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NA DOBRY  

  POCZĄTEK... 

      Niezwykle inspirujące są nieraz facebookowe 
wpisy. Czasem ktoś wrzuci własne spostrzeżenie, cza-
sem komentarz w postaci mema lub cytat, który jakoś 
dziwnie odzwierciedla nasz nastrój, emocje, doświad-
czenia. Pewnie nasze polubienia w jakimś stopniu decy-
dują o tym, co nam się wyświetla, ale i tak dziwimy się, 
że ktoś tak trafnie ujął problem, uchwycił sedno, na-
zwał wprost coś, co w nas kołacze się nieokreślone.  
 Dzisiaj pierwszym wpisem, jaki przeczytałam 
na Facebooku, były słowa jezuity, ojca Jacka Prusaka, 
podane „Z perspektywy nieba, ku przestrodze, aby nie 
zmarnować życia: najpierw siedzimy w budzie, ucząc się, 
potem wychodzimy do zamkniętego klubu, żeby się zabawić, 
następnie dajemy się zapudłować w firmie, żeby zrobić karie-
rę, a na końcu zamykają nas w drewnianym pudełku,  
w trumnie. (Pierre Rabhi).” Chwilę później pod postem 
zaczęły się pojawiać komentarze internautów. Potwier-
dzające: że to takie do bólu prawdziwe. Przekorne:  
że nie każdy chodzi do zamkniętych klubów. Polemicz-
ne: czy w takim razie lepiej siedzieć w parku z puszką 
za pieniądze od tych zapuszkowanych?  
 Ja jednak najpierw pomyślałam o kontroli,  
a raczej o tym, jak trudno jest nie dać się zamknąć i za-
pudłować w różnych momentach życia – nie tylko  
w miejscach i przestrzeniach, ale i w swoich lękach, na-
łogach, relacjach, poglądach, błędach, uprzedzeniach, 
fobiach... Jak trudno żyć własnym, pełnym życiem  
w świecie opartym na różnych hierarchiach i zależno-

ściach. Wielu współczesnym towarzyszy uczucie osa-
czenia, i to od wczesnych lat: w szkole (każdy realizuje 
„obowiązek szkolny”), w dalszej edukacji (wyścig 
szczurów już na poziomie średnich ocen i wyników),  
w pracy (wykazać się za wszelką cenę), w sieci 
(wszędzie zostawiasz ślad), w modzie (must have),  
w turystyce (polowanie na all exclusive) itd. To się dzie-
je w sposób niemal niezauważalny. Po prostu sądzimy, 
że tak trzeba, bo niemożliwe jest życie bez obowiąz-
ków, bo pracę trzeba wykonywać rzetelnie, a za podjęte 
decyzje należy ponosić odpowiedzialność. Bo wciąż 
chcemy udowadniać, na co nas stać (także materialnie)  
i żeby koniecznie inni to widzieli. W ten sposób stajemy 
się trybikiem wielkiej machiny, gubiąc z czasem – ogól-
nie rzecz biorąc – poczucie sensu. Jak utrzymać kontro-
lę i zachować równowagę między sprawami ważnymi 
tu i teraz a tym, co ważne w jakiejś szerszej perspekty-
wie?  
 Nie ma łatwych odpowiedzi. Nie może chyba 
też być jednej dobrej dla wszystkich. Życie czasem 
przypomina spacer po linie i łapanie równowagi na 
każdym kroku. To w każdej chwili walka o siebie,  
o swoją indywidualność, wolność, o swoją duszę. Być 
może po drodze coś stracimy: trochę lajków na fb, pseu-
doprzyjaciół, parę nieszczerych komplementów, wąt-
pliwą szansę na karierę. Trudno. Sztuka wybierania to 
także sztuka tracenia.    

K.S. 

pixabay.com 

Nie dać się zapudłować 

NIE WARTO ŻYĆ NORMALNIE! 

 7 kwietnia 2017 roku. Dzień, w którym wyru-
szyłam na moją trzecią Ekstremalną Drogę Krzyżową – 
wybrałam trasę liczącą 41 km z Oświęcimia do Hałcno-
wa. Był to czas pokonywania siebie i swoich słabości, 
czas zadumy, a w trudnych chwilach świadomość, że 
Pan Jezus miał gorzej.  

Wraz z rodzicami kroczyłam przez las, błoto 
zasysało nam buty, między smużkami delikatnego 
deszczu widać było zarys drzew, słyszeliśmy szum wo-
dy mijanych stawów, a nad ranem towarzyszył nam 
śpiew ptaków. Mijaliśmy kapliczki, krzyże, kościoły  
i była moc! Początkowo nogi jakby same pędziły, ale na 
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Kronika wydarzeń szkolnych 

WYCIECZKA DO POZNANIA 

ostatnich kilometrach wyraźnie dały o sobie znać... 
Wiedziałam, że jestem coraz bliżej, ale czułam coraz 
większe zmęczenie. Ściskając w dłoni Krzyż, który za-
brałam z domu, zobaczyłam w oddali wieżę Sanktua-
rium. Jeszcze tylko w prawo i jestem na prostce do ce-
lu. Łzy napływały mi do oczu ze szczęścia, że doszłam, 
że mogłam chociaż w taki sposób złączyć się z cierpią-
cym Jezusem, że mogłam nieść chociaż malutki krzyż, 
że mogłam zawierzyć w modlitwie rodzinę i znajo-
mych. Po wejściu do Sanktuarium o 5.52 rano poczu-
łam wielką radość, podziękowałam Jezusowi i Jego 
Matce za lekcję pokory, za łaskę dojścia do celu mimo 
bólu. Było warto. Przebyte kilometry nauczyły mnie po 
raz kolejny pokory i wiary w siłę modlitwy, bo dzięki 
niej staję się mocniejsza. 
  
 

EDK to praca nad własnym charakterem, poszukiwa-
nie prawdy o sobie. Rozważanie własnych upadków 
przeplata się z rozważaniem drogi, którą przeszedł dla 
mnie Chrystus. To droga, którą warto chociaż raz  
w życiu przejść. Ja po raz kolejny poznawałam siebie, 
odkrywałam, w jakim stopniu jestem wytrwała, silna  
i po raz kolejny doświadczałam miłości Boga. Wiem, że 
On mnie kocha i z Nim mogę osiągnąć wszystko mimo 
moich codziennych upadków i słabości. W roku tak 
ważnym dla mnie, kiedy czekała mnie matura i wybór 
drogi życiowej, zmagałam się z zimnem, sennością  
i zmęczeniem, ale pokonywałam kolejne kilometry  
w ciszy, rozmawiając z Bogiem, zawierzając Mu 
wszystkie dni mojego życia. 
  

Julka 
Fot. Ks. Andrzej Urbańczyk 

6 kwietnia 2017 roku, klasa 1tps wraz z trzema 
opiekunami (tata jednego z uczniów, nasza wycho-
wawczyni pani Maria Kozłowska oraz organizator, pro-
fesor Stanisław Żak) wyruszyła na dwudniową wy-
cieczkę do Poznania. Byliśmy w pełnym składzie klaso-
wym, a dodatkowo towarzyszyło nam trzech uczniów 
z klasy 2 tm i jeden z 1 tm. Podczas jazdy autokarem  
z Małopolski do Wielkopolski bawiliśmy się wspaniale 
przy muzyce. Nawet nie dostrzegliśmy, kiedy dotarli-
śmy do celu.  

W Poznaniu najpierw udaliśmy się do hostelu, 
aby zostawić bagaże, a następnie zaczęliśmy zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem. Obejrzeliśmy najciekaw-
sze i najbardziej znane budynki oraz miejsca, takie jak: 
Rynek Główny wraz z ratuszem, Zamek Cesarski oraz 
kościół farny. Największe wrażenie zrobił na nas wła-
śnie kościół farny, który imponuje swoją wielkością  
i barokowym przepychem. Dowiedzieliśmy się też, że 

ostatnie badania archeologiczne wskazują na Poznań 
jako miejsce chrztu Polski. Poznaliśmy również historię 
Powstania Wielkopolskiego, o czym przewodnik wspo-
mniał pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.    

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się z na-
szymi opiekunami w stronę hostelu, robiąc po drodze 
zakupy. O godzinie dziewiętnastej spożyliśmy obiado-
kolację, po czym przyszedł czas na zajadanie się zamó-
wioną pizzą, relaks i nocne rozmowy. Dużo by tu opi-
sywać, ale niektórzy z nas zapamiętają tę noc na  długo. 

         Drugi dzień zapowiadał się znako-
micie – w planie mieliśmy zwiedzanie 
targów samochodowych. Śniadanie zo-
stało zaplanowane na godzinę ósmą,  
a o dziewiątej opuściliśmy hostel i podą-
żaliśmy w stronę hal wystawowych. Pan 
Stanisław Żak zarządził, abyśmy podzieli 
się na trzy mniejsze grupy, tak by w każ-
dej znajdował się jeden opiekun. Przej-
ście przez bramki, jak w naszej szkole, 
uświadomiło nam, że jesteśmy w innej 
rzeczywistości. Ilość pojazdów wysta-
wionych na targach była ogromna: od 
unowocześnionych modeli pojazdów 
jeżdżących po naszych drogach, po pro-
totypy mogące występować w przyszło-
ści. Luksusowe marki, takie jak Ferrari, 

Tesla, Mercedes, Aston Martin i wiele innych przycią-
gały wzrok zwiedzających.  

Zwiedzanie czternastu budynków, w których 
mieściła się wystawa, było wyzwaniem dla niejednego 
z nas, gdyż mieliśmy tylko trzy i półgodziny na obej-
rzenie wszystkiego. Jednak podziwianie błyszczących 
maszyn tak nas pochłonęło, że nie zauważyliśmy na-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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wet, jak czas szybko minął. Po południu wyruszyliśmy już  
w drogę powrotną do Oświęcimia. Na miejsce dotarliśmy dopie-
ro przed dwudziestą trzecią. Niektórzy z nas nawet nie wiedzie-
li, w jaki sposób znaleźli się w Oświęcimiu, co było dosyć dziw-
ne i śmieszne. 

Podsumowując, wycieczkę uważam za bardzo udaną,  
tym bardziej, że była ona pierwszą w tej szkole. Piękne miasto, 
zabytkowe budynki, znakomite samochody dostarczyły nam 
niezapomnianych wrażeń. Prawdziwe podziękowania należą się 
panu Szymonowi Matyi, który poddał nam pomysł na wyciecz-
kę, a także naszej znakomitej wychowawczyni, pani Marii Ko-
złowskiej za zaakceptowanie tego pomysłu i oczywiście dla 
wzorowego pilota, pana Stanisława Żaka. 

 
Tekst i zdjęcia Adrian Bryja                                                                       

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Koziołki stukają się rogami :) 

PIELGRZYMKA GIMNAZJALISTÓW DO SZCZYRKU 
11 kwietnia wyjechaliśmy na pielgrzymkę klas  

3 gimnazjalnych do Szczyrku. Był to dla nas wszystkich 
szczególny wyjazd, ponieważ w Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polski na Górce mieliśmy się modlić  
o opiekę Matki Bożej nad nami w czasie egzaminów 
gimnazjalnych. 

Wyruszyliśmy w drogę wcześnie rano, zaraz 
po porannym apelu. Po około 1,5 godziny przybyliśmy 
na miejsce. Powitały nas piękne, górskie widoki i... do-
tkliwe zimno, jednak nie zrażając się tym, zaczęliśmy 
się wspinać pod górę. Już po paru chwilach ujrzeliśmy 

świątynię i Salezjański Dom Młodzieżowy, gdzie udali-
śmy się w pierwszej kolejności. Tam, w oczekiwaniu na 
Mszę Świętą, mogliśmy chwilę odpocząć i porozma-
wiać. Następnie ksiądz Józef Wawrzyniak – kustosz 
sanktuarium – opowiedział nam historię jego powsta-
nia oraz licznych cudów, które dokonały się tam za 
wstawiennictwem Matki Bożej. Potem odbyła się Msza 
Święta, podczas której mieliśmy okazję do zawierzenia 
Bogu i Maryi naszych trosk i problemów. Po nabożeń-
stwie była chwila przerwy, podczas której mogliśmy 
się z bliska przyjrzeć cudownemu obrazowi Królowej 
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FINAŁ KONKURSU „JONASZ” 

Polski albo też odwiedzić słynące z licznych cudów 
źródełko, grotę Matki  Boskiej czy buk, przy którym 
Maryja objawiła się kilkunastoletniej dziewczynce. Ko-
lejnym punktem programu była uroczysta Droga Krzy-
żowa, podczas której rozważania prowadzili ucznio-
wie. Na koniec odbyło się ognisko, połączone z piecze-
niem kiełbasek. Wszyscy w znakomitych humorach, 
choć z lekkim żalem, powróciliśmy do autokarów  
i udaliśmy się w drogę powrotną. 

Pielgrzymka była bardzo udana, był to dla nas 

czas na modlitwę i zjednoczenie z Bogiem oraz okazja, 
by poznać historię tego niezwykłego miejsca. Bardzo 
dziękujemy też księdzu Pawłowi Gackowi, księdzu Ta-
deuszowi Horwatowi oraz naszym wychowawczyniom 
za zorganizowanie dla  nas tego wyjazdu oraz uczestni-
czenie w nim wspólnie z nami. Z pewnością nikt z nas 
długo go nie zapomni i będzie go bardzo dobrze wspo-
minać. 

Maria Kwiecień 
Fot. ks. Paweł Gacek  

 We wtorek  25 kwietnia 2017 r. w kurii diecezjal-
nej w Bielsku Białej odbył się finał XX Międzynarodowe-
go Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. 
Był to już trzeci etap, w którym aż 166 uczestników mu-
siało wykazać się wiedzą z Ewangelii Św. Jana. Pytania 
dotyczyły wielu aspektów i rożnych szczegółów na któ-
re przeciętny czytelnik zapewne nie zwróciłby uwagi. 
Przygotowanie kosztowało więc uczestników wiele pra-
cy i poświęconego czasu, ale wiedza i nauka wynikająca 
z tego, co czytali, na pewno wiele wniesie do ich życia. 
Do finału konkursu zakwalifikowała się niżej podpisa-
na... 

Dominika Kulig 
Fot. ks. Paweł Gacek  

PODSUMOWANIE KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO 
        We wtorek 25 kwietnia w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 3 w Oświęcimiu odbyło się podsumowanie XI 
Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego pod hasłem 
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”. 
 Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Do 
pierwszego etapu przystąpiło ponad 300 uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.  
Z tej grupy wyłoniono 48 uczestników z największą 
liczbą punktów, którzy wzięli udział w finale. Wśród 
nich znalazło się siedmiu uczniów naszej szkoły: Kinga 
Borycka z 1Lc, Karolina Figa z 2Lb, Piotr Jura z 3Lb, 
Bartłomiej Sikora z 3Lc, Katarzyna Sokal z 1Lc, Izabela 
Spiechowicz z 3Lc i Alicja Stężowska z 1La. Zwycięż-
czynią tegorocznej edycji została Izabela Spiechowicz  

z klasy 3Lc. Na trzecim miejscu uplasowała się Karoli-

na Figa z 2Lb. Natomiast Bartłomiej Sikora z 3Lc 
otrzymał wyróżnienie.  
 Podczas uroczystości zakończenia konkursu 
laureaci otrzymali nagrody i dyplomy wręczone przez 
przedstawiciela Małopolskiego Kuratorium Oświaty  
i Starostę Oświęcimskiego. Kolejnym punktem progra-
mu były występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół 
nr 3. Przed publicznością zaprezentował się zespół mu-
zyczny, który wykonał kilka piosenek.  Na koniec spo-
tkania odbył się wykład pod tytułem „Co mówimy, gdy 
nic nie mówimy?” poprowadzony przez absolwentkę 
Zespołu Szkół nr 3, która z wykształcenia jest polonist-

ką. Prelekcja dotyczyła komunikacji niewerbalnej  
i umowności systemów znakowych. Jak się okazało, 
pod pojęciem tekstu można  rozumieć nie tylko wypo-
wiedzi złożone ze zdań, ale także ubiór, gesty, obrazy. 
Każdy komunikat oprócz treści zawiera także informa-
cje o uczuciach, intencjach i oczekiwaniach nadawcy. 
Całość wykładu przeplatana była zabawnymi i barwny-
mi  przykładami z życia codziennego, a wszyscy obecni 
nagrodzili to gromkimi brawami. 
 Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkur-
su oraz życzymy dalszych sukcesów. 
 

      Katarzyna Sokal 
Fot. Zbiory PZ nr 3 
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WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 
 „Wszystko ma swój czas i przychodzi kres 
na kres”. I tym razem znów nadszedł... 27 kwiet-
nia pożegnaliśmy trzecie klasy liceum oraz czwar-
te technikum, życząc naszym starszym koleżan-
kom i kolegom dobrze zdanych egzaminów matu-
ralnych i wszystkiego najlepszego na kolejnym 
etapie życia, który właśnie się przed nimi otwiera. 
 Akademię pożegnalną przygotowała klasa 
2La pod przewodnictwem pana Przemysława Sa-
wickiego. Poza tym odbyła się uroczysta gala roz-
dania ZŁOTYCH LATAWCÓW, które stały się już 
tradycją naszej szkoły, toteż zdobycie wyróżnienia 
w jednej z kategorii jest tym bardziej nobilitujące. 
Chłopcy z trzecich klas technikum, łącząc siły, wy-
konali statuetki dla zwycięzców, a uczniowie kla-
sy 2Lc podjęli się przygotowania nominacji i po-
prowadzenia samej gali. Jak co roku wszyscy ma-
turzyści otrzymali od młodszych kolegów drobne 
upominki, które wręczali uczniowie klasy 2Lb. 
Nie zabrakło również wyróżnienia najlepszych 
absolwentów i ostatnich wspólnych klasowych 

zdjęć. Na zakończenie nowi absolwenci zostali włączeni do 
grona Byłych Wychowanków Salezjańskich. 
 Mamy nadzieję, że wspólne lata przeżyte w murach 
naszej szkoły na zawsze pozostaną w sercach tegorocznych 
maturzystów. 

Martyna Witkowska 
Fot. Patrycja Rączka 

OSTATNIE WSPÓLNE ZDJĘCIE – KLASA 3 lA 

W INTENCJI OJCZYZNY 

3 maja w 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
kiedy wszyscy korzystaliśmy z długiego majowego 
wypoczynku (licealiści i technicy mieli aż 11 dni wolne-
go), grupka nauczycieli na czele z księdzem dyrekto-

rem Zenonem Latawcem oraz młodzież z pocztem 
sztandarowym mieli okazję uczestniczyć we mszy 
świętej w intencji Ojczyzny i oddaniu hołdu tym, któ-
rzy o tę wolność walczyli. Uroczysta msza odbyła się  
w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Kazanie wygłoszone przez ks. Andrzeja Urbańczyka 
było wzniosłe i wywołało wzruszenie wśród uczestni-
ków. Po nabożeństwie przedstawiciele władz, liczne 
poczty sztandarowe, dorośli, młodzież i dzieci w po-
chodzie przemaszerowali na plac Tadeusza Kościuszki, 
gdzie złożono morze biało-czerwonych wiązanek pod 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie 
uroczystości orkiestra odegrała marsza „Witaj, majowa 
jutrzenko” i można było w gronie znajomych rozkoszo-
wać się tym pięknym wiosennym dniem tak podniośle 
rozpoczętym. 

Urszula Dziewońska 
Fot. ks. Paweł Gacek 

MATURA – MAMY TO JUŻ ZA SOBĄ ;) 
Mimo, że słyszeliśmy to 

setki razy od wielu osób, nikt z nas 
nie spodziewał się, że matura na-
prawdę przyjdzie tak szybko. Po 
kilku latach spędzonych w tej szko-
le niejednemu trudno było uwie-
rzyć, że właśnie przyszedł czas roz-
stania i sprawdzenia, czy czas nau-
ki (mniej lub bardziej wytężonej) 

przyniósł efekty.  
4 maja, po długim weeken-

dzie wypełnionym nerwowym 
przypominaniem sobie materiału  
z ostatnich lat nauki (lub szukaniu 
w Internecie przecieków, lub ma-
gicznej metody pozwalającej ustalić 
kolejność poprawnych odpowiedzi 
w arkuszu), maturzyści pełni zapa-

łu, uzbrojeni w czarne długopisy  
(i komplety talizmanów mających 
zapewnić im pomyślność) zasiedli 
do pierwszego egzaminu, którym 
była matura podstawowa z języka 
polskiego. Potem było już z górki: 
matematyka, angielski i egzaminy 
rozszerzone (które okazały się nie-
małym wyzwaniem). W międzycza-
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sie egzaminy ustne – przez wielu uważane za te najbardziej stresujące. Mimo 
powagi sytuacji – w końcu Egzamin Dojrzałości poniekąd decyduje o naszej 
przyszłości – maturzyści przez cały ten trudny dla nich czas nie tracili humo-
rów. W szatniach i salach, gdzie czekaliśmy na egzaminy ustne, było głośno  
i radośnie. Jednym poszło lepiej, innym trochę gorzej, jednak wszyscy zga-
dzamy się co do jednego – ważne, że mamy to już za sobą! Wyniki są 
(miejmy nadzieję) tylko formalnością!  

Katarzyna Walczyk 
 
Rady od maturzystki dla młodszych koleżanek i kolegów: 

 Zaufajcie nauczycielom! (niejedną maturę mają już za sobą ;)) 

 Nauka nauką, ale przede wszystkim – trzeba myśleć! Po prostu. 

 Naprawdę nie ma się czym stresować! 

 MATURA TO BZDURA! :)  

pixabay.com 

GOŚCIE Z HANOWERU 
 Wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej miała 
miejsce między 7 a 19 maja 2017 r. Do Polski przyjechały 
dwie grupy młodzieży z Hanoweru. W wymianie 
uczestniczyło w sumie 35 uczniów z obu krajów. Pierw-
szego wieczora Niemcy zapoznawali się ze swoim miej-
scem noclegowym, a w poniedziałek spotkaliśmy się  
w murach naszej szkoły. Wszyscy się przedstawiali  
i integrowali. Następnie wyruszyliśmy ze szkoły, aby 
poznać  miejsca naszych prac. Była to Wioska Dziecięca 
w Rajsku, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Oświęcimiu oraz Muzeum KL Auschwitz-
Birkenau. Po zjedzeniu wspólnego obiadu przebraliśmy 
się, podzielono nas na grupy i wyruszyliśmy do pracy. 
Przez kolejne 6 dni pracowaliśmy w wyznaczonych 
miejscach. W szkołach podstawowych remontowaliśmy 
place zabaw, w Wiosce Dziecięcej malowaliśmy dom  
i montowaliśmy huśtawkę, a w Muzeum KL Auschwitz 
pomagaliśmy w drobnych pracach konserwatorskich.  

W sobotę, po tygodniu pracy, udaliśmy się na 
wycieczkę do kopalni soli w Bochni oraz na zwiedzanie 
Krakowa. Był to zasłużony czas relaksu i integracji. Tego 
samego dnia rano część grupy niemieckiej wyjechała do 
domu. Dzień w Krakowie mijał bardzo przyjemnie. Pod 
koniec naszego czasu wolnego spotkaliśmy się na rynku 
i bawiliśmy się przy muzyce puszczanej z przenośnych 
głośników.  

Nasze kolejne spotkanie miało miejsce w ponie-
działek. Przed pracą nastąpiło szybkie przegrupowanie  
i nowymi ekipami ochoczo ruszyliśmy realizować nasze 
cele. We wtorek spotkaliśmy się z prezydentem Oświę-
cimia, a w czwartek byliśmy z wizytą we franciszkań-
skim klasztorze Maksymiliana Kolbego w Harmężach, 
gdzie z zainteresowaniem obejrzeliśmy wystawę „Klisze 
pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja”. 

W piątek o godzinie 12 miało miejsce zakończe-
nie wolontariatu w Miejscu Pamięci KL Auschwitz. Za-
stępca dyrektora muzeum dziękował nam za okazaną 
pomoc i wręczał każdemu uczestnikowi dyplom. Na-
stępnie zjedliśmy ostatni wspólny obiad w Rajsku i na-
stał smutny czas pożegnania. Ksiądz Marian Skóra, któ-
ry był organizatorem wymiany po stronie Polskiej i cały 
czas aktywnie uczestniczył w pracach, skierował słowo 
końcowe do uczestników. Każdy mógł podzielić się 
swoimi wrażeniami z wymiany. 

 Myślę, że czas wymiany był spędzony bardzo 
aktywnie i produktywnie. Mogliśmy nabyć nowe umie-
jętności, wymienić się doświadczeniami i doskonalić 
posługiwanie się językiem niemieckim. Już nie możemy 
się doczekać wrześniowego wyjazdu do Niemiec. 

 

Szymon Pszczółka 

Fot. ks. Marian Skóra  
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SKOK NA MEDAL! 
 W sobotę 13 maja w Krakowie  na hali sportowej KS Bronowianka od-
był się V Międzynarodowy Turniej pod Wawelem w akrobatyce sportowej, 
skokach na ścieżce i trampolinie. Uczeń naszej szkoły – Michał Kosowski był 
jednym z wielu uczestników tej rywalizacji. Startował w kategorii skoki na 
ścieżce mężczyzn klasa I 15 – 18 lat.  
 Pani Joanna Fijał i ksiądz Paweł Gacek wraz z grupą młodzieży posta-
nowili osobiście dopingować Michała i trzymać za niego kciuki, dlatego razem 
udali się do Krakowa, by z trybun udzielić mu wsparcia. Zebrała się dość licz-
na grupa kibiców   w   składzie:   Joanna   Kuczera, Wiktoria Jurek, Martyna 
Brandys-Buczek, Jakub Mołdoch, Oliwia Michalska, Monika Walaszek, Adam 
Kobosko, Gabrysia Balon, Julian Czepiec, Oliwia Streluk, Wiktoria Hamerska, 
Ola Szafron, Mateusz Jakób, Stefan Andruszko i Ania Siwińska. 
 Gimnastyka akrobatyczna kojarzy się przede wszystkim z niezwykle 
trudnymi ewolucjami i precyzją ich wykonania. Jest to bardzo wymagająca  
i trudna dyscyplina sportowa, toteż wszyscy byli pod wrażeniem niesamowi-
tych występów i piramid gimnastycznych, które zapierały dech w piersiach.  
 Od 8 rano cała grupa z Oświęcimia w napięciu czekała na główny cel  
wyjazdu, czyli występ Michała. O 15.30 emocje sięgnęły zenitu. Michał wyko-

nał w swojej kategorii 2 skoki. Pierwszy saltowy, 
w którym nie można zrobić więcej niż pół obro-
tu oraz drugi  śrubowy, w którym musi być co 
najmniej 1 obrót. Dzięki rewelacyjnemu wyko-
naniu udało mu się wywalczyć I miejsce! Zde-
klasował swoich rywali. Pozostałe miejsca na 
podium zdobyli reprezentanci z Ukrainy.  
 Rewelacyjna zabawa, emocje na najwyż-
szym poziomie i dużo śmiechu sprawiły, że wy-
jazd do Krakowa uznajemy za udany. Michało-
wi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! Jesteśmy z Ciebie dumni! 

 
Joanna Fijał  

Fot, ks. Paweł Gacek 

ŚWIADKOWIE HISTORII 
 Część uczniów biorących udział w drugiej edy-

cji projektu pt. „Auschwitz – nie możemy zapomnieć” 
17 maja udała się do miejsca w muzeum niedostępnego 
dla zwykłych zwiedzających, czyli do pracowni konser-
watorskiej, która należy do jednej z najnowocześniej-
szych na świecie. Niewiele grup ma okazję zobaczyć 
laboratoria oraz zabytkowe przedmioty, które znajdują 
się pod opieką fachowców. Zostaliśmy oprowadzeni po 
tej tajemniczej części muzeum przez pana Andrzeja  
Jastrzębiowskiego, który zajmuje się konserwacją ele-
mentów metalowych. Przybliżył nam on historię po-
wstania tego miejsca oraz uświadomił, jak wiele pracy 
trzeba włożyć w zakonserwowanie chociażby najmniej-
szego elementu.  
 Laboratorium dzieli się na kilka pomieszczeń,  
a każde ma inne przeznaczenie. Jednym z nich jest np. 
pracownia chemiczna, gdzie wykonywane są szczegóło-
we badania danego fragmentu przedmiotu. W kolejnej 
części budynku konserwatorzy zabezpieczają wszelakie 

zabytki z papieru: od pojedynczych kartek do obrazów 
wykonywanych przez więźniów. Jednocześnie zobaczy-
liśmy, jak trudna i odpowiedzialna jest praca z elemen-
tami świadczącymi o historii miejsca masowej zagłady. 
Nasz przewodnik powiedział, że producent wykonują-
cy garnki, okulary czy szczoteczki do zębów nie zakła-
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dał, że te rzeczy będą musiały trwać przez kilkadziesiąt 
lat. Dlatego powstało konserwatorium, gdzie przedmio-
ty codziennego użytku dostają kolejne życie od specjali-
stów. Za parę lat braknie ludzkich świadków ludobój-
stwa w Auschwitz-Birkenau i pozostaną tylko te przed-

mioty. Wtedy to one będą musiały opowiedzieć histo-
rię, której usta już nie wypowiedzą.  
 

Alicja Stężowska 
Fot. Marta Chrapczyńska 

WYCIECZKA ROWEROWA TYCHY – PAPROCANY 
W sobotę 20 maja odbyła się kolejna już wycieczka 
przedmiotowa z wychowania fizycznego. Organizato-
rami były panie Monika Gacek i Joanna Fijał. Tym ra-
zem naszym miejscem docelowym było JEZIORO  
PAPROCAŃSKIE, które jest największym tyskim zbior-
nikiem wodnym. Zlokalizowane jest w południowej 
części miasta w obrębie lasów będących pozostałością 
Puszczy Pszczyńskiej. Trasa biegnąca wokół Jeziora 
Paprocańskiego jest warta polecenia. Można tu spacero-
wać, biegać, jeździć na rowerze lub chodzić z kijkami. 
 Na miejscu zbiórki o godzinie 9.30 zjawili się 
uczestnicy naszej wycieczki w składzie: Joanna Kucze-
ra, Wiktoria Jurek, Marianna Juszczyk, Wiktoria Ha-
merska oraz pan Michał Homa. Po sprawdzeniu sprzę-
tu ruszyliśmy w drogę. Wyjeżdżaliśmy z Oświęcimia  
w promieniach słońca, lecz po pierwszych kilometrach 
pogoda zmieniła się na naszą niekorzyść – całą drogę 
do Tychów zmagaliśmy się z wiatrem. Mięśnie naszych 
nóg pracowały na 110% swoich możliwości. Satysfakcja 
i radość, gdy dojechaliśmy nad jezioro, była tym bar-
dziej ogromna! Czas na posiłek, szybka regeneracja  
i podziwianie widoków skróciliśmy do 30 minut. Pełni 
sił i zmotywowani powrotem „z wiatrem w plecy” wy-
startowaliśmy w drogę do szkoły. Nikt z nas nie spo-
dziewał się, że tak szybko ona minie.  
 Podczas naszej wycieczki pokonaliśmy dystans 
52 km. Finałem rajdu był wjazd na otwarcie VIII Sale-
zjańskiego Pikniku Rodzinnego. Byliśmy jednymi  

z pierwszych klientów pysznych kiełbasek. To, że wy-
cieczka rowerowa dobiegła końca, nie oznaczało jednak 
końca naszej zabawy – dalsza część miała miejsce już na 
boiskach szkolnych w towarzystwie koleżanek, kole-
gów ich rodzin i przyjaciół naszej szkoły, którzy przy-
byli, jak co roku, wspólnie bawić się i świętować.  
 Nas – nauczycieli wychowania fizycznego cie-
szy coraz większe zainteresowanie organizowanymi co 
jakiś czas wycieczkami rowerowymi. Już dziś pragnie-
my serdecznie wszystkich zaprosić na kolejną trasę – 
we wrześniu! Tym razem kierunek Pszczyna i Zagroda 
Żubrów.  ZAPRASZAMY! 

 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał  

JEST MAJ, JEST PIKNIK 

20 maja już po raz ósmy odbył się Salezjański 
Piknik Rodzinny, którego mottem przewodnim jest ha-
sło „Rodzina największą wartością”. Ta inicjatywa ma 
na celu zebranie funduszy dla potrzebujących rodzin, 
które są związane z naszą szkołą.  
    Piknik oficjalnie rozpoczął się tańcem belgij-
skim, który jak zwykle cieszył się dużą popularnością. 
Następnie mogliśmy podziwiać salezjańską orkiestrę 
szkolną oraz wiele muzycznych i tanecznych zespołów, 
w skład których wchodzą nasi uczniowie. Oprócz tego 
występowali u nas gościnnie: Orkiestra KWK Piast, ka-
ratecy, motocykliści, zespół taneczny „Grawitacja” oraz 
mażoretki z Polanki Wielkiej. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz robotów. Słoneczna pogoda sprawiła, 
że teren naszej szkoły zamienił się w kolorowy plac za-
baw, pełen atrakcji skierowanych dla dorosłych i dzieci. 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłod-
szych, którzy mogli robić bańki mydlane, chodzić po 
linie, strzelać z łuku lub przeistoczyć się w ulubionych 
bohaterów z bajek na stanowiskach malowania twa-
rzy. Jednym z głównych punktów programu był po-
kaz mody oraz taniec, w którym swoje siły połączyli 
nauczyciele i uczniowie. Każdy mógł też spróbować 

wielu pyszności ze stoisk z ciastami i napojami oraz 
potraw z grilla. Podczas pikniku odbyła się loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał.  
    Po raz kolejny Salezjański Piknik Rodzinny 
stał się okazją do dobrej zabawy i miłego spędzenia 
wolnego czasu. Zapraszamy za rok! 
 

Katarzyna Chajdas i,Hubert Pustuła  
Fot. ks. Paweł Gacek 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

O salezjańskim pikniku można również przeczytać na stronach internetowych: 
http://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/kultura-i-rozrywka/rodzina-najwieksza-wartoscia-foto/ 
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/cale-rodziny-bawily-sie-swietnie-
podczas-pikniku-salezjanskiego-w-oswiecimiu,12096986/ 

KU CZCI WSPOMOŻYCIELKI 

 24 maja obchodzone jest wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Z tej 
okazji uczniowie naszej szkoły udali się na mszę świętą, 
aby podziękować za wszystkie łaski Boże otrzymane za 
Jej pośrednictwem. Eucharystii przewodniczył ks. Ma-
rek Studenski, który w swojej homilii dał świadectwo, 
w jaki sposób Maryja działa w jego życiu i jak modlitwa 
różańcowa ocaliła tych, którzy chcieli podnieść się  
z moralnego upadku. 
 Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki 
sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął roz-
wijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, zaczę-
to uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł 
Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie 
wezwania, w których Kościół zawierzał Najświętszej 
Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci. Duży 
wkład w rozwój kultu NMPWW wniósł św. Jan Bosco 
oraz założone przez niego zakony: salezjanie oraz Zgro-
madzenie Sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Ksiądz Bosco zdawał sobie sprawę z tego, że 
każdy z nas ma swoje troski i potrzeby, że walka toczy 
się nie tylko na wielkich frontach, ale także w duszy 
każdego z nas, dlatego szczególnie akcentował naukę, 
że Maryja jest pośredniczką łaski i szafarką Bożych da-
rów. 

Aleksandra Szafron 
Fot. Małgorzata Dziewa  

http://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/kultura-i-rozrywka/rodzina-najwieksza-wartoscia-foto/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/cale-rodziny-bawily-sie-swietnie-podczas-pikniku-salezjanskiego-w-oswiecimiu,12096986/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/cale-rodziny-bawily-sie-swietnie-podczas-pikniku-salezjanskiego-w-oswiecimiu,12096986/
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ATRAKCJE KRYNICY-ZDROJU 

 25 maja zaraz po apelu przeszliśmy do autoka-
ru, aby wyruszyć jak najszybciej na naszą dwudniową 
wycieczkę do Krynicy-Zdroju. Wyjechaliśmy w składzie: 
23 uczniów, wychowawczyni pani Ewa Wróbel, pani 
Joanna Fijał jako opiekunka i oczywiście pan kierowca. 
Podróż trwała aż trzy godziny, ale humory dopisywały, 
więc czas w autokarze minął bardzo szybko. Około go-
dziny 12 dojechaliśmy do pensjonatu Gawęcówka u Na-
talii i otrzymaliśmy klucze do naszych pokoi. Zaraz po 
rozpakowaniu bagaży zjedliśmy pyszny obiad. Po posił-
ku mieliśmy chwilę na odpoczynek, a zaledwie godzin-
kę później wybraliśmy się na – Bumber balls, czyli gra-
nie w piłkę nożną w dmuchanych kulach. Ten rodzaj 
rozrywki przypadł do gustu wszystkim uczestnikom, 
nie wyłączając oczywiście pań opiekunek. Po dwóch 
godzinach wykańczającej gry  wszyscy zmęczeni i spo-
ceni wsiedli do autokaru, aby wrócić na miejsce naszego 
noclegu. Czekała nas później pyszna kolacja oraz gry  
i zabawy integracyjne. 

Następnego dnia po spakowaniu walizek i zje-

dzeniu śniadania wyruszyliśmy chętnie na zwiedzanie 
Krynicy. Gdy dojechaliśmy na miejsce, pogoda dopisy-
wała! Dziarsko spacerowaliśmy deptakiem, podziwiając 
malownicze tereny. W naszym planie znalazły się: po-
mnik A. Mickiewicza, J. Dietla i Nikifora Krynickiego 
oraz Góra Parkowa i Muszla Koncertowa. Chętni mogli 
także odwiedzić znane krynickie pijalnie wód. Pod ko-
niec zwiedzania udaliśmy się do Muzeum Zabawek, 
gdzie pan przewodnik niezwykle ciekawie opowiadał  
o historii poszczególnych przedmiotów, tj. klocki LEGO 
lub lalki Barbie. Kierując się do autokaru, odwiedziliśmy 
najlepszą lodziarnię w Krynicy, z czego wszyscy byli 
bardzo zadowoleni. Lody były wyśmienite! Teraz czeka-
ła nas już tylko droga do domu, ale w międzyczasie obo-
wiązkowo zatrzymaliśmy się w McDonaldzie na szybką 
przekąskę. Do szkoły dojechaliśmy około godziny 18,  
a i tak trudno było się rozstać. Wycieczkę uważamy za 
bardzo udaną i na pewno będziemy ją mile wspominać!  
 

Tekst i zdjęcie Zuzanna Furtak, Weronika Morawska 

SAVIONALIA 2017  

Oratorium w akcji 

Dnia 5 i 7 maja w Krakowie odbyły się kolejne 
Savionalia pod hasłem „Idźcie i głoście z Księdzem Bo-
sko”. Po przywitaniu przybyłych i modlitwie odbyła się 
prezentacja poszczególnych grup, które, jak się okazało, 
miały bardzo oryginalne i ciekawe pomysły. Następnie 
udaliśmy się na Dębniki, gdzie mieliśmy okazję uczest-
niczyć w głoszeniu świadectw i wspaniałej adoracji 
(oprawę muzyczną przygotował pan Piotr Mirecki wraz 
z chórem Fausystem), która trwała do późnego wieczo-

ra. Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim  
i zawierzeniem Maryi.  

Następny dzień rozpoczęliśmy wspólną modli-
twą na Łosiówce. Przygotowywaliśmy się do ważnego 
wydarzenia – głoszenia słowem. Zostaliśmy podzielenia 
na grupy i przygotowani do naszych zadań, po czym 
udaliśmy się na nogach na krakowski Rynek, aby tam 
głosić Słowo Boże, m.in. poprzez pantomimy, śpiew  

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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i taniec. Na szczęście pogoda dopisała i mimo że przez 
pewne nieoczekiwane sytuacje nie udało się nam zreali-

zować wszystkiego tak, jak chcieliśmy, wróciliśmy na 
obiad pełni radości i poczucia, że było warto.  

Kiedy napełniliśmy już nasze głodne żołądki 
pysznym bigosem salezjańskim, przyszedł czas na 
ucztę duchową – Mszę Świętą. Na nowo odnaleźliśmy 
siłę do działania i pokrzepieni  Najświętszym Sakra-
mentem z werwą ruszyliśmy do MS AGH, gdzie odby-
wało się wspaniałe muzyczne szaleństwo – Koncert 
„NIEŚMIERTELNI”. Podczas tego wieczoru zaprezen-
towali się m.in.: zespół Coffee Experiment, Maleo Rea-
gge Rockers oraz NieMaGoTu. Artyści oprócz bardzo 
dobrej muzyki ukazali, jak bardzo w dzisiejszych cza-
sach jest potrzebny pokój, jak wielu chrześcijan cierpi 
prześladowanie i potrzebuje naszej modlitwy. Na za-

kończenie ksiądz Adam Parszywka wygłosił do nas 
słówko na dobranoc, w którym zachęcał, abyśmy nie 
bali się przeciwności losu, ale odważnie szli i głosili 
Boże Słowo. Z koncertu wyszliśmy rozśpiewani, z mo-
dlitwą na ustach, która jeszcze długo brzmiała na ulicy 
i w naszych sercach. Zasypialiśmy z poczuciem, że każ-
dy przeżyty przez nas dzień jest ogromnym darem  
i łaską. 

Ostatni dzień również zaczęliśmy modlitwą,  
w której zawierzaliśmy Opatrzności grupę świeżo upie-
czonych animatorów. Przygotowywali się do tego wy-
darzenia przez prawie 3 lata. Każdy z nich otrzymał 
certyfikat i bluzę, no i oczywiście robił sobie pamiątko-
we zdjęcie :) Później mieliśmy okazję potańczyć, wesoło 
pohasać po salezjańskim trawniku, a jako że to była 
niedziela, po zabawie udaliśmy się na uroczystą Eucha-
rystię, podczas której w różne strony świata zostali po-
słani młodzi wolontariusze, chcący głosić Pana poprzez 
misje salezjańskie w innych krajach. Po Mszy odbyły 
się także nieoczekiwane i wzruszające oświadczyny, co 
było dla wszystkich niezwykłym przeżyciem. 

Gdy zjedliśmy obiad, zatańczyliśmy ostatni 
taniec, przyszedł czas na pożegnanie. Żal było odjeż-
dżać, bo przeżyliśmy naprawdę cudowne Święto Mło-
dych, które przypomniało nam o czymś ważnym,  
a mianowicie: jesteśmy młodzi i choć nie mamy mocy 
władać państwami, możemy miłością i dobrocią zmie-
niać ludzi, a przecież zmienić choćby jednego człowie-
ka – to zmienić cały świat! Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, abyśmy dobrze przeżyli 
tegoroczne Savionalia. Myślę, że przyniosą one dobre 
owoce w niedalekiej przyszłości. Do zobaczenia za rok! 

 
Aleksandra Sobol 

Fot. Oratorium 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

Z  życia Zakładu Salezjańskiego 

PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA 

 13 maja, w setną rocznicę objawień fatim-
skich i w dniu wspomnienia św. Marii Dominiki 
Mazzarello, w Zakładzie Salezjańskim w Oświę-
cimiu odbył się kwartalny dzień skupienia. 
Uczestniczyli w nim salezjanie i współpracowni-
cy świeccy z Zasola i z Zakładu. Po krótkim spo-
tkaniu „przy kawie”, udaliśmy się do kaplicy, 
gdzie przeżycia duchowe rozpoczęliśmy modli-
twą różańcową. Następnie ksiądz Paweł Centnar 
wygłosił konferencję, która dotyczyła tematów 
modlitwy i powołania. Prelegent wskazał, że mo-
dlitwa powinna uprzedzać wszystko, cokolwiek 
robimy. Im trudniejszą decyzję podejmujemy, 
tym bardziej ma być gorliwa. Maryja, również Ta 
z Fatimy, wskazuje na bardzo skuteczną broń  
w walce z przeciwnościami – modlitwę różańco-
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wą. Sięgajmy po różaniec jak najczęściej, codziennie  
i prośmy też o święte powołania w rodzinie salezjań-
skiej, aby się rozrastała. Módlmy się za siebie nawzajem, 
abyśmy wytrwali w swoim powołaniu. Słowo Boże ma 
moc nas przemieniać. W dalszej części dnia skupienia 
adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie, uwielbialiśmy Go, dziękowaliśmy za Jego miłość  
i składaliśmy u Jego stóp nasze prośby, problemy i sła-
bości. Najważniejszą częścią spotkania była msza św.  
w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Czernek, pro-
boszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
z Osieka, a Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Centnar. 
Wskazał, że w dzisiejszym zabieganym świecie Pan Je-
zus chce nam powiedzieć, że jesteśmy dla Niego bardzo 

ważni i prosi, abyśmy zatrzymali się na chwilę, bo On 
ten czas chce spędzić z nami, chce działać cuda. Popatrz-
my na swoje życie, dostrzeżmy w nim piękno, odnajdź-
my to, co zostało zgubione. Do tego świata Bóg woła 
przez Maryję, abyśmy wrócili  do Niego, choć życie  
z Bogiem nie zawsze jest łatwe. Maryja jest drogą po-
wrotu, pokornie wskazuje na Chrystusa i kolejny raz 
przypomina prostą modlitwę – różaniec.  
 Na koniec dnia skupienia było wspólne zdjęcie  
i spotkanie przy stole podczas obiadu.   
 
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom!                    
 

Tekst i zdjęcie Maria Wilczak 

PROŚBA O MODLITWĘ 
Kochani! 
Przekazuję wielką prośbę o modlitwę w intencji wolon-
tariuszki MONIKI CHUDZYŃSKIEJ, która realizowa-
ła swój apostolat misyjny w Mansie w Zambii. W tym 
czasie przebywała w Tanzanii. Od jakiegoś czasu miała 
problemy ze zdrowiem i podejrzewano u niej ebolę, 
sepsę, a teraz badania w klinice w Tanzanii wykaza-
ły malarię mózgową. Choroba jest bardzo niebezpiecz-
na, ponieważ może spowodować śmierć lub trwałe 
zmiany w psychice. Monika jest nadal w klinice. Od 
paru dni jest nieprzytomna, lekarze nie są w stanie po-
móc, między innymi także przez to, że brakuje im od-
powiednich lekarstw.   

Wspólnota Ośrodka Misyjnego w Warszawie 
zwraca się z prośbą o odprawienie nowenny przez 
wstawiennictwo Sługi Bożej s. Łucji z Fatimy. Do na-
szych modlitw dołączmy także intencje rodziców wo-
lontariuszki, którzy bardzo cierpią i długo nie chcieli 
wyrazić zgody na jej wyjazd do Afryki. Monika skoń-
czyła studia, jest specjalistką ochrony zabytków i wspa-
niale spełniała swoją misję w Zambii. Na stronie SOM 
można dowiedzieć się więcej o Jej działalności misyj-
nej – ma tam swego bloga. 

W duchowej łączności 
s. Małgorzata 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Siostry Łucji od Jezusa  

i Niepokalanego Serca 
 Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w najgłębszej pokorze. Z głębi serca i 
mojej duszy dzięki Ci składam za objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, które ukazały światu bogactwa 
Jej Niepokalanego Serca. 

 Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra dusz naszych, przez zasługi Najświętszego 
Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym siostrę 
Łucję, pasterkę z Fatimy, udzielając nam za jej wstawiennictwem łaski uzdrowienia Moniki, o co pokornie Cię pro-
simy. Amen. 
 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 
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FELIETON 

Kiedyś, będąc na zakupach w jednym z tych 

sklepów z artykułami do wypasionych i olśniewają-

cych kuchni (czyli takich, w których się nie gotuje, tyl-

ko przebywa), znalazłam pewien magnes na lodówkę. 

Sądzę, że wiele takich widzieliście i macie podobne, ale 

ten jeden jakoś utkwił mi w pamięci. Na beżowym tle 

piękna skrzydlata postać i cytat: „Jeśli nie wierzysz  

w anioły, nie znasz mojej mamy.” Oczywiście, kupiłam 

ów magnes (razem z jeszcze jednym: „Mąż na sprze-

daż, pilot w komplecie”, ale to historia na inny czas).  

I choć wierzę w anioły (niektóre okazały się być nawet 

przystojniejsze niż można się spodziewać, ale tak jest, 

gdy Hollywood bierze się do działania), codziennie, 

patrząc na ten magnes, który dumnie tkwi na drzwiach 

lodówki mojej mamy (razem z tym „pilotem”), nie 

przestaję się utwierdzać w przekonaniu, że anioły są 

wśród nas. 

Mama. Chyba najpiękniejsze słowo świata, 

każda świeża mamusia wyczekuje tego jedynego słowa 

i choć nigdy się do tego nie przyzna, chciałaby, żeby 

było to naprawdę pierwsze słowo jej maluszka. Nieste-

ty, zdarza się, że jest poprzedzone wyrazami dotyczą-

cymi np. butów – buti, jak w przypadku mojej córki 

(może będziemy projektować obuwie). Jednak kiedy 

twoje dziecko powie wreszcie to słowo, słowo, którego 

uczysz go od dnia, w którym zobaczyłaś 

JĄ/ JEGO w szpitalu, to słowo pozosta-

nie z tobą na zawsze. I choć czasem wy-

krzykiwane po tysiąc razy w ciągu dnia, 

czasem w gniewie, czasem z płaczem, 

zazwyczaj w związku z jakimś proble-

mem nie do rozwiązania – czy to zabaw-

ka utknęła pod łóżkiem, czy to zadanie 

jest nie do rozwiązania, czy na zajęcia 

techniczne trzeba wyhaftować jabłko... 

(cóż, jabłko musi być… koniecznie zielo-

ne… na czerwonym tle… i najlepiej, żeby 

była to łapka do trzymania ciepłych garn-

ków – sprawa jest na jutro, na ocenę,  

a jest dziesiąta w nocy!), z własnego do-

świadczenia wiem, że to jedno magiczne 

słowo: MAMO! –będzie w stanie rozwią-

zać większość twoich problemów. Bo 

MAMA potrafi – tego możesz być pe-

wien. 

 Kimże innym, jak nie twoim 

aniołem stróżem jest właśnie twoja ma-

ma? Od momentu twoich urodzin, a cza-

sem o wiele wcześniej, martwi się i już zawsze będzie 

się o ciebie martwić. Będzie przedkładać twoje potrze-

by nad własne, rezygnować często z ważnych rzeczy  

w swoim życiu, by być koło ciebie. By spełniać twoje 

marzenia i by pozwolić ci samemu je spełniać, by być 

cichym architektem całego dobra w twoim życiu. Boha-

terem drugiego planu, często pomijanym nawet w na-

pisach końcowych, ale to właśnie ONA napisała scena-

riusz i stworzyła twoją scenę życia.  

A jednak czasem traktujemy nasze mamy jak 

oczywistość, jak siłę stałą w naszym życiu. Dopiero 

kiedy zostajemy sami i zaczynamy własne życie, nic 

tak nie cieszy, jak powrót do mamy: pozwolić się znów 

przytulić, zjeść kawałek domowego ciasta, wypić po-

ranną kawę przyniesioną do łóżka, kiedy budzisz się  

w swoim starym pokoju, a wszystko pachnie domem, 

dzieciństwem i mamą. 

Dzień Matki już minął i może to dobrze, bo nie 

znoszę świąt, które podkreślają rzeczy oczywiste. No 

bo przecież kocha się na całe życie, a nie tylko w wa-

lentynki, a docenia się swoją mamę codziennie, a nie 

tylko wtedy, kiedy w kalendarzu, radiu i w telewizji 

trąbią, że dziś właśnie jest ten dzień. Dzień, by dzięko-

wać swojej mamie za wszystko jest... codziennie, bo 

ona codziennie robi coś dla ciebie. I nieważne, czy 

masz 3, 13, czy 33 lata, twoja mama zawsze czuwa  

i czuwać będzie nad tobą. Właśnie ta świadomość po-

winna dodawać ci otuchy – że jest ktoś, kto wierzy  

w ciebie bezwarunkowo. Powinna dodawać ci odwagi 

– bo jest ktoś, kto wie, że możesz i potrafisz. A nawet 

jeśli się nie uda, jeśli pojawi się porażka – jest ktoś, kto 

zawsze cię przytuli i powie, że będzie dobrze.  

 

Dla mojej mamy… 

 

(ak) 

Anioły są wśród nas 
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