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BÓG NA  

WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

ŚWIATŁO I CIEMNOŚĆ 
 

 Święta Bożego Narodzenia wywołują  

w nas wiele wspomnień i skojarzeń. Dla każdego 

jest to okazja do przeżycia wyjątkowych chwil, 

umocnienia więzi w rodzinie, wypowiedzenia 

ważnych słów, na które ktoś bliski nam czeka.  

 13 grudnia w Rzymie, we wspomnienie św. 

Łucji, rozpoczyna się powolny proces wydłużania 

się dnia, a skracania nocy. To zjawisko zaobserwo-

wane przez ludzi przypomina w swojej symbolice, 

że przyjście Jezusa wprowadza w nasze życie ra-

dość i światło, a pokonuje ciemności i smutek. 

Wchodząc w tak wyjątkowy, prawie bajkowy, 

czas, nie zapominajmy, że to również okazja, aby 

zadbać o sprawy duchowe. Zawsze warto pomy-

śleć o tym, że są osoby dla nas najważniejsze i dla 

nich chcemy się zmieniać. W takim czasie odkry-

wamy w sobie potencjał dobra. Mamy nadzieję, że 

zmiany w naszym życiu pozwolą nam wykorzy-

stać kolejne szanse na lepsze życie. Przyjęcie daru 

Bożej Miłości to okazja, aby podziękować, a także 

prosić o przebaczenie tego, co nie było właściwe  

i za co nam wstyd. 

 

WIGILIA 
 

 Nasze wigilijne powroty do domu są po-

wrotem do korzeni. Przypominamy sobie czas,  

w którym zabiegana mama przyrządza w kuchni 

wigilijne potrawy. Pamiętamy zapach choinki  

i lśniącego czystością domu. Widzimy tatę z dywa-

nem na plecach. Jeszcze chwila w kolejce do spo-

wiedzi, nienaganne zachowanie, czcigodna Biblia, 

biały obrus, sianko, płonące świece, życzenia i łza 

w oku mamy, 12 potraw wigilijnych, dodatkowe 

nakrycie na wigilijnym stole, migoczące kolorowe 

światełka na choince, a pod nią szopka z życzenia-

mi od ukochanej cioci, prezenty, zwierzęta mówią-

ce ludzkim głosem, pasterka. Chcemy zachować 

tradycję, bo czymże jest nasza tożsamość bez tra-

dycji i pamięci? 

 

WSŁUCHAJMY SIĘ W SŁOWA KOLĘD I PASTORA-

ŁEK... 
 

 Wystarczy wsłuchać się w słowa choćby 

niektórych kolęd: „Bóg się rodzi… ma granice Nie-

skończony”; „I my czekamy na Ciebie, Pana, a sko-

ro przyjdziesz  na głos kapłana… wierząc,  żeś  jest  

pod osłoną chleba i wina”, „Witaj, Dzieciąteczko, 

w żłobie, Wyznajemy Boga w Tobie… Ty łączysz 

w Boskiej osobie dwie natury różne sobie”. Tych 

głębokich słów nie powstydziłby się żaden z wy-

bitnych teologów, ze świętym Augustynem i To-

maszem na czele. Prostota wielkich myśli wyrażo-

na w słowach kolędy jest chyba jednym z powo-

dów, dla których tak je lubimy śpiewać. 

 

UZDROWIENI MIŁOŚCIĄ 
 

Bóg w Jezusie objawił się jako Miłość. W uroczysty 

sposób zapewnił nas, że jesteśmy drodzy i cenni w 

Jego oczach. Jeżeli przyjmiemy dar zbawienia od 

narodzonego Jezusa, możemy być pewni, że On 

nas nigdy nie opuści, zawsze wspomoże i da mam 

radość, której źródłem najczystszym jest tylko On. 

Wspaniałych, błogosławionych Świąt Bożego Na-

rodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Ks. Jan Dubas 

Fot. K.S. 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,46882,przebaczenie.html
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Wydarzenia z życia szkoły  

Z WIZYTĄ W HANOWERZE 
 Ośmiu uczniów naszej szkoły wraz z opie-
kunem, księdzem Marianem Skórą, uczestniczyło 
w wymianie z BBS 6 Hannover.  
 W poniedziałek 9 listopada o 8:30 wyruszy-
liśmy w podróż . Po około 10 godzinach dotarliśmy 
do CVJM Abbensen, miejsca naszego noclegu. Na-
stępny dzień rozpoczęliśmy od poznania uczestni-
ków i opiekunów strony niemieckiej. Po krótkiej 
integracji podzielono nas na grupy, w których pro-
wadziliśmy prace. Polegały one na czyszczeniu ry-
nien, wycinaniu drzew, układaniu kostki brukowej 
oraz remontowaniu kręgu ogniskowego i sklepiku. 
Następnie wszyscy pojechaliśmy do nowego ratu-
sza w Hanowerze na spotkanie z burmistrzem, któ-
ry gorąco nas przywitał oraz oprowadził po naj-
skrytszych miejscach tego gmachu. Udaliśmy się 
również na kopułę. Winda, która tam się znajduje, 
porusza się w niestandardowy sposób, jedzie po 
delikatnym łuku, a nie – jak ma to miejsce tradycyj-
nie - prostoliniowo. 
 W czwartek po południu pojechaliśmy do 
Bergen-Belsen - w okolice, gdzie w czasach wojny 
znajdował się obóz koncentracyjny. Aktualnie jest 
to miejsce pamięci. Kolejnego dnia zakończyliśmy 
prace remontowe wielkim, wspólnym ogniskiem. 
Właściciel obiektu CVJM Abbensen dziękował nam 
za wspólną pracę i podkreślał, że cieszy się, iż mo-
gliśmy się spotkać. Sobotę spędziliśmy w Bremen. 

Zwiedziliśmy stare miasto, a późnym wieczorem 
udaliśmy się do Hanoweru. W kolejnym dniu mie-
liśmy sporo czasu wolnego. Po południu pojechali-
śmy na mecz hokeja EC Hannover Indians kontra 
EHC Timmendorfer Strand 06. Spotkanie okazało 
się lepsze dla gospodarzy, którzy wygrali 12:4.  
 W poniedziałek opuściliśmy CVJM Abben-
sen i pojechaliśmy zwiedzić szkołę uczniów BBS 6 
Hannover, a następnie razem z niemieckimi ucze-
stnikami i ich opiekunami udaliśmy się do Berlina 
(jechaliśmy jedną z najszybszych wind w Europie, 
która 24 piętra pokonuje w 20 sekund, zobaczyli-
śmy Bramę Brandenburską, Pomnik Holokaustu 
oraz Bundestag). Nazajutrz spędziliśmy trochę cza-
su w muzeum techniki, gdzie było można poznać 
bliżej prawa fizyki, a w czasie powrotu przejeżdża-
liśmy obok części oryginalnego Muru Berlińskiego, 
gdzie przybliżono nam jego historię. W piątek 20 
listopada pożegnaliśmy się i wszyscy wróciliśmy 
do domu. 
 Wyjazd ten można zaliczyć do udanych, 
gdyż wszyscy miło spędziliśmy czas z osobami, 
które z nami współpracowały. Z niecierpliwością 
wyczekujemy przyjazdu grupy niemieckiej do Pol-
ski. 
 

Sebastian Sosna 
Fot. Ks. Marian Skóra  
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 W dniach: 13-14 listopada na Jasnej Górze 
miało miejsce XXVI Forum Szkół Katolickich,  
w którym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły. 
Wokół myśli przewodniej tegorocznego Forum:  
„W służbie wychowaniu i rodzinie”, skupiały się 
rozważania znamienitych prelegentów. 
 W tematykę rozważań wprowadził słucha-
czy ks. Abp Henryk Hoser, wygłaszając słowo  
o wartości, jaką jest rodzina - najwyższe dobro, któ-
re ma służyć życiu. Rodzicielstwo to szczególne 
powołanie, przed którym współczesność stawia 
wyzwania, niejednokrotnie bardzo poważne, wy-
magające aktu odwagi wytrwania w wartościach 
chrześcijańskich, mimo narzucanego przez media 
pseudonowoczesnego modelu związków, gdzie 
dziecko niejednokrotnie staje się tylko dodatkiem. 
Cywilizacja konsumpcyjna i materialna niszczy de-
likatny organizm, jakim jest rodzina, odzierając go 
z najpiękniejszych treści, stanowiących podstawę 
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Nie wolno za-
pominać o tym, że jednym z najważniejszych za-
dań, a może nawet najważniejszym, jest dawanie 
życia - swoisty Boski pierwiastek ofiarowany czło-
wiekowi. 
 Kontynuacją rozważań o wartości rodziny  
i wychowania w duchu chrześcijańskim stał się wy-
kład prof. Stanisława Grygiela, wybitnego filozofa, 
przyjaciela Jana Pawła II. Profesor uświadomił 
nam, że punktem wyjścia do podjęcia trudu wycho-
wywania drugiego człowieka jest uświadomienie 
sobie własnego człowieczeństwa, odpowiedź na 
pytanie: kim jest człowiek? Mówca uświadomił od-
biorcom prawdę, że prawdziwe wychowanie do 
wartości realizuje się w pragnieniu prawdy  
i wspólnym szukaniu jej przez mistrza i ucznia.  
„Idą oni razem tą samą drogą, mimo że każdy  
z nich idzie nią w sposób tylko dla siebie przezna-

czony.” Wiele miejsca w swojej wypowiedzi profe-
sor poświęcił tematowi miłości i pracy, a zatem 
uczestnictwa człowieka w akcie stwarzania siebie 
„na obraz i podobieństwo Boże”. 
 Podjętą tematykę kontynuowała Pani prof. 
zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, która szczególną 
uwagę zwróciła na temat wychowywania do 
wspólnoty. Rozważania oparła na nauczaniu Jana 
Pawła II i jego personalistycznym stanowisku wo-
bec człowieka - osoby i wspólnoty. Uświadomiła 
nam dwa wymiary funkcjonowania istoty ludzkiej: 
podmiotowość, rozumianą jako samostanowienie, 
samoświadomość oraz przekraczanie siebie w za-
kresie wartości zewnętrznych jak i moralnego bu-
dowania swojego wnętrza. Znaczną część rozwa-
żań obejmował temat bycia darem dla drugiego 
człowieka, co warunkuje powstawanie wspólnot, 
przyjmujących konkretne wartości, uznawane za 
wspólne dobro. 
 Refleksjami na temat  wychowania do mał-
żeństwa, jako wychowania do dojrzałego chrześci-
jaństwa, podzieliła się z nami Pani Ludmiła Gry-
giel, opierając swoją wypowiedź na nauczaniu św. 
Jana Pawła II i Sługi Bożego: biskupa Jana Pietrasz-
ki. Podkreśliła, jak ważne w życiu człowieka są 
godność i miłość oraz zadanie, jakim jest obrona 
Boskich praw każdej osoby ludzkiej. 
 O zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współ-
czesność i zauważalna laicyzacja życia, mówił ks. 
dr Tomasz Jaklewicz w wykładzie „Neutralność 
światopoglądowa a wychowanie”. 
  Swoistym zobrazowaniem treści przewod-
nich XXVI Forum Szkół Katolickich stało się świa-
dectwo Bogdana  wychowawcy trudnej młodzieży, 
który podzielił się z nami refleksjami na temat roli 
Boga i ludzi dobrej woli w swoim życiu. Wskazał 
wartości, które są podstawą jego pracy wychowaw-

XXVI FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 

„Wszystkie wymiary społecznego bytu, i wymiar  

polityczny, i wymiar ekonomiczny,  i oczywiście  

wymiar kulturalny, i każdy inny opiera się ostatecznie na 

tym podstawowym wymiarze etycznym:  

prawda – zaufanie- wspólnota.”   
 

                                       św. Jan Paweł II 
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czej, mówiąc o potrzebach młodych ludzi, którzy 
muszą widzieć w wychowawcy świadka tych warto-
ści, o których mówi. 
 Duchowym ukoronowaniem spotkania for-
macyjnego jest Akt Zawierzenia Szkolnictwa Kato-
lickiego Matce Bożej z wiarą w opiekę i pomoc  

w tym trudnym i odpowiedzialnym dziele, jakim 
jest wychowywanie młodych ludzi do wartości.  
 

Maria Miśkiewicz 
Fot. Wikimedia Commons 

ZACHWYCENI  

„CARMEN” 

W piątkowy wieczór grupa uczniów naszej 
szkoły pojechała wraz z panią Różą Grzywacz oraz 
panem Stanisławem Żakiem do Opery Krakowskiej 
na sławną operę Georgesa Bizeta pod tytułem 
„Carmen”. Kraków i nowoczesny budynek opery 
przywitał nas bardzo mile – dużo czerwieni, szkła  
i niecodzienna konstrukcja budowli wzbudziły na-
sze zainteresowanie.  

„Carmen” jest historią miłosną, w której zde-
rza sie nieujarzmione, uwodzicielskie kobiece pięk-
no z męskim pożądaniem i namiętnością zmierzają-
ca do zatracenia. Wszystko to wyraża doskonała 
muzyka, feeryczna i mroczna zarazem, przepowia-
dająca śmierć od pierwszego aktu. Połączenie uni-
wersalnej prawdy o losie i przeznaczeniu z żywioło-
wością materii muzycznej sprawiają, że „Carmen” 
odbierana jest wciąż jako dzieło aktualne i porywa 
kolejne pokolenia miłośników opery. 

Po raz pierwszy „Carmen” wystawiono  
w Paryżu w 1875 roku, a premiera obecnej insceni-
zacji miała miejsce w roku 1995. Reżyserią sztuki 
zajął się Laco Adamik, kierownictwo muzyczne ob-
jął Tadeusz Kozłowski, Barbara Kędzierska przygo-
towała scenografię i kostiumy, a Katarzyna Aleksan-
der-Kmieć choreografię. Rolę Carmen zagrała Iryna 
Zhytynska, Don Jose` Vasyl Grokholskyi, Micaeli 
Wioletta Chodowicz, a matadora Escamillo Adam 
Szerszeń.  

Barbara Kędzierska (kostiumy, scenografia) 
zrezygnowała z tradycyjnych rozwiązań na rzecz 
metalicznej i industrialnej scenografii, co zdecydo-
wanie okazało się zaletą spektaklu. Scena została 
podzielona się na dwa wyraźne plany, co dało moż-
liwość ukazania widzom dziewiętnastowiecznej 
Hiszpanii – tętniącej życiem i pełnej wewnętrznych 
sprzeczności. Tutaj miesza się świat robotnic pracu-

jących w fabryce cygar i męski świat żołnierzy – lu-
dzi twardych, ale niepozbawionych uczuć.  

Grzechem byłoby przemilczenie doborowej 
obsady spektaklu – wszyscy soliści tego wieczoru 
dali mistrzowski popis swoich możliwości i za-
chwycili kreacją odgrywanych ról. W inscenizacji 
Laco Adamika wszystko było czytelne, jasne i do-
brze przeprowadzone. Reżyser nie uwspółcześniał 
klasyki na siłę, a pokazał to, co najważniejsze – 
prawdziwą miłość oraz jej wzloty i upadki.  

Dla większości z nas była to pierwsza wizyta 
w operze, ale z pewnością nie ostatnia. „Carmen” 
Bizeta od ponad 100 lat cieszy się wielką sławą, nie 
schodzi z afiszy, jest grana na największych  scenach 
operowych na świecie. Dzieło samo w sobie jest 
skonstruowane bardzo przemyślanie, a w reżyserii 
Adamika jest niebanalne i po prostu mistrzowskie.  

 
 

Tekst i zdjęcie 
Olha Yakovenko 
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PIERWSZE SPOTKANIE Z RODZICAMI 

20 listopada 2015 r. odbyła się pierwsza wy-
wiadówka podsumowująca naszą pracę i wysiłki  
w pierwszej ćwiartce. O godzinie 16:30 w  Nowym 
Kościele zebrali się rodzice uczniów technikum  
i szkoły zawodowej, a godzinę później gimnazjum  
i liceum ogólnokształcącego. Wysłuchali kilku utwo-
rów orkiestry szkolnej i obejrzeli krótki spektakl za-
tytułowany „Chodź,  człowieku, coś ci powiem” przygo-
towany  przez klasy 2Lc i 2Gc pod opieką pań Marty 
Korczyk i Barbary Harmaty. Przedstawienie poru-
szało tematy tolerancji oraz zwalczania zła. Miało 
ono na celu skłonić widzów do refleksji nad światem 
i własnym życiem.  

Następnie wicedyrektor szkoły pan Artur Pelo podsumował  wyniki poszczególnych klas. Głos za-
brał także  dyrektor szkoły ksiądz Zenon Latawiec. Pan Dawid Szydło opowiadał o działalności Orato-
rium, zapoznał również z planem zajęć na najbliższy czas. Na koniec rodzice udali się na spotkanie z wy-
chowawcami w wyznaczonych salach.  

 

  Katarzyna Tatar 

„ROMEO I JULIA” W OCK  

 Dnia 23 listopada 2015 
roku uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum mieli okazję zobaczyć 
spektakl pt. „Romeo i Julia”. 
Przedstawienie miało miejsce  
w Oświęcimskim Centrum Kul-
tury. Sztuka została wyreżyse-
rowana przez Bogdana Kokotka, 
natomiast w tytułową rolę Julii 
wcieliła się Karolina Wojdała,  
a Romea zagrał Przemysław Wy-
szyński. 

Utalentowani aktorzy bardzo do-
brze wcielali się w odgrywane 
postacie. Zaskoczeniem były ich 
kostiumy łączące elementy no-
woczesne (np. trampki), a zara-
zem oddające charakter tamtych 
czasów. Na spektaklu można by-
ło zobaczyć ponadczasową histo-
rię Williama Szekspira w nieco 
humorystycznej wersji, która 
młodej widowni szczególnie 
przypadła do gustu. Jednak cała 

sztuka – tak jak w swoim literac-
kim pierwowzorze - kończy się 
tragicznie. 
 Uczniom bardzo podoba-
ło się przedstawienie, a w drodze 
powrotnej do szkoły żywo dys-
kutowali o nim, dzieląc się swoi-
mi przemyśleniami i spostrzeże-
niami. 
 

Dominika Kulig  

„DZIADY” NA DESKACH TEATRU ŚLĄSKIEGO  

 24 listopada 2015r. wybraliśmy się do Tea-
tru Śląskiego w Katowicach, by wspólnie obejrzeć 
„Dziady” w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Opie-
kę nad nami sprawowali nauczyciele: p. Katarzyna 
Stężowska, p. Renata Głąb, p. Róża Grzywacz oraz 
p. Przemysław Skawicki.  

Pełni entuzjazmu spotkaliśmy się w szkole, 
by niedługo potem stoczyć bitwę o tylne siedzenia 
w autobusie. Nie każdy się na nie „załapał”, ale na 
szczęścia dla wszystkich wystarczyło miejsc, dzięki 
czemu dotarliśmy do teatru w pełnym składzie już 
godzinę później.  

Tekst dramatu Adama Mickiewicza jest nam 
dobrze znany, dlatego warto było zobaczyć go  
w trochę innej formie. Współczesna interpretacja 
twórców sztuki nie odbiega zbytnio od oryginału – 
zobaczyliśmy obrzęd dziadów, na którym pojawiły 
się wszystkie z Mickiewiczowskich duchów, spo-
tkanie z Pustelnikiem, a także przemianę Gustawa 
w Konrada i losy prześladowanej młodzieży polsko 
– litewskiej.   
 Interesującym rozwiązaniem było przedsta-
wienie Gustawa-Konrada nie jako młodzieńca,  
a dojrzałego mężczyznę po przejściach, znajdujące-
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go się na granicy szaleństwa. Taka koncepcja wraz 
ze wspaniale odegraną przez Grzegorza Przybyła 
rolą uczyniła postać Konrada niezwykle przejmują-
cą i na długo zapadającą widzom w pamięć.  
 Kreacja bohaterów w połączeniu z dobrą 
muzyką, ciekawymi kostiumami i przede wszyst-
kim godną podziwu grą aktorską złożyły się na 

wspaniałe przedstawienie, skłaniające do refleksji  
i pozwalające spojrzeć na dzieło Mickiewicza z tro-
chę innej perspektywy. Z niecierpliwością oczekuje-
my kolejnego wyjazdu!  

 
Izabela Spiechowicz  

PRZYTUL SIĘ DO MISIA 

 Dzień 25 listopada, z inicjatywy samorządu 
szkolnego, był ogłoszony Dniem Pluszaka. W szkol-
nych ławkach zasiedli uczniowie ze swoimi ulubio-
nymi maskotkami - misiami, pieskami, króliczkami, 
osiołkami... Odzew był duży nie tylko ze strony naj-
młodszych uczniów gimnazjum, ale również ze 

strony najstarszych uczniów technikum, a nawet  
i nauczycieli. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
dni tematyczne, które urozmaicają zwykłą szkolną 
codzienność.  
 

Marta Korczyk 

PRÓBNE EGZAMINY STARSZAKÓW 
 Rozpoczęły się próbne matury. Testujemy 
najstarsze roczniki z technikum i liceum oraz  wy-
brańców z grona nauczycieli odpowiedzialnych za 
prawidłowy przebieg przedsięwzięcia. 
 Młodzież stanęła przed sprawdzianem  
z wiedzy: czy i co umie oraz jak potrafi przelać to 
na papier. A jest na czym sprawdzać, bo arkusze są 
opasłe, liczą od 11 do 22 stron, dostępne w dwóch 
wersjach, podstawowej i rozszerzonej. Testujemy 
nie tylko wiedzę, ale i odporność na stres, wytrzy-
małość w częściowym bezruchu (do 180 minut) 
oraz pokusy i pragnienia. Bonus stanowi woda -  

można mieć niegazowaną (choć nie każdy taką lu-
bi). 
 Testujemy również nauczycieli, ich znajo-
mość procedur egzaminacyjnych, wytrzymałość  
w całkowitym bezruchu, umiarkowanie w jedzeniu 
i piciu oraz wstrzymywanie potrzeb fizjologicz-
nych. Ale bez obaw! Teraz to tylko próba przed ma-
jową prawdą oczywistą, kiedy Zespół Szkół wstrzy-
ma oddech, umilkną dzwonki i opustoszeje stary 
budynek..., więc cieszmy się chwilą i carpe diem, jak 
powiedział... no właśnie kto? 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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 Mam propozycję dla niewtajemniczonych. Jeżeli chcecie po-
czuć atmosferę matury: 
1. przesiedźcie w bezruchu 170 minut, 
2. patrzcie na monotonny, niezmieniający się obraz, 
3. miejcie przy sobie butelkę z niegazowaną wodą (pozostała paleta   
    płynów zakazana!), 
4. podczas próby nie korzystajcie z toalety. 
Na koniec dodajcie odrobinę - a może więcej niż odrobinę? - stresu, 
jaki odczuwacie na teście z  przedmiotu, z którym macie problem  
i otrzymacie to, co czuje się na maturze. 
  Z przymrużeniem oka bezstronny obserwator... 

 

Urszula Dziewońska 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

KONCERT DLA WOJTKA 

„ŚPIEWAJ I KOCHAJ” 

NASI SZACHIŚCI GÓRĄ! 

W naszej szkole co tydzień odbywają się 
Czwartki Oratoryjne. W tym tygodniu miało miej-
sce niezwykłe wydarzenie: koncert zorganizowali 
nauczyciele naszej szkoły. Osoby, które na co dzień 
robią karkówki, sprawdziany, odpytują i uczą nas 
wielu trudnych rzeczy, 3 grudnia dały nam praw-
dziwą lekcję miłości.  

Koncert charytatywny pod tytułem „Śpiewaj 
i kochaj” został zorganizowany z myślą o naszym 
koledze, Wojtku Biesiku, który od kilku lat zmaga 
się z poważną chorobą. Nauczyciele, a wśród nich 
salezjanie współpracownicy, postanowili wesprzeć 
Wojtka duchowo, dodać mu sił do walki z chorobą, 
a przede wszystkim dać do zrozumienia, że nie jest 
sam. Chodziło również o to, aby pomóc rodzinie 
Wojtka finansowo, gdyż leczenie jest bardzo kosz-
towne.  

Na szkolnej świetlicy zgromadziły się tłumy. 
Nauczyciele pokazali nam, jak wielki mają dystans 
do siebie i że mimo stresu potrafią zaśpiewać  
w słusznej sprawie. Na scenie wystąpiły panie: Jo-
lanta Okarmus, Marta Chrapczyńska, Maria Wil-
czak, Magdalena Rybak, Kamila Dudkiewicz, 
Agnieszka Krawczyk oraz panowie: Grzegorz Stru-

miński, Damian Ślusarczyk, Krzysztof Kozik i kle-
ryk Patryk. Jako chórek wystąpiły panie: Monika 
Norek, Monika Gacek, Justyna Kościelnik oraz Bar-
bara Stanek. Całość poprowadzili pani Katarzyna 
Stężowska oraz pan Przemysław Skawicki. W orga-
nizację koncertu włączyli się także: Dawid Szydło, 
Elżbieta Wardzała-Sereś, ks. Andrzej Urbańczyk, 
Kuba Łomzik i wolontariusze oratorium.  

Publiczność bardzo entuzjastycznie reago-
wała na każdy wykonywany przez nauczycieli 
utwór, nagradzała występy gromkimi brawami  
i chętnie włączała się do wspólnego śpiewu. Atmos-
fera była bardzo radosna, wszyscy świetnie się ba-
wili. Dziś, kiedy emocje już opadły, z niecierpliwo-
ścią oczekujemy kolejnych koncertów.  

  

Marta Kuźma 
Fot. Jerzy Orłoś  

Fot. Piotr Wilk 

4 grudnia 2015 roku z Zespole Szkół Towa-
rzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada Szachowa. Uczestniczyło 
w niej dziewięciu chłopców oraz sześć dziewczyn. 
Naszą szkołę reprezentowały dwie dziewczyny  

i trzech chłopców, którzy przeszli zwycięsko przez 
dwa wcześniejsze etapy. W kategorii dziewcząt me-
cze były rozegrane w systemie kołowym, czyli 
„Każdy z każdym”, a w kategorii chłopów, syste-
mem szwajcarskim. Na początku pan Jerzy Orłoś - 
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sędzia główny i współorganizator turnieju, wręczył 
wszystkim graczom pamiątkowe identyfikatory  
z numerami startowymi. Później zapoznał ich  
z kodeksem szachowym oraz regulaminem turnie-
ju. Następnie rozegrano pięć rund z przerwą na 
herbatę. Punktacja zawodników po każdej rundzie 
była na bieżąco wyświetlana za pośrednictwem 
projektora multimedialnego.  
 Na zawodach panowała miła atmosfera. 
Wszyscy grali według zasad fair-play. Na zakoń-
czenie turnieju wręczono puchary trzem najlep-
szym szachistom i szachistkom. Dostali się oni do 
etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w lutym 
2016 roku. W tym gronie znalazło się również 
dwóch naszych reprezentantów. Byli to zdobywca 
pierwszego miejsca Kamil Kula oraz wicemistrz 
Dawid Górski, obaj z klasy 3Gc. Niestety dziewczę-
ta musiały się tym razem zadowolić miejscami po-
za podium. 

Wcześniej, bo 17 listopada 2015 roku, odby-
ła się u nas Powiatowa Licealiada Szachowa. Miała 
ona przebieg podobny do wyżej opisanej Gimna-
zjady z tą różnicą, że wzięło w niej udział dwu-
dziestu czterech chłopców i pięć dziewcząt, a naszą 
szkołę reprezentowało pięciu chłopców i ani jedna 
dziewczyna. Po siedmiu rundach rozegranych sys-
temem szwajcarskim do etapu wojewódzkiego  
z trzeciego miejsca zakwalifikował się Dawid Su-
chy z klasy 2Lc. 

Wiktor Kołomyjski, Jerzy Orłoś 
Fot. Jerzy Orłoś 

ŚW. MIKOŁAJ W MURACH NASZEJ SZKOŁY 

 7 grudnia do naszej szkoły z samego rana 
przybył prawdziwy święty Mikołaj! Oczywiście Mi-
kołaj był biskupem, więc właśnie w takim stroju do 
nas przyjechał – z pastorałem i w mitrze. Świętego, 
któremu towarzyszyli diabeł i anioł oraz pomocni-
cy, przywitaliśmy na porannym apelu wierszykiem, 
a sędziwy biskup powiedział do nas kilka słów  
i wręczył księdzu dyrektorowi Zenonowi Latawco-
wi wyjątkowy prezent – antyczny dzwon ze starej 
oświęcimskiej odlewni.  
 Tuż po apelu święty Mikołaj ze swoją świtą 
wyruszył w głąb Zakładu, aby każdy, od najmłod-
szych po najstarszych, dostał słodki prezent! Biskup 
odwiedził uczniów, nauczycieli i wszystkich pra-
cowników, warsztaty, a nawet kuchnię i pralnię! 
Cały dzień w szkole rozbrzmiewały wesołe dzwo-
neczki, a na długiej przerwie z głośników popłynęły 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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 Dnia 17 listopada w 27 osobowej grupie uda-
liśmy się wraz z panią Martą Chrapczyńską do Sy-
nagogi mieszczącej się przy placu ks. Jana Skarbka 
w Oświęcimiu. Zostawiliśmy kurtki w szatni i roz-
poczęliśmy zwiedzanie muzeum. Kiedy obejrzeli-
śmy wszystkie eksponaty, zgromadziliśmy się  
w synagodze. Chłopcy na znak szacunku musieli 
przed wejściem nakryć głowy przygotowanymi jar-
mułkami. Usłyszeliśmy wiele informacji o tym, jak 
wygląda synagoga i jak nazywają się poszczególne 

elementy wystroju oraz jakie pełnią funkcje.  
 W drugiej, warsztatowej, części naszego po-
bytu w muzeum pracowaliśmy w grupach. Naszym 
zadaniem było wspólne zastanowienie się nad po-
chodzeniem i funkcją różnych przedmiotów. Kiedy 
skończyliśmy, rozpoczęliśmy poszukiwania tych 
rzeczy w muzeum. Poznaliśmy ich historię oraz za-
stosowanie. Myślę, że tym, co najbardziej nas zasko-
czyło, był fakt, iż przed wojną 60% mieszkańców 
Oświęcimia stanowili Żydzi, a obecnie  nie mieszka 

WIZYTA W SYNAGODZE 

znane świąteczne utwory Franka Sinatry i innych artystów. Wizyta świętego Mikołaja sprawiła wszyst-
kim wiele radości i pozwoliła poczuć ducha zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Już odliczamy dni 
do kolejnych odwiedzin. 

Olha Yakovenko, fot. Piotr Wilk 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

BLUZY NA SALEZJAŃSKĄ ZIMĘ 

 Od kilku dni uczniowie chodzą po korytarzach  
w bluzach szkolnych! Z inicjatywy Samorządu Uczniowskie-
go został stworzony projekt logo, następnie uczniowie go za-
twierdzili i zaczęliśmy zbierać zamówienia! Po ponad trzech 
tygodniach dotarły do uczniów (i nauczycieli, którzy również 
chcieli z dumą nosić na piersi szkolne logo) kolorowe i ciepłe 
bluzy uszyte z polskich materiałów, w sam raz na naszą sale-
zjańską zimę! Na wiosnę planujemy jeszcze jedno zamówie-
nie dla tych, którzy się spóźnili lub mieli wątpliwości.  
 

Tekst i zdjęcie Olha Yakovenko 
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TO BYLI LUDZIE TACY SAMI JAK MY... 

 9 grudnia 2015 roku grupa uczniów biorąca 
udział w projekcie pt. „Auschwitz – nie możemy 
zapomnieć” udała się na zwiedzanie Miejsca Pamię-
ci pod opieką pani Marty Chrapczyńskiej oraz pani 
Kamili Dudkiewicz. Projekt jest organizowany 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. 

 Uczniowie, którzy chcieli bliżej poznać losy 
ludzi w czasach okupacji niemieckiej oraz życie 
więźniów w tak okrutnym miejscu jak Auschwitz, 
wędrowali do miejsc niedostępnych dla grup pod-
czas standardowego zwiedzania. Pani przewod-
niczka ze smutkiem opowiadała nam o tragediach 
ludzi przywożonych z całej Europy, o rodzinach 
zagazowanych w obozie, o nieludzkim traktowaniu 
kobiet i mężczyzn. Zobaczyliśmy również wystawę 
w całości poświęconą żydom węgierskim, którzy 
stanowili najliczniejszą grupę spośród przywiezio-
nych do Auschwitz. Jeśli wcześniejszy widok rze-
czy codziennego użytku odebranych więźniom -  
walizek czy ubrań, kogoś nie poruszył, to z pewno-
ścią zrobiły to zdjęcia wychudzonych dzieci, filmy 
przedstawiające odarte z godności ciała niewinnych 
ofiar oraz fotografie nieznających litości oficerów 
SS.  
 Po wyjściu z Bloku 11, nazywanego również 
Blokiem Śmierci, nasza grupa złożyła wieniec oraz 
zapaliła znicz pod Ścianą Śmierci, tam, gdzie tylu 
ludzi przelało krew. Następnie, po odwiedzeniu 
bloków w Auschwitz I, przejechaliśmy autobusem 
do Birkenau, aby kontynuować zwiedzanie. Już 
wtedy wielu z nas tupało nogami i mocniej otulało 

się szalikiem, aby uchronić się chociaż w minimalny 
sposób przed zimnem. I wtedy pomyślałam, że 
więźniowie posiadający jedynie pasiaste ubranie  
i parę chodaków nie mieli możliwości zatrzymania 
odrobinki ciepła, która mogła uchronić ich od zmar-
znięcia. 
 Przedostatnim punktem naszej wizyty  
w byłym obozie była tzw. centralna sauna, w której 
dezynfekowano więźniów i ich więźniarskie ubra-
nia, i gdzie odbywała się również rejestracja nowo-
przybyłych więźniów oraz przygotowanie ich do 
obozowego życia. W ostatniej sali znajdowała się 
wystawa zdjęć przywiezionych przez więźniów 
żydowskich w bagażach. Były to m.in. zdjęcia por-
tretowe, ślubne, rodzinne, przedstawiające dzieci 
podczas zabawy i spotkania z przyjaciółmi. Ogląda-
jąc te stare fotografie, zrozumieliśmy, że ci ludzie 
niczym się od nas nie różnili, byli tacy sami jak my. 
Mieli swoje plany, marzenia, przyjaciół, a zginęli 
tylko dlatego, że wyznawali inną religię lub należeli 
do innego narodu. To powinno motywować kolejne 
pokolenia do tego, aby pamiętać o każdym zamor-
dowanym w Auschwitz z osobna, bo „kto nie pa-
mięta o przeszłości, jest skazany na jej powtórze-
nie”. 
 

Alicja Stężowska, fot. Marta Chrapczyńska 

tu ani jeden. Ostatnim mieszkańcem żydowskiego 
pochodzenia był Szymon Kluger, który zmarł  
w roku 2000. Obecnie w jego odrestaurowanym 
domu mieści się Cafe Bergson, czyli kawiarnia, 
która była ostatnim punktem naszego programu. 

Historia Żydów z Oświęcimia stała się nam bliższa  
i myślę, że każdy z nas zapamiętał coś ważnego. 
 

 
Magdalena Przewoźniak 



 

12 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
Przekonanie o tym, że 

Matka Jezusa Chrystusa została 
zachowana od jakiegokolwiek 
grzechu, w tym także pierworod-

nego, istniało już od początków 
chrześcijaństwa. Przez wieki dys-
kutowano jednak o słuszności tej 
prawdy wiary.  

U schyłku średniowiecza 
papież Sykstus IV zatwierdził  
8 grudnia jako Święto Poczęcia. 
Wciąż jednak toczono teologicz-
ne spory na ten temat. Dopiero 
ogłoszenie w 1854r. dogmatu  
o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny przez pa-
pieża Piusa IX i późniejsze obja-
wienia w Lourdes, podczas któ-
rych Matka Boża powiedziała, 
że ,,jest Niepokalanym Poczę-
ciem” ostatecznie utwierdziły 
kościół katolicki. 
     Tegoroczne Święto Nie-
pokalanego Poczęcia NMP było 
szczególne, ponieważ to właśnie 
tego  dnia papież Franciszek uro-

czyście rozpoczął Rok Miłosier-
dzia Bożego, podczas którego 
będziemy przeżywać w Krako-
wie Światowe Dni Młodzieży  
i 1050 rocznicę chrztu Polski. Jak 
co roku w naszej szkole dzień ten 
był obchodzony bardzo uroczy-
ście. Po kilku skróconych lek-
cjach wszyscy uczniowie i nau-
czyciele udali się do Sanktua-
rium Matki bożej Wspomożenia 
Wiernych, aby uczestniczyć  
w uroczystej mszy świętej, której 
przewodniczył ksiądz Leszek 
Leś. Wygłosił on również kaza-
nie, w którym przybliżył cuda 
Maryjne. Po mszy odbyła się 
krótka akademia, a po niej wszy-
scy wróciliśmy na pozostałe lek-
cje. 

Karolina Osiecka 
Fot. Aleksandra Piwowarczyk   

NADZWYCZAJNY ROK MIŁOSIERDZIA W KOŚCIELE 
Papież Franciszek uroczyście zainaugurował 

nadzwyczajny Rok Święty poświęcony miłosier-
dziu. Kulminacyjnym momentem ceremonii w Wa-
tykanie było otwarcie Drzwi Świętych. We mszy na 
placu Świętego Piotra wzięło udział ok. 50 tys. wier-
nych. Franciszek dokonał podniosłego, symbolicz-
nego gestu otwarcia Drzwi Świętych, który oznacza 
rozpoczęcie Roku Świętego. Papież kilka razy pchał 
ciężkie wrota, zanim się otworzyły. Następnie prze-
szedł przez nie jako pierwszy.  

Zauważa się, że Franciszek otworzył drzwi, 
pchając je obiema rękoma, podobnie jak uczynił to 
Jan Paweł II, gdy zainaugurował w Wigilię 1999 
roku poprzedni Rok Święty z okazji Wielkiego Jubi-
leuszu roku 2000. Polski papież odstąpił wtedy od 
tradycyjnego obrzędu, w trakcie którego używano 
młoteczka i stukano nim symbolicznie trzy razy. 
Ostatni raz młoteczka ze złota i kości słoniowej użył 
w 1983 roku Jan Paweł II, inaugurując Jubileusz Od-
kupienia. 

W homilii podczas mszy Franciszek powie-
dział: „To będzie rok, w którym trzeba wzrastać w 
przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wy-
rządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszyst-

kim twierdzi się, że grzechy są karane Jego sądem, 
a nie stawia się na pierwszym miejscu tego, że są 
odpuszczane przez Jego miłosierdzie” - tłumaczył 
Franciszek. 

„Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, 
a w każdym przypadku sąd Boży będzie zawsze 
odbywał się w świetle Jego miłosierdzia” - dodał 
papież. „Przejście przez Drzwi Święte sprawi, że 
poczujemy, iż uczestniczymy w tajemnicy miłości. 
Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie 
przystoją one temu, kto jest kochany. Wejście przez 
te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, 
który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na 
spotkanie każdemu” podkreślił Franciszek. Na ży-
czenie papieża na mszę przywieziono obraz Matki 
Bożej z greckokatolickiej cerkwi Przemienienia Pań-
skiego w Jarosławiu koło Przemyśla, zwany Bramą 
Miłosierdzia. 

Po mszy Franciszek przemówił w południe 
do tysięcy wiernych z okna Pałacu Apostolskiego. 
Przed modlitwą Anioł Pański wzywał: „Nie lękaj-
my się miłosierdzia, pozwólmy się objąć przez mi-
łosierdzie i czułość Boga, który czeka na nas i prze-
bacza wszystko.”  
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 Z życia Zakładu Salezjańskiego  

„ZASŁUŻONY DLA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ” 

18 listopada Rada Powiatu w Oświęcimiu 
podjęła uchwałę o nadaniu Zakładowi Salezjańskie-
mu im. ks. Bosko w Oświęcimiu tytułu „Zasłużony 
dla Ziemi Oświęcimskiej”. Tego dnia przedstawi-
ciele wszystkich dzieł tworzących Zakład, czyli pa-
rafii pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, 
chóru Auxillium, Zespołu Szkół Zawodowych To-
warzystwa Salezjańskiego oraz zasłużeni księża 
wraz z dyrektorem zakładu, ks. Bogdanem Nowa-
kiem, udali się na uroczystą Sesję Rady Powiatu  
w Oświęcimiu, która odbyła się w Powiatowym 
Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-
stwa Sportowego i Technicznego.  

Uroczystości rozpoczęły się od uchwalenia 
przez radnych porządku obrad, a następnie jedno-
głośnie podjęto decyzję o nadaniu zakładowi sale-
zjańskiemu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla 
Ziemi Oświęcimskiej”. W uzasadnianiu odwołano 
się do ponad stuletniej  historii zakładu i licznych 
zasług salezjanów dla regionu, miasta, a zwłaszcza 
w sferze wychowania i kształcenia młodzieży. Jak 
napisano: „ (…) Święty Jan Bosko mottem swojego 
życia uczynił zdanie: Da mihi animas, caetera tolle - 
«Daj mi dusze (ludzi), resztę zabierz». Choć sam 
nigdy w Oświęcimiu nie był, to patrząc wstecz na 
dzieje tutejszego zakładu salezjańskiego, z pewno-

ścią stwierdziłby, że jego hasło znalazło tutaj swoje 
szczególne wypełnienie. Tysiące ludzi, którzy bez-
pośrednio lub pośrednio zetknęli się z salezjanami, 
kilka pokoleń absolwentów szkoły (nierzadko z oj-
ca na syna), rzesze wiernych modlących się w sank-
tuarium, a przede wszystkim niezliczona liczba 
tych, którzy nauczyli się tu od ks. Bosko życiowej 
mądrości - to wszystko jest zasługą gorliwej pracy 
w oświęcimskiej placówce kilku pokoleń duszpaste-
rzy oraz sympatyzujących z salezjańskim dziełem 
mieszkańców ziemi oświęcimskiej”. Statuetkę, od-
pis tytułu oraz kwiaty odebrał ksiądz dyrektor Bog-
dan Nowak, przedstawiciel chóru Auxillium i prze-
wodnicząca samorządu uczniowskiego, Olha Yako-
wenko. Dziękując za otrzymane wyróżnienie i do-
cenienie pracy salezjanów, ks. dyrektor zaznaczył, 
że głównym celem dzieła salezjańskiego jest nau-
czanie, wychowywanie oraz kształcenie, przede 
wszystkim zawodowe, młodzieży w duchu warto-
ści chrześcijańskich. 

Możemy być dumni z naszego Zakładu! 
Miejmy nadzieję, że wstawiennictwo św. Jana Bo-
sko przyczyni się do dalszego rozwoju zarówno tej 
placówki, miasta, jak i całego regionu.   

Olha Yakovenko 
Fot. Zakład Salezjański 

Papież zainaugurował Rok Miłosierdzia 
uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i zarazem w 50. rocznicę zakończenia 
Soboru Watykańskiego II. Tego dnia minęło też 
1000 dni pontyfikatu Franciszka. 

Natychmiast po otwarciu Drzwi Świętych 

zaczęli przez nie przechodzić w długiej procesji 
przedstawiciele duchowieństwa i wierni, uczestnicy 
mszy. W kolejce ustawiły się tysiące ludzi. Wielu  
z nich robi sobie tzw. selfie w chwili przejścia przez 
Drzwi Święte. 

Ks. Jan Dubas 
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 Z życia parafii 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM U WSPOMOŻYCIELKI  

 Niedzielne popołudnie  6 grudnia 2015r. ... 
wielkie napięcie! Co to będzie? 

 W oczekiwaniu na świętego Mikołaja akto-
rzy z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Oświęcimiu 
zaprezentowali swoje widowisko pt. „Królowa śnie-
gu”, które sprawiło, że na buziach maluchów poja-

wił się uśmiech, radość i szczęście. Śledzenie i prze-
żywanie losów bohaterów, zabrało je na te kilka 
chwil do innego, baśniowego świata, w którym ... 
wszystko się może zdarzyć. 
 I w takiej radosnej atmosferze po spektaklu 
przywitaliśmy długo oczekiwanego Gościa. Święty 

RODZINNE SPOTKANIE W CASA MADRE 

 30 listopada do Oświęcimia przyjechali ro-
dzice współbraci z naszej zakonnej wspólnoty. Cie-
szyliśmy się obecnością rodziców oraz radością  
z ich specyficznego uczestnictwa w misji salezjań-
skiej. 
 Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą  
o godz. 10:00. Obecni kapłani sprawowali ją w in-
tencji zmarłych rodziców salezjanów. Specjalnie na 
tę okazję przyjechał wikariusz inspektora, Ks. Ad-
am Paszek. Podczas homilii przybliżył nam istotę 
adwentowego oczekiwania. Wymalował przed na-
mi kolorowy obraz Adwentu. Zachęcił, byśmy pa-
trzyli na ten okres wypełniony kolorami nadziei  
i oczekiwania na wspaniałe przyjście Zbawiciela. 
 Po Mszy Świętej przeszliśmy na salę kame-
ralną. Tam czekało na nas utalentowane muzycznie 
rodzeństwo: Karolina i Dawid Obstarczyk. Wyko-
nali oni dla nas we własnych aranżacjach piosenki 
Maryli Rodowicz, które Karolina (uczennica nasze-
go gimnazjum) uwielbia śpiewać. Starszy brat to-

warzyszył jej grą na gitarze i śpiewem. 
 Udaliśmy się dalej na obiad, by w rodzinnej 
atmosferze trochę się posilić. Przeszło 30 zaproszo-
nych gości zasiadło przy wspaniale przygotowa-
nym stole. Jak się okazało, nie tylko synowie sale-
zjanie łączą ich ze sobą, ale także podobne doświad-
czenia i historie życia. Na zakończenie posiłku Ks. 
Dyrektor Bogdan Nowak przedstawił sytuację za-
kładu i zrealizowane oraz zaplanowane inwestycje 
w naszym zakładzie. Każdy otrzymał także kalen-
darz salezjański na rok 2016. 
 Podsumowaniem naszego spotkania było 
wspólne zdjęcie. Jak wiemy, zdjęcia to pamiątki, 
które nie tylko są obecne w każdej rodzinie, ale po-
kazują po czasie wspólnie przebytą drogę. Oby ta 
droga, na której nasi rodzice nas wspierają i dopin-
gują, prowadziła nas prosto do nieba, gdzie najlep-
szy Ojciec nas wszystkich przygarnie. 

 
Patryk Chmielewski SDB, fot. Zakład Salezjański 



 

     15   

Mikołaj o nikim nie zapomniał, poczynając od  naj-
młodszych, a skończywszy na nieco starszych dzie-
ciach. Wyrazy wielkiej wdzięczności kieruję do Rady 
Osiedla Stare Miasto i współbraci salezjanów za pomoc 
w zorganizowaniu tego spotkania. 
  

 
Tekst i zdjęcie Ks. Marek Głuch sdb 

 25 listopada dwunastoosobowa grupa spo-
tkała się na lotnisku w Katowicach, by udać się do 
Ziemi Świętej. Mimo lęku i obaw wyruszyliśmy, by 
śladami Jezusa przeżyć jedną z piękniejszych piel-
grzymek w życiu. Tuż po wylądowaniu zakwatero-
wano nas w hotelu w Betlejem. Z samego rana roz-
poczęliśmy zwiedzenie Hebronu i Betlejem. Zatrzy-
maliśmy się na Polu Pasterzy, w miejscu, gdzie 
anioł obwieścił pasterzom nowinę o Narodzeniu 
Jezusa. Następnie zwiedziliśmy Grotę Narodzenia 
Pańskiego oraz Grotę Mleczną, gdzie Maryja, kar-
miąc Jezusa, uroniła kroplę mleka i przez to grota 
stała się biała. 

Kolejnego dnia pielgrzymowaliśmy do 
miejsc bliskich naszemu sercu. Rozpoczęliśmy od 
Góry Oliwnej (Ogrodu Oliwnego), byliśmy w grocie 
zdrady, kościele Wszystkich Narodów, na wzgórzu 
Syjon, przy grobie Dawida oraz w Wieczerniku. Na-
stępnie wyszyliśmy w kierunku Nazaretu. Zwiedzi-
liśmy takie miejsca, jak: klasztor Stella Maris na gó-
rze Karmel, bazylikę Zwiastowania Pańskiego i Ka-
nę Galilejską, gdzie małżonkowie odnowili swoją 
przysięgę małżeńską oraz górę Tabor. Noc spędzili-
śmy 300 km od Betlejem-  w Tyberiadzie. Z samego 
rana udaliśmy się na Górę Ośmiu Błogosławieństw. 
Następnie zwiedziliśmy Tabgh - miejsce, gdzie do-
konał się cud rozmnożenia chleba. Ponadto na Je-
ziorze Galilejskim odbyliśmy rejs Łodzią Piotrową. 
A finałem dnia był wspólny obiad – ryba  św. Pio-
tra, czyli Tilapia z Jeziora Galilejskiego. 

Podczas naszego pielgrzymowania nie obe-
szło się bez odrobiny przyjemności dla ciała. W naj-
niżej położonym miejscu na świecie (419 metrów 
p.p.m.) nad Morzem Martwym zażyliśmy kąpieli  
w błocie. Przejazd Doliną Jordanu ukazał nam pięk-
no pustyni Wadi Quelt, widok na Górę Kuszenia 
oraz Jerycho - Źródło Eliasza i sykomorę Zacheusza. 
W Jordanie odnowiliśmy swój chrzest .  

Pielgrzymka zbliżała się ku końcowi, jednak 

nie powstrzymało nas to od dalszej wędrówki po 
Jerozolimie. Poznaliśmy takie miejsca, jak: dom Ma-
rii, Marty i Łazarza, parlament izraelski, kościół Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela oraz Yad Vashem. 

Jednym z najcenniejszych momentów naszej 
pielgrzymki była msza o 5 rano w miejscu, gdzie 
narodził się Pan Jezus. Po takim poranku ruszyli-
śmy dalej na „podbój” Izraela. Nasza przewodnicz-
ka przybliżyła nam takie miejsca, jak: bramę Gnoj-
ną, kopułę na skale, Ścianę Płaczu, kościół św. An-
ny, sadzawkę Betesda, bazylikę Grobu Pańskiego. 
Ponadto przeżyliśmy wspólnie  drogę krzyżową.  
W ostatnim dniu zwiedziliśmy Tel Awiw – inaczej 
Wzgórze Wiosny oraz Jafę. 

Każdego dnia dbaliśmy o nasz duchowy 
rozwój podczas mszy świętej, przyjmując komunię 
pod dwiema postaciami. Słowo Boże towarzyszyło 
nam podczas całej wędrówki, dzięki której poznali-
śmy drogę od narodzenia do zmartwychwstania 
Pana Jezusa. 

Mamy nadzieję, że owoce tej pielgrzymki 
będą widoczne i odczuwalne w naszym żuciu każ-
dego dnia. 

 
Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 

ŚLADAMI JEZUSA 
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FELIETON  

NA OSTATNEJ  STRONIE 
Być jak św. Mikołaj 
 

Świętego Mikołaja najbardziej kochają 
dzieci, nawet jeśli sztuczna broda nie trzyma się 
twarzy, a głos świętego do złudzenia przypomina 
głos wujka Miecia. Albo gdy okazuje się, że tata 
nosi taki sam zegarek. Starsze dzieci są już uświa-
domione i „wiedzą”, o co chodzi, to znaczy, że  
6 grudnia należy im się prezent, chociaż nie zaw-
sze były grzeczne.  

Wydaje mi się, że pamiętam moje pierwsze 
spotkanie z rzeczonym Mikołajem. Zapowiadało 
się ciekawie, rodzice dołożyli wszelkich starań, by 
stworzyć wszystkim dzieciom z rodziny tę wspa-
niałą iluzję. Już wiele tygodni przed wizytą świę-
tego Mikołaja składaliśmy setki deklaracji o byciu 
grzecznym. Wyrzekaliśmy się wielu psot i jedli-
śmy bez szemrania tarte buraczki, szpinak, 
owsiankę i inne świństwa, byle tylko nie zawiodły 
renifery, sanie i żeby aniołki zdążyły na czas spa-
kować wszystkie prezenty. Naszą wyobraźnię 
rozpalały jakże rzadkie wtedy disnejowskie filmy 
o rumianym krasnalu w czerwonej czapce podró-
żującym w latających saniach albo – częściej – ra-
dzieckie kreskówki o Dziadku Mrozie. Na to 
wszystko nakładały się lekcje religii z panią kate-
chetką w parafialnych salkach, gdzie poznawali-

śmy prawdziwą historię biskupa  
z Miry i kolorowaliśmy jego wizeru-
nek narysowany na kartkach przez 
kalkę (ksera jeszcze nie wymyślono). 
 Stop, stop. Miało być o pierw-
szym spotkaniu z Mikołajem, a to 
było znacznie wcześniej niż lekcje 
religii w salkach. Trochę z tego pa-
miętam, resztę opowiedzieli rodzice. 
Tak więc wszystkie dzieci z rodziny 
zebrały się w jednym pokoju, do któ-
rego wszedł dostojnym krokiem 
święty Mikołaj, taszcząc na plecach 
worek z prezentami. Z zachwytem 
patrzyliśmy na wysoką postać z białą 
brodą w czerwonej szacie. Maluchy 
kolejno podchodziły do Mikołaja  
i coś tam odpowiadały na zadawane 
grubym głosem pytania. Nadeszła 
kolej na mnie. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy brodacz w zamian za 
prezent zażądał moich smoczków, 
takich, co to daje się niemowlętom, 
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żeby nie płakały i zasypiały bez problemu. Co by-
ło robić? Żaden rozsądny trzylatek nie zrezygnuje 
przecież z prezentu. Po latach okazało się, że ro-
dzice ukartowali ten spisek, aby wyleczyć mnie ze 
smoczkowego nałogu.   
   Dzisiaj dzieci prędzej uwierzą w krasno-
ludy i globiny niż w świętego Mikołaja, ale pewne 
rytuały się powtarzają, na przykład lekki szanta-
żyk dla wyegzekwowania dobrego zachowania. 
Metoda ta nie przynosi żadnych długofalowych 
efektów, ale wciąż jest stosowana. A przecież nie 
o to w tym wszystkim chodzi! Nie o dostawanie, 
nie o branie czy zgadywanie, co tym razem znajdę 
pod poduszką. I nie o to chodzi, czy ktoś zasłużył, 
czy nie. Podobno św. Mikołaj podarował złoto 
dwóm prostytutkom, aby – mając posag – mogły 
wyjść za mąż i zacząć nowe życie. Pomagał roz-
wiązywać konkretne problemy, wspierał sieroty, 
reagował na biedę, która uniemożliwiała godne 
życie. Jako biskup zasłynął z troski o potrzeby 
materialne swoich wiernych, co oczywiście nie 
umniejsza zasług duchowych, o jakich mówią ha-
giografowie, przytaczając opowieści o licznych 
cudach dokonanych przez świętego.  

Wspominamy św. Mikołaja 6 grudnia, 
gdyż według przekazów tego dnia odszedł do 
Pana. I niech co roku spełniają się dziecięce ma-
rzenia zapisane w listach do św. Mikołaja. Oby nie 
było w tym dniu dzieci nieobdarowanych, czeka-
jących na próżno, smutnych. Dla nieco starszych 
jest to okazja, by wzorem św. Mikołaja szukać 
tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy sobie nie 
radzą, czekają na pomocną dłoń, by stanąć na no-
gi. Zamiast więc myśleć w kategoriach, co chciał-
bym dostać, pomyślmy, co chciałbym komuś dać, 
komu i w jaki sposób mogę pomóc, kogo urado-
wać, uszczęśliwić. Wystarczy włączyć się w orga-
nizowane przez różne instytucje akcje, jak cho-
ciażby „Szlachetna Paczka”, a własną listę życzeń 
zastąpić listą osób, którym chcielibyśmy sprawić 
radość.  

Kościół daje nam wiele przykładów świę-
tych, którzy mają być dla nas wzorem na drodze 
do zbawienia. Niektórych trudno naśladować, 
zwłaszcza ascetów i pustelników, ale Mikołaj to 
święty na nasze czasy. Wzór miłosierdzia i aktyw-
ności, wyczulenia na potrzeby bliźniego. Nie mo-
ralizował, nie pouczał, nie sądził. Działał.  
 

Nauczyciel  


