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Co to jest Triduum Paschalne? 
Łacińskie triduum znaczy „trzy dni” i odnosi się do 
czwartku, piątku i soboty, w których dokonała się Pas-
cha Jezusa Chrystusa. Pascha to słowo hebrajskie ozna-
czające „przejście”. Wiąże się z historią Narodu Wybra-
nego i dotyczy nocy wyzwolenia Izraelitów z niewoli 
egipskiej. Jezus przeprowadził ludzkość z niewoli grze-
chu do wolności dzieci Bożych. 
 
Co symbolizuje mycie nóg 12 osobom? 
Czynność ta jest symbolem pokornej służby drugiemu 
człowiekowi. Przypomina o 12 pokoleniach Izraela i 12 
Apostołach Jezusa, którzy są przedstawicielami wspól-
noty. 
 
Dlaczego w Wielki Czwartek po Eucharystii Najświęt-
szy Sakrament przenoszony jest do Ciemnicy? 
Jezus po Ostatniej Wieczerzy udał się do Ogrodu Oliw-
nego, gdzie rozpoczęła się Jego męka. Dziś w liturgii 
proponuje się, aby było to miejsce adoracji w ciszy  
i w zadumie. 
 
Dlaczego w 5. Niedzielę Wielkiego Postu zasłania się 
krzyże fioletowym materiałem? 
Zasłanianie krzyży przypomina o zbliżającej się męce 
Jezusa oraz o potrzebie wyciszenia i umartwienia.  
 
Dlaczego w Wielki Czwartek zdejmuje się obrus  
i świece z ołtarza?  
Znak ten przypomina o odarciu Jezusa przez ludzi  
z godności i szat. 
 
Dlaczego w Wielki Piątek w Kościele katolickim na 
całym świecie nie odprawia się mszy świętej ? 
W tym dniu Jezus w sposób krwawy ofiarował się za 
nas, dlatego Kościół powstrzymuje się od składania 
ofiary bezkrwawej na ołtarzach świątyń. 
 
Dlaczego w Wielki Piątek w kościele nie używa się 
dzwonków ani nie gra się na organach? 
Zamiast dzwonków słyszymy drewniane kołatki - to 
czas na ciszę, rozmyślanie nad naszym życiem i zbawie-
niem dokonanym za cenę śmierci Zbawiciela. 
 

 
 
Co to jest Liturgia Męki Pańskiej? 
Czytania Słowa Bożego, a szczególnie opis Męki Pań-
skiej z Ewangelii według św. Jana, pozwala rozważyć 
tajemnicę naszego odkupienia z grzechu. Dodatkowo 
odczytywana jest specjalna modlitwa Kościoła pielgrzy-
mującego, adorowany jest krzyż Jezusa oraz udzielana 
Komunia św. 
 
Dlaczego, niosąc Monstrancję do Grobu Pańskiego, 
przykrywa się ją białym welonem? 
Biały welon symbolizuje całun, jakim przykryto ciało 
Jezusa po Jego śmierci. 
 
Dlaczego mówimy, że Pan Jezus był trzy dni w grobie, 
kiedy były to dwa dni? 
W tradycji żydowskiej, gdy zapada zmrok, zaczyna się 
nowy dzień. Do tych szczególnych dni wlicza się piątek, 
sobotę i niedzielę. 
 
Dlaczego uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczyna się 
wieczorem? 
Sobota jest dniem wielkiej ciszy i trwania przy Grobie 
Pańskim, wieczorem w sobotę rozpoczyna się celebracja 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

SYMBOLE WIELKIEGO TYGODNIA 
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Dlaczego w Wielką Sobotę przed kościołem płonie 
ognisko? 
Jezus z ciemności grobu wyszedł jako Zbawiciel i Świa-
tłość Świata. 
 
Dlaczego przy ognisku w Wielką Sobotę kapłan wbija 
do świecy paschalnej pięć gwoździ? 
Gwoździe te symbolizują pięć ran Pana Jezusa.  
 
Dlaczego liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się  
w całkowicie wygaszonym kościele? 
Kapłan, wchodząc do kościoła ze światłem paschału, 
prowadzi wspólnotę Kościoła do ołtarza, tak jak Izraeli-

ci szli za słupem ognistym po pustyni, aby dojść do Zie-
mi Obiecanej. 
 
Dlaczego liturgia Wielkiej Soboty ma tak dużo czy-
tań? 
 
Czytania te opisują szczególne wydarzenia z historii 
zbawienia ludzkości. W świetle czytań ze Starego i No-
wego Testamentu rozumiemy misję, jaką spełnił Zbawi-
ciel, Jezus Chrystus, wobec wszystkich ludzi. 

 
 

Opracował ks. Jan Dubas 

„WOŁALI: HOSANNA!” 

 W Niedzielę Palmową w Kościele katolickim 
rozpoczyna się Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest 
pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć 
dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, 
zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płasz-
cze, gałązki oliwne i palmowe, wołając: „Hosanna Syno-
wi Dawida: błogosławiony, który przychodzi  
w imię Pańskie”. Od 1986 r. w Niedzielę Palmową ob-
chodzony jest Światowy Dzień Młodzieży na poziomie 
diecezjalnym. 
 Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta mię-
dzy dwoma momentami: radosną procesją z palmami 
oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej, zwykle 
z podziałem na role, według jednego z trzech Ewangeli-
stów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg 
św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku).  
W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa  
i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. 
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat 
liturgicznych. Mimo to uroczystość ma wymowę rado-
sną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które doko-
nało się zbawienie świata. Chrześcijańskie tajemnice 
wiary przenikają się wzajemnie - chwała i radość tworzą 
nierozdzielną całość z cierpieniem; w męce zapowie-
dziane jest zmartwychwstanie i zbawienie. Udział  
w liturgii Niedzieli Palmowej oznacza zgodę na krzyż, 
cierpienie z Chrystusem oraz na taką, a nie inną drogę 
życia. W niektórych parafiach asysta liturgiczna wycho-

dzi na zewnątrz kościoła, a potem procesjonalnie pod-
chodzi do zamkniętych drzwi świątyni, w które następ-
nie kapłan trzykrotnie uderza krzyżem, ukazując  
w symboliczny sposób, że krzyż otwiera drogę do nie-
ba. Podczas tego obrzędu śpiewa się antyfonę: „Bramy, 
podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwo-
je, aby mógł wkroczyć Król chwały”. Zaraz przy wejściu 
do kościoła czytana jest Ewangelia o tryumfalnym wjeź-
dzie Jezusa do Jerozolimy, a następnie kapłan święci 
palmy. Później zostają one spalone, a popiołem posypu-
je się głowy wiernych we Środę Popielcową następnego 
roku.  
 Początki świętowania liturgii Niedzieli Paschal-
nej odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych 
czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny  
z życia Jezusa. Z upływem lat procesje zostały udrama-
tyzowane - w Egipcie na czele niesiono krzyż, w Jerozo-
limie biskup reprezentujący Chrystusa wjeżdżał do mia-
sta na osiołku.  
 W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także na-
zwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w czasie, 
gdy pokazują się pierwsze kwiaty. W Niedzielę Palmo-
wą po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia 
pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III Wazy istniały 
zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli Chrystusa, 
Kajfasza, Piłata, Judasza itp. chodzili po miastach i wio-
skach i odtwarzali misterium męki Pańskiej. Dziś takie 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Wydarzenia z życia szkoły  

misterium odgrywane jest w Sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 
 Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele 
w XI wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki 
wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je 

za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść  
i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także 
palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów 
przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. 
 

 
Ks. Jan Dubas 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

DIECEZJALNE DNI MŁODYCH 

 Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Nie-
dzieli Palmowej roku 1984, kiedy odbył się Nadzwyczaj-

ny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później, 22 kwietnia, 
Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego 

(który dziś jest symbolem ŚDM). Następna Wielkanoc 
(29-31 marca 1985) w Międzynarodowym Roku Mło-

dzieży przyniosła kolejne spotkanie młodych z papie-
żem. Do Rzymu przybyło wówczas 350 000 młodych 
osób z całego świata. 
 Oficjalnie datę 20 grudnia 1985 uznaje się za 
dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II na 
spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe 
Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku w Nie-

dzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub 

trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscu jako spo-
tkanie międzynarodowe. Pierwszy Światowy Dzień Mło-
dzieży (jeszcze w wymiarze diecezjalnym) odbył się  
w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku pod hasłem: 
„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest  
w was” (1P 3, 15). W Niedzielę Palmową 20 marca 2016 
r. odbędzie się spotkanie młodych z naszej diecezji  
w Bielsku – Białej. 
 Uroczystości rozpoczną się o 13:30 przed kościo-
łem Przenajświętszej Trójcy. Następnie w procesji nastą-
pi przejście do katedry św. Mikołaja, gdzie o godzinie 
14:00 odbędzie się Eucharystia. 
 

Ks. Jan Dubas 

KOSTKA CZY RULETKA? 

 Czy zastanawialiście się kiedyś, jak odgadnąć 

wyrzuconą liczbę oczek na kostce do gry bez patrzenia? 

Czy wiecie, jakie są szanse wylosowania danej kulki  

z pojemnika oraz jak zwiększyć szanse wylosowania kul 

tego samego koloru? Czy wiecie, który przyrząd - kostka 

czy ruletka - daje większe szanse wygranej w grze?  Na 

te i inne pytania odpowiedzi można było uzyskać 11 

lutego podczas wykładu na Uniwersytecie Pedagogicz-

nym w Krakowie. Młodzież  pod opieką pani Małgorza-

ty Mireckiej, pani Magdaleny Rybak, pani Marty Kor-

czyk i pana Krzysztofa Kozika uczestniczyła w interesu-

jącym wykładzie pod tytułem „Zagadki matematyczne”, 

który prowadzili dr Joanna Major oraz dr Maciej Major. 

Ponadgodzinny wykład pełen był niezwykłych informa-

cji i trików. Uczestnicy za pomocą prostych równań uzy-

skiwali zaskakujące wyniki. Uczniowie mogli dowie-

dzieć się,  jak poprzez zabawę poznać sekrety matema-

tyki, a także mogli uczestniczyć w niektórych ekspery-

mentach.  

 Ciekawym  punktem programu okazał się rów-

nież pobyt w Galerii Bronowickiej, gdzie, oczekując na 

wykład, cała wycieczka (razem z nauczycielami) zaspo-

koiła najpierw głód swojego organizmu po to, by lepiej 

zaspokoić głód wiedzy na wykładzie. Osobom, które 

pojechały, serdecznie dziękujemy za miło spędzony 

czas, a tym, dla których zabrakło miejsca w autokarze, 

pozostaje pytać nauczycieli matematyki o datę kolejnego 

wyjazdu, na który serdecznie zapraszamy.  

 

Weronika Fusiek  

fot. Marta Korczyk  
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KTO ZOSTANIE MISTRZEM ORTOGRAFII? 
 We wtorek 16 lutego 2016 roku odbył się w na-

szej szkole I etap konkursu o tytuł Mistrza Ortografii.  

W konkursie wzięło udział 64 uczniów ze wszystkich 

typów szkół. Mimo pewności siebie przystępujących do 

dyktanda uczestników, bo „niby” język polski taki dla 

nas prosty, organizatorki - p. Marzena Krawczyk oraz p. 

Katarzyna Stężowska - jak zwykle nas zaskoczyły. Przez 

około godzinę zmagaliśmy się z tekstem „Przejezdny 

lunapark”, a w nim z WIELKIMI LITERAMI, przecinka-

mi i klasyką polskiej ortografii w uroczo brzmiących wy-

rażeniach: „chrzęst i rzężenie nienaoliwionych kół”, 

„czterdziestoipółletni Arab” czy „żądni rozrywki biało-

stoczanie”. Konkurs był znakomitą okazją do sprawdze-

nia swojej wiedzy w zakresie ortografii. Kolejny raz 

uświadomiliśmy sobie, że polska pisownia jest pełna 

pułapek, zagadek i mniej znanych zasad, ale równocze-

śnie jest fascynująca i warta poznawania. Drugi etap nie-

bawem... Ciekawe, kto z nas zostanie Mistrzem Ortogra-

fii? 

Alicja Stężowska 

ZAWODY NARCIARSKIE W SPYTKOWICACH 

 16 lutego na stoku w Spyt-
kowicach odbyły się powiatowe za-
wody w jeździe na nartach i snow-
boardzie, w których wzięli udział 
uczniowie szkół z Oświęcimia i oko-
lic. Wystartowali w nich również 
uczniowie naszej szkoły. Reprezen-
tantów było ośmiu: 4 chłopaków  
z liceum i 4 z technikum, wszyscy 
jeżdżący na nartach. Naszym opie-
kunem był pan Adam Pająk. Około 
130 uczestników zebrało się rano już 
o godzinie 6:10 pod OCK, by tam 
zapakować sprzęt i wyruszyć w tra-
sę. Po ponaddwugodzinnej jeździe 
dotarliśmy na stok, gdzie został 
przedstawiony porządek zmagań. 
  Jako pierwsi startowali jeż-
dżący na deskach, każdy miał po 

dwa podejścia. Do tej pory wszystko 
wydawało się być w porządku, jed-
nak ciepło, niewielka ilość śniegu  
i delikatne opady zaczęły dawać się 
we znaki. Kiedy narciarze, których 
było znacznie więcej, zaczęli swoją 
rywalizację, śnieg był już bardzo 
mokry, stok powoli zasnuwała mgła. 
Rywalizacja polegała na zjeździe na 
czas slalomem, więc trasa bardzo 
szybko się zużywała. Planowo każ-
dy z narciarzy również miał po dwa 
podejścia, jednak pod koniec pierw-
szej serii warunki były już tak złe, że 
zdecydowano odwołać kolejne prze-
jazdy. Wielu z nas planowało za 
pierwszym razem poznać trasę, a za 
drugim poprawić czas, więc ta decy-
zja popsuła nam szyki. Jednak mimo 

to cieszyliśmy się całym dniem na 
stoku. Niestety nikomu z naszej 
szkoły nie udało się zdobyć żadnej 
nagrody, była to jednak okazja do 
poprawienia swoich umiejętności  
i porównania swojego stylu jazdy  
z innymi, może lepszymi i bardziej 
doświadczonymi.  
 Po ciężkim dniu wróciliśmy 
do Oświęcimia dopiero o godzinie 
19. Uważam, że mimo wielu trudno-
ści dzień ten był udany dla wszyst-
kich uczestników, zarówno dla tych, 
którzy otrzymali nagrody, jak i dla 
tych, którzy zwyczajnie mieli okazję 
do skorzystania z zimy, prawdopo-
dobnie po raz ostatni w sezonie. 
 

Jan Lelito 

 18.02.2016 roku odbyło się kolejne wyjście do 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach 
projektu, w którym biorą udział uczniowie naszej szkoły. 
Po piątej lekcji wspólnie udaliśmy się do obozu i po pół-
godzinnym marszu dotarliśmy na miejsce.  
 Powitała nas pani Marta Berecka i przedstawiła 
temat spotkania, które dotyczyło pierwszych transpor-
tów więźniów do Auschwitz. Na początku przypomnie-
liśmy sobie istotne zagadnienia związane ze zwiedza-
niem byłego obozu i byliśmy gotowi do pracy.  
 Podzieliliśmy się na grupy - każda po 5 osób,  
a następnie otrzymaliśmy karteczki z krótkimi opisami 
byłych więźniów. Po przeczytaniu okazało się, że są ze 
sobą powiązane; niektóre dotyczyły transportu i wyła-
dunku, inne zaś pracy i życia zniewolonych ludzi. Do-

wiedzieliśmy się sporo na temat ich brutalnej codzienno-
ści i tego, jak próbowali ją znosić. W zdobywaniu wiedzy 
pomogła nam analiza dokumentów ze zdjęciami; po sa-
mym tylko numerze można było ustalić datę transportu 
danego więźnia. W międzyczasie zobaczyliśmy też parę 
szkiców naszych rodaków, bo, jak powiedziała prowa-
dząca spotkanie, było to jedno z niewielu urozmaiceń ich 
obozowego życia. Okazało się, że niektórzy malowali dla 
Niemców obrazy na zamówienie i w ten sposób urato-
wali sobie życie, a przecież obóz przeżyło niewielu.  
 Podsumowując nasze spotkanie, doszliśmy 
wspólnie do wniosku, że pamięć o tym budzącym grozę 
miejscu jest bardzo ważna. Kiedyś nasze pokolenie bę-
dzie odpowiedzialne za przekazanie następnym pokole-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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6 

niom prawdy o obozie koncentracyjnym. Każde nowe 
doświadczenie niesie ze sobą naukę. Życie w Auschwitz 
pokazuje, co może zrodzić się z nienawiści i do czego 
ona prowadzi. Dlatego starajmy się na co dzień choć tro-
chę zmieniać świat na lepsze, żeby historia nie musiała 
się powtarzać… 
 

Aleksandra Sobol 
fot. Robert Płaczek    

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Obrona projektów gimnazjalnych, cz. 1 
 
 19 lutego 2016 r. w naszej szkole nadszedł czas 
obrony projektów gimnazjalnych. Był to bardzo emo-
cjonujący dzień dla części drugoklasistów. Po wielu 
tygodniach przygotowań prezentowali na forum całej 
społeczności gimnazjalnej efekty swojej ciężkiej pracy. 
Przed dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz kolegami 
wystąpiło osiem grup. 
 Jako pierwszą mogliśmy oglądać prezentację 
historyczną przygotowaną pod okiem pani Barbary 
Harmaty. Dzięki odpowiedniej muzyce i pięknym stro-
jom mieliśmy okazję odbyć małą podróż w czasie. Na-
stępni uczniowie, pod przewodnictwem pana Krzysz-
tofa Kozika, przedstawili matematyczne wykresy opra-
cowane na podstawie ankiet, które wcześniej uzupeł-
nialiśmy. Przybliżyły nam one nawyki żywieniowe 
uczniów naszej szkoły. Kolejny zespół, prowadzony 
przez panią Agnieszkę Susuł, zastanawiał się nad pyta-
niem: „Dlaczego w Anglii króluje jej wysokość  
herbata?”. Uczniowie świetnie przybliżyli nam ten te-
mat. Całość wykonana była w języku angielskim z pol-
skim tłumaczeniem wyświetlanym z projektora. Na-
stępny projekt, którego tytuł brzmiał: „Sejm RP - prze-
szłość i teraźniejszość”, a opiekunem był pan Łukasz 
Śleziak, porównywał zmiany, jakie zaszły w tej instytu-
cji na przestrzeni lat. Dwie kolejne prace opowiadały 
historię Jasnej Góry. Grupy, którym pomagał ksiądz 
Jan Dubas, skupiły się na Ojcu Świętym - Janie Pawle 
II. Jednocześnie występujący zachęcali do uczestnicze-
nia w Światowych Dniach Młodzieży. Pani Monika 
Norek opiekowała się przedostatnim już zespołem. 
Motywem przewodnim prezentacji było zagadnienie 
językowego obrazu świata ujawniającego się w aktyw-
ności użytkowników Facebooka. Wszyscy słuchaliśmy 
uważnie, bo to temat, z którym mamy styczność na co 
dzień. Podczas prezentacji usłyszeliśmy między inny-
mi o slangu młodzieży, hejtach, hejterach i rodzajach 
ludzi udostępniających posty. Ostatnim prezentowa-
nym w tym dniu projektem była muzyczna opowieść  
o kompozytorach. Słuchaliśmy o życiu klasycystycz-
nych twórców i poznawaliśmy ich utwory. Pokaz za-

kończyły dźwięki „Ody do radości” wykorzystanej  
w jednej z symfonii Ludwiga van Beethovena. 
 Głównym celem projektów gimnazjalnych jest 
to, aby uczniowie odkryli znaczenie własnych działań, 
wiedzieli, co chcą osiągnąć i jak do tego doprowadzić. 
Ta praca na pewno rozwinęła ich kreatywność i po-
zwoliła im odnaleźć ścieżkę rozwoju. Warto na koniec 
przytoczyć słowa Kartezjusza: „Każdy człowiek ma  
w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć". 
 

Aleksandra Szafron 
 

Obrona projektów gimnazjalnych, cz. 2 
 
        26 lutego w naszej szkole odbyła się druga i zara-
zem ostatnia w tym roku obrona projektów gimnazjal-
nych. Dla drugoklasistów wiązało się to z długimi 
przygotowaniami i dużymi emocjami, a młodsi ucznio-
wie mogli zobaczyć, jak wyglądają prezentacje, które 
sami będą musieli przedstawić za rok. Przed dyrekcją, 
gronem pedagogicznym i uczniami wystąpiło osiem 
grup prezentujących nie tylko efekty swojej pracy, ale 
również swoje pasje i zainteresowania. 
 Jako pierwsza wystąpiła grupa, którą opieko-
wała się pani Jolanta Okarmus. Z pomocą  robota - 
drukarki samodzielnie wykonanego z klocków Lego 
wprowadzili nas w świat algorytmów w projekcie  
z informatyki. Opowiedzieli nam też krótko historię 
powstania najsłynniejszych klocków świata. Następnie 
zobaczyliśmy projekt pt. „Monotypia- grafika czy ma-
larstwo?”, w którym uczniowie próbowali ustalić, ja-
kim rodzajem sztuki jest monotypia. Zaprezentowali 
nam także swoje dzieła. Prowadzącą projekt była pani 
Elżbieta Wardzała- Sereś. „Gady - Jurassic Park  
w szkole i w domu”-  tak brzmiał tytuł kolejnej prezen-
tacji przygotowanej przez uczniów klasy 2b wraz  
z panią Anną Pitry. Zademonstrowali makietę przed-
stawiającą słynny książkowy park rozrywki. Atrakcją 
tej prezentacji był Bodzio - wspaniały gekon jednego  
z uczniów. Kolejny zespół, również pod przewodnic-
twem pani Anny Pitry, przygotował prezentację „Jak 
sklonować gada?”, w którym próbował dociec, czy 

KREATYWNI GIMNAZJALIŚCI 
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można odtworzyć dinozaura i jak poradziłby sobie czło-
wiek, żyjąc z tymi prehistorycznymi gadami. Następna 
grupa zapoznała nas z aplikacją „Endomondo” i zachę-
ciła do korzystania z niej oraz do wzięcia udziału  
w szkolnej rywalizacji. Natomiast uczniowie - z panią 
Marzeną Krawczyk na czele - omówili wyniki ankiety 
przeprowadzonej w klasach gimnazjalnych pt. „Jak 
masz na imię?”. Młodzież odpowiadała m.in. na pyta-
nia: „Kto wybrał Twoje imię?” i „Kiedy obchodzisz 
imieniny”. W zabawny sposób twórcy tego projektu 
opowiedzieli też o skutkach nadawania dzieciom nie-
zwykłych imion. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć 
spektakl o Kopciuszku po polsku, angielsku i niemiec-
ku. Dzięki wspaniałym strojom i zabawnym dialogom 
w trzech językach przedstawienie było naprawdę wy-

jątkowe i wszyscy świetnie się bawiliśmy. Jako ostatni 
zaprezentowali się uczniowie, z którymi pracował pan 
Adam Pająk. Przedstawili nam „Sportowe pasje św. 
Jana Pawła II” i opowiedzieli o swojej wycieczce do Wa-
dowic - miejsca narodzin papieża - Polaka.  
 Na koniec głos zabrał ksiądz dyrektor Zenon 
Latawiec i przypomniał, że celem projektów jest przede 
wszystkim rozwinięcie zainteresowań oraz kreatywno-
ści. Warto dążyć do wyznaczonych sobie celów. Ważne 
było również to, że mogliśmy, przygotowując wspólne 
projekty, lepiej się poznać i nauczyliśmy się współpra-
cy.  

 
Maria Kwiecień   

Ogólnopolski konkurs historyczny „Krąg” 
2015/2016 został rozstrzygnięty! W potyczkach z histo-
rią wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły. Konkurs 
wymagał od uczestników rzetelnej wiedzy z historii 
Polski oraz  wnikliwej znajomości przeszłości naszego 
regionu.                                     

Laureatami konkursu w kategorii „test” zostali 

uczniowie: Michał Kosowski (2Gc) oraz Michał Żar-

kowski (1tps). Natomiast w kategorii „praca indywi-
dualna” zwycięzcami zostali: Joanna Kuczera (2Gc) 
oraz Bartłomiej Majda (2tm). Laureatom serdecznie 
gratulujemy! 

 
Barbara Harmata 

LAUREACI KONKURSU HISTORYCZNEGO „KRĄG” 

WARSZTATY „ZROZUMIEĆ MEDIA” 

Zastanawialiście się kiedyś, jak wykonać profe-
sjonalny fotomontaż lub w jaki sposób dokonać obróbki 
dźwięku? Jak wywołać odpowiednią reakcję odbior-
ców, posługując się jedynie światłem? Na czym na-
prawdę polega praca pogodynki? Wiedzę na te i wiele 
innych tematów związanych z działalnością współcze-
snych mediów zdobyliśmy podczas pięciogodzinnych 
warsztatów medialnych, które odbyły się w naszej 
szkole 23 lutego. Poprowadzili je profesjonalni dzienni-
karze, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu,   

Po porannym apelu wybrane klasy liceum  
i technikum udały się na spotkanie, na którym mogły 
poznać sekrety fotomontażu oraz trików telewizyjnych. 
Uczniowie mieli również okazję stworzyć swój własny 
krótki film, ucząc się przy okazji operowania światłem  
i kamerą.  Kolejny wykład dotyczył obróbki dźwięku. 
Prowadzący najpierw nagrał, a następnie za pomocą 
programu komputerowego w zabawny sposób modyfi-
kował nasze wypowiedzi. Okazuje się, że wcale nie 
trzeba mieć pięknego głosu, aby zrobić karierę w bran-
ży muzycznej. Wystarczy nagrać piosenkę w profesjo-
nalnym studio, gdzie skomplikowana aparatura zatu-
szuje wszelkie niedoskonałości głosu i brak prawdzi-
wych umiejętności 

Kolejnym punktem naszego spotkania były 
warsztaty prasowe, podczas których mieliśmy szansę 

sprawdzenia się w roli dziennikarzy przygotowujących 
newsy, czyli krótkie teksty informacyjne. W tej pracy 
liczy się przede wszystkim rzetelność i obiektywizm. 
Wybrane osoby mogły wystąpić przed zgromadzonymi 
w sali osobami, odczytując przygotowany samodzielnie 
lead. Filmy i zdjęcia z tego spotkania można obejrzeć na 
facebookowym profilu warsztatów. 

Myślę, że warsztaty medialne pozwolą nam 
lepiej zrozumieć media i środki oddziaływania na od-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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biorców, a tym samym stać się bardziej świado-
mym i krytycznym uczestnikiem życia społeczne-
go. Być może niektórzy z nas zapragną w przy-
szłości stanąć przed kamerą w roli sprawozdaw-
cy czy prezentera telewizyjnego lub w inny  
sposób związać się z mediami, które nie tylko 
opisują, ale i kształtują zarówno otaczającą nas 
rzeczywistość, jak i nas samych. 

 
Weronika Stańczyk 

 
Zdjęcia: http://wsksim.edu.pl/warsztaty-

zrozumiec-media-w-zespole-szkol-zawodowych-towarzystwa
-salezjanskiego-w-oswiecimiu/ 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

25 lutego w godzinach od 13:15 do 18:30 odbyła się dru-
ga w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa, której organizato-
rem był pan Jerzy Orłoś. Do oddania krwi zgłosiły się 63 osoby, 
jednak ze względów zdrowotnych dopuszczonych zostało tylko 
25: 13 chłopców i 2 dziewczyny, z których 12 robiło to po raz 
pierwszy. 

Akcja przebiegała bardzo spokojnie i sprawnie. Zebrano 
w sumie 11,25 l krwi, a najwięcej tego życiodajnego płynu oddała 
klasa 3tdo. W akcji wziął również udział ksiądz dyrektor Zenon 
Latawiec oraz jeden z byłych wychowanków naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i za-
chęcamy do brania udziału w kolejnych akcjach. 

 
Karolina Osiecka, fot. Kacper Adamik 

KOLEJNA AKCJA KRWIODAWSTWA  

SPRAWNI W ZAWODZIE 
3 i 4 marca 2016 r. konkurs „Sprawny w zawo-

dzie” po raz czwarty przyciągnął do oświęcimskiego Ze-
społu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 
najzdolniejszych młodych stolarzy i techników technolo-
gii drewna z całej Polski. Uczniowie techników i szkół 
zawodowych zmierzyli się z zadaniami testującymi ich 
wiedzę teoretyczną oraz prezentowali swoje umiejętności 
praktyczne, rywalizując na stolarni. Pan Wojciech Mętel 
wygłosił wykład na temat znaczenia budownictwa szkie-
letowego w Polsce.  

Zainicjowany dziewiętnaście lat temu przez nau-
czycieli zawodu – pana Franciszka Synowca z ZSZTS  
w Oświęcimiu i pana Roberta Mikołajka z ZS im. KEN  
w Kalwarii Zebrzydowskiej konkurs ma na celu zwięk-
szenie zainteresowania i popularyzację kształcenia zawo-
dowego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła 
Pani Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska,  
a także Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek 
Krupa, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech 
Saługa, Prezydent Miasta Oświęcim – Janusz Chwierut, 
Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Zbigniew Starzec, 
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Wójt Gminy Oświęcim - Albert Bartosz, Śląski Kurator 
Oświaty – Stanisław Faber, Inspektor Inspektorii Kra-
kowskiej -ksiądz Dariusz Bartocha SDB, Burmistrz Mia-
sta Kalwarii Zebrzydowskiej - Augustyn Ormanty oraz 
Starosta Powiatu Wadowickiego - Bartosz Kaliński.  

O nagrody dla najlepszych zadbały firmy: Ak-
sam, Artisan + Education, Castorama Oświęcim, Doma-
lux, Drewdom – Wojciech Mętel, Eurostyl, Festool, GTV, 
Högert Technik, Mebloform. Na podziękowania zasłu-
gują też partnerzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Par-
kieciarzy, Polska Izba Gospodarstwa Przemysłu Drzew-
nego oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany. Należy rów-
nież pamiętać o patronach medialnych, którymi były: 
Czasopismo „Lakiernictwo Przemysłowe”, „E-Handel 
Drewnem”, „Fakty Oświęcim”, „Gazeta Przemysłu 
Drzewnego” i „Meble.pl”. 

 
Wyniki konkursu z 03.03.2016 r.  
„Sprawny w zawodzie” – stolarz 

 
1. miejsce: Piotr Bogdał ZSBD w Żywcu 
2. miejsce: Kacper Adamik ZSZTS w Oświęcimiu 
3. miejsce: Kamil Białek ZSZTS w Oświęcimiu 

 

Wyróżnienie I stopnia:  
Szymon Adamik ZSZTS w Oświęcimiu 
Wyróżnienie II stopnia:  
Dorian Kwiatek ZS im. KEN Kalwaria Zebrzydowska 
 

Wyniki konkursu z 04.03.2016 r.  
„Sprawny w zawodzie” – technik technologii drewna 

 
1. miejsce: Tomasz Prokopowicz  ZSZTS Oświęcim 
2. miejsce: Dawid Mroczek  ZSZTS Oświęcim 
3. miejsce: Adam Penkała Zespół Szkół  im. KEN  
w Kalwarii  Zebrzydowskiej 
 
1 wyróżnienie:  
Jakub Rembiesa ZSZTS Oświęcim 
2 wyróżnienie:  
Marcin Bździuch Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze 
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  
 

Adela Szczerbowska 
Fot. Aleksandra Piwowarczyk 
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THE FORCE WAS WITH US 

XI Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim 

 Miesiące prób pod czujnym okiem pani Róży 
Grzywacz i pani Kamili Menżyk, stres, napięcie, dużo 
śmiechu i… 16 marca z samego rana ruszyliśmy do 
Krakowa na XI Krakowski Przegląd Małych Form Tea-
tralnych w Języku Angielskim. Konkurs organizowa-
ny jest co roku już od jedenastu lat przez V Liceum 
Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego. Tym 
razem wszystko odbyło się w Centrum Kultury 
„Rotunda”.  

 Do rywalizacji stanęło pięć szkół – trzy z Kra-
kowa, liceum z Francji i nasza szkoła ze sztuką pt. 
„Arsenic and old lace” na podstawie sztuki Josepha 
Kesselringa pod tym samym tytułem. Krytyk teatralny 
Mortimer Brewster – w tę rolę bardzo przekonująco 
wcielił się Krzysztof Domański - przybywa do domu 
swoich ciotek Abby i Marthy (Maria Trębacz i Weroni-
ka Oleś) i z przerażeniem odkrywa, że miłe staruszki 

mają w zwyczaju zapraszać samotnych, starszych 
mężczyzn i częstować ich winem zaprawionym truci-
zną, w czym pomaga im brat Mortimera, chory psy-
chicznie Teddy (Maksymilian Sułek). Sprawa kompli-
kuje się, gdy do domu ciotek przybywa kolejny brat 
Mortimera, który właśnie zbiegł z więzienia, Johnatan 
(Norbert Żmuda) wraz ze swoim przyjacielem dokto-
rem Einstainem (Stefan Andruszko). Do tego należy 
jeszcze dodać narzeczoną głównego bohatera Elaine 
(Olha Yakovenko), która nie może zrozumieć całej sy-
tuacji, jej ojca – pastora, w którego rolę brawurowo 
wcielił się Stanisław Juszczyk oraz policjantów, któ-
rych grali Magdalena Przewoźniak, Kacper Kutera  
i Adam Brady.  

Zaczęło się od charakteryzacji i przebierania 
się w garderobie, następnie trzeba było przygotować 
scenę. Tuż przed występem wszyscy byli ogromnie 
zestresowani, ale pozytywne nastawienie nas nie 
opuszczało, wstrzymaliśmy oddech i… udało się! 
Obyło się bez pomyłek i gaf, daliśmy z siebie wszyst-
ko, a widownia nagrodziła nas gromkimi brawami. 
Później czekało nas już tylko przebieranie się, obiad  
i długie oczekiwanie na werdykt jurorów, w czasie 
którego wybraliśmy się na krótki spacer po dawnej 
stolicy Polski.  Po ponadgodzinnej naradzie jurorzy 
ogłosili wyniki. Odnieśliśmy wielki sukces, zajmując 
III miejsce za najlepszą sztukę (na dwóch pierwszych 
miejscach uplasowali się gospodarze konkursu). Wy-
różnienia dla najlepszych aktorów powędrowały do 
Krzysztofa Domańskiego, Marii Trębacz i Weroniki 
Oleś oraz Stanisława Juszczyka. Na koniec najmilsza 
wiadomość: British Consul uznał naszą sztukę za naj-
lepszą i przyznał nagrodę w postaci warsztatów tea-
tralnych po angielsku dla trzydziestoosobowej grupy. 
Teraz przed nami występ w Warszawie i nadzieja na 
kolejne sukcesy! 

 

Olha Yakovenko 

https://pixabay.com/ 

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 Już po raz dziesiąty uczniowie szkół średnich 
z powiatu oświęcimskiego wystartowali w konkursie  
z języka polskiego organizowanym przez Powiatowy 
Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Oświęcimiu, doradcę metodycznego z języka pol-
skiego przy MCDN ODN w Oświęcimiu oraz nauczy-
cieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych z na-
szego powiatu. 
 9 marca we wszystkich szkołach odbył się  
pierwszy etap konkursu. Zadania sprawdzały wiedzę 
o języku polskim oraz praktyczne umiejętności posłu-

giwania się polszczyzną. Archaizmy, neologizmy, od-
miana wyrazów, frazeologia, słowotwórstwo i stylisty-
ka znalazły odzwierciedlenie w zadaniach. W naszej 
szkole znalazło się 21 śmiałków, którzy bez lęku, ale  
z pewnymi trudnościami, rozwiązali naszpikowany 
pułapkami test. Pięć osób z najlepszymi wynikami 
zakwalifikowało się do drugiego etapu. Są to: Katarzy-
na Walczyk, Justyna Danielczyk, Karolina Figa, Izabela 
Spiechowicz i Piotr Jura. Finał wkrótce. Powodzenia! 
 

K.S. 
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 Największym niemieckim nazistowskim obo-
zem był KL Auschwitz-Birkenau, obóz zarówno kon-
centracyjny, jak i zagłady. Aż nie chce się wierzyć, że 
istniał naprawdę; że założyli go ludzie, aby zabijać. 

Na bramie wjazdowej do KL Auschwitz wid-
niał napis: Arbeit macht frei (praca czyni wolnym).  
W rzeczywistości praca była jednym z wielu środków 
zagłady, skutecznym i świadomie wykorzystywanym. 
Do najcięższych prac kierowano więźniów karnej kom-
panii (Strafkompanie, dalej: SK). Męska SK została 
utworzona na polecenie kierownika obozu, Karla 
Fritzscha, w sierpniu 1940 r. Wcielenie do SK było jed-
ną regulaminowych kar, stosowaną wobec więźniów 
za wykroczenia przeciwko obozowemu rygorowi.  
W latach   1940-1941 w SK osadzano również więźniów 
pochodzenia żydowskiego oraz księży zaraz po depor-
tacji do obozu. Okres pobytu w SK z reguły wynosił od 
miesiąca do roku. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy 
przy zamianie kary śmierci osadzano w niej więźnia na 
dożywocie. W KL Auschwitz ściśle przestrzegano zasa-
dy izolowania SK od innych więźniów. Utworzone 
były odrębne dziedzińce na apele, gimnastykę i wyda-
wanie posiłków. Więźniowie SK mieli specjalne ozna-
czenia. Były to czarne kółka na kawałkach białego płót-
na, naszywane na odzieży obozowej. Otrzymywali tyl-
ko połowę obozowego wyżywienia. Spali na gołych 
pryczach. Nie mogli prowadzić korespondencji. W ra-
zie choroby nie byli przyjmowani do obozowego szpi-
tala. 

Więźniowie SK wykonywali najcięższe prace. 
Pracowali m.in. w żwirowniach. Były to głębokie doły 
położone poza ogrodzeniem obozu. Jeden, mniejszy, 
znajdował się naprzeciwko wartowni. Drugi, większy, 
położony był obok budynku teatru. Były jeszcze dwie 
żwirownie, niedaleko domu Rapportführera Gerharda 
Palitzscha oraz na terenie dawnej bazy PKS. Praca  
w żwirowniach była bardzo ciężka i wyczerpująca dla 
wygłodniałych i wycieńczonych już więźniów. Polega-
ła ona na wydobywaniu żwiru z dołu głębokiego na 
kilkanaście metrów. Więźniowie wybierali żwir ciężki-
mi, karnymi szuflami. Następnie żwir przesiewali, ła-
dowali na taczki i wywozili. Wykorzystywany był on 
później przez komanda budowlane. Więźniowie praco-
wali w morderczym tempie. Wszystko należało robić 
biegiem. W czasie pracy cały wykop otoczony był SS-
manami, którzy poganiali pracujących. Każde, nawet 
chwilowe, zwolnienie tempa było karane. Karano rów-
nież za nabieranie, zdaniem nadzorujących, zbyt małej 

ilości żwiru na szuflę lub taczkę. Z relacji Edwarda Fe-
renca wynika, że najczęściej kara wyglądała w następu-
jący sposób: Więźnia wywoływano na górę, nad brzeg wy-
kopu. Ustawiano go plecami do wykopu. Następnie SS- man 
silnym ciosem wymierzonym w podbródek, strącał go w dół  
i więzień toczył się bezwładnie aż na dno wykopu. Karę taką 
powtarzał SS-man aż do zupełnego wyczerpania fizycznego 
więźnia. Szczególną okrutnością wsławił się kapo, który 
uderzał swoją ofiarę pałką w głowę, a potem kładł tę 
pałkę na gardle leżącego i stawał na niej obiema noga-
mi, co powodowało śmierć z uduszenia.  

Jeżeli chodzi o zabijanie więźniów SK w czasie 
pracy w żwirowniach, nie sposób tutaj pominąć księży 
salezjanów. Zostali oni deportowani do KL Auschwitz  
26 czerwca 1941 r. z Krakowa. Żydów i księży z tego 
transportu od razu wcielono do SK. Nazajutrz zapro-
wadzono ich do pracy w żwirowni obok budynku tea-
tru. Były więzień, ks. Walenty Waloszek, zeznał po 
wojnie: Każdy z nas otrzymał ciężką, żelazną taczkę, kilof 
i łopatę. Zapowiedziano nam, że pracować musimy bardzo 
szybko, bez oglądania się i odpoczywania. Praca nasza pole-
gała na tym, że musieliśmy kilofami rozbijać kamienie, łado-
wać je na taczkę razem ze żwirem i wywozić do dołu głębo-
kiego na 7 metrów, oddalonego od nas o jakie 50 metrów. 

W tym dniu, tj. 27 czerwca 1941 r., w żwirowni 
obok budynku teatru zginęli czterej księża salezjanie. 
Wykończył ich kapo zwany Krwawym Frankiem 
(Franciszek Karasiewicz). Pierwszy zginął ks. Jan 
Świerc. Był proboszczem Parafii pw. św. Stanisława 
Kostki w Krakowie-Dębnikach i dyrektorem Zakładu 
Salezjańskiego w Krakowie. Praca była dla niego zbyt 
ciężka, toteż nie mógł jej podołać. Krwawy Franek długo 
bił swoją ofiarę grubym drągiem. Ks. Świerc podniósł 
się i chwycił za taczkę załadowaną kamieniami. Cały 
czas był popędzany przez kapo. Często przywoływał 
imienia Jezusa, co jeszcze bardziej rozwścieczyło Krwa-
wego Franka. Posypały się przekleństwa. Kapo pchnął 
księdza na taczkę. Cały czas go bił, pozbawiając przy 
tym oka. Kiedy zemdlony ksiądz padł na ziemię, kapo 
dobił go uderzeniami w głowę i brzuch. Ciało ks. 
Świerca zostało wrzucone do drewnianej skrzyni, a po 
skończonej pracy odwiezione do obozowego kremato-
rium i spopielone. 

Jako następny zginął ks. Ignacy Dobiasz, wika-
ry w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-
Dębnikach. Podobnie jak ks. Świerc nie mógł podołać 
pracy, gdyż był słaby i chorowity. W związku z tym 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

ŻWIROWNIA - MIEJSCE KAŹNI 

SALEZJANÓW 

Tu grobu mieć nie będziesz,  przyjacielu, 
Popiołów garść rozwieje polny wiatr, 
Nieważne to - wszak jesteś jeden z wielu, 
Wielu tysięcy, co zapomniał o nich świat. Martyna Łysoń 
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 Z życia Oratorium św. Jana Bosko  

często odpoczywał, co nie uszło uwagi kapo. Kiedy nie 
mógł ruszyć z załadowaną taczką, posypały się uderze-
nia. Ks. Dobiasz z trudem ruszył z taczką z miejsca  
i doszedł do dołu, do którego miał wrzucić żwir. W tym 
momencie Krwawy Franek popchnął go razem z taczką 
do owego dołu. Kiedy ksiądz się z niego wydostał, kapo 
zaczął go katować, aż nie zabił ofiary. Ciało ks. Dobiasza 
również spopielono w obozowym krematorium. 

Trzecią ofiarą Krwawego Franka był ks. Franci-
szek Harazim, profesor Salezjańskiego Instytutu Teolo-
gicznego w Krakowie, autor licznych sztuk teatralnych 
oraz tekstu artystycznego dzieła, jakim jest Misterium 
Męki Pańskiej. Ksiądz miał słabe serce, toteż często przy-
stawał przy pracy, czym wzbudził zainteresowanie ka-
po. Tym razem Krwawy Franek oprócz tortur fizycznych 
zastosował również męczarnię duchową. Bił księdza 
grubym drągiem, kopał, spychał z załadowaną taczką 
do głębokiego dołu. Kiedy ks. Harazim nie mógł się już 
wydostać na powierzchnię, kapo powalił go w dole na 
wznak i zaczął z nim dyskutować na tematy religijne. Po 
pewnym czasie zgodził się na spowiedź ofiary, ale pod 
warunkiem, że odbędzie się ona głośno. Spowiednikiem 
miał być ks. Józef Wybraniec, prefekt Parafii pw. św. 
Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach. Znał on bo-
wiem język niemiecki. Kiedy ksiądz odmówił, nie chcąc 
naruszyć tajemnicy spowiedzi, został dotkliwie pobity 
przez kapo. 

Jako ostatni zginął w tym dniu ks. Kazimierz 
Wojciechowski, wikary w Parafii pw. św. Stanisława 

Kostki w Krakowie-Dębnikach. Kapo bił go, masakrując 
mu przy tym twarz i wybijając zęby. Ksiądz prosił  
o lżejszą pracę. Kiedy stanął nad przepaścią z taczką 
załadowaną kamieniami, Krwawy Franek zepchnął go  
w dół. Kazał mu się położyć obok konającego ks. Harazi-
ma. W pewnym momencie przyłożono im do krtani dłu-
gi drąg i w ten sposób zaduszono. Po długich męczar-
niach księża zakończyli życie. Ich ciała zostały spopielo-
ne w obozowym krematorium. 

Kolejną ofiarą Krwawego Franka miał być ks. Jó-
zef Antonowicz, rektor Studium Teologicznego w Kra-
kowie. Został pobity przez kapo, doznając przy tym licz-
nych obrażeń na całym ciele. Męczarnie trwały długo, 
ale ksiądz nie zmarł. W pewnym momencie pojawił się 
komendant obozu, Rudolf Höss. Po rozmowie z SS-
manami i kapo odszedł, ale od tej pory nikt nie bił i nie 
popędzał więźniów SK pracujących w żwirowni obok 
budynku teatru. Trwało to jednak bardzo krótko, bo tyl-
ko do wieczornego apelu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy źródeł 
archiwalnych, publikowanych wspomnień byłych więź-
niów i literatury można ustalić, że żwirownie to anoni-
mowe miejsca pamięci narodowej, w których w latach 
1940-1941 rozstrzeliwano Polaków. Także podczas wy-
dobywania z nich żwiru w latach 1940-1942 w bestialski 
sposób mordowano Polaków, którzy pracowali tam jako 
więźniowie SK. Brak źródeł uniemożliwia jednak, jak 
dotąd, bardzo dokładne opracowanie problemu. 

 
Renata Jarnot 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

Wielki Post to czas wycisze-
nia i zadumy. To czas pieśni pasyj-
nych. To także czas, kiedy na wielu 
scenach wystawiane jest Misterium 
Męki Pańskiej. Może więc warto za-
trzymać się choć na chwilę i przypo-
mnieć sobie, że: i ty też niesiesz krzyż, 
krzyż każdego dnia; lecz nie smuć się, bo 
nie jesteś sam (…) nie jesteś sam. Oka-
zją do tego był koncert, który miał 
miejsce 10 marca br. w ramach Ora-
toryjnych Czwartków, utrzymany 
właśnie w klimacie wielkopostnej 
zadumy.  

Po raz pierwszy koncert od-
był się w nowym kościele. Wśród 
publiczności można było dostrzec 
pana Janusza Chwieruta, prezyden-
ta Oświęcimia, wraz z małżonką. Na 
scenie wystąpił zespół Dzień Dobry, 
w którego repertuarze znajdziemy 
różnorodną muzykę. Tym razem 
zespół zaprezentował montaż słow-

no-muzyczny. Pieśni pasyjne prze-
platane były fragmentami Pisma 
Świętego, które opisują mękę i śmierć 

Chrystusa. Wszystko tworzyło spój-
ną całość i w pełni oddawało niepo-
wtarzalną atmosferę Wielkiego Po-
stu, który ma nas przygotować do 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
A jakie były reakcje publiczności? 
Niektórych koncert skłonił do reflek-
sji, inni pogrążyli się w zadumie, ale 
też w niejednym oku zakręciła się 
łza.  

Na koniec ks. Andrzej Po-
licht podziękował zespołowi za kon-
cert i stworzenie wyjątkowej atmos-
fery. Przypomniał też wszystkim, 
nawiązując do Pisma Świętego i kon-
certu, że Bóg nigdy nie zostawi nas 
samych. Myślę, że najlepiej oddają 
to słowa piosenki: powiedz ludziom, 
że kocham ich, że się o nich wciąż trosz-
czę; jeśli zeszli już z moich dróg, po-
wiedz, że szukam ich. 
 

Renata Jarnot 

KONCERT PASYJNY ZESPOŁU DZIEŃ DOBRY 
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NA BOISKU JEST CHEMIA... 

SZKOŁA ANIMATORA SALEZJAŃSKIEGO 

        Od  11 do 13 marca w Wyższym Seminarium To-
warzystwa Salezjańskiego w Krakowie odbył się kolej-
ny zjazd animatorów i wolontariuszy naszej inspektorii 
w ramach organizowanej przez ks. Wojciecha Krawczy-
ka szkoły animatora salezjańskiego.  
 Nasze weekendowe spotkanie rozpoczęliśmy 
wspólną kolacją, a następnie udaliśmy się do kaplicy, 
gdzie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej przygoto-
wanej przez uczniów szkoły Salezjańskiej w Nowej Hu-
cie. Sobotni poranek rozpoczęliśmy od wspólnej modli-
twy. Następnie wzięliśmy udział w sześciogodzinnym 
bloku zajęć. Podczas wykładów z ks. Krawczykiem za-
stanawialiśmy się nad sensem istnienia wspólnoty, kto 
może ją tworzyć, jakie korzyści otrzymujemy, będąc jej 
członkiem oraz co sami dobrego do niej wnosimy.  
 Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w warsz-
tatach z kreatywności, na których mogliśmy nauczyć 
się kilku nowych zabaw  integracyjnych, zarówno dla 
dzieciaków, jak i dla młodzieży. Tego dnia mieliśmy 
również zajęcia z wolontariuszami, którzy przyjechali  
z Nowej Zelandii, aby pomóc  w organizacji tegorocz-
nych ŚDM. Najpierw jednak podzielili się z nami swo-
im świadectwem, które pokazało nam, jak ważny  
w naszym życiu jest Bóg i że mimo niepowodzeń jest 

zawsze z nami. Ostatnie warsztaty tego dnia zostały 
przeprowadzone przez osoby ze Wspólnoty Ziemia 
Boga, podczas których również mogliśmy się zastano-
wić, co tak naprawdę daje nam życie we wspólnocie 
oratorium i co możemy przekazać innym. Po skończo-
nych wykładach uczestniczyliśmy w wieczornej mszy 
świętej, a następnie zorganizowanym przez naszą pla-
cówkę pogodnym wieczorze.  
 Trzeciego dnia również wzięliśmy udział  
w wykładach dotyczących życia we wspólnocie oraz  
w zajęciach, których tematem były różne formy uzależ-
nień, głównie uzależnienie od Internetu. Ostatnim 
punktem naszego spotkania była wspólna Eucharystia, 
podczas której mogliśmy podziękować za ten wspania-
ły czas spędzony w Seminarium w Krakowie. Oprócz 
wykładów i różnych zajęć mogliśmy również spotkać 
się  i porozmawiać z naszymi kolegami i koleżankami  
z innych placówek salezjańskich oraz poznać wiele no-
wych osób. Niewątpliwie było to owocne spotkanie dla 
nas wszystkich, dlatego też z niecierpliwością czekamy 
na kolejny zjazd animatorów, który odbędzie się na 
początku wakacji. 
 

Aleksandra Kosowska 

Sławomir Smrek: Jak to wszystko się zaczęło, kto jest 
inicjatorem unihokeja w Oświęcimiu? 
 

Szymon Gawlik: Wszystko zaczęło się jesienią 2012 ro-
ku. Razem z kolegą z klasy już jakiś czas chodziliśmy na 
mecze hokejowe miejscowej Unii Oświęcim, szukaliśmy 
czegoś, co mogłoby zastąpić hokej na lodzie. Szczęście 
chciało, że w szkole były kije do unihokeja, dość kiep-
skiej jakości, ale gdy tylko była okazja, graliśmy na WF-
ie właśnie w unihokej. Kolejnym krokiem było zainicjo-
wanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na które z 
początku uczęszczało 4 lub 5 osób, głownie z mojej kla-
sy. Już wtedy pieczę nad nami sprawował pan Grzegorz 
Bucki, który jest z nami do dziś, za co chciałbym mu bar-
dzo serdecznie podziękować. Z każdym miesiącem i 
rokiem przybywało chłopaków do gry, pojawiły się pie-
niądze na porządne kije, bramki, bandy (głównie dzięki 
przychylności osób związanych na co dzień z ZSZTS w 
Oświęcimiu), co przyciągało coraz więcej chętnych. W 
taki właśnie sposób dotarliśmy do obecnego poziomu 
Saint Sinners, mocna kadra (16-18 zawodników), profe-
sjonalny sprzęt, udział w lidze itp. 

Opowiedz, gdzie gracie, ile trenujecie i jakie macie 
plany na przyszłość? 
 

Treningi odbywają się w każdą środę o godzinie 15:15 na 
dużej sali znajdującej się na terenie naszej szkoły. Obec-
nie z powodzeniem gramy w Gliwickiej Amatorskiej 
Lidze Unihokeja, której sezon powoli dobiega końca. 
Natomiast jeśli chodzi o plany, dzięki przychylności  
i pomocy wielu ludzi udało nam się wystartować w Roz-
grywkach II Ligi Polskiego Związku Unihokeja (region 
Śląski), w związku czym od marca rozpoczniemy praw-
dziwą rywalizację na wysokim poziomie. 
 
Jak wyglądają wasze treningi, ilu chłopaków jest  
w drużynie i kto jest waszym trenerem? 
 

Zajęcia prowadzi Mariusz Jakubik przy wsparciu pana 
Grzegorza Buckiego. Panowie dbają o nasz rozwój, ma-
my ćwiczenia poprawiające m.in. kontrolę piłeczki, cel-
ność strzałów oraz ogólną kondycję. Na każdym trenin-
gu doskonalimy grę zespołową. W drużynie mamy 18 
zawodników - dwóch bramkarzy na równym poziomie, 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Od kilku lat działa w Oświęcimiu drużyna unihokeja.   

O trudnych początkach, treningach, planach na przyszłość i wielkiej pasji  

opowiada jeden z zawodników SAINT SINNERS — Szymon Gawlik 
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kilkunastu napastników o dobrym przeglądzie pola 
oraz kilku obrońców. Czekamy jeszcze na wzmocnie-
nie składu kilkoma bardzo wartościowymi zawodnika-
mi przed startem II Ligi, ale szczegółów nie chcę na 
razie zdradzać. 
 
Z jakich zawodników składa się drużyna, czy wszy-
scy to początkujący unihokeiści? 
 

Drużyna jest różnorodna. Mamy kilku zawodników, 
takich jak Smrek, Delfin (Dawid Górny -przyp. red.) 
czy Wojtarowicz, którzy mieli lub mają w swojej karie-
rze epizod hokejowy. 
 
Wiadomo, że wyjazdy na mecze czy turnieje to nie-
mały koszt. Czy macie jakiegoś sponsora, czy płacicie 
z własnej kieszeni? 
 

Jeśli chodzi o koszty, jakie generuje start w lidze oraz 
funkcjonowanie drużyny, możemy liczyć na przychyl-
ność wielu osób. którym rozwój naszego sportu nie jest 
obojętny. Głównym źródłem jest SALOS Oświęcim na 
czele z ks. Andrzejem Polichtem oraz serwis samocho-
dowy BOSCH Service Carbelgium z siedzibą w Oświę-
cimiu.  
 
Jaka atmosfera panuje w drużynie? Dogadujecie się 
ze sobą czy na razie szukacie wspólnego języka? 
 

Hmm... Widać, że między zawodnikami na boisku jest 
„chemia”, natomiast poza boiskiem nie każdy musi się 
od razu przyjaźnić z kolegą z drużyny Najważniejsza 
jest tolerancja i dążenie do jednego celu, jakim są zwy-

cięstwa. Ogólnie atmosferę w drużynie oceniam jako 
bardzo dobrą. 
 
Od kiedy ty sam zacząłeś fascynować się unihoke-
jem? 
 

Wszystko zaczęło się od hokeja na lodzie, który jest 
dość popularny w naszym mieście. Z różnych powo-
dów nigdy nie miałem możliwości grać regularnie na 
lodzie, więc moje zainteresowanie samym unihokejem 
wzrastało wraz z rozwijaniem się Saint Sinners.  
 
Czy bywasz na meczach Unii Oświęcim i czy sam 
grywasz czasem na lodzie? 
 

Kilka lat temu bardzo często bywałem na meczach 
Unii, teraz z powodu wielu obowiązków różnie to by-
wa, ale gdy tylko mam czas, staram się dopingować 
oświęcimian na trybunach. Na lodzie miałem przyjem-
ność zagrać dosłownie kilka razy w życiu. 
 
Jesteś kapitanem drużyny, więc ciąży na Tobie pewna 
odpowiedzialność. Jaka jest Twoja rola w drużynie? 
 

Staram się angażować w sprawy organizacyjne naszej 
drużyny: wyjazdy na mecze, sprawy finansowe, infor-
mowanie chłopaków na bieżąco o sytuacji w klubie itp.  
Mam bardzo dobry kontakt z kierownikiem naszej eki-
py, panem Grzegorzem, co jeszcze bardziej ułatwia mi 
to zadanie. Na pewno w jakimś stopniu odpowiadam 
za zachowanie zawodników na boisku, czy to na tre-
ningach, czy na meczach, więc w razie jakiegoś konflik-
tu staram się być lojalny wobec każdego z nich. Myślę, 
że dogaduję się z każdym zawodnikiem, chcę aby każ-
dy czuł się w naszej drużynie komfortowo i odczuwał  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

Drużyna Saint Sinners przed startem II Ligi. Na zdjęciu górny rząd od lewej: Mariusz Jakubik, Jakub Lipkowski, 

Kacper Kuk, Dawid Karczewski, Grzegorz Bucki, Patryk Malicki, Paweł Fiedor. Dolny rząd od lewej: Tomasz Pro-

kopowicz, Kacper Szpakowski, Tomasz Jędrysik, Filip Kościelnik, Szymon Gawlik, Dawid Górny, Dariusz Wanat.   
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 Z życia parafii 

radość z gry. 
 
Jaki jest poziom gry w waszej drużynie? Kto się wy-
różnia, kto odstaje? 
 

Poziom jest zróżnicowany, począwszy od zawodników 
bardzo dobrych technicznie, szybkich i zwinnych, po 
chłopaków mniej utalentowanych, ale w jakimś stopniu 
nadrabiających walecznością, chęcią do gry czy zdyscy-
plinowaniem. Cieszy mnie fakt, że w drużynie mamy 
także dwóch bardzo dobrych bramkarzy. 
 
Gdzie można oglądać wasze mecze? Jak przyciągnąć 
widzów na trybuny? 
 

O transmisjach na razie nic mi nie wiadomo, najlepiej 

osobiście pojawić się na hali w Gliwicach czy też w Ka-
towicach-Szopienicach i ocenić naszą grę. Jestem prze-
konany, że poziom, na jakim będą toczyć się mecze w II 
Lidze, zainteresuje tym pięknym sportem niejednego 
konesera. Serdecznie zapraszam do dopingowania 
„Świętych”! 
 
Życzę samych sukcesów i żeby unihokej w Oświęci-
miu rósł w siłę. 
 

Dziękuję i jednocześnie mam nadzieję, że nasz zapał nie 
pójdzie na marne, a unihokej w Oświęcimiu będzie roz-
wijał się z roku na rok coraz bardziej. 

 

Rozmawiał Sławomir Smrek 

ZAPROSZENI DO SZCZĘŚCIA 
         Pod takim hasłem, już po raz kolejny, odbyło się 
czuwanie u stóp Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  
w Oświęcimiu. Prowadziła je grupa młodzieży przygo-
towującej się do Sakramentu Bierzmowania. 
 „Szczęście… Któż z nas nie tęskni, nie szuka go 
ani nie pragnie? W dzisiejszym świecie możemy znaleźć  
wiele możliwości oferujących szczęście, wiele sposobów 
i recept, jak je zdobyć. Które z nich są prawdziwe? Do-
brą nowiną jest to, że Bóg stworzył człowieka do 
SZCZĘŚCIA! Pragnie jego szczęścia! Co  więcej, Bóg  
w Jezusie staje się DROGĄ DO SZCZĘŚCIA! A jest to 
droga Ośmiu Błogosławieństw. Aby poznać, pokochać, 
zapragnąć żyć Jezusową propozycją szczęścia, potrzeba 
czasu, zasłuchania, dialogu, osobistego spotkania z Nim 
na modlitwie” (na podstawie rozważania s. Anny Marii 
Pudełko AP).  
          24 lutego 2016 r. młodzież przygotowująca się do 
Sakramentu Bierzmowania pod kierunkiem ks. Mariana 
Gruszczyńskiego oraz wierni, którzy przybyli do Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu znaleźli 
czas – jak każdego 24 dnia miesiąca – na osobiste spotka-
nie ze Wspomożycielką oraz Jej Synem w Najświętszym 
Sakramencie, by na modlitwie szukać podpowiedzi, jak 
odnaleźć prawdziwe szczęście. 
         W odkrywaniu wskazówek prowadzących do 
szczęścia, a  zawartych w Ośmiu Błogosławieństwach, 
tym razem pomagał ksiądz Andrzej Gołębiowski, który 
został bardzo serdecznie przyjęty przez wspólnotę wier-
nych. Jego nauka oparta o Kazanie na Górze zachęciła 
zgromadzonych do refleksji, czemu lub Komu podpo-
rządkowują swoje  życie. Które z Ośmiu Błogosła-
wieństw najbardziej zapadło w serce każdego z obec-
nych na czuwaniu. Podczas modlitwy przed Najświęt-
szym Sakramentem każdy, kto chciał, mógł otrzymać 
„List od Jezusa” napisany w oparciu o jedno z Błogosła-
wieństw.  
         Na zakończenie czuwania młodzież w imieniu 

zgromadzonych podziękowała księdzu Andrzejowi za 
serce, którego cząstka, jak sam powiedział - jedna czwar-
ta serca, została w Oświęcimiu, za każde dobre słowo, 
które ubogaciło wszystkich duchowo.  

Renata Kaczmarczyk 
Fot. Parafia MBWW 
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 W niedzielę 13 marca 2016 roku w Sank-
tuarium Matki Bożej Wspomożenia wiernych w 
Oświęcimiu odbyła się peregrynacja obrazu Jezu-
sa Miłosiernego wraz z relikwiami świętej siostry 
Faustyny oraz świętego Jana Pawła II, które od-
wiedzają wszystkie parafie naszej diecezji. W trak-
cie tej uroczystości Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Piotr Greger udzielił uczniom klas trzecich gimna-
zjum sakramentu bierzmowania.  

 Sześćdziesięciu młodych ludzi z powagą 
zajęło miejsca w pierwszych ławkach. Długo przy-
gotowywaliśmy się na przyjęcie Ducha Świętego, 
więc zależało nam na godnym przeżyciu tej uro-
czystości. W tym szczególnym dniu mieliśmy oka-

zję złożyć nasze prośby, obietnice  
i podziękowania przed obrazem Je-
zusa Miłosiernego. Jako kandydaci 
uczestniczyliśmy czynnie we mszy 
świętej poprzez niesienie darów, 
wśród których znalazły się deklaracje 
o abstynencji do osiemnastego roku 
życia, poprzez śpiew, czytania i mo-
dlitwę wiernych. Pod koniec uroczy-
stości dziękowaliśmy Jego Ekscelen-
cji Księdzu Biskupowi, Rodzicom 
oraz Księżom i Katechetom, którzy 
przygotowywali nas do przyjęcia sa-
kramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej.  
 Zanim jednak ksiądz biskup 
jako szafarz sakramentu położył na 
naszych głowach rękę, udzielając 
nam darów Ducha Świętego, wysłu-
chaliśmy homilii nawiązującej do nie-
dzielnej Ewangelii. Jego Ekscelencja 
objaśniał wymowę spotkania Jezusa 
z jawnogrzesznicą, którą lud przy-
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wiódł do Zbawiciela z zamiarem ukamienowania, 
gdyż tego wymagało żydowskie prawo. Jezus jed-
nak, nie łamiąc prawa, okazał kobiecie miłosier-
dzie i sprawił, że jej oskarżyciele odeszli w milcze-
niu. Słowa Pana: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci kamień” uświadamiają nam, 
jak surowi potrafimy być dla cudzych słabości  
i jak nieszczerzy wobec siebie i Boga. Każdy jed-
nak zasługuje na miłosierdzie. W każdej chwili 
można się nawrócić, a nasze grzechy znikną jak 
słowa pisane przez Jezusa na ziemi. 

 Na koniec umocnieni Duchem Świętym, 
wzbogaceni Słowem Bożym, odnowieni duchowo 
i pełni radości odebraliśmy z rąk księży pamiątko-
wy obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
oraz krzyż, który będzie nam przypominał, że do 
końca życia mamy być świadkami Jezusa, bronić 
naszej chrześcijańskiej wiary, czynić dobro i oka-
zywać miłosierdzie. 
 

     
Tekst Alicja Stężowska 

 Fot. Parafia MBWW  

NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM 


