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Przesłanie na Dwusetlecie   

P lakat Wiązanki w Roku Dwusetlecia urodzin 
Księdza Bosko jest już dostępny w 7 językach 

– włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, 
francuskim, portugalskim, polskim i niemieckim 
(...).   
 Ks. Bruno Ferrero tak go zaprezentował:   
- Sen, jaki Ksiądz Bosko miał w wieku 9 lat, dzisiaj 
być może wyglądałby tak. Z młodzieżą zawieszoną 
pomiędzy niebem a ziemią, bez prawdziwego  
i pewnego punktu oparcia, który dawałby mini-
mum niezbędnego bezpieczeństwa, aby na nowo 
można było zacząć żyć. Pytanie, jakie dzisiaj stawia-
my, jest następujące: Gdzie są dorośli? Schowani  
w kryjówce przywilejów, które zawładnęli. Wyczer-
pani pesymiści, mają niewiele do przekazania. Dzie-
ci i młodzież muszą sobie radzić w swoim małym 
„warsztaciku” moralnym wszystkich dni, przeglą-
dając się w Fecebooku. Bez przeszłości i bez przy-
szłości. Rzeczywiście są biedni i opuszczeni. Dzieci  
i nastolatki, które uważają, że nigdy nie będą w sta-
nie zaspokoić rodziców czymkolwiek, co robią,  
w konsekwencji odrzucają nieświadomie dorosły 
świat i jego głupie wartości. „Spójrz” – mówi Mary-
ja do Księdza Bosko - „Oto pole, na którym musisz 
pracować”. Ksiądz Bosko nie boi się, jest przyzwy-
czajony kroczyć do przodu na linie rozpiętej pomię-
dzy niebem i ziemią. Tylko on wie, jak dotrzeć do 

ludzi młodych tam, gdzie się znajdują. Idzie tam, 
gdzie są młodzi. Powtarza wszystkim: „Chcecie 
byle jakiego życia czy chcecie zmienić świat? Może-
cie na mnie liczyć. Idę z wami. Życie jest wspaniałą 
przygodą i razem możemy tego dokonać”. Od wy-
chowawców natomiast wymaga: „Musicie ukazać, 
nie nauczać!”, a także: „Młodzi wiedzą to, co chcą, 
ale nie znają tego, co jest prawdziwie niezbędne dla 
nich. Ci młodzi naprawdę potrzebują dobroczynnej 
dłoni, która zaopiekuje się nimi, będzie ich pielę-
gnować i prowadzić...”. 
 Plakat Wiązanki 2015 jest „z młodzieżą i dla 
młodzieży” jeszcze z innego powodu. Po przyjęciu 
jego koncepcji i opracowaniu pierwszych projektów 
– z pomocą salezjanina koadiutora Luigiego Zonty  
z Turynu – ostateczne wykonanie graficzne jest 
dziełem dwudziestoletniego artysty, Łukasza Pon-
tassuglii, animatora z salezjańskiego oratorium  
w Vasto, który wzrastał w grupie „Przyjaciele Do-
minika Savio”. Łukasz jest absolwent liceum arty-
stycznego i chociaż jest jeszcze bardzo młody, już 
może się pochwalić licznymi pracami artystyczny-
mi. W listopadzie 2012 roku za różne obrazy i rzeź-
by otrzymał nagrodę, która wręczył mu prezydent 
Republiki Włoskiej – Giorgio Napolitano. 
 
http://salezjanie.pl/wiadomosci/wiazanka-2015-plakat 
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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Święto Patrona szkoły  

D nia 31 stycznia w kościele przeżywamy wspo-
mnienie św. Jana Bosko. Dla zgromadzenia 

salezjańskiego jest to data szczególna, w końcu ks. 
Bosko jest jego ojcem i założycielem. Nasza wspól-
nota szkolna  obchodziła tę niezwykłą  uroczystość 
29 stycznia (czwartek). 
 Rozpoczęliśmy apelem. Po nim - zamiast na 
lekcje - cześć uczniów udała się na ciekawą, a zara-
zem zabawną akademię, której pomysłodawczynią  
i główną koordynatorką była pani Marzena Kraw-
czyk, a autorem zachwycającej dekoracji na scenie - 
Dawid Szydło. Natomiast w tym samym czasie resz-
ta klas przeszła na świetlicę oraz do studium, gdzie 
odbyły się prelekcje: pani Renaty Jarnot na temat 
historii Oratorium, ks. Andrzeja Polichta na temat 
jego aktualnych działań, jak również wystąpienia 
diakonów z krakowskiego seminarium opowiadają-
cych o swoich powołaniach oraz Dawida Szydło, 

który mówił o nawiązywaniu kontaktów z innymi,  
a także wspomniał o Skautach Europy.  
 Następnie cała społeczność szkolna udała 
się na mszę świętą. Przewodniczył jej nasz gość – ks. 
Tadeusz Rozmus (Radca Generalny) odpowiedzial-
ny w zgromadzeniu salezjańskim za nasz region. Na 
eucharystii  obecny był również poczet sztandarowy 
szkoły oraz delegacja Federacji Skautingu Europej-
skiego. 
 Liturgia była bardzo uroczysta, a w jej trak-
cie ze względu na dwusetlecie urodzin ks. Bosko 
można było otrzymać odpust zupełny. Podczas ka-
zania ks. Rozmus poruszył kwestie: nadziei, radości 
oraz dostrzegania potrzeby wychowania. 
 Mamy nadzieję, że nasz święty patron bę-
dzie nad nami czuwał i upraszał dla nas zdroje łask. 

 

Jan Lelito 

Konkurs wiedzy o księdzu Bosko  

F inał konkursu wiedzy o Księdzu Bosko dla 
szóstki uczniów odbył się 29 stycznia 2015r. Za-

nim jednak o finale, to tak to się zaczęło… Do pierw-
szego etapu przystąpili uczniowie klas pierwszych 
wszystkich typów szkół, więc - gimnazjaliści, liceali-
ści, uczniowie technikum i szkoły zawodowej. Łącz-
nie około 300 osób. Do drugiego etapu zakwalifiko-
wało się 46 uczniów, z czego wyłoniła się szóstka 
finalistów. Największą znajomością historii życia 
Księdza Bosko okazał się - stolarz - uczeń klasy 
pierwszej szkoły zawodowej Krzysztof Krupa, za co 
otrzymał nagrodę rzeczową oraz zwrot kosztów 
pielgrzymki do miejsc Księdza Bosko. Miejsce dru-
gie zajęła licealistka Aleksandra Kosowska, oprócz 
nagrody rzeczowej otrzymała dofinansowanie do 
pielgrzymki do miejsc Księdza Bosko w wysokości 
600 zł. Miejsce trzecie zajął Maksymilian Mleczko - 
również licealista wygrywając nagrodę rzeczową  
i dofinansowanie do pielgrzymki do miejsc Księdza 

Bosko w wysokości 400 zł. Nagrody zostały uroczy-
ście wręczone przez radcę generalnego ks. Tadeusza 
Rozmusa w dzień uroczystości Patrona Szkoły na 
akademii. Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza fi-
nalistom gratulujemy znajomości Księdza Bosko.  
 

Ks. Piotr Pawelec 
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Nasi wolontariusze podczas uroczystości w Auschwitz  

O święcim to miasto szczególne, kry-
je jedną z największych tragedii  

w dziejach ludzkości - były obóz kon-
centracyjny i zagłady Auschwitz  - Bir-
kenau. Mieszkając w takim miejscu, na-
szym obowiązkiem jest pamięć oraz 
szacunek dla ludzi, którzy tam stawali 
się numerami, cierpieli i stracili życie.  
 27 stycznia 2015 roku w naszym 
mieście odbyły się uroczystości związa-
ne z 70-tą rocznicą wyzwolenia obozu 
KL Auschwitz. Główne obchody miały 
miejsce przed Bramą Śmierci w Birke-
nau, a brali w nich udział byli więźnio-
wie, przedstawiciele wielu państw i or-
ganizacji. Był to czas, kiedy wsłuchiwa-
liśmy się na nowo w głosy świadków, 
ofiar i ocalałych. Ich głosy są naszym 

wspólnym dziedzictwem. Również 40 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęci-
miu zaangażowało się tego dnia jako 
wolontariusze, m.in. sprawując opiekę 
nad byłymi więźniami oraz zaproszony-
mi gośćmi, pomagając w Miejscu Pamię-
ci Auschwitz-Birkenau, w Centrum Dia-
logu i Modlitwy oraz kierując ruchem 
na parkingach. 
 Będąc pokoleniem powojen-
nym, musimy dojrzeć do własnej odpo-
wiedzialności za pamięć oraz mieć od-
wagę niesienia prawdy na cały świat  
o tym, co miało miejsce tak blisko nas. 
Jako młode pokolenie jesteśmy to winni 
tym, których już nie ma....  

 

Joanna Urbańczyk 

31  stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył 
się bal maturzystów. Na 100 dni przed ma-

turą mieliśmy okazję zapomnieć na chwilę o nad-
chodzących trudach i codziennych obowiązkach. 
Po intensywnych przygotowaniach mogliśmy cie-
szyć się pierwszym w życiu balem. 
 Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się 
przekazaniem kaganka oświaty dyrekcji. Następ-
nie wybrani uczniowie wraz z nauczycielami za-
tańczyli poloneza. Poszczególne klasy również 
zaprezentowały się w przygotowanym przez sie-
bie polonezie. Część oficjalna zakończyła się prze-
mówieniami i podziękowaniami dla dyrekcji, gro-
na pedagogicznego i rodziców. Kiedy orkiestra 

Poloneza czas zacząć! 

zagrała pierwsze dźwięki, wszyscy maturzyści  
z ochotą wkroczyli na parkiet. Bawiliśmy się wspa-
niale. Z naszych twarzy nawet na moment nie scho-
dził uśmiech. Był to dla nas czas radości i zapomnie-
nia o nadchodzących egzaminach. Chcieliśmy się 
świetnie bawić i zachować z tego wydarzenia jak naj-
milsze wspomnienia. Dużym zaskoczeniem dla wy-
chowawców były prezentacje przygotowane przez 
wszystkie klasy. Przywołały one wspomnienie wspól-
nie przeżytych chwil. Niejednemu z nas zakręciła się 
łza w oku. Nie zabrakło również czasu na zrobienie 
pamiątkowych zdjęć, do których będziemy wracać 
przez długie lata. 
 Dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu 
oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie 
studniówki, za cierpliwość, wyrozumiałość i okazane 
serce. Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci.  
 

Kamila Idzik, Martyna Symula  
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Jak dostać Nagrodę Nobla z ekonomii?  

W yobraźmy sobie grupę 
pięćdziesięciu uczniów 

zebranych po lekcjach przy zega-
rze na szkolnym korytarzu... Nie-
codzienny widok, prawda? Tak 
jednak było 5 lutego. Ci wszyscy 
śmiałkowie pod opieką pani Mag-
daleny Rybak, pani Marty Kor-
czyk i pana Krzysztofa Kozika 
postanowili pojechać do Krakowa, 
aby wysłuchać wykładu pani dok-
tor Marty Kornafel Jak dostać Na-
grodę Nobla z ekonomii. Spotkanie 
odbyło się na Uniwersytecie Peda-
gogicznym w Krakowie.  
 Wykład przede wszyst-
kim dotyczył zastosowania mate-
matyki w ekonomii. Pani doktor 

szczegółowo wytłumaczyła zasa-
dy działania rynku, odwołując się 
do wielkiego amerykańskiego 
ekonomisty rosyjskiego pocho-
dzenia - Wasilija Leontjewa. 
Przedstawiła m.in. jego słynne 
macierze przepływów międzyga-
łęziowych. Pokazała nam, w jaki 
sposób zmienić produkt jednej 
gałęzi gospodarki, aby odpowied-
nio dostosować go do produktu 
końcowego. Nie wszystko może 
było dla nas zrozumiałe, ale na 
pewno dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy. 
 Dodatkową atrakcją było 
odwiedzenie krakowskiej Galerii 
Bronowice. Do Oświęcimia po-

wróciliśmy około 20:30. Byliśmy 
bardzo zadowoleni ze wspaniale 
spędzonego popołudnia.  
 

Filip Bliźniak 

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy  

W  lutym 2015r. w naszej 
szkole odbyła się po raz 

pierwszy OLIMPIADA WIEDZY 
O POLSKIM I EUROPEJSKIM 
RYNKU PRACY. Z 30 startują-
cych uczniów - zarówno liceum 
jak i technikum—15 osób dostało 
się do II etapu, który odbył się 02 

marca. I tym razem nasi ucznio-
wie nie zawiedli! Dwóch z nich  - 
Dawid Suchy i Piotr Wilk (klasa 
1Lc) zakwalifikowało się do ścisłe-
go finału konkursu. Etap I i II 
składał się z 50 pytań rozwiązy-
wanych online na platformie CKU 
Białystok, natomiast finał, który 

został zaplanowany na 6 marca 
2015 r. w Białymstoku, będzie 
składał się z 30 zadań testowych  
i części ustnej przed komisją kon-
kursową. 

Życzymy uczestnikom  
powodzenia!  

 

Michał Homa 

Przyjaciele z Ahlen 

P o raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć  
w naszej szkole kolegów z Ahlen. Przez prawie 

tydzień (9-13.02.2015) odbywała się wymiana z za-
przyjaźnioną katolicką szkołą z Niemiec – St. Michael 
Gymnasium. By przełamać „pierwsze lody” i poznać 
się lepiej wszyscy wraz z opiekunami wzięliśmy 
udział w różnych zabawach integracyjnych, zaba-
wach na orientację w mieście Oświęcim, a każda ze 
stron zaprezentowała ciekawe i zabawne filmy  
o swoich miastach i szkołach. 
 Następnego dnia odwiedziliśmy były nie-
miecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
Auschwitz- Birkenau. Dla wszystkich uczestników 
poznanie bliżej tak trudnej i okrutnej historii było 
bardzo poruszające i ubogacające. Czas ten był pełen 
zadumy i powagi, zwłaszcza podczas wizyty w Cen-
trum Św. Maksymiliana w Harmężach, gdzie mieli-
śmy możliwość zobaczyć wystawę przejmujących 
prac Mariana Kołodzieja, byłego więźnia obozu Au-
schwitz-Birkenau. Kolejny dzień spędziliśmy w biel-
skiej galerii na wspólnych rozgrywkach w kręgle 

oraz paintballu elektronicznym. Poprzez wspólną 
zabawę i rywalizację mogliśmy wspólnie jeszcze bli-
żej się poznać i świetnie bawić !!! Jak każda wymiana, 
tak i ta nie mogłaby nie mieć w planach zwiedzania 
naszego pięknego Krakowa.  Odwiedziliśmy również 
zabytkową kopalnię soli w Bochni, gdzie poza stan-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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A betone to niewielkie miasteczko położone we 
Włoszech w regionie Toskania na wysokości 

ok. 1300 m n.p.m. Jest to prawdziwy raj dla narcia-
rzy, którzy mogą szusować po wielokilometrowych  
i bardzo atrakcyjnych trasach, podziwiając zapiera-
jące dech w piersiach widoki. Właśnie tam 21 lutego 
2015 r. rozpoczął się kolejny turnus narciarski orga-
nizowany od lat przez księdza Andrzeja Polichta.  

Wspaniałą kadrę wychowawców i opieku-
nów stanowili:  pani Marta Korczyk, pan Andrzej 
Gworek, ks. Andrzej Urbańczyk, diakoni oraz głów-
ny organizator wyjazdu - ks. Andrzej Policht. 
Oprócz młodzieży z naszej szkoły w kilkudziesię-
cioosobowej grupie uczestników znaleźli się też 
dorośli (rodzice, krewni, znajomi uczniów) oraz 
wychowankowie szkoły salezjańskiej w Toruniu 
wraz z księdzem dyrektorem Mariuszem. Dwoma 
autokarami wyjechaliśmy spod szkoły w sobotę 
wieczorem  

w znakomitych humorach i z pozytywnym nasta-
wieniem. Podróż trwała około 18 godzin. Zakwate-
rowani zostaliśmy w Ostello, które znajdowało się 
bardzo blisko wyciągu. Posiłki przygotowywały 
nam jak zwykle niezawodne panie kucharki, przez 
wszystkich nazywane Babcią Józią i Ciocią Jadzią.  

Zazwyczaj w nocy padał śnieg, wiec rano 
jeździło się znakomicie po świeżym puchu. Warun-
ki były sprzyjające zwłaszcza dla snowboardzistów, 
którzy szaleli w Snow Parkach i na leśnych trasach. 
Jednak zdarzało nam się też jeździć we mgle, pod-
czas opadów śniegu czy przy silnym wietrze. Ze 
szczytów gór przy dobrej widoczności można było 
podziwiać niezwykły krajobraz Apeninów. W ostat-
nim dniu pogoda była szczególnie piękna, a niebo 
błękitne. Panowały wprost wymarzone warunki do 
zjazdów. Abetone żegnało nas wspaniałą aurą.  

Te kilka dni spędzone we Włoszech były 
wypełnione radością. Co wieczór spotykaliśmy się  
w grupach na rozmowach, żartach, grach lub aby 
wspólnie obejrzeć jakiś film. Odbył się również tur-
niej piłkarzyków i tenisa stołowego. Codziennie 
uczestniczyliśmy we mszy świętej i w modlitwach 
przed i po posiłkach. Atmosfera była bardzo przyja-
zna i zawarliśmy nowe znajomości, a wspomnienia  
z tego pełnego wrażeń wyjazdu pozostaną z nami 
na długo. 

Alicja Stężowska 

Ferie w Abetone 

dardowym zwiedzaniem mieliśmy okazję pozjeż-
dżać na zjeżdżalni oraz pograć w koszykówkę. Nasi 
koledzy mogli poznać bliżej zabytki i historię pol-
skiej kultury. Wspólnie spędzony dzień tylko umoc-
nił nasze przyjacielskie więzi. Po tak aktywnie spę-
dzonym tygodniu nadszedł czas pożegnania. Ostat-

nim punktem spotkania była Msza św., której wyjąt-
kowym punktem był  przepiękny śpiew naszej kole-
żanki Yagut. Po pięciu dniach musieliśmy rozstać się 
z naszymi nowymi kolegami. Na szczęście nie na 
długo, gdyż już w czerwcu tym razem my z przy-
jemnością odwiedzimy ich w Ahlen.  

 

Gabriela Różycka 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Rekolekcje szkolne—bez ściemy! 

4  marca 2015r. w naszej szkole rozpoczęły się re-
kolekcje wielkopostne. Pierwszego dnia odbyły 

trzy konferencje. Na początku mogliśmy wysłuchać 
księdza Romana Chylińskiego, który poruszał tema-
ty związane z próżnym myśleniem chrześcijan, nało-
gami, zwłaszcza narkotykami, czy skutkami odejścia 
od Boga. Dużą uwagę zwracał także na współżycie 
przedmałżeńskie i zagrożenia z tym związane. 
Uświadomił nam wiele istotnych kwestii, o których 
część uczniów zapewne nie miała pojęcia.  

Kolejne spotkanie zostało przeprowadzone  
z podziałem na grupy. Do dziewcząt słowa kierowa-

Dzień pierwszy. Być kobietą, być mężczyzną… 
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Dzień drugi. Być człowiekiem... 

D rugi dzień rekolekcji upłynął pod hasłem „Być 
człowiekiem". Rozpoczął się spotkaniem w no-

wym kościele z księdzem Romanem Chylińskim. 
Jego prelekcja zatytułowana była „Być sobą czy grać 
siebie". Ksiądz mówił o cudowności człowieka jako 
dzieła Boga. Podkreślał jak ważna jest akceptacja 
samego siebie i dowartościowanie człowieka, które-
go źródłem jest sam Bóg. Nawet jeśli doczesne miło-
ści zawiodą, a grzech nieoderwalnie istnieje w na-
szym życiu, to miłość Boga jest bezgraniczna. On 
kocha człowieka mimo wszystko. Ksiądz Roman 
podkreślał, że jedynym grzechem, którego Bóg nie 
może wybaczyć człowiekowi, jest ten niewypowie-
dziany, a przebaczenie jest łaską, której człowiek 
może doświadczyć jedynie dzięki modlitwie.  

Następnie udaliśmy się na spotkanie z księ-
dzem Bosko. Ksiądz Piotr Pawelec zorganizował 
„przegląd” życiowych świadectw salezjanów z na-
szej szkoły. Znajomi nam księża opowiadali, jak za-
częła się ich przygoda z księdzem Bosko i dlaczego 
wybrali zgromadzenie salezjańskie. Wszyscy pod-
kreślali, że Pan Bóg postawił na ich drodze odpo-
wiednie osoby i to sprawiło, że poczuli powołanie. 
Ponadto mówili o tym, co ich urzekło w salezjańskiej 
rodzinie. Były to ogromna wiara, otwartość, współ-
praca z młodzieżą i radość. 

Drugi dzień rekolekcji był także dniem po-
kuty i pojednania. Po krótkiej przerwie wszyscy spo-
tkaliśmy się w sanktuarium, gdzie każdy mógł sko-

rzystać z sakramentu spowiedzi. Po wysłuchaniu 
liturgii słowa, ksiądz Roman wygłosił kazanie. Na-
wiązał do odczytanej wcześniej Ewangelii. Była  
to wszystkim dobrze znana przypowieść o synu 
marnotrawnym. Następnie przed Najświętszym Sa-
kramentem zrobiliśmy rachunek sumienia. Była to 
okazja, aby stanąć w prawdzie przed samym sobą  
i zastanowić się nad własnym życiem. Drugi dzień 
rekolekcji był obfity w ciekawe treści, z których naj-
ważniejsza stała się ta, by w życiu kierować się 
prawdą, bo to ona prowadzi do przymierza z Bo-
giem. 

 

Kamila Idzik, Martyna Symula 

ła pani Beata Mądra, a do chłopców jej mąż, Marcin. 
Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji państwo 
Mądrzy przemawiali do nas razem. Opowiedzieli 
nam historię swojego wspólnego życia, któremu 
bezustannie towarzyszy Bóg. Wielokrotnie podkre-
ślali, że w związku młodych ludzi ważna jest czy-

stość. Dla wielu z nas to szczęśliwe małżeństwo mo-
że być wzorem do naśladowania. Usłyszane wypo-
wiedzi zaproszonych gości to pewna forma lekcji 
zmuszającej do refleksji i wyciągnięcia wniosków. 

 

Anna Gałuszka 

Dzień trzeci. Żyć, aby kochać. 

O statni dzień rekolekcji wielkopostnych rozpo-
częliśmy od wspólnej modlitwy na apelu po-

rannym i sprawdzeniu obecności. Następnie wszy-
scy udaliśmy się na spotkanie, któremu przyświeca-
ło hasło:  „Być, aby walczyć". Ksiądz Roman Chyliń-
ski przywołał historię Dawida, który pokonał  
Goliata. Dokonał niemożliwego dzięki łasce Ducha 
Świętego, którą był napełniony. Rekolekcjonista pod-
kreślał jak ważna jest obecność Ducha Świętego  
w naszym życiu. Przeszkodą do otrzymania wszel-
kich Jego łask jest trwanie w grzechu ciężkim i nie-
przebaczenie.  

Po krótkiej przerwie, mieliśmy okazję wysłu-
chać świadectwa księdza Romana jako egzorcysty. 

Ostatnim punktem naszych rekolekcji była oczywi-
ście Eucharystia. Wspólnie zgromadzeni na modli-
twie powierzaliśmy nasze sprawy Panu Bogu i dzię-
kowaliśmy za przeżyte rekolekcje. Ksiądz głosząc 
kazanie, przeciwstawił dwie postawy - chrześcijani-
na obserwatora i chrześcijanina świadka. Zachęcał 
nas do przyjęcia aktywnej postawy i „trwonienia" 
życia z sensem. Mówił, że każdy z nas jest winnicą 
Pana i powinniśmy być wdzięczni za to, jacy jeste-
śmy, za nasze talenty i umiejętności. Ważnym mo-
mentem było również wspólne odśpiewanie pieśni 
uwielbienia. Każdy mógł podziękować za otrzymane 
podczas tych rekolekcji dary.  

 

Kamila Idzik, Martyna Symula  
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Finał konkursu „Gimnazjalny Poliglota”  

W  dniu 10 marca odbył się finał III edycji kon-
kursu „Gimnazjalny Poliglota". Do Powiato-

wego Zespołu Nr 2, popularnego „Chemika", zjecha-
li się uczestnicy z 25 szkół gimnazjalnych z całego 
powiatu. Wśród 70 uczestników naszą szkołę repre-
zentowały trzy uczennice: Katarzyna Sokal (2Ga), 
Karolina Figa (3Gb) i Natalia Świerguła (3Ga). Finał 

poprzedziła zacięta rywalizacja, podczas której 
dziewczęta pokonały 430 uczniów. Test trwał 90 mi-
nut i wymagał doskonałej znajomości języków, an-
gielskiego i niemieckiego. Zwycięzcę poznamy  
3 kwietnia, a za nasze dziewczęta trzymamy mocno 
kciuki.  

 

Urszula Dziewońska 

 Zawody narciarskie 

W  czwartek 12 marca sześcioosobowa grupa 
narciarzy w składzie: Oliwia Kusak(2Ga), 

Mikołaj Kotowski(1Gb),Kacper Ledwoń(2Gc), Oskar 
Jędrzejewski (3Gc), Wojciech Kulak (1TM) oraz Pa-
tryk Pazdan (4TM) reprezentowała naszą szkołę na 
zawodach narciarskich w Istebnej organizowanych 
przez stowarzyszenie narciarzy OświęcimSKI. Opie-
kę nad młodzieżą sprawował nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, pan Adam Pająk.  

Choć byliśmy najmniej liczną grupą, zdoby-
liśmy dwa medale w konkurencji indywidualnej 
(slalom) i dwa wyróżnienia w konkurencji drużyno-
wej (suma zdobytych punktów). 

W kategorii gimnazjum złoty medal powę-
drował do Oskara Jędrzejewskiego (3Gc), który po-
pisał się niesamowitymi umiejętnościami narciarski-
mi i pomimo bardzo trudnych warunków narciar-
skich, zdeklasował pozostałych zawodników, wyka-
zując nad nimi przewagę czasową ponad 2.5 sekun-
dy. Należy też wspomnieć, iż drużyna gimnazjum  
w konkurencji drużynowej zdobyła 6. miejsce! 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
srebrny medal za zajęcie drugiego miejsca powędro-
wał do Wojciecha Kulaka (1TM), który doskonale 
poradził sobie z bardzo wymagającą trasą i trudny-
mi warunkami. Dodatkowo nasza trzyosobowa re-

prezentacja szkół ponadgimnazjalnych zajęła w kla-
syfikacji ogólnej 3. Miejsce, wyprzedzając między 
innymi PZ 3 i PZ 10. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie 
sportu! 

Patryk Pazdan  

ORATORIUM W AKCJI  

T egoroczne Forum Animatora Salezjańskiego od-
było się w dniach 28 grudnia—1 stycznia, pod 

hasłem „Młodość-Radość”. Do Tarnowskich Gór zje-
chało ponad 200 młodych ludzi z całej Polski. Zebrali-
śmy się tam, nie tylko po to, by poznać się nawzajem  
i wymienić doświadczeniami. Te cztery dni były rów-
nież czasem ciężkiej pracy i nabywania nowych umie-
jętności, które z pewnością przydadzą się przy pracy 
w oratorium. Uczestniczyliśmy w zajęciach Szkoły 
Animatora Salezjańskiego i warsztatach m.in. robienia 
różańców czy kabaretowej improwizacji. Codziennie 
zbieraliśmy się wszyscy na Mszy świętej i konferen-
cjach, co pozwoliło nam wzbogacić się duchowo i po-

Forum animatorów 
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Ferie w Krainie Lodu 

W  słoneczny poniedziałek  23 lutego o godzinie 9:00 rozpoczęła się 
w naszym oratorium zimowa półkolonia czyli Ferie w Krainie 

Lodu. Wychowawcy, animatorzy oraz dziewięćdziesięciu pięciu uczest-
ników zaczęło dzień od modlitwy prowadzonej przez księdza Tomasza 
Pańczyszyna. Później nastąpił podział na grupy. Każda z nich miała 
swoją nazwę. Gościliśmy między innymi Drużynę Olafa, Kulturalne 
Wieśki, Minionki, Biedronki były również Trole Przyjaciele i Grupa Po-
marańczy.  
 Potem spotkaliśmy się na obiedzie i pogodnym popołudniu 
pełnym zabaw, tańców i konkursów. I tak minął pierwszy dzień, a każ-
dy kolejny był pełen nowych wrażeń. Uczestnicy codziennie poznawali 
nową piosenkę, w grupach rywalizowali w kolejnych konkursach  
i świetnie się przy tym bawili. Jedną z głównych atrakcji była wycieczka 
do Figloparku do Bielska- Białej – „kulkowym szaleństwom” nie było 
końca. W piątek nadszedł dzień pożegnania. Niestety wszystko co do-
bre szybko się kończy. Grupy otrzymały nagrody, które zdobywały 
przez cały tydzień w konkursach. Dodatkowo każdy z uczestników 
otrzymał błękitną koszulkę z logiem oratorium. 
 Ferie w Krainie Lodu upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Zarówno wychowawcy, animatorzy jak i uczestnicy bawili się rewela-
cyjnie. Z niecierpliwością czekamy na półkolonie letnie. Do zobaczenia
                                                                                                                    

Żaneta Flasz 

mogło w podsumowaniu całe-
go roku. Mieliśmy także okazję 
wyszaleć się na bajkowo—
baśniowej zabawie sylwestro-
wej. Myślę, że ten czas dał 
nam niesamowicie wiele. Miej-
my nadzieję, że spotkamy się 
wszyscy w jeszcze większym 
gronie na obchodach 200 uro-
dzin ks. Bosko w Warszawie!  
 

Maria Trębacz 

W IEŚCI  Z  P ARAFII  

Błękitne niebo, piękne słońce, zero wiatru...   

W  dniach 16-19 lutego 2015r. Schola Canticum 
– junior oraz wierni przyjaciele spędzili feryj-

ny czas w Brennej. Przyjęły nas Siostry Maryi Nie-
pokalanej, które prowadzą w tej górskiej miejscowo-
ści Dom Rekolekcyjny i nie boją się rozgardiaszu, 
jaki może wprowadzić młodzieżowo – dziecięca 
grupa o bogatych temperamentach. 
 Pierwszy dzień to przede wszystkim pozna-
nie terenu oraz wyjście na lodowisko – dla niektó-
rych ubranie pierwszy raz łyżew na nogi i próba 

utrzymania się na nich. Wśród tej grupy najlepiej 
poradziła sobie sześcioletnia uczestniczka wyprawy 
– Maja. Wieczorem oczywiście odbyły się tańce inte-
gracyjne i kilka wesołych zabaw. 
 Wtorek był dniem narciarskim. Panowie 
instruktorzy narciarstwa i snowboardu mieli nad 
czym i z kim pracować gdyż chętnych do szusowa-
nia po wspaniale ośnieżonym stoku było sporo. Za-
witali także do nas w tym dniu ks. Proboszcz Marek 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Głuch i braciszek Ireneusz, którzy razem z nami spę-
dzili czas, jeżdżąc na nartach. Pogoda była wyśmieni-
ta: błękitne niebo, piękne słońce, zero wiatru i biel 
śniegu. Po skończonych śniegowych atrakcjach przy-
szedł czas na dziękczynną Eucharystię, którą 
w kaplicy sióstr odprawił ks. Proboszcz a potem na 
karnawałowy wieczór tańców oraz film „Bezcenny 
dar”. 
 W środę znów przywitało nas lodowisko, 
umiejętności były coraz lepsze, więc i wywrotek zwa-
nych „pingwinami” oraz „bałwanami” było coraz 
mniej. Po południu mieliśmy ciekawe zajęcia w Chle-
bowej Chacie w Górkach. Dowiedzieliśmy się cieka-
wych rzeczy o dawnym życiu w wiejskiej chacie 
i zagrodzie, braliśmy udział w warsztatach „Od zia-
renka do bochenka”, w czasie których samodzielnie 
piekliśmy podpłomyki i mogliśmy popróbować 
prawdziwego chleba na zaczynie. Dowiedzieliśmy się 
także wielu ciekawostek z życia pszczół i o powsta-
waniu miodu. Wieczorem zaś w kościele w Brennej 
Leśnicy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, w czasie 
której posypano nasze głowy popiołem. Wieczorem 
tańców nie było – mimo ferii pamiętaliśmy o szcze-
gólnym czasie wielkopostnym. Obejrzeliśmy film pt. 
„Niebo istnieje naprawdę”. 
 No i nadszedł czas pożegnania z Brenną, jesz-
cze ostatnie podrygi na lodowisku i… kierunek 
Oświęcim. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom: 
siostrom, które nas przyjęły, ks. Proboszczowi Marko-
wi za życzliwość i pomoc, wychowawczyniom Moni-
ce (Betty) i Sylwii oraz panu Józkowi. 
 A za rok… może znów Brenna???  
                                

Dzieciaki i s. Małgorzata 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które 

podnoszą nas, gdy nasze skrzydła za-

pom-niały, jak latać.” 

Zaufaj Panu już dziś! 

N iedziela 15 lutego była w naszej Parafii nie-
dzielą ewangelizacyjną za sprawą Szkoły 

Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska – Białej. 
Przez cały dzień, na każdej Mszy Świętej głoszone 
Słowo Boże skłaniało do refleksji nad swoim życiem. 
Wniosek jest jeden: Jezus nie jest najlepszym zbawi-
cielem – JEZUS JEST JEDYNYM ZBAWICIELEM! 
Jezusowi powierzyliśmy swoje problemy, z którymi  
się zmagamy, naszemu Panu zaufaliśmy. 

Pan Jezus przemówił do nas tego dnia na 
dwa sposoby: poprzez Słowo Boże, ale również po-
przez świadectwa tych, którzy Mu już w pełni zau-
fali i pozwolili działać w każdym aspekcie swojego 
życia. 

Ewangelizacja podczas Mszy Świętej to nie 

Niedziela ewangelizacyjna i wieczór chwały  

w Oświęcimskim Sanktuarium  
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FELIETON Kobieta—instrukcja obsługi  

wszystko. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem 
Wieczoru Chwały z udziałem Zespołu Szkoły Ewangeli-
zacji Cyryl i Metody. Młodzi ludzi porwali nas swoim 
zaangażowaniem i charyzmą, zachęcili do Uwielbienia 
poprzez zaangażowanie się w śpiew. Parafianie odpo-
wiedzieli liczną frekwencją oraz świadectwami czego 
doświadczyli podczas tego wieczoru Chwały i Uwielbie-
nia. 

 
Helena Drabczyk 

D zień kobiet. Dzień czczący wszystkie istoty 
rodzaju ludzkiego płci żeńskiej. Każda dziew-

czyna na niego czeka, prawda? Każda chce dostać 
kwiatka, cukierka, czekoladę… Coś w każdym razie 
dostać, coś, co sprawi jej radość i pokaże, że „patrz, 
chłopcy pamiętali!”. Dziewczyny są jednak bardzo 
różne. Jedna, gdy dostanie czekoladę i długopis, 
będzie przeszczęśliwa – naje się i jeszcze dostała coś 
praktycznego, a inna powie, że to prezent bardziej 
w stylu dla chłopaków, a sama wolałaby dostać na 
przykład kwiatka albo bransoletkę. Drodzy Panowie 
(którzy czytacie ten tekst), apeluję do was i wygła-
szam łopatologicznie: Dopóki BARDZO DOBRZE 
nie poznacie danej dziewczyny NIE KUPUJCIE JEJ 
ABSOLUTNIE NIC. Dlatego właśnie opłaca się roz-
mawiać z dziewczynami o tak zwanym „czym-
kolwiek”, chociażby na przerwie.  
        Nie jesteście mistrzami w domyślaniu się, o co 
kobiecie akurat chodzi i nie jesteście też w stanie 
zadowolić wszystkich pań w waszej klasie raz a do-
brze. Zawsze znajdzie się kilka takich, które będą 
miały jakieś „ale” do tego, co dostały. Dlatego trzeba 
zawsze kupować coś, co nie będzie „zbyt badziew-
ne” ani za drogie (co oni chcą w takim razie na 
dzień chłopaka???). Jeżeli jednak w przyszłości bę-
dziecie się zaznajamiać z jakąś panią, miejcie na 
uwadze kilka rzeczy: co lubi, w co się ubiera, nawet 
czego słucha, jakimi przedmiotami się otacza  
i w jaki sposób mówi. Jeżeli będziecie zwracać uwa-
gę na te rzeczy, na pewno o wiele łatwiej będzie 
wam wybrać prezent dla swojej siostry/ dziewczy-
ny/kuzynki/mamy/reszty. W zależności od tych 
czynników trzeba zabrać się do wybierania innego 
prezentu. To już zakrawa o rozumienie psychologii 
kobiecej, a to jest trudna sztuka – każdy przedmiot, 
który wydaje się być dobry, trzeba ocenić pod każ-
dym możliwym kątem. Trzeba chociażby na siłę 
dostrzegać jego wady, zalety i wymyślać każdy 
możliwy scenariusz na temat tego, co dziewczyna 
może poczuć albo pomyśleć,  gdy to dostanie (jak 
wiecie, Panowie, my kobiety lubimy dorabiać sobie 
teorie spiskowe do najmniejszej pierdółki) i dopiero 

gdy ma się stuprocentową pewność, że prezent się 
nada, możemy go zakupić/zrobić. Przy okazji do-
wiecie się, dlaczego tak wiele czasu dziewczyny 
spędzają na zakupach.  
        Dlatego też trzeba podczas znajomości zadawać 
kobiecie dużo pytań, a najlepiej wymieniać się infor-
macjami (wtedy być może i one będą widzieć w tym 
zysk). Jednak nie należy robić z tego klasycznej wy-
liczanki: „Jaki lubisz kolor?”, „A lubisz żaby?”, 
„Jakie lubisz kwiatki?”, bo niestety wtedy dziewczy-
na od razu się domyśli, że chcecie coś jej kupić. Dla-
tego należy działać z bardzo dużą ostrożnością.  
Oczywiście właśnie z takich względów o wiele ła-
twiej jest kupować prezent kobiecie, którą się zna 
bardzo długo (nie trzeba zadawać pytań). Rzecz 
jasna można też dokładnie ją obserwować, ale jest to 
proces wyjątkowo czasochłonny i dość męczący. Bez 
notatek się nie obejdzie. 
        Jednak każda kobieta zasługuje na to, by jej mi-
mo wszystko ten prezent kupić. Każda jest księż-
niczką. No może…czasem żabą.  

Julia Klimek 
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  Autorom zdjęć wykorzystanych w publikacji serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów. 

Kim są „Żołnierze Wyklęci” i dlacze-

go Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” obchodzimy 1 marca? 

W czasie II wojny światowej na tere-

nie okupowanej Polski powstało Polskie 

Państwo Podziemne związane z rządem na 

emigracji. Jego strukturę wojskową stanowi-

ła Armia Krajowa. Po jej rozwiązaniu  

w 1945 r. część żołnierzy nadal działała  

w konspiracji, najpierw w organizacji 

„Niepodległość”, a następnie „Wolność  

i Niezawisłość”. Po wojnie żołnierze ci stali 

się członkami antykomunistycznego pod-

ziemia. Tym razem walczyli z reżimem ko-

munistycznym w Polsce. Żołnierzy Armii 

Krajowej traktowano jak zdrajców. Sądzono 

ich w procesach jawnych, wydając wyroki 

długoletniego więzienia. Były też procesy 

niejawne, tzw. odpryskowe, podczas któ-

rych wydawano na nich wyroki śmierci. 

Władze komunistyczne starały się ich znisz-

czyć przede wszystkim moralnie w oczach 

społeczeństwa. Ci, którzy przeżyli, byli oby-

watelami drugiej kategorii.   

Po upadku komunizmu w Polsce 

nazwano ich „Żołnierzami Wyklętymi”. Na 

taki właśnie los skazały ich władze komuni-

styczne. Ustanowiono także Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Wy-

brano  1 marca, ponieważ tego dnia w 1951 

roku w warszawskim więzieniu na Mokoto-

wie zastrzelono siedmiu członków zarządu 

organizacji „Wolność i Niezawisłość”, która 

wywodziła się ze struktur Armii Krajowej. 

Był to symboliczny koniec jej działalności. 

Po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci” 

Żołnierzy Wyklętych” obchodzony był  

w 2011 r. 

 

R. J.  

 KĄCIK  HISTORYCZNY  

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.”  

Otwórzmy serca na tajemnicę Paschalnej Ofiary, 

uwielbiajmy Tego, który przezwyciężył ludzki 

grzech i śmierć, by dać nam nadzieję. Niech radość 

wielkanocnego poranka wypełni nasze życie i prze-

mienia je, abyśmy, idąc za Zmartwychwstałym 

Chrystusem, zaznali wiecznej radości. 

WESOŁYCH ŚWIĄT 

życzy  Redakcja 


