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NA DOBRY POCZĄTEK... 

Powoli do celu 
 

W październikowym numerze „Casa Madre” 
dominują wydarzenia sportowe. Mamy prawdziwie 
sportową jesień! Cieszy fakt, że młodzi tak chętnie po-
dejmują wyzwania, że znajdują motywację do pracy 
nad sobą, że w ogóle im się chce, zwłaszcza gdy dzisiaj 
częściej słychać: nie chce mi się, to bez sensu, po co się 
wysilać... Dlaczego warto? 

Słynne wyrażenie „w zdrowym ciele zdrowy 
duch” miało podobno pierwotnie sens ironiczny, ponie-
waż generalnie ducha stawiano wyżej niż ciało, które  
i tak przeminie, a ćwiczenia fizyczne nie przekładają się 
przecież automatycznie na sprawność intelektualną. 
Dzisiaj jednak chyba nikt nie podważy słuszności tej 
maksymy, gdyż w sposób naukowy udowodniono, że 
sport ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Nie cho-
dzi oczywiście o sport wyczynowy (to wyższy poziom 
wtajemniczenia) ani o współczesną modę na bycie „fit”, 
która czasem przybiera formę jakiejś nowej religii, ale  
o to, że coraz więcej ludzi świadomie uprawia różne 
dyscypliny, odkrywając ich pozytywne oddziaływanie 
na swoje życie. Kto regularnie ćwiczy, czuje się zdrow-
szy i silniejszy. Wysiłek na świeżym powietrzu popra-
wia krążenie, oddychanie, a nawet trawienie. Pozbywa-
my się tłuszczyku, usprawniamy pracę mięśni i sta-
wów, chroniąc nasze ciało przed urazami. A co z du-
chem? Podczas treningu nasz organizm produkuje en-
dorfiny, czyli hormony szczęścia, dzięki którym czuje-
my się zadowoleni, a czasem wpadamy wręcz w stan 
euforii. Po prostu chce nam się żyć! To dlatego osoby 
uprawiające sport rzadziej cierpią na depresję, są po-
godniejsze i mniej przejmują się porażkami. Sport uczy 

wytrwałości i jest źródłem niezwykłej satysfakcji, gdy 
uda się osiągnąć cel. I jeszcze jedna, może prozaiczna, 
ale chyba istotna sprawa: gdy ćwiczymy, czujemy się 
atrakcyjniejsi, a to z kolei zwiększa pewność siebie  
i sprawia, że nie poddajemy się tak łatwo.  

Niektórzy twierdzą, że sport i wiara mają ze 
sobą wiele wspólnego. Jedno i drugie wymaga wysiłku, 
ale i pozwala odnaleźć sens życia. Św. Jan Bosko, który 
odznaczał się niesamowitą intuicją w kwestii wychowa-
nia, zachęcał chłopców do aktywności, a boisko było 
miejscem, gdzie kształtowały się relacje i charaktery 
wychowanków. Także Jan Paweł II, niekwestionowany 
autorytet w tak wielu sprawach, był zapalonym spor-
towcem, a równocześnie jednym z największych inte-
lektualistów XX wieku.  

Naszym szkolnym sportowcom płci obojga: 
kolarzom, biegaczom i mistrzom rakietek gratulujemy 
„ducha” i zdobytych laurów, a wszystkich zachęcamy 
do ćwiczeń. Nie od razu trzeba wystartować w marato-
nie. Wystarczy małymi kroczkami iść do przodu.     

 
 K.S. 

https://pixabay.com/pl/  

Kronika wydarzeń szkolnych 

BYŁ SOBIE KIERMASZ... 

 W dniach od 5 do 9 września odbył się w biblio-

tece szkolnej kiermasz podręczników używanych. Sporo 

osób skorzystało z możliwości sprzedaży swoich pod-

ręczników, a jeszcze większe grono chciało je nabyć. 

Rokrocznie niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się 

podręczniki do języka polskiego i matematyki oraz te do 

przedmiotów zawodowych, których niestety było nie-

zbyt wiele. Mimo ograniczonych możliwości udało się 

jednak zadowolić pewne grono szczęściarzy, ale byli  

i tacy, którzy odeszli niepocieszeni. Do zobaczenia za 

rok! 

Urszula Dziewońska 
 

https://pixabay.com/pl/  
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DIALOG PETRUCIA Z KATARZYNĄ 

 15 września, ATH Bielsko-Biała. W ramach sze-
roko zakrojonego konkursu „Szekspiriada” zaprezento-
wały się zgłoszone szkoły średnie w kategorii teatralnej. 
Naszą szkolę reprezentowali: Weronika Oleś i Stasiu 
Juszczyk, którzy przedstawili pełen dramatu, ale i hu-
moru dialog Petrucia z Katarzyną z „Poskromienia zło-
śnicy” w języku angielskim i zrobili to na tyle skutecz-
nie, że przekonali jury do przyznania im pierwszego 
miejsca. O palmę pierwszeństwa walczyły piękne mo-

nologi i przedstawienia, a nawet teatr kukiełek, który 
bardzo nam się podobał. Tym bardziej cieszymy się  
z tego wyróżnienia.  
 Zwycięzcy pierwszych 3 miejsc zostali popro-
szeni o występ 15 listopada na obchodach jubileuszo-
wych Uczelni Humanistyczno-Technicznej, co też zrobi-
my z przyjemnością, bo teatr to świetna sprawa i ci, któ-
rzy się w teatr angażują, dobrze  o tym wiedzą. 

      
Róża Grzywacz 

ŚWIĘTY NA NASZE CZASY 

19 września 2016 roku w naszej wspólnocie szkolnej przeżywali-
śmy uroczystość poświęconą Stanisławowi  Kostce – patronowi i orędowni-
kowi młodzieży. Stanowi on przykład dążenia do świętości.  

Mający w chwili śmierci zaledwie 18 lat Stanisław stał się dla mło-
dych ludzi wzorem do naśladowania. Choć jego życie pełne było różnych 
trudności, swoim przykładem pokazał, że jeśli czegoś bardzo pragniemy  
w imię Pana, to z Jego pomocą na pewno to osiągniemy.  

Jego niezwykłą biografię mogliśmy poznać podczas krótkiej akade-
mii przygotowanej przez klasę 2tps pod kierownictwem pani Małgorzaty 
Mireckiej. Nie zabrakło również muzyki i śpiewu. Specjalnie na tę okazję 
profesjonalny muzyk - pan Piotr Mirecki wraz z naszymi uczennicami 
przygotował kilka pięknych utworów. Artystom towarzyszył szkolny ze-
spół La Gioia. 

Po akademii nastąpił najważniejszy punkt tego dnia - Msza święta, 
której przewodniczyli zaproszeni ojcowie jezuici. Po zakończeniu uroczy-
stości uczniowie wrócili na lekcje.  

 
Natalia Janiga 

Fot. Piotr Wilk 

ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ 
Podczas mszy świętej z okazji uroczystości ku 

czci świętego Stanisława Kostki zaprzysiężony został 
nowy samorząd szkolny.   
 Z podniesionymi w górę prawymi dłońmi, 
przy szkolnym sztandarze, przed Bogiem, dyrekcją, 
gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły  
i uczniami, nowo wybrani przedstawiciele społeczno-
ści szkolnej: Katarzyna Matysik, Katarzyna Chajdas, 
Marta Wilczyńska, Katarzyna Oniszczuk oraz Hubert 
Pustuła złożyli przysięgę, że będą dbać o dobro uczą-
cych się i nauczających w oświęcimskiej placówce 
salezjańskiej. 

Kadencja starego samorządu dobiegła końca. 
Składamy podziękowania za wykonaną pracę i jeste-
śmy wdzięczni za ogromny wkład w życie tej spo-
łeczności.  

Katarzyna Matysik 
Fot. Piotr Wilk 



4 

KIM ONI SĄ, CZYLI NOWY SAMORZĄD 

 

 W tym roku szkolnym samorządem opiekuje się pani Agnieszka Krawczyk oraz pani Kamila Dudkie-

wicz. Obie są młodymi i bardzo przez uczniów lubianymi anglistkami. Nowej ekipie życzymy wielu sukcesów, 
zapału do pracy, ciekawych pomysłów na ożywienie szkolnej atmosfery i umiejętności pokonywania przeszkód. 
Powodzenia! 

Red. 

KATARZYNA MATYSIK 
PRZEWODNICZĄCA 
Hej, jestem Kasia Matysik, 
chodzę do 2Lb. Lubię śpie-
wać i uprawiać sport. Na co 
dzień uczęszczam na trenin-
gi SALOS Oświęcim, gdzie 
jestem bramkarzem w kobie-
cej drużynie futsalowej. Na-
leżę do szkolnego zespołu 

La Goia oraz do scholi parafialnej. Lubię spać i czytać 
książki. W wolnych chwilach (choć jest ich bardzo ma-
ło) spotykam się z przyjaciółmi lub słucham muzyki. 

 
KATARZYNA  CHAJDAS 
ZASTĘPCA 
Nazywam się Kasia Chajdas, 
chodzę do klasy 2La. 
Uczęszczam do tej szkoły  
od 5 lat. Jestem osobą pozy-
tywnie nastawioną  do życia,  
a moimi zainteresowaniami 
są: taniec, sport i muzyka. 
Wolny czas spędzam  

                                                z rodziną i przyjaciółmi. 
 
MARTA WILCZYŃSKA  
I SEKRETARZ 
Nazywam się Marta Wil-
czyńska. Lubię tańczyć  
i uprawiać sport. Gram  
w drużynie piłki nożnej SA-
LOS. Uczęszczam na dodat-
kowe zajęcia malarskie, 
gram na gitarze i śpiewam  
w scholi. Biorę udział w kur-

sach informatycznych, a w wolnych chwilach spotykam 
się ze znajomymi. 

KATARZYNA  ONISZCZUK 
II SEKRETARZ 
Hej, jestem Kasia Onisz-
czuk, chodzę do 1Lb. Ama-
torka gotowania i pieczenia, 
przyszła lekarka, pasjonatka 
jazdy na rolkach ;) W wol-
nym czasie uwielbiam piec 
ciasta, torty oraz spotykać 
się z przyjaciółmi. 
 
HUBERT PUSTUŁA  
II SEKRETARZ 
Mam na imię Hubert.  Moje 
zainteresowania to między 
innymi sport, muzyka, ale 
również literatura. W wol-
nym czasie lubię zagrać  
w piłkę nożną lub dla od-
prężenia się poczytać książ-
kę. Muzyka to  coś, co  

        kocham. 
 
MICHAŁ WALUS  
PRZEWODNICZĄCY  
INTERNATU 
 Cześć, nazywam się Michał 
Walus, chodzę do klasy 3td. 
Jestem wolontariuszem  
w naszym oratorium, gdzie 
spędzam dużą część swojego 
czasu. Lubię grać w siatków-
kę, chodzić na długie space-

ry, spędzać czas ze znajomymi, no i oczywiście lubię 
jeść. Jestem do waszej dyspozycji, otwarty na wszystkie 
sprawy i pytania. Zapraszam! :) 

SPOTKANIE W PRZEMYŚLU 
 W dniach 23-24 września 2016 r. odbyło się spo-
tkanie nowych samorządów uczniowskich ze wszyst-
kich szkół salezjańskich w Inspektorii Krakowskiej. 
Już w piątek po południu wyruszyliśmy w drogę, aby 
zdążyć na kolację w Przemyślu. Po ciepłym przywita-
niu przedstawiliśmy skład naszego szkolnego samorzą-
du i opowiedzieliśmy o dokonaniach naszych poprzed-
ników. Następnie udaliśmy się na nocleg, aby odpocząć 

po podróży.  
 Pierwszym punktem kolejnego dnia była Msza 
święta, po której udaliśmy się na śniadanie, a później na 
konferencję prowadzoną przez panie opiekunki ze 
Świętochłowic oraz ks. Pawła Centnara. Ze spotkania 
wynieśliśmy wiele cennych i przydatnych informacji. 
Po południu pracowaliśmy w międzyszkolnych gru-
pach, co stworzyło świetną okazję do integracji. Ostat-
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nim punktem naszego spotkania 
było zwiedzanie Przemyśla. Pod-
czas poznawania ciekawych zabyt-
ków umacnialiśmy nowe znajomo-
ści poprzez wspólne rozmowy, żar-
ty, wymianę doświadczeń. A wie-
czorem z uśmiechami na twarzach 
ruszyliśmy w drogę powrotną. 
 To spotkanie wniosło do 
naszej współpracy wiele pozytyw-
nych emocji, otrzymaliśmy sporo 
dobrych rad, które postaramy się 
wykorzystać w tym roku szkolnym. 

 
Katarzyna Chajdas 

Fot. ks. Andrzej Urbańczyk 

„WEZWANI DO ŚWIADCZENIA O WIERZE...” 
22 września przedstawiciele naszej szkoły wyje-

chali na XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Ka-
tolickich, które tradycyjnie już odbyło się na Jasnej Gó-
rze.  

Myślą przewodnią spotkania były słowa św. 
Jana Pawła II skierowane do młodych z Poznania  
w 1997 roku: Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świad-
czenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani 
Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa – naszej na-
dziei”. Forum poprowadził ksiądz Jakub Bartczak. Ucz-
niowie wysłuchali wykładu księdza Wojciecha Węgrzy-
niaka „Między wiarą a beznadzieją” oraz wystąpienia 
profesora doktora habilitowanego Jana Dudy – ojca pre-
zydenta Rzeczpospolitej. Swoje świadectwo przedstawi-
ła również Marzena Wójcicka - wolontariuszka podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.  

Następnie wszyscy wzięli udział w adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, a po jej zakończeniu przeszli do 
Kaplicy Matki Bożej, gdzie odbyło się uroczyste odsło-
nięcie cudownego obrazu oraz Msza święta z homilią. 
Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Marek Men-
dyk, a homilię wygłosi ksiądz Paweł Kulasiewicz.  

Po mszy miało miejsce zawierzenie młodzieży 
Matce Bożej Jasnogórskiej - patronce szkolnictwa kato-
lickiego, a po przerwie obiadowej rozpoczęła się droga 
krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, podczas której 
wszyscy razem modlili się o miłosierdzie dla nas, dla 
naszej Ojczyzny i całego świata.  

Około godziny 17:30 uroczyście zakończyło się 
tegoroczne forum i pobłogosławieni uczestnicy powróci-
li do swoich szkół. 

Katarzyna Matysik, fot. Piotr Wilk 
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GOOD MORNING, GUTEN MORGEN, BUONGIORNO... 

 26 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ję-
zyków Obcych. Już na porannym apelu wszyscy mogli się 
przekonać, od jakich słów rozpoczynają swój dzień osoby  
w różnych zakątkach naszego globu (przywitano wszystkich 
w kilkunastu językach). 
 Następnie uczniowie dowiedzieli się, jaka idea prze-
świecała inicjatorom tego niezwykłego poliglotycznego dnia 
i... rozpoczęło się świętowanie. Na kilku przerwach każdy za-
interesowany mający choć trochę odwagi mógł wziąć udział  
w quizie o językach obcych. Konkurs cieszył się wielkim zain-
teresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Było 
to ciekawe urozmaicenie dnia, tym bardziej, że biorący udział 
w zabawie mogli otrzymać ciekawe upominki. 
 Serdecznie dziękujemy paniom: Kamili Dudkiewicz, 
Agnieszce Krawczyk i Marcie Sitek oraz klasie 1La za przygo-
towanie atrakcji oraz za prowadzenie quizów. Wiedza z zakre-
su języków obcych, przekazywana w tak przyjemny sposób, 
staje się jeszcze cenniejsza. 

 
Katarzyna Chajdas, fot. Marta Sitek 

OGNISKO KLASOWE 

26 września 2016 roku odbyło się ognisko klasy 
3b gimnazjum. Zaraz po lekcjach zebraliśmy się wszyscy 
na boisku szkolnym i rozpoczęliśmy trwające ponad 
dwie godziny spotkanie. Piekliśmy kiełbaski, graliśmy 
w siatkówkę i piłkę nożną, rozmawialiśmy, a przede 
wszystkim świetnie się bawiliśmy. Była to fantastyczna 
okazja, by w tym ostatnim wspólnym roku jeszcze lepiej 
się poznać i zintegrować, a także odpocząć po całym 
dniu nauki. Dodatkowo mieliśmy też powód, by po-
wspominać nasze wakacyjne przygody. Nic dziwnego, 
że humory dopisywały nam przez całe spotkanie. 

Chcielibyśmy podziękować naszej wychowaw-
czyni, pani Magdalenie Rybak, która pomogła nam  
w organizacji ogniska i brała udział we wspólnych 
grach. Dziękujemy również wszystkim uczniom, którzy 

włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia. Mamy 
nadzieję, że podobne spotkanie uda nam się jeszcze w 
tym roku powtórzyć. 

 
Maria Kwiecień 

TWIERDZENIE O MOTYLKU,  

CZYLI MATEMATYKA DLA UZDOLNIONYCH 

27 września siedmiu gimnazjalistów i siedmiu 
licealistów pod opieką pani mgr Marty Korczyk i pana 
mgr. Krzysztofa Kozika uczestniczyło w zajęciach mate-
matycznych zorganizowanych przez pracowników In-
stytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie. Było to szóste spotkanie w ramach cyklu 
warsztatów „Praca z uczniem uzdolnionym matema-
tycznie”. Uczniowie gimnazjum podczas zajęć poznali 

zasadę szufladkową Dirichleta oraz indukcję matema-
tyczną, a po krótkiej przerwie poddali próbie swoją wy-
obraźnię przestrzenną i zmierzyli się z problemem kolo-
rowania w matematyce. Uczniowie liceum szukali odpo-
wiedzi na pytanie, jakiego kształtu jest świat, poznali 
pojęcie niezmienników oraz zastosowania wektorów  
w zadaniach z planimetrii, a na końcu poznali twierdze-
nie o motylku. Nauczyciele matematyki najpierw treno-
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wali swoje umiejętności w zakresie spraw-
nego rozwiązywania zadań z planimetrii 
podczas wykładu „Dwa zadania geome-
tryczne z osobistą historią w tle” doktora 
Józefa Piórka. Następnie wysłuchali nie-
zwykle ciekawego i dowcipnego wykładu 
doktora Krzysztofa Ciesielskiego pt. 
„Banach i inni, czyli niezwykłe konsekwen-
cje spotkania na krakowskich Plantach”. 
Następne warsztaty odbędą się w lutym.  

 
 

Marta Korczyk, fot. Krzysztof Kozik 

WYJAZD NA EXPO SILESIA 

 06.10.2016 r. klasy II oraz III o specjalizacji 
technik mechanik udały się do Sosnowca do nowo-
czesnego Centrum Targowo-Konferencyjnego na 
targi  Expo Silesia. 
 Podróż minęła w przyjemnej atmosferze. 
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był wysoki 
poziom tegorocznych targów. W budynku umiesz-
czone zostały stanowiska różnych firm z Polski oraz 
innych krajów Europy. Ich celem było pozyskanie 
nowych klientów oraz, co istotniejsze, prezentacja 
swoich najlepszych urządzeń i produktów. Prawie 
każde stoisko, oprócz pokazu nowoczesnej techno-
logii, oferowało skromny poczęstunek czy broszur-
kę z informacjami o firmie. 

NOC FILMOWA 

 W piątek 30 września odby-
ła się noc filmowa klasy 3Lc. 

Podekscytowani wizją spę-
dzenia nocy w szkole spotkaliśmy 
się w naszej sali o 20.00. By stwo-
rzyć odpowiedni klimat i poczuć się 
jak na prawdziwym seansie, przy-
nieśliśmy materace, poodsuwaliśmy 
ławki i kiedy wszystko było już 
przygotowane, rozpoczęliśmy ma-
raton filmowy, zakłócany rozmowa-
mi, śmiechem i przerwą na pizzę.  
 Wszystko odbyło się pod 

czujnym okiem pań: Marty Korczyk, 
Elżbiety Wardzały-Sereś oraz pani 
pedagog Magdaleny Dudek, którym 
bardzo dziękujemy za poświęcony 
nam czas i umożliwienie tego wyjąt-
kowego spotkania.  

Mamy nadzieję, że salezjań-
ska tradycja zostanie podtrzymana  
i w tym roku odbędzie się także 
szkolna noc filmowa! 

 
Izabela Spiechowicz 

 

 Prezentowane urządzenia znajdują zastosowanie głównie w produkcji i obróbce części maszyn. W trakcie 
wycieczki miło spędziliśmy czas oraz w sposób namacalny zetknęliśmy się z branżą, w kierunku której kształcimy 
się w szkole. 

Tekst i zdjęcie Michał Furman  
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Sportowa jesień 

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM 
W słoneczny poranek 14 września br. na Ka-

mieńcu odbyły się zawody w kolarstwie górskim. Do 
mistrzostw powiatu oświęcimskiego zgłosiło się kilku-
dziesięciu zawodników i zawodniczek. Trasa została 
wytyczona na terenach przy schronisku dla zwierząt. 
Pętla o długości około jednego kilometra dała się nie-
którym we znaki. Liczne zjazdy i podjazdy, ciasne za-
kręty wymagały od startujących wysokich umiejętności 
technicznych. Zawodnicy mieli do przejechania cztery 
okrążenia. 

Naszą szkołę reprezentował tylko jeden za-
wodnik, uczeń klasy drugiej technikum mechaniczne-
go. Nikodem Słupski, zawodnik KKS Sokół Kęty, od 
startu do mety kontrolował wyścig. Zdobywszy tytuł 
mistrza powiatu oświęcimskiego, uzyskał prawo startu 
w zawodach wojewódzkich.  

 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku na starcie 
pojawi się większa grupa zawodników z naszej szkoły. 
Liczy się dobra zabawa na świeżym powietrzu i możli-
wość sprawdzenia siebie. Gorąco zachęcam!  

 
Tekst i zdjęcie Grzegorz Strumiński 

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM - FINAŁ 
 Piękny, słoneczny poranek 26 września w My-
ślenicach na Zarabiu powitał uczestników finałów wo-
jewódzkich w kolarstwie górskim.  
 Trasa wyścigu została wytyczona nad rzeką 

Rabą. Zawodnicy mieli do przejechania trzy dwukilo-
metrowe pętle. Powiat oświęcimski reprezentowali ko-
larze z: Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ko-
narskiego, Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, 
Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych To-
warzystwa Salezjańskiego.  
 Do wyścigu w kategorii chłopców zgłoszono 24 
zawodników. Mistrzem województwa w kolarstwie 
górskim został Krystian Wójs, który reprezentował po-
wiat suski. Jego czas to 00:09:54.0. Reprezentujący na-
szą szkołę Dominik Słupski uplasował się na ósmym 
miejscu ze stratą 30 sekund do lidera. 
 Dominikowi serdeczne gratulujemy bardzo 
dobrego wyniku i sportowej walki aż do samego końca 
wyścigu. 

Tekst i zdjęcie Grzegorz Strumiński 

WYCIECZKA ROWEROWA 
 24 września odbyła się pierwsza w tym roku 
szkolnym wycieczka przedmiotowa z wychowania fi-
zycznego – wycieczka rowerowa! W sobotni poranek 
uczestnicy i opiekunowie w składzie: Julia Gworek, 
Karolina Kokoszka, Kinga Kokoszka, Monika Gacek, 
Joanna Fijał oraz Michał Homa spotkali się na boisku 
szkolnym, by przed wyruszeniem w drogę sprawdzić 
cały sprzęt. Z pozytywnym nastawieniem ruszyliśmy 
trasą biegnącą wzdłuż Wisły.  

 W trakcie naszej wyprawy nie obyło się bez 
kilku przerw na uzupełnienie płynów i wrzucenie cze-
goś na ząb. Humory dopisywały nam przez cały czas. 
Największą frajdą było błoto, które pan Homa zafundo-
wał nam dla urozmaicenia wycieczki. Nie spiesząc się 
zbytnio, ale zgodnie z zasadą, że ruch to zdrowie, po-
konaliśmy dystans 49 kilometrów! Jak na pierwszy raz 
jest to całkiem spore osiągnięcie. Mamy nadzieję, że 
tego typu wycieczki na stałe wpiszą się w harmono-
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gram zajęć pozaszkolnych i będą się cieszyć 
jeszcze większym zainteresowaniem uczniów.  
 Joanna Fijał i  Monika Gacek serdecz-
nie zapraszają na następna trasę wiosną – tym 
razem kierunek Tychy i jezioro na Paproca-
nach! 

 
Tekst i zdjęcia: Monika Gacek i Joanna Fijał  

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
04.10.2016 r. w ramach Powiatowej Licealiady 

Młodzieży w Powiatowym Zespole nr 3 w Oświęcimiu 
rozegrano turniej tenisa stołowego. Naszą szkołę repre-
zentowali: Jan Mitoraj (1oos), Krzysztof Miczołek (4tdo) 
oraz Grzegorz Ptaszek (2td).  

Po zaciętej rywalizacji, w której uczestniczyło 

osiemnastu graczy, uczniowie naszej szkoły uzyskali 5. 
(Jan Mitoraj) i 6. (Krzysztof Miczołek) miejsce, natomiast 
Grzegorzowi Ptaszkowi przypadł w udziale brązowy 
medal. Serdecznie gratulujemy! 

 
Grzegorz Bucki 

SZKOLNY TURNIEJ BADMINTONA 
 6 października 2016 r. w szkolnej sali 
gimnastycznej odbyły się zawody gry w bad-
mintona organizowane przez panią Joannę Fijał. 
Wszyscy spotkali się na miejscu planowanych 
rozgrywek o godzinie 15.00. Uczestników było 
dwudziestu czterech – dwanaście dziewcząt  
i dwunastu chłopców: Agata Gwóźdź, Wiktoria 
Jurek, Marta Skibińska, Kinga Jamrowska, Mag-
dalena Przewoźniak, Karolina Legut, Izabela 
Wojtusiak, Dominika Sosna, Natalia Przybyłow-
ska, Joanna Kuczera, Klaudia Rafacz, Sara Sereś, 
Piotr Jura, Daniel Pilch, Paweł Jarzyna, Daniel 
Orłowski, Jakub Kubiczek, Roman Axenti, Do-
minik Świeca, Tomasz Ziajka, Przemysław Ba-
nach, Maciej Piekarski, Brian Śmierzchalski  
i Eryk Wala. 
 Rozgrywki toczyły się w grupach A, B oraz C. 
Każdy zagrał co najmniej dwa mecze. W sumie było ich 
trzydzieści sześć. Po pierwszych spotkaniach wyłonili się 
najlepsi uczestnicy. Do finału z grupy A dziewcząt prze-
szła Wiktoria Jurek, z grupy B – Dominika Sosna,  
a z grupy C – Sara Sereś. Zaś w finale z grupy A chłop-
ców zagrał Piotr Jura, z grupy B – Tomasz Ziajka, a z gru-
py C – Eryk Wala. Po zaciętej walce wyłoniliśmy zwy-
cięzców. Na I miejscu w kategorii dziewcząt znalazła się 
Sara Sereś, na II miejscu - Dominika Sosna, a na III – 
Wiktoria  Jurek.  

 Wśród chłopców mistrzem gry w badmintona 
został Piotr Jura. Na II miejscu znalazł się Eryk Wala,  
a na III – Tomasz Ziajka.  
 Zawody zakończyły się pomyślnie i po wielu 
starciach wyłoniliśmy najlepszych. Startujący w zawo-
dach uczniowie dostarczyli nam wielu wrażeń i emocji. 
Zapraszamy na kolejne sportowe zawody!  

 
 Natalia Janiga 

Fot. Joanna Fijał 
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GIMNAZJALIŚCI NA START! 
 6 października na oświęcimskich Plantach 
nad brzegiem Soły odbyły się jak co roku zawody 
sztafetowe w biegach przełajowych dla uczniów  
gimnazjum.  
 Naszą szkołę w kategorii chłopców reprezen-
towali: Jakub Bliźniak, Michał Chrapczyński, Piotr 
Kaczmarek, Adam Malicki, Kacper Polak, Maciej Stę-
pień, Krzysztof Witek, Kacper Mozgała, Marcin Wró-
bel oraz Michał Miśkiewicz.  
 Na starcie stanęli zawodnicy z sześciu szkól  
z powiatu oświęcimskiego. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, choć warunki atmosferyczne nie sprzyjały 
biegaczom. W ostateczności nasi reprezentanci wy-
walczyli II miejsce w etapie miejskim. Niestety, nie 

udało im się awansować dalej. Otrzymali pamiątkowe medale. Za udział w zawodach serdecznie dziękujemy  
i liczymy na dalsze sukcesy w kolejnych startach! 

 
Tekst i zdjęcie Joanna Fijał  

INTERNAT SIĘ BAWI 
 15 września 2016 roku w naszym internacie 
odbyło się bardzo ważne i niecodzienne wydarzenie. 
Mianowicie nasza wspólnota uczestniczyła w ognisku 
integracyjnym, które dzięki troskliwemu kierownikowi, 
ks. Piotrowi Kadeli, mogło się odbyć. Dzień wcześniej 
chłopcy zadbali o przygotowanie miejsca, gdzie mieli-
śmy spędzać czwartkowy wieczór.  
 Już sama nazwa „integracja” wskazuje na po-
znawanie siebie nawzajem i taki też charakter miało 
nasze ognisko. Zaczęliśmy od pieczenia kiełbasek, 
skrzydełek i bananów, następnie wspólnie zasiedliśmy 
do stołu. Gdy już każdy internista napełnił swój żołą-
dek, brat Wojtek rozpoczął pierwszą konkurencję  
w ramach wieczornej rekreacji. Nie zabrakło wśród nas 
oczywiście dyrekcji szkoły: ks. Zenona Latawca, ks. 

Bogdana Nowaka oraz księży pracujących w szkole, 
którzy chętnie przybyli na nasze spotkanie. 
 Wśród nas obecne były również dwie bardzo 
ważne w internacie osoby: pani Ela i pani Teresa, które 
dbają o nasze dobro i o to, aby „każdy chłopaczek miał 
odrobione zadanko”. Swoim uśmiechem rozpromienia-
ją każdy dzień życia w internacie. Szczególne podzięko-
wania kierujemy w stronę księdza kierownika. Dzięki 
niemu mogliśmy spędzić miły wieczór. Wspólnej rado-
ści nie było końca, jednak wszystko, co dobre, szybko 
mija i trzeba wracać do rzeczywistości. Będziemy 
wspominać te miłe chwile, oglądając pamiątkowe zdję-
cia.  

Rafał Stanko 
Fot. Internat 
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Oratorium w akcji! 

BYŁO RADOŚNIE I SPONTANICZNIE... 
 24 wrześnie na rynku naszego miasta w ramach 
Oświęcimskiej Jesieni odbył się Piknik Organizacji Poza-
rządowych. Każda organizacja miała swoje stanowisko, 
na którym mogła przedstawić to, czym zajmuje się na co 
dzień. Jedną z takich organizacji było Oratorium św. Jana 
Bosko.  
 Na oratoryjnym stoisku było dużo atrakcji dla 
najmłodszych uczestników Pikniku, m.in. malowanie 
twarzy, kolorowe balony, rebusy i krzyżówki z ciekawy-
mi nagrodami. Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyła się tombola, przygotowana dla dzieci przez wo-
lontariuszy. Każdy z uczestników odchodził od naszego 
stoiska uśmiechnięty z kolorowanką, pluszakiem czy grę 
edukacyjną. Na stoisku również można było zapoznać się 
z bogatą ofertą Oratorium na kolejny rok szkolny 
2016/2017 oraz zjeść słodkie przekąski. Było radośnie  
i spontanicznie.  
 Myślę, że zarówno dla wolontariuszy, jak  
i uczestników Pikniku był to miło spędzony dzień. Warto 
również podkreślić, że swój udział w Pikniku miała nasza 
orkiestra szkolna, która uświetniła otwarcie imprezy. 
Obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenia By-
łych Wychowanków Salezjańskich. 

 
Tekst i zdjęcie Żaneta Flasz 

ORATORYJNA KAWIARENKA ZAPRASZA 

 Cała społeczność oratoryjna serdecznie zapra-
sza wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników do 
korzystania z kawiarenki oratoryjnej. U nas można na-
prawdę miło spędzić czas, spokojnie odrobić zadania 
domowe czy „poplotkować” z przyjaciółmi. Przy roz-
palonym kominku i dobrej herbatce naprawdę nawet 
matematyka nie jest taka zła. Przyjdź i sam się przeko-
naj. Można nas odwiedzać codziennie od 13:15 do 
16:00. Natomiast od godziny 15:00 do 18:30 zaprasza-
my wszystkie dzieci, które nudzą się popołudniami.  

U nas zawsze dzieje się coś ciekawego, wspólnie się 
bawimy, gramy, tańczymy, rysujemy. Jest naprawdę 
fajnie! Wieczorami, tj. od 18:30 do 20:00 zachęcamy do 
korzystania z kawiarenki młodzież ze szkół gimnazjal-
nych i starszych. 

 
Czekamy na Was! Do zobaczenia w kawiarence :) 

 
Wolontariusze oratorium 

Fot. Oratorium 
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Niewidzialna ręka 

Dawno, dawno temu, w PRL-u, gdzieś w la-

tach 70. w telewizji emitowany był program 

„Niewidzialna ręka”. Jego pomysłodawcą był dzienni-

karz i pisarz Maciej Zimiński, a główną ideą było pro-

pagowanie wśród młodzieży postawy bezinteresownej 

pomocy osobom potrzebującym, najczęściej samotnym, 

chorym, starszym, ubogim. Zabawa polegała na tym, 

żeby za wszelką cenę zachować anonimowość i nie dać 

się przyłapać. Tak więc pod osłoną zmroku lub pod 

nieobecność właściciela porządkowano podwórka, pie-

lono grządki w ogródkach, zbierano jabłka w sadach, 

gromadzono opał, a nawet dostarczano jakieś produk-

ty żywnościowe zakupione z własnych skromnych 

środków. Kto to wszystko robił? Niewidzialna ręka! Na 

drzwiach, na wycieraczce, na gałęzi, na szybie w oknie 

zaskoczony gospodarz zastawał odbitą na zwykłej 

kartce dziecięcą dłoń pomalowaną wcześniej czymś 

tam, np. farbą plakatową lub atramentem.  

W niewidzialną rękę bawili się często harcerze, 

ale my, zwykłe dzieciaki, też chcieliśmy się wykazać  

i czasem podwórkowa banda, zamiast staczać kolejną 

potyczkę z bandą z sąsiedniego podwórka, postana-

wiała zrobić coś pożytecznego, co można było przypie-

czętować własną łapą. „Niewidzialna ręka to także ty” 

– głosiło hasło popularnego wówczas programu. Nie 

należę do osób, które by tęskniły za ży-

ciem w PRL-u, ale myślę sobie, że dziś 

zapotrzebowanie na bezinteresowną po-

moc jest równie duże, a osób potrzebują-

cych nie brakuje na żadnej ulicy. Jednak 

altruizm nigdy nie był popularny, tylko 

nielicznych stać na bezinteresowność  

i wbrew pozorom nie chodzi o ludzi do-

brze sytuowanych. Dziś mamy problem 

nie tylko ze świadczeniem pomocy, ale  

i z docenianiem tego, co ktoś, czasem 

właśnie bezinteresownie, robi dla nas.  

 Myślę o niewidzialnej ręce, gdy 

każdego ranka wchodzę do klasy i roz-

poczynam lekcje. Sala jest wysprzątana, 

czyściutka, nie ma śladów po niszczyciel-

skim żywiole, który uczył się tu poprzed-

niego dnia. Nie tylko ktoś pozamiatał, ale 

i wyczyścił blaty ławek, poodklejał 

obrzydliwe gumy do żucia spod siedzisk 

krzeseł, starł niecenzuralne napisy ze 
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ścian... I tak jest codziennie. Oczywiście, wiem, kto to 

zrobił. Gdy my, czyli uczniowie i nauczyciele, kończy-

my lekcje, swoją pracę zaczynają panie sprzątaczki. 

Muszą się bardzo spieszyć, bo jest ich mało, a szkoła 

ogromna. Trzeba ogarnąć sale, łazienki, klatki schodo-

we i nasz słynny korytarz. Ile to metrów kwadrato-

wych?   

Ta praca, której nie widać, która dokonuje się 

niejako za naszymi plecami, to fundament szkoły. Pa-

nie w administracji, księgowości, w kasie, w biurze 

projektów, w sekretariacie przez osiem godzin wpatru-

ją się w monitory komputerów, przeglądają faktury, 

przelewy i stosy dokumentów, żeby wszystko działało, 

jak trzeba. Całą tę nieprzyjemną biurokratyczną robotę 

wykonują z cierpliwością godną stoików.  

Myślę o niewidzialnej ręce, gdy kran, z którego 

ciekło, jest już naprawiony (kiedy?), gdy ktoś dokręcił 

zamek w drzwiach sali (kto? kiedy?), gdy plik sksero-

wanych materiałów na lekcje leży w pokoju nauczy-

cielskim na stole (wiem kto, ale kiedy? tak szybko?). 

Myślę o tym, że gdy my wieczorem kładziemy się do 

łóżek, panowie na portierni zaczynają swoją nocną 

zmianę. Myślę o tych wszystkich, których nie wymieni-

łam, a którzy działają jak prawdziwa niewidzialna ręka 

– widoczne są tylko skutki ich pracy, a oni pozostają 

dla nas anonimowi. 

Chciałabym, żebyśmy wszyscy umieli docenić 

niewidzialną rękę. Żeby uczniowie, wchodząc do sali 

lekcyjnej, dostrzegli ten prosty fakt, że jest posprząta-

ne, że gdy rzucą swoją kurtkę na posadzkę korytarza, 

to ona się nie ubrudzi, że w łazienkach samo się nie 

sprząta, że praca biurowa to nie aplikacja w telefonie, 

tylko że za tym wszystkim stoi człowiek przez duże C. 

Dziękujemy Ci, Niewidzialna Ręko! Dzięki 

Tobie możemy tu pracować, uczyć się i czuć się bez-

piecznie. 

 

K.S. 

FELIETON NA OSTATNEJ STRONIE 


