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Piękna pogoda listopada, a szczególnie 
początkowe dni tego miesiąca, nieco burzą nasz 
melancholijny nastrój. Nie jesteśmy jednak nieczu-
li na pytania o to, dokąd pędzi świat, dla jakich 
wartości tak bardzo ludzie się poświęcają, czy 
ktoś potrafi zauważyć nasz wysiłek, czy po tych, 
którzy żyli przed nami - prawdziwie, ofiarnie – 
pozostają tylko mętne wspomnienia. Uroczystość 
Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszny, 
ściśle łączą się z myśleniem o tych Polkach i Pola-
kach, którzy kiedyś „spalali się”, pracując dla do-
bra społeczeństwa i ojczyzny.  

Gdy tracimy kogoś bliskiego, zastanawia-
my się, czy stać nas na myślenie o Bogu, o drugim 
człowieku, o tym, dokąd zmierza nasze życie. Wy-
daje się, że tam, gdzie była silna więź, po odejściu 
bliskiej osoby pozostaje przede wszystkim wielki 
smutek. Po kolejnych zrywach narodowych, po-
dejmowanych dla odzyskania, a potem utrzyma-
nia niepodległości Polski, wiele kobiet straciło 
swoich mężów i osoby z najbliższej rodziny. Pol-
skie wdowy, matki, siostry... Jak wyobrażały sobie 
dalsze życie bez swoich bliskich? 

Jezus, o którym mówi listopadowe nie-
dzielne czytanie, siedzi w świątyni i przygląda się 
przychodzącym ludziom. Widzi ich skupienie, 
składane ofiary, zauważa także ubogą wdowę.  
W naszych czasach powszechna jest pogoń za pie-
niądzem. Źródłem takiego „nerwowego” dążenia 

do posiadania jest lęk przed zubożeniem, przed 
zależnością od innych, przed bezradnością, przed 
byciem lekceważonym. Jednakże żyć samemu się 
nie da. Przecież żyjemy wśród ludzi, pracujemy  
z ludźmi, współistniejemy z nimi. Tylko czy rozu-
miemy ich potrzeby, problemy? Czy jesteśmy  
w stanie ofiarować im siebie, a przez to okazać im 
przyjaźń, bezinteresowną miłość, niewymagającą 
rewanżowania się? 

Postawa ubogich wdów – tej, którą spotkał 
Eliasz, dzielącej się ostatnim chlebem, i drugiej, 
wrzucającej do skarbony dwa pieniążki, czyli całe 
swe utrzymanie – powinna być dla nas przykła-
dem wrażliwości. I nie tyle chodzi tutaj o datki, 
dary materialne, co o przyczynę tychże darów.  
W obu przypadkach dar był przejawem miłości 
do bliźniego, do drugiej osoby.  Ci, którzy stracili 
bliskich, wiedzą, jak cenne są te chwile, gdy jeste-
śmy razem.     

Każdego roku 2 listopada na terenie Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, na dro-
dze przylegającej do bloku 11, nieopodal Ściany 
Straceń, gdzie hitlerowcy rozstrzelali co najmniej 
kilka tysięcy osób, pamiętamy o ofiarach terroru.  
W tym roku 10 księży diecezjalnych i zakonnych  
z dekanatu oświęcimskiego oraz mieszkańcy 
Oświęcimia oddali hołd pomordowanym w Au-
schwitz i we wszystkich obozach oraz łagrach.  
W modlitwie udział wzięło około stu osób. Byli to 
w większości ludzie starsi, którzy wiedzą, jak 
trudno jest pożegnać się z kimś, kogo się kocha. 
Ich obecność w tym miejscu i w takim czasie ma 
wymiar świadectwa, które głosi, że „miłość sil-
niejsza jest niż śmierć”. Modlitwa i zapalona świe-
ca to niewielki czyn w porównaniu z ogromnym 
cierpieniem tylu istnień ludzkich, ale znaczy bar-
dzo wiele. Św. Maksymilian Maria Kolbe, który  
w Auschwitz oddał życie, aby zachować życie 
człowieka, także dla jego żony i małych dzieci, był 
zdolny do tego czynu miłości, ponieważ każdego 
dnia dojrzewał w swoim człowieczeństwie, czuł 
na sobie spojrzenie Jezusa.  

ZAMYŚLENIA  

NAD MIŁOŚCIĄ... 
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Wydarzenia z życia szkoły  

ZDROWO, POŻYTECZNIE I Z KORZYŚCIĄ DLA NAS... 
Zdrowo, pożytecznie i z korzyścią dla nas... 

Czy można to wszystko ze sobą połączyć? Wyda-
wać by się mogło, że nie. Jednakże wszystkie te 
cechy możemy odnaleźć podczas jednego wyda-
rzenia. Mowa tu o akcji krwiodawstwa.  

Dlaczego jest to zdrowe? Ponieważ odda-
wanie krwi jest dobre dla organizmu. Mamy wów-
czas możliwość  zbadania ogólnego stanu naszego 
zdrowia i konsultacji  z lekarzem.  

Pożyteczne…, gdyż można pomóc innej 
potrzebującej osobie. Dla nas to niewiele, gdyż 
krew bardzo łatwo się regeneruje.  

Z korzyścią, bo przez zostanie honorowym 
dawcą krwi można korzystać z wielu uprawnień, 
np. zwolnienie w pracy w tym dniu czy otrzyma-
nie ośmiu tabliczek czekolady, a także tych poważ-
niejszych, jak zakup niektórych leków ze zniżkami.  

Ostatnia akcja krwiodawstwa odbyła się 
22.10.2015 r. w świetlicy szkolnej i trwała od godzi-
ny 13:00 do 17:30. Pojawiło się 29 osób, jednakże 
część z nich z powodów zdrowotnych nie mogła 
uczestniczyć w akcji. Krew oddało 14 osób: 11 
chłopców i 3 dziewczyny. Wśród tych osób znala-
zła się nauczycielka języka polskiego, pani Kata-

rzyna Stężowska, która dała innym dobry przy-
kład. W sumie oddano 6,3 litra krwi. Organizato-
rem całej akcji był (jak zwykle niezawodny) pan 
Jerzy Orłoś. Nad obsługą techniczną akcji czuwali: 
Konrad Lipiak z klasy 2 st i Jakub Rytt z klasy  
1 oos.  

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom,  
a pozostałych zachęcamy do zainteresowania się 
akcją.  

 

Katarzyna Klęczar, fot. Jerzy Orłoś 

CO WIEMY O HIV?  
W poniedziałek 26 października odbyła się 

konferencja dotycząca wirusa HIV. W spotkaniu ze 
specjalistkami z Zakładu Mikrobiologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie uczestniczyły klasy 
ponadgimnazjalne. 
 Na początku otrzymaliśmy ankietę zawiera-
jącą pytania badające naszą wiedzę na temat HIV. 
Elementarna wiedza o ludzkim wirusie niedoboru 
odporności (ang. human immunodeficiency virus) 
została nam przedstawiona za pomocą memów po-
pularnych w środowisku internetowym. Dowie-
dzieliśmy się, że ok. 70% zakażonych nie wie o tym, 
że są nosicielami AIDS (zespołu nabytego niedobo-

ru odporności - ang. Acquired Immunodeficiency 
Syndrome /Acquired Immune Deficiency Syndro-
me). 
 Wirus przenosi się przez kontakt zakażonej 
krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakażo-
nej, np. przez używanie tej samej igły, niewysteryli-
zowanych narzędzi dentystycznych; przez kontakt 
seksualny lub poprzez przeniesienie z matki na 
dziecko podczas porodu (krew kobiety  i dziecka 
nie miesza się, jednak może do tego dojść na przy-
kład podczas jakichś komplikacji porodowych). 
Możliwe jest także zakażenie przez transfuzję krwi 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Listopadowe refleksje: o miłości, przemija-
niu, darze serca, pamięci, obecności, zbiegają się  
w czasie z oczekiwaniem na wyjątkowy okres litur-
giczny, jakim jest Adwent. Wiemy, że nie tylko Rok 
Miłosierdzia będzie szczególną okazją do bycia mi-
łosiernym, to będzie ciągłe dojrzewanie w codzien-

nej wierze i miłości. Spróbujmy się zaprzyjaźnić  
z darem (bo jest to dar) dawania siebie innym. Za-
stanówmy się, co, komu i jak możemy ofiarować. 
To trudne pytania, a odpowiedzi na nie - jeszcze 
trudniejsze. 

 

Tekst i zdjęcia ks. Jan Dubas 
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ZAKOPANE WITA! WYCIECZKA 3 LA 

Początek ubiegłego tygodnia był pełen nie-
zapomnianych przeżyć dla tegorocznych matu-
rzystów z klasy 3a liceum.  

Wraz z wychowawczynią, panią Renatą 
Jaront oraz panią Kamilą Dudkiewicz wyruszyli-
śmy na długo wyczekiwaną wycieczkę do Zako-
panego.  Po przyjeździe na miejsce udaliśmy się 
do Doliny Kościelska. Podczas długiego spaceru 
malowniczą doliną mogliśmy podziwiać piękno 
tatrzańskiego krajobrazu. Mieliśmy okazję zmie-

rzyć się z przejściem przez Smoczą Jaskinię. Jej 
strome podłoże dla niektórych z nas okazało się 
być wyzwaniem, lecz ostatecznie udało nam się 
stamtąd szczęśliwie wydostać. Wieczorem zorga-
nizowaliśmy ognisko, na którym upiekliśmy  
pyszne kiełbaski. W pozytywnej atmosferze za-
kończyliśmy pierwszy dzień naszego wyjazdu. 

Następnego ranka przywitał nas padający 
śnieg, mimo to pozostaliśmy w dobrych humo-
rach. Byliśmy pełni sił i zapału do dalszego zwie-
dzania. Po śniadaniu udaliśmy się do Sanktua-
rium Matki Bożej na Krzeptówkach oraz na  
cmentarz na Pęksowym Brzyzku, na którym zo-
stało pochowanych wielu wybitnych i zasłużo-
nych dla Zakopanego ludzi. Następnym punktem 
naszego programu było zwiedzanie Muzeum Jana 
Kasprowicza znajdującego się na Herendzie. Pani 
przewodnik bardzo dokładnie przedstawiła nam 
biografię tego znakomitego młodopolskiego arty-
sty. 

Wycieczka ta, dla każdego z nas, była uda-
na. Wróciliśmy do domów szczęśliwi i zadowole-
ni, bogatsi o nowe doświadczenia i pełni cudow-
nych wspomnień. 

 
Gabriela Nocula, fot. Lidia Czopek 

podczas dializ, przeszczepów, zabiegów chirur-
gicznych i przyjmowanie preparatów krwiopo-
chodnych, a nawet podczas karmienia piersią. 
Podejrzenie zachorowania na AIDS stawia się na 
podstawie m.in. następujących objawów, zwa-
nych chorobami wskaźnikowymi dla AIDS: zapa-
lenie płuc, grzybica układu pokarmowego, nowo-
twory. Wczesne wykrycie pomaga w szybszej dia-
gnozie i leczeniu poprzez przyjmowanie odpo-

wiednich leków. 
 Na zakończenie godzinnej konferencji po-
nownie otrzymaliśmy ten sam zestaw pytań   
w formie ankiety, aby porównać naszą wiedzę 
przed i po wykładzie. Na końcu spotkania otrzy-
maliśmy listę punktów konsultacyjno-diagno-
stycznych w województwie małopolskim, gdzie 
można wykonać bezpłatne i anonimowe testy na 
obecność wirusa HIV.    

Barbara Korczyk 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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RYMCERZE W AKCJI 
 W czwartek 29 października odbyło się spo-

tkanie z dwoma raperami – Bęsiem i Dj Yonasem 

tworzącymi grupę RYMcerze, prowadzącymi projekt 

„Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Chłopcy opowiadali 

o swojej trudnej przeszłości, problemach spowodo-

wanych alkoholem, imprezami, a w szczególności 

narkotykami oraz o tym, jak zmieniło się ich życie 

pod wpływem wiary, działań rodziny, wzorców.  

 Ich młodość naznaczona jest tragediami, któ-

re dotknęły ich najbliższych, przyjaciół i znajomych, 

mimo tego dziś, jako dojrzali ludzie, pełni są optymi-

zmu i nadziei na przyszłość. Ich celem było przeka-

zanie młodzieży wartości uniwersalnych, chrześci-

jańskich, wskazanie drogi lepszego życia i pokaza-

nie, jak ważną rzeczą jest posiadanie pasji.   

 

Maciej Łysoń, fot. Piotr Wilk  

„BÓG MORDU” - SPEKTAKL NA CZASIE 

Dnia 30 października 2015 roku uczniowie 

szkoły salzjańskiej pod opieką pani Katarzyny  

Stężowskiej, pani Elżbiety Wardzały-Sereś oraz  

pana Przemysława Skawickiego mieli okazję zoba-

czyć niepowtarzalną grę aktorską na scenie Minia-

tura w Teatrze Słowackiego w Krakowie.  

Spektakl pt. „Bóg mordu” w reżyserii Mar-

ka Gierszała przedstawia historię konfliktu dwóch 

par małżeńskich. Wszystko zaczyna się od kultu-

ralnego spotkania rodziców chcących wyjaśnić 

sprawę bójki swoich synów. Z każdą minutą at-

mosfera staje się jednak coraz bardziej napięta, 

gdyż każda ze stron usiłuje bronić swojego dziecka, 

inaczej widzi i rozumie kwestię winy i kary. 

Początkowo kulturalni i wykształceni bohaterowie 

zachowują wszelkie formy obowiązujące w cywili-

zowanym świecie, jednak stopniowo odkrywają 

swoje prawdziwe oblicze. Dochodzi do ostrych 

starć (nie tylko słownych) między parami, a sami 

małżonkowie – pozornie tylko zgodni i jednomyśl-

ni – skaczą sobie do gardeł, brutalnie obnażając 

swoje kłamstwa i wady: hipokryzję, fałsz, nieszcze-

rość, agresję. Dochodzą do głosu skrywane latami 

emocje, których wcześniej nie mieli odwagi ujaw-

nić. Okazuje się, że człowiek całe życie udaje kogoś, 

kim nie jest. W krytycznych, trudnych momentach 

maski opadają i wychodzi na jaw, że w każdym 

drzemie „bóg mordu”, a cywilizacja, sztuka, wy-

kształcenie to tylko puste formy.  

Spektakl „Bóg mordu” uświadamia, że 

współczesny świat opiera się na fałszywych war-

tościach, ale ludzie wolą wierzyć w ideały o brater-

stwie i jedności, niż przyznać się, że kierują nimi 

najbardziej prymitywne instynkty. Dlatego słowa 

ody „Do Radości” Schillera w finale przedstawie-

nia zabrzmiały wręcz szyderczo. Z teatru wszyscy 

wyszli bardzo zadowoleni, a jeden z uczestni-

ków wycieczki przyznał nawet, że pierwszy raz nie 

zasnął na przedstawieniu (czytaj: „podobało mi 

się”). W drodze powrotnej wzajemnie dzieliliśmy 

się refleksjami na temat spektaklu, dyskutując  

o brawurowej grze aktorskiej i trafnie, momentami 

nawet zabawnie, ujętych problemach dzisiejszego 

świata. 

      

  

Gabriela Różycka,  

Marlena Podbiał  
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4 listopada 2015 r. miał miejsce wyjazd do 
Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego na 
sztukę teatralną N. Gogola „Ożenek’” w reżyserii 
Nikołaja Kolady. Na spektakl wyruszyliśmy pełni 
entuzjazmu i nadziei na miłe przeżycia z kultural-
nego wieczoru. Jednak doznane wrażenia nie speł-
niły wszystkich naszych oczekiwań. Dlaczego? 
Trudno stwierdzić, ale mówiąc kolokwialnie, „coś 
nie pykło”. 

Sztuka ,,Ożenek’’ to historia wyższego 
urzędnika Podkolesina, który po dłuższym czasie 
stwierdza, że najwyższa pora, aby się żenić. Jednak 
przez swoją flegmatyczność i brak zdecydowania 
nie jest w stanie sam poradzić sobie z trudnościami 
przedmałżeńskimi. Dlatego narzeczoną wyszukuje 
mu swatka, Fiokła Iwanowna, a w pokonaniu prze-
szkód do zdobycia ręki Agafii Tichonowny poma-
ga mu przyjaciel Koczkariow. Po wielu „zma-
ganiach” Podkolesin zdobywa serce Agafii i już ma 
się z nią żenić… Gdy jednak zaczyna rozmyślać  
o ślubie, dochodzi do wniosku, że lepiej być wol-
nym. Niedoszły pan młody tchórzy i ucieka z do-
mu narzeczonej, wyskakując przez okno.  

Każdy, kto czytał, bądź też miał okazję wi-
dzieć wcześniejsze adaptacje komedii Gogola, do-
brze wie, że akcja rozgrywa się w carskiej Rosji, 
pełnej wielkiego, ale zarazem sztucznego wdzięku  
i przepychu. Z tego to powodu już na wstępie 
zszokował mnie widok aktorów ubranych w stroje 
nawiązujące do ruskiego folkloru. Jednak sam 
ubiór był niczym w porównaniu do pozostałej cha-
rakteryzacji. Otóż do płaszczy szlachciców, po obu 
stronach tułowia, były podoczepiane poduszki, 
jakby wagony do lokomotywy, a z samej zaś stro-

ny pleców wystawały 
majestatyczne pawie 
pióra. Widok nader ko-
miczny, jednak to wciąż 
za mało. Dlatego wisienką 
stylizacji były namalowane na policz-
kach aktorów czerwone koła i śmieszne 
czapeczki na ich głowach. Po ujrzeniu tej niezwy-
kłej mieszanki pomyślałem: „no nieźle, przedsta-
wienie o krasnoludkach”. 

Sztuka trwała ponad dwie godziny, sceny 
były za długie, a powtarzające się w nich (nawet 
zabawne) schematy, stawały się mdłe i nie przyku-
wały uwagi. Zdziwiły mnie również dodatkowe 
sceny wplecione do przedstawienia przez reżysera. 
Na przykład pseudoimpreza, podczas której akto-
rzy przebijali kolorowe balony. Nie sądzę, aby  
w tamtym okresie balony były produkowane, ale 
może ktoś opracował wehikuł czasu, zdobył balo-
ny z przyszłości i wrócił do przeszłości. Nie wiem. 

Trudno jest mi obiektywnie ocenić przed-
stawienie. Tym bardziej, że nie odnajduję przesła-
nia, o którym mówi reżyser, a mianowicie, że jest 
to sztuka o bohaterach uwikłanych w świat uloko-
wany między Wschodem i Zachodem. W mojej 
ocenie była to raczej konfrontacja pomiędzy 
Wschodem a Wschodem. Jednak wielu krytyków 
wypowiada się o spektaklu bardzo pozytywnie. 
Cóż, kwestia gustu. Na pewno było to jednak prze-
życie, które zmusza do zastanowienia się nad tym, 
„co artysta miał na myśli’”. 

 

Dariusz Lichański 

ROZCZAROWANI „OŻENKIEM” 

LIGA ZADANIOWA. EDYCJA 2015/2016 

„Matematyka to niewzruszona opoka wszelkich 
nauk i życiodajny zdrój korzyści dla biegu ludz-
kich spraw.” 

Isaac Barrow 
 
Niech słowa Isaaca Barrowa będą mottem 

najnowszej edycji Ligi Zadaniowej dla uczniów 
szkół średnich. Jest to edycja wyjątkowa, ponieważ 
nasz szkolny konkurs zmienia trochę swoją formułę 
(szczegółowe informacje na stronie internetowej). 
Będzie to konkurs bardziej wymagający, ale mamy 
nadzieję, że również bardziej sprawiedliwy i pew-
nie dlatego bardziej emocjonujący. Już dziś wiemy, 

że zamierza w nim wystartować rekordowa liczba 
uczestników. 

A jak będzie wyglądała liga zadaniowa  
w tym roku? Proponujemy uczniom dwa etapy 
konkursu. Pierwszy etap to comiesięczne spotkanie 
z zestawem zadań otwartych za 20 punktów. Za-
czynamy w listopadzie, później przyjdzie czas na 
zadania w grudniu i w styczniu. Z uczestników bio-
rących udział w rozwiązywaniu zadań przynajm-
niej w jednym miesiącu zostanie wybrana najlepsza 
dziesiątka, która przejdzie do etapu finałowego.  
A finał to zadania trudniejsze, olimpijskie, dla mi-
strzów! Ale warto się postarać! Dla najlepszych 
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PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE 

 W dniach 2 oraz 5 i 6 listopada 2015 roku w na-
szej szkole odbyły się próbne egzaminy gimnazjalne. 
Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności podczas testów z przedmiotów humanistycznych  
i przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych. 
 Zdecydowanie najtrudniejsza okazała się część  
z przedmiotów ścisłych, ale uczniowie dzięki odpowied-
niemu przygotowaniu stawili jej czoła. Próbne testy to 
również dobry trening do walki ze stresem, gdyż trze-
cioklasiści przekonali się, że egzaminy nie takie straszne, 
jak się o nich mówi.  
 Miejmy nadzieję, że kwietniowe testy będą pozy-
tywnym zwieńczeniem kilkuletniej pracy uczniów i nau-
czycieli, a przyszli absolwenci z dobrymi wynikami wej-
dą w kolejny etap edukacji. 

 
Alicja Stężowska, fot. Marta Chrapczyńska  

AUSCHWITZ OCZAMI WIĘŹNIA I ARTYSTY 

uczniów przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
Niech udział w konkursie będzie dla 

uczniów nie tylko walką o nagrody. Niech będzie 
również pretekstem do rozmów i pochyleniem się 

nad trudnymi problemami matematycznymi i lo-
gicznymi. Gorąco zapraszamy do udziału i życzy-
my wytrwałości! 

 

Krzysztof Kozik 

6 listopada, w piątkowy poranek grupa 
uczniów z klas 2La i 3Lb wraz z panią Renatą Jar-
not jeszcze przed apelem wyruszyła autobusem 
miejskim do Harmęż. Droga w stronę Centrum św. 
Maksymiliana wszystkim wydawała się być nie-
kończąca. Pomimo mgły i zimna udało nam się do-
trzeć do klasztoru franciszkanów.  

Na początku poszliśmy do kościoła, gdzie 
ojciec Piotr Cuber – gwardian i proboszcz - przed-
stawił nam prezentację multimedialną i opowie-
dział o świętym Maksymilianie, historii parafii  
i klasztoru pod wezwaniem Matki Bożej Niepoka-
lanej oraz o wystawie byłego więźnia KL Au-
schwitz, Mariana Kołodzieja, noszącej tytuł „Klisze 
Pamięci. Labirynty”, którą zamierzaliśmy obejrzeć. 
Ojciec Piotr oprowadzał nas po wystawie i tłuma-
czył po kolei niemalże każde z dzieł artysty, próbo-
wał przybliżyć nam obozowe warunki, pomagał 
zrozumieć niejasności, opowiadał o procesie twór-
czym i o autorze, który pomimo cierpienia został 
popularnym artystą plastykiem i cenionym sceno-
grafem. Dzieła pana Kołodzieja to obrazy tworzone 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 W dniu 10 listopada w naszej szkole na apelu od-
była się akademia przygotowana przez klasy 1 tm oraz 
2Gb  pod przewodnictwem p. Z. Wanata i p. M. Rybak  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które ob-
chodzimy 11 listopada. 
 Tego dnia w 1918 roku Polska po 123 latach zabo-
rów odzyskała niepodległość i wróciła na mapy Europy  
i świata, toteż jest to ważny i symboliczny dzień dla każ-
dego Polaka. Podczas uroczystości uczniowie przypo-
mnieli dzieła wielkich artystów, takie jak: walc a-moll 
Chopina, „Rota”, „My, Pierwsza Brygada”, polonez  
a-moll Michała Ogińskiego. 

 Oddajmy hołd tym, którzy oddali życie za to, że dzisiaj możemy mieszkać w wolnym kraju. Bądź-
my dumni z tego, że jesteśmy Polakami! 

Maciej Łysoń, fot. Aleksandra Piwowarczyk 

ołówkiem, długopisem i tuszem, pełne symbolizmu 
i cierpienia, ukazujące ból więźniów i zło, które ro-
zegrało się w obozach koncentracyjnych i zagłady. 
Obrazy ukazują zarówno codzienną rzeczywistość 
obozową, jak i przemyślenia więźnia; zwracają 
uwagę na uczucia towarzyszące uciśnionym oraz 
okrucieństwo i zupełnie odmienną sytuację zadają-
cych cierpienie. Wśród setek czarno – białych szki-
ców znajdują się kolorowe, są to misterne projekty 
scenografii teatralnych wykonanych przez pana 
Mariana w późniejszych latach życia. Wystawę 

kończy apel artysty do zwiedzających, jego prośba 
o zatrzymanie się pośród natłoku codziennych 
spraw, zadumanie się nad losem cierpiących  
i docenienie tego, co posiadamy.  

Wszyscy wyszliśmy z wystawy bogatsi  
o nowe wiadomości i z pewnością treści przekaza-
ne przez artystę za pomocą ołówka i tuszu oraz oj-
ców oprowadzających nas – ojca Piotra oraz ojca 
Hieronima, skłonią nas wszystkich do myślenia  
o przeszłości i docenienia otrzymanych od życia 
dóbr.  

 
Olha Yakovenko, fot. Katarzyna Stężowska 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI Z TORUNIA 

W dniu 16.11.2015 r. gościliśmy w naszej 

szkole studentów z Wyższej Szkoły Kultury Spo-

łecznej i Medialnej w Toruniu, która powiązana jest 

z Radiem Maryja i telewizją TRWAM. Na spotkanie 

z nimi w studium udali się uczniowie klas matural-

nych. 

Na początku spotkania wspólnie wyjaśnili-

śmy, czym są komentarz i informacja oraz wskaza-

liśmy różnice między tymi dwoma pojęciami. Na-

stępnie na przykładzie artykułów dotyczących 

ubiegłorocznych Marszów Niepodległości nasi go-

ście pokazali nam, że dziennikarze do przekazywa-

nych informacji często dodają opinie, które wpły-

wają na nasz sposób postrzegania danego wydarze-

nia. Ostrzegli nas również, byśmy wiadomości po-

kazywane w mediach zawsze weryfikowali, ponie-

waż mogą się one różnić od rzeczywistości. Może-

my to zrobić, sprawdzając, w co najmniej dwóch 

rzetelnych źródłach, czy dane fakty się pokrywają. 

Po tej krótkiej, lecz bardzo ważnej lekcji studenci 

opowiedzieli nam trochę o swojej szkole, uczących 

w niej profesorach i za pomocą krótkich filmików 

przedstawili kierunki studiów i przykładowe pro-

jekty, które są realizowane na ich uczelni. 

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za 

przygotowanie i przeprowadzenie tego spotkania. 

 

 

Karolina Osiecka 
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 Z życia Oratorium św. Jana Bosko  

FORMOWANIE 

ANIMATORA 

 W dniach od 6 do 8 listopada  
w Krakowie odbyło się jesienne spotka-
nie animatorów salezjańskich. Rozpo-
częliśmy następny rok formacji pod 
czujnym okiem delegata ds. Duszpa-
sterstwa Młodzieżowego, ks. Wojciecha 
Krawczyka. Poznanie nowych osób  
z naszej inspektorii, spędzanie czasu we 
wspólnocie, rozwój duchowy i intelek-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

 Tak zatytułowany jest obraz namalowany 

przez emerytowanego niemieckiego księdza  

i równocześnie artystę-malarza, Siegera Kodera, 

zaprzyjaźnionego z salezjanami. Obraz opowiada 

o posłannictwie księdza Bosko, który był wielkim 

ewangelizatorem i znakiem miłości Boga do mło-

dzieży.   

 Na obrazie widzimy uliczny teatrzyk ku-

kiełkowy. Za parawanem uśmiechnięty ks. Jan 

Bosko w roli lalkarza animuje scenę z przypowie-

ści Chrystusa o powrocie do domu syna marno-

trawnego. Jako lalkarz ks. Bosko pełni tu rolę ka-

techety zainteresowanego zbawieniem dusz swo-

ich wychowanków, przekazując im przesłanie  

o przebaczeniu i miłosierdziu Bożym. Obok ks. 

Bosko stoi chłopiec, ogląda przedstawienie, wi-

docznie tylko tutaj czuje się bezpiecznie. Po dru-

giej stronie parawanu gromadzą się zafascynowa-

ni sceną młodzi widzowie, a wśród nich obejmu-

jący ich czule, radosny ks. Bosko – kochający  

i ciągle czuwający opiekun, który zawsze jest ze 

swoimi wychowankami.  

  Obraz można podziwiać w Oratorium  

w gablocie obok biura.  Dziękujemy ks. Leszkowi 

za udostępnienie obrazu i jego interpretacji.  

 

Żaneta Flasz, fot. Dawid Szydło 

„KSIĄDZ BOSKO LALKARZ” 
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 Z życia Zakładu Salezjańskiego  

REMONT KAPLICY ŚW. JACKA 

 Zakład Salezjański imienia księdza Bo-

sko w Oświęcimiu nieustannie od 2014 roku, 

przy wsparciu dotacji ze środków Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wo-

jewództwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta 

Oświęcim, prowadzi prace remontowo—

konserwatorskie najstarszego zabytku  

w Oświęcimiu. Ideą projektu jest zabezpiecze-

nie, zachowanie i przywrócenie dawnej świet-

ności budynkowi, a także ponowne udostęp-

nienie go zwiedzającym.  

 Zrealizowane do tej pory prace dopro-

wadziły m.in. do uratowania trzech ścian 

czternastowiecznej kaplicy, naprawy dachu  

i wiernego odtworzenia zniszczonych frag-

mentów budowli. Jednak kaplica wciąż jest  

w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego  

w ramach projektu planuje się przeprowa-

dzić  dalsze kompleksowe prace konserwator-

sko -- budowlane przy elewacji budynku.  

W kolejnym etapie planuje się rozpocząć kon-

serwację wnętrza i zabezpieczenie polichromii, 

którą udało się odkryć podczas badań konser-

watorskich, a także prace archeologiczne wo-

kół kaplicy, gdzie przypuszczalnie znajdował 

się cmentarz.   
 

Ewelina  Matyjasik-Lewandowska 

fot. Marek Gosztyła 

tualny to jedne  największych zalet wyjazdu.   
 Celem zajęć było napełnienie nas wiedzą  
i umiejętnościami, które później mogą przydać się 
podczas pracy w Oratorium. Wykłady z Panią psy-
cholog, księżmi, ale również ze starszymi kolegami 
i koleżankami, którzy jako animatorzy działają już 
długi czas, sprawiły nam wiele radości i zmusiły do 
przemyśleń. W sobotę wieczorem wspólnie obejrze-
liśmy film, w którym była mowa o ogromnej warto-
ści życia ludzkiego. Natomiast podczas pogodnego 

wieczorku każdy miał możliwość popisania się 
swoim talentem wokalnym. Śmiechu i żartów było 
co niemiara.  
 W tej niesamowitej atmosferze upłynęły trzy 
dni. Z żalem żegnaliśmy się w niedzielę.  Jesteśmy 
pewni, że ten wspaniały czas zaowocuje w przy-
szłości, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem będzie-
my mieli okazję podzielić się ze wszystkimi. 

 
 

Joanna Urbańczyk 
fot. Salezjanie Rzeszów 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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„ŚWIĘTY KOCHA BOGA...” 

 30 października bieżącego roku w oświę-
cimskim Sanktuarium Wspomożycielki Wiernych 
uroczystym korowodem świetnych zakończyli-
śmy nabożeństwa różańcowe, podczas których 
modliliśmy się w różnych intencjach. 
 W ich prowadzenie zaangażowane były 
różne grupy parafialne, co ubogaciło naszą 
wspólną modlitwę przez czytanie rozważań  
i śpiew. 
 Tego dnia dzieci przyniosły wypełnione 
plansze, które symbolizowały ich obecność i mo-
dlitwę, a także każde z nich przebrało się za swo-
jego ulubionego Świętego Patrona. W korowodzie  
świętych wzięły także udział dzieci ze świetlicy 
sióstr serafitek, które wniosły do naszej świątyni 
relikwie świętych. Na koniec każdy otrzymał na-
grodę za wytrwałość, a następnie wszyscy wspól-
nie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.  
Ufamy, ze  modlitwa różańcowa wyprosiła  na-
szym rodzinom potrzebne łaski i opiekę Maryi na 
każdy dzień.    Niech Jej orędownictwo pomaga 
nam w drodze do świętości. 
 

S. Felicyta – Ewa Różańska 

Zakończenie nabożeństw różańcowych w oświęcimskim sanktuarium  
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
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FELIETON  

NA OSTATNEJ  STRONIE 
Pasterka dla niewierzących 
 

Jakiś czas temu po raz kolejny dane mi by-
ło odwiedzić stolicę Czech. Każdy, kto kiedykol-
wiek był w Pradze, potwierdzi, że miasto, mimo 
turystycznego tłoku, ma niesamowity urok i pre-
zentuje swe skarby kultury nawet tym przyby-
szom, dla których najdoskonalszym czeskim  
wynalazkiem jest piwo. Jest to miasto szczęśliwe, 
bo czego byś się tam nie dotknął, przynosi szczę-
ście, więc turyści z zapałem macają różne rzeźby  
i figurki, wierząc, że odczarują swój los, spełnią 
zaległe marzenia i od teraz już zawsze będzie su-
per.  

Nasz przewodnik po złotych i lekko  
zatłoczonych (ale i tak pięknych!) uliczkach był 
rodowitym Czechem ożenionym z Polką, stąd 
bardzo dobrze posługiwał się polszczyzną i – że-
by jeszcze bardziej nas zaciekawić i zabawić – bar-
dzo chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami na 
temat różnic kulturowych między naszymi naro-
dami. Wiedząc, że Polacy w większości deklarują 
się jako katolicy, nie omieszkał podkreślić, że  
Czesi są wolni od tego typu przesądów, a jeżeli 
już wierzą w Boga, to po swojemu i nie czują po-
trzeby uzewnętrzniania swojej wiary, np. poprzez 
chodzenie do kościoła. Pracujący w Czechach pol-

scy księża nie mają łatwo, traktują 
pobyt w tamtejszych parafiach po-
dobnie jak wyjazd na misje, gdzie 
dzieło ewangelizacji trzeba zaczynać 
niemal od zera. 
 Ktoś z naszej grupy zadał py-
tanie, w jaki sposób Czesi obchodzą 
święta Bożego Narodzenia, czym one 
są dla laickiego społeczeństwa. Oka-
zuje się, że to ważne dni w życiu 
Czechów – nie tylko Boże Narodze-
nie, ale i Wigilia jest dniem wolnym 
od pracy. W domach szykuje się 
przysmaki na wigilijny stół, wokół 
którego gromadzi się rodzina, na 
choinkach płoną lampki, a najmłodsi 
cieszą się z prezentów przyniesio-
nych przez Jezuska. Czeskie święta 
utkane z chrześcijańskich elementów 
pozbawione są wymiaru duchowego, 
religijnego. Jest miło, wesoło rodzin-
nie, w telewizji lecą bajki... Nasi połu-
dniowi sąsiedzi są bardzo przywią-
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zani do tradycji i oburzają się na tych, którzy trak-
tują Boże Narodzenie wyłącznie jak przerwę  
w pracy. Mimo to nawet w święta kościoły świecą 
pustkami. W związku z tym w jednaj z czeskich 
parafii zrezygnowano z odprawiania pasterki. 
Jednak po jakimś czasie niewierzący parafianie 
zwrócili się do biskupa z apelem o przywrócenie 
tego nabożeństwa, bo ludzie chcę sobie pośpiewać 
kolędy i w ogóle jest wtedy tak ładnie, klimatycz-
nie, błyszczą kolorowe lampki, dzwonią dzwonki. 
I właśnie dlatego niewierzący też mają prawo do 
pasterki. Czeski film? 

Niezupełnie. Dziś jest 14 listopada, a na 
sklepowych półkach panoszą się już czekoladowe 
Mikołaje, pudełka z bombkami, bożonarodzenio-
we dekoracje. Świąteczny szał zakupowy tuż tuż. 
Zacznie się pogoń za prezentami, gromadzenie 
zapasów jak przed jakąś wojną, kolejki, korki  
i nerwówka, bo jeszcze to i to, i tamto. Dla nas, 
Polaków, Boże Narodzenie ma rzekomo szczegól-
ny wymiar. Łamiemy się opłatkiem, a w Dzieciąt-
ku widzimy wcielonego Boga. Ale coraz bardziej 
ulegamy wizji świąt rodem z reklam, telenowel 
lub amerykańskich filmów o Kevinie, który albo 
jest „sam w domu”, albo w Nowym Jorku, a zda-
rza się, że w ciągu paru świątecznych dni jest trzy 
razy „sam w domu” i dwa razy w Nowym Jorku - 
albo odwrotnie. Amerykańskie Christmas songs 
zdominowały rodzime kolędy. Internet, radio  
i telewizja szaleją z reklamami, a te kuszą obniż-
kami, promocjami, pakietami, okazjami, a my jak 
stado baranów pędzimy po... Po co?  

Bardzo ważne jest kultywowanie tradycji  
i z pewnością święta Bożego Narodzenia muszą 
mieć swoją oprawę. Ale co z nami będzie, gdy zo-
stanie tylko oprawa? Czy pójdziemy na pasterkę 
spotkać Boga, czy upajać się pięknem światełek?  
Czy przeżyjemy głęboko niepojęty fakt, że istota 
wieczna rodzi się, przynosząc nam zbawienie, czy 
po prostu wzruszymy się, śpiewając Lulujże, Jezu-
niu? A przecież tej niezwykłej nocy Stwórca staje 
się stworzeniem, żeby stworzenie podnieść do 
godności dziedzica nieba! Pasterka dla niewierzą-
cych? Czemu nie? Ale prawdziwy cud dokona się 
tylko w sercu wierzącego. Chwała Bogu na wyso-
kościach! 
 

Nauczyciel  


