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NA DOBRY POCZĄTEK... 

 Przepraszam, ale czasu wszyscy mamy tyle 
samo, to znaczy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
Nie da się wynegocjować więcej ani mniej, choć nieraz 
mówimy, że brakuje nam czasu lub ktoś ma za dużo wolne-
go czasu i nie wie, co robić z czasem. Nie da się zaoszczę-
dzić godzin ani lat, podobnie jak nie można sprzedać 
zbędnych minut na Allegro. Podróże w czasie czy ma-
nipulacje wskazówkami zegara, żeby cofnąć czas, pozo-
stają wciąż w sferze science fiction.  

Oczywiście można też dowieść, że czas jest ka-
tegorią subiektywną i nasze odczuwanie czasu jest uza-
leżnione od wielu czynników, przede wszystkim psy-
chologicznych, od różnych doświadczeń życiowych czy 
nawet od osobowości, bo przecież znamy ludzi, którym 
nigdy nigdzie się nie spieszy (chociaż czasem powin-
no), albo takich, którzy wiecznie gdzieś pędzą (chociaż 
nie muszą). To, że czas jest względny, udowodnił Al-
bert Einstein, a kto chciałby naukowo zgłębiać tę ideę, 
pytać o początek i kres czasu, może przeczytać słynną 
„Krótką historię czasu” Stephena Hawkinga. Z pewno-
ścią inną odpowiedź na te same pytania o początek  
i koniec daje nam Biblia, ukazując dzieje Zbawienia. 
Wygląda na to, że o czasie można mówić w nieskończo-
ność, ale nie w tym rzecz. 

Skoro w praktyce życiowej czasu nie da się za-
trzymać, przyspieszyć, rozciągnąć, zawrócić, to czy to 
znaczy, że jesteśmy wobec czasu absolutnie bezradni  
i musimy codziennie poddawać się tyranii zegarów? 
Czy musimy wciąż drżeć, że czegoś zrobić nie zdąży-
my, że się nie wyrobimy w czasie? Że czas już minął, że 
jest za późno? Okazuje się, że czasem można zarządzać, 
a precyzując, chodzi o zarządzanie sobą w czasie.  
W Internecie znajdziemy mnóstwo wskazówek, jak 
krok po kroku poradzić sobie z czasem, jak się zorgani-
zować, by nie spiesząc się, cieszyć się każdą chwilą. 
Wydaje się to naprawdę możliwe, skoro podobno tylko 
20% rzeczy, które robimy, jest nam naprawdę potrzeb-
nych. 

W momencie pojawienia się na świecie dostaje-

my czas do zagospodarowania. Co z tym darem robi-
my? Po pierwsze zapominamy, że został nam dany po 
coś, po drugie – zwłaszcza w młodości – wydaje nam 
się, że mamy go bardzo dużo i że zawsze tak będzie. 
Gdy przybywa życiowych obowiązków, takich jak 
szkoła, praca, rodzina, zaczynamy dopiero odczuwać 
presję i rozpoczyna się... wyścig z czasem. Tymczasem 
warto uświadomić sobie, że brak czasu jest konsekwen-
cją wyłącznie naszych wyborów, a nie wynikiem spisku 
wrogich sił i zamiast się miotać, trzeba po prostu pomy-
śleć. Warto chyba zacząć od refleksji, na co codziennie 
marnujemy mnóstwo czasu. Może jest to przewijanie 
facebookowych postów przez półtorej godziny, może 
wychodzenie dziesięć razy na papierosa w pracy, a mo-
że niewinne ploteczki przez telefon... Zdarza się też, że 
robimy dużo rzeczy na pozór pożytecznych i ważnych, 
ale jednak niekoniecznych, np. gdy podjęliśmy różne 
zobowiązania pod wpływem chwili, emocji, z chęci wy-
kazania się przed pracodawcą, zaimponowania innym 
itp., z których już nie umiemy się wycofać. Złudne jest 
też wrażenie, że jeśli wiele się dzieje: impreza goni im-
prezę, jedno spotkanie się kończy, a drugie właśnie za-
czyna, w kalendarzu nie ma już wolnego popołudnia – 
to żyjemy naprawdę, czyli intensywnie. Czy można 
cały maraton przebiec sprintem? Biegacze wiedzą, że 
trzeba rozłożyć siły na etapy, by w ogóle dobiec do me-
ty.  

Początek roku szkolnego to dobry moment na 
rozważania o czasie. Spróbuj określić, co jest dla Ciebie 
ważne, co chcesz w tym roku osiągnąć. Walcz ze zło-
dziejami czasu – cokolwiek to jest. Bądź ekonomiczny 
w działaniu, czyli nie trać energii na nudę. Co masz 
zrobić dzisiaj, zrób dzisiaj. Szanuj czas innych. Ciesz się 
chwilą i nie narzekaj. Mądrość Wschodu głosi: „Nie 
możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie 
stracić…” Uważam, że to przysłowie jest na czasie. 

K.S. 

pixabay.com 

Nie mam czasu 

Cartagena, 26 kwietnia 2017 roku. Siedmioro 
uczniów klas drugich naszego technikum w ramach 
programu Erasmus+ przyjeżdża tu, aby odbyć miesięcz-
ną praktykę zawodową w miejscowych warsztatach 
Audi, Seata, Fiata oraz różnych warsztatach mechanicz-
nych. Interes zaczyna kręcić się już następnego dnia,  

w którym młodzi zapoznają się z nowymi miejscami 
pracy. Szybko okazuje się, że jest to dla nich nie lada 
doświadczenie zawodowe. Wielokrotnie podczas posił-
ków z zaangażowaniem opowiadają, co robili, czasem 
po raz pierwszy w życiu. Szybko uczą się też nowych 
słówek hiszpańskich potrzebnych w pracy i nieodzow-
nych przy stole, bo w hotelowej restauracji nikt nie mó-
wi po angielsku.  

A w weekendy relaksowo: na plażę, spacerkiem 

CARTAGENA 

Kronika wydarzeń szkolnych  
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1,5 godziny w jedna stronę, pozwiedzać miasto (a było 
co oglądać w starożytnej Cartagenie),  na wycieczki do 
Los Palos i La Manga – znanych z pięknych plaż. 

Nie ma co, różnorakich doświadczeń było dużo, 
życiowych także. Dla mnie, jako opiekuna, największą 
radością było słyszeć od szefów w warsztatach, że ta-
kich pracowników jak nasi uczniowie zatrudnią od za-
raz. Cenili ich podejście do pracy, zainteresowanie, 
umiejętności i chęć zdobywania wiedzy i doświadcze-
nia. Warto było! Myślę, że właśnie to powiedzieliby sa-
mi uczestnicy programu. 

Tekst i zdjęcie Róża Grzywacz 

CZYTACZE SĄ WŚRÓD NAS 
 21 czerwca w godzinach 
popołudniowych w Bibliotece Peda-
gogicznej w Oświęcimiu nastąpiło 
uroczyste wręczenie dyplomów  
i nagród (oczywiście książkowych)  
laureatom konkursu „Ranking na 
najlepszego Czytacza w roku szkol-
nym 2016/2017”.  Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody z rąk pani Małgorzaty 

Bzibziak, która kieruje oświęcimską 
filią Biblioteki Pedagogicznej. 
Wśród miłośników książek z całego 
powiatu znalazła się reprezentantka 
naszej szkoły. Z przyjemnością dzie-
lę się tą radosną informacją, iż We-

ronika Fusiek z klasy 2Lc (obecnie 
3Lc) zajęła I miejsce w tym konkur-
sie w kategorii szkół ponadgimna-

zjalnych. Niech dla wszystkich od-
pornych na słowo pisane zachętą do 
czytania będą słowa: „Kto nie czyta, 
ten właściwie nie potrzebuje już gło-
wy, nie mówiąc oczywiście o wyob-
raźni i fantazji”.      
                                                              

Urszula Dziewońska 

WDZIĘCZNOŚĆ JEST RZECZĄ PIĘKNĄ... 
 My, wychowankowie internatu Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęci-
miu, dziękujemy Dyrekcji, Wychowawcom i Nauczycie-
lom. Jesteśmy wdzięczni za miłość, za troskę, za wiarę  
w Nas – mimo wszystko, nawet wbrew wszystkiemu. 
Jesteśmy szczęśliwi, że na naszej drodze Pan Bóg posta-
wił tak wspaniałych Przewodników.  
       Rok szkolny 2016/2017 dostarczył nam wielu 
wzruszeń: piękne były nasze „wieczory”, spotkania  

z poezją, literaturą, muzyką, wspólne ogniska, zawody 
sportowe. Niezwykłych wrażeń dostarczyła nam rów-
nież wizyta ks. inspektora Adama Parszywki, który 
opowiedział nam o swojej młodości i pobycie w interna-
cie. Z tych wydarzeń czerpaliśmy siłę do pokonywania 
codziennych trudów.  

W ciągu całego roku szkolnego my, diamenty, 
czyli wychowankowie internatu, osiągnęliśmy wiele 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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sukcesów. Są to najwyższe średnie ocen uczniów z kil-
ku klas, tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły Zawodowej, 
osiągnięcia sportowe (szachy, narty), najwyższe miejsca  
w konkursie Sprawny w Zawodzie. 

Czasami zdarzały się porażki, jednak, jak ma-
wia pani Ela Szczęśniak, cytując św. Augustyna: 
„błądzenie jest rzeczą ludzką”. Porażki są – jak pisze 
Leopold Staff – niczym „atramentu ślady na palcach”. 
Wiele zawdzięczamy pani psycholog Teresie Hajdzie, 
która wspierała nas w trudnych życiowych sprawach. 
Kierownik internatu, ksiądz Piotr Kadela, zachęcał nas 
do turystyki, zakupił rowery, a organizowane przez 
niego maratony kolarskie dawały nam niezły wycisk. 
Podczas słówka zachęcał wszystkich do zawierzenia się 
Matce Bożej Wspomożenia Wiernych.  

Kleryk Grzegorz Kurpias zawsze dzielnie wal-
czył o swoich wychowanków. Darzył nas wielkim zau-
faniem, a my powtarzaliśmy, że „jedynki poprawimy  
i na mszę świętą zdążymy”.  Brat Wojciech Zięcina, mi-

łośnik literatury, odkrył w sobie nową pasję i stał się 
paparazzim, który utrwalał nieuchwytne chwile z życia 
internatu. 

Dyrekcji podziękujemy wierszem: 
„Nasza kochana Dyrekcja pięknie salezjańskim okrętem 
dowodzi  i chroni wszystkich od moralnej powodzi.  
Każdego wysłucha, do serca przytuli,  
Jest jak miłość Naszej Wspomożycielki Matuli… 
Uśmiechy rozdaje jak święty Franciszek Radosny  
i czyni w Naszych sercach przez cały rok wiosnę…” 
            Dziękujemy za wszystko i zapewniamy, że bę-
dziemy wiernymi synami świętego Jana Bosko. Cieszy-
my się, że internat był naszym domem przez te wszyst-
kie dni. Dziękujemy naszym Wychowawcom, że pomo-
gli nam w drodze do wiary i na drodze do wiary. To 
Oni myśleli o nas jak święty Jan Paweł II, który w Rzy-
mie powiedział do młodych: „Każdy z was jest cenny 
dla Chrystusa, jest Mu znany osobiście, jest przez Niego 
umiłowany…”. 

Diamenty 2016/2017 
Fot. ks. Paweł Gacek 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

OBÓZ INTEGRACYJNY 
 W dniach 12 – 16 sierpnia 2017 roku ucznio-
wie, którzy we wrześniu rozpoczną w naszej szkole 
naukę, spotkali się na obozie integracyjnym. Podczas 
kilku spędzonych w szkole dni młodzież poznawała 
się wzajemnie, nawiązywała nowe przyjaźnie i rozma-
wiała ze swoimi wychowawcami, a okazji ku temu nie 
brakowało podczas rozgrywek zorganizowanych  
w dzień sportu, klasowych rywalizacji w grze w kolo-
rowe karteczki, w czasie wycieczki górskiej w Szczyrku 
oraz w trakcie gry w podchody. Efektem pierwszego 
zapoznania się klas były przedstawione na scenie no-
wego kościoła pełne pomysłów i humoru prezentacje. 
Uczestnicy obozu poznali również tańce integracyjne  
i uczestniczyli w koncertach w sanktuarium i na oświę-
cimskim rynku zorganizowanych z okazji obchodów 
Święta Patrona Miasta – św. Jana Bosko. Nowym ucz-

niom życzymy, aby w naszej szkole czuli się dobrze  
i odnosili sukcesy edukacyjne.  
 

Marta Korczyk 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
4 września mszą św. o godzinie 9.15 wspólnota 

naszej szkoły rozpoczęła nowy rok szkolny 2017/2018. 
Mszy św. przewodniczył Dyrektor Zakładu Salezjań-
skiego w Oświęcimiu ks. Dariusz Bartocha. W swojej 
homilii przywołał sen księdza Bosko z 1 października 
1872 roku o chłopcu, który wracał z wakacji oraz o gra-
barzach szukających w zakładzie ks. Bosko nieboszczy-
ka. Opowiedział również o śmierci jednego z wycho-
wanków, który odmówił spowiedzi i odszedł bez sa-
kramentów. Zauważył, że i dziś trudno przekonać nie-
których uczniów naszej szkoły i wychowanków inter-
natu, iż spowiedź jest dobrodziejstwem. Następnie, 
odwołując się do fragmentu z Ewangelii, ksiądz Barto-
cha ukazał Jezusa, który wraca do Nazaretu i odczytuje 
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w synagodze słowa Pisma: „Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,  
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”.  

W homilii została również przywołana postać 
Martina Luthera Kinga, który w swoim przemówieniu 
do kilkutysięcznego tłumu wypowiedział słowa:  
„I have a dream”. Ksiądz dyrektor wyraził przekona-
nie, że my wszyscy obecni na mszy św. mamy swoje 
marzenia oraz plany i apelował, abyśmy pozostali im 
wierni, nigdy się nie poddawali i nie ustawali w ich 
realizacji. Nawiązując do finału Mistrzostw Europy  
w siatkówce, ksiądz Bartocha przypomniał postać bar-
dzo wymagającego trenera, Huberta Wagnera, nazywa-
nego „katem”, twórcy największych sukcesów polskich 
siatkarzy. Ksiądz dyrektor wyraził przypuszczenie, że 
być może dla niektórych powrót do szkoły jest katorgą. 
Jednocześnie zapewnił uczniów, iż tutaj, w naszej szko-
le, nikt nie chce ich zguby, a wymagający nauczyciele 
dobrze przygotują swoich uczniów do wielkich zwy-
cięstw. Kluczem do sukcesu jest zaufanie swoim nau-
czycielom i wychowawcom.  

Na koniec kazania ks. Bartocha zaapelował do 
młodzieży: „Proszę, miejcie swoje sny, miejcie marze-
nia, miejcie odwagę pięknego myślenia o sobie” i pod-
kreślił, iż każdy człowiek jest wspaniały, wyjątkowy  
i niepowtarzalny. Msza św. zakończyła się błogosła-
wieństwem Wspomożycielki na nowy rok szkolny, po 
czym nastąpiła część oficjalna inauguracji roku szkolne-
go, podczas której odśpiewaliśmy hymn państwowy,  

a następnie ksiądz dyrektor Zenon Latawiec przedsta-
wił nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczynają pracę 
w naszej szkole. Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie 
klas ze swoimi wychowawcami. 

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 
życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy  
i odkrywanie praw nauki było fascynującą przygodą 
oraz okazją do rozwoju własnych uzdolnień i zaintere-
sowań. Niech szkoła będzie dla Was miejscem pogłę-
biania własnej wiary, przeżywania wielu radości i na-
wiązywania prawdziwych przyjaźni. 

 
Marta Korczyk 

Fot. Małgorzata Dziewa, ks. Paweł Gacek 

 Nasza szkoła bierze udział 
w Narodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa – Priorytet 3. Celem 
programu jest rozwijanie zaintere-
sowań uczniów przez promocję  
i wspieranie czytelnictwa, w tym 
zakup nowości wydawniczych.  

W ramach tego programu do biblio-
teki będę kupować książki zapropo-
nowane prze Was między innymi 
powieści fantasy, sensacyjne, ro-
manse i inne. Otrzymaliśmy na te 
zakupy 6 tysięcy złotych! Pozwoli 
to wzbogacić, urozmaicić i odświe-

żyć biblioteczny księgozbiór. 
 Proszę Was wszystkich  
o wypożyczanie i dzielenie 
się swoimi opiniami oraz o udział  
w wydarzeniach szkolnych promu-
jących czytelnictwo.  

 
Urszula Dziewońska 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

BYŁ SOBIE KIERMASZ... 
W pierwszym tygodniu września w bibliotece zorga-

nizowano kiermasz podręczników używanych. Jak każdego 
roku nie zawiedli kupujący, którzy tłumnie przybywali  
w czasie przerw, aby nabyć pomoce naukowe przyniesione 
przez starszych kolegów. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się podręczniki do języka polskiego, języków obcych i mate-
matyki. Unikatowe okazały się podręczniki do przedmiotów 
zawodowych, których rokrocznie brakuje, a te nieliczne roz-
chodziły się w mgnieniu oka. Dziękuję wszystkim, którzy 
przynieśli książki do sprzedaży i polecam się pamięci w na-
stępnym roku. 

Urszula Dziewońska, fot. K.S. 
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Z życia Zakładu Salezjańskiego 

ZMIANY NA WYSOKIM SZCZEBLU 
Pod koniec lipca br. ks. Bogdan Nowak zakoń-

czył posługę na stanowisku dyrektora Zakładu Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu. Obecnie pełni tę samą funk-
cję w Przemyślu, gdzie salezjanie prowadzą szkołę  
i parafię pod wezwaniem św. Józefa. Pożegnaliśmy nie 
tylko dyrektora, ale i wspaniałego duszpasterza, a  prze-
de wszystkim Przyjaciela otwartego na nasze głosy  
i w każdej chwili gotowego dopomóc w różnych, cza-
sem niełatwych, sprawach. Ks. Bogdan Nowak pozosta-
wił w oświęcimskim zakładzie, gdzie pracował przez 10 
lat, niezatarty ślad, wspierając liczne inicjatywy świad-
czące dziś o niezwykłym charakterze tego miejsca.  

W 2013 roku wspólnie z mieszkańcami Oświęci-
mia przeżywaliśmy peregrynację relikwii św. Jana Bo-
sko. To dzięki staraniom ks. Nowaka nasze miasto zy-
skało nowego patrona – obok św. Maksymiliana Kolbe-
go jest nim właśnie wychowawca młodzieży, ksiądz Jan 
Bosko. Działające przy zakładzie salezjańskim orato-
rium rozszerzyło swoją działalność i dzięki wsparciu ks. 
Bogdana stało się znaną w mieście i potrzebną placów-
ką kierującą swoją rekreacyjno-edukacyjną ofertę do 
dzieci i młodzieży. Kolejnym zrealizowanym zamierze-
niem ks. Nowaka było formowanie i przyjęcie nowych 
członków do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracow-
ników. Obecnie grupa ta liczy 26 osób, które aktywnie 
włączają się w działalność zakładu, szkoły i oratorium.  

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Księdzu Dy-
rektorowi za wszelkie dobro, za piękne świadectwo 
wiary i pracy, za obecność wśród nas. Życzymy równie 
owocnych lat posługi w Przemyślu. 

Od kilku tygodni dyrektorem dzieła salezjań-
skiego w Oświęcimiu jest ksiądz Dariusz Bartocha.  

Poprzednio sprawował funkcję inspektora w inspektorii 
krakowskiej. Jest salezjaninem z krwi i kości, o czym 
świadczy jego działalność w różnych placówkach, m.in. 
praca w oratorium w Kielcach czy animowanie duszpa-
sterstwa młodzieży w naszej inspektorii. Od pierwszych 
dni na nowym stanowisku ks. Bartocha dał się poznać 
jako osoba pełna energii, mocno zaangażowana w spra-
wy zakładu, przede wszystkim w promocję szkoły  
i bogatej działalności salezjanów w Oświęcimiu. Z pew-
nością zdobyte dotychczas doświadczenie Księdza  
Dyrektora w pracy na różnych stanowiskach jest bogac-
twem, z którego wszyscy skorzystamy. Księdzu  
Dariuszowi życzymy wiele zapału do pracy i odwagi  
w realizacji zadań służących dobru zakładu, a przede 
wszystkim dobru młodzieży, którą nam powierzono.  
 

K.S., fot. ks. Paweł Gacek 

STAWIANIE PYTAŃ I SZUKANIE ODPOWIEDZI 
„Wizytacja jest czasem stawiania pytań i czasem 

szukania odpowiedzi”. Takimi słowami ks. Tadeusz 
Rozmus, radca regionalny regionu Europa Środkowo-
Północna, rozpoczął 2 września w Krakowie nadzwy-
czajną wizytację. Potrwa ona do 4 listopada 2017 roku  
i obejmie wszystkie placówki krakowskiej inspektorii 
salezjanów. W przesłanym na tę okazję liście ks. Angel 
Fernández Artime, Przełożony Generalny, napisał: 
„Ksiądz Rozmus przybędzie do Was, aby nawiązać 
kontakt z poszczególnymi osobami, ze wspólnotami 
oraz różnymi organizmami służącymi posłudze. W tym 
celu, przez cały okres wizytacji nadzwyczajnej, ma od 
Przełożonego Generalnego władzę delegowaną do po-
dejmowania decyzji, które uzna za stosowne, mając na 
uwadze większe dobro wszystkich”.  

Na inauguracyjną Eucharystię przyjechali 
przedstawiciele wszystkich placówek inspektorii, 

przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej oraz młodzież. 
Przybyłych powitał inspektor – ks. Adam Parszywka. 
Wyraził radość ze spotkania i jednocześnie podkreślił, 
że wizytacja to trudny czas, szczególnie dla Księdza 
Radcy, który zgodnie z konstytucjami podejmuje wytę-
żoną pracę. Oświęcimska wspólnota reprezentowana 
była przez młodzież, uczniów szkoły i członków orato-
rium w osobach:  Katarzyny Matysik, Wiktorii Trzaski, 
Weroniki Cichej i Wojciecha Kościelniaka. Byli także 
przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej  
z Casa Madre: Byli Wychowankowie – Magdalena Ry-
bak, Krzysztof Bratek i Marta Korczyk; Współpracowni-
cy Salezjańscy – Elżbieta Szczęśniak, Marta Chrapczyń-
ska, Krzysztof Kozik, którzy reprezentowali także nau-
czycieli i wychowawców internatu. Oczywiście nie za-
brakło też salezjanów: ks. Dariusza Bartochy, ks. Marka 
Ruska i ks. Jana Urbańczyka.  
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W homilii odnoszącej się do przypowieści  
o talentach z Ewangelii dnia, przewodniczący liturgii 
ks. Rozmus pytał: „co zrobiłem z moimi talentami, któ-
re otrzymałem? […] Co zrobiłem z talentami otrzyma-
nymi z darem mojej osobowości, z talentami otrzyma-
nymi podczas chrztu? Co zrobiłem z moją wiarą, czyli 
jakim jestem chrześcijaninem? I wreszcie, co zrobiłem  
z talentami związanymi z naszym charyzmatem, otrzy-
manymi w rodzinie salezjańskiej?”. Następnie, analizu-
jąc wyzwania współczesnego świata, Ksiądz Radca 
zwrócił uwagę, że grozi nam brak stawianych sobie 
wymagań i uleganie duchowi wygodnictwa. Dlatego 
poprosił, aby salezjanie wspólnie przyjrzeli się poszcze-
gólnym sektorom swojej działalności. W ramach wizy-
tacji będą one ujęte przy pomocy statystyk, opisów sy-
tuacyjnych, problemów i wyzwań oraz analiz ekono-
micznych.  

„Św. Jan Bosko był człowiekiem bardzo twór-
czym i wychodzącym poza utarte schematy”, co we-
dług ks. Rozmusa winno skłonić nas do poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie, „czy nasze działania są twór-
cze, czy odtwórcze”? Ksiądz Radca przypomniał też, że 
sercem charyzmatu salezjańskiego jest bycie wśród 
młodzieży: „św. Jan Bosko jest wielkim darem dla mło-
dzieży, prośmy, aby młodzież widziała św. Jana Bosko 
w każdym z nas”. Jednocześnie zachęcił słuchaczy do 

podjęcia osobistej refleksji, „na ile jesteśmy obecni 
wśród młodzieży i co im proponujemy”. Zaprosił do 
osobistego zweryfikowania jakości naszego posługiwa-
nia: „wizytacja nie ma na celu kontrolowania; to my 
sprawdzamy siebie, na ile realizujemy charyzmat, któ-
rego nie otrzymaliśmy dla siebie, ale dla całego Kościo-
ła”. Dlatego Ksiądz Radca stwierdził, że „głównym 
wizytatorem jest Duch Święty” i wszystkich poprosił  
o modlitwę. 

 
ks. Andrzej Gołębiowski SDB 

uzupełnienia: ks. Dariusz Bartocha sdb 
fot. kl. Marcin Pikor  

Oratorium w akcji 

W SŁUŻBIE BOGU I BLIŹNIM 

 W naszym oratorium działają dwie jed-
nostki Skautów Europy: gromada wilczków 
(dzieci w wieku 9-12 lat) oraz drużyna harcerzy 
(13-17 lat). W czasie wakacji dla obu grup zorgani-
zowano obozy. 
 Wilczki wybrały się w okolice Krosna, 
gdzie przez ponad tydzień bawiły się ze sobą, 
uczyły się nowych umiejętności i ćwiczyły się  
w życiu obozowym. Noc w namiocie, posiłek  
z ogniska i kąpiel w rzece to tylko niektóre  
z atrakcji. 
 Harcerze pojechali na nieco dłużej, bo pra-
wie na 2 tygodnie, do miejscowości Stara Rogoźni-
ca nieopodal Chojnic. Ich życie już nie było takie 
proste, ale za to równie ekscytujące. Zastępy ry-
walizowały ze sobą, aby dowiedzieć się, kto jest 
lepszy w obozowej pionierce, a kto w gotowaniu, 
kto zwycięży w Wielkiej Grze, a kto otrzyma na-
grodę za najczystsze obozowisko. Wszystko odby-
ło się w duchu jedności i braterstwa, nie zabrakło 
również codziennej Eucharystii i modlitwy. 
 Przed nami kolejny rok pracy, który po-
może nam się przygotować do następnych obo-
zów oraz do służby Bogu i bliźnim. 
 

Jan Lelito 
Fot. Iwona Gorgol, Jan Lelito  
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SALEZJAŃSKIE SZALONE PÓŁKOLONIE 
Początek wakacji w Oratorium św. Jana Bosko 

w Oświęcimiu dla wychowawców i wolontariuszy 
oznaczał tylko jedno: rozpoczynamy akcję salezjańskie 
„szalone półkolonie”. Trzytygodniowa przygoda oka-
zała się czasem niezapomnianym zarówno dla nas, jak 
i dla wszystkich uczestników. By każdy dzień zaskaki-
wał czymś pozytywnym i ciekawym, kierownictwo 
zapewniło sporą liczbę atrakcji. Ponadto cała kadra 
pojawiała się już od rana z szerokimi uśmiechami na 
twarzach i zapałem do pracy, zarażając tym samym 
dzieciaki. 

Pierwsza wspólna modlitwa, podział na grupy 
i już nadszedł czas na wzajemne zapoznanie. Każdy  
z wychowawców starał się jak najszybciej zapamiętać 
imiona swoich podopiecznych. Nie przerywamy, gdy 
ktoś mówi; nie wyśmiewamy się z innych; nie używa-
my brzydkich słów – kontrakty grupy zostały przygo-
towane i podpisane. Przed dziećmi stały jeszcze takie 
zadania, jak wymyślenie nazwy oraz budowa trójwy-
miarowej postaci. Jako że pięknej pogody nie można 
było zmarnować, wolontariusze postanowili przygoto-
wać bitwy na balony wypełnione wodą. W atmosferze 
radości i zdrowej rywalizacji uczestnicy mieli okazję 
ochłodzić się w nieco nietypowy sposób.  

W każdym tygodniu był też tzw. dzień bajko-
wy. „Trolle”, „LEGO Batman” i inne filmy zagościły 
na ekranie w naszej salce filmowej. Następnie odby-
wał się quiz, w którym można było wygrać drobne 
nagrody i co najważniejsze – punkty dla swojej druży-
ny. Oprócz tego wszyscy mieli możliwość namalowa-
nia ulubionych bohaterów filmowych na folii stretch, 
którą wychowawcy rozpięli między drzewami. Malo-
wanie na świeżym powietrzu okazało się świetną za-
bawą. Wspaniałą atrakcją było także pojawienie się  
w naszym Oratorium pana z psem. Dzieciaki otrzyma-
ły lekcję sprzątania po zwierzaku, mogły zobaczyć 

sztuczki w wykonaniu czworonoga, dostały dużo cen-
nych wskazówek związanych z przyjęciem takiego 
przyjaciela pod swój dach.  

Na zakończenie wspólnie spędzonego czasu  
każdy uczestnik otrzymał zestaw nagród, a najwięk-
szą popularnością cieszyły się modne ostatnio, różno-
kolorowe spinnery. Koszulki, kredki, słodycze i wiele 
innych drobiazgów znajdowało się w paczkach dzieci 
z salezjańskich półkolonii. Grupy miały możliwość 
zrobienia sobie wspólnie zdjęcia, a jedną kopię foto-
grafii otrzymali wszyscy.  

Ostatni dzień trzeciej półkolonii był dla nas, 
wolontariuszy, nieco przygnębiający, ale pocieszała 
nas myśl, że w ferie znów spotkamy się z uśmiechnię-
tymi dziećmi, ciekawymi tego, co dla nich przygoto-
waliśmy. Atmosfera, z którą zetknęliśmy się w tam-
tych tygodniach, pozostanie w naszych sercach i pa-
mięci na długo. Nie udałoby się jej stworzyć, gdyby 
nie stała obecność i nieoceniona pomoc kleryków, Ża-
nety Flasz oraz wychowawców i wolontariuszy.  

Joanna Urbańczyk 
Fot. Mikołaj Komajda 

NA UKRAIŃSKIEJ ZIEMI 

15 lipca 2017 r. grupa wolontariuszy z orato-
rium wraz z księdzem Polichtem udała się na Ukrainę, 
gdzie prowadzone były półkolonie w Bóbrce oraz  
w Żytomierzu. Po długim oczekiwaniu na granicy, 

około godziny 24 dotarliśmy do Bóbrki i zostaliśmy 
gorąco przywitani przez księdza Józefa Nuckowskie-
go. Rano po śniadaniu i mszy świętej połowa ekipy 
wyruszyła do Żytomierza.  

W Bóbrce  pomagaliśmy przy przeprowadze-
niu tygodniowego turnusu półkolonii. Pomimo bariery 
językowej dobrze się dogadywaliśmy. W kontakcie  
z dziećmi głównie pomagali nam tamtejsi wolontariu-
sze, z którymi udało nam się zaprzyjaźnić i nawiązać 
wspaniałe relacje. Organizowaliśmy m.in. gry tereno-
we, wodną siatkówkę z balonami oraz dzień sportu. 
Wielką atrakcją było również wyjście do parku roz-
rywki. Natomiast w drugim tygodniu ksiądz Józef za-
brał nas na Jeziora Szackie, gdzie wraz z ukraińskimi 
przyjaciółmi mogliśmy spędzić miłe chwile.  
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 W Żytomierzu organizowane były dwa tygodnie półkolonii. Dzieci  
były zachwycone, że mogą spędzać z nami tyle czasu. Uczyły nas mówić 
po ukraińsku i cieszyły się z naszych postępów. Mimo bariery językowej,  
a czasami także (niestety) wyczerpania animatorów, wszyscy świetnie się 
bawili. Grając w wiele różnych gier oraz biorąc udział w grupowych rywa-
lizacjach czy wycieczkach plenerowych, bardzo się ze sobą zżyliśmy. Dla-
tego w dniu rozstania dzieci serdecznie nam dziękowały i prosiły, abyśmy 
przyjechali do nich ponownie.  
 Po zakończonych półkoloniach wolontariusze udali się na wyciecz-
kę do Kijowa oraz do Lwowa. Czas spędzony na ukraińskiej ziemi był 
przede wszystkim bardzo owocny w dawanie szczęścia drugiemu człowie-
kowi, a najwspanialszą nagrodą za ten wysiłek był po prostu uśmiech ob-
darowanego.  

 
Magda Kukla, Dominika Sosna, fot. Małgorzata Mirecka 

ŚWIĘTO PATRONA MIASTA 
W dniach od 13 do 17 sierp-

nia 2017 roku w Oświęcimiu miał 
miejsce festiwal „Jackowe Granie”, 
już po raz dziesiąty organizowany 
przez salezjańskie oratorium. Im-
preza łączyła się z obchodami Świę-
ta Patrona Miasta, którym jest Jan 
Bosko. W ciągu trzech dni pełnych 
zabawy, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dla nieco dojrzalszych słu-
chaczy muzyki klasycznej cieka-
wym punktem był koncert pt.  
„W blasku barokowej trąbki”,  
w trakcie którego dwóch artystów, 
Karol Gołębiewski i Tomasz Ślusar-
czyk, przeniosło nas w świat melo-
dii prosto z królewskiego dworu. 
Sanktuarium Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych wypełniło się 
dźwiękami trąbki i organów.  

W poniedziałek oświęcim-

ski rynek także tętnił życiem. Sale-
zjańscy wolontariusze i animatorzy 
zapraszali wszystkich do belgijskie-
go i innych tańców integracyjnych. 
Wreszcie na scenie pojawił się 
chrześcijański zespół muzyczny 
Exodus 15, który skutecznie zachę-
cał do uwielbienia Pana Boga.  
Z kolei wtorek upłynął pod zna-
kiem sportu i zabaw dla najmłod-
szych uczestników festiwalu. Już  
o godzinie 14 grupa amatorów bie-
gania miała okazję wykazać się na 
pięciokilometrowej trasie ulicami 
naszego miasta. Najszybsi potrze-
bowali zaledwie kilkanaście minut, 
by przekroczyć linię mety i otrzy-
mać pamiątkowy medal. Niezależ-
nie od wyniku każdego z uczestni-
ków czekał talerz tradycyjnego sale-
zjańskiego bigosu. Popołudnie po-

święcono dzieciom – oratorium 
przygotowało dla nich wiele cieka-
wych gier, łamigłówek i nagród. 
Niejeden mógł bawić się z namalo-
wanym motylem na twarzy lub 
przemienić się w groźnego tygrysa 
za pomocą farb i utalentowanych 
rąk wolontariuszy. Również tego 
dnia ci, którzy czuli niedosyt, mogli 
ponownie zatańczyć tańce integra-
cyjne. Po nich na scenie zagościł 
Mietek Szcześniak. Utworami z no-
wej płyty wprowadził wszystkich  
w refleksję nad poezją ks. Jana 
Twardowskiego śpiewaną w rytmie 
brazylijskiej samby. Uwieńczeniem 
imprezy była Eucharystia ku czci 
św. Jana Bosko. 

 
Justyna Szymczyk 

AKTYWNE LENIUCHOWANIE 
Po całym roku angażowania się w dzieła ewan-

gelizacyjne chór Projekt Fausystem oraz wolontariusze 
z oratorium udali się na zasłużony odpoczynek do 
miejscowości Bar w Czarnogórze. 

Na miejscu zachwycaliśmy się zabytkami  
(w Starym Barze znajduje się jedno z najlepiej zachowa-
nych miast warownych, którego powstanie datuje się 
na VI w.), malowniczymi górami oraz przejrzystym 
morzem. Podczas spacerów mogliśmy zobaczyć rosną-
ce w tamtejszych ogrodach figi, granaty, kiwi, manda-
rynki, limonki. Pogoda nam sprzyjała, dzięki czemu 
codziennie mogliśmy się kąpać i opalać na plaży. Moż-
na powiedzieć, że aktywnie leniuchowaliśmy. Mieli-
śmy czas, aby pośpiewać i przygotować nowe piosenki. 
Codzienne msze święte z ciekawymi kazaniami, pro- (Ciąg dalszy na stronie 10) 
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wadzone przez ks. Andrzeja Polichta i ks. Andrzeja 
Urbańczyka, zbliżały nas do Boga, a wspólnie spędza-
ny czas pozwolił całej grupie jeszcze lepiej się zinte-
grować.  

W ofercie wyjazdu były przewidziane trzy 
wycieczki. Podczas pierwszej udaliśmy się do Albanii 
- kraju, z którego pochodzi Matka Teresa. Zobaczyli-
śmy wspaniały przykład ekumenizmu: meczet, kate-
drę i cerkiew stojące obok siebie. Kolejnym razem od-
wiedziliśmy Ulcinj, miasto położone na siedmiu wzgó-

rzach. Dzięki strzegącej go fortecy wysuniętej w głąb 
morza przetrwało 2000 lat i stało się popularną atrak-
cją turystyczną. W Ulcinj mieliśmy możliwość wygrze-
wać się na plaży pokrytej piaskiem wulkanicznym. 
Ostatnią atrakcją był rejs do kilku najpiękniejszych 
plaż czarnogórskich, połączony ze zwiedzaniem miej-
scowości Budva. 

Po dwóch tygodniach odpoczynku wróciliśmy 
zregenerowani i gotowi do podjęcia kolejnych wy-
zwań w nowym roku szkolnym. 

 
Paweł Prokopowicz, fot. Jan Lelito 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Wieści z parafii 

Wakacyjny czas w tym roku spędziliśmy  
w pięknym nadmorskim mieście – Kołobrzegu. Nasza 
grupa składała się ze scholi oraz  ministrantów, który-
mi opiekowała się dość liczna, wspaniała kadra wy-
chowawców. Na miejsce dojechaliśmy w godzinach 
porannych w sobotę pierwszego lipca. Rozgościliśmy 
się w szkole, zaczynając od czekającego na nas śniada-
nia. Pomimo deszczowej pogody, jaka nas przywitała, 
dzień minął nam bardzo radośnie na zapoznaniu się 
ze sobą nawzajem. Po południu z wielkim zaintereso-
waniem obejrzeliśmy film o św. Janie Bosko. 

Niedzielny poranek przywitał nas również 
deszczowo. Po wspólnym śniadaniu każda grupa 
wraz z wychowawcą  udała się na spotkanie, aby 
przygotować plakat i wymyślić nazwę. Był to czas bar-
dzo twórczy i radosny. Tematyką poruszaną podczas 
naszych spotkań były przypowieści  Pana Jezusa. Na-
stępnym punktem dnia była wspólna Eucharystia. 
Choć pogoda jeszcze się do nas nie uśmiechnęła, po 
obiedzie wyruszyliśmy na spacer nad morze. Każdy z 
wielką radością witał i chłonął wspaniały widok Mo-
rza Bałtyckiego. Wieczorem spotkaliśmy się na holu 
szkolnym, gdzie miała miejsce prezentacja grup  
i tańce integracyjne. Dzień zakończyliśmy wspólną 
modlitwą i każdy udał się na zasłużony odpoczynek. 

W poniedziałek po śniadaniu wyjechaliśmy do 

pobliskiego Zieleniewa, gdzie czekał na nas ogrom 
szaleństwa na Dzikim Zachodzie. Mieliśmy okazję 
spędzić tam kilka dobrych godzin pośród licznych 
atrakcji, takich jak: beczkowóz, byk rodeo, kule wod-
ne, przejażdżka autami, zwiedzanie mini zoo i wiele 
innych. Po południu wyruszyliśmy na zwiedzanie Ko-
łobrzegu, a dokładnie na molo, gdzie mogliśmy zoba-
czyć, z jak wielką siłą rozbijają się tam fale, wywołując 
wspaniałą tęczę. 

Kolejny dzień – wtorek – minął nam na budo-
waniu różnych figur na plaży. Natomiast wieczorem 
wróciliśmy do kolonijnego kina na druga część filmu  
o św. Janie Bosko. Zaś w środę wzięliśmy udział  
w bursztynowych warsztatach, podczas których zgłę-
bialiśmy wiedzę dotyczącą tej wspaniałej formy żywi-
cy. Zwiedziliśmy także starą część miasta, po czym 
wróciliśmy na obiad. Popołudnie spędziliśmy na pla-
ży. W czwartkowy poranek wyruszyliśmy do Niecho-
rza. Odwiedziliśmy motylarnię, w której dookoła  nas 
latało wiele bardzo kolorowych motyli. Następnie 
przejechaliśmy do Trzęsacza, gdzie zwiedziliśmy mul-

timedialne muzeum na klifie. Wieczorem poszliśmy  
zobaczyć zachód słońca. W piątek słońce towarzyszyło 
nam już od samego rana, więc po śniadaniu wyruszy-
liśmy na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodo-

WAKACJE W KOŁOBRZEGU 
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PIELGRZYMKA ROWEROWA DO CZERNEJ 

wego, a w sobotę na sali gimnastycznej mogliśmy 
sprawdzić się w różnych  konkurencjach sportowych 
przygotowanych przez naszych wychowawców. Nie-
dziela upłynęła nam pod znakiem zabawy w  tombolę, 
w której każdy mógł wygrać jakiś upominek. Po obie-
dzie zwiedziliśmy latarnię morską, a następnie był 
upragniony czas na plażowanie i wylegiwanie się na 
gorącym piasku. Podczas pogodnego wieczoru zagrali-
śmy drużynowo w Shreka, co pozwoliło nam wykazać 
się energią i szybkością. Na zakończenie dnia wspólnie 
zanieśliśmy naszą modlitwę do Maryi podczas apelu  
o godzinie 21:00. 

W poniedziałek po porannej gimnastyce  
i śniadaniu spotkaliśmy się w naszych grupach, aby 
przygotować się do agapy kończącej czas kolonii.  
O godzinie 15:30 uczestniczyliśmy we Mszy Św., dzię-
kując Bogu za wspólnie spędzony czas. Wieczorem 
spotkaliśmy się na agapie. Najpierw miała miejsce pre-

zentacja grup i wspaniałych talentów uczestników, 
ujawnienie się cichego przyjaciela, a także ogłoszono 
wyniki wszystkich konkursów, jakie odbyły się pod-
czas naszego wypoczynku. Po kolacji odbyła się zaba-
wa taneczna.   

W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy 
jeszcze afrykarium we wrocławskim zoo. Do Oświęci-
mia zawitaliśmy późnym wieczorem pełni radości  
i wrażeń. Jesteśmy wdzięczni naszym kapłanom, ks. 
Marianowi i ks. Ryszardowi, za troskę o rozwój nasze-
go ducha, a także wszystkim wychowawcom: pani 
Magdzie, pani Jolancie, pani Weronice, pani Monice, 
siostrze Pii, a także pani Marcie Legierskiej i pani Mar-
cie Hodur. Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Pro-
boszczowi za życzliwość i okazaną pomoc. 
 

Siostra Felicyta 
Fot. ks. Ryszard Szymeczko 

W dniach 26–27 sierpnia 2017 r. odbyła się po 
raz kolejny pielgrzymka rowerowa zorganizowana 
przez Wspólnotę Neokatechumenalną przy Parafii 
MBWW w Oświęcimiu. 16 cyklistów pod przewodnic-
twem ks. Marka Głucha (proboszcza parafii) wyruszyło 
w sobotę tradycyjnie z placu św. Jacka. Celem piel-
grzymki tym razem było sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Czernej koło Krzeszowic. Trasa wyno-
siła ok. 50 km i wiodła początkowo wałem wzdłuż rze-
ki Wisły do Mętkowa, potem już drogami asfaltowymi 
przez Babice, Regulice, Alwernię i Krzeszowice do 
Czernej.  

Pogoda najpierw postraszyła nas porannym 
rzęsistym deszczem (którym nikt poważnie się nie 
przejął), by potem wynagrodzić słonecznym dniem. Na 
postojach pałaszowaliśmy mętkowskie drożdżówki, 
suszyliśmy buty (pozostałość porannej ulewy), opalali-
śmy stopy oraz delektowaliśmy się przepysznymi lo-
dami w znanej krzeszowickiej lodziarni. Następnie cze-
kał nas ostatni podjazd przed osiągnięciem celu naszej 
pielgrzymki, czyli samo wzgórze sanktuarium. Był to 
etap wymagający nawet dla wytrawnych rowerzystów 
(z wyjątkiem oczywiście niepokonanego ks. Marka). 
Nagrodą za trud był widok harmonijnie zbudowanego 
kompleksu klasztornego otoczonego ze wszystkich 
stron leśną zielenią stanowiącą rezerwat przyrody Do-
liny Eliaszówki. Zabudowania obejmują wzniesiony na 
planie czworoboku klasztor karmelitów bosych p.w. 
Świętego Eliasza proroka, w centrum którego znajduje 
się kościół Matki Bożej Szkaplerznej z cudownym obra-
zem Maryi. Obok zabudowań klasztornych znajduje się 
Dom Pielgrzyma, gdzie zostaliśmy ugoszczeni posiłka-
mi i noclegiem. 

Na miejscu czekali już na nas pozostali piel-
grzymi, którzy dojechali do celu samochodami. Popo-
łudnie spędziliśmy na indywidualnym zwiedzaniu 
sanktuarium, przyklasztornego cmentarza oraz ka-

miennych stacji drogi krzyżowej położonych urokliwie 
w parku przy kompleksie klasztornym. Podczas space-
rów urzekła nas cisza i spokój tego wyjątkowego miej-
sca sprzyjające wewnętrznemu wyciszeniu, zadumie  
i kontemplacji. W trakcie pobytu wzmocniliśmy się 
duchowo na Eucharystii sobotniej i niedzielnej sprawo-
wanej przez przeora  klasztoru, który dotknął nasze 
serca przejmującymi kazaniami. Ciała również zostały 
pokrzepione na sobotnim wieczornym wspólnym gril-
lu w ogrodzie klasztornym, któremu towarzyszyły 
śpiewy przy akompaniamencie gitary. W niedzielę po 
obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Czekały 
nas jeszcze dwa postoje: jeden obok ruin zamku  
w Rudnie, drugi w Mętkowie, gdzie posilaliśmy się  
w „bufecie samochodowym” dzięki poświęceniu jednej 
z uczestniczek. Rajd zakończył się około godziny 19 na 
placu św. Jacka. Cały czas towarzyszyła nam atmosfera 
radości, pogody ducha, wzajemnej życzliwości i pomo-
cy. Nie wyobrażamy sobie, aby w przyszłym roku nie 
odbyła się podobna pielgrzymka rowerowa do sank-
tuariów lub klasztorów, których nie brakuje w promie-
niu 50 km od Oświęcimia. 
 

Małgorzata Potaczek, fot. ks. Marek Głuch 
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Przyznaję, że w czasie wakacji zupełnie sobie 

odpuściłam, zajęłam się innymi sprawami i po raz 
pierwszy naprawdę oderwałam się od świata szkoły  
i nauki. Jedynym źródłem informacji, z jakiego korzy-
stałam, były (niestety) portale społecznościowe –  tak, 
drogi Czytelniku, znasz dobrze TE portale. Ale po pra-
wie dwóch miesiącach karmienia się informacjami  
i wielką ilością niepotrzebnych postów dochodzę do 
wniosku, że zmierzamy w absolutnie złym kierunku. 

Kiedyś, kiedy przeczytałam dobrą książkę lub 
obejrzałam dobry film, szłam z tą informacją do kole-
żanki albo spotykałam się ze znajomymi i wspólnie dys-
kutowaliśmy nad tematem, ba, czasem nawet udało się 
umówić na wspólnie wyjście do kina. Obecnie widzę 
tylko nowy post w przeróżnych kolorkach dotyczący 
filmu czy książki, zupełnie bezosobowy (choć na górze 
widnieje czyjeś imię i nazwisko) i absolutnie nieoddają-
cy emocji. Podobnie rzecz ma się z wieloma innymi 
sprawami. Z licznych postów można się dowiedzieć np. 
kto co zjadł na śniadanie albo jaką sukienkę powinien 
założyć na wesele znajomych. Postowano absolutnie  
o wszystkim i właśnie ten nieład i chaos ludzkich losów 
w pewnym momencie stał się dla mnie nie do zniesie-

nia.  
 Nawet chwalenie się nowo od-
krytą literaturą czy przeżyciami emocjo-
nalnymi w związku z dobrym filmem 
ma teraz zupełnie inny przebieg. Jeśli 
już ktoś czyta wspaniałe tomiska pach-
nące drukarnią i każde niezwykłe w 
swej oprawie, zazwyczaj umieszcza na 
portalu ikonkę „czyta”, obok której po-
jawia się tytuł owego dzieła. I tyle w 
tym temacie, zero jakichś emocji, zresz-
tą, nawet gdyby były, to uważam, że ta 
ikonka i to miejsce to żaden sposób na 
odkrywanie literatury. Książka, jeśli już 
trafiła w ręce mądrego czytelnika, wy-
woła emocje, które trzeba omówić, po-
kazać, a przede wszystkim zobaczyć. 
Naprawdę nie pojmuję, dlaczego tak 
mało osób przyznaje się do tego, że czy-
ta książki – ale nie na fejsie, bo tam po-
chwalić się, że czyta, może każdy. Nie-
stety, widok zaczytanego podróżnego w 
autobusie czy pociągu zastąpił widok 
kogoś ze smartfonem w ręku przewijają-
cego bezmyślnie kolejne posty. Tak, 
wiem, że zaraz ktoś powie, że przecież 

są książki w wersji elektronicznej, e-booki, PDF-y itd. 
Oczywiście, że są – tak jak ciastka z fruktozą lub substy-
tuty czekolady… 

Właściwie chodzi mi jeszcze o coś innego, bo się 
tak uczepiłam tych książek, jakbym jakąś kampanię na 
rzecz czytelnictwa chciała rozpocząć. Chodzi o estetykę 
prywatności, o potrzebę osobistego kontaktu i niechwa-
lenie się „dzisiejszą kolacją”. Zawsze się zastanawiam, 
co siedzi w głowie osoby, która umieszcza kolejne ab-
surdalne posty dotyczące wydarzeń z jej życia, jakby 
cały świat miał być nagle zainteresowany czyimiś pora-
mi wstawania i chodzenia spać. Czy naprawdę chcemy, 
aby całe nasze życie było umieszczone gdzieś na jakiejś 
tablicy? Do niedawna ludzie strzegli swej prywatności, 
osobistego życia, walczyli o swój wolny czas… Nato-
miast obecne pokolenie może nie zakładać zasłon w ok-
nach swych domów, bo i tak wszystko opublikuje na 
fejsie. 

Nie chciałam tu zabrzmieć jak osoba, która nie 
lubi mediów społecznościowych. Wręcz przeciwnie, 
chętnie korzystam z ich dobrodziejstw i zdarza mi się 
postować co ważniejsze informacje, ale chciałam prosić 
o filtr. Niech każdy z nas postara się naprawdę przefil-
trować informacje, które chce sprzedać światu. Zostaw-
my coś do omówienia ze znajomymi. Spotkajmy się  
czasem z kimś, zamiast pisać z nim „na prvie”, pogadaj-
my w klasie o konkretnym problemie, a nie na faceboo-
kowej grupie. Zastanówmy się wreszcie, czy kolejne 
zdjęcie z uszkami psa czy pyszczkiem królika na naszej 
twarzy jest naprawdę potrzebne? Spróbujmy odzyskać 
życie, to zwykłe, normlane, w realu, bo w sieci każdy 
może być, kim chce, ale niekoniecznie sobą. 

I proszę, jeśli chcecie coś komuś powiedzieć, 
użyjcie słów, a nie postów. Myślę, że ten ktoś lepiej zro-
zumie i doceni taką próbę komunikacji. 
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