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RORATY  
M s z a ś w ię t a   

k u  cz c i  M ar y i  

 W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel  
i uroczystości, można odprawić mszę św. wotywną 
o Najświętszej Maryi Pannie. Ta msza nazywa się  
w naszym kraju tradycyjnie mszą św. roratnią lub 
po prostu roratami. 
 Roraty - adwentowe msze odprawiane 
przed wschodem słońca - podkreślają wyjątkowość 
tego okresu. Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajo-
wej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów: 
„Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. 
Ta msza jest jednym ze znaków niezwykłej obecno-
ści Maryi w okresie Adwentu, gdyż to Ona oczeki-
wała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała 
adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka 
Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. 
 W czasie odprawiania Mszy św. roratniej 
zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje pa-
tronkę adwentowego oczekiwania - Maryję. Roraty 
mają nam szczególnie przypominać Maryję, gdyż to 
Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód 
słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata - Je-

zusa Chrystusa. 
 Jako córka Narodu Wybranego wraz ze 
wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście. 
Od chwili jednak, kiedy anioł Gabriel zwiastował 
Jej, że pocznie i porodzi Syna, który ma być obieca-
nym Emanuelem, oczekiwała w szczególny sposób 
na Życie, które wzrastało pod Jej sercem. Teraz ra-
zem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwa-
lebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w nie-
bie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwa-
niu na ostateczny Dzień Pański. 
 Przekazy historyczne mówią, że roraty od-
prawiano w Polsce już za czasów panowania Bole-
sława Wstydliwego. Przez całe wieki król, umiesz-
czając w czasie rorat na ołtarzu zapaloną świecę, 
oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim 
czynił to prymas Polski, mówiąc: „Sum paratus ad 
adventum Domini” (Jestem gotów na przyjście Pa-
na), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, 
mieszczanin i chłop. 

KS. JAN DUBAS 

Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,  

do świątecznej zasiądą wieczerzy - 

błogosławiony grudzień!...  

„W żłobie leży - któż pobieży...” 

N iech tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla 

każdego czasem wielkiej łaski. Niech dla ni-

kogo nie zabraknie ciepła, miłości i miejsca przy ro-

dzinnym wigilijnym stole.   

Drogim Czytelnikom życzymy zdrowych  

i radosnych Świąt oraz błogosławieństwa  

Dzieciątka Jezus w Nowym Roku! 
 

Redakcja Casa Madre  
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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Kształcąca wizyta w Szkole Głównej w Warszawie  

DAMIAN KURZAWA 

Będąc w klasie czwartej technikum, ucznio-
wie z reguły myślą już o kolejnych bardzo ważnych 
życiowych wyborach. Jedni zrobią następny krok  
w kierunku swojej edukacji i pójdą na studia, inni 
zaś podejmą pracę zawodową. W podjęciu ostatecz-
nej decyzji na pewno pomagają wyjazdy na uczelnie. 

W związku z tym pod koniec października 
udaliśmy się (uczniowie IV klasy technikum) do  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Tam szczególnie interesował nas Wydział 
Technologii Drewna, będący kontynuacją naszego 
kierunku w szkole. 

Na miejscu przywitała nas pani dr inż. Iza-
bela Niziołek, która jest wykładowcą, a także odpo-
wiada za marketing i promocję. Po krótkim spacerze 
korytarzami uczelni oraz wizycie w auli stwierdzili-
śmy, że z pewnością jest to miejsce dla młodych, 
chcących rozwijać się w kierunku innowacyjności 
ludzi. Wrażenie zrobiło na nas wyposażenie sal wy-
kładowych oraz, jak się później okazało, sami profe-
sorowie. 
 Na początek mieliśmy okazję wysłuchać 
wykładu pana dr. hab. Pawła Kozakiewicza na te-
mat „Egzotycznych gatunków drewna”, który  
w lekki, łatwy i przyjemny sposób zapoznał nas  
z miejscami ich występowania na świecie oraz  
z właściwościami każdego z nich. Ciekawym, zna-
nym nam również z naszej szkolnej praktyki, uroz-
maiceniem zajęć, było prezentowanie próbek. Trze-
ba przyznać, że pracownik uczelni miał w sobie cha-
ryzmę, której może mu pozazdrościć niejeden nau-
czyciel. 

Kolejnymi punktami naszej wizyty w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
było zwiedzenie hal maszynowych, gdzie studenci 
zapoznają się z najbardziej nowoczesnymi rozwiąza-
niami w dziedzinie technologii drewna. Jak powie-
dział nam jeden z tamtejszych instruktorów: „Stu-
dentów, którzy kończą naukę na naszej uczelni, nic 
nie jest w stanie zaskoczyć w nowocześnie wyposa-
żonych zakładach pracy”. Z pewnością przyczynia 

się do tego fakt, że park maszynowy warszawskiej 
szkoły jest ciągle uaktualniany. Oznacza to, że stu-
denci SGGW pracujący na nowoczesnych obrabiar-
kach, dostają ich nowsze wersje natychmiast, gdy te 
pojawią się na branżowym rynku.  

  
 Następnie odwiedziliśmy pracownię kon-
serwatorską, gdzie oglądaliśmy m.in. prace dokto-
ranckie w formie intarsji czy płaskorzeźby. Cieka-
wym miejscem, w którym złożyliśmy wizytę, okaza-
ła się także Ksyloteka im. prof. dr. hab. inż. Witolda 
Dzbeńskiego. Jest to zbiór rozmaitych gatunków 
drewna o wymiarach zbliżonych do książek. Gabi-
net drzewny, bo tak w XVIII wieku nazywano to 
miejsce, zawiera szczegółowe opisy dotyczące po-
chodzenia i budowy anatomicznej poszczególnych 
gatunków drewna, a także jego właściwości fizycz-
nych, mechanicznych, technologicznych oraz zasto-
sowań. 

 Kończąc wizytę, zostaliśmy oprowadzeni 
przez jedną z doktorantek po laboratorium. Zapo-
znaliśmy się tam z mnóstwem urządzeń służących 
do rozmaitych pomiarów. Ciekawostką były foto-
grafie przenoszone z papieru fotograficznego na 
drewno przy użyciu wysokoczułej substancji che-
micznej. 
 Szczególne podziękowania za ten kształcący 
wypad do Warszawy kierujemy do władz uczelni, 
które zaprosiły nas do siebie, a także do organizato-
rów i zarazem opiekunów wycieczki –  pani Eweliny 
Matyjasik oraz pana Franciszka Synowca.  

„Studentów, którzy kończą naukę na  

naszej uczelni, nic nie jest w stanie  

zaskoczyć w nowocześnie  

wyposażonych zakładach pracy.” 
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Wizytacja Księdza Inspektora  

 W dniach 3-6 listopada Ksiądz Inspektor 
Dariusz Bartocha odwiedził naszą szkołę. Pojawił się 
w naszej placówce około południa w poniedziałek. 
Już tego samego dnia odbył między innymi spotka-
nia z chórzystami oraz z bractwem MBWW. Następ-
nego ranka powitał młodzież zebraną na apelu i wy-
głosił „słówko”. Wtorek i środa minęły ks. Inspekto-
rowi na rozmowach z poszczególnymi salezjanami, 
pracownikami szkoły i nauczycielami. Spotkał się 
również z dyrekcją szkoły i pracownikami biura pro-
jektów. Natomiast w czwartek ks. Bartocha zobaczył 
się z młodzieżą z Oratorium, a wieczorem  dołączył 
do zebranych podczas wspólnej zabawy w ramach 
Oratoryjnego Czwartku Muzycznego. 
 Podczas pobytu w naszej szkole ks. Inspek-
tor mógł osobiście przekonać się, jak na co dzień 
funkcjonuje nasza wspólnota, ocenić jej aktualne 
działania i udzielić kilku wskazówek dotyczących 

dalszego rozwoju Zakładu Salezjańskiego. 
 Ks. Dariuszowi Bartosze serdecznie dzięku-
jemy za wizytę i życzymy wszystkiego najlepszego.  

JAN LELITO 

XXV Forum Szkół Katolickich  

W dniach od 6 do 8 listopada 2014 roku na Ja-
snej Górze odbyło się jubileuszowe XXV Forum 
Szkół Katolickich. Hasłem przewodnim tegorocznej 
konferencji były słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek 
jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz 
pełniejsze poznanie Prawdy”. 

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek od konfe-
rencji dyrektorów, którzy uczestniczyli w wykładzie: 
„Szkoła katolicka w rzeczywistości zmian społeczno – kul-
turowych”. Naszą szkołę reprezentował ksiądz dyrek-
tor Zenon Latawiec. 

W piątek z samego rana na Jasną Górę przyby-
li nauczyciele uczący w polskich szkołach katolic-
kich. Nasza placówka także miała swoich reprezen-
tantów. Byli to: pani wicedyrektor Maria Miśkiewicz, 
p. Małgorzata Mirecka, p. Magdalena Rybak, p. Mo-
nika Gacek oraz panowie: Adam Pająk, Dariusz De-
karz, Wojciech Zięcina i ksiądz Piotr Kadela.  

Dzień rozpoczęto od Mszy Świętej w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej, po której odbyło 
się uroczyste otwarcie XXV Ogólnopolskiego Forum 
Szkół Katolickich. Gości i uczestników powitał 

ksiądz Zenon Latawiec – przewodniczący Rady 
Szkół Katolickich. 

Następnie można było dowiedzieć się co nieco 
na temat historii Rady Szkół Katolickich oraz poznać 
główne zagadnienia III Nadzwyczajnego Zgroma-
dzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat rodzi-
ny. Ojciec Stefan Dartmann SJ opowiedział uczestni-
kom o Renovabis – niemieckiej katolickiej organiza-
cji, której celem jest pomoc ludziom w krajach Euro-
py Środkowo – Wschodniej. W piątek można było 
też wysłuchać koncertu ku czci świętego Jana Pawła 
II w wykonaniu chóru szkół im. Jana Pawła II Sióstr 
Prezentek w Rzeszowie. Wieczorem odbyły się jesz-
cze dwa wykłady. Pierwszy ukazywał związki po-
między prawem a moralnością i polityką, drugi od-
powiadał na pytanie: Co to jest prawda? Dzień za-
kończył się Apelem Jasnogórskim. 

W sobotę o 7.30 wszyscy zebrali się przed obli-
czem Pani Jasnogórskiej, odbyła się Msza Święta 
oraz dokonano Aktu Zawierzenia szkolnictwa kato-
lickiego Matce Bożej Królowej Polski. Następnie  
w auli Ojca Augustyna Kordeckiego, gdzie odbywa-
ły się wszystkie spotkania i wykłady, ksiądz doktor 
Marek Studenski przybliżył zebranym prawdę  
o człowieku w świetle nauczania Kościoła, a na za-
kończenie odbył się wykład lekarza, pana Piotra Kli-
masa, pt. „Prawda o darze życia”. 

Około godziny 13.30 forum zakończyło się,  
a uczestnicy duchowo odnowieni, z wiedzą wzboga-
coną wieloma cennymi informacjami, powrócili do 
domów, aby w kolejnych dniach jeszcze lepiej wy-
pełniać swoje powołanie wśród młodzieży. 

  

MAGDALENA RYBAK 
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„Kto nie pamięta historii,  

skazany jest na jej ponowne przeżycie.”  

 Każdy kraj ma swoje na-
rodowe święta, dni ważne dla 
jego historii.  W naszej ojczyźnie 
takim wyjątkowym dniem jest 
Święto Niepodległości, które ob-
chodzimy 11 listopada. 
 Dla upamiętnienia odzy-
skania przez Polskę wolności  
w 1918 r. (po 123 latach niewoli) 
klasa II gimnazjum wraz z wycho-
wawczynią, Panią Martą Chrap-
czyńską, przygotowała uroczysty 
apel. Uczniowie w podniosły spo-
sób przypomnieli wszystkim,  
w jakich okolicznościach nasza 
ojczyzna odzyskała niepodległość 
oraz zaśpiewali kilka pieśni pa-
triotycznych, takich jak ,,Rozkwi-

tały pąki białych róż".  Była to 
również niezwykła okazja, by 
przypomnieć sobie o bohaterach, 
którzy oddali swoje życie w walce 
o Polskę. 
 Podsumowaniem tego 
niezwykłego święta stały się sło-
wa Jana Pawła II: ,,Budujcie przy-
szłość narodu na miłości Boga  
i braci,  na poszanowaniu przyka-
zań Bożych i na życiu łaski. Szczę-
śliwy jest bowiem człowiek, szczę-
śliwy jest naród,  który ma upodo-
banie w Prawie Pana."  

MARTA KUŹMA 

Kryminalna zagadka na deskach teatru 

W środę 19 listopada 2014 r. grupa uczniów 
naszej szkoły wraz z opiekunami, p. Katarzyną Stę-
żowską oraz p. Renatą Głąb, udała się na wycieczkę 
do teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
Wzięliśmy udział w spektaklu będącym adaptacją 
sceniczną kryminału Agathy Christie pt. „Pułapka 
na myszy”. 

Sztuka opowiada historię młodego małżeń-
stwa, które właśnie otworzyło pensjonat niedaleko 
Londynu. Właściciele, Molly i Giles Davisowie, nie 
mogą doczekać się pierwszych gości. Mimo panują-
cej śnieżycy, goście w końcu zjawiają się. Wśród nich 
znajduje się morderca. Właściciele oraz mieszkańcy 
pensjonatu są w ogromnym niebezpieczeństwie. At-
mosfera niepokoju oraz tajemniczości sprawia, iż 
każdy zaczyna rzucać podejrzenia. Również widzo-
wie łączyli fakty i próbowali rozwiązać zagadkę 
przed zakończeniem przedstawienia. Każdy miał 
swój pomysł na to, kto może okazać się mordercą. 
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na zakończe-
nie sztuki. 

Myślę, że tę wycieczkę możemy śmiało 
uznać za udaną. Mogliśmy poczuć się jak prawdziwi 
detektywi i nauczyć się, że każdy, nawet najmniej-
szy, szczegół może mieć ogromne znaczenie. Mam 
nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję wziąć 
udział w podobnej wycieczce. 

NIKOLA GUT 

Olimpiada Solidarności  

 W dniu 25.11.2014 roku odbył się etap szkol-
ny Olimpiady Solidarności. Udział w nim wzięły 
następujące osoby: Martyna Niebrzydowska z klasy 
2Lb, Krzysztof Domański z klasy 2Lc, Tomasz Fabia  
z klasy 2Lc oraz Kordian Łysak z klasy 2Lc. Uczest-
nicy musieli wykazać się dogłębną znajomością hi-

storii najnowszej naszego kraju oraz wnikliwym my-
śleniem przyczynowo - skutkowym. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowali się: Tomasz Fabia  
i Krzysztof Domański. Serdecznie gratulujemy!  

BARBARA HARMATA 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pod_zaborami
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Byliśmy grzeczni, był Mikołaj!  

Jednym z najszczęśliwszych dni w roku jest  
z pewnością szósty grudnia – uroczystość biskupa, 
świętego Mikołaja.  

Z samego rana w piątek w mury naszej szkoły 
zawitał ze swoją świtą ten wyjątkowy i mocno przez 
wszystkich wyczekiwany święty. Zapewnił nas, że 
odwiedzi i nagrodzi każdego ucznia. Święty Mikołaj 
doskonale wiedział, że wszyscy byliśmy bardzo 
grzeczni przez cały rok, dlatego z niecierpliwością 
czekaliśmy na wizytę gościa w klasie. Wraz z dźwię-
kiem dzwoneczka emocje rosły. Cieszyliśmy się jak 
małe dzieci. Po przybyciu Mikołaj bacznie nas obser-
wował, rozmawiał z nami, a jego pomocnicy obdaro-
wali nas słodkimi upominkami. Nie brakowało przy 
tym uśmiechu i dobrej zabawy. Dodatkowo udekoro-
wany korytarz i muzyka towarzysząca nam na prze-
rwach wprowadziły nas w świąteczny nastrój.  

Wspaniała, radosna atmosfera przyczyniła się 
do wyjątkowości i niepowtarzalności tego dnia.  

KATARZYNA KLĘCZAR 

GABRIELA NOCULA 

Niezwykły gość w internacie  

 6 grudnia obchodzimy prawdopodobnie 
najbardziej wyczekiwane przez nas święto, miano-
wicie dzień św. Mikołaja. Z wielką radością interni-
ści z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Sa-
lezjańskiego w Oświęcimiu powitali niezwykłego 
biskupa, który zasłynął z tego, że  pomagał potrze-

bującym, a szczególnie dzieciom. Postać świętego 
Mikołaja zachęcała nas, internistów, do wzorowego 
zachowywania się podczas całego roku oraz okazy-
wania szacunku i dobroci innym ludziom. 

Wizytę świętego Mikołaja poprzedzały pio-
senki i zabawy zorganizowane przez naszych klery-
ków, Marka Bochonia i Sebastiana Bełza, którym 
udało się nas rozśpiewać oraz rozśmieszyć do łez. 

Swoją obecnością zaszczycili nas:  ks. Dyrek-
tor Zenon Latawiec, ks. Dyrektor Bogdan Nowak 
oraz ks. Witold Majcher. Ku powszechnemu zdzi-
wieniu za wzorowe zachowanie również otrzymali 
prezenty od Świętego Mikołaja.  

Święty Mikołaj chętnie niósł pomoc każde-
mu i nie oczekiwał niczego w zamian. Jego postawa 
ukazuje nam, jak powinniśmy postępować. Uczy 
nas miłości do bliźniego oraz pomocy nawet w  naj-
drobniejszych sprawach. 

MAKSYMILIAN SUŁEK 

O RATORIUM  W  AKCJI  
Listopadowy wieczór muzyczny  

Kolejny czwartkowy muzyczny wieczór  
w oratorium był ogromną dawką emocji, radości, 
wzruszeń, a także chwilą, w której każdy mógł po-
zwolić sobie na relaks. Koncert został przygotowany 
przez absolwentów naszej szkoły – Monikę Hodur  
i Karola Jarosza. W oratorium jak zwykle został 
stworzony odpowiedni klimat. Palące się świeczki 

oraz dekoracja stanowiły świetny dodatek do muzy-
ki wykonywanej przez utalentowanych artystów. Na 
samym początku krótko przemówił do przybyłych 
ksiądz inspektor Dariusz Bartocha, dla którego mu-
zyczny wieczór kończył wizytację w naszej szkole. 
Mówił o tym, że organizowane przez oratorium 
czwartki muzyczne to wspaniała inicjatywa i życzył, 
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KAMILA IDZIK 

Andrzejada w Oratorium 

Niezapomniany Festiwal Młodych  

 W dniach 14-16 listopada 2014 roku w Piotr-
kowie Trybunalskim odbył się I Medziugorski Festi-
wal Młodych w Polsce. Wzięło  w nim udział  ok. 700 
osób z całego kraju. Nie zabrakło oczywiście i na-
szych oświęcimskich wolontariuszy na czele z ks. 
Andrzejem Polichtem. Organizatorem spotkania była 
Fundacja Divine Mercy. Głównym kaznodzieją i ani-
matorem festiwalu był o. Stanko Ćosić. 
 Za znakomitą oprawę muzyczną odpowia-
dał Medziugorski Chór zrzeszający wokalistów róż-
nych narodowości. Czas spędzaliśmy, uczestnicząc 
we Mszach świętych, adoracjach, różańcu, a także 
śpiewając i tańcząc. 
 Podczas festiwalu mogliśmy wysłuchać wie-
lu świadectw, m.in. członków wspólnoty Cenacolo, 
oraz konferencji księży Piotra Pawlukiewicza i Mar-
ka Bałwasa.  Po powrocie do Oświęcimia zgodnie 
uznaliśmy, że ostatnie dni dostarczyły nam niezapo-
mnianych duchowych wrażeń, a także umożliwiły 

zawarcie nowych znajomości.  
 Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
odliczać dni do kolejnego Medziugorejskiego Festi-
walu Młodych w Polsce.  

STANISŁAW JUSZCZYK 

by pomimo wszelkich trudności, nigdy z niej nie re-
zygnować.  

Koncert rozpoczął się piosenką pt. „Barcelo-
na” z repertuaru zespołu Pectus. Monika i Karol zad-
bali o różnorodność wykonywanych utworów. Szyb-
sze kawałki przeplatały się z wprowadzającymi  
w refleksyjny nastrój balladami. Widzowie byli pod 
wielkim wrażeniem talentu wokalnego Moniki oraz 
perfekcyjnie grającego na gitarze Karola. Na bis mu-

zycy wykonali utwór pt. „My Cyganie”, wprawiając 
publiczność w nastrój zabawy i zachęcając do wspól-
nego śpiewu.  

Trudno jest ująć w słowa i opisać atmosferę 
panującą na czwartkowych koncertach. Stanowią 
one wewnętrzne przeżycie, a muzyka pozwala na 
oderwanie się od szarej rzeczywistości. Dlatego już 
dzisiaj zapraszamy na kolejny muzyczny wieczorek!   

 W naszym Oratorium im. św. Jana Bosko już 
po raz kolejny została zorganizowana zabawa an-
drzejkowa połączona ze  świętowaniem imienin ks. 
Andrzeja Polichta, na której zebrali się wszyscy 
uczestnicy spotkań formacyjnych, udzielający się  
w kawiarence szkolnej, a także animatorzy i wolon-
tariusze.  
 W tym roku główną atrakcją wieczoru była 
„Andrzejada”, czyli konkurs wiedzy o naszym opie-
kunie, w którym padały pytania, m.in. o dawną sym-
patię księdza, wyjazdy, pielgrzymki, jego mocne 
strony i wiele innych . W turnieju brały udział dwie 
drużyny: Polichtowie i Andrzejowie. Po zaciętej wal-
ce zwyciężyła grupa Polichtów, a następnie razem 
wręczyliśmy ks. Andrzejowi prezent i odśpiewali-
śmy tradycyjne „Życzymy, życzymy”. Po ciepłym 
posiłku, podzieleni na kilkuosobowe grupy, rozpo-
częliśmy następną zabawę. Drużyny po kolei śpie-
wały piosenkę, w tekście której musiała  znajdować 
się nazwa zwierzęcia, jednak utwory nie mogły się 
powtarzać i wszyscy gracze musieli włączyć się  
w śpiew. Wśród śmiechu i żartów ostatecznymi zwy-
cięzcami zostali chłopcy z panem Damianem Ślusar-
czykiem na czele. Następnie o 19.00 rozpoczął się 

Koncert Czwartkowy, na którym każdy miał okazję 
na chwilę rozmarzyć się i posłuchać piosenek  
w wykonaniu utalentowanych dziewczyn. Kolejne 
utwory poprzedzał krótki, skłaniający do refleksji 
komentarz. 

 Z niecierpliwością czekamy na kolejną taką 
zabawę, a wspólne spędzony czas na pewno wszyscy 
mile będziemy wspominali. Zapraszamy również na 
następny Czwartkowy Muzyczny Wieczór! 

ANNA TOBIASIEWICZ 
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Jak co roku w Zakładzie Salezjańskim  
w Oświęcimiu, odbyło się tradycyjne spotkanie ro-
dziców salezjanów. Tym razem miało ono miejsce 30 
listopada br. w I Niedzielę Adwentu. Do naszej pla-
cówki zawitali rodzice salezjanów, którzy na co 
dzień pracują w Oświęcimiu, jak i rodzice salezja-
nów misjonarzy oraz księży diecezjalnych. Głów-
nym punktem dnia była uroczysta Eucharystia, któ-
rej przewodniczył Wikariusz Inspektora ksiądz Ad-
am Paszek. Podczas Mszy wszyscy modlili się  
w intencji rodziców salezjanów zarówno żyjących, 
jak i zmarłych, a także o beatyfikację Służebnicy Bo-
żej mamy księdza Bosko - Małgorzaty Occhiena Bo-
sco, którą salezjanie nazywają Matusią Małgorzatą. 

Ksiądz Adam wygłosił również do licznie zgroma-
dzonych wiernych Słowo Boże, podkreślając, jak 
ważnym momentem roku liturgicznego jest adwent.   

Uczestnicy Eucharystii po jej zakończeniu 
udali się do sali teatralnej, gdzie mogli zobaczyć 
spektakl autorstwa salezjanina Adama Piekarzew-
skiego pt: „Którędy do nieba”, przygotowany przez 
młodzież naszej szkoły razem z wychowawcami. 
Poprzez krótkie przedstawienie młodzi aktorzy 
chcieli przekazać, że świętość nie jest czymś odle-
głym dla człowieka i można ją osiągnąć w prosty 
sposób, przez radość i wypełnianie swoich codzien-
nych obowiązków. 

Następnie rodzice salezjanów wraz z gospo-
darzami udali się na uroczysty obiad, w czasie któ-
rego była okazja do wspólnych rozmów i żartów.  
W trakcie obiadu Dyrektor Zakładu ksiądz Bogdan 
Nowak podziękował wszystkim rodzicom za liczne 
przybycie, wyraził swoją radość i wdzięczność, za-
chęcił do uczestnictwa w uroczystościach i wydarze-
niach, które będą miały miejsce w przeciągu całego 
roku oraz zaprosił na kolejne spotkanie. Na zakoń-
czenie zjazdu rodzice otrzymali pamiątkowe kalen-
darze.  

KL. MAREK BOCHOŃ 

Z życia  Zakładu Salez jańskiego  

Spotkanie rodziców salezjanów  

Adwentowy dzień skupienia w Rodzinie Salezjańskiej   

 13 grudnia w Zakładzie Salezjańskim odbył 
się dzień skupienia, w którym uczestniczyli salezja-
nie oraz współpracownicy salezjańscy z naszej pla-
cówki i z Zasola. Rozpoczęliśmy krótkim spotka-
niem „przy kawie” w świetlicy. 
 Następnie, w kaplicy naszego zakładu, wy-
słuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Wikariu-
sza Inspektora Krakowskiego ks. Adama Paszka. 
Tematem przewodnim wystąpienia była radość ad-
wentowa. Radość wynika z głębokiej wiary w Boga  
i codziennego odnajdywania Chrystusa. Człowiek 
radosny to człowiek szczęśliwy, uśmiechnięty, umie-
jący dzielić się dobrem z innymi: pomocą materialną 
lub dawaniem swojego czasu drugiemu. Katolik nie 
może ciągle trwać na etapie smutku Wielkiego Po-
stu, gdyż po Golgocie nastąpiła już radość Poranka 
Zmartwychwstania. Takim człowiekiem, zarażają-
cym radością otoczenie, powinien być też salezjański 
współpracownik.  
 Potem adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie poprzez pieśni, 
wspólną i cichą osobistą modlitwę, przy pięknym 
akompaniamencie muzycznym. Była też możliwość 

skorzystania z sakramentu  pojednania i pokuty. 
 Najważniejsza część dnia skupienia odbyła 
się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Tam mszy świętej przewodniczył i słowo Boże 
wygłosił ks. Adam Paszek. W kazaniu, nawiązując 
do refrenu psalmu: „Odnów nas Boże i daj nam zba-
wienie”, celebrans mówił, że, oczekując na narodze-
nie Chrystusa, powinniśmy przemieniać nasze życie 
i stawać się ludźmi pełnymi świętości, czyli radosny-
mi i szczęśliwymi. Nieśmy ogień Ewangelii poprzez 
świadectwo naszego życia, a zwłaszcza dostrzeganie 
tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to ksiądz Adam 
wyraził poetycko: „Niech w naszych sercach płonie 
żar miłości. Bądźmy słupami ognia podsycającymi 
Miłość, którą przynosi Bóg”.  
 Adwentowemu dniu skupienia towarzyszy-
ły: modlitwa, zaduma, przemyślenia i radość ze 
wspólnego spotkania. Na zakończenie zebraliśmy 
się przy wspólnym stole na obiedzie. Trwajmy więc 
w radości adwentowej, w oczekiwaniu na narodze-
nie Dzieciątka Jezus!  

MARIA WILCZAK 
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W IEŚCI  Z  P ARAFII  

Warsztaty scholi młodzieżowej „Canticum”  

„ Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli” /św. Augustyn/ 

S. MAŁGORZATA GROMADA 

 W dniach 21-23 listopada 2014 r. Młodzieżo-
wa Schola Liturgiczna CANTICUM z naszej Parafii 
wzięła udział w wyjeździe warsztatowo – integracyj-
nym w Kamesznicy. Integracyjnym - ponieważ dzię-
ki zaangażowaniu gimnazjalistów zostały wzmoc-
nione szeregi Canticum i czas ten był możliwością 
wspólnego poznania siebie i swych możliwości gło-
sowych; warsztatowy - ponieważ naszym prioryte-
tem było przygotowanie siebie pod względem mu-
zycznym do Świąt Bożego Narodzenia i całego cza-
su kolędowania.  
 Spróbowaliśmy także naszych sił w naucze-
niu się od podstaw dawnej pieśni adwentowej 
i jeszcze przed Świętami zamierzamy wykonać ją  
w naszym Sanktuarium. Wartościowym doświad-
czeniem było spotkanie z panią prowadzącą zajęcia 
w Muzycznej Szkole braci Golców. Mogliśmy po-
znać kilka staropolskich kantyczek związanych  
z Bożym Narodzeniem, zapoznać się z gwarą,  
w której są śpiewane i po prostu pośpiewać przy 
dźwiękach góralskiej muzyki wykonywanej przez 
nią na skrzypcach.  

 Oczywiście nie brakło formy relaksu. Pospa-
cerowaliśmy po górze zwanej Ochodzita, widoki co 
prawda przesłoniła nam mgła, ale pooddychanie 

świeżym powietrzem sprawiło, że po powrocie 
znów zabraliśmy się do pracy w czterogłosie. Wielką 
radość przyniosło nam spotkanie z panem, który  
w humorystyczny sposób przekazał nam historie 
regionu Koniakowa, mówiąc, że tam wszystko jest 
na „wysokim poziomie” (800 m n.p.m.) oraz zapre-
zentował grę na trombitach i rogach pasterskich. 
Każdy z nas mógł popróbować swoich zdolności i sił 
w tym wyczynie. Podziwialiśmy misternie zrobione 
koronki koniakowskie, które są prawdziwymi dzie-
łami sztuki. 
 Dziękujemy  Ks. Tomaszowi Pańczyszynowi 
za zaproponowanie i przede wszystkim zorganizo-
wanie takiej formy wyjazdu oraz całe zaplecze go-
spodarcze (bez jedzenia także śpiewać się nie da). 
Panu organiście Piotrowi Spytkowskiemu za po-
święcony czas, wsparcie przy klawiszach, wystuki-
wanie czasami trudnego rytmu przenikających się 
głosów damsko-męskich oraz muzyczną fachowość. 
Mamy nadzieję, że Wasza troska nie pójdzie na mar-
ne i będziemy mogli jak co roku, wzbogaceni o no-
wych śpiewających młodych ludzi ubogacić liturgię 
w naszym Sanktuarium. Już dzisiaj zapraszamy na 
wspólne kolędowanie po Pasterce. 

R M N w Oświęcimskim Sanktuarium  

  Na pewno wielu z nas zauważyło, że dużo firm 
czy instytucji posługuje się często sugestywnym trzylite-
rowym skrótem niosącym ze sobą bardzo bogatą treść. 
Dobrze znany takie „nazwy własne”, jak np. PKP, PZU, 
GKS, ZUS czy choćby SDB! 
 Aby oddać klimat panujący 6 grudnia 2014 roku  
w sobotni wieczór w naszym Sanktuarium, również 
chciałbym się posłużyć bogactwem zawartym w trzech 
literach. 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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KS. MAREK GŁUCH SDB 

R  – jak roraty, na których nie brakuje „ludzi rado-
snego czuwania”, a wśród nich jest spora grupa 

dzieciaków z kolorowymi lampionami. 

M  – jak św. Mikołaj – ulubiony święty najmłod-
szych, który przypomina nam o pięknym ge-

ście otwartości naszych dłoni i serca. 

N  – jak Niepokalana – to właśnie początek adwen-
tu przypomina nam prawdę naszej wiary o Nie-

pokalanym Poczęciu N.M.P.  
 A  w ramach przygotowania do  uroczystości 
przez dziewięciodniową nowennę, figurka Niepoka-
lanej odwiedza kolejne rodziny naszej parafii. 

 I na koniec propozycja. Wybierz sobie 3 litery, które by były dla Ciebie wyzwaniem, niekoniecz-
nie tylko na czas adwentu. 

STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW  

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC 

Rada prowincjalna SSW w Krakowie 

 6 grudnia w Krakowie odbyła się rada 
prowincjalna Stowarzyszenia Salezjanów Współ-
pracowników, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele wszystkich centrów lokalnych naszej pro-
wincji. Obecny był również ksiądz delegat Adam 
Paszek oraz kapłani pełniący funkcję opiekunów 
w poszczególnych centrach lokalnych. 

 Pierwsza część obrad rozpoczęła się od-
czytaniem przez pan Romana Machowskiego 
sprawozdania z poprzedniej rady, która odbyła 
16 września w Oświęcimiu. Następnie ustalono, 
że spotkanie opłatkowe odbędzie się 25 stycznia  
w Przemyślu i zaplanowano wstępnie wielkopost-

ny dzień skupienia, który odbędzie się 14 marca  
w Rytwianach. W dalszej części spotkania koordy-
natorzy centrów lokalnych zaprezentowali działa-
nia podjęte w czasie adwentu. 
 O godzinie 12 wszyscy udali się na mszę 
świętą, której przewodniczył ks. Emil Midura.  
W wygłoszonej homilii ksiądz Adam Paszek pod-
kreślił, iż czas adwentu to zarówno czas radosne-
go oczekiwania, jak również czas prostowania 
ścieżek swojego życia. Porównał także życie czło-
wieka zmierzającego do świętości do jazdy na ro-
werze. Człowiek starający się siedzieć na rowerze 
i stać w miejscu często się wywraca. Podobnie 
człowiek, który nie dba o własny duchowy roz-
wój, nie osiągnie świętości. 
 Po pokarmie dla duszy, jakim była Eucha-
rystia, wszyscy udali się na wspólny obiad, a po 
nim rozpoczęła się druga część obrad. Współpra-
cownicy obecni na radzie zostali zapoznani z ofer-
tą czasopisma Don Bosco oraz zostali zaproszeni 
na koncert zespołu New Day, który odbędzie się 
13 grudnia o godz. 19 na krakowskich Dębnikach. 
Następnie ksiądz jubilat Emil Midura, który  
w czerwcu złożył przyrzeczenia i został przyjęty 
do grona współpracowników, wygłosił krótkie 
świadectwo ukazujące jego drogę do rodziny sale-
zjańskiej, a także zachęcił każdego współpracow-
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nika do czynienia dobra, przywołując dobrze zna-
ne nam słowa: „aby ludzie widzieli dobre czyny  
w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest”. Pani 
doktor Janina Błażej podała najistotniejsze wy-
tyczne dla współpracowników regionu Europa 
Środkowa i Europa Wschód. Każdy współpra-
cownik powinien kroczyć drogą przepełnioną 
charyzmatem księdza Bosko, przejawiać troskę  
o jedność wszystkich członków rodziny salezjań-
skiej, dbać o wzrost i rozwój naszego stowarzy-
szenia oraz praktykować dobro i czerpać radość  
z przynależenia do salezjańskiej rodziny. Zapro-
ponowano również, aby na rok jubileuszu 200 
rocznicy urodzin Księdza Bosko współpracowni-
cy opracowali przewodnik zawierający szlaki tu-

rystyczne i miejsca ważne dla salezjanów w na-
szej prowincji. 
 W końcu nadszedł czas na życzenia. Księ-
dzu Adamowi Paszkowi z okazji Imienin życzono 
błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Święte-
go na każdy dzień pracy oraz opieki Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych. Również na ręce księ-
dza Adama współpracownicy przekazali życze-
nia Imieninowe dla Księdza Inspektora Dariusza 
Bartochy. Później wszyscy złożyli sobie świątecz-
ne życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólną 
modlitwą - koronką do Miłosierdzia Bożego. 

FELIETON Hipokryzja zabija! 

 Hipokryzja. Fałsz. Dwulicowość. Te sło-
wa zestawia się często w jednej linijce, nadając im 
podobne, a nieraz takie samo znaczenie. Jednak 
nie zawsze chodzi tu o okłamywanie kogoś. Te-
raz świat po części zmusza ludzi do hipokryzji. 
Zabrania nam robić to, co uważamy za słuszne,  
a nawet myśleć, że jakiś inny system niż ten usta-
lony z góry jest właściwy.  
 Na przykład w szkole młodzież zwykle 
dopasowuje się do wymagań nauczycieli. Nie 
pyta, nie kłóci się, biernie przyjmuje to, co dorośli 
jej wpajają, nie zważając na wątpliwości, nie szu-
kając głębszego sensu,  tylko zapamiętując infor-
macje. W ten sposób młody człowiek staje się 
czymś niewiele lepszym do robota, ponieważ 
tylko kopiuje i powiela, nie robiąc użytki z poda-
nego mu na talerzu materiału, nie obrabiając go 
narzędziami własnej głowy. To nie jest dobre, 
gdyż taka postawa zabija osobowość i ogranicza 
nasz rozwój, czyniąc z nas kogoś, kim nie jeste-
śmy: bezosobową sztukę w stadzie, jedną z wielu 
podobnych.  
 Równie zgubne jest  robienie wszystkiego 
„pod publikę”, czyli ukrywanie prawdziwych 
poglądów i emocji, a przyklaskiwanie czemuś,  
z czym tak naprawdę wewnętrznie się nie zga-
dzamy. Tłumienie własnych przekonań czy 
uczuć może spowodować niekontrolowane wy-
buchy złości, radości czy smutku.   
 Tak samo jest w pracy. Pracownik robi 
wszystko dla wygody szefa, żeby on czuł się do-
brze i wspaniale. Bo jeżeli będzie wiedział, dzięki 

komu się tak do-
brze czuje, to na 
pewno tego czło-
wieka nie zwolni. 
Tak więc w tym 
momencie pracow-
nik staje się intere-
santem, hipokrytą. 
Przyznaje rację sze-
fowi, jego niepowo-
dzenia bierze na 
siebie, a to wszyst-
ko po to, żeby nie 
s t r a c i ć  p r a c y .  
W rzeczywistości 
może sobie myśleć 
coś zupełnie innego: może np. uważać szefa za 
idiotę. Tak samo jak w przypadku szkoły, tu 
również ukrywanie i tłamszenie własnej osobo-
wości, by przypodobać się innym (albo nie nara-
zić), może doprowadzić do wewnętrznego kon-
fliktu albo do rozstroju emocjonalnego.  
 Jednak z drugiej strony nie należy też 
uważać swoich poglądów za jedynie słuszne. 
Można tym kogoś urazić lub zostać posądzonym 
o zarozumiałość. To jest cecha równie zła jak hi-
pokryzja. Należy nauczyć się rozróżniać te dwie 
rzeczy i stosować to rozróżnienie w życiu co-
dziennym. Nie udawać, ale też nie puszyć się.  

 JULIA KLIMEK  

 MARTA KORCZYK 
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ZAKŁAD SALEZJAŃSKI  

IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU 

ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 844 31 74 

oswiecim@salezjanie.pl 

 

www.salezjanieoswiecim.pl 

www. salezjanie.edu.pl 

Grudzień 1970 
 

12 grudnia 1970 r. wprowadzono w Polsce podwyżkę cen. 
Wywołała ona sprzeciw głównie w większych miastach na Wybrze-
żu. Żądano jej cofnięcia.     

14 grudnia zastrajkowali pracownicy stoczni w Gdańsku, 15 
grudnia stoczniowcy w Gdyni, a 17 grudnia w Szczecinie. Strajki 
rozpoczęły się również w wielu zakładach pracy w Trójmieście. 
Strajkujący wyszli także na ulice miast. Dochodziło do starć z milicją                        
i wojskiem, które miały prawo użycia broni. W Trójmieście  
i w Szczecinie wprowadzono godzinę milicyjną. Strajkujący utwo-
rzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Niepokoje zaczęły ogar-
niać cały kraj. Podczas strajków w Gdyni demonstranci nosili na 
drzwiach ciało poległego uczestnika starć z milicją i wojskiem, 18-
letniego Zbigniewa Godlewskiego. Wtedy to powstała Ballada gru-
dniowa (Janek Wiśniewski padł), która upamiętniała wszystkie ofiary.  

Strajki zakończyły się 22 grudnia. Według oficjalnych danych 
podczas wydarzeń grudniowych zginęło 45 osób, a 1164 zostało ran-
nych.  

R. J.  
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