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MATKA - ORĘDOWNICZKA - KRÓLOWA 

T 
ytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego 

sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sam-

bora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 

Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawiło się  

w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami  

i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wsta-

wiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Pola-

ków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku 

w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bo-

żej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw,  

a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.   

3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

 W czasie podniesienia król zszedł z tronu, zło-
żył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołta-
rzem. Zaczynając od słów: „Wielka Boga-Człowieka 
Matko, Najświętsza Dziewico”, ogłosił Matkę Bożą 
szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł 
szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apo-
stolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako 
Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych 
pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawie-
dliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król 
przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papie-
skiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny,  
a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzja-
stycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe 
wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za na-
mi”. 
 Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się 
przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to 
jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym 
typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Często-
chowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami  
8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o kró-
lewskości Maryi. Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był 
pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną 
opiekę Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański 
ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Florydy.  
W roku 1638 król francuski Ludwik XIII uroczyście 
ogłosił Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą Patronką 
Francji. 
 Niestety, śluby króla Jana Kazimierza nie zosta-
ły od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości w 1918 r. episkopat polski zwrócił 

się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta Kró-
lowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie do tej prośby 
się przychylił (1920). Biskupi umyślnie zaproponowali 
Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić łączność 
nierozerwalną tego święta z sejmem czteroletnim,  
a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą 
konstytucją polską.  
 31 października 1943 roku papież Pius XII do-
konał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Zachęcił, aby tego aktu oddania się 
dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. W roku 
1945 episkopat polski, pod przewodnictwem kardynała 
Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświę-
cenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone 
przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej 
brała udział milionowa rzesza wiernych.  
 W czasie uroczystej „Wielkiej Nowenny” po-
przedzającej tysięczną rocznicę chrztu Polski (966-1966) 
na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Naj-
świętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki, rozpoczy-
nając w ten sposób się nowe tysiąclecie chrześcijańskiej 
historii naszej ojczyzny.  
 Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Ma-
ryję jako swoją Matkę i Królową, o czym świadczą licz-
ne dzieła sztuki, w których artyści składali Jej hołd. Do 
najbardziej znanych należy najstarsza polska pieśń Bo-
gurodzica czy unikatowy ołtarz Wita Stwosza w kościele 
Mariackim w Krakowie przedstawiający scenę wniebo-
wzięcia NMP. 
 

Opracował Ks. Jan Dubas 
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Wydarzenia z życia szkoły  

SPRICHST DU DEUTSCH? 

 14 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły wraz  
z nauczycielką  języka niemieckiego panią mgr Martą 

Chrapczyńską udali się do Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Oświęcimiu.  

O godzinie 9.00 w auli został oficjalnie otwarty 
Dzień Języka Niemieckiego. Wzięło w nim udział  
około 150 uczniów i nauczycieli szkół średnich  
z Oświęcimia, Brzeszcz, Wadowic, Jaworzna, Chrzano-
wa, Woli oraz Milówki. Spotkanie rozpoczęło się od 
przemowy rektora - prof. zw. dr. hab. Witolda Stan-
kowskiego, który interesująco zaprezentował Instytut 
Neofilologii. Do zgromadzonych przemawiał także 
Konsul Generalny RFN w Krakowie dr Werner Köhler. 
Przekonywał m.in. do nauki języków obcych, wskazu-
jąc na możliwości, jakie to przynosi. Następnie odbyło 

się uroczyste podpisanie umów dotyczących współ-
pracy z firmą CapGemini. Dla wszystkich uczestników 
przygotowano wiele atrakcji. Uczniom zorganizowano 
warsztaty językowe prowadzone we współpracy  
z Instytutem Goethego, a oprowadzający po uczelni 
studenci byli bardzo uprzejmi i chętnie odpowiadali  
na wszystkie pytania. 

 Spotkanie w ramach Dnia Języka Niemieckie-
go okazało się bardzo kształcące i z pewnością ułatwi 
tym, którzy wzięli w nim udział, podjęcie właściwej 
decyzji dotyczącej wyboru studiów i szkoły wyższej. 
Być może okaże się nią nowoczesna uczelnia blisko 
naszych domów. 

 

                                   Bernard Bigaj 
Fot. Marta Chrapczyńska  

MATEMATYKA W PRAKTYCE 

Niedowiarku!  

Naprawdę warto uczyć się  

języka niemieckiego! 

 Czy zastanawialiście się, 
jak przewidzieć pogodę na następ-
ny dzień, będąc zamkniętym  
w czterech ścianach i nie mając 
dostępu do Internetu? Aby się tego 
dowiedzieć, 16 marca 2016 roku 
wszystkie klasy o profilu matema-
tyczno-informatycznym uczestni-
czyły w Dniu Wydziału Matematy-
ki i Informatyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Wyje-
chaliśmy z Oświęcimia już o godzi-
nie 6 pod opieką pań Ewy Goski, 
Marty Korczyk i pana Krzysztofa 
Kozika, by wziąć udział w wykła-
dzie o deterministycznym chaosie 
w prognozowaniu pogody. Uczest-
niczyliśmy w spotkaniach z absol-
wentami takich kierunków, jak 
matematyka i informatyka, którzy 
pokazali nam, w jaki sposób bę-
dziemy mogli przełożyć matema-
tyczną wiedzę na przyszłą karierę 

zawodową. Braliśmy również 
udział w zajęciach z obecnymi stu-
dentami, którzy w zadziwiająco 
prosty sposób wytłumaczyli nam, 
jak działa silnik elektromagnetycz-
ny i pokazali możliwości tworzenia 
gier komputerowych w silniku 
Unity3D. Mogliśmy również po-
móc w tworzeniu takiej gry i sami 
w nią zagrać, co było miłą odskocz-
nią od nadmiaru teorii, z którą nas 
wcześniej zapoznano. Pokazano 
nam również, jak przy pomocy 
komputera szukać ciekawych orbit 
oraz symulować ruch planet. Każ-
dy miał szansę znalezienia swojej 
własnej kosmicznej choreografii. 
 Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie równie cieka-
wie, a za ten wyjazd nauczycielom 
i opiekunom serdecznie dziękuje-
my. 

Joanna Warmuzek 
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KOLEJNY SUKCES NASZYCH STOLARZY 

 W dniu 18 marca 2016 r. w Warszawie odbył się finał Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie zorganizowany przez Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego (wydział Technologii Drewna). Na-
sza reprezentacja udała się do stolicy w towarzystwie opiekuna - pana 
Michała Homy. 

Rywalizacja między uczniami dotyczyła następujących zagadnień: 

 nauka o drewnie i tworzywach drzewnych, 

 praktyczne rozwiązania z zakresu technologii drewna, 

 konstrukcje i budownictwo drewniane, 

 zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w me-
blarstwie, 

 techniki zdobnicze mebli, w tym intarsja i inkrustacja. 
Wcześniej, w trakcie zmagań wewnątrzszkolnych, wyłoniono trzy 

osoby, które następnie reprezentowały naszą placówkę w ogólnopol-
skim finale. Byli to Jakub Długopolski z klasy III td, Paulina Stańczyk  
z klasy II td i Kacper Bednarczyk z klasy IV td. 
 Bardzo wysokie miejsca na podium zdobyli Jakub Długopolski 
- II miejsce i Kacper Bednarczyk - III miejsce, za co zostali uhonorowani 
wartościowymi nagrodami. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
 

Michał Homa 

TRAGICZNY LOS ROMÓW 

 Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Mar-
ty Chrapczyńskiej  oraz pani Barbary Harmaty wzięli 
udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Auschwitz - nie 
możemy zapomnieć” poświęconym życiu Romów i ich 
tragicznym losom w obozie. 
 22 marca 2016 roku odbył się w szkole wykład 
i prezentacja pani dr Małgorzaty Kołaczek z Instytutu 
Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego na temat pochodzenia i zwyczajów Romów, 
którzy przybyli do nas w średniowieczu z Azji (a do-
kładnie z Indii) pod pretekstem pokutnej pielgrzymki. 
W ten sposób, podróżując od wioski do wioski, osie-
dlili się w całej Europie. Dowiedzieliśmy się również 
wiele na temat ich kultury. Rodzina, tradycja, reguły - 
to najważniejsze romskie wartości. Teraz jest to rzad-
kością, ale jeszcze niedawno można było spotkać na 
ulicach wróżące Romki oraz cygańskie wozy, które 
pełniły funkcję mieszkalną. 
 Kilka dni później, 31 marca, udaliśmy się do 
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, gdzie historyk 
Muzeum, pani Teresa Wontor-Cichy, przybliżyła nam 
proces zagłady Romów oraz wyjaśniła, czym w tym 
czasie zajmowały się romskie rodziny w propagando-
wym obozie familijnym w Birkenau. Na początku za-
brano im prawo do edukacji oraz wykonywania zawo-
du. Romscy sportowcy, artyści, politycy, naukowcy,  
a przede wszystkim rodzice byli znieważani przez 
niemieckiego okupanta. Później odebrano im, tak jak 
Żydom, Polakom i wielu innym narodom, prawo do 
życia. W obozie zginęło około 23 tys. Romów. W zro-

zumieniu wszystkich zagadnień pomogła nam także 
wystawa znajdująca się w jednym z bloków na terenie 
byłego obozu. Dzięki niej poznaliśmy wiele faktów  
o zbrodniczych eksperymentach doktora SS Josefa 
Mengele dokonywanych na romskich więźniach. 
 Ta cenna wiedza oraz doświadczenie zostaną 
w naszej świadomości na długo. Za oba spotkania ser-
decznie dziękujemy! 

 
Paweł 

Fot. Marta Chrapczyńska 

Fot. Ewa Florkowska-Hamera 
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 Dla drużyny Saint Sinners rok 2016 będzie wy-
jątkowo pracowity. Pierwszą areną zmagań popular-
nych Świętych są rozgrywki Gliwickiej Amatorskiej 
Ligi Unihokeja. Pozycja wicelidera ligi z zaledwie jed-
nym oczkiem straty do pierwszej drużyny pozwala 
realnie patrzeć na mistrzowską koronę dla oświęci-
mian. Warunek jest jeden – nie przegrać żadnego me-
czu. Do rozegrania pozostały jedynie trzy kolejki,  
a poza dwójką niżej notowanych przeciwników Święci 
muszą skrzyżować kije z bezpośrednim pretendentem 
do tytułu.  

Zdecydowanie bardziej wymagająca jest II liga 
unihokeja, a dokładniej jej śląski okręg. Poziom rozgry-
wek stoi na niezwykle wysokim poziomie, ponieważ 
w drużynach grają zawodnicy z ekstraligową przeszło-
ścią.  

Sztab oświęcimskiej drużyny wzmocnił skład 
kilkoma doświadczonymi klasowymi zawodnikami. 
Do drużyny dołączyli: Patryk Malicki, Paweł Fiedor,  
a przede wszystkim Dariusz Wanat, który dwa lata 

temu zdobywał mistrzostwo Polski w hokeju na lo-
dzie. Głównym celem w nadchodzącym sezonie jest 
przede wszystkim ogranie się w poważnych rozgryw-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

SAINT SINNERS - OPTYMISTYCZNIE 

NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

Jesteśmy ostatnim pokoleniem mogącym usły-
szeć relacje Świadków Czasu – byłych więźniów obo-
zów koncentracyjnych. Dlatego tak ważne jest kulty-
wowanie pamięci o zbrodniach dokonanych w nazi-
stowskich fabrykach śmierci i o tym, do czego może 
doprowadzić polityka nienawiści. 

30 marca 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kul-
tury nr 1 w Tychach odbyło się podsumowanie XVIII 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego ,,Ludzie 
ludziom zgotowali ten los’’ im. Augusta Kowalczyka, 
byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau nr 6804. Na 
konkurs wpłynęły 523 prace, które następnie zostały 
oceniane przez byłych więźniów, pracowników nau-
kowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, hi-
storyków i plastyków Państwowego Muzeum Au- schwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci 

Narodowej w Katowicach. Z naszej szkoły nagrodzone 
zostały dzieła Dariusza Lichańskiego i Michała Rutki, 
wyróżnienie otrzymała Sara Sereś, a do wystawy po-
konkursowej zakwalifikowano prace Anny Wieczorek, 
Dominiki Sosny, Jakuba Wyroby, Aleksandry Szafron 
i Michała Kosowskiego. Wszyscy laureaci tworzyli 
pod kierunkiem pani Elżbiety Wardzały-Sereś. 

Ceremonia wręczenia nagród poprzedzona 
była świadectwami dotyczącymi życia w obozie. Mło-
dzi artyści obejrzeli również etiudę teatralną ukazują-
cą w syntetyczny sposób losy więźniów. Na zakończe-
nie laureaci mieli możliwości zwiedzenia KL Au-
schwitz, zapalenia zniczy, złożenia kwiatów pod Ścia-
ną Śmierci i modlitwy w intencji pomordowanych. 

 
Tekst i zdjęcia Dariusz Lichański 

Nagrodzona praca Dariusza Lichańskiego 



6 

kach. Zawodnicy Sinners muszą w każdym meczu dać 
z siebie wszystko i wystrzegać się prostych, szkolnych 
błędów. Jeśli Święci będą realizować założenia swojego 
trenera, z pewnością nie będzie mowy o blamażu, 
wręcz przeciwnie, oświęcimianie sprawią swoim kibi-
com niejedną niespodziankę.  

II liga znajduje się w początkowej fazie, roze-
grano bowiem dopiero jedną kolejkę. Już w inaugura-
cyjnym meczu Sinners zostali rzuceni na głęboką wodę, 
przyszło im bowiem skrzyżować kije z aktualnym 
obrońcą tytułu - drużyną Pionier Masters. Oświęcimia-
nie do przerwy prowadzili 5:3, jednak doświadczenie 
Pionierów wzięło górę i to oni ostatecznie zwyciężyli. 

To była bardzo dobra gra, choć zakończona porażką 
8:6. Wyniki 19:1 czy 15:1 nie były rzadkością, dlatego 
też pierwszy rozegrany mecz pozwala zawodnikom 
Sinners optymistycznie patrzeć w przyszłość.  

Zespół Saint Sinners jest autorskim projektem 
Grzegorza Buckiego. To właśnie on jest odpowiedzial-
ny za wszystko - sprowadzenie zawodników, znalezie-
nie sponsorów, a przede wszystkim za zapewnienie 
odpowiedniego sprzętu. Z drużyną, jako trener i kie-
rownik, pracuje Mariusz Jakubik. Poczynania najlepszej 
drużyny unihokejowej w Małopolsce zachodniej śledzić 
można na facebookowym fanpage'u – SaintSinners Fan-
page. 

 

Tomasz Jędrysik 
Fot. https://www.facebook.com/saintsinnersfloorball/photos/ 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

POETYCKIE I MUZYCZNE BALLADY 
Szkolny konkurs recytatorski i poezji śpiewanej  

31 marca 2016 roku w oratoryjnej salce kame-
ralnej miał miejsce konkurs, podczas którego uczestni-
cy recytowali i śpiewali wybrane przez siebie ballady. 
Biorący w nim udział uczniowie naszej szkoły posta-
wili poprzeczkę bardzo wysoko. Do walki o podium 
przystąpiło 28 osób, natomiast występów było 20, 
gdyż na scenie pojawiły się także kilkuosobowe zespo-
ły. Uczestnicy zapowiadali swoje wejście na nagranym 
wcześniej filmie, na którym w kilku słowach uzasad-
niali wybór prezentowanego utworu.  

Mimo wielkiego stresu występujących pod-
czas konkursu panowała spokojna i miła atmosfera. 
Publiczność i sami wykonawcy mogli wysłuchać 
utworów poetyckich znanych z lekcji języka polskiego, 
jak i usłyszeć teksty mniej znane. Na konkursie królo-
wała ballada – gatunek uprawiany chętnie przez wielu 
poetów: Mickiewicza, Leśmiana, Tuwima, Baczyńskie-
go czy Gałczyńskiego. Po tę formę chętnie sięgają dziś 
również twórcy kultury popularnej – balladę spotka-
my zarówno w poezji śpiewanej, jak i w innych gatun-
kach współczesnej muzyki.  

 

Po wysłuchaniu wszystkich występów jury  
w składzie: pani dyrektor Maria Miśkiewicz, pani Re-
nata Głąb, kleryk Patryk Chmielewski oraz pan Dawid 
Szydło, udało się na piętnastominutową przerwę, aby 
przedyskutować swoje wrażenia i ocenić wszystkie 
poetyckie i muzyczne interpretacje. Czekający w na-
pięciu na werdykt uczestnicy oraz widzowie mieli  
w tym czasie okazję do rozmowy, rozładowania na-
pięcia, stresu i wysłuchania kilku słów otuchy od to-
warzyszącym im znajomych i bliskich. Pani dyrektor 
Maria Miśkiewicz przyznała, że komisja nie miała 
większego problemu z wytypowanie laureatów.  
W kategorii recytacji pierwsze miejsce zajął Stefan 

Andruszko za zabawną interpretację „Ballady o trzę-
sących się portkach” K. I. Gałczyńskiego, drugie – Pa-

weł Prokopowicz, który przedstawił utwór K. K. Ba-
czyńskiego „Ballada o trzech królach”, a trzecie – 
Aleksandra Szafron recytująca „Panią Twardowską” 
A. Mickiewicza. W kategorii poezji śpiewanej pierw-
sze miejsce zajęła Karolina Obstarczyk, która oczaro-
wała wszystkich cudownym wykonaniem piosenki  
D. Osińskiej „Ktoś do kochania”, drugie duet: Alek-

sandra Kuras i Natalia Janiga za nostalgiczną 
„Dumkę na dwa serca”, a trzecie – trio: Karolina Ob-

starczyk, Kinga Borycka oraz Klaudia Klimeczek, 
które zaśpiewały piosenkę „Chcę być Kopciuszkiem”.  

Oprócz laureatów każdy uczestnik otrzymał 
dyplom i nagrodę książkową za pracę włożoną  
w przygotowanie do konkursu i odwagę w zaprezen-
towaniu jej wyników przed publicznością. Na koniec 
obejrzeliśmy humorystyczny making of z nagrań zapo-
wiedzi recytatorów, który rozbawił wszystkich do łez. 
Ten wieczór to było bardzo duże przeżycie i doświad-
czenie dla uczestników konkursu, którzy spisali się na 
medal i zabrali nas tam, właśnie tam, do pięknej krainy 
poezji.  

Uczestniczka 
Fot. Marta Chrapczyńska 
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W KRĘGU POEZJI ADAMA MICKIEWICZA 

 2 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Salezjań-
skich w Krakowie odbył się konkurs recytatorski, któ-
rego tematem była twórczość Adama Mickiewicza - 
jednego z najwybitniejszych poetów romantyzmu.  
W zmaganiach wzięli udział uczniowie z Oświęcimia  
i Krakowa. Naszą szkołę reprezentowali: Adela Szczer-
bowska, Aleksandra Szafron, Stefan Andruszko, Paweł 
Prokopowicz wraz z opiekunami panią Katarzyną Stę-
żowską i panem Przemysławem Skawickim.  
 Wszyscy uczestnicy konkursu stworzyli niesa-
mowity nastrój, interpretując w ciekawy sposób Mic-
kiewiczowskie liryki, ballady i fragmenty „Dziadów”. 
Niektóre wykonania skłaniały do refleksji, a inne roz-
bawiały. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany, dla-
tego jury miało trudne zadanie. Na nagrody zasłużyło 
wielu recytatorów, dlatego przyznano dwa wyróżnie-
nia, dwa miejsca trzecie oraz jedno miejsce drugie  
i jedno pierwsze. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagro-
dy książkowe i dyplomy. Na każdego czekał słodki 
upominek. Nasza szkoła odniosła duży sukces. Paweł 
Prokopowicz za swoje wykonanie otrzymał wyróżnie-

nie, a Aleksandra Szafron zdobyła pierwsze miejsce. 
 Wielkie podziękowania należą się organizato-
rom konkursu za zaproszenie, wspaniałe przyjęcie 
oraz możliwość spotkania się z poezją Adama Mickie-
wicza. 

 
Aleksandra Szafron, fot. Ks. Jan Urbańczyk 

MISTRZ ORTOGRAFII 2016 

Przełom marca i kwietnia obfi-
tował w wydarzenia związane z języ-
kiem polskim. W szkole i poza nią od-
bywały się liczne konkursy dla uczniów 
zainteresowanych zarówno samym ję-
zykiem, jak i literaturą polską. 4 marca 
został rozstrzygnięty szkolny konkurs  
o tytuł Mistrza Ortografii. 

Po pierwszym etapie konkursu 
ortograficznego z 70 uczestników wyło-
niła się finałowa trzynastka, która po 
raz kolejny miała zmierzyć się z zasada-
mi i pułapkami pisowni. Wydawałoby 
się, że to błahostka, jednakże podczas 
dyktanda uczniowie nie mogli liczyć na 
autokorektę czy „falistą czerwoną linię” 
wskazującą im błędy. Wcześniej przez długie godziny 
niektórzy wkuwali reguły ortograficzne, przyswajali 
sobie pisownię nazw własnych oraz uczyli się, gdzie 
należy wstawiać przecinki. Wszystko byłoby o wiele 
prostsze, gdyby od każdej z dziesiątek zasad nie było 
wyjątków, które należy zapamiętać.  

Po tak starannych przygotowaniach 8 marca 
2016 roku finaliści przystąpili do drugiego etapu kon-
kursu. Wielce przerażeni zasiedli w ławkach studium, 
gdzie z niecierpliwością czekali na treść dyktanda.  
I tym razem panie polonistyki – mgr Katarzyna Stę-
żowska oraz mgr Marzena Krawczyk – stanęły na wy-
sokości zadania i przygotowały tekst, w którym boha-
terka… także musiała zmierzyć się z zasadami pisow-

ni. Cisza i zdziwienie nie mogły trwać 
długo. Po przeczytaniu całości tekstu, 
pani Marzena Krawczyk cierpliwie 
dyktowała zdanie za zdaniem. Ze-
wsząd dochodził dźwięk skrobania 
piór i długopisów po kartkach papie-
ru. Wszyscy skrupulatnie zapisywali 
fragmenty dyktanda, uważając, by nie 
popełnić przy tym żadnego błędu, 
gdyż nawet brak przecinka mógł spo-
wodować utratę szansy na tytuł mi-
strza. 
 Sprawdzanie prac także mu-
siało być bardzo dokładne, gdyż tylko 
osoba, która popełniła najmniejszą 
ilość błędów, mogła zdobyć pierwsze 

miejsce. W tym roku poziom był bardzo wysoki,  
a główna nagroda przypadła Justynie Szymczyk, 
uczennicy klasy 1Lc, która otrzymała statuetkę, książ-
kę, pamiątkowy dyplom i, oczywiście, tytuł „Mistrza 
Ortografii 2016”. 

Konkurs pozwolił uczestnikom na nowo od-
kryć bogactwo języka polskiego oraz utrwalić zasady 
pisowni. Może warto czasem sięgnąć po słownik orto-
graficzny? Nie stracimy na tym, co więcej, podczas 
pisania maturalnej rozprawki  będziemy wiedzieli, co 
zrobić, by popisać się nie tylko umiejętnością argu-
mentowania, ale i poprawnością językową.  

 
Justyna Szymczyk, fot. K.S. 
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JĘZYKIEM TAŃCA O EMOCJACH 

6 kwietnia niewielką grupą wybraliśmy się do 
Opery Krakowskiej. Towarzyszyli nam opiekunowie: 
panie Renata Głąb i Elżbieta Wardzała-Sereś oraz pan 
Przemysław Skawicki. Spektakl pod tytułem „Emocje” 
składał się z czterech części, które językiem tańca opo-
wiadały o emocjach, uczuciach oraz relacjach między-
ludzkich. Choreografie były połączeniem tańca kla-
sycznego i współczesnego z elementami akrobatyki.  

Część pierwsza zatytułowana „Mirror in  
a mirror” ukazywała emocje człowieka zmagającego 
się z samym sobą. Musi on podjąć decyzję, czy pozo-
stać, gdzie jest, czy ruszyć do przodu. Kolejna tanecz-
na etiuda pt. „...Gdzie tkwią nagie gwiazdy...” opo-
wiadała różne emocje. Jako pierwsza została ukazana 
scena samotności. Zobaczyliśmy uczucia towarzyszące 
rozstaniu i ponownemu spotkaniu dwojga zakocha-
nych. Następnie swój występ zaprezentowało dwóch 
tancerzy przedstawiających historię ich wzajemnej 
relacji, którą skomplikowało pojawienie się pewnej 
kobiety. Jako kolejna zaprezentowała się tancerka, któ-
ra opłakiwała stratę swojego ukochanego. Z niesamo-
witą ekspresją oddała smutek i tęsknotę towarzyszącą 
żałobie. Reakcja publiczności świadczyła o tym, że 

występ ten był najlepszy. Etiuda zakończyła się sceną 
ukazującą kobietę skrzywdzoną, która poszukiwała 
samej siebie. Część trzecia „Uwertura żołnierza” była 
wyjątkowo dynamiczna i ekspresyjna. Została tu uka-
zana historia pewnego żołnierza zakochanego w nie-
odpowiedniej kobiecie, który jednocześnie rywalizo-
wał o nią z oficerem, co zakończyło się śmiercią nie-
szczęśliwego kochanka. Najtrudniejszy w odbiorze 
okazał się ostatni występ zatytułowany „Z niezapisa-
nego dziennika”, przedstawiający skomplikowane 
relacje międzyludzkie. 
  Niezwykłe wrażenie zrobiła na nas scenogra-
fia oraz kostiumy, a także operowanie światłem. 
Wszystkie te elementy tworzyły niepowtarzalną at-
mosferę. Całe widowisko od początku do końca zosta-
ło przygotowane profesjonalnie. Każdy z nas wracał 
do domu z ogromną satysfakcją, pełen podziwu dla 
aktorów oraz z nadzieją, że jeszcze nieraz odwiedzimy 
Operę Krakowską, by poprzez obcowanie z prawdzi-
wą sztuką przeżywać emocjonalne uniesienia. 

 
 

Gabriela Różycka 

WYCIECZKA KLASY 1 LB DO WROCŁAWIA 

Dni 7 i 8 kwietnia 2016 r. były dla mojej klasy 
1 Lb czasem wyjątkowym, ponieważ pod czujnym 
okiem pani Anny Pitry i pani Agnieszki Ostrowskiej 
oraz pana Stanisława Żaka udaliśmy się na pierwszą 
wspólną wycieczkę do Wrocławia.   

Po kilku godzinach podróży czekał na nas 
pierwszy punkt wycieczki, czyli najwyższy budynek 
w Polsce – Sky Tower. Po wyjechaniu windą na 49 
piętro mogliśmy obejrzeć panoramę miasta. Była to też 
świetna okazja do zrobienia mnóstwa zdjęć. Jako przy-
szli biolodzy z napięciem czekaliśmy na kolejny zapla-
nowany do zwiedzania obiekt, którym było wrocław-
skie Afrykarium, gdzie mogliśmy oglądać różne eko-
systemy związane ze środowiskiem wodnym Czarne-
go Lądu. Łącznie znajduje się tam 19 basenów i zbior-
ników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza 
Czerwonego, hipopotamy nilowe, ryby słodkowodne 
jezior Malawi i Tanganiki. Głębiny Kanału Mozambic-
kiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże 
ryby pelagiczne, można podziwiać z podwodnego 
akrylowego tunelu.  

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskie-
go, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkie-
go miasta, był kolejnym miejscem, które mieliśmy oka-
zje zwiedzić. Pierwszy dzień wycieczki zakończyliśmy 
niezwykłym spektaklem teatralnym pt. „Garnitur pre-
zydenta” we wrocławskim Teatrze Współczesnym. 
Sztuka miała charakter ironicznego komentarza do 

obrazu polskiej rzeczywistości.  
Drugiego dnia wycieczki zwiedzaliśmy mia-

sto: Rynek Starego Miasta, zabytkowe kamieniczki  
i najstarszą część Wrocławia – Ostrów Tumski. A po-
nieważ tradycją jest, iż w klasach biologicznych prze-
ważają dziewczyny, ucieszyłyśmy się z ostatniej atrak-
cji, jaką była wizyta w dominikańskiej galerii handlo-
wej. Po meczących zakupach udaliśmy się w drogę 
powrotną. Pogoda nam dopisała i myślę, że każdy 
będzie miło wspominał tę wycieczkę.  

 
Tekst i zdjęcie Monika Żurek 
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O POMYŚLNOŚĆ NA EGZAMINACH 
 8 kwietnia 2016 roku odbyła 
się pielgrzymka do Szczyrku,  
w której uczestniczyli uczniowie 
trzecich klas gimnazjum. Celem 
wspólnego wyjazdu było odwiedze-
nie słynnego miejsca kultu Maryjne-
go, aby prosić Pana Boga o łaskę 
pomyślnego zdania tegorocznych 
egzaminów gimnazjalnych.  
 Zaraz po porannym apelu 
udaliśmy się na Bulwary, gdzie cze-
kały dwa autokary. Kilka minut po 
godzinie 8.00 wyjechaliśmy w dro-
gę. Opiekunami podczas tego wy-
jazdu byli: pani Ewa Goska, pani 
Marta Chrapczyńska, ks. Jan Dubas, 
ks. Ryszard Szymeczko oraz kleryk 
Patryk Chmielewski.  
 Po dotarciu na miejsce uda-

liśmy się do niedużego kościółka. 
Na początku miejscowy ksiądz opo-
wiadał nam o miejscu, w którym się 
znajdowaliśmy. W międzyczasie 
każdy miał możliwość przystąpie-
nia do sakramentu pokuty. Podczas 
mszy świętej, którą upiększał śpiew 
uczniów pod przewodnictwem kle-
ryka Patryka, usłyszeliśmy kilka 
słów od księdza Dubasa, który krót-
ko, ale w piękny sposób nawiązał 
do wcześniej przeczytanej Ewange-
lii. Po homilii był czas, aby usiąść  
w ciepłym miejscu i wspólnie zjeść 
posiłek. Na stołach pojawiła się go-
rąca herbata i pyszne drożdżówki. 
Następnie przeszliśmy do małego 
ołtarzyka, przy którym znajdowało 
się źródełko. Wspólnie odmówili-

śmy koronkę do miłosierdzia Boże-
go. Każdy mógł też napić się lub 
obmyć ręce w cudownej wodzie. 
Zaraz potem udaliśmy się do auto-
karów i ruszyliśmy w drogę po-
wrotną.  
      Jako uczestniczka pielgrzymki 
bardzo pozytywnie przeżyłam nasz 
wyjazd. Te niesamowite i niezapo-
mniane godziny zaowocowały nie 
tylko podczas egzaminów, ale też  
w życiu codziennym. Ja oraz moi 
rówieśnicy bardzo mile będziemy 
wspominać ten wyjazd i mam na-
dzieję, że jeszcze nieraz powrócimy 
do sanktuarium Na Górce.  
 

Uczennica klasy 3 gimnazjum 
  

MATURZYŚCI U STÓP JASNOGÓRSKIEJ PANI 
Przełom kwietnia oraz maja to dla maturzystów 

czas bardzo intensywnych przygotowań do egzaminu 
dojrzałości. 18 kwietnia klasy trzecie liceum oraz czwar-
te technikum wraz ze swoimi wychowawcami oraz ka-
techetami udały się na pielgrzymkę do Częstochowy na 
Jasną Górę. 

Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do auli ojca 
Augustyna Kordeckiego, gdzie wysłuchaliśmy konfe-
rencji wygłoszonej przez księdza Marka Studenskiego. 
Tematem konferencji było powołanie, a zatem sprawa 
dotycząca każdego z nas, gdyż wszyscy zostaliśmy po-
wołani do konkretnego zadania. W naszym życiu nieu-
stannie stajemy na rozstaju dróg i jesteśmy zmuszeni do 
wybrania którejś z nich. Jako maturzyści dopiero zaczy-
namy wkraczać w dorosłe życie i poznawać samych 
siebie, jednakże kiedy już odkryjemy swoje powołanie, 
musimy pamiętać o jego ciągłym doskonaleniu oraz 

pogłębianiu. Ksiądz Studenski zachęcił nas również do 
codziennej modlitwy do Ducha Świętego, bo to właśnie 
z Jego pomocą odnajdziemy naszą drogę w życiu.  

Po konferencji udaliśmy się na Drogę Krzyżową 
na Wałach Jasnogórskich, a następnie na krótką prze-
rwę. Ostatnim punktem programu naszej pielgrzymki 
była Msza Święta. Przewodniczył jej ksiądz inspektor 
Dariusz Bartocha, który wygłosił również homilię. Pod-
czas Eucharystii pogrążeni w modlitwie mieliśmy moż-
liwość zawierzenia Bogu oraz Matce Bożej naszych 
próśb związanych z majowym egzaminem matural-
nym, jak również z naszą przyszłością.  

Jesteśmy wdzięczni za możliwość wyjazdu na 
pielgrzymkę. Ufamy, że Bóg pokieruje nami przy po-
dejmowaniu ważnych decyzji, a także pomoże nam we 
wszelkich trudnościach życia.  

         Martyna Grzesło  

MARATON STRESU, CZYLI EGZAMINY GIMNAZJALNE 

 W dniach od 18 do 20 kwietnia trzecioklasiści  
z gimnazjum po wielu powtórkach i próbnych testach mu-
sieli zmierzyć się z tymi prawdziwymi.  
 Pierwszego dnia rozwiązywaliśmy zadania z hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.  
W ramach wypracowania trzeba było napisać charaktery-
stykę bohatera literackiego. Mimo stresu i presji, żeby zdo-
być jak najlepsze wyniki, udało nam się przebrnąć przez 
pierwszy dzień, z którego większość z nas była zdecydo-
wanie bardziej zadowolona niż z dnia kolejnego. We wto-
rek sprawdzano naszą wiedzę z nauk przyrodniczych oraz 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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„GRANICE MOJEGO JĘZYKA...” 

z matematyki. Większość zadań nie sprawiła nam du-
żych problemów, jednak nad niektórymi trzeba było 
trochę się pogłowić. W czasie egzaminu często postępu-
je się drogą eliminacji odpowiedzi, kiedy nie zna się tej 
jednej właściwej i w części matematyczno-przyrodni-
czej ta metoda okazała się dla mnie niesłychanie po-
mocna. Egzamin drugiego dnia był przedmiotem gorą-
cych dyskusji i sporów na temat odpowiedzi i prawi-
dłowych rozwiązań zadań, zwłaszcza z matematyki. 
Ostatniego dnia testowano naszą wiedzę i umiejętności 
z języka obcego na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. Większość uczniów zdawała język angielski. 
Arkusz na poziomie podstawowym zawierał teksty do 

czytania ze zrozumieniem oraz zadania słuchowe, a na 
poziomie rozszerzonym - zadania słuchowe, polecenie 
napisania e-maila oraz zadania zamknięte. Ten dzień 
był zdecydowanie dla nas najbardziej satysfakcjonujący 
i zakończyliśmy go zdjęciami do tablo.  
 Myślę, że te trzy dni były zwieńczeniem naszej 
kilkuletniej pracy oraz pracy nauczycieli, którzy bardzo 
gorliwie i dokładnie przygotowywali nas do spotkania 
z arkuszami. Stres i zmęczenie już za nami, teraz tylko 
pozostało nam czekać do 17 czerwca, kiedy otrzymamy 
wyniki.  

Alicja Stężowska 
Fot. Marzena Krawczyk 

LEKCJA HISTORII 

21 kwietnia 2016 r. nasza szkoła miała zaszczyt 
gościć przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzina Katyń-
ska z Warszawy. Stowarzyszenie to funkcjonuje od 1988 
roku, a jego celem jest zrzeszanie ludzi, którzy z potrze-
by serca pragną podtrzymywać bolesną pamięć o swo-
ich bliskich - ofiarach zbrodni katyńskiej. Organizacja 
prowadzi także działalność edukacyjną, tłumacząc - 
zwłaszcza młodym ludziom – w jaki sposób doszło do 
tej potwornej zbrodni dokonanej przez sowieckie wła-
dze na oficerach Wojska Polskiego. 

W spotkaniu z przedstawicielami Stowarzysze-
nia wzięła udział klasa 2 a liceum oraz delegacje 
uczniów z oświęcimskich szkół. Podczas dwugodzinnej 
konferencji mogliśmy wiele dowiedzieć się o historii 
zbrodni katyńskiej, gdyż opowiadały o niej osoby, któ-
rych bliscy zostali zamordowani w czasie wojny w Ka-
tyniu, Charkowie, Miednoje czy w Bykowni. To  tam 
odkryto masowe groby polskich oficerów. Każdy 
z obecnych na spotkaniu członków Stowarzyszenia po-
ruszał inne kwestie dotyczące tego bolesnego wydarze-
nia. Dzięki prezentacji multimedialnej mogliśmy zoba-
czyć, jak wyglądają dzisiaj miejsca komunistycznych 
zbrodni oraz dowiedzieć się, jaka koncepcja przyświe-
cała twórcom nowo wybudowanego Muzeum Katyń-
skiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. Jest ono jedy-
nym miejscem, w którym znajdują się tablice z imiona-

mi i nazwiskami wszystkich zamordowanych w Katy-
niu. Dzisiaj wiadomo, że zginęło wówczas 22 tysiące 
osób. 

Dzięki tej stosunkowo krótkiej, lecz treściwej 
lekcji historii wielu z nas uświadomiło sobie ogrom 
zbrodni dokonanej na polskich jeńcach. Po spotkaniu 
delegacja szkoły udała się wraz z przedstawicielami 
Stowarzyszenia do kościoła pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w celu złożenia hołdu ofiarom 
sowieckiego mordu. 

Angelika Cichopek 
Fot. Piotr Wilk 

„Granice mojego języka są granicami mojego 
świata” - pod takim hasłem odbył się X Powiatowy 
Konkurs z Języka Polskiego, organizowany przez Po-
wiatowy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych nr 3 w Oświęcimiu, którego podsumowanie odby-
ło się 22 kwietnia 2016 roku w tejże szkole. W konkur-
sie wzięło udział 398 uczniów z 11 szkół, a do 2. etapu 
zakwalifikowało się 51 osób. Ceremonię wręczenia na-
gród uświetnił program artystyczny przygotowany 
przez uczniów PZSTiO nr 3 oraz wykład dr. Tomasza 
Bielaka z Akademii Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej pt. „#edukacja wizualna - czego chcą 

od nas obrazy? (i czy w ogóle czegoś chcą?)”. Poruszo-
ny został problem dotyczący właściwej interpretacji 
treści wizualnych wykorzystywanych w mediach. Zda-
niem naukowców zajmujących się współczesnymi me-
diami, w tym językoznawców, mamy do czynienia  
z wyraźną zmianą w odbiorze treści ikonicznych, które 
pojawiają się np. w Internecie zawsze w określonym 
kontekście i mogą skutecznie wpływać na interpretację 
różnych zjawisk społecznych, kulturalnych, politycz-
nych itp. Twórcy reklam czy newsów mogą świadomie 
manipulować odbiorcami i wykorzystywać niskie kom-
petencje użytkowników Internetu. Istotne jest więc 
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kształcenie świadomości medialnej i krytyczne-
go odbioru treści zamieszczanych w sieci.   

W tegorocznym jubileuszowym konkur-
sie sukces odniosła dwójka naszych uczniów - 
Izabela Spiechowicz z klasy 2Lc oraz Piotr Jura 
z klasy 2Lb - zajmując 3 miejsce, natomiast Justy-
na Danielczyk (2Lb), Katarzyna Walczyk (2La) 
oraz Karolina Figa (1Lb) otrzymały wyróżnienia 
za zakwalifikowanie się do finałowego etapu 
konkursu. Wszystkim uczniom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości. 

 
Piotr Jura, fot. K.S. 

 
Na zdjęciu: nasi laureaci i finaliści konkursu 
oraz dr Tomasz Bielak. 

 Z życia parafii 

ADMA - STOWARZYSZNIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI 

ZAPRASZAMY! 
 W dniu 24 kwietnia, odbył się w naszej szkole dzień 
otwartych drzwi. Uczniowie z zapałem pokazywali sale lek-
cyjne, warsztaty, boiska, odpowiadali na pytania oraz reko-
mendowali szkołę licznie przybyłym gościom. Nie zabrakło 
również tańców integracyjnych, które są już tradycją naszej 
szkoły i w które mogli zaangażować się wszyscy bez wyjąt-
ku. Całe wydarzenie uświetniła nasza szkolna orkiestra, któ-
ra grała przed szkołą, oddając tym samym prawdziwy kli-
mat szkoły salezjańskiej. 

Aleksandra Piwowarczyk 
Fot. Andrzej Wanat 

 Maryja jest moim wzorem, rozpowszechniać 
nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki zgodnie z du-
chem księdza Bosko, modlitwa różańcowa, uczestnic-
two w uroczystościach maryjnych - to główne założenia 
Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki – ADMA. 
 7 kwietnia 2016 po pięciu latach od wznowienia 
działalności Stowarzyszenia przy naszym Sanktuarium 
cieszyliśmy się dołączeniem do naszego grona kolej-
nych członków. W czasie czwartkowej nowenny na 
mszach św. o godzinie 8.00 i 18.00 kandydaci w liczbie 
24 osób złożyli uroczyste przyrzeczenie, zobowiązując  
się dawać świadectwo wierności Chrystusowi w swoim 
środowisku na wzór Maryi i naśladować przykład księ-
dza Bosko. 
 Każdy z nowo przyjętych członków otrzymał 
także odznakę, regulamin stowarzyszenia i ikonę z wi-
zerunkiem oświęcimskiej Wspomożycielki, które mają 
przypominać i zachęcać do wypełniania podjętego zo-

bowiązania.   
 Z wielką radością zapraszamy także na ogólno-
polskie doroczne spotkanie Czcicieli Wspomożycielki 
Wiernych, które odbędzie się 14 maja 2016 w naszym 
Sanktuarium. 

Ks. Marek Głuch sdb 
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Kwartalny dzień skupienia dla Rodziny 
Salezjańskiej z Oświęcimia był okazją do refleksji 
nad wartością ciszy, modlitwy i wspólnie spędzo-
nego czasu. Zapracowani i zabiegani zapomina-
my często o istocie naszego życia, gubimy sens 
różnych działań, a przede wszystkim tracimy  
z oczu drugiego człowieka, a nawet samych sie-
bie. Warto docenić takie właśnie momenty zawie-
szenia, zatrzymania się, jak choćby wypicie kawy 
w gronie osób życzliwych i otwartych, które jed-
nym „dzień dobry” nie tylko witają się, czyniąc za 
dość dobrym obyczajom, ale także szczerze życzą 
spotkanej osobie, aby cały dzień był dla niej bło-
gosławiony. 

Goszczący w zakładzie salezjańskim 
ksiądz Adam Paszek wygłosił do zgromadzonych 
konferencję, skupiając się na problemie poszuki-
wania „dobrej ciszy” w świecie, w którym wszyst-
ko jest na jedno kliknięcie. Warto czasem uciec od 
zgiełku codzienności, by odpowiedzieć sobie na 
kluczowe pytania: czy kocham życie, czy kocham 
siebie? Tylko ktoś, kto potrafi docenić życie i być 
sprawiedliwym wobec siebie, może dać innym 
miłość. To postawa szczególnie ważna w Roku 
Łaski od Pana, czyli w Roku Miłosierdzia, gdy 
Chrystus wychodzi naprzeciw każdego z nas, jak 

w ewangelicznej opowieści o Zacheu-
szu, który wspiął się na drzewo, by 
zobaczyć Jezusa. Zbawiciel przywo-
łał go i zapowiedział swoją wizytę  
w jego domu. Dom grzesznika stał 
się domem Pana. Podobnie jest z na-
mi - tak jak Zacheusz czujemy się 
często niegodni spotkania z Jezusem, 
brudni i grzeszni. On jednak nie wy-
maga od nas, abyśmy nie mieli wad, 
abyśmy nie upadali. Żąda tylko jed-
nego – miłości. Ks. Adam Paszek 
przypomniał wszystkim, że być sale-
zjaninem czy salezjaninem współpra-
cownikiem oznacza płonąć z miłości 
do Chrystusa, w modlitwie, która jest 
często samotną walką z Bogiem, szu-
kać siły do pokonywania słabości. 
Nie wystarczy mówić o Bogu, pięk-
nie o Nim opowiadać – wielu to po-
trafi. Nam trzeba jednak przede 
wszystkim realizować słowa Chry-
stusa: Miejcie sól w sobie i zachowujcie 
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pokój między sobą. Doskonałość chrześcijańska rea-
lizuje się w zdolności do miłości i miłosierdzia. 
Antonina Krzysztoń w jednym z wywiadów ujęła 
tę kwestię, parafrazując słowa ks. Jana Twardow-
skiego: Spieszmy się kochać, spieszmy się przebaczać... 
Bóg przebacza tym, którzy przebaczają. 
  Dzień skupienia to czas „spojrzenia w lu-
stro”, przyjęcia prawdy o sobie z pokorą celnika, 
który nie śmie wznieść oczu ku niebu w przeci-
wieństwie do pysznego faryzeusza, który w mo-
dlitwie uwielbia siebie, a nie Boga. Ten pierwszy 
wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony. Bądźmy 
więc gotowi przemieniać nasze serca z kamienia  
w serca z ciał, nie traćmy nadziei, bo Chrystus co-
dziennie wyrusza na poszukiwanie zaginionych 
owiec, na spotkanie z Zacheuszem. Może dziś do-
strzeże kogoś z nas? 
 Okazją do przeżycia chwili „dobrej ciszy” 
była adoracja Najświętszego Sakramentu w kapli-
cy Zakładu Salezjańskiego. Każdy z uczestników 
w osobistej modlitwie mógł przedstawić Panu 
swoje myśli i sprawy. Państwo Małgorzata i Piotr 
Mireccy zadbali o piękną oprawę muzyczną pod-
czas adoracji i wspólnie odmawianego różańca. 
Uwieńczeniem dnia skupienia była msza św.  
w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Niech to sobotnie przedpołudnie – chwila 
„dobrej ciszy” – zaowocuje w codziennym życiu 
uczestników dnia skupienia w postawie zrozu-
mienia, miłości i przebaczenia wobec siebie i bliź-
nich.  

   
 

K.S. 
 

DZIEŃ SKUPIENIA - CHWILA „DOBREJ CISZY” 

 Z życia Zakładu Salezjańskiego  


