życie  

Jesienna akcja krwiodawstwa dla Marka Cisaka 

7 października 2014 roku pod świetlicą szkolną zebrało 
się trzydziestu odważnych, dorosłych już uczniów, którzy podjęli 
szlachetną inicjatywę oddania swojej krwi. Przebiegiem akcji zaję-
ła się ekipa Oddziału Terenowego w Oświęcimiu Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie . 

W przeważającej ilości zgłosili się licealiści, bardziej do-
świadczeni panowie z technikum oraz szkół zawodowych, ale nie 
zabrakło tam również naszych licealistek! Całą akcją kierował, 
jak zawsze, nieoceniony, doświadczony krwiodawca, opiekun 
szkolnego koła PCK, pan Jerzy Orłoś. 

Z różnych powodów (zdrowotnych, braku dokumentów) 
dopuszczono w końcu 21 osób, które oddały po 450 ml krwi. 
W godzinach 1315 - 1810   zebrano w sumie 9 litrów i 450 ml płynu, 
który może uratować życie wielu ludziom. 

Odważnym gratulujemy i życzymy, aby krwiodawstwo 
„weszło im w krew”. 

 KATARZYNA SIKORA  

 MICHAŁ HOMA  
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Ognisko klasowe 3c gimnazjum 

 Jesień jest ostatnią okazją w roku, gdy można cieszyć 

się - i tak coraz rzadszymi -pogodnymi dniami. W naszej szko-

le jest to również czas wspólnych ognisk w zespołach klaso-

wych. Dnia 6 października swoje ognisko miała klasa 3Gc. 

 Dla wielu uczniów takie spotkanie to okazja do inte-

gracji, jednak dla nas miało zupełnie inny wymiar. Pozostał 

nam już tylko niecały rok nauki (kończymy gimnazjum), toteż 

chcieliśmy po prostu spędzić ze sobą odrobinę czasu, bez mar-

twienia się o nadchodzące egzaminy czy inne szkolne obo-

wiązki. W zabawie towarzyszył nam nasz wychowawca – ks. 

Zbigniew Buczek. Wspólnie zjedliśmy kiełbaski i ciasto, roze-

graliśmy mecz koszykówki, a przede wszystkim mieliśmy oka-

zję do żartów i rozmów 

 JAN LELITO  

Kongres Dyrektorów Placówek Salezjańskich  

W dniach 10 – 12 października w Ośrodku 

Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódz-

kiej w Porszewicach odbył się I Kongres Dyrekto-

rów Placówek Salezjańskich w Polsce.  

Spotkanie miało na celu przede wszystkim 

wzajemne poznanie się i przekazanie sobie dobrych 

przykładów i doświadczeń. Swoją działalność za-

prezentowały wszystkie placówki z sześciu inspek-

tori.   

Główną ideą spotkania było – w kontekście 

dwusetnych urodzin księdza Bosko – umocnienie 

więzi łączącej poszczególne salezjańskie placówki 

edukacyjne, wypracowanie wspólnej polityki wy-

chowania młodego człowieka w oparciu o system 

prewencyjny Świętego Jana Bosko oraz wzmocnie-

nie współpracy pomiędzy poszczególnymi inspek-

toriami (sióstr salezjanek i salezjanów). 

Dodatkowo uczestnicy kongresu uczestni-

czyli w dwóch znakomitych wykładach:  „Klauzula 

sumienia w sporach bioetycznych” (prelegent - 

ksiądz profesor Tadeusz Biesaga SDB) oraz 

„Ideologia gender. Jawne i ukryte cele” (prelegent - 

ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk SDB). Wy-

kłady te były nie tylko dogłębną analizą zagrożeń 

czyhających na placówki katolickie, stanowiły rów-

nież próbę znalezienia rozwiązania poruszanych 

problemów.  

Kongres rodziny salezjańskiej był wynikiem 

wspólnej pracy odpowiedzialnych za szkolnictwo w 

poszczególnych inspektoriach. Dzięki ich pięknej 

dwuletniej pracy udało się zorganizować niezwykle 

ubogacające spotkanie i w duchu modlitwy poru-

szyć bardzo ważne kwestie przyszłości  edukacyj-

nych placówek salezjańskich. Spotkanie przebiegało  

w rodzinnej atmosferze. Wyczuwało się radość  

i zadowolenie uczestników, którzy szczęśliwi  

i umocnieni wrócili do swoich placó-

wek.  

 W imieniu swoim oraz wszyst-

kich uczestników pragnę serdecznie po-

dziękować organizatorom - księżom: 

Janowi Gondro, Zenonowi Latawcowi, 

Stefanowi Makurackiemu, Dariuszowi 

Matuszyńskiemu, jak również siostrze 

Leokadii Pyzio i siostrze Krystynie Sto-

larczyk – za piękne świadectwa zaanga-

żowania w swoją pracę i pragnienie 

dzielenia się dobrem z innymi.  

   

 EWELINA MATYJASIK  
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 Dzień Edukacji Narodowej (zwany Dniem 
Nauczyciela) to niepowtarzalna okazja, żeby po 
przyjacielsku porozmawiać ze swoimi wychowaw-
cami oraz po prostu – bez lekcyjnego stresu -  pobyć 
razem. 
 W naszej szkole o 7.50 odświętnie ubrani 
uczniowie ustawili się na głównym korytarzu, aby 
apelem rozpocząć wspólne świętowanie. Następnie 
klasy technikum i szkoły zawodowej udały się na 
akademię do Nowego Kościoła, podczas gdy ucz-
niowie gimnazjum i liceum spotkali się w salach ze 
swoimi wychowawcami. O godz. 9.00 wszyscy pra-
cownicy szkoły, rodzice, zaproszeni goście oraz ucz-
niowie udali się na mszę świętą, której oprawę mu-
zyczną przygotował zespół La Gioia. Podczas kaza-
nia ksiądz Wojciech Krawczyk szczególnie podkre-
ślał, jak ważny jest wkład wychowawcy w kształto-
wanie młodego człowieka oraz że zawód nauczycie-
la można również nazwać powołaniem. Po euchary-
stii uczniowie mieli okazję zobaczyć spektakl przy-
gotowany przez klasy 1La,3TM i 1Ga. Głównym 
bohaterem był książę, który szukał szczęścia i dopie-

ro dzięki radzie mędrca, odnalazł je w świętości. 
 Na sam koniec uroczystości nastąpiły po-
dziękowania, wręczenie nagród pracownikom anga-
żującym się w życie szkoły, przemowy dyrektorów, 
a szkolna orkiestra pod przewodnictwem księdza 
dyrektora Zenona Latawca wykonała kilka utwo-
rów.  

Dzień Edukacji Narodowej  

 JOANNA URBAŃCZYK  

Udział w targach „EUROTOOL”  

 W czwartek 16 października uczniowie na-
szego technikum mechanicznego oraz szkoły zawo-
dowej wzięli udział w Międzynarodowych Targach 
Obrabiarek „EuroTool” w Krakowie. Uznawane są 
one za jedno z najważniejszych miejsc spotkań spe-
cjalistów z branży obróbki mechanicznej. Była to 
kolejna edycja reprezentująca przemysł obróbki 
skrawaniem i przeróbki plastycznej. Prezentowało 
się wiele firm i marek posiadających maszyny z naj-
nowszymi technologiami obróbki oraz programy 
komputerowe do wspomagania prac inżynierskich 
CAD, CAM. Na poszczególnych stoiskach nasi ucz-
niowie mogli zapoznawać się z specyfiką i działa-
niem maszyn sterowanych numerycznie CNC oraz 
zobaczyć, jak produkują one różne części i detale. 
 Targi te dały uczestnikom wiele możliwości 
poznania zawodu od strony praktycznej. Uczniowie 

mogli zdobywać wiele cennych informacji, które 
przydadzą się im w przyszłej pracy. 

 BARTŁOMIEJ MARKIEL  

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta  

Nie od dziś wiadomo, że młodzież ma gło-
wy pełne pomysłów i świeże spojrzenie na różne 
sprawy. Młodzi ludzie są przyszłością nie tylko 
miasta, ale również kraju, a nawet świata. Władze 
Oświęcimia postanowiły wykorzystać nowatorskie 
idee lokalnej młodzieży i sprawić, by młodzi czuli 
się w naszym mieście jak najlepiej. Postanowiono 
powołać do życia Młodzieżową Radę Miasta Oświę-

cim, w skład której wchodzić będą uczniowie oświę-
cimskich gimnazjów i szkół podstawowych (klasy  
4-6). 

Każdej szkole tego typu przyznano od jed-
nego do trzech mandatów, które wyznaczają ilość 
reprezentantów z każdej placówki. Nasza szko-
ła  otrzymała aż trzy mandaty, co oznacza, że gim-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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nazjum salezjańskie reprezentować będzie troje 
uczniów. Mimo iż liczba miejsc jest większa niż  
w innych szkołach, walka o mandaty była zacięta. 
Zgłosiło się wielu kandydatów ze wszystkich klas 
gimnazjum. Zdążyli się już zaprezentować, przema-
wiając do swoich wyborców na szkolnych apelach. 

Od 1 października prowadzili swoje kampanie wy-
borcze, to znaczy rozwieszali plakaty i starali się za-
pewnić sobie jak największą liczbę głosów. 

 Wreszcie 21.10.2014 roku w naszej szkole 
odbyły się wybory. Zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami kandydowali i głosowali uczniowie Gimna-
zjum Salezjańskiego. W wyborach wyłoniono trzy 
uczennice, które będą brać udział w obradach Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Zdobyły one największą 
ilość głosów. Są to: Paulina Budka  z klasy 3Ga (31 
głosów), Katarzyna Oniszczuk – uczennica klasy 
2Ga (17 głosów) oraz Kornelia Heród z klasy 3Ga (16 
głosów). Niestety, sporą ilość głosów unieważniono  
z powodu niezastosowania się do reguł obowiązują-
cych w wyborach, ponadto wielu uczniów w ogóle 
nie przystąpiło do głosowania. Mimo to dziękujemy 
za każdy oddany głos i pragniemy zaznaczyć, że ich 
różnica była stosunkowo niewielka.  

Zwyciężczyniom gratulujemy i liczymy na 
mądre korzystanie z otrzymanej funkcji.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

 PAULINA BUDKA  

Pan Prezydent dziękował...  

27 października na porannym apelu pan Ja-
nusz Chwierut, prezydent miasta Oświęcim, wręczył 
podziękowania będące wyrazem uznania za posta-
wę, wolontariat oraz zaangażowanie, pomoc, życzli-
wość i wsparcie Członków Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia BWS. Wszystkie wyróżnione osoby za-
angażowały się w organizację II Międzynarodowego 

Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu, 
który odbył się 27 września bieżącego roku. Podzię-
kowania otrzymali: dyrektor zakładu salezjańskiego, 
ksiądz Bogdan Nowak, dyrektor szkoły, ksiądz Ze-
non Latawiec, księża: Piotr Kadela, Andrzej Policht 
oraz kleryk Sebastian Bełz. Wśród wyróżnionych 
uczniów znaleźli się: Kacper Adamik, Adam Brady, 
Patrycjusz Cechowski, Stanisław Giedrojć, Arka-
diusz Krasiński, Patryk Matusiak, Eugeniusz Pawyc-
ki, Jakub Palider, Krzysztof Romanowski, Arkadiusz 
Salachna, Piotr Żak, Wojciech Ziaja, Maria Trębacz, 
Małgorzata Zając, Magdalena Kukla i Mikołaj Ko-
majda.  

Podziękowania od prezydenta miasta za za-
angażowanie i wsparcie imprezy otrzymali również 
panowie: Julian Obstarczyk, Michał Drabczyk, Jerzy 
Augustyniak, Stanisław Walus, Władysław Hodur, 
pani Aleksandra Sołtysik oraz Oratorium świętego 
Jana Bosko w Oświęcimiu i chór męski AUXILIUM.  

 MARTA KORCZYK  

Wieczór filmowy klasy 1 La  

Dnia 7.11.2014r. odbył się wieczór filmowy 
klasy 1La. Towarzyszyła nam wychowawczyni - 
pani Katarzyna Stężowska oraz Brat Irek. Była to 
okazja, aby przyjemnie spędzić piątkowe popołu-
dnie w gronie kolegów i koleżanek z klasy. Wspól-
nie obejrzeliśmy trzymający w napięciu film sensa-
cyjny. Po filmie nastąpiła przerwa na pizzę. Na-
stępnie graliśmy w głuchy telefon, opowiadanie 
historyjek oraz robiliśmy „krzesło”. Zabawa pole-

gała na tym, że siedzieliśmy bokiem na krzeseł-
kach, położyliśmy się na sobie, później pani Kasia z 
Bratem Irkiem zaczęli je wyciągać, a my próbowali-
śmy się jak najdłużej utrzymać. Nie zabrakło przy 
tym sporej dawki śmiechu. Ten wieczór na długo 
zostanie w naszej pamięci, a już teraz z niecierpli-
wością czekamy na kolejne takie spotkania.   

ANNA KASPERCZYK 
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Modlitwa i zwiedzanie, czyli pielgrzymka do Włoch  

 03.10.2014 roku ponad czterdziestoosobową 
grupą wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Włoch. 
 Pierwszym odwiedzonym przez nas mia-
stem był Rzym, gdzie zobaczyliśmy: Bazylikę św. 
Piotra, święte schody, Bazylikę św. Pawła za Mura-
mi i Bazylikę św. Jana na Lateranie. Niezapomnia-
nym przeżyciem była msza św. prowadzona przez 
papieża Franiciszka, który zwracał uwagę na to, 
aby w swoich działaniach pamiętać o potrzebach 
drugiego człowieka. 
 Kolejnym punktem naszej pielgrzymki było 
Monte Casino, czyli wzgórze, na którym znajduje 
się opactwo benedyktyńskie oraz cmentarz polskich 
żołnierzy poległych w walkach II wojny światowej 
pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi.  
W miejscowościach Roccaporena i Cascia poznali-
śmy historię św. Rity, natomiast w Nursji przybli-
żono nam życie św. Scholastyki i św. Benedykta. 
 Następnie odwiedziliśmy Loretto, gdzie 
mieliśmy okazję zobaczyć tzw. Święty Domek, któ-
ry według legendy jest nazaretańskim domem Ma-
ryi. Podobno został on przewieziony z Nazaretu do 
Włoch przez rodzinę De Angelis, chcącą w ten spo-
sób uchronić go przed zniszczeniem. Po południu – 
już w celach czysto rekreacyjnych - pojechaliśmy 
nad morze. 
 Ostatnim punktem naszego programu był 

Asyż, gdzie zwiedziliśmy kolejne dwie przepiękne, 
monumentalne bazyliki (jedna poświęcona jest św. 
Klarze, a druga św. Franciszkowi) oraz Sanktua-
rium Matki Bożej Anielskiej. A na koniec wybrali-
śmy się do największej „świątyni XXI wieku”, czyli 
do hipermarketu, gdzie każdy mógł zrobić zakupy. 
 W czwartek po obiedzie wsiedliśmy do 
autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
Polski. Ta pielgrzymka na pewno wzbogaciła nasze 
życie, nie tylko dzięki zwiedzonym przez nas miej-
scom, ale przede wszystkim dzięki codziennej mszy 
św. i wspólnej modlitwie. 
 

DOMINIKA SOSNA 

Marta Lach—nadzieja polskiego kolarstwa 

Nic w życiu nie przycho-
dzi łatwo. Na każdy sukces trzeba 
zapracować. Tak jest również  
w sporcie. Trudno pogodzić co-
dzienne treningi z nauką, lecz 
niektóre osoby świetnie sobie  
z tym radzą, a nawet… uczęszcza-
ją do naszej szkoły. Marta Lach  
z klasy 2a liceum ogólnokształcą-
cego w swoim dorobku ma już 
niejedno mistrzostwo Polski  
w kolarstwie.  

Jej przygoda z jazdą na 
rowerze rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2008 roku, gdy po raz 
pierwszy wzięła udział w zawo-
dach kolarskich. Rywalizowała 
wówczas z chłopakami i jako 
pierwsza przekroczyła linię mety. 
Od kwietnia 2009 roku trenuje  
w klubie „Sokół Kęty”. 
 Po zdobyciu wszystkich 
lokalnych pucharów, podniosła 
sobie poprzeczkę znacznie wyżej. 
Została powołana do Kadry Naro-

dowej i miała możliwość repre-
zentowania Polski na wyścigach 
zagranicznych. W ubiegłym sezo-
nie startowała na Europejskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Holan-
dii. Tegoroczny sezon zakończyła 

swoim debiutem na Mistrzo-
stwach Świata w hiszpańskiej 
Ponferradzie, które tradycyjnie 
poprzedzone były dwutygodnio-
wym zgrupowaniem w Zieleńcu. 
Los dał jej także szansę osobistego 
poznania tegorocznego Mistrza 
Świata, Michała Kwiatkowskiego. 

Teraz przyszedł czas na 
odpoczynek, a także zebranie sił 
po ciężkim sezonie. Nie wiąże się 
to jednak z przerwą od trenin-
gów, ponieważ sportowiec zaw-
sze musi dbać o swoją kondycję. 
Myślę, że każdy z nas może po-
zazdrościć Marcie ambicji i zaan-
gażowania. Sport to nie tylko łzy 
szczęścia, ale i smutku.  Nie moż-
na rezygnować z postawionych 
sobie celów. Życzymy powodze-
nia i trzymamy kciuki za kolejny 
sezon. 

 KATARZYNA KLĘCZAR 
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Z życia  Zakładu Salez jańskiego  

Europejskie tournée chóru Auxilium  

 Chór męski Auxilium z Oświęcimia odbył 
pielgrzymkę po krajach zachodniej Europy. Głów-
nym celem pielgrzymki było sanktuarium Matki 
Boskiej Różańcowej w Lourdes we Francji, lecz byli-
śmy również w miejscowości Ars, w Sanktuarium 
św. Jana Vianneya, który jest patronem probosz-
czów. Mogliśmy zobaczyć, jak mieszkał i żył święty 
Jan.  
 Później dotarliśmy do Lourdes, gdzie 
uczestniczyliśmy w wieczornej procesji różańcowej 
z lampionami, a rano o godz. 6:30 chór w ubraniach 
galowych brał udział we Mszy świętej w grocie ob-
jawień, którą celebrował ks. biskup Grzegorz Ku-
dlak dla ok. 500 pielgrzymów z Polski. Wszyscy byli 
pod wielkim wrażeniem naszego śpiewu. Dzięki ks. 
Andrzejowi Polichtowi, naszemu duchowemu prze-
wodnikowi, ks. bp wpisał się do naszej kroniki. Mie-
liśmy możliwość uczestniczenia we Mszy św.  
w wielu kościołach, między innymi w katedrze No-
tre Dame w Paryżu.  
 Po przeżyciach w Lourdes udaliśmy się do 
miejscowości Lloef na 4 dni i tam też mieliśmy dużo 
atrakcji, m.in. wycieczkę do Barcelony, gdzie mogli-
śmy podziwiać najstarszą i najpiękniejszą katedrę 
na świecie Sagrada Familia, Park Güell projektu An-
toniego Gaudiego i wiele atrakcyjnych miejsc. Wy-

poczywaliśmy na wybrzeżu Costa Brawa, a wzdłuż 
wybrzeża odbyliśmy wycieczkę statkiem. W drodze 
powrotnej zajechaliśmy do Monako, gdzie mogli-
śmy podziwiać pałac księcia Monako i tamtejsze 
oceanarium. Z Monako pojechaliśmy do Włoch od-
wiedzić Weronę - miasto zakochanych, a stamtąd 
już wracaliśmy do kraju przez Austrię i Czechy.  
W autobusie czas umilaliśmy sobie piosenką i żarta-
mi.  
 To było wspaniałe przeżycie. Po przyjeździe 
do Oświęcimia ks. Andrzej Policht odprawił Mszę 
św. w kaplicy domowej za szczęśliwy powrót.  
 Chciałbym podziękować dyrekcji Domu  
i Zakładu Salezjańskiego oraz wszystkim, którzy 
pomagali nam w organizacji pielgrzymki. Księdzu 
Andrzejowi Polichtowi i kl. Łukaszowi Torbickie-
mu. Ksiądz Andrzej był naszym kapelanem i robił 
wszystko, abyśmy mieli codzienną Mszę świętą,  
a kl. Łukasz był dyrygentem chóru w zastępstwie 
naszej dyrygentki Agnieszki Kozieł i spisał się bar-
dzo dobrze. Chciałbym też podziękować Prezesowi 
chóru Julianowi Obstarczykowi i Wiceprezesowi 
Michałowi Drabczykowi, którzy dwoili się i troili, 
by niczego nam nie brakowało, a także naszej prze-
wodniczce Barbarze Radomskiej.  

 JERZY AUGUSTYNIAK 
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STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW  

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC 

Spotkanie współpracowników z Inspektorem  

 Czwartego listopada, w godzinach popołu-
dniowych, odbyło się spotkanie współpracowników 
salezjańskich z Księdzem Inspektorem Dariuszem 
Bartochą, w ramach Jego corocznej wizytacji Zakła-
du.  
 Dostojny Gość został powitany przez Dy-
rektora Zakładu Salezjańskiego księdza Bogdana 
Nowaka, opiekuna duchowego lokalnego ośrodka 
SSW, a następnie miał okazję usłyszeć, jak my, 
współpracownicy, funkcjonujemy w tutejszej rodzi-
nie salezjańskiej.  
       Członkowie centrum, to świeccy w różnym 
wieku, małżonkowie i osoby samotne, emeryci  
i aktywni zawodowo. Staramy się realizować zada-
nia apostolskie i żyć charyzmatem salezjańskim. 
Podejmujemy akcje mające na celu pomoc najbar-
dziej potrzebującym, na sercu leży nam najbardziej 
świadczenie dobra wobec zagrożonej młodzieży. 
Jesteśmy widoczni w wielu obszarach działalności 
charytatywnej na terenie szkoły i zakładu. Doskona-
limy się duchowo poprzez uczestnictwo w spo-
tkaniach formacyjnych i dniach skupienia. 
 Współpracujemy, w ramach struktur SSW, 
na poziomie prowincjalnym i regionalnym.  
       Ksiądz Inspektor skierował do nas słowo, 

dziękując za działalność i zachęcając do dalszego 
aktywnego działania ewangelizacyjnego, w duchu 
św. Jana Bosko, poprzez pomoc najbardziej potrze-
bującym. Skierował do nas apel z prośbą o modli-
twę w intencji dobrego rozpoznawania powołań 
wśród młodzieży i zachęcił do tworzenia i propago-
wania czasopisma „Don Bosco”. 
 Spotkanie upłynęło w braterskiej, miłej  
i przyjaznej atmosferze. 
 

 MARIA WILCZAK 

Radość z dzielenia się…  

 W dniach 25-27.09.2014r. w Oświęcimiu 
odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiato-
we i Urząd Miasta II Międzynarodowy Piknik Or-
ganizacji Pozarządowych. Każda z organizacji mo-
gła zaprezentować swoje osiągnięcia. Podczas pik-
niku zaprezentowali się jak co roku członkowie Sto-
warzyszenia BWS z Oświęcimia. Trzeba powie-
dzieć, że jest to najprawdopodobniej najstarsza li-
cząca blisko 145 lat organizacja pozarządowa. Zain-
teresowanie naszym stoiskiem było bardzo duże. 
Mogliśmy zrobić sobie zdjęcie z prezydencką parą 
Oświęcimia, która to wraz z delegacją z włoskiego 
Arezzo zatrzymała się przy naszej ekspozycji, a tak-
że z grupą artystyczną „Gli Sbandieratori di Arez-
zo”, która żonglowała flagami.  
 Na pikniku byli obecni członkowie Zarządu 
Głównego SBWS, m.in. Ryszard Firczyk oraz człon-

kowie chóru męskiego Auxilium w osobach: Julian 
Obstarczyk (prezes), Michał Drabczyk (wiceprezes) 
oraz członkowie zarządu chóru: Stanisław Walus, 
Władysław i Józef Chodór  

 JERZY AUGUSTYNIAK 
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Strofy i hymn spod Casa Madre 

Nowy tomik poetycki doktora Karola Ptaszkowskiego 

 W październiku bieżącego roku ukaże się 
najnowszy zbiór poezji znanego oświęcimskiego 
lekarza, nauczyciela akademickiego PWSZ, prze-
wodniczącego terenowego oddziału Stowarzysze-
nia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, pana 
Karola Ptaszkowskiego. 
 Do tej pory ukazały się cztery zbiory jego 
wierszy. W roku 1998 wyszły Wiersze powszednie. 
Trzy lata później ukazało się na rynku wydawni-
czym Wszędzie pełno śladów Stwórcy. W roku 2005 
czytelnicy mogli się zapoznać z twórczością z tomi-
ku Spojrzeć z miłością, a w 2008 roku wydano Odsło-
ny historii i Pieśń Oświęcimia oraz Wiersze powszednie 
– wybór. 
 Najnowszy tomik to poetyckie dziękczynie-
nie za historię Salezjanów oświęcimskich na tle re-
fleksji osobistych przeżyć i historii Oświęcimia  
w okresie ostatniego półwiecza. We wstępie do 
zbioru, napisanym przez panią Marię Wilk, czyta-
my: 
 „Strofy i hymn spod Casa Madre są w jakiejś 
mierze kontynuacją zbioru Spojrzeć z miłością. Do-
minują w nim podobne motywy, ale trudno by było 
powiedzieć, że obydwie publikacje są takie same. 
W najnowszym tomiku na plan pierwszy wybijają 
się treści religijne (…). Można jeszcze odnaleźć inne 
wątki, spośród których najważniejsze dotyczą naj-
bliższej rodziny i rodzinnego miasta Oświęcimia. 
Oprócz nich zostały tu zamieszczone wiersze dedy-
kowanie przyjaciołom i ludziom, z którymi połą-
czyły autora różne pasje i zainteresowania. (…) To-
mik ten można bez wątpienia nazwać poetyckim 

pamiętnikiem pana Karola Ptaszkowskiego, gdyż 
obejmuje on wiersze powstałe na przestrzeni pół-
wiecza, od lat 60 – tych aż do czasów obecnych. 
Odbija się w nich całe życie poety, może jedynie  
z wyłączeniem sfery zawodowej. (…) W Strofach  
i hymnie spod Casa Madre urzeka głęboka religij-
ność  autora, a nade wszystko szacunek dla Salezja-
nów i ich dzieła. Zdumiewają niezwykłe związki 
łączące pana Ptaszkowskiego z duchowieństwem  
i ludźmi Kościoła oraz niebanalna znajomość spraw 
dotyczących wiary i religii. Piękna jest zwłaszcza 
litania do świętego Jana Bosko – wielkiego wycho-
wawcy młodzieży i od ponad roku patrona miasta. 
(…) Drugą, niezwykle istotną sprawa obecną  
w tym tomiku, jest historia Oświęcimia, najnowsza  
i sprzed 70 lat. (…) Zamiast okrucieństwa darzy nas 
autor dobrem wyrastającym ze zła; przykładami 
wyciągniętej po ludzku ręki, postacią Świętego, 
który cały się oddał człowiekowi i Bogu, przypo-
mnieniem roli karmelitanek już po wojnie. (…) 
 Wyliczone wyżej motywy nie wyczerpują 
całego bogactwa tematycznego „Strof i hymnu 
spod Casa Madre”. Pomieszczone tu zostały prze-
cież teksty pieśni, do których powstała lub powsta-
nie kiedyś muzyka, są też wiersze dedykacyjne  
i jubileuszowe skierowane do przyjaciół i osób god-
nych, są wiersze okolicznościowe, np. z okazji Bo-
żego Narodzenia czy Wielkanocy i jest jeszcze wiele 
innych tematów i wątków, które zainteresowany 
czytelnik powinien sam odkryć. (…) 
 Ważne są takie wydarzenia jak publikacja 
omawianego zbiorku poetyckiego. Stanowi ona 

Pięćdziesiąt lat kapłaństwa  
jak czas szybko leci 
dla Ciebie Stanisławie  
dzisiaj słońce świeci. 
 
Pamiętam naszą szkołę 
kiedy na praktyce 
wybieraliśmy drogę  
którą przejść przez życie. 
 
Ja wybrałem świecką  
żonie miłość dałem. 
Ty wybrałeś  inną  
zostałeś kapłanem. 
 
I przez lat 50 
taka Twoja droga  
wskazywałeś wiernym 
drogę do naszego Boga. 
 

Jako Salezjanin  
pracą i miłością 
uczyłeś nas kochać 
bliźnich z wzajemnością. 
 
Dzisiaj jesteś kanonikiem 
wielkie masz zasługi 
jako kapłan i przyjaciel  
i bożego sługi. 
 
Życzę Tobie dużo zdrowia  
bądź i skromną osobą  
dożyj setki drogi Stasiu  
Niech Bóg będzie z Tobą. 
 
  
Dla ks. kanonika  
Stanisława Wałęgi  
napisał Jerzy Augustyniak 

50-lecie kapłaństwa ks. kanonika Stanisława Wałęgi SDB  
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FELIETON Po co nam gimnazjum? 

bowiem tryumf dobra i autentycznych wartości, ta-
kich jak rodzina, wiara, patriotyzm, człowieczeń-
stwo, miłość, przyjaźń. Jest to niezmiernie ważne, 

zwłaszcza teraz, w obecnym świecie, coraz bardziej 
miałkim i banalnym, a jednocześnie coraz bardziej 
groźnym”.  

Gimnazjum. „Dlaczego w ogóle wymyślono 
gimnazjum?”, „Co to jest gimnazjum?”, „Po co to 
komu?”,  „Gimnazjaliści są okropni.”, „Poszedł do 
gimnazjum i nie wiadomo, co to się z nim porobi-
ło.” – chyba dość często każdy z nas to słyszy. Gim-
nazjaliści mają powszechnie opinię zdziczałych  
i agresywnych dzieci. Dzieci, które uważają się za 
dorosłych i robią, co chcą, nie szanując innych.  

Jeszcze kilkanaście lat temu obowiązywał 
inny system: osiem lat szkoły podstawowej i cztery 
lata liceum. Wtedy, w ciągu tych ośmiu lat, każdy 
był dzieckiem, można się było wyszumieć, wokoło 
byli sami przyjaciele, a różnica wiekowa nie była 
tak samo postrzegana jak dzisiaj. Dawniej spotyka-
nie/kolegowanie się z kimś starszym o rok czy dwa 
było czymś zupełnie normalnym. Dzisiaj, jeżeli ktoś 
z GIMNAZJUM miałby się zacząć kolegować  
z kimś ze szkoły podstawowej, patrzyłoby się na tę 
osobę krzywo. „Zadaje się z dziećmi”, „Cofnął się 
w rozwoju czy jak?” – niejedna osoba powiedziała-
by coś takiego.  

Fakt, że dzieci są nagle „selekcjonowane”, 
jest wynikiem eksperymentu. Eksperymentu na 
NAS. Chciano sprawdzić, czy ten system się przyj-
mie, czy dzieci będą się lepiej uczyć, co z tego wy-
niknie. Jednak efekt jest taki, że jesteśmy nagle wy-
rywani ze środowiska starej, dobrej podstawówki, 
wrzucani do jakiegoś nieokreślonego do końca ko-
tła, a dopiero potem przerzucani do liceum/
technikum/zawodówki. Młody człowiek przycho-
dzi do gimnazjum, do kompletnie obcych mu ró-
wieśników i do kompletnie obcych nauczycieli 
(którzy, nie mając wiedzy ośmioletniej o uczniu, nie 
wiedzą, jak mają z nim rozmawiać, a nie każde 
dziecko jest otwarte na nowych dorosłych), i pierw-
sze, co chce zrobić, to popisać się, jaki to on nie jest 
dorosły. „Bo przecież już skończył podstawówkę,  
a teraz chodzi do GIMNAZJUM i będzie pisać takie 
ważne TESTY”. Zostajemy wciśnięci do osobnej, 
oddzielonej od wszystkiego innego co znamy, szko-
ły, w chwili największej burzy hormonalnej.  

W gimnazjum  są trzy klasy pełne rozchi-
chotanych, roześmianych, ogłupionych nagłą zmia-
ną tak zwanych „gimbów”. Na dodatek dzieci pod-
dane nieustannemu stresowi i wymaganiom oraz 
nagłym zmianom związanym z nowym środowi-
skiem, sięgają często po używki, żeby jakoś odrea-

gować swoje napię-
cie. Przez to rodzice 
niejednokrotnie tra-
cą kontakt ze swoim 
dzieckiem.  

Są jeszcze 
testy gimnazjalne. 
Gdybyśmy przez 
osiem lat byli przy-
gotowywani do jed-
nego testu na koniec 
podstawówki i mie-
libyśmy osiem lat, 
żeby ewentualne 
braki z poprzednich 
lat szybko nadrobić, 
nie byłoby proble-
mu. Teraz jednak 
mamy sześć lat, przy czym tak naprawdę - dwa. 
Dlaczego? Ponieważ w klasach 1—3 tak nie ma jesz-
cze nauki „na poważnie”. Dopiero w czwartej kla-
sie, dzieci ZACZYNAJĄ faktycznie się uczyć, a ro-
dzice przywiązują większa wagę do tego, co dziec-
ko robi, jak robi i czy jeżeli się teraz tego nauczy, 
bądź nie nauczy, czy dostanie się potem do dobrego 
gimnazjum.  

Mamy testy. Potem trzy lata gimnazjum…  
i znowu przygotowywanie do kolejnego testu! Sam 
test zabiera dużo czasu, a w trzeciej klasie mamy 
właściwie powtórki z drugiej i pierwszej klasy, plus 
nowy materiał. Kiedy uczniowie mają mieć trochę 
wolnego czasu, skoro nieustannie się od nich wy-
maga, żeby dobrze zdali testy, dobrze się zachowy-
wali, no i mieli po drodze genialne wyniki, bez któ-
rych do liceum się nie dostaną? Jest to prawdziwa 
udręka nie tylko dla uczniów, ale i dla samych nau-
czycieli, niejednokrotnie uczących we wszystkich 
typach szkół. Do każdej klasy muszą wejść „z inną 
twarzą” – to znaczy z innym nastawieniem dla 
dzieci i młodzieży. Do każdej ze szkół muszą dosto-
sować odpowiednią ilość odpowiednio przygoto-
wanego materiału, a czasu brak. Gdyby powrócił 
system ośmioletniej podstawówki, z pewnością za-
równo młodzież, jak i dorośli byliby mniej zmęcze-
ni i spokojniejsi.  

 JULIA KLIMEK  

RENATA GŁĄB 
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Narodowe Święto Niepodległości 

 

 10 listopada 1918 r. do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. 

Wrócił z Magdeburga, gdzie był więziony po tzw. kryzysie przysię-

gowym 1917 r. Jednym z lokalnych ośrodków władzy na ziemiach 

polskich była Rada Regencyjna z siedzibą w Warszawie. To właśnie 

ona przekazała Piłsudskiemu 11 listopada władzę wojskową, a 14 

listopada władzę cywilną. Wydarzenia w Polsce zbiegły się z zakoń-

czeniem I wojny światowej i podpisaniem przez Niemcy rozejmu  

w Compiegne 11 listopada 1918 r.   

 Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości na 

mocy ustawy Sejmu  z 23 kwietnia 1937 r. W 1945 r. władze komuni-

styczne zastąpiły je Narodowym Świętem Odrodzenia Polski, które 

obchodzone było 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskie-

go Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 r.  

 Święto obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu 

z  15 lutego 1989 r. pod  nazwą Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Renata Jarnot  

KĄCIK  HISTORYCZNY  

  

Autorom zdjęć wykorzystanych w publikacji serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów. 


