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WAKACJE, JUŻ WKRÓTCE WAKACJE... 

Wtedy gdy wyczerpujemy się 

Z miłości dla drugich 

Dzieje się cud 

Pomnożenia naszych sił 

I potrafimy dźwigać 

Prawdę o Miłości. 
Ks. Jan Twardowski 

Nie lubimy, gdy ktoś nam powtarza coś kilka 
razy, ale w tych dniach chętnie wsłuchujemy się w sło-
wo WAKACJE. Co dla mnie znaczy czas wakacji? Czy 
chodzi o kolejne dni bez szkoły, porannego apelu, 
szczęśliwego numerka, czasem zmartwionej miny wy-
chowawcy; bez ciężkiego plecaka, nerwowego czekania 
na autobus, który utknął w długim korku; bez pracy 
domowej, którą muszę napisać i co najważniejsze, bez 
konieczności porannego wstawania.? 

Czas wakacji to także wędrowanie po drogach 
życia. Na tej drodze zawsze jest obecny Bóg. Jest deli-
katny, dyskretny i zawsze kochający. Najmocniej Bóg 
przemawia do nas przez drugiego człowieka. Przeko-
nujemy się, że bardziej poznajemy swoje szczęście, gdy 
czujemy bliskość miłości Boga, który codziennie darzy 
nas swoim ufnym spojrzeniem, gdy stawia obok nas 
przyjaciół. 

Cuda wakacyjne to sprawy bardzo proste. To 
sytuacja, gdy biedronka usiądzie na twoim ramieniu  
i sprawdzi, co z ciebie za istota. To napotkane na szlaku 
wędrówki małe czarne żuczki, które mają swój cel i pro-
wadzą wytrwale swoje interesy. To nasze westchnienia, 
które są komplementami dla Boga za dar życia i piękno 
świata. Od wschodu słońca rozlegają się hymny poran-
ne ptaków: „Dobrze, że jesteś, Boże”. 

Podczas wakacji można ze spokojem przy-
mknąć oczy i pomyśleć o tych, którzy w tym roku 
szkolnym wiele nam pomogli, ofiarowali nam swój 
czas, a przede wszystkim serce „szczerozłote”. Dzięki 
nim jesteśmy trochę innymi ludźmi, mam nadzieję, że 
lepszymi, bardziej wrażliwymi.  

Światowe Dni Młodzieży to okazja, aby podzię-
kować za św. Jana Pawła II. Oczami wyobraźni zoba-
czyć stare fotografie przedstawiające ks. Karola Wojtyłę, 
który na Mazurach płynie przez piękne jeziora i rzeki, 
sprawuje z grupą swoich młodych przyjaciół Euchary-
stię, a innym razem siedzi w kajaku i w ciszy świątyni 
przyrody odczytuje psalmy. Może psalm 51 „Zmiłuj się 
nade mną Boże w miłosierdziu swoim …” . 

 

Oddając się rozważaniom, poszukuj trwałych 
odpowiedzi, takich na wiele lat, a najlepiej na całe życie. 
„Patrz, oto jest życie – to zadanie godne człowieka” – 
mówił Artur Schopenhauer. Leonardo da Vinci tłuma-
czył: „Pewnie łatwiej namalować ziemię i gwiazdy niż 
jedną ukrytą myśl człowieka”.  
 A Jezus mówi do mnie w wakacyjnej Ewangelii: 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28) Wakacyjny 
czas to zaproszenie skierowane do nas do spotkania  
z Bogiem, który nie obciąża, ale ukazuje, że to dzięki 
modlitwie przeżywanej w różnych formach możemy 
nabrać jeszcze więcej sił. 

 
Ks. Jan Dubas 

 

Modlitwa wakacyjna 
 

Naucz mnie, Panie, dobrze wypoczywać  

i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym 

umiał dostrzegać piękno przyrody, wspa-

niałość świata zwierząt, abym umiał za-

chwycać się otaczającym mnie światem, 

abym zawsze czuł się Twoim dzieckiem. 

Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeż-

dżają na wakacje, aby był to dla nich szczę-

śliwy czas. Pamiętaj o tych, dla których te 

wakacje nie będą łatwe z powodu choroby  

i innych braków w ich życiu. Ucz nas,  

jak dzielić się wzajemnie miłością.  

Za wszystko dzięki Ci, Panie. Amen 

https://pixabay.com 
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Wydarzenia z życia szkoły  

MUZYKA, KTÓRA DAJE RADOŚĆ I NADZIEJĘ 

  Z czego słynie na cały świat Polska? Oczywiście 
oprócz pięknych dziewczyn? Otóż z wielkim smutkiem 
trzeba stwierdzić, że z narzekania. Narzeka każdy, czy 
to mały czy duży. Weźmy pod uwagę zwykłą wyciecz-
kę. Zaraz po wejściu do autokaru niektórym nie pasuje 
miejsce siedzące, innym, że ktoś ich podsiadł, jeszcze 
innym, że na tyłach jest zimno lub że nie ma czym od-
dychać. Jednak przychodzi taki moment w życiu każde-
go człowieka, że trzeba się zdecydować: jechać czy nie 
jechać? I co zrobić z takimi ludźmi, którym wiecznie coś 
nie pasuje? Jeśli jest to na przykład szkolna orkiestra 
dęta, to najlepiej działa... muzyka. Gdy wszyscy zaczy-
nają grać, nic już im nie przeszkadza: ani południowy 
żar, ani pot, ani ponad dwie godziny dmuchania w in-
strumenty. 

Salezjańska orkiestra dęta „Sokoły” po raz kolej-
ny podbiła serca naszych wschodnich sąsiadów. Wszy-
scy doskonale wiedzą, jak obecnie wygląda sytuacja na 
Ukrainie. Trwa wojna, nie ustają konflikty, Ukraińcy 
walczą o wolność i podstawowe prawa człowieka. Nie 
da się opisać tego, co zwykli ludzie muszą tam przeży-
wać. Jak bardzo im ciężko, jak matki boją się o życie 
własnych dzieci, jak rodziny wiążą ledwo koniec z koń-
cem, a znikąd nie ma pomocy. W tej sytuacji postanowi-
liśmy zorganizować wyjazd orkiestry do Przemyślan 
niedaleko Lwowa, aby dać tam kilka koncertów „ku 
pokrzepieniu serc” i wlać w serca tych niewinnych ludzi 
choć odrobinę nadziei na przyszłość. Chcieliśmy poka-
zać, że jesteśmy razem z nimi, że ich wspieramy i że 
mogą na nas liczyć. 

Zaraz po Pikniku Rodzinnym sokolęta wyfrunę-
ły z gniazda, czyli ze swojej salezjańskiej siedziby  
i ruszyły na wschód w kierunku Ukrainy. Cała noc po-
dróży dała się we znaki nawet najwytrwalszym, ale cza-
su na odpoczynek nie było. Ledwo zdążył nas przywi-
tać ksiądz proboszcz w Przemyślanach, a już musieli-
śmy wyruszać do Lwowa, bo tam w samym sercu mia-
sta, na rynku pod ratuszem miał odbyć się nasz pierw-

szy koncert. Nikt nie pomyślał nawet, że nasza muzyka 
tak porwie tamtejszych mieszkańców i będą do samego 
końca nas oklaskiwać. Koncertowaliśmy ponad dwie 
godziny w promieniach zachodzącego słońca. Pomimo 
zmęczenia nie potrafiliśmy odmówić zachwyconym 
słuchaczom kolejnych bisów. W końcu jednak gospoda-
rze zaprosili nas do ratusza, abyśmy mogli z lotu ptaka 
podziwiać piękno Lwowa.  

Kolejny dzień zapowiadał się bardzo pracowi-
cie. Mieliśmy zaplanowane aż dwa koncerty. Pierwszy  
z nich odbył się w Uniowie, gdzie znajduje się klasztor 
studytów. Zostaliśmy tam przywitani równie ciepło  
i sympatycznie jak we Lwowie. Tamtejsi księża oprowa-
dzili nas po swoim klasztorze, pokazując, że nie liczy się 
to, jakiego wyznania jesteśmy, bo jest jeden Bóg, który 
kocha nas tak samo. Nasza muzyka wywołała tu wiele 
radości i przyciągnęła także dzieci z pobliskiej szkoły. 
Ale niestety, czas gonił i po chwili odpoczynku wyru-
szyliśmy z powrotem do Przemyślan. Tam czekała na 
nas niespodzianka. Ksiądz proboszcz zabrał nas na krót-
ką wycieczkę w przeszłość. Poznaliśmy historię kościo-
ła, który jest obecnie domem dla wielu katolików, bo 
oprócz parafii prężnie działa tam oratorium, gdzie dzie-
ci mogą spędzać czas wolny. To, ile wysiłku i pracy wy-
magało stworzenie tego miejsca praktycznie od zera, 
wie tylko ksiądz proboszcz, bo on dba o ten dom Boży 
już ponad 20 lat. Dlatego już teraz życzymy mu dużo 
wytrwałości, cierpliwości i energii, aby mógł dalej peł-
nić tam swoją posługę. Niech dobry Bóg mu błogosławi 
i ześle potrzebne łaski. 

Największym wrogiem człowieka jest czas. Led-
wo skończyliśmy słuchać opowiadań księdza probosz-
cza, już znaleźliśmy się pod Domem Kultury w Przemy-
ślanach, aby oczarować swoją muzyką naszych gospo-
darzy. Tak jak we Lwowie przywitał nas mer miasta, 
dziękując za to, że odważyliśmy się przyjechać i być tu 
razem z nimi. Po raz kolejny nasz koncert przeszedł do 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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DZIEŃ RADOŚCI 

historii miasta. W podzięce za nasz trud, za muzykę, 
która budzi radość i daje nadzieję, każdy z nas otrzymał 
różę. Mieszkańcom bardzo podobała się nasza gra,  
a hymn Ukrainy wszyscy śpiewali ze łzami w oczach. 

Następnego dnia po mszy św. wyjechaliśmy do 
Stanisławowa. Po drodze zwiedziliśmy najstarszy ko-
ściół na Ukrainie i zatrzymaliśmy się w Rochatyniu, 
miejscu, gdzie znajduje się 500-letnia cerkiew. Tradycja 
mówi, że wyjście na wieżę cerkwi i uderzenie w dzwon 
przynosi szczęście. W Stanisławowie mieliśmy zaplano-
wany koncert w szkole. Dzieci przywitały nas chlebem  
i solą, nauczyły się wierszyków po polsku, a także wy-
konały przygotowany specjalnie dla nas taniec łączący 
różne nacje i kraje. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co się 
tam działo. Nikt nigdy tak się nie cieszył z naszego 
przyjazdu. Dzieciaki bawiły się i tańczyły do samego 
końca. Było w nich tyle energii! Gdy muzyczne emocje 
opadły, dyrektor tamtejszej szkoły oprowadził nas po 
mieście. 

Wraz z naszym przyjazdem na ukraińskim nie-
bie zaświeciło słońce. Kiedy tylko w drodze powrotnej 
przekroczyliśmy granicę, zaczęła się burza. Miejmy na-
dzieję, że to słońce na tyle mocno zagościło także w ser-
cach Ukraińców, że żadne ciemne chmury, gradobicia  
i ulewy nie będą im już tak straszne. Z żalem odjechali-
śmy stamtąd... Bo pomimo biedy, jaka tam panuje, zaw-
sze czekały na nas ciepłe posiłki, nawet na drogę po-
wrotną dostaliśmy paczki. Bardzo doceniamy starania 
naszych gospodarzy. Dziękujemy za każdą kanapkę, 
herbatę i poświęcony nam czas, bo wiemy, ile musiało 

to kosztować.   
Nie sposób wymienić wszystkich sponsorów, 

którym zawdzięczamy nasz wyjazd. Bbyło warto, bo 
warto nieść radość i nadzieję tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują. Gdy dajesz dobro, ono do ciebie wraca 
i to z podwójną siłą. Oczywiście, podziękowania należą 
się naszemu przewodnikowi, panu Wiesławowi Sojce, 
który był naszym aniołem stróżem na tamtejszych zie-
miach. Dziękujemy również tym, którzy przygotowali 
nas do koncertów: księdzu Zenowi Latawcowi, panu 
Jarosławowi Sokołowi i panu Romanowi Marczyńskie-
mu. Podczas tego wyjazdu naprawdę nie było na co 
narzekać! Teraz czekamy na Światowe Dni Młodzieży. 
Znowu o nas usłyszycie!  

 

Martyna Palka 
Fot. Łukasz Sokół 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

 30 maja 2016 r. dla naszej szkoły był dniem nie-
zwykłym. Jak co roku odbył się długo wyczekiwany przez 
uczniów Dzień Radości. Uroczystość rozpoczął ksiądz dy-
rektor Zenon Latawiec, przecinając symboliczną zieloną 
wstęgę. Był to znak do rozpoczęcia zabawy. 
 Podczas wspólnego świętowania nie mogło za-
braknąć tańca belgijskiego, który jest tradycją naszej sale-
zjańskiej szkoły. Poza tym wszyscy uczniowie mieli możli-
wość sprawdzenia swojej siły, kreatywności, wytrzymało-
ści i talentów we wszelkiego rodzaju zmaganiach. Każdy 
znalazł coś dla siebie, a jedyny cel, który miał przyświecać 
uczestnikom, to radość. Turniej siatkówki, grillowane 
przysmaki, przeciąganie liny, projektowanie strojów, tańce 
integracyjne - to tylko część atrakcji. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyła muzyka, co jakiś czas przerywana występa-
mi karaoke. 
 Dzień Radości, jak sama nazwa wskazuje, przynosi 
szczęście. Uczniowie mają okazję do wspaniałej zabawy  
i integracji ze swoimi szkolnymi kolegami i nauczycielami, 
a organizowane konkursy rozwijają osobowość i poczucie 
wspólnoty, jednocześnie umilając dzień. Ten czas na pew-
no zostanie przez uczniów zapamiętany na długo. 

 
Aleksandra Szafron, fot. Piotr Wilk  
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SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

 3 czerwca 2016 r. w siedzibie Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego w Warsza-
wie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w kon-
kursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych 
„Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Organizatorem 
konkursu była Fundacja „Fundusz Współpracy” 
i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Jest to element 
projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu ja-
kości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współ-
pracy” wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Sło-
wenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+. 
 Jako „Dobra praktyka” w zakresie zapewnia-
nia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym  
w kategorii zaspokajanie indywidualnych potrzeb 
uczniów zostało zakwalifikowane zgłoszenie dotyczące 

konkursu „Sprawny w zawodzie” dla techników tech-
nologii drewna i stolarzy. Tym samym nasza szkoła 
jako jedna z trzech w województwie małopolskim mo-
że pochwalić się tytułem „Szkoły zawodowej najwyż-
szej jakości”. 
 Pomysł na konkurs „Sprawny w zawodzie sto-
larz i technik technologii drewna”, jako inicjatywa nau-
czycieli zawodu z ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego - 
pana Franciszka Synowca oraz pana Roberta Mikołaja  
z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej, pojawił się dziewiętnaście 
lat temu. W marcu 2016 r. konkurs odbył się po raz 
czwarty jako impreza o zasięgu ogólnopolskim. 
 

Marzena Jurecka 

II MIEJSCE W MĘDZYNARODOWYM KONKURSIE  

PLASTYCZNYM „PRZYRODA W KOLORACH” 

Kolorowe i tajemnicze, małe i olbrzymie, udo-
mowione i egzotyczne, piękne i groźne, namalowane, 
sfotografowane, wyszyte, stworzone z przeróżnych 
materiałów PTAKI można było podziwiać w pięknym 
plenerze krakowskiego Ogrodu Botanicznego. Ta nie-
zwykła wystawa towarzyszyła uroczystości wręczenia 
nagród uczestnikom VI Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH zorganizo-
wanego przez Młodzieżowy Dom Kultury działający  
w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej.  

4 czerwca 2016 r. w Palmiarni Victoria młodzie-
żowa orkiestra Afera Band zainaugurowała finał kon-
kursu, który z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością. Świadczy o tym ilość prac nadesłanych  
z całej Polski i z zagranicy: 3437. Motywem przewod-
nim tegorocznej edycji był świat ptaków. Jury przyzna-
ło nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy  
w różnych grupach wiekowych. Laureatem konkursu 
w kategorii malarstwo został uczeń naszego liceum 
Dariusz Lichański, który zdobył II nagrodę za obraz 
pod wymownym tytułem „Matka”. Praca Darka została 
wykonana kredkami akwarelowymi i przedstawia sa-
micę karmiącą młode. Ptasi świat ukazany na obrazie 
jest niepokojący poprzez zestawienie domagających się 
pokarmu piskląt i leżącego w gnieździe martwego pta-
ka. Wyrazista kolorystyka, niedosłowność przedstawie-
nia oraz subtelna fantastyka składają się na ekspresyj-
ną, oryginalną wizję pięknej i groźnej jednocześnie na-
tury, gdzie życie i śmierć są ze sobą nierozerwalnie 
splecione. Obraz „Matka” i inne zaprezentowane na 
wystawie prace młodych artystów ukazują bogactwo 
ptasiej fauny, która fascynuje kolorami, niepokoi tajem-
nicą i prowokuje do ciekawych refleksji.  

Niech ten kolejny sukces w konkursie plastycz-
nym pomoże Darkowi rozwinąć szeroko skrzydła ta-
lentu i zrealizować najśmielsze, nie tylko artystyczne, 
marzenia. Powodzenia! 

 
Tekst i zdjęcie K.S. 
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SZLAKIEM POLSKIEGO RENESANSU 

W dniach 2-3 czerwca odbyła się wycieczka 
klasy 2Lc. Naszymi opiekunami byli: panie Marta Kor-
czyk i Elżbieta Wardzała-Sereś oraz pan Stanisław Żak. 

Jako pierwszy zwiedziliśmy zamek w Barano-
wie Sandomierskim, w którym kręcony był między 
innymi polski serial „Czarne chmury”. Następnie uda-
liśmy się do Sandomierza, gdzie wraz z przewodni-
kiem spacerowaliśmy po zabytkowym rynku, a także 
zwiedziliśmy katedrę i muzeum diecezjalne znajdujące 
się w domu Jana Długosza.  

Drugiego dnia dopisała nam pogoda. Przed 
wyjazdem z Sandomierza udaliśmy się na Bramę Opa-
towską. Była to doskonała okazja do zrobienia pięk-
nych zdjęć i zachwycania się widokiem na Sandomierz 
z innej perspektywy. Następnie przejechaliśmy do Ka-
zimierza Dolnego, gdzie wąwozem Norowym przeszli-
śmy do centrum. Po zapoznaniu się z legendami zwią-
zanymi z Kazimierzem i po zwiedzeniu miasta pływa-
liśmy statkiem po Wiśle. Wieczorem spotkała nas nie-
typowa i niezaplanowana atrakcja, która zdecydowa-
nie na długo pozostanie w naszej pamięci. W ośrodku,  
w którym mieliśmy zaplanowany nocleg, przebywała 
również grupa starszych osób z Mazowsza. Pomimo 
dużej różnicy wieku nasze grupy zaprzyjaźniły się  

i bawiły wspólnie do nocy. Panie z Mazowsza nauczy-
ły nas wielu biesiadnych przyśpiewek, my natomiast 
pokazaliśmy im taniec belgijski.  

Trzeciego, a zarazem ostatniego dnia wyciecz-
ki, pożegnaliśmy się z Kazimierzem Dolnym i udali-
śmy się do Puław, do zespołu pałacowo - parkowego, 
gdzie czekała nas niesamowita niespodzianka przygo-
towana przez naszych opiekunów. Mianowicie był to 
konkurs, który polegał na zgromadzeniu informacji na 
podane wcześniej zagadnienia w czasie samodzielnego 
zwiedzania. Działaliśmy w kilkuosobowych grupach,  
a nagrodą dla zwycięzców był kilogram słodyczy. 
Wszyscy świetnie się bawili.  

Po skończonej zabawie udaliśmy się w drogę 
powrotną do Oświęcimia. Zwiedziliśmy jeszcze ruiny 
zamku Krzyżtopór położonego w miejscowości Ujazd. 
Myślę, że każdy z nas bardzo dobrze będzie wspomi-
nał tę wycieczkę.  

 
 
 

Karolina Dziubek 
Fot. Piotr Wilk 
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UROKI ŻEGLOWANIA 
 W dniach 2-3 czerwca klasa 
3Gc udała się na dwudniową wy-
cieczkę do Zarzecza. Pod czujnym 
okiem opiekunów: pani Marzeny 
Krawczyk, pani Katarzyny Stężow-
skiej oraz pana Jerzego Orłosia pły-
waliśmy żaglówką oraz rowerkami 
wodnymi. Nie przeszkodziła nam 
w tym kapryśna trochę pogoda 

pierwszego dnia. Spędziliśmy miło 
czas we wspólnym gronie, jako że 
wraz z zakończeniem nauki w gim-
nazjum drogi większości z nas się 
rozchodzą. Wieczorem spotkaliśmy 
się, aby wspólnie potańczyć, zjeść 
kiełbaski oraz rozwiązywać, a wła-
ściwie zapętlać i rozsupływać 
„węzłowe” zagwozdki  pana Orło-

sia. Drugi dzień wynagrodził nam 
słońcem poprzedni – nieco deszczo-
wy i chłodny. Wykorzystaliśmy  
w pełni uroki pływania po Jeziorze 
Żywieckim. Wróciliśmy do Oświę-
cimia wypoczęci i opaleni. Bez 
dwóch z dań, to była nasza najlep-
sza wycieczka!  

Alicja Stężowska, fot. K.S. 
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W STOLICY TATR 
W dniach 6 -7 czerwca odbyła się wycieczka klasy 

2Gb do Zakopanego. Opiekę nad nami sprawowały pa-
nie Magdalena Rybak i Sylwia Szczyrbowska.  

Pierwszego dnia, zaraz po dojechaniu na miejsce, 
razem z przewodnikiem udaliśmy się na wędrówkę po 
malowniczej Dolinie Kościeliskiej. Przeszliśmy przez 
ciemną i zimną Jaskinię Mroźną, a następnie dotarliśmy 
do schroniska na Hali Ornak, gdzie mieliśmy chwilę 
przerwy. W drodze powrotnej podziwialiśmy piękno 
Tatr oraz spróbowaliśmy góralskich oscypków. Później 
pojechaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego, gdzie mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę na te-
mat gór i kultury Podhala, grając w gry i rozwiązując 
quizy. Obejrzeliśmy również 2 filmy i interaktywną ma-
pę Tatr. Pod koniec dnia zakwaterowaliśmy się w na-
szym ośrodku, gdzie zjedliśmy obiadokolację, a wieczo-
rem był czas, aby zagrać w bilard, ping-ponga lub piłka-
rzyki i Mafię. Była świetna zabawa i dużo śmiechu. 

Następnego dnia zjedliśmy śniadanie i około go-
dziny 10 wyjechaliśmy w dalszą drogę. Zwiedziliśmy 
piękne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach, a następnie wjechaliśmy kolejką na Gubałów-

kę. Tam mogliśmy pospacerować i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. Później udaliśmy się na zabytkowy cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku, gdzie przewodnik opowiedział 
nam historie sławnych mieszkańców Zakopanego. Ko-
lejnym punktem programu był spacer po kolorowych, 
zatłoczonych Krupówkach, gdzie można było kupić pa-
miątki. Na koniec wycieczki podjechaliśmy pod Wielką 
Krokiew, a około godz. 15 wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną.  

Wycieczkę należy zaliczyć do bardzo udanych. 
Dopisała pogoda i humory. Mieliśmy czas na odpoczy-
nek, ale także na intensywne zwiedzanie tego wyjątko-
wego miasta. Dowiedzieliśmy się mnóstwa nowych rze-
czy, a wyjazd dał nam okazję do zintegrowania się  
i bliższego poznania. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uda nam się zorganizować równie atrakcyjną wy-
prawę. 

 
 

Maria Kwiecień 
Fot. Magdalena Rybak 
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WYCIECZKA DZIĘKCZYNNA DO SZCZYRKU 

 Z życia Oratorium św. Jana Bosko  

KOMERS KLAS TRZECICH GIMNAZJUM 

„Kiedy widzę młodych po-
chłoniętych zabawą, jestem pewien, 
że diabeł nic z nimi nie wskóra” – te 
słowa wielkiego wychowawcy, św. 
Jana Bosko, towarzyszyły młodzie-
ży z klas trzecich gimnazjum, która 
18 czerwca bawiła się na komersie. 
Wszyscy długo czekali na tę chwilę, 
wiec od dłuższego czasu każdy de-
tal był dokładnie planowany.  

Oficjalne rozpoczęcie im-
prezy nastąpiło wraz z odtańcze-
niem poloneza przez uczniów oraz 
nauczycieli. Następnie zostały wrę-
czone kwiaty i podziękowania dy-
rekcji, wychowawcom, nauczycie-
lom, pracownikom szkoły oraz ro-
dzicom, co spowodowało wiele po-
zytywnych wzruszeń, a nawet łez. 
Ważnym punktem tego spotkania 
były przygotowane przez poszcze-
gólne klasy filmiki i prezentacje, 
które wywoływały wybuchy śmie-
chu zarówno wśród uczniów, jak  
i nauczycieli. Po obiedzie udaliśmy 
się do ogrodu, gdzie pan fotograf 
wykonywał zdjęcia grupowe i indy-

widualne. Spędziliśmy tam ponad 
godzinę, uwieczniając nasze gimna-
zjalne przyjaźnie i siebie samych w 
niecodziennych wytwornych stro-
jach. Zdjęcia oraz filmiki na pewno 
będą dla nas doskonałą pamiątką 
wspólnie spędzonych lat w gimna-
zjum. 

Wreszcie nastąpiła cześć 
nieoficjalna i wszyscy ruszyliśmy na 
parkiet, tańcząc do północy i dosko-

nale bawiąc się tak przy rytmicz-
nych przebojach disco polo, jak  
i nastrojowych piosenkach. Żeby 
tradycji salezjańskiej stało się za 
dość, kilka razy zatańczyliśmy rów-
nież belgijskiego. Wiedzieliśmy, że 
to ostatni dzwonek, aby pobyć w 
takim radosnym gronie, zanim na-
sze drogi się rozejdą.  

Serdecznie dziękujemy dy-
rekcji szkoły, naszym drogim wy-
chowawcom i nauczycielom za 
obecność i towarzyszenie nam pod-
czas zabawy. Jesteśmy szczególnie 
wdzięczni rodzicom za przygoto-
wanie komersu, opiekę nad nami  
i wspieranie nas w każdej sytuacji.  

Trzy lata nauki w gimna-
zjum były bogate w przeżycia i do-
świadczenia. Jesteśmy starsi i chyba 
trochę mądrzejsi, dojrzalsi i przygo-
towani na dalszą drogę życia. Za-
równo szkołę, jak i nasz gimnazjal-
ny bal będziemy wspominać z łezką 
w oku. 

 
Alicja Stężowska, fot. K.S. 

 11 czerwca 2016 roku odbył się 
wyjazd wspólnoty oratoryjnej do Szczyr-
ku. Wyjazd ten był współfinansowany ze 
środków Miasta Oświęcim, za co serdecz-
nie dziękujemy. Dwa autokary, pełne mło-
dych, udały się na wycieczkę podsumo-
wującą rok naszej pracy.  
 Jeszcze przed mszą św. w szczyr-
kowskim sanktuarium mieliśmy okazję do 
przywitania się i rozmowy. Wysłuchali-
śmy pięknej historii miejsca, w którym się 
znajdowaliśmy. Eucharystię uświetniał 
śpiew grupy muzycznej pod przewodnic-
twem państwa Mireckich. Następnie pan 
Rafał podzielił się z nami swoim świadec-
twem. Bardzo wyjątkowym, ponieważ opowiadał  
o walce ze śmiertelną chorobą, która cudem zniknęła. 
Na twarzach wszystkich słuchaczy malowało się zdu-
mienie. Trudno było pojąć tak niezwykłą historię Bożej 
łaski. Po świadectwie przeszliśmy do małej kapliczki 
Maryjnej, znajdującej się przy cudownym źródełku. 
Tam odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański.  

 W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszyst-
kich chwila - przyniesiono jedzenie. Na stołach zagościł 
salezjański bigos, a następnie kiełbaski. Biesiadzie towa-
rzyszyło mnóstwo śmiechu i zabawa. Nie obyło się bez 
konkursu i słynnych żartów księdza Andrzeja Polichta. 
 Po obiedzie udaliśmy się na górę Klimczok. 
Samo wejście nie zajęło dużo czasu, mimo iż na począt-
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 Z życia zakładu salezjańskiego  

 5 czerwca w Oświęcimiu przy sanktuarium 
Maryi Wspomożycielki Wiernych odbyło się doroczne 
spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia By-
łych Wychowanków Salezjańskich, których przybyło 

ok. 200. Było ono okazją do podziękowania za samo 
Stowarzyszenie, wszystkich jego członków, sympaty-
ków, darczyńców i wolontariuszy, a przede wszystkim 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

ZJAZD BYŁYCH WYCHOWANKÓW SALEZJAŃSKICH 

ku trochę się pogubiliśmy. Po drodze podziwialiśmy 
widoki. Towarzyszył nam śmiech, radość, mnóstwo 
okrzyków, piosenek i wyścigów. Wykończeni, ale 
szczęśliwi dotarliśmy do autokarów i po 20 minutach 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Oświęcimia. 
     Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć  

w tym wyjeździe. Spędziłam wspaniałe chwile, a czasu 
na pewno nie zmarnowałam. Zawarłam wiele nowych 
znajomości oraz zatrzymałam ze sobą mnóstwo wspo-
mnień. Cóż można więcej powiedzieć? Zapraszamy do 
Oratorium!  

Natalia Janiga, fot. Oratorium 

 12 czerwca w oratorium miało miejsce wielkie 
święto. Postanowiliśmy podziękować naszym rodzicom 
i przyjaciołom za to, że są i tyle dla nas robią. Zorgani-
zowaliśmy specjalnie dla nich 1. Dzień Wdzięczności 
Rodzicom. Spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą, której 
przewodniczył ksiądz Andrzej Policht. W swoim kaza-
niu uświadomił nam, że nieustannie powinniśmy dzię-
kować Panu Bogu za łaski, które otrzymujemy. Po Eu-
charystii wszyscy udali się na przedstawienie pt. 
„Rybak & Rybka” przygotowane przez młodzież z ora-
torium. Była to improwizowana sztuka, w której poja-
wiła się cała plejada barwnych postaci: od tytułowych 
bohaterów, przez szamana, wiedźmę i Miss Afryki 2016 
aż po mocno poirytowanego kierowcę oświęcimskiego 
autobusu.  
 Następnie rozbawiona młodzież i goście prze-
nieśli się do salezjańskich ogrodów, gdzie czekała mu-
zyka, prażone i inne atrakcje. Całość przebiegała w  mi-

łej i rodzinnej atmosferze. Rodzice byli bardzo zadowo-
leni i zapowiedzieli swoją obecność za rok. Postanowili-
śmy uczynić z tego tradycje i z utęsknieniem czekamy 
na Dzień Wdzięczności numer 2, za rok. 
 

Justyna Szymczyk Fot. Jan Lelito 

DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI RODZICOM 
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Od pierwszaka do trzeciaka, 
 czyli co porabialiśmy w szkole salezjańskiej 
 
 Trzy lata temu w szkole salezjańskiej zabrzmiał 
dla nas pierwszy dzwonek. Stłoczyliśmy się bezradnie 
pod salą, czekając na nauczyciela. Przyszedł. Otworzył 
drzwi do klasy i… Tak zaczęła się nasza wspólna przy-
goda. Przeszła pierwsza lekcja, potem druga i trzecia  
i drugi dzień, i tydzień. Obawy się rozwiały, strach  
i niepewność zniknęły, a my nareszcie zaaklimatyzo-
waliśmy się w nowej szkole. Prawda, na początku było 
trochę biegania: a to trzeba znaleźć odpowiednią salę,  
a to takiego i takiego nauczyciela, a przecież jeszcze nie 
wszystkich znaliśmy. Na szczęście starsi byli dla nas 
wyrozumiali; nie mieli pretensji o pomyłki i chętnie 
pomagali nam odnaleźć się w nowym miejscu.  
 Nie wiadomo kiedy, zleciał miesiąc. Pojawiły 
się oceny z kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi  
(z reguły dobre, przynajmniej na początku). Minęła 
pierwsza ćwiartka, potem półrocze, no i  wywiadówka, 
przed którą wszyscy się denerwowali. Niektórzy byli 
zadowoleni, inni mniej i zaczęły się plany na następne 
miesiące. Zaskoczyło nas, jak szybko  dotarliśmy do 
przerwy świątecznej i upragnionego odpoczynku. 
Równie szybko pojawiły się święta wielkanocne i  już 

tylko parę miesięcy dzieliło nas od waka-
cji, za którymi tęsknili chyba wszyscy.  
A jednak, kiedy zabrzmiał ostatni dzwo-
nek w roku szkolnym, ciężko było się 
rozstać. Przez dziesięć miesięcy zdążyły 
zawiązać się pierwsze głębokie przyjaź-
nie.  
 Szybko przeminął czas beztro-
skiej zabawy i znów spotkaliśmy się  
w szkole we wrześniu, już o rok starsi  
i o rok mądrzejsi. I nagle… zaskoczenie! 
Dziewczęta, które w pierwszej klasie 
przerastały chłopców, zrobiły się jakby 
trochę  niższe…  a raczej to  chłopcy tak 
bardzo urośli przez dwa miesiące waka-
cji! Nie tylko to było „inne”. Pojawił się 
nowy, trudniejszy zakres materiału. Nie 
wszyscy byli z tego zadowoleni, ale prze-
cież trzeba  cały czas iść naprzód. I wte-
dy okazało się, kto się uczy, a komu się 
nie chce… Na szczęście nasi nauczyciele 
odpowiednio motywowali leniów i na-
gradzali dobrymi stopniami pracowitych 
uczniów. 
  W ciągu roku szkolnego, tak jak 
w pierwszej klasie, uczestniczyliśmy  
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w paru wycieczkach. Było bardzo wesoło, zwłaszcza w 
autobusach i na noclegach. To była prawdziwa integra-
cja młodzieży salezjańskiej! Kiedy wracaliśmy do rze-
czywistości po wycieczkach, czekało nas jeszcze popra-
wianie ocen, żeby jak najlepiej wypaść na koniec roku. 
Pedagodzy  czuwali i wyciągali wiadomości nawet  
z najbardziej małomównych na lekcjach osób. W ten 
sposób powitaliśmy już drugie wakacje w gimnazjum.    
 Rozpoczęcie trzecie j klasy było dla nas bardzo 
ważnym wydarzeniem, zwłaszcza ze względu na egza-
miny gimnazjalne i na to, że spędzamy ze sobą ostatni 
już rok w tym składzie klasowym. Świadomi wagi tej 
sprawy podeszliśmy do nauki (w miarę) odpowiedzial-
nie i wzięliśmy się ostro do pracy. Czekały na nas stosy 
kartek zadrukowane zadaniami egzaminacyjnymi. Nie 
była to ciekawa perspektywa, ale dzięki naszym nau-
czycielom (a byli nieocenieni, jeśli chodzi o pracę z ar-
kuszami) udało nam się przebrnąć przez ten trudny 
czas. Oczywiście, było też trochę czasu na wspólną za-
bawę: prócz krótkich wycieczek, zorganizowano dni 
radości i piknik rodzinny, który był dla nas wspania-
łym wydarzeniem i na długo pozostanie w naszej pa-
mięci.  
 Wreszcie nadszedł czas egzaminów. Wszyscy 
się denerwowali, choć do dziś nie wiadomo, kto więcej: 
uczniowie czy nauczyciele? Zasiedliśmy niepewni   
w ławkach, żeby ostatni raz spojrzeć na sąsiada obok  
i otworzyć arkusz. Na szczęście, nie było tak źle, jak się 
spodziewaliśmy. Mogliśmy odetchnąć. Potem był 
Dzień Otwarty i widzieliśmy jakby siebie samych 
sprzed lat: dziecinne jeszcze twarze, rozglądające się  
z ciekawością po budynku szkoły. Zapragnęliśmy wró-
cić do tamtych dni, ale przecież nic nie trwa wiecznie. 
Coraz bardziej odczuwaliśmy zbliżające się rozstanie. 
Czekało nas jeszcze kilka wyjątkowych wydarzeń: wy-
bór szkoły średniej, wycieczka z noclegiem, następny 
Dzień Radości i… komers. Potem będzie zakończenie 
roku i znów wakacje, które szybko przeminą… I kolej-
ny rok nauki, tym razem w innym gronie i może w zu-
pełnie innym miejscu. Kto to wie? A czas leci… 

 
 

Aleksandra Sobol 

FELIETON NA OSTATNEJ STRONIE 

– za te wydarzenia, które w tym roku było i jest dane  
nam przeżywać: 1050. rocznica Chrztu Polski, Rok Mi-
łosierdzia oraz nadchodzące Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. Polecono Bogu również najbliższe wybory 
nowego Zarządu BWS i Głównej Komisji Rewizyjnej  

(3 lipca). Uczyniono to zwłaszcza podczas Mszy św., 
która została odprawiona na początku spotkania  
o godz. 10.00, której przewodniczył ks. Dariusz Barto-
cha, przełożony inspektorii krakowskiej.   

http://www.infoans.org/pl 

htpps//pixabay.com 


