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Szkolna Kronika Wydarzeń...  

N astały prawdziwie letnie dni. Nie sposób już 
opędzić się od błogich myśli o wakacjach. Oj, 

będzie się działo... Mamy w perspektywie dwa mie-
siące laby, wypadów gdzieś bliżej i dalej, długich, 
ciepłych wieczorów, wolności od szkolnego dzwon-
ka i obowiązków. Wszyscy zasłużyli na odpoczy-
nek po dziesięciu miesiącach nauki i pracy.  

Dla każdego z nas był to w jakiś sposób rok 
szczególny: pierwszoklasiści odbyli prawdziwy 
chrzest bojowy i niech będą z siebie dumni ci, któ-
rzy tę próbę zaliczyli; maturzyści z liceum musieli 
zmierzyć się z nową formułą egzaminu; wszyscy 
uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych po-
dejmowali trudne decyzje dotyczące przyszłości; 
gimnazjaliści z klas trzecich wybierają szkołę śred-
nią (jeszcze tyle wątpliwości!); absolwenci szkół 
zawodowych musieli udowodnić swoje praktyczne 
umiejętności na kolejnych egzaminach.  Swoje obo-
wiązki dzielnie dźwigali również nauczyciele i dy-
rekcja, dzięki czemu ten nasz szkolny okręt pomyśl-
nie zawija do portu „Wakacje”. 

Wyjątkowość tego roku szkolnego przeja-
wia się także w postaci ważnych jubileuszów i rocz-
nic. Od trzech lat przygotowujemy się do obcho-
dów dwusetlecia urodzin księdza Bosko – patrona 
naszej szkoły i miasta. Z tej okazji władze Oświęci-

mia ogłosiły rok 2015 Rokiem Świętego Jana Bosko. 
Najważniejsze uroczystości jubileuszowe jeszcze 
przed nami – odbędą się one w sierpniu, dokładnie 
w rocznicę urodzin Księdza Bosko i będą połączone 
ze świętem miasta.  

Tymczasem okazją do wspólnej radości by-
ły obchody 100-lecia Oratorium działającego przy 
naszym zakładzie salezjańskim oraz  srebrny jubile-
usz kapłaństwa księdza dyrektora Zenona Latawca. 
 Jedno jest pewne – nie nudziliśmy się. Był 
to rok wielu wrażeń i wydarzeń, które staraliśmy 
się w naszej gazetce skrupulatnie opisywać i utrwa-
lać. Stało się to możliwe dzięki pracy wielu osób, 
których nie sposób tu wymienić. Wszystkim bez 
wyjątku serdecznie dziękujemy za współtworzenie 
biuletynu Casa Madre: za profesjonalnie opracowa-
ne teksty, szatę graficzną i zdjęcia.   
 Drogim Uczniom, Pedagogom, Pracowni-
kom administracji i obsługi, Księżom, Dyrekcji 
szkoły oraz Drogim Czytelnikom życzymy na czas 
wakacji bezchmurnego nieba, pomyślnych wiatrów, 
bezpiecznego i udanego wypoczynku. Szczęść Bo-
że! 

Wkrótce wakacje 

REDAKCJA CASA MADRE 

Razem możemy więcej 

Z  inicjatywy uczniów klasy 1Lc,  
w dniach od 11 do 14 maja została 

zorganizowana zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska „AS” z Jamro-
zowa.  

Przez pierwsze trzy dni ucz-
niowie gromadzili w klasie przynoszo-
ną przez siebie karmę dla psów. Ostat-
niego dnia zbiórki urządzili kiermasz 
domowych wypieków. Pyszne ciasta 
rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe 

bułeczki”. Dochód ze sprzedaży został 
przeznaczony na zakup karmy. Dzięki 
tej akcji udało się zgromadzić aż 103 kg 
pożywienia dla zwierzaków! 

 1c pokazała, że razem można 
wiele zdziałać – wystarczy tylko chcieć. 
A najedzone zwierzaki, gdyby tylko 
potrafiły mówić, na pewno powiedzia-
łyby: DZIĘKUJĘ!  

KATARZYNA TATAR 

Wycieczka klasy 3 Gc do Warszawy 

J ednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń  
w roku szkolnym jest oczywiście wycieczka. Ten 

krótki wypad w gronie kolegów zawsze wzbudza 
ogromne emocje. W tym roku  naszej klasie udało 
się zorganizować wyjazd do Warszawy. 
 14 maja wszyscy punktualnie pojawiliśmy 
się na zbiórce i pomimo wczesnej pory byliśmy peł-
ni entuzjazmu. Po kilkugodzinnej podróży dotarli-
śmy do celu — naszej pięknej stolicy. Już pierwsze-
go dnia udało nam się wejść do Zamku Królewskie-

go i posłuchać o jego historii. Dużą atrakcją był 
również wieczorny wyjazd do Teatru na Woli na 
spektakl pt. „Madame”, gdzie mieliśmy przyjem-
ność obejrzeć grę profesjonalnych aktorów, m.in. 
Pawła Domagały, Aleksandry Bożek, Olgi Sarzyń-
skiej.  
 Także harmonogram drugiego dnia został 
dokładnie przemyślany. Najpierw udaliśmy się do 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Na pewno 
wszystkim zapadła w pamięć ta wizyta  ze względu 
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Rodzinnie, radośnie i sportowo...  

23  maja na terenie Zakładu Salezjańskiego  
w Oświęcimiu odbył się VI Piknik Rodzinny 

pod hasłem „Rodzina największą wartością”. Był on 
częścią cyklu wydarzeń  poświęconych promocji 
życia i rodziny, zorganizowano go  w przededniu 
oświęcimskiego Marszu dla Życia i Rodziny mające-
go swój finał na tutejszym boisku szkolnym.   
 Rodzina jest najlepszym miejscem dawania 
życia i dorastania człowieka. Dlatego głównymi 
organizatorami pikniku byli rodzice, którzy wraz ze 
swoimi dziećmi poświęcali swój czas  energię i ser-
ce, angażując się jak najlepiej w przygotowanie tego 
wydarzenia. Było rodzinnie, radośnie i sportowo, 
mimo nie najlepszej pogody (było dość chłodno  

i chwilami padało, ale pogodę ducha mieliśmy  
w sercach). Przybyło wielu gości, by uczestniczyć  
w dobrej zabawie i podziwiać ciekawy program 
tego dnia.  
 Zaczęło się już przed południem konkuren-
cjami sportowymi zorganizowanymi przez Oświę-
cimski Klub Biegacza ZADYSZKA. O godzinie 14.00 
piknik wystartował. Zgromadzonych: władze samo-
rządowe, sponsorów, organizatorów i wszystkich 
przybyłych powitał dyrektor szkoły ks. Zenon Lata-
wiec i przewodnicząca Rady Rodziców pani Alina  
Górniok-Naglik. Tradycyjnie rozpoczęliśmy tańcem 
belgijskim, który z innymi tańcami integracyjnymi 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Piłkarskie emocje na „Orliku”  

14. 05.2015 roku na boisku ,,Orlik” w Brzezince 
odbył się I Międzygimnazjalny Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Wójta Gminy Oświęcim organizowa-
ny przez Wójta Gminy  Oświęcim, LKS Iskra Brzezin-
ka, OKSiR Brzezinka oraz Radę Sołecką Brzezinki.  

W turnieju wystartowało pięć szkół z Rajska, 
Zaborza, Miejskie Gimnazja nr 2. i 3. oraz szkoła sale-
zjańska. 

W skład naszej drużyny weszli: Michał Bogac-
ki, Maksymilian Nowak, Jan Momot, Kamil Sikora, 
Piotr Ziemba, Wojciech Sikora, Marcin Klęczar, Mar-
cin Sakowski, Grzegorz Pociennik oraz Patryk Rysz-
ka. Po zaciętej rywalizacji zdobyli III miejsce.  

na wydarzenia, o których przypo-
mina oraz bardzo nowoczesne i 
przystosowane dla zwiedzają-
cych wnętrze. Następnie wraz z 
przewodnikiem spacerem prze-
szliśmy Cmentarz na Powązkach, 
Łazienki, a także Stare Miasto. 
Mieliśmy okazję zobaczyć słynną 
Syrenkę Warszawską, Grób Nie-
znanego Żołnierza, Kolumnę 
Zygmunta, grób bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz wiele innych 
ważnych dla każdego Polaka 
miejsc. Około godz. 20.00 pomi-
mo odczuwalnego zmęczenia z 
niecierpliwością czekaliśmy na 
przewodnika, który oprowadził 
nas po Stadionie Narodowym. 
Zobaczyliśmy szatnie piłkarzy (a 
tam przygotowane koszulki do 
meczu) i sale konferencyjne. Na-
tomiast sobotni poranek spędzili-

śmy w galerii handlowej „Złote 
Tarasy”, a później weszliśmy do 
wilanowskich ogrodów, gdzie 
dowiedzieliśmy się,  w jaki spo-
sób rozróżniać style, w których 
zostały zaprojektowane. Po 
trzech pełnych wrażeń dniach 
wróciliśmy zadowoleni do do-
mów. 
  Wyjazd był wspaniałym 
podsumowaniem lat spędzonych 
we wspólnocie klasowej. Nie 
można zapomnieć o nauczycie-
lach, którzy podjęli się trudu 
opieki nad nami podczas podró-
ży. Serdecznie podziękowania 
kierujemy do Pani Kamili Dud-
kiewicz, ks. Zbigniewa Buczka 
oraz Pana Stanisława Żak. 
  

JOANNA URBAŃCZYK 

GRZEGORZ BUCKI 
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gościł w programie wiele razy. Wśród wielu atrakcji  
tego dnia należy wymienić: występy orkiestry 
szkolnej, wjazd motocyklistów, pokaz musztry pa-
radnej i koncert Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Że-
glugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla, pokaz 
Kung-Fu, występy grup tanecznych szkoły tańca 
„Prestiż” i mażoretek z Polanki Wielkiej czy mecz 

piłki nożnej - żandarmeria watykańska kontra sale-
zjanie (zwy-cięstwo salezjanów okupione zostało 
kontuzją nogi księdza dyrektora szkoły).  Występy 
artystyczne za-prezentowali również uczniowie 

naszej  szkoły: Karolina Obstarczyk, zespół gimna-
zjalistów „Walk”  oraz Oratorium św. Jana Bosko, 
którego opiekun, ksiądz Andrzej Policht, wspaniale 
(jak zawsze) prowadził całą uroczystość. Gwiazdą 
wieczoru była Detskeho Orchestra z Żyliny na Sło-
wacji. Po losowaniu nagród (głównymi były dwie 
pielgrzymki do Włoch) podziwialiśmy pokaz 
sztucznych ogni.  
 W czasie pikniku było „coś dla ducha i dla 
ciała”. Można było posilić się pysznymi ciastami, 
ciepłymi daniami z grilla czy kupić fanty, z których 
każdy  był wygrany. Najmłodsi uczestniczyli w za-
jęciach artystycznych prowadzonych przez studen-
tów PWSZ w Oświęcimiu i uczniów naszej szkoły.  

 Radość tworzy więzy i otwiera serca. Towa-
rzysząca nam atmosfera sprzyjała integracji i otwar-
ciu nie tylko serc, ale i kieszeni hojnych sponsorów.  
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy: 
Dyrekcji Szkoły i Zakładu, Rodzicom, księżom sale-
zjanom, nauczycielom, pracownikom szkoły i za-
kładu oraz uczniom dziękujemy, wyrażając staro-
polskie -Bóg zapłać! Do zobaczenia za rok!     

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

MARIA WILCZAK 

Najważniejsza jest rodzina  

W  ostatnim czasie sporo mówi się o obronie 
życia i poszanowaniu rodziny. Powstaje co-

raz więcej ruchów i inicjatyw mających za zadanie 
uświadamiać nam powagę problemów z tym zwią-
zanych. Jedną z nich jest „Marsz dla życia i rodzi-

ny”. Odbywa się on od kilku lat w niektórych pol-
skich miastach (także w Oświęcimiu). 
 Tegoroczny marsz miał miejsce 24 maja. 
Rozpoczął się mszą świętą w Sanktuarium Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych o godz. 13:00. Prze-
wodniczył jej  bp. Roman Pindel. Następnie ulicami 
miasta wyruszył pochód. Towarzyszyły mu okrzyki 
pro-life i radosne pieśni. Wiele haseł mówiących  
o życiu i rodzinie widniało na tablicach, flagach  
i transparentach, które z dumą nieśli uczestnicy. 
Kiedy dotarliśmy na rynek, rozpoczęła się akcja 
ewangelizacyjna, a później wszyscy przenieśliśmy 
się na dziedziniec naszej szkoły, by tam odpocząć, 
zjeść coś i napić się. W tym czasie można było rów-
nież zapoznać się z wakacyjną ofertą Oratorium św. 
Jana Bosko. Jednak głównym powodem, dla które-
go zgromadzili się tam ludzie, był pełen Ducha kon-
cert zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia). Obecni 
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JAN LELITO 

goście śpiewali i chwalili Boga razem z muzykami. 
 Mamy nadzieję powtórzyć „Marsz” za rok, 
gdyż jest to inicjatywa bardzo piękna i ważna. Niech 

pamięć o niej ciągle przypomina nam o wartości 
życia i rodziny. 
  

D nia 26 maja uczniowie naszej szkoły mieli oka-
zję uczestniczyć w niecodziennej uroczystości, 

jaką jest prymicyjna msza święta. Siedmiu salezjań-
skich diakonów zostało kilka dni wcześniej wyświę-
conych na kapłanów. Pragnąc podzielić się z nami 
swoją radością i chcąc świętować razem z naszą spo-
łecznością uroczystość Wspomożycielki Wiernych, 
sześciu z nich odwiedziło sanktuarium MBWW, by 
spotkać się tam z młodzieżą na Eucharystii. Lekcje 
tego dnia były skrócone, a w uroczystościach, które 

rozpoczęły się po godz. 10.00, wzięli udział wszyscy 
uczniowie. Kazanie wygłosił dla nas ks. Witold Maj-
cher, a liturgia zakończyła się błogosławieństwem 
prymicyjnym. 
 Dziękujemy neoprezbiterom, że zechcieli 
nas odwiedzić i podzielić się z nami tym wspania-
łym darem, jakim jest kapłaństwo. Jednocześnie ży-
czymy im bożego błogosławieństwa na drodze po-
wołania salezjańskiego. 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś...  

JAN LELITO 

Wyjazd orkiestry  szkolnej  do Włoch  

W  dniach 25-30 maja orkiestra 
Salezjańska „Sokoły” gościła 

we Włoszech w prowincji Umbria. 
Zostaliśmy zaproszeni przez Radę 
Miasta Gubbio, Orkiestrę Miejską 
oraz Związek Strzelecki regionu Um-
bria.  
 W drodze do Włoch zatrzy-
maliśmy się w Wiedniu, stolicy Au-
strii. Wiedeń nocą jest przepiękny, 
pomimo późnej pory tętni życiem.  
Miasto prawie nie zasypia, kafejki, 
skwery i deptaki  pełne są ludzi. 
Wszędzie widoczna jest wielokulturo-
wość, wielu turystów przybywa, aby 
odetchnąć klimatem trzech wielkich 
kompozytorów okresu klasycznego: 
Haydna, Mozarta i Beethovena. Po 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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dwóch godzinach nocnego zwiedzania, jechaliśmy 
już dalej do Włoch, z postanowieniem, że musimy 
tu wrócić na dłużej, aby nacieszyć się wspaniałymi 
zabytkami Wiednia i delektować się wspaniałą mu-
zyką rodziny Straussów.  

Po dwudziestu godzinach jazdy dotarliśmy 
do Gubbio. Czas mijał szybko, ponieważ od świtu 
mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę Alp au-
striackich i włoskich. Po przyjeździe do Gubbio spo-
tkaliśmy się z przedstawicielami miasta i orkiestry, 
którzy zaprezentowali nam plan naszego pobytu.  
W programie było spotkanie z Merem i Radą Miasta 
oraz wspólne muzykowanie. Podczas naszego po-
bytu zwiedziliśmy miasta: Gubio, Asyż, Spello. Po-
znaliśmy  średniowieczne tradycje tych miast oraz 
wspólnie biesiadowaliśmy w tawernach: Św. Anto-
niego, Św. Jerzego, Św. Ubaldiego. Przebyty czas, to 
czas pełen wrażeń, próbowaliśmy w pigułce zgłębić 
mentalność naszych przyjaciół oraz zaznajomić się  
z ich kulturą. W tym wszystkim pomogła nam mu-

zyka, ten międzynarodowy język otworzył oczy, 
serca i dusze nam wszystkim. Punktem kulminacyj-
nym naszego pobytu u przyjaciół z Półwyspu Ape-
nińskiego był koncert uświetniający uroczystość 
miasta Gubbio.  
 Na zaproszenie Rady Miasta na uroczystość 
przybyli dostojni goście regionu, aby w kościele Św. 
Piotra i Pawła w finale wysłuchać szkolnej orkiestry 
salezjańskiej z Oświęcimia, pod dyrekcją Ks. Zeno-
na Latawca. Wspaniałe wrażenie, które towarzyszy-
ło tej doniosłej uroczystości, pozostanie z nami na 
bardzo długo.  

 W lipcu rewizyta, włoska orkiestra zagości 
w progach naszej szkoły i mamy nadzieję, że wspól-
nie spędzony czas, wspólne koncertowanie i zabawa 
przyczyną się do pogłębienia naszej przyjaźni. Już 
dzisiaj zapraszamy wszystkich księży, nauczycieli, 
uczniów, mieszkańców naszego miasta i okolicy  na 
wspólny koncert orkiestr, który odbędzie się 11 lip-
ca 2015 roku. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

JAROSŁAW SOKÓŁ 
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JUSTYNA KOŚCIELNIK 

Komers, czyli zabawa klas trzecich gimnazjum 

3  czerwca 2015 roku był wyjątkową datą dla 

uczniów trzecich klas gimnazjum. W tym dniu 

bowiem odbył sie w naszej szkole komers, na który 

młodzi ludzie z niecierpliwością czekali i starannie 

się do niego przygotowywali. O wyjątkowym cha-

rakterze tego spotkania świadczyły piękne sukienki 

i finezyjne fryzury dziewcząt oraz eleganckie garni-

tury chłopców. Był to niecodzienny widok. Wszyscy 

prezentowali się wspaniale. 

Organizacją balu zajęli się rodzice uczniów, 

którzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Dzięki 

nim trzecioklasiści i zaproszeni goście mogli czuć się 

w tym dniu wyjątkowo. Organizatorzy zatroszczyli 

się o niezwykły wystrój świetlicy, niebanalną deko-

rację stołów i wyśmienite jedzenie. Serdecznie dzię-

kujemy rodzicom za przygotowanie tej wspaniałej 

imprezy! 

Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem  

w pięknym wykonaniu wybranych trzecioklasistów 

z dyrekcją i nauczycielami. Następnie w chodzonym 

zaprezentowali się wszyscy uczniowie klas trzecich, 

zachwycając zgromadzonych gości choreografią  

i gracją. Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele wzru-

szyli się, słysząc słowa podziękowania skierowane 

pod ich adresem. Część oficjalna zakończyła się wrę-

czeniem kwiatów dyrekcji, wychowawcom  

i nauczycielom. Po uroczystym obiedzie i sesji zdję-

ciowej w ogrodach szkolnych rozpoczęła się zaba-

wa, która miała mniej oficjalny charakter. Gimnazja-

liści i nauczyciele bawili się przy dźwiękach dobrej 

muzyki serwowanej przez energicznych DJ-ów.  

Impreza była bardzo udana, wszyscy dosko-

nale się bawili i z przykrością rozstali się po półno-

cy. 

25-lecie kapłaństwa Księdza Dyrektora  

W  poniedziałek 08.06. w naszej szkole obcho-

dziliśmy 25-lecie kapłaństwa dyrektora Ze-

społu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjań-

skiego w Oświęcimiu, księdza Zenona Latawca.  

W związku z tym wydarzeniem lekcje odbyły się  

w skróconej wersji.  

Po apelu udaliśmy się do Sanktuarium Mat-

ki Bożej Wspomożenia Wiernych. Msza była bardzo 

uroczysta, a jej przebieg ubogaciła szkolna orkiestra 

dęta „Sokoły", ukochane dziecko szanownego Jubi-

lata. Kazanie wygłoszone przez księdza Andrzeja 

Polichta było dość nietypowe, ponieważ w połowie 

zostało zaśpiewane. Piosenki odnoszące się do życia 

naszego Dyrektora wykonywali Jakub Foltak i pan 

Piotr Mirecki.  

Nie zabrakło także życzeń od całej wspólno-

ty szkolnej – uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. Myślę, że był to wyjątkowy dzień nie tylko 

dla samego Jubilata, ale dla nas wszystkich. Dobrze, 

że takie wydarzenia możemy przeżywać wspólnie. 

 Księdzu Zenonowi Latawcowi życzymy 

przede wszystkim wytrwałości w  powołaniu, wielu 

sił w realizacji ambitnych planów, a także życzli-

wych, dobrych ludzi będących wsparciem na tej 

niełatwej drodze. 

KATARZYNA KLĘCZAR 
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Koncert charytatywny dla Wojtka Biesika 

W  zeszły czwartek, to jest 11 czerwca 2015 ro-
ku o godzinie 17.00 w naszej szkole odbył 

się koncert charytatywny dla ucznia naszej szkoły, 
Wojtka Biesika. Wojtek to nasz dziewiętnastoletni 
kolega, którego jednak nie spotkamy na szkolnym 
korytarzu. Wojtek od 4 lat zmaga się z nowotwo-
rem. Proces leczenia wiążę się ze sporymi kosztami, 
dlatego z inicjatywy Samorządu Szkolnego zorgani-
zowano koncert, którego celem była pomoc finanso-
wa dla Wojtka oraz jego rodziny. Cała zebrana  
w tym dniu kwota została przeznaczona na ten 
właśnie szczytny cel.  

Dzięki pięknej pogodzie koncert mógł się 
odbyć na zewnątrz. Na scenie zaprezentowały się 

osoby uzdolnione wokalnie, tanecznie oraz aktor-
sko. Wśród wokalistów mogliśmy posłuchać: Julii 
Babińskiej, Agaty Brody oraz Agnieszki Pluty, Fili-
pa Tifferta, a także szkolnego zespołu „La Gioia”. 
Swój talent taneczny zaprezentowały: formacja   
„Prima” oraz Egzist ze Szkoły Tańca „Prestiż”  
w Oświęcimiu. Nie zabrakło również występu Or-
kiestry Dętej, natomiast strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brzezince zademonstrowali przyby-
łym gościom, jak udzielić pierwszej pomocy po-
szkodowanemu w razie wypadku. W Nowym Ko-
ściele uczniowie naszej szkoły wystawili sztukę  
w języku angielskim, pt: „Romeo and Juliet: Six ve-
ry busy days”. Oprócz występów na gości czekało 
również stoisko ze słodkim poczęstunkiem, gdzie 
można było kupić wypieki przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły. Na koniec przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego podziękowali wszystkim 
za uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu.  

W czasie koncertu panowała przyjazna 
i serdeczna atmosfera. Dzięki darczyńcom podczas 
koncertu oraz wcześniejszej zbiórce pieniędzy  
w naszej szkole udało się zebrać aż 3861 zł, które z 
pewnością pomogą Wojtkowi. Cały koncert został 
zorganizowany przez Samorząd Szkolny pod opie-
ką pań: Marty Chrapczyńskiej i Jolanty Okarmus, 
którym serdecznie dziękujemy za pracę i wielkie 
serce.   

MARTYNA GRZESŁO 

75. rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz  

12 i 13 czerwca w Tarno-
wie i w Oświęcimiu odbyły się 
uroczystości upamiętniające 75. 
rocznicę pierwszego transportu 
polskich więźniów politycznych 

do niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz. Wzięli w nich 
udział uczniowie z tarnowskich 
szkół oraz uczniowie szkół 

oświęcimskich – uczniowie Sale-
zjańskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz Liceum Ogólno-
kształcącego im. S. Konarskiego.  

Pierwszy dzień obfitował 
w różne wydarzenia. Wyjechali-
śmy z samego rana z Oświęcimia 
pod opieką pani Renaty Jarnot, 
aby wziąć udział w sesji nauko-
wej przygotowanej przez Mię-
dzynarodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz  i  Holoka uśc ie   
w Państwowym Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. Wykład o Au-
schwitz-Birkenau wygłosiła pani 
Teresa Wątor-Cichy, a później 
mogliśmy wysłuchać niezwykle 
interesującego świadectwa byłe-
go więźnia pierwszego transpor-
tu, honorowego gościa – pana 
Kazimierza Albina. Po spotkaniu 
młodzież podpisała skierowany 
do rządów całego świata specjal-



 

        9   

ny apel o pokój i pielęgnowanie 
pamięci o przeszłości.   

Główna część uroczysto-
ści odbyła się na pl. Więźniów 
KL Auschwitz przed pomnikiem 
poświęconym więźniom pierw-
szego transportu, gdzie złożyli-
śmy kwiaty, a prezydenci miast 
Oświęcimia i Tarnowa, dyrektor 
Muzeum Auschwitz i prezes tar-
nowskiego Towarzystwa Opieki 
nad Oświęcimiem mówili o obo-
wiązku zachowania w pamięci 
tak ważnych momentów z prze-
szłości. Znaleźliśmy czas również 
na zwiedzenie Rynku i Starego 
Miasta oraz orzeźwiające lody. 
Rocznicę upamiętniliśmy także  
w Zakładzie Karnym w Tarno-
wie, gdzie 13 czerwca 1940 r. 
Niemcy formowali pierwszy 
transport do powstającego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz. Po 

uroczystym złożeniu kwiatów 
przed pamiątkową tablicą udali-
śmy się za rzadko otwierane mu-
ry Zakładu, w którym obejrzeli-
śmy spektakl Teatru „Nie teraz” 
pt. „Ballada o Wołyniu”, zwie-
dziliśmy wszelkie zakamarki 
więzienia i odwiedziliśmy skaza-
nych w celach.  

13 czerwca rano spod 
tarnowskiego pomnika przeszli-
śmy trasą przemarszu więźniów 
sprzed 75 lat na dworzec kolejo-
wy, gdzie przy obelisku pamięci 
pierwszego transportu zapalili-
śmy upamiętniające znicze. Na-
stępnie tarnowska młodzież 
przejechała do Oświęcimia, gdzie 
zwiedziła tereny byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady Au-
schwitz. Natomiast w Centrum 
św. Maksymiliana w Harmężach 

odbyła się uroczysta msza świę-
ta, której przewodniczył biskup 
Roman Pindel, następnie wysłu-
chaliśmy wdowy po byłbym 
więźniu Marianie Kołodzieju, 
którego wystawa prac „Klisze 
pamięci. Labirynty” znajduje się 
w podziemiach kościoła. Na za-
kończenie obchodów pod Ścianą 
Śmierci na dziedzińcu bloku 11  
w Auschwitz I złożono wieńce  
i upamiętniono wszystkie ofiary 
obozu.  

Te uroczystości z pewno-
ścią dostarczyły nam wielu wra-
żeń i wzbogaciły o nowe do-
świadczenia, pozwoliły zatopić 
się w zadumie nad przeszłością 
oraz dały nam szansę na integra-
cję z kolegami i koleżankami  
z innych liceów. 

OLHA YAKOVENKO 

Z ŻYCIA  ZAKŁADU  SALEZJAŃSKIEGO  

Zjazd Byłych Wychowanków Salezjańskich  

W niedzielę 7 czerwca 2015 roku odbył się 
coroczny zjazd Członków Stowarzyszenia BWS, 
który rozpoczął się Mszą Św. w Sanktuarium 

MBWW. Podczas uroczystej Mszy za swoje 25-lecia 
kapłaństwa dziękowali: ks. Zenon Latawiec oraz ks. 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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RYSZARD FIRCZYK 

SEKRETATZ ZG SBWS 

Adam Paszek. Piękną homilię wygłosił zeszłoroczny 
jubilat ks. Jerzy Szkiert. Mszę zakończyły życzenia 
składane przez pana prezesa Zarządu Głównego 
SBWS oraz pana Michała Drabczyka – członka ZG 
SBWS.  

Po wspólnej eucharystii obejrzeliśmy spek-
takl wystawiony przez młodzież naszej szkoły. 
Przedstawienie dostarczyło uczestnikom wiele ra-
dości, ponieważ znana wszystkim baśń o Kopciusz-
ku została z humorem przeniesiona w czasy współ-
czesne.  

Następnie głos zabrali czcigodni Księża Ju-
bilaci. Kolejnym punktem programu było przedsta-
wienie naszej działalności na Ukrainie i Mazurach 
oraz na terenie ziemi oświęcimskiej. Swoje spotka-

nie upamiętniliśmy zdjęciem przed budynkiem 
szkoły, którą najmłodsi BWS-i kończyli w czerwcu 
b.r.. W rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze udali-
śmy się na obiad, podczas którego nie milkły roz-
mowy o tym, jak to było kiedyś w szkole oraz  
w internacie.  

Dziękujemy Wam za te wszystkie miłe 
wspomnienia oraz wspaniałe chwile spędzone  
z Wami. Do zobaczenia w sierpniu (14-16) na uro-
czystościach Patrona Miasta Oświęcim oraz obcho-
dach 200-lecia urodzin ks. Bosko. Zapraszamy i li-
czymy na Waszą obecność. 

 W dniach od 29 kwietnia do 4 maja w Tury-
nie odbywały się XXVI Światowe Igrzyska Młodzie-
ży Salezjańskiej. Młodzi z 11 krajów całej Europy 
rywalizowali ze sobą w różnych dyscyplinach spor-
towych. Było wśród nich wielu Polaków, w tym 
również przedstawicielki naszej szkoły. Dziewczy-
ny z drużyny piłki nożnej wywalczyły brązowy 
medal w kategorii wiekowej poniżej osiemnastu lat. 
Pozostali rodacy także odnieśli sukcesy. Na podium 
znaleźli się zawodnicy siatkówki, koszykówki i te-
nisa stołowego z Ełku, Lublina, Suwałk, Dzierżonio-
wa oraz Rzeszowa.  

 Miejsce igrzysk nie było przypadkowe. Ob-
chodzimy w tym roku 200-lecie urodzin księdza 
Bosko, a to właśnie w Turynie prowadził on swoją 
działalność. To stamtąd wyrosło całe dzieło sale-
zjańskie. Mecze rozgrywały się w różnych częściach 
całego miasta. Zawodnicy mieli jednak szansę, by 
wspólnie się spotkać. Główna siedziba igrzysk znaj-
dowała się w jego sercu, na piazza d’Armi, tam mia-
ły miejsce także wszystkie posiłki. Młodzi mogli 
spotkać tam rówieśników będących przedstawicie-
lami innych narodów i nawiązać nowe znajomości. 

Transport pomiędzy halami sportowymi odbywał 
się za pośrednictwem komunikacji miejskiej, a każ-
da drużyna miała swojego przewodnika. Czas wol-
ny uczestnicy imprezy wykorzystywali na zwiedza-
nie miasta. Największe wrażenie robiło Valdocco  
i Casa Madre oraz centrum historyczne z Całunem 
Turyńskim, którego zobaczenie umożliwili zawod-
nikom organizatorzy. 
 Już pierwszego dnia igrzysk byliśmy 
świadkami wspaniałego widowiska – ceremonii 
otwarcia. Wszyscy uczestnicy zebrali się w Pala Al-
pitour, aby zobaczyć multimedialną galę złożoną  

z projekcji filmu prezentującego poprzednie 
edycje zawodów, pokazu laserów oraz wy-
stępów licznych grup tanecznych i arty-
stycznych. W tym dniu rozpoczęły się rów-
nież rozgrywki, podczas których doświad-
czyliśmy emocjonującej rywalizacji. Spotka-
liśmy w tym czasie wielu rówieśników róż-
nych narodowości i nawiązaliśmy mnóstwo 
nowych znajomości. Przeżyliśmy w Tury-
nie wspaniałe chwile, które pozostaną  
w naszej pamięci na całe życie. Ich zwień-
czeniem była msza święta w Bazylice Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych na Valdocco 
oraz ceremonia rozdania nagród i niekoń-
czące się pożegnania z nowymi przyjaciół-
mi, podczas których, tak jak przez cały po-
byt we Włoszech, towarzyszyła nam atmos-

fera radości i serdeczności. Następnego dnia udało 
nam się jeszcze zwiedzić Wenecję i opuściliśmy Ita-
lię.  
 Powrót do Polski nie oznaczał dla nas jed-
nak odpoczynku. W sobotę po przyjeździe wzięły-
śmy udział w rozgrywkach inspektorialnych, na 
których zdobyłyśmy pierwsze miejsce zapewniając 
sobie tym samym kwalifikację do mistrzostw Polski, 
które odbędą się pod koniec września w Święto-
chłowicach. 

Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej—Turyn 2015 

GOSIA ZAJĄC 
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Spotkanie młodych w Lednicy  

„W imię Ducha Świętego” – to temat prze-
wodni XIX Spotkania Młodych LEDNICA 2000, 
które odbyło się 6 czerwca 2015 r. na Polach Led-
nickich. Jak mówił o. Jan Góra, pomysłodawca spo-
tkań na Polach Lednickich i duszpasterz Ruchu 
Lednickiego, „Ludzie Lednicy wyzbywają się lęku 
i pogłębiają swoją świadomość przynależności do 
Chrystusa. Przynajmniej raz do roku  musimy się 
zobaczyć”. Zaproszenie przyjęło ponad 75 tysięcy 
młodych  ludzi z całej Polski i zagranicy. Przybyli, 
by wspólnie prosić o dary Ducha Świętego 
 i z radością przeżywać obecność Chrystusa pośród 
nich. 

Spotkaniom na Lednicy tradycyjnie towa-
rzyszy bogata symbolika. W tym roku każdy  
z uczestników otrzymał kadzidło z węgielkiem 
jako znak tajemniczej obecności Ducha Świętego; 
świecę jako oznakę płonącej wiary oraz krzyżyk 
Ducha Świętego obrazujący Trójcę Świętą i dwana-
ście owoców Ducha Świętego. 

Młodzi proszeni byli o przywiezienie wo-
reczków z ziemią z miejsc swojego zamieszkania 
jako znak tego, że Pola Lednickie są domem nas 
wszystkich oraz kartek z wypisanym swoimi smut-
kami i trudnościami - Siostry Kanoniczki Ducha 
Świętego będą się modlić w wypisanych inten-
cjach. 
  Również elementy plakatu były symbolicz-
ne. Skrzydło symbolizowało Ducha Świętego jako 
III Osoby Trójcy Świętej, znak Jego obecności, opie-

ki i prowadzenia, co uzdalnia nas do rozwoju.  
7 piór - to odniesienie do 7 darów Ducha Świętego 
oraz nawiązanie do języków ognia, które spoczęły 
na głowach apostołów w czasie zesłania Ducha 
Świętego, natomiast barwy skrzydeł i piór nawią-
zywały do ognia, czyli miłości, oczyszczenia  
i uświęcenia. 

Bramy pól lednickich były otwarte od rana. 
Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania odbywa-
ły się procesje i modlitwy oraz nabożeństwo pokut-
ne. Następnie młodzi z białymi skrzydłami, plecio-
ne orły, dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą 
Komunię i poznańskie bamberki - przeszli  
w „procesji Orłów”, a następnie w procesji pod 
Bramę-Rybę wniesiono relikwie świętego Wojcie-
cha. Nad Polami Lednickimi unosiły się słowa mo-
dlitwy i pieśni. Hymnem tegorocznego spotkania 
była pieśń „Prośba o Ducha”. Także tańcem młodzi 
wyrażali radość z obecności Chrystusa. Wieczorem 
na Lednicy rozpoczęła się msza święta celebrowa-
na przez prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, 
który z Lednicą związany jest od ponad dziesięciu 
lat. Co roku przewodniczy adoracji Najświętszego 
Sakramentu, niosąc ponad trzymetrową monstran-
cję podarowaną Lednicy przez papieża Jana Pawła 
II.  

Specjalne przesłanie do młodzieży lednic-
kiej skierował papież Franciszek. Zostało ono na-
grane podczas audiencji generalnej w Rzymie i od-
tworzone wieczorem podczas Spotkania. Papież 
powiedział m.in.: Drodzy młodzi przyjaciele, całym 
sercem podzielam waszą radość, entuzjazm i wasze pra-
gnienie Ducha Świętego. To On nas ożywia i obdarza 
miłością. Jest twórczy, darzy mocą, potrzebnymi siłami, 
zapałem. Wszyscy bardzo go potrzebujemy. To Duch 
Święty daje prawdziwe życie, leczy naszą samotność, 
nieustannie nam towarzyszy i prowadzi.  

Niech On umocni waszą wiarę, nadzieję, pro-
wadzi ku dojrzałej i odpowiedzialnej miłości, która jest 
mocniejsza niż śmierć. Niech pomaga wam podejmować, 
na tym naszym etapie dziejów, wielki dialog z Bogiem,  
z człowiekiem i ze światem. Pełni mocy Ducha Świętego 
idźcie tam, gdzie On was pośle. Odwagi! Z Nim wy-
ruszcie w drogę! Niech On sam Was prowadzi! Z serca 
wam błogosławię. 

Na zakończenie Spotkania młodzież zgro-
madzona na Lednicy przeszła przez Bramę-Rybę  
w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Ogól-

„Chcemy patrzeć, chcemy słuchać, 

Ześlij Panie swego Ducha! 

Jego światło, Jego tchnienie 

Niech wypełni całą ziemię!” 
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MAKSYMILIAN MLECZKO 

nopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000 odby-
wają się od 1997 roku. Każdego roku uczestniczy  
w nich od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy 
osób. Przez 19 lat istnienia Spotkania Młodych Led-
nica zgromadziły ponad 1,7 mln uczestników.  

„W imię Ducha Świętego” to kontynuacja 
idei zapoczątkowanej dwa lata temu (poprzednie 

spotkania odbyły się pod hasłami  „W Imię Ojca”  
i „W imię Syna”), która nawiązuje do zbliżającego 
się jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, tak aby mło-
dzież w 2016 roku, w rocznicę chrztu, mogła po-
twierdzić swoją wiarę.  

 
  

 Wielu z nas na pewno kiedyś 

się zakochało. „On jest wspaniały!”, 

„Ona jest taka piękna i dobra!”, „...ma 

takie cudowne oczy!” – nieraz można 

usłyszeć podobne słowa z ust zakocha-

nych. Czy jednak stan zakochania jest 

tym samym co wielka miłość? 

 Badania dowodzą, że nie. Stan 

zakochania się w kimś mija średnio po 

dwóch, czasem po trzech miesiącach. 

Natomiast prawdziwa, żywa miłość 

trwa całe życie. Zakochanie pojawia się nagle i bez 

żadnego ostrzeżenia. Przez jego siłę i nieprzewidy-

walność staje się nagłe, porywające, a osobom zako-

chanym wydaje się, że znaleźli coś, czego szukali od 

zawsze. Niejednokrotnie osoby zakochane idealizują 

swojego wybranka/swoją wybrankę. To na koniec 

prowadzi do tego, że gdy para się rozstanie, w ser-

cach zostaje wiele smutku. Takim osobom może się 

później wydawać, że miłość też tak wygląda. Mogą 

się zrazić.  

 Prawdziwa miłość może przyjść również 

nagle, ale może też przychodzić bardzo powoli... 

Właściwie nie da się dokładnie powiedzieć, jak od-

różnić miłość od zakochania. To się czuje. Czuje się, 

że jest się gotowym z daną osobą mieszkać, żyć, i to 

bez żadnego zmuszania samego siebie do pozostania 

z nią na zawsze.  

 Trzeba zatem wyczuć, kiedy przyszło zako-

chanie, a kiedy przyszła miłość, bo inaczej można się 

mocno pomylić. W razie pomyłki można później 

doświadczyć wielu cierpień. 

 Co do tego rodzaju emocji nic jednak nie jest 

pewne. Dorosłym nawet zdarzają się pomyłki i po 

wielu latach bycia z jedną osobą odkrywają, że... 

wcale jej nie kochają. Że są z nią z obowiązku - bo 

dzieci, bo praca, bo mieszkanie, bo kredyt... Powo-

dów jest wiele.  

 Niestety, nie znaleziono i najpewniej nikt 

nigdy nie znajdzie sprawdzonego sposobu na to, by 

odróżnić już w pierwszych dniach zakochanie od 

miłości. Czasem bywa i tak, że miłość przychodzi 

wraz z zakochaniem, że od zakochania się zaczyna. 

Czasami jest odwrotnie, miłość może zgasnąć i prze-

mienić się w zakochanie aż w końcu się wypalić.  

 Dlatego miłość jest cenna. Jak złoto. Łatwo ją 

pomylić z zakochaniem, które jest jak piryt – podob-

ny do złota, ale o wiele mniej wartościowy. Dlatego 

złoto jest tak cenne i drogie. Łatwe do podrobienia, 

ale jednak jego prawdziwą wartość da się odróżnić 

od podróbki.  

 Są jednak i tacy ludzie, którzy nie są w sta-

nie kochać drugiej osoby. Są tacy, który potrzebują 

samotności, która w pewnym sensie daje inny wy-

miar wolności. Jedni mogą być wolni, jednocześnie 

będąc przy kimś, a inni potrzebują do tego być cał-

kowicie sami. Można powiedzieć, że to też jest ro-

dzaj miłości - kochamy samotność, bo w niej może-

my być naprawdę tym, kim jesteśmy. Czasami  mo-

żemy z różnych przyczyn akurat w tym właśnie mo-

mencie, po takich i takich sytuacjach w ciągu dnia 

czuć się o wiele lepiej w swoim własnym towarzy-

stwie niż w towarzystwie drugiej osoby. 

 Każdy w pewnym sensie szuka miłości. Szu-

ka swojego szczęścia, kawałka ziemi.   

 

 

Zakochanie  

czy  

miłość ?  

 

FELIETON 

JULIA KLIMEK 
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Czerwiec 1976 
 

 Trudności gospodarcze spowodowały, że 24 czerwca 1976 
r. premier, Piotr Jaroszewicz, zaproponował podwyżkę cen arty-
kułów żywnościowych. W związku z tym 25 czerwca rozpoczęły 
się strajki, które najbardziej dramatyczny przebieg miały w Ur-
susie, Płocku i Radomiu. Niszczono budynki państwowe, rabo-
wano sklepy. Uczestników strajków spotkały represje ze strony 
władz. Wiele osób aresztowano, skazano na karę wieloletniego 
więzienia, zwolniono dyscyplinarnie z pracy.  
 Protest robotników spowodował jednak, że władza poszła 
na ustępstwa. Wieczorem cofnięto wcześniejszą podwyżkę cen. 
Wprowadzono jednak tzw. cichą podwyżkę cen. W sklepach to-
waru po dotychczasowych cenach było jednak znacznie mniej. 
Pojawiły się za to sklepy komercyjne, w których stale był bogaty 
wybór towaru, ale po cenie o wiele wyższej. 
 

R.J. 

KĄCIK  HISTORYCZNY  


