
Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. ks. Bosko w Oświęcimiu Nr 57/wrzesień 2015r.



 

2 

Jeszcze przed wakac jami . . .  

JAK LICEALIŚCI POCZULI SIĘ  

STUDENTAMI 

 W środę 10 czerwca 2015 roku w studium II dla 
wszystkich klas liceum o profilu matematyczno-geograficzno
-informatycznym odbył się wykład z matematyki. Wykład 
poprowadził dr Grzegorz Gancarzewicz, pracownik nauko-
wy Instytutu Matematytki na Wydziale Fizyki, Matematyki  
i Informatyki Politechniki Krakowskiej.  

 Wykładowca szczegółowo przedstawił nam sposoby liczenia reszty z dzielenia liczb całkowitych 
oraz zastosowania tych twierdzeń na gruncie informatyki. Nie obyło się oczywiście bez algorytmu Eukli-
desa czy małego twierdzenia Fermata. Druga część wykładu dotyczyła natomiast sposobów szyfrowania. 
Wymagała ona od nas wzmożonej koncentracji, jako że opierała się na wcześniej przedstawionych zagad-
nieniach, ale także wprowadzała wiele nowych pojęć i sposobów przeliczania. Po skończonym wykładzie 
podziękowaliśmy dr. Grzegorzowi Gancarzewiczowi gromkimi brawami i trochę mądrzejsi wróciliśmy 
do domów.  

Stanisław Juszczyk, fot. Marta Korczyk 

Pośród najbardziej znanych systemów peda-
gogicznych wiele uwagi i uznania przyznaje się 
dziś wychowawczemu systemowi św. Jana Bosko, 
księdza katolickiego i wybitnego wychowawcy, 
poświęcającego całe swoje życie ubogim chłopcom.  

Salezjanie, a z nimi ks. Bosko, wrośli na stałe 
w krajobraz Oświęcimia i wzbogacili go swoją 
obecnością. To już 117 lat temu, w 1898 r., rozpo-
częła się bogata i owocna działalność wychowaw-
cza spadkobierców świętego w Polsce.  

Skrawek oświęcimskiej ziemi stał się na 
zawsze jego Macierzą, która promieniowała na cały 
kraj. Zakład przez wiele lat wychowywał i nadal  
w swych murach wychowuje młodych ludzi na do-
brych chrześcijan i uczciwych obywateli.  

Rok 2015 jest szczególnym rokiem dla sale-
zjanów, ale i dla naszego miasta. W zgromadzeniu 
salezjańskim jest to Jubileusz dwusetlecia urodzin 
świętego, a w mieście Rok św. Jana Bosko. Obcho-
dy Jubileuszu rozpoczęliśmy 28 stycznia br. uro-
czystym koncertem w OCK.  Zakończyły się one  
w dniach 14 -16 sierpnia 2015 roku. Uczciliśmy 
wówczas w sposób szczególny osobę św. Jana Bo-
sko, dziękując Bogu za jego życie i działalność, za 
ustanowienie go Patronem miasta Oświęcim oraz 

za obecność zgromadzenia salezjańskiego w na-
szym mieście.  

Pragnę w tym miejscu serdecznie podzięko-
wać każdemu z Was. Szczególnie dziękuję młodzie-
ży naszej szkoły za wsparcie i ogrom pracy włożo-
ny w przygotowanie i przeprowadzenie święta. 
Wyrażam również wdzięczność wszystkim Dobro-
dziejom i ludziom dobrej woli za nieustanne wspie-
ranie pracy salezjanów. Dziękuję również Panu 
Prezydentowi i Radzie Miasta Oświęcim za przy-
znanie salezjanom zaszczytnego tytułu Ambasado-
ra Oświęcimia Miasta Pokoju oraz za ogłoszenie 
roku 2015 Rokiem św. Jana Bosko w naszym mie-
ście.  

Z wielką radością oddaję w ręce Szanow-
nych Państwa kolejny numer Casa Madre, który roz-
poczyna następny rok wydania. Będziemy zaszczy-
ceni zainteresowaniem Państwa naszym czasopi-
smem. 

Dyrekcji szkoły, nauczycielom, wychowaw-
com, pracownikom, a nade wszystko młodzieży, 
życzę owocnego i obfitego w Boże błogosławień-
stwo nowego roku szkolnego.  
 

Dyrektor Zakładu Salezjańskiego, ks. Bogdan Nowak  

SŁÓWKO NA NOWY ROK SZKOLNY 
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PIERWSZY KONCERT W SALCE KAMERALNEJ 

11 czerwca 2015 r. miało miejsce uroczyste 
otwarcie Salki Kameralnej. Mają w niej odbywać się 
Oratoryjne Czwartki. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili zaproszeni goście: ks. inspektor Dariusz 
Bartocha; wikariusz ks. inspektora, ks. Adam Pa-
szek; dyrektor Zakładu Salezjańskiego, ks. Bogdan 
Nowak; dyrektor administracyjny, ks. Witold Maj-
cher; dyrektor szkoły, ks. Zenon Latawiec oraz 
przedstawiciel prezydenta miasta, pan Marek Tar-
nowski.  

Na początku głos zabrał dyrektor Orato-
rium, ksiądz Andrzej Policht. Powitał on najpierw 
wszystkich przybyłych na uroczyste otwarcie Salki 
Kameralnej. Następnie opowiedział o wieczorach 
poetyckich, koncertach i przedstawieniach teatral-
nych, które są organizowane w ramach Oratoryj-
nych Czwartków. Do tej pory odbywały się one 
głównie w Sali Rekreacyjnej. Z czasem jednak zro-
dziła się myśl, aby zaadaptować jakieś pomieszcze-
nie, w którym mogłaby powstać sala przeznaczona 
na czwartkowe spotkania. Postanowiono, za namo-
wą księdza Latawca, wykorzystać do tego celu 
dawną salkę muzyczną. Szybko rozpoczęto prace 
remontowe. Szczególnie trzeba było zadbać o wyci-
szenie pomieszczenia po to, żeby akustyka była jak 
najlepsza, czyli jak w prawdziwym teatrze. Zadba-
no też o profesjonalne oświetlenie sceny i wystrój. 
Po wielotygodniowym remoncie Salka Kameralna 
została oddana do użytku. Ma służyć tym, którzy 
będą przychodzić na wieczory poetyckie, koncerty  
i przedstawienia teatralne. Ale ma ona również słu-
żyć tym, którzy chcą rozwijać swoje talenty recyta-
torskie, muzyczne i aktorskie. To bowiem idealne 
miejsce na wielogodzinne próby.          

Ksiądz Policht podziękował także wszyst-
kim, dzięki którym ta sala powstała. Następnie Sal-

ka Kameralna została poświęcona przez  księdza 
inspektora. A potem już nadszedł czas na pierwszy 
koncert w nowej sali. Na scenie wystąpił zespół 
Gaudete ze szkoły salezjańskiej w Krakowie.  

Koncert spotkał się z dużą przychylnością 
przybyłej na otwarcie Salki Kameralnej publiczno-

ści, która brała w nim aktywny udział, nucąc pio-
senki razem z zespołem i klaszcząc w rytm muzyki. 
Niektórzy nawet próbowali swoich sił w układach 
choreograficznych. Nie obyło się oczywiście bez 
piosenki na bis. Na koniec głos zabrał ksiądz in-
spektor. Podziękował zespołowi i publiczności oraz 
życzył, aby nowe miejsce służyło wszystkim jak 
najlepiej i jak najdłużej. Po koncercie czekała jeszcze 
niespodzianka. Wszyscy zostali zaproszeni przez 
ks. Polichta na poczęstunek. Była to okazja do tego, 
by na gorąco powspominać pierwszy koncert  
w Salce Kameralnej. 

 
Renata Jarnot 

WYCIECZKA KLASY 1LC  

DO STOLICY 
Wycieczka to najbardziej wyczekiwane wydarzenie  

w całym roku szkolnym! Nasza klasa zdecydowała o wyjeź-
dzie do Warszawy i byliśmy z tego wyboru bardzo zadowo-
leni. 

11 czerwca spotkaliśmy się na zbiórce, wszyscy byli-
śmy podekscytowani i gotowi do podróży. Po kilku godzi-
nach spokojnej jazdy dojechaliśmy do Warszawy. Pierw-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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szym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce – 
Zamku Królewskiego. Następnie mieliśmy trochę 
czasu, aby pospacerować po Starym Mieście, a na 
koniec dnia mogliśmy zobaczyć Stadion Narodowy 
i wejść na taras widokowy. 
           Drugi dzień został bardzo starannie zaplano-
wany, nie zmarnowaliśmy ani chwili. Z samego ra-
na wraz z przewodnikiem udaliśmy się do Łazienek 
Królewskich i na Starówkę. Następnym punktem 
naszej wycieczki było Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie mogliśmy pobawić się jak dzieci J.  Potem po-
wrót do miejsca zakwaterowania, szybka zmiana 
garderoby i wielkie wyjście do Teatru Kamienica 
(był to chyba najbardziej wyczekiwany punkt naszej 
wycieczki) na spektakl pod tytułem „Miłość i poli-
tyka” wg sztuki Pierre’a Sauvilla. Wśród aktorów 
występujących w spektaklu znaleźli się między in-

nymi: Emilian Kamiński, Grażyna Wolszczak, Mag-
dalena Wójcik, Paweł Burczyk oraz Marcel Sabat. 
Po spektaklu udało nam się zdobyć autografy oraz 
zrobić zdjęcia z Emilianem Kamińskim i Marcelem 
Sabatem. 
          Trzeciego dnia udaliśmy się na cmentarz po-
wązkowski i do Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Na sam koniec naszego pobytu dostaliśmy 
chwilę czasu, aby pochodzić po słynnych Złotych 
Tarasach. 
         Wycieczka wszystkim bardzo się podobała  
i była idealnym podsumowaniem naszego wspólne-
go roku. Serdecznie dziękujemy pani Marcie Kor-
czyk i panu Stanisławowi Żakowi za zorganizowa-
nie tak wspaniałej wycieczki oraz pani Elżbiecie 
Wardzale-Sereś, która podjęła się opieki nad nami 
podczas tego wyjazdu. 

 
 

Anna Kozak, fot. Elżbieta Wardzała-Sereś 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

CZERWCOWY  

DZIEŃ  

RADOŚCI 

 18 czerwca w naszej szko-
le obchodziliśmy długo wyczeki-
wany, ostatni w tym roku szkol-
nym, Dzień Radości. Tym razem 
tematem były lata sześćdziesiąte, 
toteż na boiskach sportowych (bo 
tam odbywała się zabawa) zaroi-
ło się od hipisów i ludzi  
w strojach retro. Każda klasa 
przygotowała coś ciekawego: ma-
lowanie paznokci, naleśniki z nu-
tellą, niebieskie gofry, galaretkę 
we wszystkich kolorach tęczy  
i przeróżne ciasta i ciasteczka.  
 Zabawę umilała nam mu-
zyka, raz po raz przerywana wy-

stępem wokalnym w ramach ka-
raoke, w którym wzięli udział 
nawet nauczyciele. Podczas Dnia 
Radości miał miejsce także wielo-
bój oraz rozgrywki w piłkę nożną 
i siatkówkę. Wszyscy bawiliśmy 
się świetnie, śmialiśmy się, tań-
czyliśmy, a przede wszystkim 
miło spędzaliśmy czas w gronie 
osób, z którymi niebawem się 
rozstaniemy. Szczególnie ważne 
było to dla uczniów, którzy  
w tym roku szkolnym skończą 
swój cykl edukacji  w tej placów-
ce i być może jest to ich ostatni 
Dzień Radości, a na pewno ostat-

ni  w podobnym gronie. 
 Satysfakcję po zabawie 
mogliśmy odczuwać z jeszcze 
jednego powodu: cały dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony 
na pomoc dla Wojtka Biesika – 
ciężko chorego ucznia naszej 
szkoły. Chcieliśmy mu w ten spo-
sób podarować odrobinę tej 
wspaniałej, salezjańskiej radości. 
 Dziękujemy wszystkim 
organizatorom oraz nauczycie-
lom i dyrekcji za tak wspaniały 
dzień. 
 

Jan Lelito, fot. Piotr Wilk  
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PODSUMOWANIE KONKURSU „DOOKOŁA ŚWIATA” 
Odpowiadając na zainteresowania i zdolno-

ści uczniów oraz w celu popularyzacji geografii  
w szkole, ogłoszono I edycję Wewnątrzszkolnego 
Konkursu Geograficznego, „Dookoła Świata”. 
Konkurs był przygotowany dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Przebieg zmagań zaplanowano 
na trzy etapy. 

Do I etapu zgłosiło się 70 uczniów (11 ze 
szkoły zawodowej, 46 z technikum i 2 licealistów). 
Trud rozwiązania testu o Polsce, który przeprowa-
dzono w kwietniu 2015 r., podjęło 59 uczniów. 

 Po poprawie zadań konkursowych, 26 
uczestników zakwalifikowało się do następnego eta-
pu. Z tej liczby 21 uczniów rozwiązywało w maju 
kolejny test o Polsce i Europie (3 ze szkoły zawodo-
wej, 16 z technikum i 2 licealistów).  
 Finalistami zostali następujący uczniowie: 
Radosław Bębenek Imps, Wojciech Katański  
Itps, Maciej Łysoń Itps, Michał Walus Itdo, Bartło-
miej Majda Itm, Sebastian Sosna Itm, Michał Fur-
man Itm, Przemysław Rządkowski IItps, Jarosław 
Oleksy IItps, Piotr Jura Ilb, Tomasz I Fronczyklb. 
  III etap konkursu  odbył się w czerwcu,  
a startowało w nim 11 finalistów. Zakres tematycz-
ny obejmował Polskę i Europę, ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów Europy Północnej, sąsia-
dów Polski, Rosji oraz państw śródziemnomorskich. 
 Po podsumowaniu i ocenie prac wyłoniono 

zwycięzców. Laureatami zostali:  
I miejsce - Piotr Jura 
II miejsce - Tomasz Fronczyk      
III miejsce - Bartłomiej Majda  

Uczniowie wyróżnieni:  Jarosław Oleksy, Seba-
stian Sosna, Michał Walus, Radosław   Bębenek . 
 Finaliści otrzymali wyróżniającą ocenę z geo-
grafii, a laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 
kolejnych edycji konkursu. 

 
Maria Kozłowska, fot. K. Stężowska 

FINAŁ KONKURSU „RUSZ GŁOWĄ” 
 23 czerwca 2015 roku na 
porannym apelu nastąpiło ogło-
szenie wyników szkolnego kon-
kursu matematycznego „Rusz 
Głową” dla uczniów gimnazjum. 
Spośród blisko pięćdziesięciu 
uczestników pierwszego etapu 
wyłoniono dziewięciu uczniów, 

którzy zmierzyli się w finale. 
 Miejsce trzecie zajął Domi-

nik Bednarz z klasy 3Ga. Miejsce 
drugie wywalczył Filip Bliźniak, 
również uczeń klasy 3Ga. Mi-
strzem w rozwiązywaniu łamigłó-
wek matematycznych i logicz-

nych zagadek został Kamil Elż-

bieciak z klasy 3Ga.  
 Zwycięzcom czwartej edy-
cji konkursu serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy na kolejną edy-
cję konkursu, już w nowym roku 
szkolnym.  
 

Marta Korczyk 

ZAKOŃCZENIE 

ROKU 

SZKOLNEGO 

                 26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. 
Był to rok wytężonej pracy, jak również wielu zmian. Pracę w naszej 
szkole rozpoczęła pani dyrektor Maria Miśkiewicz, a uczniowie klas 
trzecich liceum ogólnokształcącego zdawali egzamin maturalny według 
nowych zasad. 
 W ostatni czerwcowy piątek naukę zakończyli uczniowie 
wszystkich typów szkół. Odbyła się uroczysta msza święta, której prze-
wodniczył przełożony Inspektorii Krakowskiej, ksiądz Dariusz Barto-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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cha.  Następnie uczniowie wzięli udział w okolicz-
nościowej akademii, która tradycyjnie poprowadzi-
li nauczyciele matematyki, pani Marta Korczyk 
oraz pan Krzysztof Kozik. Wręczono nagrody i po-
dziękowania wszystkim uczniom, którzy wyróżnili 
się w tym roku szkolnym znakomitymi wynikami 
w nauce, działalnością na rzecz klasy i szkoły oraz 
wzorową postawą. Każda klasa wręczyła swojemu 

wychowawcy przygotowane przez siebie laurki, 
tym samym dziękując za całoroczną pracę. Swoją 
wdzięczność wyrazili również rodzice, reprezento-
wani przez przedstawiciela Rady Rodziców, dzię-
kując dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracow-
nikom szkoły za opiekę nad młodzieżą. Głos zabra-
li, dyrektor zakładu salezjańskiego, ksiądz Bogdan 
Nowak oraz dyrektor szkoły, ksiądz Zenon Lata-
wiec, który życzył wszystkim udanych wakacji  
i wiele radości doświadczanej w tym czasie. 
 Dwa dni wcześniej uroczyście pożegnano 
uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy zakoń-
czyli naukę w naszej szkole. Swoich starszych kole-
gów żegnali uczniowie klas drugich, którzy spe-
cjalnie na tę okazję przygotowali piękną uroczy-
stość. Nie zabrakło podziękowań, były też łzy 
wzruszenia i radości. Wielu absolwentów gimna-
zjum będzie kontynuowało naukę w naszej szkole  
i z pewnością za dwa miesiące spotkamy się na sa-
lezjańskim korytarzu. Wszystkim absolwentom 
życzymy wielu sukcesów, radości w odkrywaniu 
świata i ufnej wiary w szczęśliwą przyszłość. 

 
Renata Głąb, fot. Piotr Wilk 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Gorące wakacje w Oratorium św. Jana Bosko  

WAKACJE  

Z KRUDAMI 

W dniach od 6 do 10 lipca br. w naszym Oratorium odbyła się kolej-

na, tym razem wakacyjna, edycja półkolonii dla dzieci pod hasłem „W stronę 

słońca!” oparta na motywach bajki „Krudowie”. Razem z rodzinką Krudów 

oraz ponad setką dzieciaków bawiliśmy się, tańczyliśmy i śpiewaliśmy przez 

całe pięć słonecznych dni. Pomimo wakacyjnego lenistwa każdego dnia 

uczyliśmy się nowej piosenki oraz tańca. W programie znalazło się miejsce na 

wakacyjne kino, zabawy integracyjne, a każdego poranka mogliśmy wysłu-
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chać pouczającego słówka, które kierował do nas 

kleryk Łukasz Torbicki. Mogliśmy również zjeść 

smaczny obiad na szkolnej stołówce. Nie obyło się 

także bez wielu niespodzianek. Mistrz Polski  

w modelarstwie szybowcowym pokazywał nam 

najbardziej efektowne i niebezpieczne sztuczki na 

modelach samolotów, zaś w ostatnim dniu odwie-

dziła nas gromada wesołych klaunów. Nad cało-

ścią czuwała roześmiana kadra opiekunów, która 

poświęciła swój wolny czas na zabawę z małymi 

podopiecznymi. Zarówno dzieci, jak i dorośli, do-

skonale spędzili ten czas w atmosferze pełnej rado-

ści i uśmiechu.   

 

Agata Golonka, Martyna Grzesło 

Fot. Oratorium 

KOROSTYSZEW, BERDYCZÓW, BÓBRKA... 
Podczas wakacji, jak co roku, wolontariusze  

z Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu wyjecha-
li na Ukrainę, by tam pielgrzymować, zobaczyć cie-
kawe miejsca, ale przede wszystkim służyć swoją 
pomocą i obecnością, dać coś z siebie. W dniu 14 
lipca dwa busy z wolontariuszami bez problemów 
przekroczyły granicę i dotarły do Bóbrki. Tam,  
w salezjańskiej placówce, zatrzymaliśmy się na 
pierwszą noc. Następny dzień spędziliśmy w dro-
dze, odwiedzając salezjanów w Przemyślanach, by 
w końcu dotrzeć do Korostyszewa. 

Stamtąd rankiem wyruszyliśmy na pieszą 
pielgrzymkę. Zwykle nasza wędrówka trwa cztery 
dni, jednak w tym roku dołączyliśmy do pątników 
dzień później. Szliśmy z Korostyszewa przez Żyto-
mierz i Gwozdawę aż do Berdyczowa. Znajduje się 
tam sanktuarium maryjne, które było celem naszej 
pielgrzymki. Dla każdego z nas była ona wielkim 
wyzwaniem, a upał i droga w ogóle nie ułatwiały 
sprawy. Jednak niosąc w sercach ważne dla nas in-
tencje, a szczególnie tę o pokój na Ukrainie i owoc-
ność naszej pracy, udało się nam dojść cało do Ber-
dyczowa. Mimo bariery językowej pielgrzymka by-
ła czasem poznawania mieszkających na Ukrainie 
ludzi, ich kultury i zwyczajów oraz integracji mię-
dzy nami samymi. 

Po Mszy Świętej w Berdyczowie wróciliśmy 
do Korostyszewa, gdzie następnego dnia podzielili-
śmy się na dwie grupy. Przed każdym z nas stanęło 
wyzwanie jeszcze większe niż pielgrzymka. Nad-
szedł czas, by dać z siebie coś dla innych. Czas, by 
służyć. 

Siedmiu wolontariuszy udało się do Bóbrki, 
gdzie mieliśmy wraz z tamtejszą młodzieżą pomóc 
w organizacji półkolonii. Początkowo zapowiadało 
się, że uczestników będzie niewielu, jednak dzień 
po dniu dzieci przybywało. Już na początku zajęcia 
tak się wszystkim spodobały, że dzieciaki zachęcały 
do przyjścia swoich kolegów i koleżanki. Podstawą 
stał się dla nas film o św. Janie Bosko, który uczest-
nicy chłonęli z zapałem i otwartością. Historia wło-

skiego kapłana była tematem pracy w grupach, ry-
sunków i listów, które nasi podopieczni pisali na 
zakończenie półkolonii. Mimo upałów zabawa była 
przednia. Dla ochłodzenia graliśmy np. w balonia-
dę, czyli grę polegającą na przerzucaniu balona  
z wodą przez siatkę za pomocą prześcieradeł.  

Postanowiliśmy nie spędzać wszystkich sze-
ściu dni na miejscu, więc zabraliśmy dzieci nad je-
zioro oraz na wycieczkę po ruinach zamku, gdzie 
przygotowaliśmy uczestnikom grę terenową o złym 
baronie i jego dwóch braciach. Codziennie uczestni-
czyliśmy w Eucharystii, co było dla nas umocnie-
niem i dodawało nam sił do pracy. Kilkakrotnie 
przeżywaliśmy ją razem z dziećmi. 

Półkolonia trwała jednak tylko do godziny 
17:00. Popołudniami i wieczorami czas upływał 
nam na integracji z ukraińską młodzieżą. Graliśmy 
w gry, żartowaliśmy, śmialiśmy się. Udaliśmy się 
wspólnie nad wodę, do lasu, na ognisko oraz do 
Lwowa, po którym oprowadzili nas nasi przyjaciele 
z Ukrainy. 

Półkolonia dobiegła końca, jednak nam wca-
le nie chciało się wracać. W niedzielę do południa 
zwiedzaliśmy kolejne miejsca we Lwowie, a po po-
wrocie do Bóbrki uczestniczyliśmy w obchodach 
parafialnego odpustu. 

Zanim wróciliśmy do Polski, wyjechaliśmy 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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jeszcze na dwa dni do Skole razem z księ-
dzem z Bóbrki, ministrantami i wolontariu-
szami. Był to czas odpoczynku, który powo-
li stawał się czasem pożegnania. Kiedy  
w końcu przyszło nam odjechać, ciężko było 
uwierzyć w to, iż pobyt na Ukrainie, wśród 
naszych nowych przyjaciół, staje się wspo-
mnieniem. Pocieszaliśmy się myślą, że zoba-
czymy się już za dwa tygodnie, kiedy od-
wiedzą oni Oświęcim podczas obchodów 
200-lecia urodzin ks. Bosko. 

Półkolonia w Bóbrce była czasem owocnym, zarówno dla nas, jak i dla dzieci i młodzieży ukraiń-
skiej. Widzieliśmy efekty naszej pracy na bieżąco, toteż postaramy się nie zaniedbać okazji do dania czegoś 
z siebie jeszcze raz, w przyszłym roku. 

Joanna Urbańczyk, Jan Lelito 
fot. Oratorium 

Podczas tegorocznego wyjazdu część naszej 
grupy animatorów, już po raz drugi, podjęła się or-
ganizacji półkolonii dla dzieci z Żytomierza. Cała 
akcja odbywała się na terenie Katolickiej Szkoły 
„Wszechświat”, a w przygotowaniach pomogli nam 
nauczyciele i młodzież z Ukrainy. 

Od poniedziałku do piątku mieliśmy wspól-
ne zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, ale rów-
nież gry i zabawy na świeżym powietrzu. Na po-
czątku i my, i nasi podopieczni, i wolontariusze od-
czuwaliśmy niepewność, głównie ze względu na 
barierę językową. Na szczęście wszystko odbywało 
się w atmosferze śmiechu i życzliwości, więc wszel-
kie obawy zostały rozwiane. W tym roku, po zakoń-
czonym programie, dla chętnych odbywała się lekcja 
języka polskiego, a następnie uczestniczyliśmy  

w Eucharystii. Podczas pracy w grupach przybliżyli-
śmy dzieciakom historię Mojżesza, co zaowocowało 
przygotowaniem strojów i dekoracji każdego zespo-
łu do wcześniej opracowanego przedstawienia o je-
go losach. Spektakle zostały zagrane w ramach  
zakończenia półkolonii, a zaraz po nich odbyła się 

pożegnalna gra w tombolę, w której każ-
dy otrzymał upominek. Później pojawiły 
się wzajemne obietnice o przyjeździe na 
następny rok, ostatnie uściski, a nawet 
łzy. Na dobre podsumowane tych pięciu 
dni każdy mógł uczestniczyć w ostatniej 
Mszy Świętej odprawionej w pięknej 
szkole „Wszechświat”. Wspaniałe dni 
spędzone wraz z ukraińskimi dziećmi 
wiele nas nauczyły. Wspomnienie o tym 
czasie na długo pozostanie w nas jako 
chwile, do których warto wracać. Pełni 
zapału do działania już na następny 
dzień wyjechaliśmy w podróż, zatrzymu-
jąc się na  noc u znajomego księdza w 
miejscowości Malin. Przed niedzielną 
Eucharystią zagraliśmy dla parafian dra-

mę „Lifehouse”, a po południu udaliśmy się w kil-
kugodzinną podróż do Hajworon, gdzie zaplanowa-
ne zostały rekolekcje połączone z integracją. 

Na miejscu przywitała nas burza i ulewny 
deszcz. Następny dzień, ale również każdy kolejny, 
był niesamowitą niespodzianką. Grupa z Oratorium 
odeskiego okazała się otwarta na nas. Cały program 
oraz konferencje głównego opiekuna, ks. Witalija, na 
nasze nieszczęście, w całości mówione były po rosyj-
sku. W oparciu o cytaty z Pisma Świętego rozważali-

PÓŁKOLONIA W ŻYTOMIERZU 
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śmy wartość wspólnoty. Prace w grupach, Euchary-
stie, modlitwa brewiarzowa, adoracja, a także  po-
godne wieczory, warsztaty teatralne, wyjazdy nad 
rzekę, zwiedzanie Parku Zofiówka w deszczu  
i próba gry kartami   z napisami po rosyjsku niesa-
mowicie zbliżyły nas do siebie. Zamierzony cel zo-
stał więc osiągnięty. Ostatniego wieczoru młodzież 
z Ukrainy ponownie pozytywnie nas zaskoczyła. 
Dla wszystkich przygotowano podziękowanie  
w formie dyplomu, ale w momencie wręczenia każ-
dy uczestnik miał możliwość zabrania głosu i doda-
nia czegoś od siebie. 

Kolejne dni całą polsko-ukraińską grupą 
spędziliśmy już w Odessie. Zwiedzanie połączone                      

z żartowaniem, dogadywaniem się przede wszyst-
kim poprzez gesty, dojazd na plażę przepełnionym 
busem, kąpiele w Morzu Czarnym są już tylko do-
brym wspomnieniem. 

Pomimo sporego wysiłku włożonego w każ-
dą akcję możemy śmiało stwierdzić, że podołaliśmy 
wyzwaniu. Te wszystkie trudy pozostawiły w nas 
niezatarty ślad, jednak nie żałujemy czasu spędzo-
nego na Ukrainie. Zatrzymamy go w sobie i nie za-
pomnimy aż do następnego wyjazdu. Już za rok. 
 

 
Joanna Urbańczyk, Jan Lelito 

fot. Oratorium 

NIE MA TO JAK PIELGRZYMKA! 

            „Ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzu-
cę.” W rytm tej piosenki pielgrzymi z grupy drugiej zdążali na 
Jasną Górę. Przemierzali kilkadziesiąt kilometrów dziennie, aby 
zanieść do Maryi swoje intencje. Jak co roku ta wspaniała przy-
goda miała miejsce w dniach od 7 do 11 sierpnia.  

Każdy z pątników szedł do Częstochowy, aby zawierzyć 
Matce Bożej swoje sprawy i życie. Wielu z nich już po raz kolejny 
podążało do jasnogórskiego sanktuarium. W grupie żółtej, czyli 
salezjańskiej, były takie osoby, które pielgrzymują już od kilku-
nastu lat, a może i dłużej. Można powiedzieć, że kto raz zakosz-
tował pielgrzymki, temu trudno się z nią rozstać. W tym roku 
pielgrzymom doskwierał dodatkowy trud, a mianowicie duży 
upał. Jednak to nie odstraszyło dzielnych czcicieli Maryi. Wielu  
z nich miało radość w sercu i na ustach. Mimo bólu głowy, bąbli 
na nogach i różnych innych dodatkowych trudów, które każde-
mu towarzyszyły, szczęśliwie dochodzili do postojów i na nocle-
gi.  
                Jak zawsze mieszkańcy miejscowości, w których noco-
wali pielgrzymi, byli bardzo gościnni. Na niejednych pielgrzy-
mów, po całodniowym trudzie, czekał w domu schłodzony na-
pój i pyszne jedzenie. Jakże piękne jest to, że wielu ludzi zapra-

sza pod swój dach pielgrzymów i gości ich jak najlepiej. Dzięki nim pątnicy mogą ruszać codziennie na  piel-
grzymkowy szlak i dotrzeć w piątym dniu do Jasnogórskiej Panienki. Wniosek z tego jest taki, iż bez wza-
jemnej pomocy ludzi pielgrzymka nie mogłaby istnieć.  

Jakże ważne jest, aby w grupie pielgrzymkowej każdy czuł się akceptowany. Na tych rekolekcjach  
w drodze jeden dla drugiego jest bratem i siostrą. Wszyscy sobie pomagają. W tym roku, przy tak wielkich 
upałach, pomoc ta była szczególnie potrzebna. Ludzie wspierali się jak mogli. Od strony duchowej pomaga-
ła im codzienna Eucharystia i modlitwa. Żeby nikt w drodze nie zasłabł, częstowano nas wodą i słodyczami. 
W grupie salezjańskiej znalazły się różne sposoby na ochłodzenie. Często na drodze można było zobaczyć 
stoiska z darmową wodą, a w niektórych miejscach schładzano pątników prysznicem wodnym. Ważnymi 
osobami, które również wspierały pielgrzymów, byli ludzie tworzący grupę muzyczną i techniczną. Piosen-
ki pomagały zapomnieć o bólu a zachęcały do śpiewu i poprawiały humor. Wiele utworów poznanych na 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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pielgrzymce wspomina się przez cały rok z uśmiechem na 
ustach. Wśród pątników maszerowali również wspaniali 
księża i klerycy salezjańscy, którzy służyli  dobrym słowem, 
spowiedzią i obecnością. Dzielili się swoimi doświadczenia-
mi i modlili w naszych intencjach. W grupie była również 
dostrzegalna siostra serafitka, która pomagała pielgrzymom 
i obdarowywała ich radością. 
                 11 sierpnia 2015 roku pielgrzymka oświęcimska,  
w tym pątnicy z grupy drugiej, weszła uroczyście na Jasną 
Górę. Po wielu trudach i przeciwnościach w drodze każdy 
mógł pokłonić się Maryi i jak dziecko przytulić się do Jej 
kochającego serca. 

 Dla mnie pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Panien-
ki to czas rekolekcji. Mogę wtedy przemyśleć swoje życie  
i posłuchać tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Wielu pątni-
ków zawierza swoje życie Maryi i nie zawodzi się, bo Ona 
dopilnuje, aby człowiek żył pięknie.   

 
 

Justyna Baścik, fot. Oratorium 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

SŁONECZNA PÓŁKOLONIA NA KONIEC WAKACJI 
 „Iść, ciągle iść w stronę słońca” śpiewał  
w jednym ze swoich przebojów zespół 2 plus 1. 
Właśnie hasło naszej sierpniowej półkolonii w Ora-
torium św. Jana Bosko brzmiało  „W stronę słońca!” 
I rzeczywiście słoneczna pogoda towarzyszyła nam 
przez prawie cały czas. Prawie, bo przez jeden 
dzień padało, ale przecież deszcz też jest potrzebny. 
Poza tym deszczówka dobrze wpływa na urodę, no 
i podobno można urosnąć.  

Bardzo ważny był pierwszy dzień półkolo-
nii. Musieliśmy się przecież wzajemnie poznać  
i ustalić zasady naszej współpracy. W końcu była 
nas ponad setka, oczywiście podzielona na grupy, 

no i mieliśmy spędzić ze sobą pięć dni. Każda grupa 
musiała wymyślić swoją nazwę i przygotować ma-
skotkę, której trzeba było nadać imię. Obejrzeliśmy 
również bajkę „Sześciu wspaniałych”. Mówiła ona  
o przyjaźni i wzajemnej pomocy, a to przecież waż-
ne, żeby mieć przyjaciół, na których zawsze  może-
my liczyć. 
 Chociaż codziennie towarzyszył nam śpiew, 
to jednak najbardziej rozśpiewany był dzień drugi. 
Naszym zadaniem było bowiem przygotowanie  
w grupach piosenki. Musieliśmy zająć się słowami  
i melodią. Mogliśmy więc poczuć się w tym dniu 
jak zawodowi tekściarze i kompozytorzy. A potem 
przyszedł czas na zaprezentowanie naszych piose-
nek w ramach konkursu. Było prawie jak na festi-
walu piosenki w Opolu. Okazało się też, że w śpie-
waniu jesteśmy świetni.  
 Trzeci dzień był bardziej wyczerpujący pod 
względem fizycznym. Bawiliśmy się bowiem              
w podchody. Trasa wiodła nad Sołą aż na Kamie-
niec i z powrotem. Ale niech nikt nie myśli, że tak 
sobie po prostu szliśmy. Musieliśmy bowiem bar-
dzo uważnie śledzić trasę. I to nie tylko po to, żeby 
się nie zgubić, ale przede wszystkim po to, żeby nie 
przeoczyć ukrytych kopert z zadaniami do wykona-
nia. Mieliśmy m.in. ułożyć napis z nazwą swojej 
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grupy i zrobić sztandar, ale mogliśmy do tego wy-
korzystać tylko dobra natury. Było więc bardzo 
pracowicie. W tym dniu mieliśmy także narysować 
lub namalować portrety wychowawców. Przykła-
daliśmy wagę do najdrobniejszego szczegółu. No 
cóż, plastycznie też jesteśmy uzdolnieni.  
 W czwartym dniu przybyli do nas goście. 
Spotkaliśmy się z członkami Zakonu Maltańskiego, 
który zajmuje się pomocą medyczną na zasadzie 
wolontariatu. Dowiedzieliśmy się, skąd taka na-
zwa. Pochodzi ona od miejsca siedziby zakonu ry-
cerskiego. Jak się zapewne domyślacie, była nią 
Malta. I właśnie dlatego nazwano go Zakonem 
Maltańskim. Jego członkowie od początku pomaga-
li innym, zwłaszcza chorym. Dowiedzieliśmy się 
też, jak udzielić pierwszej pomocy zanim przyje-
dzie karetka. Możecie więc czuć się przy nas bez-
piecznie. Spotkaliśmy się również z członkami jed-
nego z klubów modelarskich. Mogliśmy podziwiać 
różne modele samolotów i ich powietrzne figury, 
takie jak beczka, korkociąg i pętla. Zobaczyliśmy 
także zawis, którego na razie nie jest w stanie wy-
konać prawdziwy samolot, ponieważ jest zbyt cięż-
ki i ma za słaby silnik. Czy kiedyś się to uda? Kto 
wie? Może nawet ktoś z nas się do tego przyczyni  
i zostanie sławnym konstruktorem. A czy zgadnie-
cie, co było dla nas największą atrakcją? Nie będzie-
my was dłużej trzymać w niepewności. To model 
samolotu, który z nieba zrzucał nam cukierki. Po 
spotkaniach z naszymi gośćmi bawiliśmy się w od-
gadywanie postaci z bajki, którą obejrzeliśmy 
pierwszego dnia. Część wychowawców wcieliła się 

w jej głównych bohaterów, a my musieliśmy od-
gadnąć, kto jest kim. Biegaliśmy więc od wycho-
wawcy do wychowawcy i pytaliśmy, czy trafiliśmy 
na daną postać. Żeby się tego dowiedzieć, musieli-
śmy najpierw wykonać zadanie, które nam wymy-
ślili. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, robiliśmy przysia-
dy i pajacyki, a potem często słyszeliśmy, że to nie 
ta postać. Biegliśmy więc szukać dalej. Ale ostatecz-
nie udało nam się wszystko odgadnąć. Jesteśmy 
jednak zdolni.  
 Czas upływał nam bardzo szybko i w końcu 
nadszedł ostatni dzień półkolonii. Rozpoczęliśmy 
go Mszą Św., do której wcześniej przygotowaliśmy 
wspólny śpiew. Nie mogło także zabraknąć bajki  
i konkursu o św. Janie Bosko. Przecież półkolonia 
była w salezjańskim Oratorium. Codziennie towa-
rzyszyła nam modlitwa, śpiew i oczywiście tańce 
integracyjne. Niektóre już znaliśmy, ale nauczyli-
śmy się też nowych. Okazało się, że jesteśmy bar-
dzo pojętni, bo wszystko w mig opanowaliśmy. Zo-
stały również policzone buźki, które codziennie 
każda grupa zbierała za dobrze wykonane zadania 
i konkursy. Cały czas towarzyszyła nam jednak 
zdrowa rywalizacja. Potrafiliśmy docenić koleżanki 
i kolegów z innych grup. Buźki te przyklejane były 
do naszych maskotek. W końcu trzeba było się po-
żegnać. Chociaż…      

Ponownie mieliśmy okazję spotkać się jesz-
cze na podsumowaniu wakacyjnych półkolonii  
w Oratorium. Tym razem towarzyszyli nam rodzi-
ce, rodzeństwo i dziadkowie, czyli po prostu nasi 
najbliżsi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św.  
w sanktuarium MBWW. Potem udaliśmy się na bo-
isko szkolne, gdzie czekał na nas poczęstunek. Nie 
obyło się oczywiście bez tańców integracyjnych. 
Ale wszystko co dobre, szybko się kończy. Trzeba 
było się rozstać. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze 
kiedyś się spotkamy, bo podobno świat jest mały.  
 więc do zobaczenia!   

MY, czyli półkoloniści i wychowawcy     
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OBCHODY 200. ROCZNICY URODZIN  

ŚW. JANA BOSKO 

 Zakład Salezjański przeżywał w ostatních 
dniach istne oblężenie młodych ludzi, chętnych 
świętować z księdzem Bosko jego 200-tne urodziny. 
Do tego niezwykłego Jubileuszu przygotowywali-
śmy się przez trzy lata, poznając dokładnie życiorys 
ks. Bosko, stworzony przez niego system wycho-
wawczy oraz podstawy duchowości salezjańskiej. 
Dokładnie dwa lata temu—w sierpniu 2013 roku— 
przeżywaliśmy peregrynację relikwii świętego Wy-
chowawcy.  
 Z okazji tegorocznwgo święta odbył się 
znany już mieszkańcom Oświęcimia festiwal muzy-
czny Jackowe Granie. W czasie obchodów odbył się 
także obóz integracyjny klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Savionalia. 
 Podczas festiwalu mieliśmy okazję usłyszeć 
księdza Jakuba Bartczaka, znanego już dobrze 
internautom rapującego ksiedza. Po raz kolejny 
gościł u nas zespół Propaganda Dei. Oświęcimianie 
bawili się też na koncercie zespołu Albo i Nie  
i finałowym koncercie pod przewodnictwem Piotra 
Mireckiego. Festiwal zamknął energetyczny występ 

grupy Kraków Gospel Chaoir. 
 Przyszli uczniowie liceum, technikum  
i szkoły zawodowej zamieszkali na kilka dni  
w szkole, żeby zapoznać się z nauczycielami, 
koleżankami i kolegami. W tym czasie nauczyli się 
m.in. tańców integracyjnych, które zaprezentowali 
później na oświęcimskim rynku, angażując przy tym 
mieszkańców miasta. Udało się znów pobić rekord 
ilości tańczących par. 
 Młodzież z całej Inspektorii, a nawet z Ukra-
iny, zjechała na doroczne Savionalia. Była to okazja 
do spotkań, wymiany doświadczeń, a także wy-
słuchania konferencji ks. Marka Bałwasa na temat 
miłości.  
 Zoorganizowany też został, jak co roku, III 
Bieg Patronalny „Biegać jest BOSKO“. Zwycięzcom  
i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
udziału. 
 

 
Barbara Malicka 

fot. Mariusz Komajda, Łukasz Sokół, Kamila, SI Studio 
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OBÓZ INTEGRACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH 
 W dniach 14.08 – 18.08.2015r w szkole trwał 
obóz integracyjny dla uczniów, którzy od września 
rozpocząć mieli naukę w liceum, technikum lub szko-
le zawodowej. Łącznie było ich prawie dwustu dwu-
dziestu. Program obozu obejmował nie tylko spotka-
nia klas z wychowawcami, zwiedzanie terenu szkoły  
i zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu, tańce integra-
cyjne czy gry terenowe, ale zawierał również elemen-
ty  obchodów dwusetnej rocznicy urodzin ks. Bosko. 
Uczestnicy obozu brali udział w uroczystej Mszy Św. 
transmitowanej przez Telewizję Trwam i Radio Mary-
ja, a wieczorami na oświęcimskim rynku słuchali kon-

SAVIONALIA W OŚWIĘCIMIU 
Z okazji 200-lecia urodzin ks. Bosko postano-

wiono, że tegoroczne Savionalia odbędą się  
w Oświęcimiu od 14 do 16 sierpnia. Rozpoczęły się 
one „wybuchowymi” koncertami ks. Kuby Bartcza-
ka oraz zespołu Propaganda Dei. Zwieńczeniem te-
go salezjańskiego święta była adoracja Najświętsze-
go Sakramentu i okazja do spowiedzi. 

Drugi dzień rozpoczął się Mszą Św., na której 
kleryk Michał Libor złożył śluby wieczyste, a po niej 
przyszedł czas na grę terenową w naszym mieście. 
Młodzi musieli wykazać się wiedzą i sprytem  

w konkurencjach i pytaniach na temat historii 
Oświęcimia. Popisać mogli się również biegacze, 
biorąc udział w III Biegu Patronalnym „Biegać jest 
BOSKO”. Nie obeszło się bez ciekawej konferencji 
prowadzonej przez niepełnosprawnego ks. Marka 
Bałwasa, który mówił m.in. o prawdziwej miłości.  
I wreszcie nadszedł czas na długo wyczekiwane tań-

ce integracyjne na oświęcimskim rynku oraz 
koncerty zespołu Albo i Nie oraz specjalnie 
utworzonym na tę uroczystość Bosko Trop. 
W ostatnim dniu miała miejsce uroczysta Eu-
charystia pod przewodnictwem ks. bp. Grze-
gorza Rysia, która została nagrana przez TV 
Trwam. Po niej młodzi udali się na Marsz 
Radości po Starym Mieście, krocząc razem  
z relikwiami ks. Bosko. Po radośnie przeby-
tym marszu, została poświęcona nowa figur-
ka Matki Bożej. Czekał również na nas bigos 
Matusi Małgorzaty. Ostatnim punktem był 
wieczorny koncert Kraków Gospel Choir, 
który dosłownie zaraził nas swoją energią  
i radością. Po koncercie dyrektor Zakładu 
Salezjańskiego, ks. Bogdan Nowak, oficjalnie 

zakończył obchody 200-lecia urodzin  ks. Bosko.  
 

Paweł Prokopowicz 
fot. Mariusz Komajda 

certów organizowanych ku czci św. Jana Bosko – patrona miasta Oświęcim. W poniedziałek 17 sierpnia 
przyszli uczniowie naszej szkoły udali się do Krakowa, gdzie uczestniczyli  w warsztatach prowadzo-
nych  przez Salezjański Wolontariat Misyjny i zwiedzali wioskę edukacji globalnej. Na zakończenie obozu 
integracyjnego poszczególne klasy przygotowały swoje prezentacje. Tegoroczni pierwszoklasiści są osoba-
mi niezwykle kreatywnymi o różnorakich zdolnościach i talentach. Pięć dni spędzonych w murach szkoły 
salezjańskiej minęło w bardzo radosnej atmosferze.  

Tekst i zdjęcie Marta Korczyk 
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„MAŁOPOLSKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO...” 
Projekt „Małopolska wczoraj, dziś i jutro…” 

jest przedsięwzięciem kulturalno – wypoczynkowo 
– integracyjnym i został  zrealizowany w dniach 16 – 
22 sierpnia 2015r. Był 7 dniowym spotkaniem mło-
dych ludzi pochodzących z terenu Oświęcimia  
i okolicznych miejscowości z mieszkańcami Beskidu 
Wyspowego, Gorców i Pienin – stwarzającym im 
doskonałą okazję do odkrywania i poznawania pięk-
na i bogactwa regionu, jakim jest Małopolska.  

Jak sama nazwa wskazuje - „Małopolska 
wczoraj, dziś i jutro…” - pragnęliśmy połączyć 
wszystkie aspekty – poznawanie tradycji i tożsamo-
ści lokalnej (integralną częścią było zwiedzanie za-
bytków Beskidu Wyspowego, Gorców i Pienin), do-
cenienie tego, co w chwili obecnej Małopolska może 
nam zaoferować (zwiedzanie tego regionu, wizyta 
w Parkach Narodowych, gdzie młodzież miała moż-
liwość poznawania fauny i flory za pomocą wycie-
czek i zajęć na ścieżkach edukacyjnych. Uczestnic-
two w zajęciach sportowo – rekreacyjnych). Z tym 
wiąże się bezpośrednio nasze pragnienie, aby nieu-
stannie rozwijać wśród młodzieży solidarność  
i kształtowanie odpowiedzialnej postawy człowieka 
za dziedzictwo regionalne, postawy promującej 
ochronę przyrody oraz uświadamianie młodzieży 
prawdy, że nasza przyszłość, nasze „jutro” zależy 
od naszych dobrych i mądrych decyzji.  

Celem spotkania było inspirowanie i zachę-
canie do aktywnego i twórczego wyrażania pozna-
wanych treści dotyczących kultury i tradycji regionu 
poprzez liczne konkursy, zabawy, turnieje. Ponadto 
celem było także kształtowanie umiejętności wyko-

rzystania i zagospodarowania wolnego czasu prze-
znaczonego na wypoczynek, poznawanie dziedzic-
twa kulturowego regionu oraz kultywowanie mało-
polskich świąt i zwyczajów, ale przede wszystkim 
promowanie marki Małopolska i Miasta Oświęcim 
oraz ukazywanie piękna, które nasze województwo 
ma do zaoferowania – w kontekście słów „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Zadanie zostało zrealizo-
wane przy wsparciu finansowym miasta Oświęcim. 

W ramach spotkania został realizowany pro-
gram wychowawczy dla młodzieży, który miał na 
celu promocję inicjatyw wzmacniających zarówno 
tożsamość regionalną, jak i właściwe postawy pa-
triotyczne i obywatelskie. Przygotowany i realizo-
wany program umożliwił młodzieży doskonałą 
szansę na poznawanie i odkrywanie siebie, budowa-
nia i wzmacniania własnej tożsamości oraz tożsamo-
ści narodowej. 

Ks. Andrzej Urbańczyk 

Nowy rok szkolny—startujemy! 

INAUGURACJA  

ROKU  

SZKOLNEGO 

 1 września uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu uczest-
niczyli w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. Pierwszym 
punktem była msza święta. W tym dniu gościł u nas, wchodzący  
w skład Rady Inspektorialnej,  ks. dr Michał Kaleta. W swojej homilii 
przypomniał, że pierwszy dzień nowego roku szkolnego jest dobrą oka-
zją do zweryfikowania swojej postawy wobec Boga i swojej wiary. Od-
niósł się również do autorytetu świętego  Jana Pawła II i Jego przywiąza-
nia do modlitwy do Ducha Świętego, której nauczył go ojciec. 

Duchu Święty, proszę Cię 
o dar mądrości do lepszego poznawania  
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia 

(Ciąg dalszy na stronie 20) 
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ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności,  
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 
i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synow-
ską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,  
który Ciebie, o Boże, obraża. 

 
 Ks. Kaleta zachęcił uczniów, aby powielali modlitwę Papieża 
Polaka. Po mszy świętej miała miejsce część oficjalna, a po niej klasy 
pierwsze spotkały się z Dyrekcją Szkoły, zaś klasy starsze - ze swoimi 
wychowawcami. Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wytrwa-
łości w poczynionych na nowy rok szkolny postanowieniach oraz suk-
cesów w nauce i osiągnięcia zadowalających wyników.  

       
     Marta Korczyk, fot. Piotr Wilk 

Dyrektor szkoły, ks. Zenon Latawiec 

 Z okazji przypadającego w pierwszych dniach wrze-
śnia Święta Miasta w Oświęcimskim Centrum Kultury odby-
ło się wręczenie Medali Miasta, nagród i odznaczeń. Uhono-
rowane zostały osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone 
dla Oświęcimia.  
 Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zakład Salezjań-
ski otrzymał tytuł „Ambasadora Oświęcimia Miasta Pokoju”. 
Akt nadania i statuetkę odebrali z rąk Prezydenta Miasta Ja-
nusza Chwieruta ks. Bogdan Nowak, dyrektor wspólnoty  
i ks. Zenon Latawiec, dyrektor szkoły. Jesteśmy szczególnie 
dumni z tego tytułu, gdyż wieńczy on ponad stuletnią pracę 
salezjanów na Ziemi Oświęcimskiej. Ponadto został nadany 
w roku jubileuszowym, w którym świętujemy 200. rocznicę 
urodzin założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, św. Jana 
Bosko. Działalność Zakładu Salezjańskiego w sferze duszpa-
sterskiej i wychowawczej jest widocznym elementem kształ-
tującym wizerunek miasta.  
 Niech błogosławieństwo wielkiego człowieka i wy-
chowawcy, jakim był ksiądz Bosko, pomaga miastu i jego 
mieszkańcom w ciągłym rozwoju, w codziennej pracy, w po-
konywaniu trudności i tworzeniu prawdziwej wspólnoty.    

 

Redakcja, fot. UM Oświęcim 

WYRÓŻNIENIE DLA ZAKŁADU 

SALEZJAŃSKIEGO 
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NOWY SAMORZĄD JUŻ DLA WAS PRACUJE 
Nowy Samorząd Szkolny, czyli... 

 Olha Yakovenko—
przewodnicząca szkoły, blondyn-
ka o ciemnych oczach, uczennica 
2 La, interesuje się sztuką i litera-
turą polską, a z zamiłowania jest 
oczywiście… humanistką. 

Maksymilian Mleczko—
zastępca przewodniczącej, 
niewysoki brunet, uczeń kla-
sy humanistycznej, zawsze 
uśmiechnięty i chętny do 
pomocy, interesuje się języ-
kiem migowym, uwielbia 
książki. 

Wojciech Kulak—najwyższy z nas, 
chłopak o ciepłym uśmiechu, który 
zawsze wyróżnia się z tłumu, uczeń 
drugiej klasy technikum. Tryskają-
cy energią i radością, spokojny  
i zgodny, a pasji i zainteresowań 
ma co niemiara  - jedną z nich jest 
pomoc w WOPR-ze. 

Aleksandra Piwowarczyk—
szczupła brunetka, również 
uczennica klasy humani-
stycznej, świetnie zorganizo-
wana i z głową pełną pomy-
słów, z zamiłowania foto-
graf. 

I kto powiedział, że humanistyka nie ma przyszłości? W każdym razie czekamy na spełnienie wszystkich 
przedwyborczych obietnic, życząc nowej ekipie wytrwałości, zapału do pracy i odwagi. Powodzenia! 

Redakcja 

JAK PÓJŚĆ NA DNO, TO TYLKO Z JANEM BOSKO 

 Noc z 12 na 13 września nie była zwyczajną 
nocą… Oświęcimska szkoła salezjańska tętniła ży-
ciem. Uczniowie oraz zaproszeni przez nich znajomi 
uczestniczyli w Dobrej Nocy Oratoryjnej zorganizo-
wanej przez Oratorium św. Jana Bosko. Najpierw 
uczestniczyliśmy w spotkanie w sanktuarium w ra-
mach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 roku. Prowadzący,  ksiądz Mi-
kołaj Szczygieł z Krakowa, opowiadał nam o Miło-
sierdziu oraz o pielgrzymce do Łagiewnik, którą or-
ganizuje. Wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miło-
sierdzia Bożego i przy akompaniamencie zespołu 
pana Piotra Mireckiego zakończyliśmy spotkanie 
adoracją Najświętszego Sakramentu.  
 Następnie uczestnicy DNA zebrali się na ko-
rytarzu głównym szkoły i odtańczyli (wszystkim 
znane i lubiane) tańce integracyjne, m.in. taniec bel-
gijski, menueta, polkę oraz łódeczkę. Potem zdysza-
ni po tańcach z chęcią schroniliśmy się w chłodnych 
murach Nowego Kościoła, gdzie wysłuchaliśmy 
świadectw animatorów i wolontariuszy, którzy  
w czasie wakacji angażowali w się w pracę w orato-
rium. Usłyszeliśmy o wyjeździe na Ukrainę i organi-
zowanej tam półkolonii dla dzieci, o półkoloniach  

w oświęcimskim oratorium, pielgrzymce do Często-
chowy, święcie patrona miasta, Savionaliach oraz 
obozie integracyjnym. Wypowiedzi uczestników 
tych imprez były pełne emocji, co oznaczało, że 
przeżyte wydarzenia głęboko zapadły im w pamięć. 
Urozmaiceniem były również prezentacje multime-
dialne przedstawiające zdjęcia z półkolonii dla dzie-
ci, wolontariatu na Ukrainie oraz pielgrzymki na 
Jasną Górę. Mam nadzieję, że te historie przekonały 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 
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młodzież naszej szkoły do uczestniczenia w życiu 
oratorium. 
 Po spotkaniu w Nowym Kościele zebrali-
śmy się w kilkunastoosobowych grupach z anima-
torami i wolontariuszami, aby jeszcze lepiej się zin-
tegrować. Uczestnicy mogli też wtedy zapisać się 
na zajęcia lub spotkania formacyjne odbywające się 
w oratorium. 
 O północy wzięliśmy udział we mszy świę-
tej, podczas której zostali zaprzysiężeni i namasz-
czeni olejkiem z Loreto nowi wolontariusze i ani-
matorzy. Zdecydowali się oni na wzór księdza Bo-
sko budować kolejne fundamenty oratorium. Na-
stępnie udaliśmy się na zielone boisko, gdzie mo-
gliśmy delektować się salezjańskimi prażonymi lub 
kiełbaskami z grilla. Ci, którzy nie chcieli marznąć  
i nie obawiali się mokrych butów, zatańczyli belgij-
skiego.  
 Roztańczeni i posileni ruszyliśmy znów na 
główny korytarz, gdzie zostaliśmy wtajemniczeni  

w szczegóły gry terenowej organizowanej przez 
animatorów i wolontariuszy w klimacie II wojny 
światowej. Biorący udział w zabawie wcielili się  
w partyzantów przechodzących szkolenie, więc 
musieli się zmierzyć z dziewiętnastoma stacjami 
przygotowującymi do ataku na niemiecką bazę. Do 
zadań należało, m.in.: przekazywanie informacji, 
pomoc rannym, odszyfrowywanie haseł, produkcja 
plakatów propagandowych, konstrukcja bomby, 
odnajdywanie przedmiotów, przemknięcie pod 
nosem niemieckiego patrolu czy dopisywanie ko-
lejnych zwrotek piosenek patriotycznych. Ani póź-
na pora, ani nocny chłód nie osłabiły w nikim ener-
gii do działania.  
 Dobra Noc Oratoryjna zakończyła się poka-
zem fajerwerków  o godzinie 6 rano. Uważam, że 
raz w roku warto poświęcić parę godzin snu, aby 
przeżyć coś tak niesamowitego jak DNO. Więcej się 
o tym nie da napisać. Tu trzeba po postu być. 

 

 
Alicja Stężowska, fot. Oratorium 

(Ciąg dalszy ze strony 21) 

DZIĘKCZYNIENIE NA JASNEJ GÓRZE  
 Ten poranek wydawał się kolejnym zwy-
kłym początkiem dnia. Po pierwszym dzwonku 
uczniowie ustawili się na głównym korytarzu, nie-
którzy w ostatniej chwili przeciskali się przez tłum, 
by dołączyć do klasy.  Jednak było w tym wszyst-
kim coś, co odróżniało ten apel od pozostałych. 
Byli to pierwszoklasiści ubrani w koszulki z napi-
sem „Don Bosko”, nerwowo krzątający się nauczy-
ciele, pracownicy szkoły sprawiający wrażenie go-
towych do jakiejś podróży… 

 Dnia 16 września na Jasnej Górze odbyła się 
dziękczynna pielgrzymka szkół salezjańskich  
z okazji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko. Po 
wspólnej modlitwie każda klasa udała się do przy-
dzielonego jej autokaru (było ich aż 18!) i wyruszy-

liśmy w drogę do Częstochowy.  Na miejscu mo-
gliśmy obserwować coś niesamowitego: 7 tys. mło-
dych ludzi spacerujących po terenie klasztoru  
i zmierzających w stronę błoni. Była to młodzież ze 
szkół salezjańskich z całej Polski. Wszyscy wzięli 
udział w dziękczynnej Mszy Św. Jej uroczysty cha-
rakter dało się odczuć przez postawę uczniów, 
wspaniale przygotowaną oprawę muzyczną, śpie-
waną Ewangelię oraz piękną liturgię.  
 Drugim etapem jasnogórskiej pielgrzymki 
była wspólna zabawa. Łąka przed klasztorem zda-
wała się żyć własnym życiem. Nikt nie zdołał poli-
czyć par tańczących belgijskiego, ale niewątpliwie 
udało nam się pobić rekord. Następnie nadszedł 
czas na koncert, podczas którego ogłoszono zwy-
cięzców konkursu na tekst piosenki o Janie Bosko.  
Zwycięskie utwory wykonali: Magda Anioł, Łu-
kasz Golec oraz Piotr Mirecki. Po koncercie uczest-
nicy pielgrzymki rozjechali się do domów. 
 Zorganizowanie spotkania na Jasnej Górze 
nie było łatwe, wymagało wiele wysiłku, dobrej 
komunikacji i zapewnienia bezpieczeństwa, jednak 
zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele bawili się 
świetnie w duchu wdzięczności za życie i chary-
zmat św. Jana Bosko. 
 

Jan Lelito, fot. K. Stężowska 
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Dnia 18 września, jak co roku, obchodziliśmy 
święto celebrujące postać świętego Stanisława Kostki - 
patrona dzieci i młodzieży. W naszej szkole uczciliśmy 
ten dzień krótką akademią na porannym apelu. Wystą-
pienie przygotowała klasa 2 tps z pomocą księży kate-
chetów oraz wychowawczyni, pani Jolanty Okarmus. Po 
modlitwie nasi koledzy przybliżyli nam życiorys święte-
go. W tle dało się wychwycić łagodne brzmienie melo-
dii, która cały czas towarzyszyła wędrówce przez po-
szczególne etapy jego życia. Przechodziliśmy kolejno 
przez dzieciństwo, młodość, okres powołania aż do 
wczesnej śmierci zakonnika. Każdy z nas miał okazję 
poznać najważniejsze wydarzenia z życia świętego. Jest 
to z pewnością wyjątkowa postać, o której należy pa-
miętać. Święty Stanisław Kostka może stanowić wzór do naśladowania, zwłaszcza dla ludzi młodych. Choć 
żył w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości, postawa, ideały, którym pozostał wierny, wciąż mogą 
być drogowskazem dla młodych.  

 Katarzyna Klęczar 

WZÓR DLA MŁODYCH 

 ŚW. STANISŁAW KOSTKA 

ŚLUB EWELINY I TOMASZA 

25 lipca na ślubnym kobiercu stanęli  

Ewelina Matyjasik  i Marcin Lewandowski.  

Nowożeńcom składamy najserdeczniejsze życzenia:  

niech Pan Bóg błogosławi Waszą miłość,  

by była zawsze cierpliwa, łaskawa, czysta, łagodna,  

nieustająca, pełna wiary i nadziei.   

Życzenia dla Eweliny i Tomasza 
 

Od Chóru Auxilium 
serdeczne życzenia 

niechaj Wasza miłość 
nigdy się nie zmienia 

 
A Wspomożycielka 
dla Was i dla gości 

w tym dniu uroczystym 
da dużo radości 

 
Życie nie jest słodkie 
czasem bywa gorzko 
niech siły Wam doda 

nasz patron – Jan Bosko 

 
 

Życzymy Wam zdrowia 
wszelkiej pomyślności 

i wspólnego życia 
do późnej starości 

 
A od siebie dodam 

niech słoneczko świeci 
wychowajcie wspólnie 

gromadkę swych dzieci. 
 
 
 

Kronikarz Chóru Auxilium 
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FELIETON  

NA OSTATNEJ  STRONIE 
 Początek roku szkolnego budzi różne emo-
cje, najpierw te raczej negatywne, bo „znowu trze-
ba iść do szkoły”, wstawać wcześnie, uczyć się, 
czytać lektury, odrabiać prace domowe, pisać kla-
sówki i nudzić się na lekcjach. Nawet ubierać trze-
ba się inaczej, wiadomo – krótkich spodenek już 
nie założysz, a poza tym rano coraz chłodniej. No 
i znowu zakazy, regulaminy, dzwonki, obowiązki 
itp. Dla niektórych wszystko jest nowe, od pod-
ręczników począwszy, a na kolegach (wielka nie-
wiadoma) skończywszy. To dodatkowy stres.  
 Mimo tych wszystkich niemiłych faktów  
1 września mury szkoły ożyły i wypełniły się  
gwarem i śmiechem. Dzień dobry! Cześć! – sły-
chać wkoło. Ani śladu przygnębienia! Zaczynamy 
w końcu coś nowego, tak jakby znowu od począt-
ku, a więc z nadzieją na nowe sukcesy, lepsze oce-
ny; wreszcie pokażemy na co nas stać! Niektórzy 
nawet przyznali w całej swej szczerości, że trochę 
tęsknili... Życie szkolne ma w końcu swoje uroki. 
Ostatecznie, jak to się mówi, człowiek jest zwie-
rzęciem stadnym (lub ładniej: istotą społeczną)  
i potrzebuje innych, by normalnie funkcjonować. 
W szkole spotykamy kolegów, z którymi się przy-
jaźnimy (albo i nie), wchodzimy w różne relacje, 
od koleżeństwa po miłość, uczymy się tego dru-

giego rozumieć, a przez to lepiej poznajemy sie-
bie. Spotykamy też nauczycieli, którzy rzecz jasna 
codziennie uprzykrzają nam życie, ale trudno, taki 
mają zawód. Niektórzy są nawet mili, tak czy 
owak motywują do nauki, a bez tego bata chyba 
nikomu by się nie chciało. Z nauczycielami można 
się też spierać. Warto to robić z dwóch powodów: 
po pierwsze, może da się wciągnąć w spór i lekcja 
szybciej minie albo zapomni zadać zadania, po 
drugie,  spory są twórcze, zmuszają do myślenia, 
pozwalają zweryfikować własne, czasem ciasne, 
poglądy itp., ale to oczywiście mniej ważny po-
wód.  
 Tak więc zaczęło się. Lepiej za bardzo nie 
narzekać, bo dorośli zaraz wyjadą z jakimiś dzieć-
mi w Afryce, co to mają daleko do szkoły albo  
w ogóle nie chodzą do takiej placówki, a bardzo 
by chciały (kto w to uwierzy?). Trzeba zacząć odli-
czać do końca roku i cieszyć się życiem. Lata 
szkolne to czas młodości, nie wolno jej zmarno-
wać na nic nierobienie. Nie warto oczywiście brać 
udziału w maratonie po najlepsze oceny, ale sta-
rać się trzeba, żeby móc sobie spojrzeć w oczy  
i powiedzieć: stary, dajesz radę. Życzę wszystkim 
dobrego roku! 
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Witaj, Wychowawco dzieci i młodzieży, 
od zawsze Oświęcim do Ciebie należy. 

 
W modlitwie codziennej splatają się dłonie, 
wyjednaj nam łaski, nasz Wielki Patronie. 

 
Modlą się rodacy, bracia salezjanie, 

lud oświęcimski, święty Bosko Janie. 
 

Niech nasz Chór Auxilium zawsze Tobie śpiewa, 
a Ty zanieś pieśni, do Boga, do nieba. 

 
Otocz nas opieką, miłością i troską, 

o to Cię prosimy, święty Janie Bosko. 
 
 

Kronikarz Chóru Auxilium 
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