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EUCHARYSTIA JEST DAREM 

PROCESJA 
 Z kultem ku czci Chrystusa Pana związane są 
procesje. Nazwa tego obrzędu pochodzi od łacińskiego 
słowa processio - wyruszenie, posuwanie się naprzód. 
W Kościele katolickim jest to uroczyste przejście wier-
nych pod przewodnictwem kapłana w celu pobudzenia 
pobożności, dziękczynienia, uproszenia błogosławień-
stwa. Jest to pochód ze śpiewami oraz noszeniem sa-
kralnych przedmiotów, będących formą kultu religijne-
go; oznacza też długi szereg kroczących ludzi. Jest to 
także rodzaj wspólnej modlitwy Kościoła, przez którą 
oddaje się Panu Bogu cześć publiczną. Procesje eucha-
rystyczne odprawia się zwłaszcza w uroczystość Boże-
go Ciała i w ciągu następnych siedmiu dni, w uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
 

 

JEZUS OBECNY W EUCHARYSTII 
 Koło od roweru może spełniać swoje funkcje 
dzięki obręczy i szprychom, gliniane naczynie uformo-
wane z mokrej gliny ma swoją użytkową wartość po 
wyschnięciu dzięki pustej i szczelnej przestrzeni, co 
pozwala naczynie napełnić. Z drewna wykonujemy 
ramy okienne, ważna jest jednak przestrzeń ograniczo-
na ramami. Korzysta się z tego, co widzialne, ale istotne 
pozostaje to, co niewidzialne. O co chodzi w fakcie, że  

Jezus chciał zostać z nami w widzialnej postaci w Eu-
charystii, która jednocześnie wymaga daru wiary?  
W Piśmie Świętym mamy opis wielu cudów dokona-
nych przez Jezusa. Szczególnie pełni ufności przycho-
dzili do Jezusa ludzie chorzy. Dla pobożnych Żydów 
choroba była kojarzona z brakiem błogosławieństwa,  
a także z grzechem własnym lub bliskich osób. Brak 
wzroku to sprawa przede wszystkim tego, kogo do-
tknęło to nieszczęście. A może chodzi jednak o to, aby 
uzdrowienie oczu jednej osoby stało się okazją do przej-
rzenia wielu ludzi? Trzymamy się kurczowo przepi-
sów, zasad, uważając, że one są pomocą do sprawnego 
działania, ale gdy zapomnimy o człowieku, w gąszczu 
przepisów stracimy miłość i prawdziwy obraz Boga.  
 

EUCHARYSTIA JEST DAREM 
 Pewien człowiek daje świadectwo: „Przez trzy-
dzieści lat nie chodziłem do kościoła, ponieważ moje 
życie się skomplikowało i czułem się niegodny, aby 
przychodzić na spotkania z Bogiem. Czasem tylko 
ukradkiem o Nim pomyślałem. W końcu po tylu latach 
odważyłem się pójść do spowiedzi, przyjąłem Komunię 
świętą. Uporządkowały się moje relacje z żoną, moją 
miłością, której jestem wierny i którą szanuję. Jestem jej 
wdzięczny, że miała zawsze dla mnie tyle cierpliwości.” 
Problemy i upadki powodują, że twardnieje nasze ser-
ce. Tak może być przez wiele lat. Poza codziennymi 
wydarzeniami nasz wzrok nie obejmuje spraw Bożych. 
W każdej Eucharystii dokonuje się cud. Jesteśmy w jego 
zasięgu. Czy zawsze to widzimy i czujemy? Czy sami 
nie jesteśmy ślepi, choć poza okularami nie potrzebuje-
my wspomagania wzroku? Czasem możemy powie-
dzieć o innych: życie tego człowieka nie biegło dobrą 
drogą. A moje życie... czy jeszcze potrafię się czymś za-
dziwić? Niech wielka modlitwa, jaka towarzyszy wę-
drówce Kościoła z Panem Jezusem Eucharystycznym 
przez ulice naszych miejscowości, otworzy nasze oczy 
na łaskę dobrego życia w świetle Miłości Boga. Niech 
tegoroczne uroczystości Bożego Ciała otworzą nasze 
oczy na Jezusa.   
 

Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam, 

przyjdź Chlebie Żywy, Zbawco nasz …  

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa  

i być bliżej Niego, i kochać goręcej…   

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,  

otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.    

 
 

Tekst i zdjęcie  
ks. Jan Dubas 



     3   

Wydarzenia z życia szkoły  

 AUSCHWITZBEGEGNUNGSPROJEKTES  

„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ” 

SPOTKANIE 45. 

W dniach od 13 do 27 kwietnia 2016 r. mło-
dzież ze szkoły zawodowej i technikum uczestniczyła 
w wymianie ze szkołą BBS 6 z Hanoweru i Hettstedt. 
Po przybyciu młodzieży z Niemiec pierwszego dania 
naszych spotkań uczestników programu powitała pani 
dyrektor Maria Miśkiewicz. Uczniowie mogli zaraz na 
początku przełamać pierwsze bariery, przedstawiając 
się wzajemnie. Następnie goście zapoznali się  
z terenem naszej szkoły, a szczegółowe zwiedzanie 
odbyło się w Dniu Otwartych Drzwi. 

Jeszcze tego samego dnia wszyscy uczestnicy 
udali się do miejsca pamięci Auschwitz, gdzie w pra-
cowni konserwatorskiej nastąpiło powitanie, rozdanie 
identyfikatorów, podział młodzieży na grupy mieszane 
polsko-niemieckie oraz przydzielenie każdej grupie 
miejsca pracy. Była to też okazja, aby wspólnie zwie-
dzić muzeum. 

 W tym roku młodzież w ramach wymiany 
brała udział w pracach na terenie obozu: jedna z grup 
prowadziła inwentaryzację historycznego torowiska na 
tzw. Judenrampie w Birkenau, inna pracowała przy 
wymianie zniszczonych przez czas drutów kolcza-
stych. Zostały również przeprowadzone prace konser-
watorskie na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
11 w Oświęcimiu. W Wiosce Dziecięcej fundacji „Bliżej 
Człowieka” im. Janusza Korczaka w Rajsku przepro-
wadzono malowanie fasady jednego z domków, w któ-
rym mieszkają dzieci. 

Wymiana miała także charakter rozrywkowo - 
kulturalny. Uczestnicy wyjechali na cały dzień na wy-

cieczkę do Krakowa. W Oświęcimiu po zwiedzaniu 
Zamku mieli okazję spotkać się tam z prezydentem 
miasta, panem Januszem Chwierutem. Był również 
czas na wspólne grillowanie w Wiosce Dziecięcej wraz 
z dziećmi tam mieszkającymi i prażone przygotowane 
przez polskich uczestników.  

Zwiedziliśmy wspólnie „Auschwitz Labirynt” 
byłego więźnia prof. Mariana Kołodzieja Nr 432 we 
franciszkańskim klasztorze Maksymiliana Kolbego  
w Harmężach. Udaliśmy się także do Bochni, gdzie 
uczestnicy mogli obejrzeć najstarszą w Polsce kopalnię 
soli. Pobyt w kopalni był bardzo atrakcyjny, gdyż wy-
korzystano wiele środków multimedialnych. W prze-
rwie na placu zabaw niektórzy uczestnicy grali w piłkę 
lub zjeżdżali ze zjeżdżalni, na którą należało najpierw 
wspiąć się po stu schodach.  

Ostatniego dania wymiany w obozie odbyło 
się spotkanie, podczas którego w obecności pracowni-
ków pracowni konserwatorskiej pan dyrektor Andrzej 
Kacorzyk podziękował młodzieży za wspólne prace na 
terenie Muzeum Auschwitz - Birkenau. Wieczorem 
dzieci z Wioski Dziecięcej podziękowały uczestnikom 
wymiany za przeprowadzone prace na terenie ośrodka 
w Rajsku.   

W wymianie brało udział 41 uczestników. Pro-
jekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży. Jestem przekonany, że spotka-
nia tego typu są bardzo pouczające zarówno dla mło-
dzieży z Polski, jak i z Niemiec. Zwiedzając obóz, pra-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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AUSCHWITZ - TRUDNE PYTANIA 

cując przez dwa tygodnie na terenie miejsca pamięci, 
analizując to, co tam się wydarzyło, można wiele prze-
myśleć i zrozumieć. Narody powinny zbliżać się do 
siebie, aby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło. 
Wśród uczestników z Niemiec byli również uchodźcy, 
którzy uświadomili sobie, że to, co dzisiaj się dokonuje, 
czyli że oni w XXI wieku muszą opuszczać swój kraj, 
jest też nie w porządku. 

Wspólne poznawanie i badanie przeszłości jest 
podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. 
Odwiedzanie miejsca pamięci hitlerowskiego terroru w 
Auschwitz i wspólne spotkania tutaj umożliwiają mło-
dzieży uczenie się z historii na rzecz wspólnej europej-
skiej przyszłości. Mają ogromny wpływ na wzajemne 
poznawanie się i porozumienie naszych narodów. Dla-
tego tak wielkie znaczenie ma cytat, który znajduje się 

przy wejściu do Auschwitz Memorial / Muzeum Au-
schwitz: „Naród, który zapomina o swojej historii, mo-
że być skazany na jej powtórne przeżycie.” 

 
Tekst i zdjęcie 

ks. Marian Skóra 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

 29 kwietnia 2016 roku grupa uczniów zaanga-

żowanych w projekt pt. „Auschwitz – nie możemy za-

pomnieć” udała się pod opieką pani Marty Chrapczyń-

skiej oraz pani Kamili Dudkiewicz do Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tym razem zwiedzili-

śmy wystawę poświęconą zagładzie Żydów w czasie II 

wojny światowej.  

 Przewodnik bardzo ciekawie i dokładnie opo-

wiadał o losach ludności żydowskiej wywiezionej do 

obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Zaraz po 

wejściu do jednego z bloków usłyszeliśmy śpiew. Była 

to żydowska modlitwa śpiewana po hebrajsku. Żydzi 

odmawiali ją w sytuacjach trudnych, a według relacji 

byłych więźniów także w wagonach, które wiozły ich 

do obozu. Kolejna sala prezentowała zdjęcia i filmy  

z przedwojennego życia Żydów z całej Europy. Widzie-

liśmy ludzi tańczących, śpiewających, pracujących,  

z rodzinami, wypoczywających na wakacjach,  pełnych 

radości i beztroski. Wyświetlały się także portrety ro-

dzinne oraz zdjęcia znanych osób wyznających religię 

żydowską. Kolejne sale przedstawiały fotografie wyko-

nane już po wybuchu wojny. Wysłuchaliśmy także hi-

storii tych, którzy ocaleli z Holokaustu. Opowiadali  

o losach swoich rodzin, o trudnościach i przeciwno-

ściach losu, z którymi musieli się zmierzyć.  

W sali, która obudziła we mnie najwięcej emo-

cji, znajdowały się rysunki dzieci z getta w Terzinie  

w Czechach. Artystka z Izraela spędziła w tym miejscu 

wiele miesięcy, kopiując dokładnie te dziecięce obrazki 

na ścianach, framugach drzwi i okien. Układają się one 

chronologicznie – od czasów pełnych beztroski i szczę-

ścia do czasu smutku, strachu i śmierci. Dzieci rysowa-

ły to, co widziały i czuły, a ich małe arcydzieła są jedy-

nym śladem, jaki po nich pozostał. Na ostatniej ścianie 

przekopiowane zostały fragmenty laurek oraz rysun-

ków wykonanych przez całe rodziny.  

Na podsumowanie zwiedzania udaliśmy się do 

sali refleksji, gdzie mogliśmy wysłuchać odpowiedzi na 

pytania, które od wielu lat nurtowały i nadal nurtują 

ludzkość. Są to między innymi: „Gdzie był Bóg w cza-

sie Holokaustu?”, „Czy zagłada odbyłaby się bez 

udziału Adolfa Hitlera?”, „Jak Kościół podchodził do 

sprawy Holokaustu?”. Mogliśmy wysłuchać wypowie-

dzi teologów, księży, rabinów oraz ludzi, którzy ocaleli 

z Zagłady. Jednak nie na wszystkie pytania można od-

powiedzieć jednoznacznie, więc nadal musimy uczyć 

się na błędach przeszłości i samodzielnie poszukiwać 

rozwiązania niełatwych dylematów.  

 

Alicja Stężowska 

 

 

 
 

„Pamiętajcie tylko, że byłem niewinny 

i że tak jak wy, dzisiejsi śmiertelni, 

też miałem twarz naznaczoną  

gniewem, litością i radością, 

po prostu zwykłą, ludzką twarz!” 

 
Benjamin Fondane, zamordowany  

w Auschwitz-Birkenau, 1944 r. 
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SUKCES KASI SOKAL  

W KONKURSIE GIMNAZJALNY POLIGLOTA 

Uroczyste wręczenie na-
gród zwycięzcom Konkursu An-
gielsko-Niemieckiego Gimnazjalny 
Poliglota odbyło się 29 kwietnia 
2016 roku. Z przyjemnością infor-
muję, że zwycięzcą konkursu zosta-
ła uczennica naszego gimnazjum – 
Katarzyna Sokal z klasy 3Ga. 

Konkurs organizowany jest 
przez Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego i Technicznych pod 
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Małopolskiego Jacka 
Krupy i Starosty Oświęcimskiego 
Zbigniewa Starca. Była to już 
czwarta edycja tego konkursu, jed-
nakże po raz pierwszy uczestniczyli 
w nim uczniowie nie tylko z powia-
tu oświęcimskiego, ale również  

z powiatów sąsiadujących, tzn. bie-
ruńsko–lędzińskiego, chrzanow-
skiego, wadowickiego, pszczyńskie-
go, bielskiego oraz jaworznickiego. 
Konkurs został przeprowadzony 
dwuetapowo. Pierwsza część odby-
ła się w grudniu 2015 roku i wzięło 
w niej udział aż 531 uczniów z 36 
szkół gimnazjalnych. Na podstaw-
nie wyników z pierwszego testu 
wyłoniono uczestników drugiego 
etapu – trzech najlepszych uczniów 
z każdej szkoły. Wśród 115 uczest-
ników znaleźli się nasi uczniowie: 
Katarzyna Sokal, Dawid Górski 
oraz Aleksandra Szafron. Cała trój-
ka doskonale poradziła sobie z te-
stem obejmującym dwujęzyczne 
zadania. Kasia Sokal okazała się być 
najlepszą spośród najlepszych, na-

tomiast Ola i Dawid otrzymali wy-
różnienia za wysoki poziom prac 
konkursowych. Serdecznie gratulu-
jemy naszym laureatom i życzymy 
dalszych sukcesów! 
 

 
Tekst i zdjęcie  

Justyna Kościelnik 

29 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste 

pożegnanie tegorocznych maturzystów. Były to dla nich 

ostatnie chwile spędzone w murach tej szkoły.   

O godzinie 13:30 w nowym kościele rozpoczęła 

się akademia, którą przygotowali uczniowie klas drugich 

liceum. Uroczystość otworzyły humorystyczne scenki  

z życia szkoły widziane oczami byłych uczniów – senio-

rów. Następnie  tradycyjnie rozdano Złote Latawce. Wyło-

niono zwycięzców w różnych kategoriach, np. „Złota 

rączka”, „ Największy progres” czy „Papużki nierozłącz-

ki”. Później odbyła się oficjalna część uroczystości,  

w czasie której nagrodzono najlepszych i wyróżniających 

się uczniów. Wręczono również listy gratulacyjne rodzi-

com i podziękowano im za zaangażowanie w pracę na 

rzecz szkoły. Na koniec uroczystości głos zabrała przed-

stawicielka maturzystów, Karolina Szałaśny, która  

w imieniu wszystkich absolwentów podziękowała nau-

czycielom za ich trud i ciężką pracę. Następnie głos za-

brał dyrektor Zakładu Salezjańskiego, ksiądz Bogdan 

Nowak, a całość podsumował ksiądz dyrektor Zenon 

Latawiec. 

Maturzystom życzymy  odwagi i siły w pokony-

waniu trudności, powodzenia w dorosłym życiu oraz 

samych sukcesów – maturalnych oraz życiowych!!!  

 

Katarzyna Tatar, fot. Piotr Wilk 

 

OSTATNI DZIEŃ W SZKOLE 
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 Delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miej-
skich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stość rozpoczęła się od mszy św. w intencji ojczyzny 
w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Następnie ulicami Starego Miasta przeszła biało-
czerwona parada z udziałem m.in. kawalerzystów, 
harcerzy, uczniów oświęcimskich szkół, przedstawi-
cieli organizacji i stowarzyszeń, władz miasta, powia-
tu oraz posłów Zbigniewa Biernata i Marka Sowy. 
Parada zakończyła się tradycyjnie na placu Tadeusza 
Kościuszki, gdzie uczestnicy obchodów złożyli na 
Grobie Nieznanego Żołnierza kwiaty i wieńce. 

  
K.S. 

Fot Maria Kramarczyk 

CO WARTO WIEDZIEĆ O 3 MAJA? 
Co roku uroczyście obchodzimy w Polsce 

Święto Konstytucji 3 Maja. Chociaż znajomość rodzi-
mej historii jest wśród współczesnych Polaków z roku 
na rok mniejsza, to większość z nas uważa, że wiedza  
o przeszłości jest nam potrzebna. Do przełomowych 
wydarzeń w dziejach naszego narodu Polacy zaliczają: 
chrzest Polski, uchwalenie Konstytucji 3 maja i bitwę 
pod Grunwaldem. O ile jednak daty: 966 i 1410 są pra-
widłowo kojarzone z wydarzeniami historycznymi, to 
niewielu z nas potrafi powiedzieć, co ważnego wyda-
rzyło się w 1791 roku.  

225 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czterolet-
ni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę 
rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja  
3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Euro-

pie ustawą regulującą organizację władz państwowych 
oraz prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą 
ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na 
wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wie-
ki dominowała zasada „liberum veto”. 

W XVIII wieku państwo polskie przeżywało 
kłopoty. Władza królewska była bardzo słaba. Sytuację 
tę wykorzystali sąsiedzi Polski – Austria, Rosja i Prusy. 
Kraje te porozumiały się i dokonały I rozbioru Polski. 
Miało to miejsce w roku 1773. Znaleźli się wówczas 
Polacy, którzy widzieli grożące niebezpieczeństwo 
utraty niepodległości. Byli to między innymi twórcy 
konstytucji: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy 
Potocki oraz Stanisław Małachowski - marszałek sej-
mu. Prace prowadzone były pod patronatem króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego.  

Konstytucja 3 maja dokonywała zasadniczej 
przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzecz-
pospolitej. Postanowienia Konstytucji centralizowały 
państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, 
wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię 
panującą uznano katolicyzm przy tolerancji dla innych 
uznawanych przez państwo wyznań. Konstytucja 
wprowadziła trójpodział władzy. Władzę ustawodaw-
czą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający 
się z Sejmu oraz Senatu. Zniesiono liberum veto, a de-
cyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Ka-
dencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane 
były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm 
w celu „poprawy konstytucji”. 

Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz 
z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu 
ministrów, którzy odpowiadali przed Sejmem za pod-
pisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym 
Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, 
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ministrów, urzędników i oficerów, a w razie wojny 
sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Aby 
zapewnić ciągłość władzy i wzmocnić pozycję króla, 
zniesiono wolną elekcję - po śmierci Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko  
w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała 
wybierać nową dynastię. 

Zgodnie z duchem oświecenia twórcy konsty-
tucji chcieli stworzyć państwo bardziej sprawiedliwe, 
oparte na solidarności. W tym celu ograniczono rolę 
magnaterii, starano się ukrócić przekupstwo. Mieszcza-
nom nadano prawo nabywania dóbr ziemskich  
i uzyskiwania szlachectwa. Utrzymując poddaństwo 
chłopów, konstytucja pozbawiała jednak szlachtę pra-
wa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyj-
mując ich „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. 

Zmiany wprowadzone przez nową konstytucję 
były przełomowe. Reakcja państw europejskich poka-
zała, że słusznie sądziliśmy, iż to wzmocni Polskę. Au-
torzy konstytucji uważali, że pozwoli ona zerwać ze 
słabością państwa. Ale to nie było na rękę ani Rosji, ani 
Prusom. Przeciwko nowej ustawie zasadniczej wystąpi-
ła także magnateria, która w miasteczku Targowica 
ogłosiła - zawiązaną wcześniej w Petersburgu - konfe-
derację przeciwko królowi i konstytucji, wzywając ca-
rycę do udzielenia zbrojnej pomocy celem przywróce-
nia dawnej formy rządów w Rzeczypospolitej. Wskutek 
interwencji wojsk carycy Katarzyny II obóz patriotycz-
ny poniósł klęskę i wycofał się z wprowadzonych 

zmian. Wkrótce nastąpił II rozbiór Polski. 
Według prof. Henryka Samsonowicza, Konsty-

tucja 3 maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, 
bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zda-
niem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: 
właśnie 3 maja 1791, 11 listopada 1918 oraz 4 czerwca 
1989 roku. Rocznicę uchwalenia Konstytucji świętuje-
my w naszym kraju od 1919 r. Po II wojnie światowej 
władze komunistyczne zniosły święto Konstytucji. Po-
nownie ustanowiono je w 1990 roku. 

3 maja to równocześnie święto narodowe i ko-
ścielne. Obchodzimy wtedy uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski na pamiątkę ślubów kró-
la Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej. 1 kwietnia 
1656 r. polski król oddał kraj pod opiekę Bogurodzicy 
Dziewicy i obrał Ją Królową Polski. Ten fakt jest dowo-
dem głębokiej wiary narodu w szczególną opiekę Bożą, 
jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednic-
twem Matki Bożej.  

Warto wiedzieć także, że 3 maja to Dzień Słoń-
ca, Dzień Chorych na Astmę i Alergię oraz Dzień bez 
Komputera. To dodatkowy pretekst, by pierwszy majo-
wy weekend spędzić poza domem i we wspólnocie – 
rodzinnej, lokalnej czy religijnej - cieszyć się zarówno 
wolnym czasem, jak i wywalczoną przez pokolenia 
niepodległością. 
 

K.S. 

ŚWIĘTO MŁODYCH - SAVIONALIA 

6 maja 2016 r. o godzinie 16 ponad sześćdzie-
sięciu uczestników razem z opiekunami wyjechało do 
Krakowa na Savionalia. Około godziny 17:30 dotarli-
śmy na Łosiówkę, gdzie rozpoczęła się prezentacja po-
szczególnych placówek. Każda grupa wykonywała 
wymyślony przez siebie taniec, piosenkę lub pokaz 
akrobatyki. Następnie udaliśmy się na adorację, po 
której czekała nas niespodzianka - film nagrany przez 
panią Kasię, która rysuje piaskiem. Na zakończenie 
dnia ks. Wojciech Krawczyk skierował do nas słówko  
i po krótkiej modlitwie udaliśmy się na nocleg.  

Drugiego dnia odbył się Turniej Dominikowy. 
Drużyny z poszczególnych placówek rywalizowały 

między sobą w  konkurencjach, takich jak łowienie ry-
bek czy rzucanie mydłem. Kolejnym punktem progra-
mu było Boskie City Game, a w międzyczasie na Ło-
siówce odbywały się różne imprezy, m.in „Scena dla 
Ciebie”, „Chusteczka” oraz koncerty. Około godziny 
22:30, gdy zakończył się ostatni występ, słówko na do-
branoc skierował do nas ks. inspektor Dariusz Barto-
cha.  

Niedzielę rozpoczęliśmy od wspólnej modli-
twy. Następnie udaliśmy się na spotkanie z wolonta-
riuszami ŚDM, którzy przyjechali z Argentyny, Brazy-
lii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Nowej Zelandii. 
Wolontariusze mówili między innymi o tym, w jaki 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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sposób znaleźli się w Polsce i czym są dla nich Świato-
we Dni Młodzieży. Po spotkaniu uczestniczyliśmy we 
Mszy świętej, na której ks. inspektor udzielił błogosła-
wieństwa nowym misjonarzom. Kolejnym punktem 
tego wspaniałego święta było wręczenie nagród oraz 
tańce integracyjne. W tym roku puchar Savionaliów 

zdobyło Oratorium z Rzeszowa. Podczas całej impre-
zy panowała miła i przyjazna atmosfera, poznaliśmy 
nowych kolegów i koleżanki, a przede wszystkim 
świetnie się bawiliśmy. Do zobaczenia za rok! 

 
 

Julia Zięciak 
Fot. Oratorium  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

 W 1997 r. w Berlinie po raz 
pierwszy odbyła się Noc Muzeów. 
Impreza ta cieszyła się dużym po-
wodzeniem, dlatego też postano-
wiono zorganizować ją również  
w innych miastach.  

W tym roku salezjanie po-
nownie zaprosili Państwa do siebie. 
Niektórzy kolejny raz odwiedzili 
Zakład Salezjański. Na początku 
wszyscy goście zgromadzili się  
w nowym kościele. W imieniu sale-
zjanów witał ich ks. Andrzej Po-
licht, dyrektor Oratorium św. Jana 
Bosko. Następnie nasi goście zapo-
znali się z historią miejsca, do któ-
rego w 1898 r. przybyli salezjanie. 
Później, podzieleni na grupy, wyru-
szyli na zwiedzanie Zakładu Sale-
zjańskiego. Towarzyszyli im prze-
wodnicy. Byli nimi wolontariusze  
z Oratorium św. Jana Bosko. A co 
można było zobaczyć? Zwiedzający 
Zakład Salezjański mogli obejrzeć 
zdjęcia, które przedstawiają historię 
miasta i salezjanów. Mieli również 
możliwość wejścia do kaplicy do-
mowej. Znajduje się w niej figura 
Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Do Oświęcimia przywiózł ją 
w 1904 r. bł. Michał Rua, bezpo-

średni następca św. Jana Bosko. 
Udostępniono także do zwiedzania 
kaplicę św. Jacka. Można było zejść 
do jej krypty, gdzie znajdują się, 
odpowiednio zabezpieczone, ludz-
kie szczątki. Na trasie zwiedzania 
znalazł się również bunkier z cza-
sów II wojny światowej. Wybudo-
wali go Niemcy jako schron. Można 
było zobaczyć także odlewnię, sto-
larnię i ogród. 

Mamy nadzieję, że po raz 
kolejny sprostaliśmy oczekiwaniom 
naszych gości. Dziękujemy, że ze-

chcieli Państwo znowu tak licznie 
odwiedzić Zakład Salezjański. 
Przyszło bowiem ok. tysiąca osób. 
Być może jeszcze kiedyś się spotka-
my. I to nie tylko podczas Nocy 
Muzeów. Może będzie to Salezjań-
ski Piknik Rodzinny, Oratoryjny 
Czwartek lub pielgrzymka. Do zo-
baczenia więc na salezjańskim szla-
ku!   
 

 
Renata Jarnot 

fot. Alicja Stężowska 

NOC MUZEÓW PO RAZ TRZECI 

RADOŚĆ, TANIEC, MUZYKA I ŚPIEW... 

 W sobotę 21 maja na terenie Zakładu Salezjań-

skiego w Oświęcimiu odbył się VII Salezjański Piknik 

Rodzinny pod hasłem „Rodzina największą wartością”, 

którego organizatorami byli: salezjanie,  rodzice, Orato-

rium św. Jana Bosko, nauczyciele i uczniowie. Wyda-

rzenie to mogło się odbyć dzięki wielu sponsorom,  

którzy byli bardzo hojni i którym serdecznie dziękuje-

my. Przygotowania trwały od kilku miesięcy. W tym 

roku towarzyszyła nam wyjątkowo piękna, słoneczna 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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pogoda, niesamowita ilość gości i jak zawsze: radość, 

taniec, muzyka i śpiew. Prowadzącym imprezę był 

niezawodny i niezastąpiony ks. Andrzej Policht.  

 O godzinie 14.00 piknik wystartował. Uroczy-

stego otwarcia dokonali: przedstawiciele władz mia-

sta, dyrektor szkoły i rodzice. Tradycyjnie rozpoczęli-

śmy tańcem „belgijskim”, który wraz z innymi tańca-

mi integracyjnymi towarzyszył nam podczas pikniku. 

Na początku wystąpiła orkiestra szkolna pod batutą 

ks. dyr. Zenona Latawca. Program artystyczny był 

bardzo bogaty i nie pozwalał się nudzić. Do głównych 

atrakcji należały m.in. występy mażoretek z Polanki 

Wielkiej, Szkoły Tańca „Astra” z Oświęcimia, pokazy 

robotyki i straży pożarnej, jazda konna oraz koncerty: 

Patrycji Brody, Grzegorza Buchty, Karoliny Obstar-

czyk, występy zespołu „Cantare” oraz uczniów i nau-

czycieli naszej szkoły. Mocnym i głośnym akcentem 

był wjazd około 150 motocykli.  

 Wśród gości były całe rodziny, gdyż oferowa-

liśmy atrakcje dla dorosłych i dzieci. Milusińscy mogli 

zabawić się na zjeżdżalni, trampolinie, skorzystać  

z malowania twarzy. Dla nich również samorząd ucz-

niowski zorganizował ciekawe zajęcia na korytarzu  

i w świetlicy szkolnej. Można było kupić fanty, a każ-

dy los wygrywał. Było też „coś dla ciała”: smaczne 

ciasta, dania z grilla i napoje. Na koniec odbyło się 

losowanie głównych nagród, z których najważniejsze 

to: pielgrzymka do Włoch i zestaw ogrodowy.  

 Piknik zakończył się po godz. 22.00 i należał 

do bardzo udanych. Zebrane fundusze pozwolą po-

móc wielu potrzebującym. Serdeczne Bóg zapłać! mó-

wimy wszystkim, którzy przyczynili się do organiza-

cji tego wspaniałego wydarzenia. Do zobaczenia za 

rok!   

 

 

Maria Wilczak 

Fot. ks. Ryszard Szymeczko 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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NA PRZEŁAJ :) 

Przegląd wydarzeń sportowych  

 12 kwietnia 2016 roku tere-
ny boiska naszej szkoły oraz bulwa-
ry nad Sołą były miejscem, gdzie 
rozegrały się zawody sportowe  
w biegach przełajowych. Do rywali-
zacji przystąpili uczniowie szkół 
średnich z powiatu oświęcimskie-
go. Zaangażowani w pomoc ucz-
niowie wraz z opiekunem, panem 
Stanisławem Laskowskim, już od 
rana w strugach deszczu przygoto-
wywali trasy biegowe. Uczestnicy 
podzieleni na grupy ze względu na 
wiek i płeć rozpoczęli zmagania  
o godzinie 10.00. Dziewczęta miały 
do pokonania trasę długości ok. 800 
m natomiast chłopcy 1200 m. Po 
pokonaniu trasy na wszystkich za-

wodników czekała nagroda w po-
staci gorącej herbaty.  Pierwsze trój-
ki z poszczególnych grup otrzyma-
ły medale i awans do następnego 
etapu zawodów. Z naszych repre-
zentantów tylko Klaudia Stanclik  
z klasy 2 b LO  i Dominik Juroszek 
z klasy 1 sos wywalczyli awans  
i pięknym stylu po zaciętej i emo-
cjonującej walce wygrali w swoich 
przedziałach wiekowych, zdoby-
wając złote medale. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy występu, 
a organizatorom dziękujemy za 
pomoc i czekamy na kolejne sporto-
we emocje.    
 

Tekst i zdjęcie Stanisław Laskowski 

SOCCERCUP 2016 

 W dniach 20 i 21 maja odbył się międzynaro-
dowy integracyjny turniej piłki nożnej „Soccercup 
2016“. Naszą szkołę reprezentowali: Dominika Jarosz, 
Natalia Kowalczyk, Adam Brady, Jakub Mołdoch, Szy-
mon Matyszkiewicz, Igor Trethan, Grzegorz Pociennik, 
Mikołaj Gąsior, Marcin Klęczar i Wojciech.Sikora Za-
wodnicy rywalizowali w dwóch grupach, z których 
dwie najlepsze drużyny przechodziły do wielkiego 
finału. Drużyny składały się z dwóch zawodników. 
Nasza szkoła jako jedyna wystawiła damską reprezen-

tację. Wszyscy walczyli o zwycięstwo. Adam Brady 
strzelił 20 bramek, lecz tylko jednej z naszych drużyn 
udało się wygrać w swojej grupie. Do wielkiego finału 
awansowali Wojciech Sikora i Marcin Klęczar, zajmu-
jąc ostatecznie 5 miejsce.  
 Turniej zorganizowany był przez grupę z  Ha-
noweru oraz przez Urząd Miasta Oświęcim. Na zdję-
ciu nasi reprezentanci z panem Markiem Tarnowskim 
– naczelnikiem wydziału promocji miasta. 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 
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W Myślenicach 14 maja 2016 odbyły się XXIV 
Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Nie za-
brakło tam naszej dzielnej drużyny w składzie: Mate-
usz Malcher z klasy 3 tps (kapitan), Natalia Kliś, Alek-
sandra Pająk, Małgorzata Banach z klasy 1Lb oraz Sara 
Sereś z klasy 1Lc. 

Po złożonym z 25 pytań teście wyboru oraz 
trzech konkurencjach praktycznych, podczas których 
zawodnicy musieli sobie poradzić z dwiema ofiarami 
upadku z wysokości, atakiem padaczki połączonym  
z urazem głowy oraz resuscytacją krążeniowo-
oddechową z wykorzystaniem automatycznego defi-
brylatora, pozostało już tylko cierpliwe oczekiwanie na 
werdykt komisji sędziowskiej. Ku naszej radości był on 
dla nas bardzo korzystny. Pierwsze miejsce w rejonie 
oświęcimskim dało nam puchar i przepustkę do etapu 
okręgowego (czyli inaczej mówiąc - wojewódzkiego).  

XXIV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomo-
cy PCK rozgrywały się w dniach od 21 do 22 maja bie-
żącego roku w Mszanie Dolnej. W tym etapie uczestni-
czyło 12 drużyn z całego województwa małopolskiego, 
które zwyciężyły w rozgrywkach rejonowych i strefo-
wych. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku 
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK, zaś wszystkie 

konkurencje odbywały się w różnych publicznych 
miejscach na terenie całej miejscowości. Na jednej ze 
stacji była jak zwykle teoria. Oprócz testu było jeszcze 
pięć zainscenizowanych wypadków. Do najciekaw-
szych należało zderzenie motocykla z samochodem 
prowadzonym przez kobietę w zaawansowanej ciąży. 

Zaś do najbardziej nietypowych sytuacja, w której dru-
żyna miała kontakt ze świadkiem wypadku jedynie za 
pośrednictwem walkie-talkie. Należało dowiedzieć się 
wszystkiego na temat stanu osoby poszkodowanej, 
powiadomić pogotowie ratunkowe, a przede wszyst-
kim na bieżąco instruować niekompetentną osobę, jak 
udzielić pierwszej pomocy.  

Wieczorem po zakończeniu wszystkich konku-
rencji i pysznym posiłku drużyna zdecydowała się na 
wcześniejszy powrót do Oświęcimia. Ominęła nas wie-
czorna impreza przy ognisku oraz oficjalne ogłoszenie 
wyników następnego dnia rano. Ale za to dotarliśmy 
na godzinę dwudziestą na odbywający się w naszej 
szkole Piknik Rodzinny. 

O wynikach zostaliśmy poinformowani telefo-
nicznie dopiero w poniedziałek 23 maja rano. Tym ra-
zem udało nam się wywalczyć VIII miejsce ze stratą 
zaledwie 28,6 punktu do zwycięzcy, czyli X LO z Kra-
kowa, które uzyskało 261,4 punktu. Ponieważ Sara Se-
reś przystępowała w sobotę do Sakramentu Bierzmo-
wania, a Małgorzata Banach musiała wystąpić podczas 
pikniku, do drużyny dołączyli: Aleksandra Zajas oraz 
Bartłomiej Walusiak z klasy 1Lb. Opiekunem drużyny, 
kierowcą i jednocześnie autorem niniejszej relacji był 
Jerzy Orłoś.  
PS. Cała ekipa serdecznie dziękuje księdzu dyrektorowi Jano-
wi Urbańczykowi za dwukrotne udostępnienie wygodnego  
i niezawodnego środka transportu w postaci Opla Vivaro. 

 
Tekst i zdjęcia Jerzy Orłoś 

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK 
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 Z życia Oratorium św. Jana Bosko  

SALEZJAŃSKIE IGRZYSKA W BRATYSŁAWIE 
 W dniach 4 – 9 maja odbyły się Międzynarodo-
we Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Bratysławie 
oraz Wiedniu. Wzięła w nich udział oświęcimska dru-
żyna futsalu. Piłkarki broniły 3 miejsca zdobytego na 
ubiegłorocznych mistrzostwach w Turynie, niestety 
zostały pokonane przez reprezentacje Słowacji i Hiszpa-
nii oraz jeszcze jedną drużynę z Polski.  
 Oficjalne rozgrywki w 4 różnych dyscyplinach 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy) 
rozpoczęły się 5 maja. Tego samego dnia pod wieczór 
odbyło się otwarcie igrzysk, na którym można było po-
dziwiać występy taneczne, muzyczne, artystyczne oraz 
prezentacje dwunastu państw biorących udział w PGSI 
2016. Przez następne dwa dni poszczególne reprezenta-
cje mierzyły się w kilku konkurencjach, by powoli dą-

żyć do finałów. Ten krótki czas sprzyjał integracji oraz 
nawiązaniu przyjaźni nie tylko między rodakami z róż-
nych części Polski, ale i między zawodnikami z różnych 
krajów. Wolny czas można było wykorzystać również 

na zwiedzaniu Bratysławy, w której odbywały się me-
cze.  
 8 maja nadszedł czas na ostateczne rozgrywki  
i wyłonienie zwycięzców. Po pełnych emocji spotka-
niach na boisku sportowcy mieli okazję zwiedzić Wie-
deń, a następnie udali się do Unterwaldersdorfu, gdzie 
odbyło się zakończenie igrzysk uwieńczone pokazem 
sztucznych ogni.  
 Pomimo tego, że oświęcimiankom nie udało się 
stanąć na podium, sam wyjazd był niezwykłym do-
świadczeniem. Zwycięstwa i porażki, nowe przyjaźnie 
oraz piękno miast organizujących zawody na długo 
pozostaną w ich pamięci. Nie można nie wspomnieć też 
o wolontariuszach, którzy poświęcili swój czas na po-
moc w organizacji PGSI, pomoc drużynom oraz dopin-
gowanie i wspieranie ich w czasie meczy. Teraz pozo-
staje tylko trenować do następnych mistrzostw, aby 
móc wrócić ze złotem!  

 
Kamila Klimza,  
fot. Oratorium 

SETNY CZWARTEK ORATORYJNY JUŻ NIEBAWEM 
 Projekt Czwartków Oratoryjnych trwa już trzy 
lata. W tym czasie bardzo się rozwinął. Pierwsze kon-
certy miały miejsce na drewnianym podeście w kawia-
rence oratorium. Z racji coraz większego zainteresowa-
nia „czwartkowa scena” została przeniesiona do sali 
rekreacyjnej. Aż wreszcie dzięki funduszom pozyska-
nym od sponsorów możemy słuchać koncertów i oglą-
dać przestawienia teatralne w czwartkowe wieczory  
w sali kameralnej. Oprócz tego, że zmieniło się miejsce 
Czwartków Oratoryjnych, to również co roku zmieniają 
się nasi występujący. Gościmy zarówno zespoły ama-
torskie, jak i profesjonalistów, możemy posłuchać wy-
stępów solowych, duetów czy też większych zespołów. 

Czwartki Oratoryjne to nie tylko koncerty, ale również 
przedstawienia teatralne i wieczorki z poezją. Występu-
jący są uczniami naszej szkoły, byłymi wychowankami 
salezjańskimi, przyjaciółmi oratorium, wolontariusza-
mi, animatorami lub po prostu miłośnikami dobrej mu-
zyki, teatru, poezji . 
 W imieniu całej społeczności oratorium chciała-
bym wszystkich serdecznie zaprosić na Setny Czwartek  
Oratoryjny, który odbędzie się 23 czerwca o godzinie 
19. Będzie to specjalny koncert, różniący się od pozosta-
łych nie tylko z powodu rozpoczynających się wakacji.  
Do zobaczenia! 

 Żaneta Flasz 
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ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI 
 Jak powszechnie wiadomo, kawiarenka orato-
ryjna cieszy się dużym powodzeniem i jest codziennie  
odwiedzana przez sporą liczbę uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły, głównie na długiej przerwie. Każdego 
dnia od godziny 16:00 do 18:30  kawiarenka otwarta jest 
również dla dzieci ze szkoły podstawowej, a od godzi-
ny 18:00 do 20:00 dla młodzieży z gimnazjum i szkoły 
średniej. 
 Odwiedzający kawiarenkę nie mają prawa się 
nudzić, gdyż codziennie dzieje się tam coś ciekawego. 
Każdy dzień toczy się zgodnie z ustalonym porządkiem 
i planem dnia. Od 16:00 do 16:30 jest pora nauki - dzieci 
wraz z wychowawcami odrabiają zadania domowe  
i przygotowują się na następny dzień do szkoły. Po wy-
pełnieniu szkolnych obowiązków przychodzi czas na 
zabawę. W słoneczne dni wychodzimy na boiska szkol-
ne i rozgrywamy mecze w piłkę nożną, koszykówkę 
czy siatkówkę. Bawimy się również w zabawy, takie jak 
„Baba Jaga patrzy” czy „Murarz” i oczywiście w berka - 
świetną zabawę, którą znają chyba wszyscy ze swoich 

dziecięcych lat.  Jeśli pogoda nie pozwala wyjść na boi-
sko szkolne, wolny czas spędzamy w oratorium  
w Świecie Dziecka, grając w gry planszowe, piłkarzyki 
czy oglądając filmy. Po czasie zabawy przychodzi pora 
na zajęcia programowe. Codziennie te zajęcia są inne: 

plastyczne, muzyczne, religijne, sportowe i edukacyjne. 
Zawsze możemy dowiedzieć się czegoś nowego, po-
znać bliżej siebie i swoich kolegów oraz spędzić miło  
i przyjemnie czas. Dzieci ze szkoły podstawowej kończą 
dzień wspólną kolacją i wracają do domu. Natomiast 
młodzież gimnazjalna i uczniowie szkoły średniej roz-
poczynają popołudnie kolacją. Plan dnia dla młodzieży 
wygląda troszkę inaczej. Podczas wizyty w oratorium  
młodzież ma możliwość zrobienia zadania domowego  
z wychowawcami. Później jest czas wolny, podczas któ-
rego można pograć w gry planszowe czy karciane, za-
grać w bilard, piłkarzyki, poczytać książkę, obejrzeć 
film czy pójść na siłownię. 
 Jak widzicie, kawiarenka oratoryjna otwarta jest 
dla każdego. I Ty możesz znaleźć tutaj coś dla siebie. 
Zapraszamy Cię serdecznie. 

 
 

Tekst i zdjęcie Żaneta Flasz 

AKCJA „DECYDUJESZ, POMAGAMY” 

Do 8 czerwca trwa konkurs 
w sklepach TESCO pod hasłem 
„Decydujesz, pomagamy”. Orato-
rium św. Jana Bosko bierze udział  
w tej akcji. Nasz projekt „Boskie za-
jęcia w Oratorium” to możliwość 
kreatywnego, aktywnego i bezpiecz-
nego spędzania wolnego czasu po 
szkole dla dzieci i młodzieży. Będzie 
to czas wykorzystany w 100%,  

o nudzie nie ma mowy. Oratorium 
zaoferuje dzieciom i młodzieży co-
tygodniowe zajęcia plastyczne, mu-
zyczne, sportowe, religijne oraz dar-
mowe korepetycje prowadzone 
przez wolontariuszy. Uczestnicy 
zajęć w oratorium będą mogli od-
kryć i rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania oraz poznać nowych lu-
dzi. 

Jeśli chcielibyście nas wes-
przeć i sprawić, by w oratorium by-
ły naprawdę BOSKIE zajęcia, to 
zróbcie zakupy w dowolnym skle-
pie Tesco w Oświęcimiu lub  
w Brzeszczach, odbierzcie żeton  
i zagłosujcie na nas. Za wszystkie 
głosy bardzo dziękujemy ;- 

 
Żaneta Flasz 
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 Z życia parafii 

SPOTKANIE CZCICIELI MARYI   

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” - 
pod takim hasłem 14 maja 2016 r. oświęcimskie sanktua-
rium Wspomożycielki Wiernych gościło ponad 200-
osobową grupę uczestników ogólnopolskiego spotkania 
czcicieli Maryi Wspomożycielki. O godzinie 10.00 rozpo-
częliśmy w sanktuarium oficjalne powitanie wszystkich 
przybyłych grup i gości. Mogliśmy cieszyć się obecno-
ścią przedstawicieli przybyłych z takich miejscowości, 
jak: Rumia, Tolkmicko, Suwałki, Różanystok, Sokołów 
Podlaski, Warszawa, Czerwińsk, Płock, Żyrardów, Kato-
wice, Łódź, Kutno, Kielce, Poznań, Wrocław, Kraków, 
Przyłęków, Szczyrk i Oświęcim. Swoją obecnością za-
szczycił nas nieoczekiwanie ks. Tadeusz Rozmus - Rad-
ca Europy Północnej oraz księża inspektorzy: ks. An-
drzej Wujek, Ks. Dariusz Bartocha i ks. Jarosław Pizoń. 
Nie mniej radośnie przyszło nam powitać siostrę Annę 
Świątek – inspektorkę  prowincji wrocławskiej Sióstr 
Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, a także księży 
wikariuszy: Adama Popławskiego z Piły i ks. Adama 
Paszka z Krakowa.  

Po oficjalnym rozpoczęciu ks. dr hab. Wojciech 
Życiński SDB wygłosił referat pod tytułem: „Miło-
sierdzie Jego z  pokolenia na pokolenie”, precyzyjnie  
i rzeczowo ukazując „Maryi obraz Boga jako Ojca miło-
sierdzia”. Czas spotkania to również te mniej oficjalne 
punkty programu. O godz. 11.00 uczestnicy przenieśli 
się do świetlicy szkolnej, gdzie mieli możliwość do-
świadczyć „słodkiej gościnności” przygotowanej przez 
miejscowe  koło misyjne, róże różańcowe i członków 
ADMA.  

W kolejnej części spotkania uczestnicy mieli tak-
że okazję zapoznać się z miejscami kultu maryjnego  
w Inspektorii św. Jacka. I tak ks. Stanisław Oskwarek 
bardzo „obrazowo” zapraszał do Sanktuarium na Górce 
w Szczyrku. W kolejnej poobiedniej części spotkania ks. 
Zygmunt Kostka „zewidencjonował wota” przy obrazie 
Wspomożycielki w Krakowie na Dębnikach, gdzie wy-
prosił swoje powołanie Karol Wojtyła. Ks. Krzysztof Pi-
larz realnie przedstawił trudy pielgrzymowania do 

sanktuarium w Przyłękowie – ale także zaoferował usłu-
gi transportowe dla gorliwych i utrudzonych pielgrzy-
mów. Ks. Marek Głuch, skupiając się na miejscowym 
sanktuarium, pochwalił się błogosławionymi wycho-
wankami salezjańskimi - uczniami szkoły w Oświęci-
miu. 

W samo południe spotkaliśmy się na Eucharystii 
pod przewodnictwem ks. inspektora Dariusza Bartochy, 
podczas której homilię wygłosił ks. inspektor Andrzej 
Wujek. Liturgię i oprawę muzyczną całego spotkania 
przygotowali między innymi klerycy z WSDTS w Kra-
kowie, tworząc pogodny klimat wspólnego świętowa-
nia. Organizatorzy zadbali także, by nikt głodny nie 
wrócił do domu. Dzięki otwartości salezjańskiej kuchni 
wszyscy uczestnicy spotkali się na obiedzie, gdzie moż-
na było nie tylko się  posilić, ale także lepiej poznać, po-
rozmawiać, wymienić doświadczenia i zaproszenia. Na 
zakończenie o godz. 15.00 pobłogosławił nas dyrektor 
tutejszej wspólnoty, ks. Bogdan Nowak, potem jeszcze 
chwila „dla reporterów” i… następne spotkanie za rok 
w Rumii. 
 

Tekst i zdjęcia ks. Marek Głuch sdb 
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O przyjaźni 
 

Każdy z nas robi zakupy. Niektórzy to uwiel-
biają, inni z konieczności i niechętnie, bo – wiadomo – 
nie na wszystko można sobie pozwolić. Firmy rekla-
mowe prześcigają się w różnych pomysłach, aby zwa-
bić klientów i sprzedać dany produkt. I chociaż zdaje-
my sobie sprawę z tego, że reklama jest pewnego ro-
dzaju manipulacją, ulegamy jej chwytom.  

Dzieje się tak dlatego, że reklama kreuje ideal-
ny świat: kolorowy, świat ludzi zamożnych, zdrowych, 
przeważnie młodych, zadowolonych z siebie, uśmiech-
niętych. Do tego dynamiczna, wpadająca w ucho mu-
zyka i to wystarczy, byśmy ulegli tej wizji i zapragnęli 
wyglądać tak i żyć tak, jak ludzie z reklamy. To jest 
oczywiście pułapka. Często się przecież zdarza, że to, 
co oferuje reklama, jest zwykłym bublem albo z jakichś 
powodów nie spełnia naszych oczekiwań. Np. myjemy 
zęby tą wybielającą pastą do zębów, a one nie dosyć, że 
nie są białe, to jeszcze na dodatek zniszczyliśmy sobie 
szkliwo. Podpisaliśmy umowę z nową siecią telefonicz-
ną, ale zamiast zmniejszyć koszty, jak obiecywała re-
klama, płacimy więcej.  Skusiło nas ładne opakowanie, 
ale w środku nie znaleźliśmy tego, czego oczekiwali-
śmy. 

Podobne błędy popełniamy w ocenie ludzi. 
Koncentrujemy się na tym, co zewnętrzne, czyli na 
opakowaniu – na wyglądzie, ubiorze i – podobnie jak 

w reklamie – ulegamy pozorom. Wysoko 
stawiamy fizyczną atrakcyjność: przyku-
wają wzrok markowe ubrania, buty, to-
rebki.  Nic  
w tym dziwnego, taka jest nasza percep-
cja – odbieramy świat zmysłami, a jed-
nym  z  najważniejszych  zmysłów  jest 
wzrok. Ale stąd wynikają nasze pomyłki 
co  do  ludzi.  Opakowanie  wprawdzie 
atrakcyjne, ale w środku… nic ciekawe-
go. Poznana osoba nie ma nam nic mą-
drego do powiedzenia, skupiona na so-
bie nie jest w stanie nic od siebie dać, 
szuka kontaktu, ale tylko po to, żeby 
błyszczeć na tle innych.  
 Inny  błąd  polega  na  tym,  że 
przekreślamy z góry ludzi „zwykłych”, 
takich,  którzy nie brylują w towarzy-
stwie, trzymają się z boku, nie krzyczą 
„tu  jestem!”,  nie  imponują  strojem, 
smartfonem, krzykliwym makijażem. Po 
bliższym poznaniu okazuje się jednak, że 
w ich towarzystwie nie można się nu-
dzić, że warto im zaufać, że zawsze moż-
na na nich polegać. Te cechy nie są jed-
nak widoczne gołym okiem. Trzeba je 
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odkrywać powoli i przede wszystkim samemu umieć 
się otworzyć. Każdy przecież zgodzi się z tym, że waż-
niejsze jest to, co w środku. Opakowanie – choćby naj-
piękniejsze – wyrzucamy wreszcie do kosza, a chcemy 
się cieszyć zawartością.  

Może warto jeszcze raz z uwagą spojrzeć na 
swoich kolegów, koleżanki, na tych, których, wydawa-
łoby się, dobrze znamy. Wszyscy pamiętamy słowa  
z Małego Księcia: „Dobrze widzi się tylko sercem, naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  

Na koniec powiem o mojej pomyłce. To był 
początek roku szkolnego w pierwszej klasie liceum. 
Przyglądałam  się  nowym  twarzom  z  ciekawością. 
Wszyscy wydawali mi się tacy obcy, znałam tylko dwie 
lub  trzy  osoby.  Wśród  tych  „obcych”  zobaczyłam 
dziewczynę, która zrobiła ma mnie wyjątkowo złe wra-
żenie, wydała mi się jakaś dziwna i nie zamierzałam 
nawiązywać z nią żadnej bliższej znajomości. Stało się 
jednak inaczej. Zaprzyjaźniłyśmy się na długie lata. 
Potem jeszcze kilka razy przekonałam się, jak bardzo 
mylące może być pierwsze wrażenie. 

Niełatwo  znaleźć  prawdziwego  przyjaciela, 
niełatwo nie ulegać pozorom, niełatwo szukać prawdy  
i „patrzyć sercem”. Ale warto. Naprawdę.      

 
Nauczyciel 

FELIETON  
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