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ROK OBCHODÓW  

DWUSETLECIA URODZIN  

KSIĘDZA BOSKO  

„Wierzymy, że to Dwusetlecie będzie okazją do prawdziwej odnowy duchowej i duszpasterskiej, oka-
zją do ożywienia charyzmatu i uczynienia Księdza Bosko rzeczywiście aktualnym, jakim był zawsze 
dla młodzieży. Wierzymy, że będzie także okazją do przeżywania, z odnowionym przekonaniem  
i nową siłą, powierzonego nam Posłannictwa, realizowanego zawsze dla dobra dzieci i młodzieży 
całego świata, zwłaszcza tych, którzy nas potrzebują, najbiedniejszych i bezbronnych.” 

ks. Ángel Fernández Artime - Castelnuovo Don Bosco, 16 sierpnia 2014 r. 

Ksiądz Bosko i Franciszek Salezy  

O tym, że wielcy ludzie nie boją się wskazywać większych od siebie 

P amiętam jak mój majster zamykał się  
w pilnie strzeżonej i wydzielonej części 

warsztatu. Kiedy chcieliśmy tam zajrzeć, to on zaw-
sze znajdował coś pilnego do pracy lub sprzątanie 
warsztatu. Gdy pytaliśmy, co jest za tymi zamknięty-
mi drzwiami, odpowiadał: o tym będziemy rozmawiać 
w trzeciej klasie. No właśnie, jeśli jestem jedynym 
szewcem w wiosce, to kolejny szewc w tej samej 
wiosce oznacza dla mnie 50% mniej przychodów. 
Dlatego mistrzowie strzegą swych tajemnic, receptur, boją 
się konkurencji i utraty pozycji. 

Jeśli ktoś pracuje w zespole zarządzanym 
przez lidera (nie bez przyczyny jest to „lider” z małej 
litery) i stara się najlepiej jak potrafi, co więcej, robi 
rzeczy innowacyjne i rozwojowe, przerastające 
umiejętności lidera, niech się nie dziwi, że któregoś 
dnia dostanie wypowiedzenie - bo tacy liderzy boją 
się o swoją pozycję. Zazdrość i strach przed utratą 
pozycji są silniejsze niż dobro zespołu i dzieła, które 
możemy wspólnie wykonać. Pewien menadżer, któ-
ry przejmował firmę po innym i poprosił go o prze-
kazanie kontaktów, usłyszał: Drogi panie, każdy SAM 
wypracowuje sobie kontakty i znajomości. Niestety, 
smutna jest taka postawa: to JA prowadzę i nie pró-
buj mnie wyprzedzać, bo podłożę ci nogę lub pode-
tnę skrzydła. 

Jakże zupełnie inna jest perspektywa biblij-

na. Tutaj bohaterowie nie boją się o swoją pozycję  
w grupie. Droga biblijna uczy schodzenia w cień. 
Biblia pełna jest świętych „nie świętych” - pozostają-
cych w cieniu przewodników nowego świata, sil-
nych nie z siebie i nie swoją mocą, ale upadłych  
i podnoszonych miłosiernie przez Boga. Noe, który 
pewnego razu przesadził z winem, przez co stał się 
obiektem kpin i śmiechu najbliższych, jąkający się 
Mojżesz, wychowany przez przybraną matkę, drob-
ny, rudy i wrażliwy, pochłonięty muzyką Dawid, 
niezrozumiały, wyśmiany i wykpiony przez swoich 
prorok Izajasz czy Jeremiasz, Ozeasz z żoną nierząd-
nicą, upokorzony Zachariasz, Jan Chrzciciel, od któ-
rego odeszli uczniowie na wieść o Jezusie. Jezus 
wreszcie, ciągle wskazujący na Ojca i Ducha Święte-
go. Wszyscy wskazują większych od siebie. 

Św. Jan Bosko też wskazuje na większych od 
siebie. Wystarczy sięgnąć do św. Franciszka Saleze-
go. Ciągle sięgaj głębiej, aż odkryjesz wreszcie Chrystusa. 
Ksiądz Bosko, w momencie rozkwitu Oratorium, był 
już człowiekiem doświadczonym, szanowanym 
przez króla, papieża, wielu polityków. Z czasem zy-
skał sławę, na której tak naprawdę wcale mu nie za-
leżało, ale która sprawiała, że mówił o nim cały 
świat. I mimo to ten ksiądz Bosko, który był już prze-
cież za swego życia nie byle kim, pamiętał o funda-
mencie i korzeniach salezjanów, o ich wzorze i opie-
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kunie – św. Franciszku Salezym. W jednym ze snów, 
św. Franciszek Salezy przychodzi do księdza Bosko, 
by udzielić mu kilku rad. Kapłan nie obraża się, nie 
udaje zainteresowania, tylko pyta, radzi się: co z mi-
sjami, co z dalszym rozwojem zgromadzenia? Od 
takiego księdza Bosko musimy uczyć się my wszy-
scy, że zawsze jest ktoś od nas większy, mądrzejszy, 
kto może nas zaprowadzić do Boga. 

OPRACOWALI WSPÓŁBRACIA Z PRZEMYŚLA 

Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Olimpiada Przedsiębiorczości  

MICHAŁ HOMA 

W  dniu 4 grudnia w naszej szkole odbyła się X edy-
cja Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasłem bieżącej 

edycji było „Zarządzanie zmianą”. W etapie szkolnym 
uczestniczyło 28 uczniów. Olimpiada polegała na rozwią-
zaniu 50 zadań o zróżnicowanej trudności. 
 Pierwsze miejsce zajęła Malena Podbiał z klasy 
1b LO, drugie Piotr Kalinowski z klasy 4 tm, a trzecie 
miejsce Piotr Kóska z klasy 4 td. 

 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Szachy—trening umysłu 

K ażdy z nas ma jakieś 
hobby. Jedni lubią 

grać w piłkę nożną, inni 
tańczyć, a niektórzy prefe-
rują grę w szachy. Z punk-

tu widzenia obserwatora przesuwanie figur po sza-
chownicy to łatwa sprawa. Jednak ci, którzy choć raz 
spróbowali zmierzyć się z tą dyscypliną, doskonale 
wiedzą, że to nie lada wyzwanie. Każdy ruch musi 
być przemyślany, dlatego ta pozornie łatwa gra wy-
maga ogromnego skupienia.  

Ostatnie zawody szachowe składały się  
z trzech etapów. Pierwszy to eliminacje szkolne dla 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które 
odbyły się 26 listopada. W naszej szkole wzięło w 
nich  udział 16 uczniów. Kolejny stopień to elimina-
cje miejskie dla gimnazjum, które przeprowadzono 
27 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury.  

Warto zaznaczyć, że chłopcy grali systemem 
szwajcarskim, natomiast dziewczyny systemem ko-
łowym (każda z każdą). Szkoły ponadgimnazjalne 
ominęły szczebel miejski, a ich drugim etapem były 
zawody powiatowe, które odbyły się w naszej szkole 
28 listopada. Tuż za podium, czyli na 4. miejscu zna-

lazł się Wojciech Więcek (1Lc), a Piotr Jura 

(1Lb) zajął 10. lokatę. W tym przedziale wiekowym 
żadna dziewczyna z naszej szkoły nie brała udziału.  

W powiatowej gimnazjadzie, która odbyła 
się 9 grudnia, 7. miejsce zajął Stefan Andruszko 

(1Gc). W kategorii dziewcząt na podium stanę-
ła Magdalena Przewoźniak (3Gb), zajmując 3. miej-
sce. 

Organizatorem, a jednocześnie sędzią zawo-
dów na szczeblu szkolnym i powiatowym, był pan 
Jerzy Orłoś.  Rozgrywki przeprowadzono w stu-
dium, w związku z tym osoby odpowiedzialne za 
przebieg turnieju miały możliwość wyświetlania wy-
ników bezpośrednio z komputera na ekran. Dzięki 
temu zawodnicy na bieżąco byli informowani  
o punktacji. Nie zabrakło także pysznej herbaty, któ-
rą przygotował pan Rafał - szef kuchni salezjańskiej.  

Szkoda, że ta królewska gra nie jest popular-
na wśród młodzieży. Z pewnością rozwija ona umysł 
i usprawnia myślenie, więc jeśli lubisz gry strategicz-
ne... to może warto spróbować swoich sił w przy-
szłym roku?  

KATARZYNA KLĘCZAR, GABRIELA NOCULA 
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Pomoc dla Domu Małego Dziecka  

JUSTYNA KOŚCIELNIK 

P od koniec października  
w naszej szkole została zorga-

nizowana zbiórka na rzecz naj-
młodszych potrzebujących z Do-
mu Małego Dziecka im. Jana 
Brzechwy w Krakowie. Zbierali-
śmy przede wszystkim środki 
higieniczne i kosmetyki niezbęd-

ne do pielęgnacji nie-
mowląt, jak również ar-
tykuły spożywcze, któ-
rych pod koniec roku w 
placówce zaczęło naj-
zwyczajniej brakować. 
Dzięki ofiarności ucz-
niów, nauczycieli i pra-
cowników szkoły udało 

nam się zgromadzić dość dużą 
ilość artykułów niezbędnych po-
dopiecznym z Domu Dziecka. 
Nasze dary zostały z ogromną 
radością i wdzięcznością przyjęte 
przez dyrekcję Domu Małego 
Dziecka. 

Składamy serdeczne po-

dziękowania wszystkim, którzy 
zechcieli przyłączyć się do naszej 
akcji. To dzięki wspaniałemu ser-
cu darczyńców i gotowości pomo-
cy w zaspokojeniu potrzeb podo-
piecznych tego ośrodka, dzieciaki 
mogą czuć się bezpieczne i szczę-
śliwe.  

Wszystkie osoby zaintere-
sowane pomocą dla dzieci i nie-
mowląt z Domu Małego  Dziecka 
zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny:  

http://www.domdziecka.net/
pl_,jak_nam_pomoc.php. 

„Módl się za nami, Dziewico Niepokalana...”  

8  grudnia Kościół katolicki ob-
chodzi uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W naszej szkole, ze wzglę-
du na miejsce Matki Bożej w du-
chowości salezjańskiej, już 9 dni 
wcześniej zaczęliśmy zanosić do 
niej modlitwy przez nowennę na 
porannych apelach, przygotowa-
ną przez księdza Piotra Pawelca  
i uczniów. 

 W dzień samej uroczysto-
ści odbyły się cztery 25-minutowe 
lekcje, a następnie wyszliśmy 
wszyscy do sanktuarium na Mszę 
Świętą. Liturgia była bardzo pod-
niosła, nie zabrakło elementów 
charakterystycznych dla najważ-
niejszych świąt w roku. Kazanie 
wygłosił do nas proboszcz parafii 
MBWW, ks. Marek Głuch. Mówił 
o godności i pięknie człowieka, 
szczególnie kobiety, które płynie 
nie z jego wyglądu, ale z czystego 
serca oraz przestrzegł przed nie-
bezpieczeństwami czyhającymi na 
naszą świętość. Jako wzór posta-
wił nam kobietę, która już w mo-
mencie poczęcia była nieskażona 
grzechem pierworodnym ze 
względu na przewidziane zasługi 

jej Syna.  
 Wspólne spotkanie było 
również okazją do uroczystego  
i wzruszającego pożegna się z Pa-
nią wicedyrektor Anną Dadak, 
która w naszej szkole przepraco-
wała kilkanaście lat, a w tym roku 
odchodzi na emeryturę. Przyjęła 
ona serdeczne podziękowania  
z rąk zarówno młodzieży, jak  
i grona pedagogicznego oraz 
wszystkich pracowników szkoły.  
 Po mszy św. miała miejsce 
przygotowana przez uczniów 
szkoły akademia o Najświętszej 
Maryi Pannie ze szczególnym na-
ciskiem na dogmat o jej niepokala-
nym poczęciu. Później uczniowie 
wrócili do klas na zajęcia. 

JAN LELITO 

Dzień otwartych serc  

Ś 
więta Bożego Narodzenia to 
czas miłości, zrozumienia  

i wzajemnej pomocy. Wszyscy  
z niecierpliwością czekamy na 
padający  za oknem śnieg, zapach 
świątecznych pyszności czy 
dźwięk ulubionych kolęd i pasto-
rałek. Święta Bożego Narodzenia 
są poprzedzone różnego rodzaju 
przygotowaniami i ważne jest, by 
w tym czasie nie skupiać się tylko 
na sobie. 

 W naszej szkole nietrudno 
poczuć świąteczny klimat. Słynny 
korytarz salezjański już od kilku 
dni wprowadza nas w odpowied-
ni nastrój i przypomina o nadcho-
dzącym błogosławionym czasie. 
Uczniowie naszej szkoły wraz  
z nauczycielami angażują się  
w akcje mające na celu niesienie 
pomocy innym. W tym roku, po-
dobnie jak w latach poprzednich,  
z pomocą pani Róży Grzywacz 

http://www.domdziecka.net/pl_,jak_nam_pomoc.php
http://www.domdziecka.net/pl_,jak_nam_pomoc.php
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zorganizowano szczególny dzień,  
w którym każdy mógł dać coś od 
siebie, by uszczęśliwić drugiego 
człowieka. Naszym celem było włą-
czenie się w akcję Szlachetna Pacz-

ka. Jest to projekt pomocy bezpo-
średniej, w którym darczyńcy przy-
gotowują paczki dla rodzin w po-
trzebie. Dzisiaj projekt Szlachetnej 
Paczki ma charakter ogólnopolski  
i jak żadna inna akcja charytatywna 
w Polsce łączy działania setek tysię-
cy osób.  

W środę, 10 grudnia, od sa-
mego rana w naszej szkole czuć było 
świąteczny klimat. Na apelu zapre-
zentowała się utalentowana sale-
zjańska orkiestra pod batutą księdza 
dyrektora Zenona Latawca. Świą-
tecznych melodii granych na żywo 
nie zabrakło również na każdej  

z przerw. Ponadto tego dnia odbył 
się również kiermasz świąteczny. 
Każdy za symboliczną sumę mógł 
zakupić dla siebie pyszne wypieki. 
Kolejną atrakcją była grupa kolędni-
ków, której występy stanowiły miłe 
przerywniki podczas lekcji. Grający 
na instrumentach i śpiewający ucz-
niowie występowali w roli aniołów 
oraz diabłów.  

Na twarzach uczniów w ten 
dzień widać było uśmiech, każdy 
chętnie wspierał szlachetny cel. 
Śmiało można powiedzieć, że akcja 
zakończyła się ogromnym sukce-
sem. Udało się zebrać dużą kwotę 
pieniędzy, która z pewnością wyko-
rzystana będzie w odpowiedni spo-
sób. Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy otworzyli swoje serca na po-
trzeby innych.                                                                                          

KAMILA IDZIK, MARTYNA SYMULA 

W planetarium i w teatrze 

T en dzień był inny niż zwykle… 11 grudnia po 
porannym apelu uczniowie klas pierwszych 

gimnazjum zamiast w stronę sal lekcyjnych, jak to co 
dzień bywa, udali się na parking przy plantach. Cze-
kały tam na nich dwa autokary, którymi wraz z wy-
chowawcami oraz nauczycielami języka polskiego  
i geografii udali się na wycieczkę przedmiotową do 
śląskiego planetarium i teatru. 

Już przed 10.00, wszyscy wygodnie usadzeni 
w fotelach z niecierpliwością wyczekiwali, aż nad 
ich głowami, pomimo wczesnej pory, rozbłysną 
gwiazdy. Podczas seansu uczniowie mogli zaobser-
wować, jak zmienia się niebo w zależności od pory 
roku, jak wschodzi i zachodzi słońce, jakie gwiazdo-
zbiory są widoczne nocą, czy też kiedy najlepiej wy-
patrywać spadającej gwiazdy.  

Z racji tego iż pierwszoklasiści w początko-

wych miesiącach nauki dali się poznać jako ucznio-
wie ambitni, kulturalni, dla których rozwój osobisty 
stanowi istotną sprawę,  nauczyciele postanowili 
stworzyć im okazję do poszerzenia ich wiedzy nie 
tylko z astronomii. Po ciekawej lekcji w planetarium 
wszyscy uczestnicy wycieczki udali się do Teatru 
Śląskiego na sztukę pt. „Oskar i pani Róża”. Opo-
wieść o umierającym, dziesięcioletnim chłopcu cho-
rym na raka oraz jego przyjaźni z wolontariuszką 
szpitala, którą nazywał „ciocią” Różą, poruszyła ser-
ca wielu uczestników czwartkowego wyjazdu. 

Po spektaklu nie pozostało już nic innego jak 
tylko wracać do domu. Mamy jednak nadzieję, że 
wycieczka pozostanie jeszcze długo w pamięci 
uczniów, a dzięki niej ich serca będą jeszcze bardziej 
bogate i otwarte na drugiego człowieka. 

MAGDALENA RYBAK 

Nauka i integracja, czyli projekty gimnazjalne 

W  naszej szkole 5 i 12 grudnia 2014 roku miały 
miejsce obrony projektów gimnazjalnych. 

Oglądać je na żywo mogły  klasy pierwsze i drugie 
gimnazjalne. Zostało przedstawionych 14 projektów: 
z chemii, muzyki, języka polskiego, historii,  języka 
angielskiego, wychowania fizycznego, biologii, in-
formatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, 
geografii i języka niemieckiego. Były one  przygoto-
wywane przez kilkuosobowe zespoły uczniów klas 
drugich pod nadzorem opiekunów – nauczycieli  
danego przedmiotu.  

Pomimo niewielkich problemów technicz-
nych z nagłośnieniem, wszystkim poszło bardzo do-
brze. Wykonanie projektów było różnorodne: od 
grania na instrumentach, aż po obserwację owadów. 
Prezentacje były urozmaicane quizami, filmikami 
oraz zdjęciami, których autorami najczęściej byli ucz-
niowie broniący danego projektu. Szczególnie udane 
wystąpienia były nagradzane przez publiczność bra-
wami. Dzięki projektom uczniowie mieli okazję usły-
szeć wiele ciekawych informacji, z którymi prawdo-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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Gimnazjalny Poliglota 

17  grudnia w auli szkoły muzycznej w Wadowicach odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów naj-

lepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzami-
nem maturalnym oraz stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za 
wybitne osiągnięcia. Z naszej szkoły stypendium Prezesa Rady Mini-
strów otrzymali: Adrian Halski (średnia ocen 5,24) – technikum i Ka-
mila Idzik (średnia ocen 5,25) – liceum ogólnokształcące. Natomiast 
stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Marta Lach za 

wybitne osiągnięcia sportowe – kolarstwo szosowe. Osią-
gnięcia sportowe Marty: 

 Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolar-
stwie szosowym ze startu wspólnego w Strykowie, organi-
zator: Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi, II miejsce, kate-
goria juniorka  

 Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski w Jeleniej Gó-
rze, organizator: Grabek Promotion Sp. z o.o., I miejsce, kate-
goria juniorka młodsza  

 Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w Kali-
szu, organizator: Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Wielko-
polski Związek Kolarski w Kaliszu, I miejsce, kategoria ju-
niorka młodsza 

 Puchar Polski ze startu wspólnego w Grudziądzu, 
organizator: Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toru-
niu, II miejsce, kategoria kobiety-OPEN 

 European Youth Olympic Festiwal Utrecht 2013, Ho-
landia/Utrecht, organizator: The European Olympic 
Commmitteets, 27. miejsce, kategoria dziewczęta 

 XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Ślężański 
Mnich” w Sobótce, organizator: KS Ślęża Sobótka, ŚOKSiR 
Sobótka, Polska/Sobótka, II miejsce, kategoria juniorka 

  
 Marta Lach była jedyną stypendystką Ministra Edukacji Naro-
dowej w delegaturze wadowickiej. 

podobnie nie zetknęliby się na lek-
cjach. Praca w zespołach to świet-
na forma nauki i integracji. Pozwa-
la łączyć zabawę i  ciekawy sposób 
zdobywania wiedzy. Cały zespół 
jest odpowiedzialny za ostateczny 
wynik pracy, dlatego projekty są 
ważnym przygotowaniem do dal-
szej nauki i dorosłego życia 

Dyrekcja szkoły była bar-
dzo zadowolona z tegorocznych 
prezentacji projektów i ogłosiła, że 
wszystkie zostały obronione. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

ALICJA STĘŻOWSKA 

DAWID SŁOWIKOWSKI 

W  tym roku po raz pierwszy nasi gimnazjaliści wzięli udział  
w III edycji Powiatowego Konkursu Angielsko – Niemieckiego 

GIMNAZJALNY POLIGLOTA, pod honorowym patronatem Marszał-
ka Województwa Małopolskiego i Starosty Oświęcimskiego.  

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, a jego 
celem, propagowanie znajomości języków obcych, inspirowanie 
uczniów do nauki oraz integracja szkół gimnazjalnych z powiatu 
oświęcimskiego.  
             Pierwszy etap konkursu odbył się 16 grudnia 2014 roku we 
wszystkich gimnazjach, które zgłosiły chęć udziału w tym konkursie. 
We wstępnych eliminacjach uczestniczyło 42 uczniów z naszego gim-
nazjum. Autorzy najlepszych prac wezmą udział w drugim etapie, któ-
ry odbędzie się 10 marca 2015 roku. 

 Już wkrótce, 16 stycznia, poznamy laureatów pierwszej części 
konkursu, którym już dzisiaj serdecznie gratulujemy.                                                                      

JUSTYNA KOŚCIELNIK 

Nasi stypendyści 

KS. ZENON LATAWIEC 

Tegoroczni stypendyści: 

Kamila Idzik, 

Marta Lach, 

Adrian Halski. 
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„Bez miłości nie ma dobrego świata”  

D ZIEŃ WSPÓLNOTY w naszej szkole to dzień, 
w którym panuje niezwykle rodzinna i ciepła 

atmosfera. Uśmiechy, pojednanie, życzenia, kolędo-
wanie, poczucie jedności... to tylko niektóre elemen-
ty wpływające na magiczny nastrój udzielający się 
uczniom, nauczycielom, dyrekcji i wszystkim pra-
cownikom szkoły. 
 W tym roku świętowanie rozpoczęliśmy jak 
co dzień apelem, po czym udaliśmy się do sal, by 
spotkać się ze swoimi kolegami, koleżankami i wy-
chowawcami. Piękny polski zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem pozwala nam zbliżyć się do siebie i po-
czuć jak w rodzinie. 
 Niezwykłą atrakcją stało się dla wszystkich 
przedstawienie przygotowane przez klasę 1c liceum 
oraz 1 b gimnazjum pod kierunkiem pani Marty 
Korczyk oraz pani Magdaleny Rybak, wywołujące 
niejednokrotnie łzy wzruszenia. Na tle narodzin Je-
zusa ukazane zostały tragedie i dramaty, które pozo-
stawiły po sobie w historii świata niezapomniane 
wrażenie ludzkiego okrucieństwa, a także poruszają-

ce dowody ukazujące heroiczne, a czasem zwykłe, 
lecz równie istotne, odruchy prawdziwego człowie-
czeństwa. 
 Na zakończenie wszyscy udali się na uro-
czystą Mszę Świętą, która stała się zwieńczeniem  
i najważniejszym punktem tego dnia, aby modlić się 
o dobre święta i BOŻĄ OPIEKĘ W NOWYM ROKU.  

MARTA KUŹMA 

W  dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się podsumo-
wanie XIV Powiatowego Konkursu Plastycz-

nego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolę-
da, kolęda!”. Organizatorem konkursu były: Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja 
Katolicka przy Parafii św. Maksymiliana. Patronat 
objął Starosta Oświęcimski. 

Na konkurs wpłynęło 696 prac, w tym: 529 
prac w kategorii: „na papierze” oraz 167 prac w ka-
tegorii: kompozycje przestrzenne. Komisja konkur-
sowa w składzie: Magdalena Prochowska, Walde-
mar Rudyk oraz Remigiusz Dulko, przyznała 24 na-
grody, 57 wyróżnień, a do wystawy pokonkursowej 
zakwalifikowała ok. 300 prac. 

Z naszej szkoły równorzędne nagrody otrzy-
mali: Martyna Łysoń  z klasy 1c LO oraz Szymon  

Lech z klasy 3a gimnazjum.  
Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Piotr 

Sporysz (1a gimnazjum), Natalia Rodak (3 c gimna-
zjum), Bartosz Hadryan (3a gimnazjum), Tomasz 

Sosnowski (3 b gimnazjum).  
Do udziału w wystawie pokonkursowej za-

kwalifikowały się prace uczniów: Mateusza Dąbro-

sia, Katarzyny Oniszczuk, Krzysztofa Borowczyka, 
Michała Rutki, Oliwii Kusak, Pauliny Budki, Karo-
liny Lasatowicz i Michała Michalika.  

 
Gratulujemy ! 

ELŻBIETA WARDZAŁA-SEREŚ 

Konkurs plastyczny „Hej, kolęda, kolęda!”  
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Konkurs historyczny 
„KRĄG” 

 

8  stycznia 2015 r. odbyła się 
kolejna edycja Ogólnopol-

skiego Konkursu Historyczne-
go „Krąg”. Wzięło w nim 
udział łącznie 31 uczniów, 
zarówno z gimnazjum, jak i ze 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Konkurs ten od lat cieszy się 
niesłabnącą popularnością, 
chociaż wymaga od uczniów 
dodatkowej pracy w zgłębia-
niu tajników wiedzy histo-
rycznej. Test konkursowy 
składał się z 30 pytań za-
mkniętych dotyczących histo-
rii Polski oraz zadania opiso-
wego na temat historii nasze-
go regionu. Wyniki konkursu 
będą znane w kwietniu. Tym-
czasem trzymamy kciuki za 
wszystkich uczestników, ży-
cząc im jak najwyższych lokat.  

BARBARA HARMATA 

Warsztaty z doradztwa zawodowego  

19  stycznia odbyło się spotka-
nie uczniów klas trzecich 

liceum i czwartych technikum  
z doradcami zawodowymi. Warsz-
taty te prowadzili trenerzy z Wyż-
szej Szkoły Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach. Celem zajęć 
było poznanie swoich predyspozy-
cji zawodowych.  

Na początku spotkania 
przedstawiono sytuację na rynku 
pracy w Polsce. Następnie uczestni-
cy  rozpoczęli ćwiczenia warsztato-
we. Pierwszym zadaniem było wy-
pisanie pięciu mocnych stron swo-
jego charakteru. Później  wymienili-
śmy się kartkami z osobą siedzącą 
obok i spojrzeliśmy na nią okiem 
pracodawcy. Naszym celem było 
znalezienie pięciu pozytywnych 
cech koleżanki bądź kolegi, które 
okazałyby się niezbędne w pracy. 
Otrzymaliśmy również ciekawe 
foldery zawierające testy predyspo-
zycji zawodowych. Każdy z nas 

rozwiązał przykładowy kwestiona-
riusz pt. „Moje zainteresowania 
zawodowe". Pytania dotyczyły na-
szych przekonań, zachowań i spo-
sobów postępowania w różnych 
sytuacjach. Po podsumowaniu pun-
któw odkrywaliśmy dziedzinę,  
w której możemy się sprawdzić  
w dalszym życiu zawodowym. Ko-
lejnym etapem zajęć była krótka 
prezentacja dotycząca Wyższej 
Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach. Zdobyliśmy kilka 
cennych informacji na temat wy-
działów i kierunków nauczania. 

Warsztaty z doradztwa 
zawodowego to ciekawe doświad-
czenie. Uważam, że warto zastano-
wić się nad wysuniętymi podczas 
zajęć wnioskami, które mogą oka-
zać się pomocne i kluczowe w po-
dejmowaniu trudnych decyzji 
związanych z naszą karierą, wy-
kształceniem i życiem zawodo-
wym. 

KAMILA IDZIK 

Z wizytą duszpasterską w klasach  

Z godnie z tradycją, zaraz po Bożym Narodzeniu, w naszych do-
mach pojawiają się księża z wizytą duszpasterska, zwaną po-

wszechnie kolędą. Ten zwyczaj jest kontynuowany również w naszej 
szkole. 8 stycznia bieżącego roku podczas porannego apelu, naszej 
wspólnej modlitwie  towarzyszyła  salezjańska orkiestra „Sokoły”, 
która niezaprzeczalnie uświetnia każde wydarzenie z życia naszej 
placówki. Następnie kapłani wraz ministrantami udali się do po-
szczególnych klas, gdzie udzielili błogosławieństwa, poświęcili nasze 
miejsca pracy i nauki oraz modlili się o potrzebne łaski na rok 2015. 

BARBARA KORCZYK 

Styczniowa akcja krwiodawstwa 

K ażdy z nas wie, jaka ważna jest krew w funkcjonowaniu ca-
łego organizmu. Niestety, w życiu codziennym wiele osób 

zapomina o jej wartości. Dopiero w obliczu tragedii człowiek zda-
je sobie sprawę, jak wiele może dać, jak bardzo jest potrzebna.  

21 stycznia 2015 roku w godzinach 13:00-18:00 odbyła się 
kolejna akcja krwiodawstwa szkolnego koła PCK przy ZSZTS  
w Oświęcimiu oraz klubu HDK Kropelka Serca.  

Z 28 zgłoszeń, ostatecznie oddało krew 7 dziewczyn i 16 
chłopaków. Wśród nich znajdują się osoby, które uczestniczą  
w akcji już nie pierwszy raz. Całą zbiórkę nadzorował niezastą-
piony pan Jerzy Orłoś. W sumie zgromadzono 10 litrów, 350 mili-
litrów krwi. Dawcy w zamian za cenny czerwony płyn otrzymali 
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W  dniu 22.01.2015 roku w naszej szkole dla klas 
2 gimnazjum zorganizowano warsztaty pt. 

„Cyberprzemoc”. Zajęcia prowadzone były przez 
psychologa pana Piotra Rychłę z Czechowic - Dzie-
dzic. Głównym tematem spotkania były narkotyki  
i ich wpływ na życie młodych ludzi.  
 Myślę, że wielu z nas otworzyły się oczy na 
kwestie związane z zagrożeniem i uzależnieniem od 
substancji odurzających. Okazuje się, że informacje  
o działaniu narkotyków, które przekazują sobie mło-
dzi ludzie oraz te krążące w Internecie, nie są praw-
dziwe, ale mają na celu nakłonienie do spróbowania 
tych środków i tym samym do uzależnienia się. Już 
wielu naszych rówieśników straciło życie lub zdro-
wie psychiczne i fizyczne przez zażywanie marihua-
ny czy narkotyków z wyższej półki. O wielu rze-
czach, które usłyszeliśmy na tych warsztatach, nie 
mówi się w mediach ani nie można przeczytać  
o nich w gazetach. Mnóstwo młodych odbiera sobie 

życie przez uzależnienie, brak wsparcia w wycho-
dzeniu z nałogu, wyczerpanie psychiczne i fizyczne, 
jednak oficjalnie podaje się, że przyczyną są proble-
my w rodzinie, pracy, szkole, kłopoty finansowe, np. 
długi.  

Zostaliśmy zapytani o pierwsze skojarzenie 
ze słowem „marihuana”. Większości z nas kojarzy 
się ono negatywnie, padały więc takie słowa, jak np. 
„zioło”, „uzależnienie”, „nałóg”, „menele”. Pozy-
tywne skojarzenia, typu: „impreza”, „faza”, „frajda” 
pojawiały się zdecydowanie rzadziej. Dowodzi to, że 
młodzież nie jest nieświadoma działania narkotyków 
i ich wpływu na życie. A jednak niektórym te warsz-
taty  uzmysłowiły coś ważnego. Miejmy nadzieję, że 
ten temat zostanie poważnie potraktowany przez 
gimnazjalistów i ostudzi chęć wypróbowania tych 
niebezpiecznych substancji. 

ALICJA STĘŻOWSKA 

Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz  

27  stycznia 2015 roku w Miejskim Gimnazjum 
nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu 

odbył się drugi etap XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Wzięło w nim 
udział ponad 30 gimnazjalistów z rejonu, w tym trzy 
uczennice z naszej szkoły. Pytania testowe były 
szczegółowe i dosyć trudne, choć dotyczyły tych 
samych zagadnień, z którymi uczniowie zetknęli się 
w pierwszym etapie, czyli znajomości dziejów Moj-

żesza opisanych w Starym Testamencie. Uczestnicy 
mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi. Do kolej-
nego etapu, który  odbędzie się w Bielsku-Białej, za-
kwalifikowało się 16 osób z całego powiatu. Wśród 
nich znalazły się: Magdalena Przewoźniak z kl. 3b  
i Alicja Stężowska z 2c gimnazjum. Naszym finalist-
kom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!   

K.S. 

Kto jest Mistrzem Ortografii? 

30  stycznia na porannym apelu zostały przed-
stawione wyniki szkolnego konkursu o tytuł 

„Mistrza Ortografii”. Pierwszy etap odbył się już  
w październiku ubiegłego roku. Swój udział  w kon-
kursie zgłosiło aż 77 osób z klas gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Z tej licznej grupy wyłoniono 10 
najlepszych uczniów, czyli takich, którzy popełnili 
najmniej błędów w dyktandzie, a byli to: Filip Bliź-
niak 3aG, Nikola Gut 3cLO, Piotr Jura 1bLO, Maria 
Kwiecień 1bG, Jakub Łomzik 2bG, Katarzyna Momot 
3bG, Bartłomiej Sikora 1cLO, Jagoda Siuta 3aLO, Ju-
styna Stanisz 3cLO, Joanna Urbańczyk 3cG. 
 Finał konkursu odbył się 3 grudnia 2014 ro-
ku. Tym razem poziom był naprawdę wysoki, a kon-
kurencja duża. Tytułu „Mistrza Ortografii” bronił 
zwycięzca ubiegłorocznego konkursu, Filip Bliźniak, 
który tym razem także nie dał szans rywalom. Wy-
kazał się naprawdę godną podziwu wiedzą dotyczą-
cą polskiej pisowni i po raz kolejny wygrał zmagania 

z ortografią. Każdy z finalistów zasługuje jednak na 
pochwałę i dlatego wszyscy otrzymali dyplomy  
i upominki. Nagrody ufundowała Rada Rodziców  
i Spółdzielnia Uczniowska „OLIMP”. Dziękujemy!  
 

JAKUB ŁOMZIK 

STOP narkotykom i cyberprzemocy 

po 8 sztuk czekolady, dodatkowo uczniowie zwol-
nieni byli z zajęć w następnym dniu.  

Mamy nadzieję, że przy kolejnych akcjach 

nie zabraknie nowych ochotników. Każdy z nas mo-
że zrobić coś dobrego!  

BARBARA KORCZYK, KATARZYNA KLĘCZAR 
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W  2014 roku w naszej szkole kontynuowana 
była realizacja projektu systemowego woje-

wództwa Małopolskiego współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pt. „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce” skierowanego do uczniów 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W II 
semestrze r. szk. 2013/2014 uczniowie brali udział  
w następujących formach kształcenia: 
- zajęciach pozalekcyjnych z matematyki ( 47 osób),  
- zajęciach pozalekcyjnych z fizyki (47 osób),   
- kursie ECDL (10  osób),  
- kursie programowania maszyn sterowanych nu-
merycznie (19 osób),  
- kursie operatora obrabiarek skrawających (19 
osób), 
- kursie zastosowanie komputera w przemyśle 
drzewnym - rysunek techniczny CAD, projektowa-
nie konstrukcji i aranżacji wnętrz (10 osób), 
- kursie prawa jazdy kategorii B (15 osób),  
- kursie kierowcy wózków jezdniowych wraz z bez-
pieczną wymiana butli w wózkach (9 osób), 
- kursie spawacza (10 osób). 
 
Podczas wakacji 50 osób ze szkół zawodowych 
wzięło udział w płatnych stażach dla uczniów w 37 
przedsiębiorstwach z Małopolski, Śląska i nie tylko. 
Staże zorganizowali dla nas: 
- Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. - 
Andrychów 
- Asfor Poznański Sp. j. - Chełmek 
- BERPOL, Bernaś Andrzej – Polanka Wielka 
- Biamot A. Białczyk - Oświęcim 
- Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, Handel 
Artykułami Przemysłowymi Adam Chrapczyński - 
Oświęcim 
- Bosch Serwis Kozieł - Jawiszowice 
- Chemoservis-Dwory S.A. - Oświęcim 
- Daniel Ptasiński CARBELGIUM - Zaborze 
- Dewro Wróbel Sp. J. - Bestwinka 
- EURO-STOL Bogdan Jagosz - Lipowa 
- Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. - 
Brzezinka  
- Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED 
S. A. – Bielsko -Biała 
- FHU KRYS - Borowczyk Krzysztof - Oświęcim 
- FHU WADEX - Osiek 
- Fiat Auto Poland S.A. – Bielsko - Biała 
- Firma Handlowo-Usługowa Jan Sieranc - Oświę-
cim 
- Firma Handlowo-Usługowa Megatom s. c. Tom-

czyk Tomasz, Orzechowski Mirosław - Libiąż 
- Klekot Mariusz FHU „Auto-Mar” - Malec 
- Mechanika Pojazdowa Jakubiec Robert  - Oświęcim 
- Mechanika i elektromechanika pojazdowa Comber 
Józef - Oświęcim 
- Nemak Poland Bielsko- Biała 
- Partner - Service Zdzisław Kubisty - Gorzów 
- PHILOGIC sp. z o.o.  - Trzebinia 
- Pracownia Stolarska „U Salezjan” PPHU s.c. M. 
Bratek & L. Kubas - Oświęcim 
- PPHU „QMA WOOD” Tomasz Tomasik - Łodygo-
wice 
- PPHU „Profil-Plast” s.c. Marek Zięba, Piotr Oleś - 
Przeciszów 
- PPHU Stolarstwo Domżoł Marcel - Kaniów 
- Q-Service Mechanika Pojazdowa Józef Jarosz – Pio-
trowice  
- Rail Polska sp. z o.o. - Włosienica 
- RM Auto Serwis - Zator  
- Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna 
„Przewóz” - Wadowice 
- Stolarstwo Zbigniew Sęk - Piastów 
- Usługi Stolarskie Szetyński Jacek - Pisarzowice 
- Warsztat Mechaniczno-Ślusarski Tyrybon  - Andry-
chów 
- Usługi Stolarskie Nycz Łukasz - Góra 
- VALVEX S.A. - Jordanów 
- Zakład Stolarski Hubert Kostka - Bojszowy. 
 
 Przedsiębiorcy byli bardzo zadowoleni z tej 
formy współpracy z naszą szkołą. Wielu z nich jest 
zainteresowanych organizacją staży podczas wakacji 
w 2015 roku.  
 W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano  
2 kursy: kurs kierowcy wózków jezdniowych wraz  
z bezpieczną wymianą butli w  wózkach (dla 28 
osób) oraz kurs spawania (dla 10 osób). Kurs kie-
rowcy wózków jezdniowych zakończył się w grud-
niu 2014. Uczniowie przystąpili do egzaminu ze-
wnętrznego przeprowadzonego przez egzaminato-
rów Urzędu Dozoru Technicznego w Bielsku- Białej. 
27 uczniów zdobyło nowy zawód kierowcy wózków 
jezdniowych. 
 Projekt będzie realizowany w naszej szkole 
do końca września 2015 r.  Na ten rok zaplanowano 
dalszą realizację kursu spawania, wizytę zawodo-
znawczą oraz przeprowadzenie 45 płatnych staży  
w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodo-
wych. Zainteresowanych stażami zapraszamy do 
biura projektu po szczegółowe informacje.  
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Krótka historia stulecia Oratorium  

Oratorium, to dom, który przygarnia; 
parafia, która ewangelizuje; 
szkoła, która przygotowuje do życia 

i podwórko, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się rado-
śnie! 

 

N ieodłącznym elementem pracy salezjanów 
wśród  młodych ludzi są Oratoria. Skąd po-

mysł na ich utworzenie? Wszystko zaczęło się  
8 grudnia 1841 r. Wtedy to św. Jan Bosko spotkał 
ubogiego chłopca, sierotę. Był nim Bartłomiej Garel-
li. Chłopiec nie potrafił czytać i pisać. Nie pamiętał 
też pacierza. Ks. Bosko zaproponował mu, że będzie 
go uczył katechizmu. Z czasem zaczęło przychodzić 
do ks. Bosko coraz więcej ubogich i zagubionych 
chłopców. Oratorium stało się dla nich domem, ko-
ściołem, szkołą i placem zabaw. Pierwsze Oratorium 
nazywane było wędrownym, ponieważ nie miało 
swojego miejsca. Dopiero w 1846 r. na Valdocco  
w Turynie znalazło stałą siedzibę. 

W 1898 r. do Oświęcimia, który był wtedy  
w zaborze austriackim, przybyli z Włoch pierwsi 
salezjanie. Ks. Andrzej Knycz, proboszcz oświęcim-
skiej parafii, przekazał im ruiny podominikańskiego 
klasztoru i kościoła św. Krzyża oraz odnowioną ka-
plicę św. Jacka. Na początku salezjanie odbudowali 
kościół (od 1904 r. pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych), wybudowali Zakład i otworzyli szkołę. 
Tak właśnie rozpoczęła się salezjańska przygoda nie 
tylko z Oświęcimiem, ale przede wszystkim z pol-
ską młodzieżą.   

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Obu-
dziła ona wśród Polaków nadzieje na odzyskanie 
niepodległości. W czasie wojny w Zakładzie Sale-

zjańskim znajdował się szpital wojskowy, do które-
go wciąż przywożono rannych. Wojna powodowała 
coraz większą biedę. Właśnie wtedy zrodziła się 
myśl, aby utworzyć Oratorium, które w tych trud-
nych czasach przygarnęłoby opuszczonych i potrze-
bujących pomocy chłopców. Salezjanom zależało na 
tym, aby mogli oni uczestniczyć we Mszy Św.  
w niedziele i święta. Chcieli także stworzyć im wa-
runki do zabawy. Już od 19 października 1914  
roku salezjanie udostępnili pomieszczenia dla 
chłopców na wcześniejszą prośbę władz miejskich. 
Były to początki niedzielno-świątecznego Orato-
rium w Oświęcimiu. 

31 stycznia 1915 r. podczas niedzielnych 
Mszy Św. w oświęcimskich kościołach ogłoszono, że 
salezjanie otwierają niedzielno-świąteczne Orato-
rium dla chłopców. Podano cel jego działalności. 
Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 lutego 1915 r. Do 
Oratorium zapisało się ok. 300 chłopców. Jego 
pierwszym kierownikiem został ks. Franciszek Sy-
mior. Był katechetą, więc dobrze znał młodzież i jej 
potrzeby, co nie było bez znaczenia. 

W ramach dopołudniowego programu 
chłopcy mieli możliwość rekreacji na podwórku. 
Uczestniczyli także we Mszy Św. Następnie udawali 
się do swoich domów. Popołudniowy program obej-
mował rekreację, naukę śpiewu i katechizmu oraz 
nabożeństwo z kazaniem, które kończyło błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. Szybko oka-
zało się, że młodzi chłopcy potrzebują nie tylko 
wsparcia duchowego, ale także pomocy materialnej. 
Chodziło o podstawowe rzeczy, takie jak np. bieli-
zna, ubranie, buty. Wszystko to salezjanie starali się 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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im zapewnić, często w bardzo dyskretny sposób. 
Pieniądze na zakup  pochodziły m.in. z ofiar ludzi 
dobrej woli, a także przedstawień teatralnych,  
w których występowali oratorianie i chłopcy z Za-
kładu Salezjańskiego. 

Działalność Oratorium bardzo szybko spo-
tkała się z przychylnością mieszkańców Oświęcimia. 
Zauważyli oni bowiem, że po ulicach miasta włóczy 
się coraz mniej chłopców, którzy często źle się za-
chowywali. Dzięki temu zrobiło się bardziej spokoj-
nie. Poza tym chłopcy mogli chociaż na chwilę zapo-
mnieć o trudnej i smutnej rzeczywistości, jaką niosła 
ze sobą wojna. 

Tak pokrótce przedstawia się historia naj-
starszego Oratorium w Polsce. A jak jest dzisiaj? 
Trudno przecież wyobrazić sobie salezjanów bez 
Oratorium, więc działa ono nadal jako Oratorium 
św. Jana Bosko. I nadal przygarnia młodych ludzi. 
Czasy jednak się zmieniły i do Oratorium przycho-
dzą już nie tylko chłopcy, ale także dziewczęta. Ofe-
rujemy im, tak jak kiedyś ks. Bosko swoim chłop-
com, różne formy spędzenia czasu nie tylko w ciągu 
roku szkolnego, ale także w czasie wakacji. Czeka-
my również na Ciebie! Do zobaczenia więc na orato-
ryjnym szlaku! 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

ORATORIUM 

Obchody stulecia Oratorium św. Jana Bosko  

6  kwietnia 2013 roku, po gruntownym remoncie 
pomieszczeń w nowej części kościoła salezjań-

skiego, została wznowiona działalność Oratorium 
św. Jana Bosko. To miejsce znów tętni życiem nie 
tylko w niedziele i święta, ale i w dni powszednie, 
przede wszystkim dzięki różnorodnym formom za-
jęć adresowanych do dzieci i młodzieży.  
 W tym roku przypada właśnie 100–lecie 
działalności naszego Oratorium. Z tej okazji 28 stycz-
nia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się 
uroczysta gala, w której uczestniczyli salezjanie na 
czele z radcą generalnym, księdzem Tadeuszem Roz-
musem, przedstawiciele lokalnych władz, przede 
wszystkim prezydent Miasta Oświęcim pan Janusz 
Chwierut, reprezentanci różnych środowisk związa-
nych z Zakładem Salezjańskim i dobrodzieje Orato-
rium. Pani mgr Renata Jarnot w krótkim wykładzie 
przybliżyła gościom historię instytucji, a następnie 
dyrektor Oratorium ks. Andrzej Policht opowiedział 
o tym, w jaki sposób dzisiaj funkcjonuje ta nietypo-
wa świetlica, gdzie można spędzić wolny czas  
z przyjaciółmi, pograć w piłkę, bilard, odrobić zada-
nia domowe, skorzystać z bezpłatnych korepetycji 
czy choćby wypić herbatę.  
 Głównym elementem środowych uroczysto-
ści  było wręczenie Mirów Oratoryjnych tym wszyst-
kim, którzy przez wiele lat współpracowali z Zakła-
dem Salezjańskim i wspierali Oratorium swoim ta-
lentem, umiejętnościami, modlitwą czy bezintere-

sowną pracą na rzecz młodzieży.  Oryginalne, wyko-
nane ze szkła statuetki powędrowały do rąk radcy 
generalnego ks. Tadeusza Rozmusa, inspektora Pro-
wincji Krakowskiej ks. Dariusza Bartochy, pana pre-
zydenta Janusza Chwieruta, sióstr salezjanek oraz 
sióstr serafitek. Wyróżniony Mirem został Chór Au-
xilium, salezjańska orkiestra kierowana przez ks. 
Zenona Latawca, salezjanie i salezjanki współpra-
cownicy i konkretne osoby, które od lat angażują się 
w przygotowanie uroczystości religijnych i państwo-
wych, w działalność salezjańskiej sceny teatralnej, 
parafialnej scholi, w półkolonie i zimowiska organi-
zowane przez Oratorium św. Jana Bosko.     
 Zwieńczeniem gali był wspaniały koncert 
zespołu kierowanego przez pana Piotra Mireckiego. 
Artyści śpiewali i grali na cześć św. Jana Bosko, ale 
przede wszystkim chwalili Boga, Jego miłosierdzie  
i dobroć, których doświadczamy na co dzień i bez 
których najszlachetniejszy ludzki gest pozostałby 
pusty.    

 Po uczcie duchowej wszyscy goście udali się 
na bankiet przygotowany przez Zakład Salezjański  
z pomocą wolontariuszy i animatorów Oratorium.  
Dzień później 100 – lecie Oratorium świętowała tak-
że młodzież szkolna przy okazji obchodów Dnia Pa-
trona Szkoły i Zakładu Salezjańskiego - św. Jana Bo-
sko. Obie uroczystości zainaugurowały Rok św. Jana 
Bosko w naszym mieście. 

KS. ANDRZEJ POLICHT 
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W  roku 1908 Robert Stevenson Badden-Powell 
wydał pierwszą „gawędę”. Niedługo później 

zaczęły się ukazywać następne. Sześć tych publikacji 
utworzyło książkę pt. „Scouting for boys” (z ang. 
„Skauting dla chłopców”) i w tym momencie wielka 
gra się rozpoczęła… 
 Od tego czasu skauting, w Polsce znany jako 
harcerstwo, rozwijał się bardzo prężnie. Przez pra-
wie 100 lat istnienia miały miejsce najróżniejsze po-
działy (ZHP, ZHR, Skauci Francji). Jednak w 1958 
roku (między tymi zawirowaniami) skauci zaczęli 
się jednoczyć w Międzynarodowym Związku Prze-
wodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu 
Europejskiego (FSE). 
 W Polsce w 1982r. powstał nielegalny Ruch 
Zawisza, który 7 lat później stał się legalnym Stowa-
rzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.  
W 1995 SHK zostało częścią Federacji. Aktualnie FSE 
zrzesza ok. 70 tys. młodych ludzi żyjących tym sa-
mym Prawem, noszących taki sam mundur i składa-
jących to samo przyrzeczenie. 
 24 maja 2014 Skauci Europy pojawili się na 
Pikniku Rodzinnym w Zakładzie Salezjańskim  
w Oświęcimiu (było to pierwsze spotkanie młodzie-
ży z naszej szkoły z tą organizacją), już na początku 
roku szkolnego 2014/2015 we wrześniu szkołę od-
wiedził przedstawiciel Federacji i odbyła się pierw-
sza zbiórka harcerzy (12-17 lat) oraz wilczków (do 
12 lat). Niedługo później zostały założone: 
1. Gromada Oświęcimska i 1. Drużyna Oświęcim-
ska. Jako że jednostki muszą mieć swoich liderów, 
zostali nimi mianowani: Dawid Szydło na akelę 
(drużynowy wilczków) oraz Krzysztof Synowiec 
(drużynowy harcerzy). Od tego momentu regularnie 
co tydzień odbywały się zbiórki gromadzące dzieci  
i młodzież. 
 W końcu, po uznaniu kandydatów za goto-
wych, dnia 20 grudnia 2014 roku miało miejsce 
przyjęcie pierwszych z nich do FSE. Wszystko roz-
poczęło się mszą św., na którą udali się zarówno 
przyszli skauci, jak i ich rodzice. Przewodniczył jej 

ks. Andrzej Policht, który zdecydował się zostać na-
szym duszpasterzem. Na samym początku Przysię-
gę Wierności złożył przyboczny gromady, który od 
tej chwili pomaga akeli w jej prowadzeniu. Następ-
nie kandydaci i kandydatki do wilczków (najpierw 
żeńskich, potem męskich) przyjęli miano Delikatnej 
Łapki i od tej pory zaczęły się przygotowywać do 
złożenia Obietnicy Wilczka. 
 Gdy gromada dopełniła swojego obrzędu 
przyszedł czas na drużynę. Jej podstawową jednost-
ką jest zastęp, prowadzony przez zastępowego. Mo-
że być nim jednak tylko przyrzeczony harcerz,  
a takiego do tej pory w drużynie nie było. Jako 
pierwszy z chętnych wypowiedziałem słowa Roty, 
dopełniając swojego Przyrzeczenia. Zostałem od 
razu mianowany na zastępowego, lecz abym mógł 
wypełniać służbę potrzebni mi byli inni harcerze. 
Trzech kandydatów złożyło mi zatem Przysięgę 
Wierności, zyskując rangę Ochotników. W ten spo-
sób powstał zastęp „Ryś”. 
 Następnie wszyscy obecni udali się na spo-
tkanie opłatkowe i w atmosferze podniosłości roze-
szli się do domów. 
 Od tego dnia regularnie co tydzień odbywa-
ją się zbiórki poszczególnych jednostek, zbliża się 
też pierwszy wypad (czyli całodniowe wyjście) za-
stępu „Ryś”, a w okresie ferii lub przerwy świątecz-
nej będą miały miejsce zimowiska, na które wilczki  
i harcerze czekają z utęsknieniem.  
 Za jakiś czas pierwsi z chłopców i dziewcząt 
złożą Obietnicę Wilczka, członkowie zastępu wypo-
wiedzą Rotę Przyrzeczenia, a ja, jako pełnoprawny 
już harcerz i zastępowy, postaram się o zdobycie 
pierwszego stopnia: wywiadowcy. 
 Cały następny rok będzie czasem wytężonej 
pracy i przygotowania się do obozu letniego pod 
koniec wakacji. Jest to dla nas próba naszych umie-
jętności, możliwość dogłębnego poznania samych 
siebie oraz naszych rówieśników. Mamy nadzieję 
dobrze wykorzystać ten czas oczekiwania. 
  

„Na mój honor...” 

Tekst Roty Przyrzeczenia wypowiadanej 

podczas wstąpienia do FSE przez skautów  

i przewodniczki na całym świecie: 

„Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam: 

całym swoim życiem służyć 

Bogu, Kościołowi, 

mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, 

nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim 

i przestrzegać Prawa Harcerskiego.” 

JAN LELITO 
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FELIETON Czym jest, a czym nie jest odwaga? 

W IEŚCI  Z  P ARAFII  

Tradycja salezjańskich Jasełek  

W  niedziele 28 grudnia 2014 r. na scenie teatru 
salezjańskiego przy Parafii Matki Bożej 

Wspomożenie Wiernych odbyła się premiera Jasełek 
salezjańskich. Jasełka są tradycją tejże parafii od kil-
kudziesięciu lat, zostały wznowione 11 lat temu 
przez Panią Jolantę Zapałę i cieszą się zainteresowa-
niem do dziś.  
 Organizatorami tegorocznych Jasełek są Ks. 

Marek Głuch proboszcz parafii MBWW, Jolanta 
Zapała dyr. Przedszkola w Zaborzu oraz Ks. Karol 
Nadratowski. Nasze Jasełka mają na celu integrację 
dzieci, młodzieży i dorosłych z Oświęcimia i Gminy 
Oświęcim, są jedną z  form wychowania wg systemu 
prewencyjnego Ks. Bosko – wychowanie przez sce-
nę. Skupiają ok 70 aktorów amatorów od 6 miesiąca 
życia (Jaś Kuszneruk – rola Jezuska) po sędziwy 
wiek Panów z Chóru Auxilium. Jasełka cieszą się 
popularnością przyjeżdżają na nie widzowie nie tyl-

ko z Oświęcimia, ale i z rożnych okolic Małopolski.  
Nasze jasełka opierają się na tekstach znanych jase-
łek salezjańskich Ojca Domino, jednak co roku są 
modyfikowane tak, aby zawsze był jakiś nowy mo-
tyw nawiązujący do ważnego wydarzenia, tak poja-
wił się zbuntowany, dziecko zagubione w dzisiej-
szym świecie, czy Jan Bosko i Ojciec Św. Jan Paweł 
II, Papież Franciszek. Autorem nowych tekstów po-
jawiających się postaci, góralek, niektórych piosenek 
wykorzystywanych w jasełkach jest Jolanta Zapała  
Zaczerpnięta z różnych dostępnych źródeł muzyka 
wzbogaca jasełka, a autorem nowych aranżacji mu-
zyki góralskiej jest Pan Mirosław Kramarczyk. Pod-
czas premiery Ks. Proboszcz podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w jasełkach: osobom przygoto-
wującym tańce, makijaż i stroje, oprawę techniczną, 
aktorom oraz ich rodzicom, nauczycielom z Przed-
szkola w Zaborzu. Warto podkreślić, iż próby jaseł-
kowe odbywają się w różnych częściach  na scenie, 
w przedszkolu już od października. Jasełka Salezjań-
skie nie tylko integrują aktorów, ale mają specjalną 
misję - podczas Misterium Bożego Narodzenia prze-
kazujemy Światełko Miłości, która rozpala nasze 
serca najmocniej podczas wspólnej końcowej kolędy 
„Bóg się rodzi”. Pragniemy, by światełko rozpalało 
serca wszystkich uczestników Misterium nie tylko 
przez chwilę, ale przez kolejny rok, tak jak w sło-
wach piosenki rozpoczynającej Jasełka. „Wigilijny 
czar” niech nie będzie czarem chwilowym, a świateł-
ko niech dotrze i otworzy serca „...biednych zagu-
bionych ludzkich serc….” .  

JOLANTA ZAPAŁA 

O dwaga to coś, co teoretycznie ma każda żyjąca 
istota na świecie. Jest to zdolność do podejmo-

wania decyzji o ryzyku mimo zagrożenia. Jeżeli po-
trafisz postawić się danej sytuacji okoniem i chcesz 
pokazać czy też znaleźć w sobie pokłady siły do po-
konania danej trudności, musisz być odważny. Lu-
dzie, którzy nie są odważni, są biernymi obserwato-
rami. Nie mają odwagi wyrazić własnego zdania, 
boją się narazić, np. nauczycielowi w szkole albo 
swojemu pracodawcy.   
           Jednak nie oznacza to, że strach jest jakąś wa-
dą. Strach jest naturalnie zakodowany w każdym  
z nas i  jest po to, by w naturalny sposób nas chronić. 
Jeżeli organizm znajdzie się w niebezpiecznej dla 
niego sytuacji, strach często podpowie mu, co ma 

robić. Mysz ucieknie przed kotem, nie będzie się  
z nim biła. Ryba nie wypłynie na brzeg, będzie szu-
kała głębszej wody. Strach zatem jest nam bardzo 
potrzebny – nieraz stanowił o przetrwaniu. 
           Natomiast odwaga pozwala nam pokonać 
strach. Czasem jest to konieczne, ponieważ mimo 
sytuacji niebezpiecznej/kryzysowej jesteśmy zmu-
szeni pokonać daną trudność i nie mamy wtedy pra-
wa dać się ponieść swoim najbardziej podstawo-
wym odczuciom. Musimy zebrać się w sobie, zna-
leźć odwagę, by móc działać mimo zagrożenia.  
           Są różne rodzaje odwagi, ale nie należy jej my-
lić z brawurą, która jest pochodną odwagi. Jest jej 
bardziej nieodpowiedzialną wersją, połączoną nie-

(Ciąg dalszy na stronie 16) 
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Pomożecie? Pomożemy. 
 

 22 stycznia 1971 r. ponownie zastrajkowali stoczniowcy  
w Szczecinie. Na drugi dzień do strajku przyłączyli się pra-
cownicy innych zakładów w mieście. Strajkujący domagali się 
m.in. przybycia I sekretarza i premiera, a także cofnięcia gru-
dniowej podwyżki cen. 
 24 stycznia do Szczecina przyjechali Edward Gierek  
(I sekretarz KC PZPR) i Piotr Jaroszewicz (premier). Obiecali 
poprawę sytuacji. 25 stycznia spotkali się też ze stoczniowcami 
w Gdańsku. Na pytanie Gierka: „No więc jak, pomożecie?” 
stoczniowcy odpowiedzieli: „Pomożemy.” 
 10 lutego zastrajkowały włókniarki Zakładów Przemy-
słu Bawełnianego w Łodzi. Do strajku przyłączyły się także 
inne zakłady. Żądano obniżki cen i poprawy zaopatrzenia. 15 
lutego doszło w mieście do starć z ZOMO. W tym samym dniu 
władze zapowiedziały cofnięcie grudniowych podwyżek cen. 
 

R. J.  

 

  Autorom zdjęć wykorzystanych w publikacji serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów. 

KĄCIK  HISTORYCZNY  

 JULIA KLIMEK  

raz z głupotą. Wyobraźmy sobie pomost, długi na 
jakieś pięć metrów od linii brzegu. Jesteśmy nad je-
ziorem. Most jest stary, ledwo trzyma się na przy-
rdzewiałym, metalowym rusztowaniu, nie mówiąc 
już o próchniejących deskach. Strach nam mówi, że-
by nie wchodzić na pomost, bo może się zawalić. 
Odwaga mówi, że można się po nim przejść, w razie 
czego się ucieknie. Rozsądek zabrania nam skakania 
z pomostu do jeziora. Jednak brawura nie dość, że 
każe nam biec po pomoście, to jeszcze wskoczyć 
(najlepiej na główkę) do wody. Na podstawie tego 
można stwierdzić, że brawura jest czymś złym – bo 
jest. Brawura i odwaga to dwa KOMPLETNIE różne 
pojęcia. Odwaga jest nam potrzebna, by przezwycię-
żyć strach, ale także, by mieć możliwość TRZEŹWE-
GO przemyślenia pewnych trudnych sytuacji. Moż-
na śmiało powiedzieć, że brawura to jest zaburzenie 
trzeźwego myślenia, ponieważ „namawia” nas do 
ryzykowania życiem i to bardzo często bez konkret-
nego powodu.             

Jednym z rodzajów odwagi jest odwaga cy-
wilna. Jest nam ona potrzebna na co dzień. Ta 
„zwykła” jest tylko w sytuacjach kryzysowych, pod-
czas których są potrzebne decyzje mające poważny 
wpływ na życie. Z odwagą cywilną mamy do czynie-

nia wtedy, gdy mamy śmiałość wyrażać swoje poglą-
dy (nie obrażając oczywiście nikogo) i jeszcze ich 
bronić, ponieważ uznajemy ich słuszność, mimo że 
być może innym te poglądy się nie podobają i za ich 
głoszenie można zostać z danego społeczeństwa wy-
kluczonym. Taka postawa nie może przerodzić się 
we wrogość wobec innych ludzi, którzy myślą lub 
czują inaczej. Obrona własnego stanowiska nie musi 
być równoznaczna z tępieniem innych. Należy dać 
drugiej osobie pełną swobodę wypowiedzi i głosze-
nia swoich poglądów, dopóki nie zacznie nas obra-
żać lub narzucać nam swoich idei. Ale też nie wolno 
siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, trzeba mieć wła-
śnie TĘ ODWAGĘ, by wyrażać swoje poglądy rów-
nie głośno jak osoba, która myśli inaczej.  
            Odwaga jest potrzebna każdemu z nas. Nigdy 
nie należy jej mylić z brawurą, a to niestety bardzo 
cienka granica. Wiele osób ją przekracza. Jedni wy-
chodzą z tego szczęśliwie, inni mniej. Należy się jed-
nak przypatrzeć tym „pechowcom” i z nimi poroz-
mawiać. O tym, co ich popchnęło do takiego czynu. 
Nigdy nie powiedzą: „ale ja jestem odważny!”, prę-
dzej: „ale ja byłem głupi…”. 


