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Modlitwa różańcowa. Monotonne odma-
wianie Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu, które 
składają się na część radosną. W tej monotonii bar-
dzo dużo się dzieje. Jesteś aniołem, który zwiastu-
je tajemnicę Wcielenia, Marią, która przyjmuje Sy-
na Bożego. Elżbietą, którą odwiedza Maria. Paste-
rzami, którzy przychodzą do Jezusa oderwani od 
roboty przez aniołów. Trzema mędrcami szukają-
cymi Nowonarodzonego. Symeonem biorącym 
Jezusa na ręce. Matką szukającą zagubionego Sy-
na. 
 W tajemnicach bolesnych modlisz się  
w Ogrójcu opuszczony przez ludzi. Jesteś biczo-
wany i cierniem ukoronowany, idziesz na Golgotę, 
upadając pod krzyżem, spotykasz swą Matkę, po-
maga ci nieść krzyż obcy człowiek, umierasz  
w męce – wyśmiany i wzgardzony – i jesteś złożo-
ny do grobu niepamięci. 
 W tajemnicach chwalebnych powstajesz  
z grobu, promieniejesz światłem. Jaśnieją twoje 

rany. Jesteś uwielbiony i wstępujesz do nieba. 
 W tajemnicach światła jesteś Jezusem, któ-
ry przyjmuje chrzest od Jana. Bierzesz udział  
w weselu w Kanie Galilejskiej. Jesteś w tłumie słu-
chających nauk Jezusa. Na górze Przemienienia 
patrzysz na Jezusa, jakbyś Go zobaczył po raz 
pierwszy. W Wieczerniku uczestniczysz w Ostat-
niej Wieczerzy. 
 Monotonnie odmawianie dziesiątek różań-
ca, które pomagają sięgać w inny wymiar, aby się 
nie zgubić w rytmie twoich codziennych spraw. 
 Nie ma modlitwy niewysłuchanej. Gdzieś 
ktoś na świecie odbierze Twoją dobroć. Gdzieś 
ktoś na świecie usłyszy Twoją tęsknotę. Gdzieś 
ktoś na świecie uraduje się twoja radością. 
 Nic nie ginie—nie tylko w sferze materii, 
ale i ducha. 

   
     Ks. Mieczysław Maliński „Módl się”  

H ISTORIA ZBAWIENIA  

W TAJEMNICACH  

RÓŻAŃCA 

Wydarzenia z życia szkoły  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 21 września 2015 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odby-
ło się uroczyste podsumowanie XIV Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego „Darujmy światu pokój ”. 

W konkursie wzięło udział 985 prac nadesłanych przez 947 auto-
rów. Spośród wszystkich prac komisja wyróżniła dwie, przyznając na-
grody specjalne oraz równorzędne nagrody w kategoriach wiekowych:  
7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz 17-19 lat. Ponadto 101 osób zostało wy-
różnionych udziałem w wystawie pokonkursowej.  

 Uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Zespo-
łu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu rów-
nież wzięli udział w konkursie. Zostali uhonorowani dyplomami i na-
grodami wręczonymi przez organizatorów konkursu podczas uroczy-
stego podsumowania oraz w szkole na porannym apelu.  

 Z naszej szkoły nagrody otrzymali : Katarzyna Sokal, Agnieszka 
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Hodur, Aleksandra Matla, Olha Yakovenko, Adela Szczerbowska, Anna Kasperczyk. 
 Natomiast udziałem w wystawie pokonkursowej zostali wyróżnieni: Karolina Lasatowicz, Domini-
ka Sosna, Katarzyna Oniszczuk, Agata Szyjka, Kacper Kuk, Julia Pucka oraz Aleksandra Golonka. 
 

Tekst i zdjęcie Anna Kasperczyk 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - ETAP POWIATOWY 

W ubiegłą środę (22.09.2015r.) w naszej 
szkole odbyły się drużynowe biegi przełajowe na 
etapie powiatowym. Przyjechało do nas 7 drużyn 
dziewcząt i 9 drużyn chłopców. Sztafeta składała 
się z 10 zmian, każda odpowiednio po 600 m dla 
dziewcząt i 1000 m dla chłopców.  

Po ciężkich zmaganiach ekipa dziewczyn  
z naszej szkoły w składzie: Martyna Borowska, 
Marta Chmielowiec, Patrycja Grzesło, Wiktoria 
Grzesło, Klaudia Klimeczek, Kinga Kacorzyk, Iza-
bela Spiechowicz, Martyna Dusik, Ola Włodarska 
oraz Natalia Przybyłowska - zajęła 5. miejsce po 
dyskwalifikacji jednej z drużyn.  

Nieco lepiej spisali się nasi chłopcy. Zespół 
w składzie: Kamil Babiński, Sebastian Sosna, Da-
mian Biesek, Dominik Gąsiorek, Marcel Jaszczyk, 
Mateusz Markiel, Wojciech Nitka, Tobiasz Sarnicki, 
Dominik Juroszyk oraz Grzegorz Wójtowicz - po 
zaciętej walce zajął 3. miejsce.  

Za pomoc w organizacji zawodów dziękuje-
my Aleksandrze Czerwik, Magdalenie Żak, Wojcie-
chowi Kulakowi, Karolowi Lachowi oraz Wojcie-
chowi Więckowi. Wszystkim drużynom składamy 
serdeczne gratulacje. BRAWO! 

Magdalena Żak 
Fot. Stanisław Laskowski 

XI OLIMPIADA  

MATEMATYCZNA  

GIMNAZJALISTÓW 
 
 We czwartek 24 wrze-

śnia sześcioro uczniów naszej 

szkoły zmierzyło się z zadania-

mi testowymi etapu szkolnego 

XI Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów. Rozwiązanie 

zadań w tej części polegało na 

ocenie prawdziwości podanych 

zdań. Najwyższy wynik w eta-

pie szkolnym uzyskał Artur Fra-

niczek z klasy 3Gb. Arturowi 

serdecznie gratulujemy i żywi-

my nadzieję, że zakwalifikuje się 

do etapu wojewódzkiego.  

 
Marta Korczyk 

„KOCHAĆ W PRAWDZIE” 

W poniedziałek 28 września br., na dobry początek kolejne-
go tygodnia nauki i pracy, odbyła się konferencja, którą poprowa-
dził francuski duchowny Pierre-Hervé Grosjean, autor książki 
„Kochać w prawdzie”. Celem jednodniowej podróży księdza Gro-
sjeana do Polski była chęć podzielenia się z polską młodzieżą swo-
im świadectwem oraz doświadczeniem, jakie nabył podczas swojej 
posługi jako duchowny. Konferencja miała miejsce w Sanktuarium 
MBWW znajdującym się obok naszej szkoły. Uczestniczyli w niej 
nauczyciele i wybrane klasy ZSZTS w Oświęcimiu, które reprezen-
towały społeczność uczniowską.  

Konferencja miała taki sam tytuł jak książka duchownego: 
„Kochać w prawdzie”, zaś jej głównym tematem była miłość, a za-
tem temat bliski każdemu z nas. Jak powiedział ksiądz Grosjean: 
„Zostaliśmy stworzeni do kochania”, a wiadomość o zakochaniu 
się młodego człowieka to według niego coś naprawdę wspaniałego. 
W pierwszej części konferencji, podczas jednej godziny lekcyjnej, 
dowiedzieliśmy się, na czym polega różnica między zakochaniem  
a kochaniem drugiego człowieka, a także szczerością oraz prawdzi-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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wością naszych uczuć. Świadectwo, jakim ksiądz 
Pierre podzielił się z uczestnikami spotkania, oparł 
na swoim doświadczeniu w pracy z młodzieżą oraz 
konferencjach, które głosi nie tylko w swojej ojczyź-
nie, ale i za granicą. Dzięki temu duchowny potrafił 
przemówić do nas w sposób zrozumiały oraz cieka-
wy. Na końcu pierwszej części spotkania ksiądz 
Grosjean skupił się na kwestii przyjaźni, która jest 
dla człowieka prawdziwym skarbem. 

 Druga część spotkania miała nieco inny cha-
rakter niż pierwsza. Część uczniów wróciła na zaję-
cia lekcyjne, grupa chętnych osób pozostała  
w Sanktuarium, aby skorzystać z możliwości zada-
nia kilku pytań francuskiemu duchownemu. 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie 
konferencji z udziałem ks. Pierre’a-Hervé’a Grosjea-
na oraz za możliwość wysłuchania go. Mamy na-
dzieję na więcej tego typu spotkań, które krzewią  
w nas cechy dojrzałego chrześcijanina. 

 

Martyna Grzesło  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

W dniu 30 września obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Chłopaka. Świętowanie rozpoczęliśmy już 
od samego rana.  
 Na apelu przewodnicząca szkoły w imieniu 
wszystkich dziewcząt i kobiet złożyła chłopcom 
serdeczne życzenia. Wyjaśniła również, dlaczego 
tajemniczy Dzień Spódnicy, który jest nowym świę-
tem w naszej szkolnej społeczności, przypada aku-
rat w ten dzień - był prezentem dla panów od płci 
pięknej. Szczęśliwy numerek mieli oczywiście 
wszyscy chłopcy, ale także dziewczęta, które zało-
żyły spódnicę lub sukienkę. Poza tym samorząd 
szkolny przygotował słodką niespodziankę: w trak-
cie lekcji chłopcy oraz nauczyciele dostali lizaki, 
natomiast na długiej przerwie wybrzmiał belgijski, 
polka i menuet. Uczniowie zapraszali do zabawy 
uczennice, a uczennice uczniów i wspólnie tańczyli 
na boisku pomiędzy budynkami, radośnie spędza-

jąc razem czas.  
 Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Chło-
paka sprawił kolegom wiele radości i był udany. 
Jeszcze raz w imieniu dziewcząt życzymy chłop-
com, panom nauczycielom oraz wszystkim męż-
czyznom pracującym na terenie szkoły wszystkiego 
dobrego! 

Olha Yakovenko 

FINAŁ PROJEKTU: MODERNZACJA KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE 

 30.09.2015 zakończył się projekt realizowa-
ny od roku szkolnego 2011/2012 pt. Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt był 
współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem 
szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości po-
nad 1.150.000 zł 
 W ramach projektu zrealizowano szereg 
działań nakierowanych na rozwój Salezjańskiego 
Publicznego Technikum oraz Salezjańskiej Publicz-

nej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Doposażono 
warsztaty szkolne i sale lekcyjne. Zrealizowano 
zajęcia pozalekcyjne, tj. zajęcia wyrównawcze  
z matematyki i fizyki, zajęcia rozwijające z języka 
angielskiego, kurs ECDL, kurs operatora obrabia-
rek skrawających, kurs programowania maszyn 
sterowanych numerycznie, kurs wykorzystania 
komputera w przemyśle drzewnym, kurs kierowcy 
wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy oraz kurs 
spawacza. 
 Realizowano także wizyty zawodoznawcze 
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oraz staże w przedsiębiorstwach. Te ostanie cieszyły się najwięk-
szym uznaniem wśród uczniów. W stażach u 60 przedsiębiorców 
wzięło udział 95 osób. 4 uczniów naszych szkół skorzystało  
z zagranicznych wizyt studyjnych. Ogółem  w projekcie uczestni-
czyło 370 osób. Wielu z nich ułatwiło to znalezienie zatrudnienia.  
 

Marzena Jurecka   
fot. Radosław Piela 

NIEZAPOMNIANE CHWILE WE WROCŁAWIU 

Klasie 2 La nowy miesiąc już na samym po-
czątku przyniósł wiele niezapomnianych chwil. 
Pierwszego października całą klasą wraz z wycho-
wawczynią - panią Katarzyna Stężowską i niezastą-
pionym panem Stanisławem Żakiem wyruszyliśmy 
do malowniczego Wrocławia.  

Zaraz po przyjeździe na miejsce mogliśmy 
podziwiać bajeczny widok z 49. piętra najwyższego 
budynku w Polsce - Sky Tower. Po mocnych wraże-
niach na wysokości 200 m udaliśmy się do rozsła-
wionego wrocławskiego zoo, w którym znajduje się 
jedyne w naszym kraju afrykarium. Razem z prze-
sympatyczną panią przewodnik zgłębialiśmy naszą 
wiedzę dotyczącą najróżniejszych gatunków zwie-
rząt. Wiele z nich zdobyło naszą sympatię, ale mimo 
to jesteśmy pewni, że naszym klasowym zwierzę-
ciem na zawsze pozostanie... żyrafa! 

 Wieczorem po posiłku, zameldowaniu się  
w hotelu i krótkim odpoczynku wybraliśmy się do 

wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl. Komedia  
o kłopotach pewnego taksówkarza rozśmieszyła nas 
do łez. Nocnym spacerem do hotelu zakończyliśmy 
pierwszy, niezwykle intensywny, dzień naszej wy-
cieczki.  

Po tylu wrażeniach nie wszyscy podołali 
wczesnej pobudce i na śniadaniu pozostało kilka pu-
stych miejsc, ale mimo to na czas dotarliśmy do hi-
storycznej Panoramy Racławickiej. Po „lekcji histo-
rii” ruszyliśmy na długi spacer uliczkami Wrocła-
wia. Podziwialiśmy liczne parki, pomniki, kościoły  
i wyjątkowe kaplice. Na pięknym wrocławskim 
Rynku pyszną wedlowską czekoladą uczciliśmy ra-
zem miniony Dzień Chłopaka. Po świętowaniu  
i obiedzie, zmęczeni, ale pełni wrażeń, ruszyliśmy  
w drogę powrotną bogatsi o nowe doświadczenia  
i wspomnienia. 

 
Katarzyna Walczyk 
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W ROCZNICĘ POWSTANIA SOLIDARNOŚCI 

 8 października w Oświę-
cimskim Centrum Kultury odby-
ła się uroczystość upamiętniają-
ca 35. rocznicę powstania  
Związku Zawodowego NSZZ 
„Solidarność” połączona z pod-
sumowanie Powiatowego Kon-
kursu Historyczno - Artystycz-
nego „SOLIDARNI”. 
 Uczestnicy konkursu mo-
gli wybrać jedną z form: konkurs 
wiedzy historycznej, pracę pla-
styczną lub krótką formę multi-
medialną.  
 O godzinie 16:30 w holu 
głównym została otworzona wy-

stawa prac konkursowych. Na-
stępnie wszyscy zaproszeni uda-
li się do sali widowiskowej, 
gdzie organizatorzy uroczyście 
powitali przybyłych gości. Zaraz 
po tym zostały wręczone nagro-
dy laureatom konkursu 
„SOLIDARNI”. Była to między 
innymi trzydniowa wycieczka 
do Warszawy. Później wręczono 
okolicznościowe medale. 
 Zaproszeni mieli też 
przyjemność zobaczyć widowi-
sko artystyczne zatytułowane 
„Droga do Solidarności” w wy-
konaniu młodzieży. Na zakoń-

czenie wszyscy udali się na sma-
czny poczęstunek. 

  
Martyna Łysoń 

 
Laureaci konkursu zostali wy-
mienieni na stronie internetowej 
Młodzieżowego Domu Kultury 
http://www.mdkoswiecim.pl/
pod/aktualnosci.htm.  
 
 Uczennica naszej szkoły, 
Martyna Łysoń zajęła I miejsce 
w konkursie plastycznym .  

 
Serdecznie gratulujemy! 

POZNAŃSKIE TARGI TECHNOLOGII DREWNA 

 W piątek (09.10.2015r.) o godzinie 2:00  
w nocy pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży 
wraz z opiekunami wyjechała do Poznania, aby - 
jak co roku - zwiedzić Targi Technologii Drewna 
„Drema Furnica SoFab”. 

  Uczniowie z klas stolarskich oraz techni-
kum drzewnego mieli okazję uczestniczyć w trzy-
dziestej pierwszej edycji tej imprezy odbywającej 
się w halach Międzynarodowych Targów Poznań-
skich, podczas której można było zobaczyć wiele 
znanych i solidnych marek zajmujących się pro-

dukcją obrabiarek do drewna i tworzyw drewno-
pochodnych (większość przedstawicieli oferowała 
możliwość przetestowania prezentowanych urzą-
dzeń). Poza tym uczniowie chętnie nawiązywali 
pierwsze kontakty z branżowymi specjalistami 
reprezentującymi ojczyste oraz zagraniczne firmy. 
 Na halach pojawili się również studenci  
z Wydziału Technologii Drewna w Poznaniu. 
Przeprowadzali oni konkursy, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, gdyż młodzież repre-
zentująca różne szkoły mogła wykazać się i po-
chwalić swoją wiedzą na temat drewna. 
 Inną - równie ciekawą atrakcją - była XIV 
edycja MISTRZOSTW POLSKI WE WBIJANIU 
GWOŹDZI. Każdy mógł spróbować swoich sił. 
Zadanie, jakie należało wykonać, polegało na wbi-
ciu pięciu gwoździ w sosnową kantówkę 
(uderzając w każdy gwóźdź tylko jeden raz). Ta 
pozornie banalna czynność wymagała wiele trudu 
i skupienia, które trzeba było włożyć w dokładne 
wykonanie zadania. 
 Targi to niezwykłe spotkanie dające 
wszystkim uczestnikom możliwość rozmowy  
z fachowcami. Pomaga także zdobyć wiedzę, która 
może być wykorzystana przy zakładaniu własnej 
działalności gospodarczej. 
 

 
Tekst i zdjęcie Paulina Stańczyk  

http://www.mdkoswiecim.pl/pod/aktualnosci.htm
http://www.mdkoswiecim.pl/pod/aktualnosci.htm
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH   

 10 października w sobotę czworo uczniów 
naszej szkoły wraz z księdzem dyrektorem Zeno-
nem Latawcem udało się wczesnym rankiem do 
Krakowa, aby wziąć udział w 12-kilometrowej XI 
Pieszej Pielgrzymce Śladami Karola Wojtyły Robot-
nika. Pogoda dopisała pielgrzymującym, którzy od-
wiedzili VIII stacji – wszystkie miejsca w dawnej 
stolicy Polski związane z Papieżem: od dębnickiego 
kościoła, przez dawny dom na ulicy Tynieckiej oraz 
Kamieniołom na Zakrzówku, który był miejscem 
pracy młodego Karola, aż po Łagiewniki. Drogę 
wypełniła modlitwa oraz pieśni, a także Litania do 
św. Jana Pawła II, Droga Krzyżowa i różaniec.  
 Zwieńczeniem pielgrzymki była Eucharystia 
w Centrum Jana Pawła II, pod koniec której wika-
riusz inspektora, ksiądz Adam Paszek, wręczył sty-
pendia uczniom szkół salezjańskich. Z naszej szkoły 
stypendium otrzymało czworo uczniów, a 

w całej inspektorii trzydzieścioro – mają one pomóc 
młodzieży rozwijać swoje zdolności i pasje. 

 W dniach od 7 do 10 października  
w naszej szkole oraz w całym Zakładzie 
Salezjańskim odbyła się coroczna wizytacja 
księdza inspektora Dariusza Bartochy, któ-
ra miała na celu zweryfikowanie rocznej 
pracy salezjanów w Oświęcimiu, podsu-
mowanie tego okresu i podjęcia postano-
wień na przyszły rok. 
 Ks. Dariusz Bartocha pojawił się  
w środę już na szkolnym apelu, gdzie 
przywitały go gromkie brawa oraz nasza 
wspaniała orkiestra. W ciągu tego dnia 
nasz gość spotkał się m.in. z przedstawicie-
lami każdej klasy. Na zebraniu skierował 
do młodzieży parę słów, ale bardzo chętnie 
odpowiadał również na wszystkie pytania doty-
czące najróżniejszych kwestii, począwszy od ulu-
bionego klubu sportowego, a skończywszy na po-
pularnym ostatnio temacie uchodźców.  
 Inspektor był obecny wśród nas trzy dni, 
podczas których widywał się z pracownikami, roz-
mawiał z uczniami, odbywał spotkania ze współ-
braćmi. W czwartkowy wieczór zaszczycił swą 
obecnością oratoryjny koncert, a dzień później spo-
tkał się również z wolontariuszami i animatorami 

naszej placówki, by podziękować za zorganizowa-
nie Savioanliów (w tym spotkaniu brał udział jesz-
cze jeden wyjątkowy gość –ks. Wojciech Krawczyk 
- delegat ds. duszpasterstwa młodzieży w inspek-
torii krakowskiej). 
 W sobotę rano został przedstawiony proto-
kół z wizytacji i ksiądz inspektor zakończył swój 
pobyt w Oświęcimiu. 

 

Jan Lelito 

WIZYTACJA KSIĘDZA INSPEKTORA     

Olha Yakovenko 
Fot. https://www.facebook.com/Salezjanie.SDB?pnref=story 
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Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie 
zwany Dniem Nauczyciela, upamiętnia rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Narodowej. Do 1773 
roku w Polsce edukacją zajmował się głównie za-
kon jezuitów, który został jednak rozwiązany 
przez papieża Klemensa XIV. Postawiło to Polskę 
w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż praktycznie 
oznaczało to zamknięcie większości szkół i upa-
dek polskiej edukacji. Aby temu zapobiec, 14 paź-
dziernika 1773 roku na wniosek króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy 
powołał w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Ko-
misję Edukacji Narodowej, czyli zależny tylko od 
króla i Sejmu państwowy zarząd nad oświatą  
w Polsce. Była to pierwsza w Europie instytucja 
oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa. 
Dzięki wprowadzonym przez Komisję reformom, 
nie tylko udało się uratować polską edukację od 
upadku, ale również rozwinąć ją do bardzo wyso-
kiego poziomu. 
     Tegoroczne święto Edukacji Narodowej  
w naszej szkole rozpoczęło się od porannego ape-
lu, po którym uczniowie technikum i szkoły za-
wodowej udali się na akademię do nowego ko-
ścioła, zaś młodzież z liceum i gimnazjum do klas 
na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Tam zło-
żyli nauczycielom życzenia, kwiaty i upominki  
w ramach podziękowania za ich ciężką pracę. Na-
stępnie wszyscy udali się do sanktuarium na uro-
czystą mszę świętą. Przewodniczył jej, w imieniu 
księdza inspektora, jego wikariusz, ksiądz Adam 
Paszek, który wygłosił również kazanie. Przypo-
mniał w nim, że nauczyciele mają nie tylko prze-
kazywać swoją wiedzę, ale również pokazywać 
młodym ludziom, jak dobrze żyć i że powinni być 
dla nich wzorem do naśladowania.  
 Po wygłoszonym kazaniu uczniowie klas 
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Później 

dyrektor szkoły, ksiądz Zenon Latawiec, przeczy-
tał list skierowany do nauczycieli, w którym 
ksiądz inspektor podziękował im za trud i ciężką 
pracę, którą wkładają w wychowywanie i naucza-
nie młodzieży. 
     Po skończonej mszy uczniowie liceum  
i gimnazjum przeszli do Nowego Kościoła, by tam 
wziąć udział w okolicznościowej akademii. Naj-
pierw przedstawiono scenkę, w której organizato-
rzy ukazali nauczanie szkolne z punktu widzenia 
pań sprzątających, przypominając przy okazji, że 
szkoła nie mogłaby funkcjonować nie tylko bez 
uczniów i nauczycieli, ale także osób pracujących  
w administracji, kuchni czy na portierni. Wszyst-
ko to okraszone było dozą humoru i uświetnione 
piosenkami śpiewanymi przez uczennice. Następ-
nie rozszyfrowano zagadkę zdjęć nauczycieli z ich 
dzieciństwa. Widok wychowawców podczas ich 
młodzieńczych lat wywołał ogromną radość i en-
tuzjazm wśród zgromadzonych. Po tym jakże mi-
łym akcencie głos zabrali dyrektorzy i ksiądz wi-
kariusz, którzy rozdali nagrody wyróżnionym 
pracownikom szkoły. Po nich przyszła kolej na 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady 
Rodziców, którzy w imieniu wszystkich uczniów  
i ich rodziców złożyli najserdeczniejsze życzenia 
całemu Gronu Pedagogicznemu. Następnie po 
sprawdzeniu obecności na korytarzu, uczniowie 
udali się do swoich domów. 
     Drodzy Nauczyciele, jeszcze raz z całego 
serca dziękujemy za wielką cierpliwość, wyrozu-
miałość i trud włożony w nasze wychowanie. 
Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece i obdarzy 
Was wszelkimi łaskami potrzebnymi do uprawia-
nia tego niełatwego zawodu. 

 
 

Karolina Osiecka 
Fot. Piotr Wilk 

DZIEŃ  

EDUKACJI  

NARODOWEJ 
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 Dnia 15 października w naszej salezjań-
skiej szkole odbył się pierwszy w tym roku, dłu-
go wyczekiwany – szczególnie przez uczniów 
klas pierwszych - Dzień Radości (o tematyce eko-
logicznej). W tym dniu zajęcia były krótsze niż 
zwykle, co z pewnością było jednym z powodów 
optymistycznego nastroju wszystkich członków 
naszej szkolnej społeczności już od samego rana. 
 Dzień Radości rozpoczął się tradycyjnie 
tańcem belgijskim na głównym korytarzu szkoły, 
a następnie wzięliśmy udział w pokazie pierwszej 
pomocy zorganizowanym przez Maltańską Służ-
bę Medyczną oraz w Konkursie Wiedzy Medycz-
nej. Plan programu zawierał również m.in. prze-
ciąganie liny (w tym zadaniu konkurowali ze sobą nauczyciele z uczniami), karaoke, konkurs sortowania 
śmieci, rywalizacje sportowe między uczniami poszczególnych klas oraz prezentacje wokalno – aktorskie 
naszych „pierwszaków”. Poza tym na pewno nikt nie wyszedł ze szkoły głodny - każdy mógł skosztować 
przysmaków przygotowanych przez uczniów, tj. ciasta, soki, szaszłyki. Dyrekcja zafundowała wszystkim 
kiełbaski z grilla. 
 Młodzież - jak zwykle - była bardzo zadowolona z atrakcyjne zaplanowanego czasu, który mogliśmy 
spędzić wspólnie. Przez niesprzyjające warunki atmosferyczne ten niezwykły dzień odbył się w murach 
szkoły, ale nie stanowiło to dla nikogo przeszkody, gdyż - jak twierdzą uczniowie -  jest to jedna z bardziej 
lubianych przez wszystkich tradycji salezjańskich. 

Marta Kuźma 
Fot. Piotr Wilk 

EKOLOGICZNY DZIEŃ RADOŚCI 

http://m.in/
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DZIEŃ SKUPIENIA W ZAKŁADZIE SALEZJAŃSKIM 

Motywem przewodnim wspólnotowego 

dnia skupienia była tajemnica miłosierdzia Bożego. 

Temat ten wpisuje się w przygotowania do Świato-

wych Dni Młodzieży, które odbędą się w przy-

szłym roku w sercu miłosierdzia – w Łagiewni-

kach.  

Prowadzący konferencję , ks. dr hab. Sylwe-

ster Jędrzejewski, wykładowca na Uniwersytecie 

Papieskim, nawiązał na wstępie do bulli papieża 

Franciszka zatytułowanej „Misericordiae  vultus”, 

w której Ojciec Święty ukazuje miłosierdzie jako 

sedno wiary chrześcijańskiej i najważniejsze prze-

słanie Ewangelii. W świetle tego dokumentu miło-

sierdzie ma przede wszystkim wymiar osobisty, 

jest świadomością zjednoczenia z Chrystusem, któ-

ry jest obliczem miłosiernego Ojca. Poprzez miło-

sierdzie Bóg daje człowiekowi „nadzieję bycia ko-

chanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego 

grzechu”. Dlatego właśnie stawia miłosierdzie 

przed sprawiedliwością. Dzięki tej Bożej łasce czło-

wiek podejmuje trud wewnętrznej przemiany i go-

tów jest poddać się sprawiedliwości. Powołując się 

na słowa św. Tomasza z Akwinu, Ojciec Święty 

przypomina, że miłosierdzie nie jest oznaką słabo-

ści Boga, ale świadectwem Jego wszechmocy i wy-

razem nieskończonej miłości. Miłosierdzie jest dla 

wszystkich chrześcijan ideałem życia i aby go zrea-

lizować, porzucić trzeba żal, gniew i zemstę.  

Ksiądz Jędrzejewski mocno podkreślił prze-

słanie papieża:  „O jakże pragnę, aby nadchodzące 

lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy 

wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć  

i czułość Boga!”. Przytoczone słowa zobowiązują 

nas do przyjęcia postawy świadków wiary  

w Chrystusa. Bez miłosierdzia będziemy świadka-

mi fałszywymi. 

Te refleksje towarzyszyły uczestnikom dnia 

skupienia podczas adoracji Najświętszego Sakra-

mentu i wspólnego różańca w kaplicy zakładu. 

Zwieńczeniem sobotniego spotkania była msza św. 

odprawiona w sanktuarium. W homilii poruszony 

został kolejny wątek związany z tajemnicą miło-

sierdzia -  bezinteresowność. Św. Łukasz ewangeli-

sta wspomina o uzdrowieniu opętanego młodzień-

ca i przytacza wypowiedź Jezusa skierowaną do 

uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te wła-

śnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

ludzi.” Apostołowie nie zrozumieli wówczas tego 

zdania. Jego sens objawi im się znacznie później, 

gdy okaże się, że za tyle dobra, jakie Jezus wy-

świadczył ludziom, otrzymał w zamian cierpienie  

i okrutną śmierć. Rzeczywiście, trudnym do przy-

jęcia paradoksem jest fakt, że za dobro nie można 

spodziewać się dobra! Papież Franciszek mówi, że 

należy to wkalkulować w nasze działania i nie 

oczekiwać (tutaj) wdzięczności. Nie chodzi też  

o altruizm, gdyż miłosierdzie jest czymś więcej. 

Ono pozwala widzieć dobro nawet w trudnych dla 

nas chwilach. Jezus potrafił je dostrzec w ekstre-

malnej sytuacji, gdy na krzyżu wstawia się u Ojca 

za swoimi oprawcami: „Ojcze, wybacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią.”  W ten sposób Zbawiciel daje 

przykład uczniom, jak mają żyć. Ten testament 

wiernie wypełniła Maryja, zwana Matką Miłosier-

dzia. Życzeniem Ojca Świętego jest, by Kościół ni-

gdy „nie zmęczył się” głoszeniem miłosierdzia  

i niósł przebaczenie każdemu, kto o nie prosi. 

 Wrześniowy dzień skupienia – we wspólnej 

modlitwie, w rozważaniach Pisma Świętego i od-

krywaniu fenomenu miłosierdzia Bożego – pozwo-

lił każdemu z uczestników niejako odkryć Boga na 

nowo, na nowo wytyczyć sobie pewnie cele, by 

móc praktykować miłosierdzie w życiu codzien-

nym, nie oczekując wdzięczności i nagrody, a opie-

rając się jedynie na zapewnieniu Zbawcy: „Bło-

gosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią.” 

 

K.S. 
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DZIEWIĘĆ KROKÓW  

DO SZCZĘŚCIA 

Szczęście, według definicji słownikowej, to 

pomyślny los, inaczej pomyślność, powodzenie. To 

również uczucie zadowolenia, upojenia, radości  

i wszystko to, co wywołuje ten stan. W języku obec-

nych jest wiele określeń i związków wyrazowych 

związanych z tym pojęciem. Dziecko szczęścia – to 

człowiek, któremu wszystko w życiu układa się po-

myślnie. Łut szczęścia – to odrobina powodzenia, 

pomyślności warunkującej udanie się czegoś. Szczę-

ście może dopisywać lub służyć, szczęście można po 

prostu  mieć. Kiedy liczymy na szczęśliwy wypa-

dek, ryzykując, jak wypadnie na chybił trafił, ocze-

kujemy na los szczęścia. Podobno szczęście mają 

głupi i sprzyja ono odważnym.  

Losowany  codziennie na apelach szczęśliwy 

numer z dziennika dla kilkorga uczniów tej szkoły 

jest gwarantem szczęśliwego dnia, bowiem można 

wtedy uniknąć męki odpytywania lub pisania nieza-

powiedzianej kartkówki. Zdarzają się, na szczęście, 

też takie dni, gdy mury naszej szkoły odwiedza 

ksiądz inspektor i wówczas szanse na szczęście 

zwielokrotniają się, gdyż wylosowanych szczęśli-

wych numerów jest więcej. Zdarzają się też i takie 

chwile, gdy szczęście was opuszcza i z takich, bądź 

innych, dobrze wam znanych powodów, szczęśliwy 

numerek nie jest losowany.  

  Największy kłopot ze szczęściem polega na 

tym, że jest ono wieloznaczne. Zapewne szczęśliwy 

jest ten, kto wygrał los na loterii lub cudem uniknął 

śmierci. Szczęściarzem określimy kogoś, komu po-

wiodło się w życiu dzięki sprzyjającym okoliczno-

ściom. Szaleje ze szczęścia ten, kto otrzymał piątkę 

ze sprawdzianu albo zdał trudny egzamin. Ale czło-

wiekiem szczęśliwym możemy nazwać tylko tego, 

kto jest dogłębnie zadowolony ze swojego życia, kto 

czuje się spełniony, bo jego życie ma sens, jest do-

bre, przyzwoite, owocne dla niego i innych. Ma on 

czyste sumienie i świadomość, że rozwija otrzyma-

ne od Pana Boga talenty, osiąga szczyty swoich 

możliwości i wiernie wypełnia swoje codzienne po-

wołanie. Szczęśliwym jest ten człowiek, który jest 

tym, kim powinien być; robi to , co robić powinien  

i osiąga to, co osiągnąć powinien.  

 Jak zatem zostać człowiekiem szczęśliwym? 

Krótka instrukcja: 

1. Odnajdujmy szczęście w zwyczajności, w co-

dziennych małych sprawach, zajęciach i czynno-

ściach, nawet jeśli wydają się one nużące i mało 

atrakcyjne. Zamiast liczyć na łut szczęścia, rze-

telnie przygotuj się do klasówki. Wtedy nie bę-

dziesz musiał liczyć na szczęście, wystarczą two-

je kompetencje, wiedza i wypracowane umiejęt-

ności. 

2. Odnajdujmy szczęście w przyjaźni, w radości 

wspólnego działania, w dzieleniu się i zrozumie-

niu. 

3. Odnajdujmy szczęście w rodzinie i bliskich,  

w pełnej przekonania świadomości, że komuś na 

tobie zależy. 

4. Odnajduj szczęście w sile prawdziwej miłości  

i przyjaźni. 

5. Odnajduj szczęście sobie, w swoim umyśle  

i ogromnych możliwościach. 

6. Odnajduj szczęście w  wartościach, w które wie-

rzysz i którym jesteś wierny. 

7. Odnajduj szczęście w swoich osiągnięciach. 

8. Odnajduj szczęście w wolności od nałogów. 

9. Bądź radosny, bo prawdziwy chrześcijanin to 

zawodowy optymista, który wie, że nie ma sytu-

acja bez wyjścia, bez możliwości powrotu do do-

brego i kochającego nas Ojca. 

 

 Pamiętaj, że szczęście to nie loteria – szczę-

ście trzeba zdobywać w trudzie. Każdy z nas jest 

kowalem swojego … szczęścia.  

 

 

Renata Głąb 
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FELIETON  

NA OSTATNEJ  STRONIE 
Taki tam nauczycielski foch 

 
Jeszcze się taki nie narodził, co by wszyst-

kim dogodził. Mówimy tak najczęściej, gdy prze-
rastają nas czyjeś oczekiwania, gdy mimo naszych 
wysiłków wciąż ktoś jest niezadowolony. Współ-
cześni nauczyciele często mają poczucie, że choć-
by stawali na uszach, to i tak nie spełnią oczeki-
wań uczniów, rodziców, dyrekcji szkół, ministra, 
społeczeństwa i Bóg wie czyich jeszcze.  

Uczniowskie zastrzeżenia sprowadzają się 
do paradoksów: za mało wymaga – za dużo wy-
maga, za surowy – za łagodny, często go nie ma – 
zawsze jest, mówi za szybko – mówi za wolno, 
jest zbyt poważny – jest za bardzo na luzie. To nie 
koniec listy, ale przejdźmy do rodziców.  

W trosce o swoje pociechy (co ich oczywi-
ście częściowo przynajmniej usprawiedliwia) są 
skłonni wytoczyć przeciwko niedobrym belfrom 
najcięższe armaty. Zwykle chodzi o to, że się 
uwziął/uwzięła, że śmie nie dostrzegać w synu-
siu lub córusi przyszłego geniusza, że dziecko nie 
umie, bo nauczyciel nie umie nauczyć itp. Jeśli te 
zarzuty okazują się nieskuteczne, nadopiekuńczy 
rodzice drepczą wprost do gabinetu dyrektora  
z uprzejmym donosem. Zanim sprawa się wyja-
śni, nauczyciel trochę się wystraszy, może odpu-

ści i da wreszcie tę wyższą ocenę – bo  
o to przecież chodzi.   
 Idźmy dalej: jak zadowolić 
dyrekcję? Odpowiedź jest prosta. Nie 
da się. Dyrekcja bowiem oczekuje, że 
nauczyciele, których zatrudnia, będą 
pod każdym względem idealni,  
a przecież człowiek przyszedł na 
świat jako istota niedoskonała, grze-
szna, upadająca, słaba, chorowita  
i przemijająca. Jak być ideałem? 
Zresztą każdy dyrektor ma swój ide-
ał i sprawa naprawdę jest beznadziej-
na. 
 Ciekawy jest poczet mini-
strów edukacji. Łączy ich wszystkich 
skłonność do marzycielstwa i pasje 
reformatorskie. Wygląda na to, że 
skoro inne dziedziny życia społecz-
nego skutecznie opierają się wszel-
kim reformom (służba zdrowia, Lasy 
Państwowe...) , to wszyscy wyżywają Z
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się na szkole, oczywiście pod hasłem troski o ja-
kość edukacji młodego pokolenia. Tu już trzeba 
by mieć dyplom jakiejś szkoły choreografii, by 
zatańczyć tak, jak chce minister. A to za mało wy-
kształceni, a to do czegoś tam nieprzygotowani,  
a to za bardzo uprzywilejowani, wreszcie za bar-
dzo  wypoczęci (wakacje!).  Uf!  Przypomina mi 
się nasza szkolna akademia z okazji Dnia Edukacji 
i kwestia jednej ze sprzątaczek: „Dlaczego oni zo-
stali nauczycielami?”  No właśnie.  Dlaczego? 

Społeczeństwo też raczej nauczycieli nie 
lubi. Widocznie wszyscy maja uraz z dzieciństwa. 
Nie lubi, bo tyle mają wolnego, bo tyle kasy, bo 
tylko 18 godzin. Nieważne, że jest inaczej. Hejto-
wanie jest w modzie, więc nasi kochani współoby-
watele – spece od wszystkiego (bo u nas wszyscy 
na wszystkim się znają, dlatego też rząd w refe-
rendum postanowił zapytać Polaków, co zrobić  
z Lasami Państwowymi; okazało się, że Polacy 
wiedzą, ale nie powiedzą) dają upust swoim fru-
stracjom, wieszając psy na nauczycielach.  

Zabrano nam nawet nasze święto. A tak. 
Wszyscy oficjele bardzo się pilnują, żeby przypad-
kiem 14 października nie użyć określenia „Dzień 
Nauczyciela”. Jest to Święto Edukacji, czyli 
uczniów, rodziców, szkolnej administracji i obsłu-
gi – bo wiadomo, że bez nich szkoła nie może ist-
nieć. Musi być posprzątane, a rachunki muszą być 
zapłacone. Ważna jest pani z kuchni i pan konser-
wator. To jest prawdziwa praca, zwłaszcza, że 
efekty są widoczne od razu: po kilku minutach 
klasa lśni czystością, przelewy poszły, klamka zo-
stała naprawiona, a zawiasy naoliwione. I nic nie 
skrzypi. Praca wychowawcza i kształcenie to śli-
ska sprawa. Kosztuje, a efekty, jeśli jakieś będą, to 
po latach. Takie tam.  

14 października nie zawiedli uczniowie. 
„Dla pani musi być coś wyjątkowego” – mówi 
uczeń do klasy na szkolnym przedstawieniu.  
I przyszli: podziękować, życzyć zdrowia i satys-
fakcji z pracy. W różny sposób dali do zrozumie-
nia, że nas potrzebują i lubią, że edukacja jest 
przygodą, którą chcą przeżyć właśnie z nami.  
I może być nieposprzątane. 
  
 

Nauczyciel  


