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ŻYCIE NASZE  

TAK KRUCHE JEST,  

ALE TAK CENNE ... 

Czterdzieści dni poprzedzające Wielki Ty-
dzień nie powinny być czasem bezbarwnym. Wiel-
ki Post to chwila mojego życia przeznaczona na to, 
aby poznawać prawdę o sobie, o tym, czym żyję, 
jak rozumiem świat i siebie w tej chwili. Nie zaw-
sze mamy odwagę, aby podejść do Boga i spojrzeć 
w Jego oczy jak w lustro, by zobaczyć prawdę  
o sobie. Z oporami próbujemy nazywać sprawy 
dotyczące nas i naszych bliskich po imieniu. Pyta-
my bez wiary: czy to coś zmieni? Czy muszę anali-
zować to, co moim życiem najbardziej kieruje? Ro-
dzina, szkoła, Kościół, przyjaciele i koledzy – czy 
to ważne? 

Minął czas rekolekcji szkolnych. Jaki to był 
dla mnie czas? Może poruszyła mnie historia Ani 
czytającej Antygonę? Może przemówił do mnie 
rekolekcjonista - ksiądz Andrzej (człowiek morza  
i jezior, zakochany w piosence z tekstem) z jego 
doświadczeniem towarzyszenia młodym ludziom, 
których świat, z różnych powodów, zachwiał się? 
Ile wokół nas trudnych życiorysów? W końcu mu-
szą pojawić się bolesne pytania „dlaczego”, a po-
tem wołanie - dla kogo warto żyć? 

Przeszliśmy przez „Bramę Miłosierdzia”. 
Ktoś powiedział, pomimo objaśnień ks. Andrzeja, 
że prawie nie zauważył tego przejścia, nie odczuł 
tego – tak jak słychać dźwięk na bramkach Viatol, 
gdy przejeżdża autokar. Jednak w czasie koronki 
do Miłosierdzia Bożego, a potem Eucharystii  
w bazylice czuło się moc modlitwy. To nie był 
tłum chińskich milczących wojowników. Moc Mi-
łości, Serce Jezusa – za nasze serca. Zauważyła to 
siostra Gaudia, która mówiła z wiarą o znakach 
ukazanych na obrazie Jezusa Miłosiernego. Wie-
działa, że życie każdego z nas przypomina to drze-
wo z bazyliki Bożego Miłosierdzia, które miotane 
jest wieloma troskami i lękami.  
 W końcu błogosławieństwo. Może pierw-
szy raz zrozumiałeś, że błogosławić to „dobrze 
mówić” (bene – dobrze, dicere – mówić). Jezus 

swoim miłosierdziem wydobywa to, co dobre  
w nas i niweluje nasz grzech, daje odwagę do 
oczyszczenia z tego, czego się najbardziej wstydzi-
my i boimy. 

Już nie 40 dni, zostało ich mniej. Ważne, 
aby pozostałe dni były bogate w wykorzystane 
szanse, dobre czyny, modlitwę, wyrzeczenie, spo-
tkanie z Jezusem w sakramencie pokuty. Życie jest 
piękne i wartościowe, nawet wtedy, gdy jest 
skromne i zwyczajne. Z takiej drogi - rekolekcyjnej 
i wielkopostnej - przebytej z Jezusem mogę być 
dumny, a inni obok mnie szczęśliwi. Wielki Post to 
czas życia na oczach Boga, bez ściemy. Dłoń Jezusa 
Miłosiernego, namalowana według wskazań św. 
Faustyny na obrazie, wskazuje na serce. Dziękuję 
Ci, Boże, za moje i Twoje SERCE. 

Ks. Jan Dubas 

Wyzwól mnie, Panie... 
  

Wyzwól mnie, Panie, z dbałości o pozory. 

Przebacz mi, że się zbytnio troszczę o zewnętrzny 

efekt, o wrażenie, jakie wywieram na innych, 

o to, co o mnie myślą i mówią. 

Przebacz, że próbuję się do nich upodobnić 

zapominając o byciu sobą; że zazdroszczę im  

talentów, zaniedbując w ten sposób swoje. 

Przebacz mi czas stracony na to, aby udawać  

kogoś ważnego; czas zmarnowany  

na to, aby stać się „osobistością”. 

Spraw, Panie, abym wreszcie otworzył się w pełni 

na moich braci. Wówczas, Ty, wraz z nimi, 

będziesz mógł przyjść do mnie, jak do swego  

przyjaciela. I uczynisz mnie tym człowiekiem, 

którego umiłowałeś w swoich marzeniach. 

I będę, Ojcze, Twoim synem, i bratem moich braci. 
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Wydarzenia z życia szkoły  

„ZMIERZCHEM BŁYŚNIE NAM PROMIENNA...” 

 Radujmy się! Chrystus przychodzi na zie-
mię! Niechaj narodzi się w naszych sercach, niesie 
radość i pokój na każdy dzień! 
 14.12.2015 roku odbyła się w naszej szkole 
kolejna Biesiada Kolędowa. Po przywitaniu wszy-
stkich przybyłych gości zaczęliśmy wspólne kolę-
dowanie. Wykonawcami byli głównie uczniowie 
naszej szkoły. Wśród tradycyjnych kolęd znalazły 
się również mniej lub bardziej znane pastorałki  
i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. Każdy 
występ został nagrodzony oklaskami. Jednak naj-
większą radość wywołało wyjście na scenę naj-
młodszej uczestniczki biesiady, czteroletniej Oli, 
która zaprezentowała piękną kolędę  „Lulajże, Jezu-
niu”. 
 W czasie przerwy mogliśmy posilić się tra-
dycyjnym wigilijnym barszczem z uszkami oraz 
pysznym ciastem, przez co mogliśmy się poczuć 
naprawdę jak w domu. 
 Drugą część kolędowania zakończyła 
wspólnie zaśpiewana przez wszystkich wykonaw-
ców piosenka „Znak pokoju” oraz krótkie przemó-
wienie dyrektora szkoły, księdza Zenona Latawca, 
który w paru słowach podziękował uczestnikom 
biesiady za obecność i przygotowanie całego 
przedsięwzięcia.  Zaznaczył, że zebrane datki będą 
przeznaczone na cele charytatywne. 

 Biesiada Kolędowa bardzo się udała. Mimo 
że główny korytarz szybko opustoszał, na twarzach 
ludzi powracających do swoich domów wciąż ma-
lowały się radość i pokój. Tych, którzy nie uczestni-
czyli w tegorocznym kolędowaniu, serdecznie za-
praszamy w przyszłym roku!  

 
Aleksandra Sobol 

Fot. K.S. 

ŚWIĄTECZNY STRAGAN 

Organizowanie straganu świątecznego przed święta-
mi Bożego Narodzenia stało się już naszą szkolna 
tradycję. Cel jak zwykle ten sam: aby sprawić świą-
teczną radość tym rodzinom uczniów naszej szkoły  
i innym już zaprzyjaźnionym, których stan material-
ny nie pozwala odczuć atmosfery zbliżających się 
świąt. 14 grudnia z samego rana uczniowie zaczęli 
już znosić wypieki do sprzedaży na straganie, który 
prowadziły dziewczęta z kl. I La . Wszystko przebie-
gło w świątecznej atmosferze, do której przyczyniła 
się nasza szkolna orkiestra, grająca z pompą podczas 
przerw. Dzięki dochodowi ze straganu 10 rodzin 
otrzymało obfite paczki żywnościowe. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy. 
 

Róża Grzywacz 
Fot. Piotr Wilk 

Joanna Urbańczyk 
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 Czas adwentu, czyli radosnego oczekiwania 
na przyjścia Zbawiciela, dobiegł końca.  

Tradycyjnie tuż przed przerwą świąteczną 
odbył się Dzień Wspólnoty, kiedy to spotkaliśmy 
się w klasach, aby z każdym połamać się opłatkiem 
oraz złożyć sobie nawzajem ciepłe i serdeczne ży-
czenia bożonarodzeniowe. Wtedy też z radością 
obdarowaliśmy się symbolicznymi podarunkami. 
Następnie zasiedliśmy do stołów, aby wspólnie za-
śpiewać nasze ulubione kolędy. Po spotkaniu  
w klasach udaliśmy się do nowego kościoła na 
świąteczną akademię przygotowaną przez klasy: 
1b gimnazjum, 1c liceum oraz 1 tps. Scenariusz spe-
cjalnie na tę uroczystość napisał pan Piotr Mirecki, 
który też akompaniował kolędującemu chórowi. Po 
zakończonej akademii kolejno wystąpili: dyrektor 
zakładu - ksiądz Bogdan Nowak, przedstawiciele 

Rady Rodziców, przewodnicząca szkoły oraz 
ksiądz dyrektor Zenon Latawiec. Później udaliśmy 
się na mszę świętą, której przewodniczył proboszcz 
sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych, ksiądz Marek Głuch. Cała 
wspólnota szkolna modliła się w intencji jubilatów, 
księży Bogdana Nowaka oraz Zenona Latawca. Ka-
płani życzyli nam radosnego Bożego Narodzenia  
w naszych sercach, abyśmy mogli godnie przyjąć 
nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 
 Niech ta przerwa świąteczna będzie czasem 
spędzonym w ciepłej, spokojnej i rodzinnej atmos-
ferze, czasem ustania wszelkich sporów, a nasze 
domy niech wypełni radość i poczucie wspólnoty  
z najbliższymi. Niech Nowy Rok stanie się dla każ-
dego pretekstem do nowych wyzwań, większego 
zaangażowania i zdwojonej pracowitości, aby osią-
gnąć wymarzone życiowe cele. 
  

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
 

Basia Korczyk 
Fot. Piotr Wilk 

DZIEŃ WSPÓLNOTY 



     5   

NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

W dniu 5 stycznia 2016 r. odbyło się podsu-
mowanie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, ko-
lęda!”. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy 
Dom Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja Katolicka 
przy Parafii św. Maksymiliana.  

Na konkurs wpłynęło 606 prac. Komisja kon-
kursowa przyznała nagrody, wyróżnienia i kwalifi-
kacje do wystawy.  

Z naszej szkoły nagrodę zdobył Oliwier Po-

łeć z klasy I a gimnazjum, a wyróżnienia otrzymały: 
Aleksandra Szafron z klasy II c gimnazjum i Wikto-

ria Wątor z klasy II a liceum. 
 Do udziału w wystawie pokonkursowej za-
kwalifikowały się prace uczniów: Amelii Kantor  

z klasy I b gimnazjum, Michała Dekarza z klasy  
I technikum mechanicznego oraz Wiktorii Grzesło  
z klasy I b liceum. Gratulujemy! 

 
Elżbieta Wardzała-Sereś, fot. K.S. 

W życiu każdego maturzysty po wyczerpu-
jących i monotonnych tygodniach spędzonych nad 
książkami przychodzi dzień wytchnienia. Dzień, na 
który wszyscy czekają już od dawna. Dzień, w któ-
rym każdy wygląda jak gwiazda amerykańskiego 
filmu. Dzień, w którym chociaż na chwilę można 
zapomnieć o wzorach matematycznych czy obo-
wiązkowych lekturach. Tym dniem była właśnie 
nasza studniówka, która odbyła się 5 stycznia 2016 
roku. Miała ona miejsce w Inwałdzie, w Park Hotel 
Łysoń.   

Wszyscy uczniowie śpieszyli się jak mogli, 
by zdążyć od fryzjera czy kosmetyczki i na sali zna-

leźć się punktualnie. Na szczęście wszystkim się to 
udało i o godzinie 19 każdy maturzysta i zaproszo-
ny gość zajął już swoje miejsce. Jak na prawdziwy 
bal przystało, rozpoczęliśmy od wzniesienia toastu 
i odtańczenia poloneza. Taniec rozpoczęła dyrekcja 
szkoły wraz z gronem pedagogicznym i uczniami. 
Następnie prezentowały się kolejne klasy, które już 
od jakiegoś czasu przygotowywały swój pokaz. Był 
to mocno stresujący moment, zupełnie niepotrzeb-
nie, ponieważ wszyscy pokazali się z jak najlepszej 
strony. Nie zabrakło podziękowań i drobnych upo-
minków dla nauczycieli i dyrekcji. Maturzyści dzię-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

ZA STO DNI... MATURA! 

Amelia Kantor 
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kowali przede wszystkim za „pomoc w dorasta-
niu”, jak głosił napis na bileciku dołączonym do 
kwiatów.  

W części artystycznej klasy licealne zaprezentowały 
własne filmy ukazujące w zabawny sposób sceny ze 
szkolnego podwórka i wizję zbliżającego się nieu-
chronnie egzaminu dojrzałości. Po pysznym posił-
ku wszyscy ruszyli na parkiet. Zespół Vega porwał 
do tańca nie tylko uczniów, ale i nauczycieli,  
a w przerwach czas umilał nam DJ. Podczas zaba-
wy towarzyszył nam obraz świętego Jana Bosko - 
patrona naszej szkoły. Wszyscy bawili się do białe-
go rana.   

Myślę, że każdy z chęcią przeżyłby ten 
dzień jeszcze raz. Teraz czas na naukę, bo matura 
zbliża się wielkimi krokami. Ale wspomnień nikt 
nam nie odbierze i zostaną z nami już na zawsze. 

 
Katarzyna Klęczar 

Zdjęcia udostępniła autorka tekstu 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Z DUSZPASTERSKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM... 

 Czas Bożego Narodzenia wiąże się nie tylko 

z Wigilią, rodzinnymi spotkaniami i pasterką. Jest to 

znacznie dłuższy okres liturgiczny, w który - zgod-

nie z tradycją - wpisany jest m. in. piękny zwyczaj 

odwiedzania wiernych przez kapłanów znany jako 

wizyta duszpasterska czy też kolęda. Podczas niej 

następuje poświęcenie domu lub mieszkania, wspól-

na modlitwa, a towarzyszący księdzu ministranci 

umieszczają na drzwiach napis: K+M+B+2016 

(ewentualnie C+M+B+2016 - jest to skrót od łaciń-

skiego wyrażenia: Christus mansionem benedicat, 

czyli Chrystus dom/mieszkanie błogosławi). Przy 

tej okazji śpiewa się również kolędy. 

 W naszej szkole także istnieje zwyczaj wizyty 

duszpasterskiej. W czwartek 7 stycznia księża od 

rana odwiedzali poszczególne klasy i inne pomiesz-

czenia w Zakładzie Salezjańskim. Na porannym 

apelu przywitały nas grane przez szkolną orkiestrę 

kolędy, a na korytarzu między uczniami krzątali się 

chłopcy w komżach, którzy później usługiwali pod-

czas odwiedzin. Była to dla nas okazja do wspólnej 

modlitwy i oderwania się na parę minut od szkolnej 

rzeczywistości po to, aby przypomnieć sobie, że 

Chrystus wciąż jest pośród nas obecny, kocha każ-

dego z nas i chce dla nas jak najlepiej. 

 

 

Jan Lelito 

Fot. Piotr Wilk 
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KONCERT ZESPOŁU AL DĘTE  

 8 stycznia tego roku w świetlicy szkoły sale-
zjańskiej odbył się koncert Na ziemi jest o niebo le-
piej. Wystąpił zespół al dęte w składzie: Monika Ho-
dur, Anna Daczyńska – wokal; Karol Jarosz – gitara  
i aranżacje, Urszula Bębenek – gitara basowa; Olga 
Możdżeń – skrzypce, Justyna Stolecka – saksofon; 
Kamil Zajda – trąbka, Mateusz Urbańczyk – instru-
menty klawiszowe oraz Przemysław Ziaja – perku-
sja. Gościnnie zagrali pan Piotr Mirecki i Jakub Fol-
tak.  
 Podczas koncertu przeprowadzono kwestę, 
którą przeznaczono na leczenie i rehabilitację ucznia 
naszej szkoły Wojtka, który od 2011 roku walczy  
z nowotworem kości.  Podczas tegorocznego koncer-
tu charytatywnego udało się zebrać kwotę 4360 zło-
tych i jest to najwyższy wynik z wszystkich dotych-
czas organizowanych koncertów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim za obecność i tak hojne wsparcie tej 
akcji. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, 
że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale również 
łączy pokolenia. Przy klimatycznych i nastrojowych 

utworach dobrze bawili się zarówno ci najmłodsi, 
jak i ci nieco starsi. „Oby to nie był koniec wzajemnej 
pomocy, która od dawna nas łączy. Oby tak dalej!”.  
 

Renata Głąb 
Fot. Piotr Wilk 

KONKURS WIEDZY O KSIĘDZU BOSKO 

 Do konkursu obowiązywała znajomość treści 
książki „Ksiądz Bosko” autorstwa Giuseppe Fanciullie-
go. Trudu ułożenia pytań do konkursu podjęła się Joan-
na Urbańczyk. 
 I etap konkursu odbył się na przełomie listopada 
i grudnia 2015 roku. Został przeprowadzony we wszyst-
kich pierwszych klasach gimnazjum, liceum, technikum 
oraz szkoły zawodowej na lekcjach religii. Konkurs miał 
formę testu pisemnego składającego się z 30 pytań. Aby 
dostać się do drugiej tury, należało zdobyć minimum 21 
punktów. 
 Do II etapu, który  odbył się 17 grudnia, zakwali-
fikowało się 155 osób. Ten etap również miał formę testu 
pisemnego wymagającego udzielenia odpowiedzi na 30 
pytań. Wzięło w nim udział 60 osób. Do ścisłego finału 
zakwalifikowało się 10 uczniów. 
 Finał konkursu miał miejsce 14 stycznia 2016 ro-
ku w sali Oratorium. Trzy pierwsze miejsca zajęły nastę-
pujące osoby: 
I miejsce –  Dominika Kulig z 1 Gb – nagroda: wyjazd 
na rekolekcje na Colle Don Bosco do Włoch (100% dofi-
nansowania); 
II miejsce – Bonawentura Lach z 1 Lc - nagroda: wyjazd 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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DRUGIE SPOTKANIE Z RODZICAMI 

 15 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyło się 
zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze pół-
rocze roku szkolnego 2015/16. 
 O godzinie 17.00 rodzice udali się do nowego 
kościoła, gdzie przywitały ich wspaniałe dźwięki 
szkolnej orkiestry pod batutą księdza dyrektora Ze-
nona Latawca, a następnie obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez klasy: 3Gb, 3Gc i 1sos pod 
opieką pań: Ewy Goski i Marty Chrapczyńskiej oraz 
pana Dariusza Dekarza. Uczniowie w zabawny spo-
sób zaprezentowali treść niektórych lektur gimna-
zjalnych sprawiających uczniom szczególne trudno-
ści, takich jak „Krzyżacy” czy „Zemsta”. Rodzice 
doskonale się bawili, a jednocześnie mieli okazję 

przypomnieć sobie dawne czasy, wspominając.... 
choć wcale nie było jak w szkole! Następnie głos za-
brał wicedyrektor szkoły, pan Artur Pelo, który pod-
sumował pracę i frekwencję uczniów w kończącym 
się pierwszym semestrze. Z kolei ks. dyr. Zenon La-
tawiec przedstawił sukcesy szkoły i różne akcje or-
ganizowane w ciągu  miesięcy. Na koniec rodzice 
udali się na spotkanie z wychowawcami, gdzie po-
znali szczegółowe osiągnięcia swoich dzieci. 
 Ostatni punkt wywiadówki był szczególnie 
oczekiwany przez wszystkich uczniów. A od tego 
momentu czas rozpocząć ferie. 
 

Kamila Stokłosa 

na rekolekcje na Colle Don Bosco do Włoch (50% 
dofinansowania); 
III miejsce – Natalia Przybyłowska z 1 Lc - nagro-
da: wyjazd na rekolekcje na Colle Don Bosco do 
Włoch (30% dofinansowania). 
 Wyjazd jest organizowany przez księdza 
Andrzeja Polichta, kierownika Oratorium. Poza 
tym zwycięzcy i każdy uczestnik finału konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe – Powerbank, przeno-

śną ładowarkę do smartfonów lub tabletów oraz 
książkę o najciekawszych wydarzeniach z życia 
świętego Jana Bosko. Nagrody ufundowali: dyrek-
tor wspólnoty ksiądz Bogdan Nowak, dyrektor 
szkoły ksiądz Zenon Latawiec i dyrektor admini-
stracji ksiądz Jan Urbańczyk. 
 Nagrody zostały wręczone podczas ponie-
działkowej akademii ku czci świętego Jana Bosko.  
 

Ks. Ryszard Szymeczko 
Fot. Piotr Wilk  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

 Miłośnicy jazdy na nartach i deskach mogli 
spędzić tegoroczne ferie w Passo del Tonale. Organi-
zatorem wyjazdu był ksiądz Andrzej Policht,  
a wśród uczestników nie zabrakło zarówno uczniów 
naszej szkoły, jak i nauczycieli. Podczas dwóch tygo-
dniowych turnusów na włoskich stokach szusowało 
łącznie około dwustu osób. 
 Passo del Tonale to otwarty i panoramiczny 
amfiteatr, który wznosi się od przełęczy płożonej  na 
wysokości 1884m.n.p.m, po lodowiec Persena sięga-
jący prawie 3100m.n.p.m. Wraz z Pontedilegno sta-
nowi ono część kompleksu Adamello Ski oferujące-
go wiele kilometrów tras narciarskich o różnym 
stopniu trudności. Duża liczba wyciągów gwaranto-
wała, że swoje ulubione trasy zjazdowe znalazły 
osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki na 
nartach, jak również doświadczeni narciarze pra-
gnący sprawdzić swoje umiejętności na czarnych 
trasach lub poczuć dreszcz adrenaliny podczas zjaz-
dów z lodowca. Uczestnicy wyjazdu nie mogli na-
rzekać na nudę, gdyż wieczorami organizowane by-

ły turnieje w piłkarzyki oraz seanse filmowe. Każde-
go dnia był również czas na modlitwę i refleksję 
podczas mszy świętej.  
 Piękne widoki, wspaniała pogoda, dobrze 
przygotowane trasy narciarskie oraz smaczne jedze-
nie sprawiły, że wyjazd spełnił oczekiwania uczest-
ników, a świadczyły o tym liczne deklaracje wyjaz-
du w następne ferie. Zatem do zobaczenia za rok!  
 

Tekst i zdjęcie Marta Korczyk 

SALEZJAŃSKA EKIPA W PASSO DEL TONALE 



     9   

WZÓR  

WYCHOWAWCY,  

PRZYJACIEL  

MŁODZIEŻY 

Uroczystość patrona szkół salezjańskich, 
świętego Jana Bosko, jest obchodzona 31 stycznia. 
W tym roku święto przypadło na niedzielę, więc 
obchodziliśmy je w poniedziałek 1 lutego tuż po 
zakończeniu ferii zimowych.  

Wychowankowie naszej szkoły zostali po-
dzieleni na dwie grupy. Pierwszą tworzyli ucznio-
wie liceum i gimnazjum i to oni w pierwszej kolej-
ności udali się na konferencję, którą poprowadził 
ksiądz Andrzej Urbańczyk. Opowiadał on o projek-
cie Erasmus (+) realizowanym we Włoszech. Prele-
gent opisywał tamtejsze zasady i wskazywał pewne 
różnice pomiędzy szkołami polskimi a włoskimi. 
Znaczącą różnicą jest na przykład wiek uczniów 
wybierających się do szkół zawodowych – już pięt-
nastolatkowie muszą myśleć o przyszłym „fachu”. 
Ksiądz Andrzej opowiedział również o patronie 
szkoły i przeczytał kilka jego sentencji.  

W dalszej kolejności głos zabrali pan Piotr 
Mirecki oraz ksiądz Andrzej Policht. Opowiadali 
oni o zagrożeniach w świecie muzyki oraz zbliżają-
cych się Światowych Dniach Młodzieży. Druga gru-
pa w tym czasie udała się na akademię, na której 
zaprezentowano sztukę wyreżyserowaną przez pa-

nią Marzenę Krawczyk przedstawiającą okres nieła-
twego dzieciństwa Jana Bosko. Aktorzy skupili się 
przede wszystkim na trudnościach, jakie musiał 
pokonać przyszły święty, będąc zaledwie dziewię-
cioletnim chłopcem pragnącym zostać w przyszło-
ści księdzem. Następnie miały miejsce przemówie-
nia księdza biskupa, księdza dyrektora szkoły  
Zenona Latawca, dyrektora Zakładu Salezjańskiego 
księdza Bogdana Nowaka oraz przewodniczącej 
naszej szkoły. Ostatni punkt programu uroczystości 
stanowiła Msza święta celebrowana przez księdza 
biskupa. Homila również była poświęcona święte-
mu Janowi Bosko, skupiona na wychowaniu mło-
dzieży zgodnie z jego przekonaniami o wierze, mi-
łości, radości. 

 Ufamy, że nasz Patron będzie czuwał nad 
nami każdego dnia. 

 
Barbara Korczyk, Gabriela Nocula 

Fot. Piotr Wilk  

SUKCES UCZNIÓW SALEZJAŃSKIEGO TECHNIKUM 
 Renomowany miesięcznik 
edukacyjny Perspektywy w co-
rocznym rankingu szkół, który 
ukazał się w styczniu 2016 roku 
umieścił Salezjańskie Publiczne 
Technikum na 76 miejscu w Pol-
sce, biorąc pod uwagę wyniki 
matury z przedmiotów obowiąz-

kowych, z przedmiotów dodat-
kowych, osiągnięcia w olimpia-
dach oraz wyniki egzaminów za-
wodowych. 
 Natomiast, pod względem 
zdawalności i przystępowalności 
do egzaminu zawodowego, Sale-
zjańskie Publiczne Technikum  

w Oświęcimiu znalazło się na 
wysokim 7 miejscu w kraju. 

 
Gratulujemy i życzymy  

dalszych sukcesów!  
 

 
Justyna Dąbrowa-Pawlica 
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KULTOWA HISTORIA MIŁOSNA W PIGUŁCE 

             Wystawiana przez Scenę Polską Teatru  
z Czeskiego Cieszyna Lalka w reżyserii Bogdana 
Kokotka przyciągnęła 8 lutego do OCK przede 
wszystkim uczniów miejscowych szkół średnich.  
              Oszczędna, ale pomysłowa scenografia, 
będąca dziełem samego reżysera, ulegająca meta-
morfozom na oczach widzów, była ciekawą ramą 
syntetycznej adaptacji powieści Bolesława Prusa. 
Dzięki zmieniającemu się oświetleniu, które ,,od-
krywało” to, co aktualnie było najważniejsze i peł-
niło rolę kurtyny, ukazując zmiany miejsc, szybko 
przenosiliśmy się z wykwintnych salonów arysto-
kracji do warszawskich Łazienek czy na peron Ko-
lei Warszawskiej. Zgodne z modą epoki kostiumy: 
fraki, płaszcze, piękne suknie bohaterek tworzyły 
udaną iluzję i pozwoliły odbiorcom lepiej poznać 
odległe już nieco w czasie realia epoki pozytywi-
zmu. Rzadko pojawiająca się, ale idealnie dobrana 
muzyka współgrała z aktualnie toczącymi się wy-
darzeniami, podkreślając charakter przedstawia-
nych miejsc i środowisk.    

Występujący na scenie aktorzy wzbudzali 
w widzach nieco sprzeczne odczucia. Joanna 
Gruszka grająca Izabelę Łęcką znakomicie oddała 
charakter bohaterki jednej z najpopularniejszych 
szkolnych lektur - pięknej, niedostępnej, a jedno-
cześnie podstępnej i inteligentnej arystokratki. Wo-
kulski, grany przez Janusza Kaczmarskiego, wyda-
wał się nieco zbyt „rozrywkowy” i wylewny, jak 
na książkowego Stanisława, który  przez całą po-
wieść toczy wewnętrzną walkę i ciągle jest niepew-
ny uczuć, jakie żywi do panny Łęckiej. Wspaniałe 

wrażenie na publiczności zrobiła za to para  
aktorów odgrywających rolę starego subiekta 
Rzeckiego i doktora Szumana - w rolach tych zoba-
czyliśmy Mariucha Osmelaka i Ryszarda Pochro-
nia. Profesjonalnie i czasem zabawnie zagrane sce-
ny z ich udziałem wprowadzały do przedstawienia 
lekkość i były ciekawą formą ukazania związku 
Izabeli i Stanisława z perspektywy postronnych 
osób. 

Sztuka opowiada nam fabułę powieści Pru-
sa w sposób skrócony i uproszczony. Reżyser po-
minął wiele istotnych wątków i skupił się na miło-
ści Wokulskiego do panny Izabeli. Z obszernej  
i skomplikowanej powieści stworzył prosty, łatwy 
w odbiorze romans, który według mnie gubi esen-
cję dzieła Prusa. Reżyser nie dał nam poznać m.in 
całej historii sklepu oraz dwóch głównych bohate-
rów - Wokulskiego i Rzeckiego. Zabrakło mi wąt-
ków historycznych, w które obfituje książka,  
a przede wszystkim postaci Heleny Stawskiej – je-
dynej właściwie sympatycznej postaci kobiecej  
w „Lalce”, której w przedstawieniu nie zobaczy-
my.  
           Spektakl okazał się przyjemną, okrojoną, 
choć wierną oryginałowi, adaptacją szkolnej lektu-
ry, która swoimi gabarytami odstraszyła niejedne-
go ucznia. Uproszczona, ale zgrabnie skonstruo-
wana historia nie oddaje całego charakteru dzieła 
Prusa, ale jest udaną próbą przedstawienia w pi-
gułce kultowej historii nieszczęśliwie zakochanego 
mężczyzny.   

 

Katarzyna Walczyk 

REKOLEKCJE I TAJEMNICA MIŁOSIERDZIA 

 10 lutego 2016 roku rozpoczęliśmy w naszej 
szkole rekolekcje wielkopostne. W pierwszym dniu 
udaliśmy się najpierw na przedstawienie pt. 
„Antygona” przygotowane przez uczniów Zespołu 
Szkół w Żorach. Spektakl w sposób dosłowny uka-
zywał, że sprawy, które były ważne wiele lat temu, 
nadal są aktualne i mają odzwierciedlenie w życiu 
współczesnych ludzi. Dialogi aktorów skłaniały do 
refleksji. W finałowej scenie usłyszeliśmy piękne 
zdanie: „Idę do tego, który nie musi uczyć się prze-
baczać”. Myślimy, że każdego z uczniów, choćby  
w najmniejszym stopniu poruszyły te słowa. Na-
stępnie wszyscy udaliśmy się do kościoła na mszę 
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świętą, podczas której ksiądz posypał nasze głowy 
popiołem, przypominając nam o tym, że nasze ży-
cie nierozerwalnie związane jest z przemijaniem. 
Usłyszeliśmy również kazanie wygłoszone przez 
ks. Andrzeja Króla. Przypomniał nam o tym, że aby 
lepiej żyło nam się wśród innych, najpierw musimy 
zrozumieć samych siebie. Przytoczył również cie-
kawe historie ze swojego życia, wspaniale obrazu-

jące jego wypowiedź. 
 Kolejny dzień rekolekcji rozpoczęliśmy kon-
ferencją w nowym kościele. Ksiądz rekolekcjonista 
mówił o relacjach z innymi ludźmi i o tym, że  
w życiu warto pójść na kompromis. Widzieliśmy 
również prezentację, która ukazywała problemy 
dzisiejszej młodzieży oraz sposoby, aby im zara-
dzić. Ksiądz posłużył się interesującymi przykłada-
mi z życia. Poprzez zabawną historię udowodnił, iż 
w życiu nawet najmniejsza pomyłka może dopro-
wadzić do wielkiego zamieszania. Następnie każdy 
miał chwilę na zrobienie dokładnego rachunku su-
mienia. Potem udaliśmy się do kościoła na nabo-
żeństwo pokutne. Wszyscy odmawiali Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego oraz wysłuchali kazania wy-
głoszonego przez ks. Andrzeja, a chętni mogli sko-
rzystać z sakramentu pojednania i przystąpić do 
Komunii Świętej. 

 
Olga Lewandowska, Natalia Oleś, Dominika Kulig 

Fot. Piotr Wilk  

W ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych 
(12.02.2016) całą społecznością szkolną udaliśmy się 
do Krakowa. Około godziny 9 wyruszyliśmy kilku-
nastoma autokarami spod naszej szkoły. Podróż 
przebiegła sprawnie, więc po niedługim czasie byli-
śmy już na miejscu. Celem naszej pielgrzymki było 
duchowe spotkanie z Jezusem w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach.  

Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i wysłu-
chaliśmy wykładu, wygłoszonego w auli świętego 
Jana Pawła II, na temat Bramy Miłosierdzia. Do ba-
zyliki udaliśmy się przez wspomnianą Bramę i zaję-
liśmy miejsca. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia. Każdy miał czas na 
chwilę refleksji i modlitwę we własnych intencjach. 
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Andrzej Król, 
salezjanin, na co dzień pracującym w Gostwicy. Ca-
łą liturgię swoim śpiewem ubogacił zespół La Gioia. 
Po modlitwie nadszedł czas na prelekcję, którą wy-
głosiła siostra Gaudia ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Siostra przybliżyła nam symbo-
likę obrazu Jezusa Miłosiernego i okoliczności jego 
powstania.  

Po południu wróciliśmy do Oświęcimia. 
Wszystko przebiegło zgodnie z planem, a wyjazd 
do Łagiewnik stanowił wspaniałe podsumowanie 
tegorocznych rekolekcji. To była wyjątkowa piel-
grzymka, która na długo zapisze się w naszej pa-
mięci.  

Katarzyna Klęczar, fot. Piotr Wilk 

ŁAGIEWNIKI 
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 Z życia Oratorium św. Jana Bosko  

Za nami kolejny Oratoryjny Czwartek,  
w tym roku szkolnym już piętnasty. Wystąpił ze-
spół Gaudete ze Szkoły Salezjańskiej z Krakowa. 
Dyrektor Oratorium, ksiądz Andrzej Policht ser-
decznie powitał zespół, dyrekcję szkoły z Krakowa 
oraz wszystkich gości, a potem  wspólnie mogliśmy 
się rozkoszować wspaniałym koncertem.  

Na scenie  królowały takie utwory, jak: 
„Święty, potężny jesteś Panie nasz”, „Bóg”, „Tak 
bardzo chciałbym zostać kumplem Twym”. Po raz 
kolejny Zespół Gaudete utwierdził nas w przekona-
niu, jak fantastyczną muzykę wykonuje i jak potrafi 
porwać widzów w zupełnie inny świat. Bez wątpie-
nia ten koncert dostarczył nam wielu przyjemnych 
wrażeń estetycznych.  Czwartkowy koncert należał 
do bardzo udanych. Wszyscy  goście wyszli bardzo 
zadowoleni i uśmiechnięci. Mam nadzieję, że to  

nie ostatnia wizyta uczniów krakowskiej szkoły  
w Oświęcimiu. A wszystkich już dziś serdecznie 
zapraszamy na kolejne czwartkowe koncerty.  

 

Żaneta Flasz 

„ŚWIĘTY, POTĘŻNY JESTEŚ, PANIE NASZ” 

ZIMOWISKO W ORATORIUM 
 W  poniedziałek 25 stycznia o godzinie 9 w naszym 
Oratorium rozpoczęła się zimowa półkolonia pod hasłem 
Usłysz Tupot Małych Stóp. Wychowawcy, animatorzy i siedem-
dziesięciu uczestników rozpoczęło dzień od modlitwy, którą 
poprowadził kleryk Patryk. Później nastąpił podział na grupy. 
Każda z nich miała swoją nazwę. Gościliśmy między innymi: 
Stepersów, Papużki, Minionki Olafa, Białe Orły, Super Pin-
gwiny. 
 Potem spotkaliśmy się na obiedzie, a w trakcie pogod-
nego popołudnia odbyły się tańce, różne zabawy i konkursy.  
I tak minął pierwszy dzień, a każdy kolejny był pełen nowych 
wrażeń. W środę pojechaliśmy do Figloparku w Bielsku-
Białej, gdzie dzieci wraz z wychowawcami mogli oddać się 
kulkowemu szaleństwu. W czwartek i piątek gościliśmy dziel-
nego psa Alviego, którego właściciel, Michał Urbańczyk, opo-
wiadał nam, jak trzeba podchodzić do psa, co taki pies potrze-
buje i do czego się go wykorzystuje. Uczestnicy zimowiska 
codziennie poznawali nowy taniec, nową piosenkę, w gru-
pach rywalizowali w kolejnych konkursach i świetnie się ba-
wili. 
 Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Gru-
py otrzymały nagrody, które zdobywały przez cały tydzień. 
Ferie upłynęły w miłej atmosferze. Zarówno wychowawcy, 
animatorzy, jak i uczestnicy bawili się rewelacyjnie. Oba tur-
nusy zimowiska współfinansował Urząd Miasta Oświęcim. 
Do zobaczenia na letniej półkolonii! 

  
Julia Zięciak, fot. Oratorium 
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SKY TOUR Z SALEZJANAMI W PASSO DEL TONALE 

Zamknij oczy, nie obawiaj 

się, zaufaj ... Chcę Cię zapro-

sić w piękną podróż, w której 

czas się dla nas zatrzymał;  

w podróż, gdzie to, co fizycz-

ne, splata się z tym, co meta-

fizyczne; gdzie moja biologia 

spaja się z duchowością. 

Jeśli tylko zechcesz, oczami wyobraźni do-

strzeżesz bajkowy obraz wspomnień, których jeste-

śmy bohaterami. Poczuj się jak widz w kinie, przed 

którym klatka po klatce, kadr po kadrze toczy się 

fabuła, którą napisało życie ... 

Końcowe odliczanie... jeszcze tylko 2 dni,  

1 dzień i … nastąpiła długo wyczekiwana eksplozja 

pozytywnych emocji, niepowtarzalna przygoda, 

wielkie Boże „bum”. Wszyscy spakowani, w pełnej 

gotowości stawiliśmy się we wskazanym miejscu  

i jasno określonym czasie – w Oświęcimiu, w miej-

scu oratoryjnej kuźni, gdzie salezjanie rzeźbią oso-

bowość i duchową sylwetkę młodych ludzi. To 

miejsce, gdzie na co dzień przebywa człowiek bę-

dący mózgiem zorganizowanej operacji pod tajem-

niczym kryptonimem „Sky w Passo del Tonale”. 

Ksiądz Andrzej Policht, bo o nim mowa, to 

człowiek, którego mózg (jak podają media) stał się 

inspiracją i zarazem przedmiotem tajnych badań 

dla szerokiego gremium świata nauki. Bowiem 

mózg tego kapłana pracuje nieustannie... ciągle coś 

przetwarza, cyklicznie, z impetem wyrzucając no-

we, genialne projekty, jak ten, który szczęśliwie stał 

się naszym udziałem. Sprawne zmysły bacznego 

obserwatora dostrzegą, jak synapsy ks. Andrzeja 

palą się na łączach, siwy dym … ale czy to powód 

do zmartwień? NIE! Wręcz przeciwnie! To znak, że 

„Andrzejowa supernowa” właśnie wybuchła, ro-

dząc kolejny pomysł. I w ten oto sposób z pyłu ko-

smicznego chaosu powstał projekt zimowego wy-

poczynku w urokliwej górskiej miejscowości Passo 

del Tonale – uczta dla ciała i „peeling” dla duszy. 

Miejsce to cechuje mnogość i różnorodność 

stoków o różnym nachyleniu i stopniu trudności. 

Kraina idealna zarówno dla koneserów i pogrom-

ców alpejskich stoków, jak i dla tych,  którzy dopie-

ro wchodzą w przyjaźń z „deskami”, próbując tym 

samym w pionie trzymać się gruntu. Nasza spo-

łeczność wyjazdowa to swoisty metrykalny misz 

masz, co sprawiało, że od początku zachowana by-

ła równowaga społeczno-kulturowa. Znaczną część 

grupy stanowiła „młodzież wcześnie urodzona”, 

która bez trudu wchodziła w symbiozę z młodszy-

mi uczestnikami Sky Touru. Dzięki doskonałej or-

ganizacji, towarzyszącej nam ciepłej, rodzinnej  

atmosferze, nieudawanej wzajemnej życzliwości, 

każdy z uczestników czuł się kimś wyjątkowym, 

niepowtarzalnym. Wyczuwało się błogi rezonans. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy w imię Pana, 

a wieczorami licznie uczestniczyliśmy we mszy 

świętej w kaplicy, która znajdowała się na terenie 

naszego tymczasowego domu. Każdego dnia mo-

gliśmy wielbić Boga w Eucharystii oraz przecierać 

oczy ze zdumienia nad dziełem stworzenia widzia-

nego w potędze i majestacie górskich szczytów. 

Uśpione nagie skały okryte białym puchem śnież-

nej pierzynki, ściany lasów gdzieś w oddali porząd-

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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kowały chaos rozbieganych myśli. 

Wieczorami spotykaliśmy się na wspólnym 

biesiadowaniu. Jedni spędzali czas przy dźwiękach 

gitary i nieśmiało szeptanych słowach piosenek, 

inni doskonalili formę w grach zręcznościowych. 

Rozegrano również mistrzowskie zawody tenisa 

stołowego. Wyłoniono zwycięzców, ale żaden  

z pozostałych graczy nie czuł się pokonany i o to 

przecież w zabawie chodzi. Dla kinomaniaków 

atrakcją stał się „wieczór z filmem”. Francuskie 

komedie kładły nas na podłogę. Śmiech rozchodził 

się po okolicy, płosząc okoliczną zwierzynę. 

W przeddzień wyjazdu ks. Andrzej przygo-

tował nam mega niespodziankę… Zaprosił nas na 

małe tournée po okolicznych miejscowościach. 

Ostatecznie zacumowaliśmy w Ponte di Legno, 

gdzie  grupa rozkoszowała się regionalną kuchnią 

i prawdziwą włoską pizzą. Piękny czas..., ech…, 

chwilo, wróć...! 

Dla niektórych niemal traumatycznym 

przeżyciem ostatniego dnia pobytu była pełna pio-

nizacja i gotowość do wymarszu na spotkanie  

z Jezusem w Eucharystii o godz. 6.00, po zaledwie 

kilku godzinach snu. Pokonaliśmy lenistwo, by  

w pełni uczestniczyć we mszy św., bo przecież 

wszystko jest po to, by wzmocnić się w wierze, by 

wraz z Jezusem umieć podnosić się z dna życio-

wych upadków. Ktoś kiedyś powiedział, że 

„upadamy, gdy nasze życie przestaje być codzien-

nym zdumieniem”. Często dopiero podczas Eu-

charystii w pełni zaglądamy do swego wnętrza, 

poszukujemy prawdy o nas samych, dostrzegamy 

naszą marność – krzywe zwierciadło, w którym 

odbija się moja twarz. Zaraz po tym dostrzegamy 

obecność Jezusa, który mówi: „nie lękaj się, Ja Je-

stem z tobą”. Człowiek czasami chce żyć według 

własnego dekalogu, dekalogu, w którym nie ma 

miejsca dla Jezusa. To nasz egoizm, którego skutki 

codziennie przelewają się we krwi Chrystusa 

Ukrzyżowanego, a oazą i ukojeniem poranionej 

duszy stają się kratki konfesjonału i wyciągnięta 

dłoń Jezusa w osobie kapłana. I do tej duchowej 

łączności z Bogiem zachęcał nas codziennie ksiądz 

Andrzej. 

Czymś niewybaczalnym byłoby nie wspo-

mnieć o wyjątkowych kobietach: Jadzi i Józi, przed 

którymi respekt czują najwięksi magowie popular-

nych telewizyjnych  programów kulinarnych. To 

za ich przyczyną, ale zaznaczam – nie z ich winy - 

każdego dnia mieliśmy ociężałe brzuchy i maksy-

malnie rozciągnięte żołądki. Ich niepodważalne 

umiejętności kulinarne sprawiały, że notorycznie 

przegrywaliśmy z grzechem obżarstwa. Żyłam  

w obawie, że pod koniec turnusu osiągnę kształt 

idealny - kształt kuli i niemal mi się to udało. 

Nie sposób nie wypowiedzieć ciepłych 

słów pod adresem przemiłych, przepełnionych 

pozytywną energią, tryskających humorem panów 

kierowców. Profesjonalizm i wysoka kultura osobi-

sta sprawiały, że podróż w ich towarzystwie to 

czysta przyjemność i balsam dla steranego białym 

szaleństwem ciała. 

Passso del Tonale żegnało nas rozgwież-

dżonym niebem, z bratem Księżycem w central-

nym jego punkcie. Z moich oczu popłynęły łzy ra-

dości i dziękczynienia za dar tego wyjazdu; za 

Przyjaciół, którzy codziennie dawali mi swoje ser-

ce, podawali ciepłą dłoń. Poznałam tam ludzi, za 

którymi codziennie tęsknię i żyję nadzieją, że jesz-

cze kiedyś dane mi będzie ich spotkać. Wielkie 

dzięki dla księdza Andrzeja, który jest - powtarza-

jąc za ojcem Bojanowskim – „jako ta świeca, co sa-

ma się spala, a innym przyświeca”. Księże Andrze-

ju, za tworzenie niepowtarzalnego klimatu, za 

wszystko... - CHAPEAU BAS! Dziękujemy za to, 

że jesteś. 

Góry mają w sobie coś magicznego i pięk-

nego; coś, co przyciąga i nie pozwala odejść. Wi-

dzimy i czujemy wszystkimi zmysłami to, czego 

nie możemy ogarnąć rozumem. Wspaniałe jest 

znaleźć się w ich otoczeniu. Zachęcam Was, kocha-

ni, zaryzykujcie i wybierzcie się z nami do tej cza-

rodziejskiej krainy, gdzie czas jakby płynie wolniej, 

gdzie karmisz zmysły i duszę pięknem stworzenia. 

Warto! Naprawdę warto! Już się nie mogę docze-

kać kolejnych ferii i kolejnego białego szaleństwa. 

 

Wszystkiego, co dobre i bliskie sercu.  

Z Panem Bogiem. 

                  

 

 

 

„Salamandra” z Kielc  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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 Z życia parafii 

ZIMOWY WYJAZD SCHOLI DO BRENNEJ 

W dniach 20-23 stycznia 2016 r. młodsza 

grupa scholi Canticum wraz z przyjaciółmi spędziła 

czas ferii w Brennej. Po raz kolejny przyjmowały 

nas siostry Maryi Niepokalanej prowadzące w ma-

lowniczo położonej górskiej miejscowości Brenna 

Dom Rekolekcyjny. 

Pierwszego dnia po przyjeździe na miejsce, 

rozpakowaniu walizek i wstępnym rozpoznaniu 

terenu grupa podzieliła się na dwie mniejsze grup-

ki. Podczas kiedy pierwsza grupa radośnie szuso-

wała na nartach po górskim stoku, druga świetnie 

bawiła się, jeżdżąc na łyżwach. Potem, kiedy grupy 

zeszły się razem na mieście, odbył się kulig. Cztery 

zaprzęgi sań ciągnięte przez konie wiozły nas po 

cudownej, zasypanej białym śniegiem okolicy. Wi-

doki górskie dosłownie zapierały dech w piersiach! 

Po kuligu były kiełbaski oraz gorąca herbata z mio-

dem i cytryną. Wieczór po powrocie został spędzo-

ny na integracyjnych zabawach i obejrzeniu  filmu. 

W piątek po porannej mszy św. zawitaliśmy 

do Koziej Zagrody. Odbyły się tam warsztaty cu-

kiernicze, a dokładnie – krótki kurs pieczenia oraz 

zdobienia pierników. Dzieciaki nauczyły się, z cze-

go wyrabia się pierniki, ile to trwa oraz mogły krea-

tywnie spędzić czas, zdobiąc słodkości lukrem. 

Podczas gdy pierniki piekły się w piecu, pan Rafał – 

gazda z zagrody - oprowadził nas po niej. Opowie-

dział o zwyczajach i tradycjach, a potem dzieciaki 

mogły nakarmić kozy owsem. Serca najmłodszych 

w szczególności podbiło urocze małe koźlątko. Po 

powrocie do wnętrza zagrody zostaliśmy poczęsto-

wani smakowitym domowym chlebem z dżemem 

oraz tradycyjną kawą zbożową. Wieczorem odbył 

się konkurs Jaka to melodia. Brały w nim udział trzy 

grupy: drużyna I – dziewczynki, II drużyna - chłop-

cy i III – wychowawcy. Zadanie było utrudnione, 

bowiem utwory, które zgadywano, grane były na 

akordeonie.  

W sobotę udaliśmy się na lodowisko. Tym 

razem całą grupą. Narciarze mieli szansę nauczyć 

się jazdy na łyżwach. Umiejętność koordynacji  

w tym niełatwym sporcie były coraz lepsze. Potem 

jeszcze raz na chwilę wróciliśmy centrum miejsco-

wości. Dzieci mogły zakupić pamiątki, a kto miał 

taką potrzebę, mógł jeszcze wysłać na poczcie wi-

dokówkę z pozdrowieniami do znajomych. Tego 

też dnia, niestety, musieliśmy się już powoli żegnać 

z tak piękną miejscowością. Po powrocie zjedliśmy 

pyszny obiad, który jak co dzień przygotowywały 

siostry, spakowaliśmy walizki i… ruszyliśmy  

w drogę powrotną do Oświęcimia.  

 Do Brennej z pewnością powrócimy jeszcze 

nieraz. To jest miejsce, gdzie aż chce się wracać.  
 

Monika Błokowska 
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NA OSTATNEJ  STRONIE 
W teatrze życia 

 
Dramat – to według słownika języka 

polskiego w pierwszej kolejności utwór prze-
znaczony do wystawienia na scenie; w dru-
giej – jeden z trzech głównych rodzajów lite-
rackich. Ten fachowy termin ma także znacze-
nie potoczne: nieszczęście dotykające kogoś. 
Brzmi beznadziejnie, bo pusto, zwykłe słowa, 
a przecież tyle się może za nimi kryć.  

Każdy buduje własną scenę i odgrywa 
na niej własne dramaty. W życiu niektórych 
dominują komedie, a u innych tragedie. Zda-
rzają się również problemy techniczne,  
w końcu wszystko ma jakieś wady, usterki. 
Zdarzają się też pomyłki w scenariuszu, bo - 
jak się okazuje - nic nie można zaplanować  
na sto procent. Gramy... Występ po występie, 
akt po akcie, scena po scenie.  

Dla niektórych aktorów problem stano-
wi publiczność, nieraz bardzo liczna. Czeka 
na emocje, sensacje, łzy. Ale wśród tłum czai 
się złe licho. To ono powoduje stres, pomyłki  
i błędy. Z widowni dochodzą gwizdy i okrzy-
ki niezadowolenia. Każdy - jak cios pięścią – 

powala i dobija. Tak ciężko cza-
sem jest cię podnieść. Leżąc na de-
skach teatru, bez chęci do prze-
zwyciężania licha, nie widzimy, 
kto nam podaje dłoń. Bo podaje, 
zawsze, ale czasem trzeba się po 
prostu doczołgać. Ale nadzieja 
umiera ostatnia, bez niej walczyć 
już nie można, dopóki jest – wal-
czymy. Podnosimy się z kolan i na 
nowo odgrywamy swoją rolę, nie 
czekając na oklaski. 
 Dramaty dnia codziennego 
nieraz spędzają nam sen z po-
wiek. Tragedią może być zła oce-
na, zgubienie kluczy albo uciecz-
ka psa na spacerze. Jak się o tym 
pisze, to trudno to określić mia-
nem „katastrofy”, przecież ocenę 
można poprawić, klucze się mogą 
znaleźć, a pies wróci. Jednak każ-
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dy z nas czuje inaczej. Dlaczego? Bo każdy 
stoi na osobnej scenie, według innego scena-
riusza odgrywa swoją rolę. Zazdrościmy in-
nym ich ról  - wydają się lepsze, jakby grali  
w komedii, która obowiązkowo skończy się 
happy endem. Myślimy: „Ty to masz łatwe 
życie, wszystko ci się super układa, a u mnie? 
Porażka za porażką”. Nie. Każdy ma pod gór-
kę, ale czasem zdarza się równy szlak. Myśli-
my wtedy o tym, że na szczycie jest schroni-
sko. Spotkamy tam tych, którzy nas wyprze-
dzili na szlaku i tych, co parę razy skręcili  
w złą ścieżkę, ale w ostateczności dotarli do 
celu.  

Każdy może napisać własny scenariusz 
i zaznaczyć w nim swoje kwestie czerwonym 
zakreślaczem, a potem może zagrać siebie naj-
lepiej, jak potrafi. Twórz sceny pełne humoru, 
rozśmieszaj siebie i ludzi wokół – niech świat 
podniesie się z kolan. Zmierzaj zawsze do 
happy endu, a gdy się źle dzieje, umiej zapła-
kać i współczuć, bo to nie przynosi wstydu. 
Świat jest teatrem, aktorami ludzie...  Nie narze-
kaj, że ktoś to źle urządził, a bilety za drogie. 
Nie bądź w teatrze życia statystą, graj mą-
drze, to znaczy: daj z siebie to, co najlepsze.  

 
Alicja 

https://pixabay.com 


