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Ilu jest obecnie uczniów Jezusa na świecie?  

 Trwamy w radości wielkanocnej. Liczni 

wierni w czasie Świąt Wielkanocnych w naszych 

kościołach wskazują, że jest nas jako uczniów Je-

zusa wielu. Czy jednak przybywa chrześcijan na 

świecie? Zadanie głoszenia Ewangelii spoczywa 

na każdym człowieku ochrzczonym w imię Trój-

cy Świętej. Kolejne roczniki opuszczają naszą 

szkołę. Polecajmy w modlitwie naszych kolejnych 

absolwentów, aby wiara była ich siłą i dawała im 

poczucie radości z dzielenia się Dobrą Nowiną  

o Zbawieniu z innymi ludźmi.  

Na świecie wzrosła liczba katolików, jed-

nocześnie jest nieco mniej kleryków i sióstr za-

konnych. Najwięcej wiernych Kościoła katolickie-

go mieszka w obu Amerykach – mianowicie 63,6 

proc., a najbardziej dynamicznie Kościół rozwija 

się na Czarnym Lądzie. Dane te zawierają opubli-

kowane właśnie dwa najnowsze roczniki Kościoła 

– papieski i statystyczny („Annuario Pontificio 

2015” i „Annuario Statistico 2013”). 

Na świecie żyje 1 mld 254 mln katolików. 

Ich liczba w latach 2005-2013 wzrosła o 12 proc., 

czyli o 139 mln. Odsetek katolików w stosunku 

do ogółu mieszkańców naszej planety wynosi 

obecnie 17,7 proc.  

 Jednocześnie twórcy roczników oceniają, 

że poza oficjalnymi danymi jest ok. 5 mln wier-

nych, gdyż istnieją kraje, skąd do Watykanu nie 

docierają wiarygodne dane na ten temat. Są to 

chociażby Korea Północna, Wietnam czy Chiny. 

Najbardziej dynamicznie rozwija się Kościół  

w Afryce, gdzie w badanym okresie liczba wier-

nych wzrosła o ponad 30 proc., a także w Amery-

ce (+ 10,5 proc.) i Azji (+ 17,4 proc.). Dane poka-

zują jednocześnie, że na świecie dochodzi do co-

raz bardziej systematycznego zastępowania bi-

skupów misyjnych duchowieństwem lokalnym.  

 Stale wzrasta też liczba kapłanów, przy 

czym przyczyniają się do tego przede wszystkim 

Kościoły lokalne w Afryce, Azji i częściowo  

w obu Amerykach, utrzymuje się natomiast nadal 

spadek liczby księży w Europie. Nastąpił zara-

zem duży przyrost liczby diakonów stałych –  

o ponad tysiąc: obecnie jest ich 43.195. Z różnym 

nasileniem, w zależności od kontynentu, spada 

jednocześnie liczba osób zakonnych i seminarzy-

stów.  

Ciekawe jest zarazem rozłożenie geogra-

ficzne księży, nieproporcjonalne do liczby wier-

nych. W Europie pracuje obecnie ponad 44 proc. 

wszystkich księży, a wierni na Starym Kontynen-

cie stanowią mniej niż jedną czwartą katolików 

świata. 

 
KS. JAN DUBAS 

Ewangelia wg św. Jana 20,19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Du-
cha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

Dzień św. Patryka 

BARBARA HARMATA 

17 marca każdy człowiek może poczuć się 
jak Irlandczyk. Obchodzimy wtedy dzień św. Patry-
ka, który jest patronem Irlandii.  

Już na porannym apelu mogliśmy wysłu-
chać krótkiej historii dotyczącej tej ważnej postaci  
w życiu Kościoła (po św. Mikołaju i św. Walentym 
jest najbardziej znanym świętym), a poza tym w tym 
dniu – zgodnie z tradycją - naszą szkołę zdomino-
wał kolor zielony. „Niespodzianki” czekały również 
na uczniów na długiej przerwie - czynne było stoi-
sko, które przykuwało uwagę swoim niecodzien-
nym wystrojem. Charakterystyczną cechą była oczy-
wiście trójlistna koniczyna będąca symbolem Irlan-
dii. Uczniowie, którzy mieli na sobie coś zielonego, 
mogli skosztować przepysznych, różnorodnych 
smakołyków. Natomiast ci bardziej ambitni brali 
udział w quizie przygotowanym specjalnie na tę 
okazję i mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody.  

Z pewnością był to miły dzień dla wszyst-
kich uczniów naszej szkoły. 

 
  

 

Konkurs Historyczny „Krąg” rozstrzygnięty  

  Znane są już wyniki Konkursu Historyczne-
go „Krąg”. Spośród uczniów gimnazjum I miejsce 
zajęła Oliwia Kusak z klasy 2Ga oraz Adriana 
Siembida z klasy 2Gc, a dyplomy wyróżnienia 
otrzymały uczennice: Katarzyna Oniszczuk z klasy 
2Ga oraz Alicja Stężowska i Natalia Niegłos - obie 
z klasy 2Gc.  
 Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężył Bartłomiej Majda z klasy 1 tm. Dyplomy 
wyróżnienia otrzymali uczniowie: Tomasz Fabia   

i Kordian Łysak - obydwaj z klasy 2Lc. 
 Wymienieni uczniowie oprócz dyplomów 
otrzymali również nagrody książkowe. Uczestnicy 
konkursu musieli wykazać się bardzo dobrą znajo-
mością historii Polski oraz wiedzą dotyczącą historii 
naszego regionu. 

Laureatom serdecznie gratulujemy!  
 
  

KATARZYNA KLĘCZAR 

Z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim  

18.03.2015 r. wszystkie klasy matematyczne  
z naszej szkoły wzięły udział w dniach otwartych 
wydziałów matematyki i informatyki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim.  

Pomimo wczesnej godziny wszyscy stawili 
się na poranną zbiórkę o 6.30 i razem z opiekunami 
wyruszyli do Krakowa.  
 Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na 
grupy i o 9.00 zaczęliśmy zwiedzanie. Przez cały 
dzień mieliśmy możliwość uczestniczenia w rozmai-
tych zajęciach. Wysłuchaliśmy m.in. bardzo cieka-

wego wykładu dr. Jacka Lembasa dotyczącego ro-
dzajów szyfrów i sposobów szyfrowania, a dzięki 
dr. hab. Wojciechowi Słomczyńskiemu dowiedzieli-
śmy się o sposobach głosowania i przeprowadzaniu 
wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Po-
nadto mogliśmy poszerzyć naszą wiedzę podczas 
interesujących warsztatów z zakresu matematycz-
nych iluzji, sofizmatów, wirtualnej rzeczywistości na 
przykładzie OpenGL czy strategii w grach dwuoso-
bowych. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Wycieczkę zakończyliśmy w krakowskim 
McDonaldzie, gdzie przez 40 minut mogliśmy 
„delektować się”  odmrażanymi  specjałami. Po po-
wrocie do Oświęcim z wyrazu twarzy nauczycieli  
i uczniów można było poznać, że wycieczka należała 
do bardzo udanych i dostarczyła wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń. 
  

  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

STANISŁAW JUSZCZYK 

Konkurs Matematyczny „Kangur”  

 19 marca blisko pięćdziesięcioosobowa 
grupa uczniów naszej szkoły zmierzyła się z zada-
niami Międzynarodowego Konkursu Matematycz-
nego „Kangur”. Uczniowie podczas tej manifestacji 
matematycznej w naszej szkole zmagali się z zada-
niami wymagającymi umiejętności logicznego my-
ślenia. Udział w konkursie był formą intelektualnej 
zabawy, a wyniki rywalizacji poznamy w czerwcu.  

MARTA KORCZYK 

Miłość w wierszu i piosence  

Miłość istniała od zawsze i istnieć będzie, 
dopóki nie zginie człowiek. Jak długo każdy z nas 
będzie żył, tak długo będzie kochał i nienawidził, 
pałał namiętnością i rzucał błyskawice gniewu. Mi-
łość jest częścią życia człowieka, tak jak jego częścią 

jest sen czy posiłek. Każdy z nas zapewne nieraz 
zastanawiał się nad tym, czym ona właściwie jest, 
jakie są jej skutki, jak przychodzi i dlaczego czasem 
odchodzi.  

Miłość... słowo, które na naszych ustach po-
jawia się niemal co dzień. Jaka jest jednak jej istota? 
Co kryje się za tym pojęciem? Dlaczego jest dla nas 
tak ważna? Odpowiedzi na te pytania próbowali 
udzielić zarówno sławni, jak i mniej znani pisarze, 
poeci, filozofowie i teologowie od najdawniejszych 
czasów aż po współczesne.  

 19 marca, w ramach Oratoryjnego Czwart-
ku, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski i Poe-

zji Śpiewanej pod hasłem „A ja cię pochwycę ser-

cem jak ramieniem”. Uczestnicy konkursu wier-
szem, piosenką i muzyką skłonili nas do głębokiej 
refleksji nad naturą miłości. Uczniowie prezentujący 
przygotowane utwory poprzez oryginalną interpre-
tację tekstów zbudowali niepowtarzalny nastrój. 
Swoimi wykonaniami głęboko poruszyli serca słu-
chaczy. Mimo stresu, jaki towarzyszył niektórym 
wykonawcom, każdy z uczestników dał z siebie 
wszystko i zaprezentował się jak najlepiej.  

Jak każdy konkurs, tak i nasz wyłonił naj-
lepszych, którzy szczególnie przykuli naszą uwagę. 
Trudnego zadania oceny dwudziestu jeden wyko-
nawców dokonało jury w składzie: ks. dyrektor Ze-
non Latawiec, pani dyrektor Maria Miśkiewicz, pani 
Elżbieta Szczęśniak, pani Monika Norek oraz Kata-
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rzyna Chajdas. W kategorii poezji śpiewanej I miej-
sce zajęła Karolina Obstarczyk, która wykonała pio-
senkę Agnieszki Osieckiej Miasteczko cud. II miejsce 
zdobyła Kinga Borycka, prezentując utwór Chłopak  
z drewna (również A. Osieckiej). III nagroda powę-
drowała do rąk Joanny Foltyn, która zaśpiewała 
filmowy szlagier sprzed lat Uciekaj, moje serce. 

W kategorii recytacji jury przyznało trzy 
pierwsze miejsca: Adeli Szczerbowskiej za interpre-
tację wiersza Jeżeli jest A. Osieckiej, Stefanowi An-

druszko za Brzoskwinie Felicji Kruszewskiej oraz 
Aleksandrze Szafron za wykonanie utworu Spiesz-

my się Jana Twardowskiego. Przyznano także 
„słodką” Nagrodę Publiczności. Najwięcej fanów na 
widowni zdobył Dominik Kolber, który wyrecyto-
wał wiersz Aleksandra Błoka Czekasz namiętnie. Jak 
widać, najpopularniejszym autorem na tegorocznym 
konkursie była Agnieszka Osiecka.   

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie 
dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie 
się do konkursu, a zwycięzcom gratulujemy. Dzię-
kujemy również Asi i Kubie za poprowadzenie tego 
spotkania. 
  

ANGELIKA WALIGÓRA 

„SPRAWNY W ZAWODZIE” 2015  

 W dniach 19-20 marca 2015 roku w Zespole 
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego  
w Oświęcimiu odbył się trzeci ogólnopolski konkurs 
„Sprawny w zawodzie” – stolarz i technik technolo-
gii drewna. 
 Uczestnicy nie tylko musieli się wykazać 
ogromną wiedzą teoretyczną, ale również zaprezen-
tować swoje umiejętności praktyczne. Głównym ce-
lem tego konkursu organizowanego we współpracy 
z Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydow-
skiej było rozpowszechnianie szkolenia zawodowe-
go oraz zainteresowanie młodzieży kształceniem  
w branży drzewnej. 
 Starania organizatorów znalazły również 
poparcie u władz samorządowych i oświatowych, 
które objęły patronat nad przedsięwzięciem. Należy 
tu wymienić i podziękować takim instytucjom, jak: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Małopolski Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświa-
ty, Starosta Powiatu Oświęcimskiego i Starosta Po-
wiatu Wadowickiego, Prezydent Miasta Oświęcimia, 
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wójt Gmi-
ny Oświęcim. Należy także wspomnieć, iż trzeci 
ogólnopolski konkurs honorowym patronatem obję-
ła Pani Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska 
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 Organizatorzy zadbali, by laureaci i uczest-
nicy zostali odpowiednio nagrodzeni, a to wszystko 
za sprawą wsparcia otrzymanego od firm działają-
cych nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również 
ogólnokrajowym, które czynnie wsparły działania 
promowania szkolnictwa zawodowego w naszym 
kraju. Są to firmy: FESTOOL z siedzibą w Warsza-
wie, CASTORAMA – Oświęcim (które już po raz 
trzeci sponsorują nagrody dla laureatów) oraz fir-
my:  GTV i  HÖGERTtechnik z Warszawy. 
 Nie należy również zapomnieć o cennym 
wsparciu ze strony firm „Skawa” z Wadowic oraz 
„Aksam” z Osieka koło Oświęcimia, które zadbały  
o to, by uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. 
Na  wdzięczność ze strony organizatorów konkur-
sów zasługują również nasi patroni medialni: 

„Gazeta Przemysłu Drzewnego”, „Lakiernictwo 
PRZEMYSŁOWE” ,  „ P r o f e s j o n a l n y  P a r -
kiet”,  „Drewno.pl” , „MEBEL NEWS” oraz 
„MEBLARSTWO.PL” , „PRODUKCJAMEBLI.PL” , 
„ E - ha n de ld re w n e m” ,  „ B I Z NE S me b le . p l” 
oraz  „Meble.pl”, dzięki którym konkurs staje się 
rozpoznawalny  w branży drzewnej. 
 Nie należy zapomnieć o cennym wsparciu 
uczelni wyższych:  Dziekana Wydziału Technologii 
Drewna z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz Dziekana Wydziału Technologii Drewna Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

  
WYNIKI:  

„Sprawny w Zawodzie” – Stolarz  
1. miejsce - Piotr  Gucwa  Zespół Szkół Zawodo-
wych im. Stanisława Staszica w Grybowie. 
2. miejsce - Gabriel Władysław  Turała Zespół Szkół 
nr 2 w Wadowicach. 
3. miejsce - Piotr Bogdał Zespół Szkół Budowlano-
Drzewnych im. Armii Krajowej  w Żywcu. 
  
I  wyróżnienie - Jan Ochman  Zespół Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. 
II wyróżnienie - Kacper Maciejczyk Zespół Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego   
w Oświęcimiu 
  

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

http://drewno.pl/
http://meblarstwo.pl/
http://produkcjamebli.pl/
http://meble.pl/
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„Sprawny w Zawodzie” –  
Technik Technologii Drewna 

1. miejsce - Piotr Kóska Zespół Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 
2. miejsce - Kamil Faruga Zespół Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 
3. miejsce - Dominik Kania Zespół Szkół Zawodo-
wych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 

 
I wyróżnienie - Marcin Turbak  Zespół Szkół Tech-
nicznych im. Bohaterów Września 1939r.  
w Kolbuszowej 
II wyróżnienie - Ronald Bociąga  Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Dobrodzieniu   

 
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

ALEKSANDRA PIWOWARCZYK 

Dni, od 23 do 29 marca, upływały pod ha-
słem „Dni Otwartych ECDL” organizowanych 
w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeń-
stwa Informacyjnego. 

 Nasza szkoła posiadająca Laboratoria 
ECDL, współpracująca na co dzień z Krakowskim 
Centrum Egzaminacyjnym przy Firmie Biś Compu-
ters, jak co roku miała swój udział w działaniach 
promujących wśród uczniów  produkty ECDL.  

Egzaminy ECDL cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Młodzież decyduje się na zdawanie eg-
zaminów, które zdane z powodzeniem, stwarzają 
możliwość uzyskania Certyfikatu ECDL Profile. Nie 

mniejszym zainteresowaniem cieszą się również 
egzaminy ECDL Advanced. Nasza młodzież z klas  
o profilu matematyczno - informatycznym zyskuje 
na lekcjach informatyki gruntowne podstawy do 
tego, by z niewielkim wkładem swojej pracy podjąć 
takie wyzwanie.        

 23 marca na apelu porannym wicedyrektor 
szkoły, Artur Pelo, zachęcał uczniów do wzięcia 
udziału w Barometrze Kompetencji Informatycz-
nych, co spotkało się z ich dużym odzewem. Baro-
metr jest testem, na bazie którego młodzież mogła 
sprawdzić swoje umiejętności. Dla uczniów, którzy 
otrzymali w Barometrze najwyższe wyniki, przewi-
dziane były Vouchery na wybrane egzaminy z puli 
wchodzącej w skład ECDL Core i  ECDL Advanced. 
Krakowskie Centrum Egzaminacyjne jako organiza-
tor Dni Otwartych ECDL przygotowało również 
upominki dla uczniów, którym nie udało się zdobyć 
Voucherów, a których wyniki były również zadawa-
lające.  

Nagrody i vouchery uroczyście wręczone 
zostały przez księdza dyrektora Zenona Latawca na 
apelu porannym 1 kwietnia.   

Dni Otwarte ECDL 

JOLANTA OKARMUS 

Konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”  

 25 marca w Tychach odbyło się podsumowanie XVII Międzyna-
rodowego Konkursu Plastycznego „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI 
TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka.  Honorowy patronat objęło Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej oraz dr Piotr Cywiński - dyrektor Pań-
stwowego Muzeum  Auschwitz-Birkenau. W tym roku spośród 893 na-
desłanych prac do nagród i wyróżnień zakwalifikowały się prace 
uczniów z naszej szkoły: 
Nagroda: 

ROMANA ŻMUDA z klasy 3Gc 

Wyróżnienie: 

WOJCIECH NITKA z klasy 1Lc 

Wyróżnienie przez kwalifikację do wystawy: 

SZYMON LECH z klasy 3Ga 

MONIKA PENCKO z klasy 3Gc 

MICHAŁ RUTKA z klasy 3Ga 
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25 marca dwudziestoczteroosobową grupą 
udaliśmy się do Teatru Słowackiego w Krakowie na 
spektakl muzyczny pt. „Bracia Dalcz i S-ka" w reży-
serii Wojciecha Kościelniaka. Sztuka zrealizowana 
na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-
Mostowicza przeniosła nas w czasy dwudziestolecia 
międzywojennego. Opowiada ona historię dwóch 
kuzynów: Krzysztofa i Pawła Dalczów, którzy ry-
walizowali ze sobą o władzę w firmie po samobój-
czej śmierci poprzedniego właściciela. Bohaterowie 
ciągle zaskakiwali nas coraz bardziej wyrafinowany-
mi oszustwami i intrygami. Równie zaskakujący  
i nieprzewidywalny w finale okazał się wątek miło-
sny (zwłaszcza gdy stało się jasne, że Krzysztof to 
kobieta!). Pełna niezwykłych zdarzeń fabuła, pomy-
słowa scenografia, a przede wszystkim muzyka  
i piosenki oddające klimat czasów międzywojen-
nych złożyły się na niesamowite teatralne przeżycia. 
Sztuka Wojciecha Kościelniaka skłoniła nas do re-
fleksji na temat sensu dążenia do celu za wszelką 

cenę. Myślę, że był to bardzo udany „wieczór z kul-
turą”. Z niecierpliwością czekamy na następny! 

 
  

TOMASZ SOSNOWSKI z klasy 3Gb 

JOANNA URBAŃCZYK z klasy 3Gc 

MARTA WILCZYŃSKA z klasy 2Ga 

 W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy 
wzruszającej relacji wojennych i obozowych losów, 
które przedstawili nam byli więźniowie - Barbara 
Puc, Jerzy Maria Ulatowski oraz Artur Krasnokucki. 
Oprócz tego mieliśmy możliwość obejrzenia prezen-
tacji multimedialnej przedstawiającej wiele fotografii 
z prywatnych archiwów oraz kilkanaście prac z tej  
i wcześniejszych edycji konkursów. Wyczekiwanym 
punktem uroczystości było ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom. Na 
zakończenie wszyscy obejrzeliśmy niezwykle wy-
mowną etiudę zatytułowaną „Okruchy pamięci”. 
Udaliśmy się również na wystawę pokonkursową  
i poczęstunek, a chętni mieli możliwość uczestnicze-
nia w wycieczce do Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

Wieczór z kulturą w Teatrze Słowackiego  

JOANNA URBAŃCZYK 

NATALIA STANCLIK 

Poznańskie Targi MotorShow  

          9 kwietnia 2015 r. klasy 1 i 2 
tps wraz z opiekunami: p. Jolantą 
Okarmus, p. Moniką Norek oraz 
p. Stanisławem Żakiem udały się 
na dwudniową wycieczkę do 
Poznania. Wyjechaliśmy około 
godziny 11:30, a dotarliśmy  
o 19:00. Na miejscu, po zakwate-
rowaniu w hotelu, zjedliśmy ko-
lację i poszliśmy zwiedzić to 

piękne miasto. Następnego dnia 
rano po śniadaniu udaliśmy się 
na targi Motor Show, które były 
głównym celem naszego wyjaz-
du. Mieliśmy okazję pozachwy-
cać się tam najnowszymi super-
samochodami, m.in. McLaren, F 
errari, Lamborghini, Porsche, 
Aston Martin, Rolls-Royce, a na-
wet bolida F1 Mercedesa. Na tar-

gach miało miejsce również wiele 
polskich premier m.in. Audi Q7, 
Porsche Cayman GT4, Jaguar XE, 
Renault Kadjar, Seat Leon ST Cu-
pra, Toyota Auris oraz konkuru-
jące ze sobą potężne BMW M6 
Coupe i Mercedes GLE Coupe. 
Oprócz samochodów swoje sta-
nowiska zaprezentowali m.in. 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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producenci quadów i motocykli 
np. Can-am oraz Kawasaki, które 
przedstawiło swój najnowszy 
model H2. Bez wątpienia najważ-
niejszym polskim wydarzeniem 
poznańskich targów jest prezen-
tacja Arrinery Hussarya33 - 
pierwszego krajowego genialne-
go samochodu skonstruowanego 
przez firmę Arrinera Automotive. 
Poza fabrycznymi modelami mo-

gliśmy także podziwiać tuningo-
wane i wyścigowe wersje moto-
cykli, quadów i aut. 
 Następnie, nadal będąc 
pod wielkim wrażeniem wszyst-
kiego, co zobaczyliśmy, wrócili-
śmy na obiad i wyruszyliśmy  
w drogę powrotną. Nasza przy-
goda pomyślnie zakończyła się  
w Oświęcimiu o godzinie 23:00. 
 
 
  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

MACIEJ ŁYSOŃ 

„Czytam, bo lubię”, czyli zmagania z „Dziadami”  

  10 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu odbył się kon-
kurs czytelniczy pt. „Czytam, bo lubię”. Naszą szko-
łę reprezentowały dwa dwuosobowe zespoły z gim-
nazjum i dwa z liceum. Wszyscy uczestnicy konkur-
su musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością 
przeczytanej lektury. W tym roku były to Dziady Ad-
ama Mickiewicza. Gimnazjaliści mieli za zadanie 
przeczytać cz. II słynnego dramatu oraz wykazać się 

znajomością biografii polskiego poety, natomiast 
uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli 
się z Dziadami drezdeńskimi, czyli częścią III.  
 Konkurs odbył się w dwóch etapach. Naj-
pierw wszystkie zespoły rozwiązały część pisemną, 
a następnie najlepsze drużyny przeszły do finału,  
w którym musiały odpowiedzieć na wylosowane 
przez siebie pytania. W grupie gimnazjalistów do 
drugiego etapu przystąpiło aż pięć zespołów z naj-
większa liczba punktów. Wśród nich znaleźli się 
uczniowie naszej szkoły: Kamil Elżbieciak i Filip 

Bliźniak z klasy 3Ga, którzy ostatecznie zajęli wyso-
kie IV miejsce. Trzy najlepsze drużyny ze szkół po-
nadgimnazjalnych, które zmierzyły się w finale, uzy-
skały maksymalną liczbę punktów w części pisem-
nej,  co dowodzi, jak wysoki był poziom konkursu. 
Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej otrzymali na-
grody książkowe oraz dyplomy. Dziękujemy przede 
wszystkim pani Katarzynie Stężowskiej oraz pani 
Marzenie Krawczyk za przygotowanie nas do tego 
konkursu.                                                                                                               
 

ALEKSANDRA KOSOWSKA 

Sześć bardzo pracowitych miesięcy   

  „Ze wszystkich widowisk ludzie najbar-
dziej lubią teatr i cyrk, bo to są najwierniejsze zwier-
ciadła ich życia złożonego z udawania, zręczności 
i błazeństw”. Tymi słowami polskiego pisarza Alek-
sandra Świętochowskiego pozwolę sobie rozpocząć 
artykuł. Teatr jest piękną formą sztuki, gdyż potrafi 
rozweselić i doprowadzić do łez wzruszenia w prze-
ciągu kilku minut. Wspólnie z grupą uczniów stara-
liśmy się stać aktorami, którzy swoją grą wyzwolą te 
emocje wśród widzów. 
 Zacznijmy od początku. Wraz z pierwszym 
dzwonkiem roku szkolnego pani Róża Grzywacz 
rozpoczęła poszukiwania uczniów chcących poświę-

cić swój wolny czas, zabawić się w aktorów i wysta-
wić sztukę w języku angielskim. Ochotników nie 
zabrakło. Ostra selekcja wyłoniła dziesięć najlep-
szych osób. Kolejnym wyzwaniem stało się znalezie-
nie scenariusza, któremu na szczęście podołała  pani 
Róża. Była to interpretacja ponadczasowego dzieła 
Williama Szekspira „Romeo i Julia”. Od razu spo-
strzegliśmy potencjał, który kryła w sobie sztuka 
zatytułowana „Romeo and Juliet: Six very busy 
days” Roberta Winga. Rozpoczęły się próby, które 
były ogromnym wyzwaniem dla nas jako aktorów 
oraz dla pani Róży Grzywacz i pani Kamili Menżyk 
jako reżyserów. Musieliśmy wydobyć z naszego 
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wnętrza odwagę i odrzucić więzy skrępowania, aby 
zagrać swobodnie i przekonująco. Minęły tygodnie, 
zanim nasze dzieło zaczęło nabierać kształtów. Po-
mimo wielu trudności nie poddaliśmy się. Tygodnie 
zamieniły się w miesiące, a nasza sztuka była coraz 
bliższa perfekcji. 
 Naszym pierwotnym celem był X Jublieu-
szowy Krakowski Przegląd Małych Form Teatral-
nych w Języku Angielskim w Teatrze Groteska. 
Udaliśmy się tam pełni pozytywnych emocji  
i w bardzo dobrych humorach. Uśmiech gościł na 
twarzy każdego z nas. Stres zaczął się pojawiać, gdy 
zakładaliśmy nasze stroje w garderobie. Wyszliśmy 
na scenę i gdy kurtyna uniosła się, zrobiliśmy swoje. 
Otuchy dodawały nam reakcje widowni, która ba-
wiła się razem z nami. Każdy z nas zagrał najlepiej 
jak mógł. Rezultaty tego mogliśmy odczuć, gdy po 
skończonym przedstawieniu podchodziły do nas 
różne osoby, gratulując nam świetnej gry. Z niecier-
pliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Bar-
dzo ucieszył nas werdykt, że nasza koleżanka Maria 
Trębacz zdobyła nagrodę za najlepszą aktorkę dru-
goplanową. Okazało się, że to tylko wstęp, gdyż 
nadszedł czas na wyczytanie zwycięskiego przed-
stawienia. Emocje kumulowały się. Euforia przepeł-
niła nas, gdy okazało się, że zajęliśmy pierwsze 
miejsce, zdaniem jury bezsprzecznie. Czuliśmy ra-
dość i dumę, ponieważ nasze „dziecko”, czyli 
przedstawienie, odniosło tak duży sukces.   

 Wkrótce pojawiła się idea, aby zagrać przed 
naszą oświęcimską publicznością na tzw. Czwartku 
Oratoryjnym. Kolejny raz zabawiliśmy publiczność 
naszą grą. Naszym paniom reżyserkom, Róży Grzy-
wacz i Kamili Menżyk, wręczyliśmy symboliczne 
Oscary w podzięce za ogrom pracy, jaki włożyły  
w przygotowanie przedstawienia i zrobienia z nas 
aktorów. 

 Pani Róża poinformowała nas, że zostali-
śmy zaproszeni na III Ogólnopolski Przegląd Szkol-
nych Przedstawień Anglojęzycznych „Miniglobe”  
w Warszawie. Zmobilizowani krakowskim sukce-
sem zgodziliśmy się wspólnie, aby pojechać. Dzięki 
pomocy dyrekcji mieliśmy zagwarantowany trans-
port. Kolejny raz udaliśmy się w podróż w dosko-
nałych nastrojach. Gdy dotarliśmy, stres okazał się 
odrobinę większy z powodu rangi konkursu, w któ-
rym uczestniczyły szkoły z całej Polski. Nadszedł 
moment wyjścia na scenę i każdy z nas dał z siebie 
jeszcze więcej, co mogło wydawać się niemożliwe. 
Czuliśmy ogromną satysfakcję z powodu tego, co 
zrobiliśmy. Przedstawienie wyników konkursu wią-
zało się z wieloma emocjami. Wyróżnienie za grę 
aktorską otrzymali: Maria Trębacz, Karolina Szała-
śny oraz Kuba Stachura. Nadszedł czas na pierwsze 
miejsce w konkursie i ku naszej radości okazało się, 
że wygraliśmy! Kolejny raz mieliśmy powód, żeby 
wracać do domu w doskonałych nastrojach. 
 Nasza wspólna praca wydała owoc w posta-
ci wielkich sukcesów. Kierowały nami pani Róża 
Grzywacz oraz pani Kamila Menżyk. Naszą trupę 
teatralną tworzyli: Dominika Łysoń, Maria Trębacz, 
Karolina Szałaśny, Adam Brady, Karol Cupiał, Ka-
rol Lis, Kacper Kutera, Kuba Stachura, Norbert 
Żmuda oraz Krzysztof Domański. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni osobom, które nam pomagały i podnosiły 
nas na duchu dobrym słowem. 

KRZYSZTOF DOMAŃSKI 
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Słówko o wolności 

 Wolność jest jedną z najważniejszych warto-
ści. Niektórzy mówią, że życie jest najwyższą warto-
ścią, ale nawet życie oddawano za wolność.  Co jest 
warte życie bez wolności? Wie o tym doskonale każ-
dy, a szczególnie młodzież, gdyż jest ona bardzo 
wyczulona na wszelkie przejawy ograniczania wol-
ności. Atakiem na osobistą wolność młodego czło-
wieka jest niewątpliwie szkoła – mówi się nawet  
o obowiązku szkolnym do 18 roku życia. Czyli do 
osiągnięcia pełnoletniości należy się kształcić.  

Dla wielu osiemnastka jest magiczną liczbą. 
Wydaje się, że jak już osiągnę ten wiek, w świetle 
prawa będę dorosły, to przerwane zostaną wszelkie 
tamy, bariery i będę naprawdę wolny. Nikt do ni-
czego mnie nie zmusi. W pewnym sensie tak jest. 
Wchodząc w dorosłość, wyzwalamy się przecież 
stopniowo spod władzy rodziców, rzeczywiście  
w dniu osiągnięcia pełnoletniości moglibyśmy prze-
stać chodzić do szkoły, możemy spotykać się, z kim 
chcemy, cały dzień spędzić z laptopem na kolanach 
itp. W praktyce jest jednak tak, że w miarę upływu 
lat ta przestrzeń wolności nie poszerza się. Docho-
dzą trudności związane z pracą, rodziną, wychowy-
waniem dzieci... Jednym słowem nie jest możliwe 
życie bez obowiązków, a każdy obowiązek jest ja-
kimś ograniczeniem. Dosyć nieprzyjemna perspek-
tywa. Czy tak musi być? Czy wolność nie istnieje?  
I co właściwie znaczy to słowo? 

Według jednego ze współczesnych psycho-
logów wolność polega na dokonywaniu wyborów 

w takich okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy 
– jakiekolwiek by one nie były.  Można to nazwać 
„wolnością wewnętrzną”. Robię coś nie dlatego, że 
muszę, ale dlatego, że taki jest mój wybór, moja wo-
la, bo  tego chcę. To rodzaj wewnętrznej motywacji, 
który sprawia, że podejmujemy różne życiowe wy-
zwania, że jesteśmy zdolni wchodzić z innymi  
w różne relacje, wybieramy system wartości, we-
dług którego chcemy żyć. Ktoś, kto nie czuje ze-

wnętrznej presji, cieszy się tym, co robi, co jest dla 
niego ważne i interesujące. Angażuje się w wiele 
przedsięwzięć z poczuciem, że to jego własny wy-
bór.  

Motywacja wewnętrzna jest ważna w szko-
le. Łatwiej uczyć się tych przedmiotów, które lubi-
my, którymi się interesujemy. Warto pracować nad 
pozytywnym nastawieniem do trudnych czy nielu-
bianych przedmiotów. Jeśli pozostanie tylko przy-
mus i strach przed jedynką, to niewiele osiągniemy.  

Niektórzy boją się dokonywać wyborów, 
wolą, aby ktoś za nich podjął decyzję. Jest to tak na-
prawdę strach przed odpowiedzialnością. Wolność 
może przerażać, ponieważ wiąże się z decydowa-
niem o sobie i  braniem odpowiedzialności za wła-
sne wybory i decyzje. Ale tylko człowiek wewnętrz-
nie wolny (wolny także od nałogów, hazardu, tok-
sycznych relacji, szkodliwych przyzwyczajeń) może 
realizować swoje cele, może walczyć o lepszą przy-
szłość, może też udzielić wsparcia innym.  

Droga do wewnętrznej wolności jest trudna, 
warto jednak nią podążać, by móc żyć pełnią życia. 
Mówi o tym jedna z przypowieści Wschodu: 

Pewien wędrowny mnich przechodził wie-
czorem opodal wsi. Nagle zaczął go gonić nieznajo-
my człowiek, wołając: Daj mi kamień! Śniło mi się, że 
będzie tędy przechodził mnich, od którego dostanę cenny 
kamień i od tej pory już zawsze będę bogaty. Mnich wy-
jął z torby kamień, który znalazł w lesie: O to ci cho-
dzi? Proszę, kamień jest twój. Człowiek nie posiadał 
się z radości, bowiem był to największe diament, 
jaki kiedykolwiek widział. Porwał kamień i pobiegł 
przed siebie. Następnego dnia, gdy mnich szykował 
się do dalszej podróży, dostrzegł w oddali biegnące-
go człowieka, któremu podarował kamień znalezio-
ny w lesie. Obdarowany z daleka wołał do mnicha: 
Weź ten diament z powrotem! Daj mi to coś, co pozwoliło 
ci go z taką łatwością oddać... 

K.S. 

 15 kwietnia 2015 r. wszystkie trzecie klasy 
gimnazjum wraz z wychowawcami i katechetami 
wyruszyły na pielgrzymkę do Szczyrku.  
 We wspólnej Mszy Świętej, którą odprawiał 
nasz nauczyciel religii, ksiądz Zbigniew Buczek, od-
daliśmy w opiekę Matce Bożej Szczyrkowskiej na-
szych rodziców i nauczycieli, którzy przez trzy lata 
uczyli nas i wspierali. Homilia  skierowana była 
szczególnie do młodzieży, która w tym roku zdaje 

ważne egzaminy. Modliliśmy się o uzyskanie do-
brych wyników z testów gimnazjalnych oraz  
o szczęśliwe zakończenie roku szkolnego.   
 Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do 
groty na wspólny różaniec. Mamy nadzieję, że nasze 
gorące modlitwy zostaną wysłuchane!  
  

Pielgrzymka gimnazjalistów do Szczyrku  

WERONIKA SEREMET 

FELIETON 
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W IEŚCI  Z  P ARAFII  

Symbole Światowych Dni Młodzieży  
w Oświęcimskim Sanktuarium MBWW  

 Krzyż i ikona Matki Bożej są symbolami Świa-

towych Dni Młodzieży praktycznie od samego ich 

początku. Zgodnie z tradycją peregrynują po kraju 

bezpośrednio przed spotkaniem młodych. Jako że na-

stępne ŚDM będą miały miejsce w Krakowie, symbole 

od pewnego czasu znajdują się w Polsce. 

 10 marca ok. godziny 19:00 krzyż i ikona poja-

wiły się w kościele p.w. św. Maksymiliana w Oświęci-

miu. Po uroczystej Eucharystii rozpoczęło się całonoc-

ne czuwanie wzbogacone spotkaniem z raperem  

o pseudonimie „Bęsiu”. Następnego dnia symbole 

trafiły do kościoła sióstr serafitek, skąd, około godziny 

12:45, odebrała je młodzież z Oratorium i przeniosła 

pod Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wier-

nych, gdzie odbyła się Msza Święta z udziałem 

wszystkich uczniów naszej szkoły. Liturgii przewod-

niczył ks. Tomasz Kijowski SDB. Cała uroczystość 

przebiegała w atmosferze kontemplacji męki i śmierci 

Chrystusa oraz modlitwy w intencji ŚDM. 

 Symbole opuściły Oświęcim  tego samego 

dnia około godziny 17:00 i udały się w dalszą piel-

grzymkę po kraju. 

  

JAN LELITO 
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„Pamięć nie dała się zgładzić” 

Zbrodnia katyńska 

 

5 marca 1940 r. wydany został rozkaz rozstrzelania polskich 

oficerów, którzy przebywali w obozach jenieckich na terenie Związku 

Radzieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez 

NKWD. Akcja masowego mordowania trwała od kwietnia do maja 

1940 roku Jeńców z Kozielska zamordowano w lesie w Katyniu  

i w piwnicach NKWD w Smoleńsku, z Ostaszkowa w piwnicach 

NKWD w Kalininie (dzisiaj Twer), a ze Starobielska w piwnicach 

NKWD w Charkowie. Zamordowano ok. 14500 polskich oficerów. 

Byli to zawodowi wojskowi i oficerowie rezerwy, którzy zostali po-

wołani do służby wojskowej po wybuchu wojny. Wśród nich byli 

m.in. lekarze, profesorowie, sędziowie, prokuratorzy, księża, dzienni-

karze. Ze wszystkich trzech obozów ok. 400  jeńców zostało wyłączo-

nych z eksterminacji. Wywieziono ich do obozu w Griazowcu, skąd 

zostali zwolnieni  po podpisaniu układu Sikorski-Majski w 1941 r. 

13 kwietnia 1940 r. Niemcy podali informację o odnalezieniu 

w Katyniu grobów polskich oficerów. Do Katynia przybyła między-

narodowa komisja złożona ze specjalistów medycyny sądowej. Prze-

prowadzona została ekshumacja, podczas której ustalono, że zbrodni 

dokonano wiosną 1940 r., kiedy teren ten był pod kontrolą Związku 

Radzieckiego i NKWD. Ekshumację przeprowadzili również w 1944 

r. Rosjanie. Ustalili, że zbrodni dokonano jesienią 1941 r. Tereny te 

zajęte były wtedy przez Niemców i to ich oskarżono o zamordowanie 

polskich oficerów. Co do losu oficerów z Ostaszkowa i Starobielska 

Polacy nie mieli już złudzeń. Przypuszczali, że też zostali zamordo-

wani, ale nie znali miejsca ich pochówku. Bardzo szybko narodziło 

się tzw. „kłamstwo katyńskie”. I chociaż prawda o Katyniu została 

wyeliminowana z książek i ze szkół, to przetrwała ona w pamięci 

polskiego społeczeństwa.  

13 kwietnia 1990 r. Związek Radziecki przyznał się do zbrod-

ni. Winą obarczono NKWD. Odnaleziono też masowe groby oficerów 

z Ostaszkowa w Miednoje i ze Starobielska niedaleko wsi Piatichatki. 

Cmentarze polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. znajdują się 

w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Ustalono również, że ponad 7000 

Polaków zamordowano w Mińsku i Kijowie. Określenie zbrodnia ka-

tyńska odnosi się do losu wszystkich zamordowanych Polaków.  

R. J.  
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