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NA DOBRY  
               POCZĄTEK... 

REKOLEKCJE – WYJĄTKOWE CHWILE 

Kronika wydarzeń szkolnych  

To, że ziarno musi obumrzeć, aby wydało plon, 
wydaje się czymś oczywistym. Takie są prawa natury. 
Możemy je obserwować i analizować niemal codziennie. 
Teraz ziemia jest wciąż zmarznięta, drzewa bezlistne, 
zeszłoroczna trawa pożółkła… Ale gdzieś spod śniegu 
powoli wychylają się nowe pędy i już niedługo wiosna 
przyniesie odrodzenie. To, co obumarło, powróci do 
życia. 

Gdy ewangelista Jan przytacza słowa Jezusa  
o ziarnie pszenicy rzuconym w ziemię, przyjmujemy je 
ze zrozumieniem, ale gdy zaraz potem pada zdanie: 
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wiecz-
ne”, stajemy wobec poważnego problemu. Dlaczego, 
kochając życie, tracimy je? Czy wolno nam nienawidzić 
życia? Czy tracąc, można coś zyskać? Czy nie uczy się 
nas, że najważniejsze są zyski? A jeśli coś przynosi stra-
ty, to czy warto w to inwestować? Czego Jezus od nas 
właściwie oczekuje?  

Przede wszystkim tego, żebyśmy zmierzyli się  
z tymi pytaniami. 

Wykorzystując czytelną metaforę ziarna, Jezus 
przekazuje nam zasady Bożej ekonomii, według której 
strata równa się zysk. Życie w ogóle wydaje się być 
„sztuką tracenia”, jak w pewnym wierszu Elizabeth Bis-
hop. Poetka uważa nawet, że „w sztuce tracenia nie jest 
trudno dojść do wprawy”. Chodzi jednak o coś więcej 
niż o pogodzenie się z ubywaniem, znikaniem, gubie-
niem czegoś lub kogoś. Chodzi o wybór, o świadome 
tracenie, wyrzekanie się siebie i lekkiego, szczęśliwego 
życia za wszelką cenę. Przykład takiego wyrzeczenia 

daje sam Jezus na Golgocie. Krzyż to już nie metafora, 
ale rzeczywistość ukazująca sens najwyższego poświęce-
nia i perspektywę ogromnego zysku. To, mówiąc języ-
kiem biznesu, fundusz gwarancyjny i lokata na przy-
szłość, którą dla każdego z nas jest życie wieczne.  

W co więc zainwestować, żeby mieć udział  
w obiecanych zyskach? „Kto nienawidzi swojego życia 
na tym świecie, zachowa je…” – to nie jest łatwa odpo-
wiedź i Jezus wie, że bardzo wysoko stawia nam po-
przeczkę, a równocześnie swoim życiem pokazuje, że 
można żyć pięknie, nie pragnąc wszystkiego. Oddać 
życie to tyle, co je zachować. Żyć dla kogoś. Nie brać 
udziału w wyścigu. Poskromić pychę. Budować życzli-
wość do innych, zwłaszcza tych, których łatwo byłoby 
nienawidzić, odtrącić. Wbrew pozorom to nie jest ekstre-
malny program. Pewnie nieraz udało ci się tak żyć: gdy 
opiekowałeś się chorą mamą, gdy podzieliłeś się śniada-
niem z kolegą, gdy dołożyłeś się do szlachetnej paczki, 
gdy w autobusie zrobiłeś miejsce kobiecie z dzieckiem, 
gdy zamiast skłamać, przyznałeś się, gdy modliłeś się za 
kogoś, kto bardzo potrzebuje pomocy… Zawsze wtedy 
coś traciłeś: czas, część własnego śniadania, poczucie 
komfortu. Trudziłeś się dla kogoś. Ale przecież nigdy 
tego nie żałowałeś! To jest cały fenomen Bożej ekonomii.  

Niech tegoroczna Wielkanoc odnowi w nas wia-
rę w oczywisty rachunek krzyża, niech przypomni nam 
to, co wiemy, a czego być może się obawiamy, że 
„więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”.  

Wesołych i błogosławionych świąt!  
 

K.S. 

Zyski i straty 
pixabay.com 

Tradycją naszej szkoły jest przeżywanie rekolek-
cji wielkopostnych już na początku okresu pokutnego. 
Jak co roku gościliśmy duszpasterza, który towarzyszył 
nam przez trzy dni rozważań i nauk. Był nim ksiądz 
Adam Paszek, pochodzący z Oświęcimia salezjanin, któ-
ry kilka lat temu pełnił tutaj funkcję dyrektora zakładu 
salezjańskiego. W jednym ze swoich kazań powiedział, 
że każdy kaznodzieja wygłasza homilię do ludzi, ale 

przede wszystkim do siebie, co pozwala mu na lepsze 
zrozumienie i dotarcie do serc wiernych.  

W progi naszej szkoły został zaproszony rów-
nież Andrzej Sowa. Wygłosił dla nas świadectwo swoje-
go nawrócenia, które zostało w większości bardzo pozy-
tywnie odebrane, o czym świadczy chociażby zaintere-
sowanie jego książkami.  

Drugiego dnia rekolekcji przeżywaliśmy dzień 
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pokutny, który rozpoczęliśmy od wysłuchania słowa 
księdza Adama oraz krótkiej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Nowym punktem programu była droga 
krzyżowa, podczas której rozważaliśmy mękę Chrystu-
sa w zestawieniu z życiem Karoliny Kózkówny, polskiej 
męczennicy. Główny korytarz, na którym codziennie 
spędzamy przerwy, śmiejąc się i rozmawiając, stał się 
miejscem wzruszających rozważań.  

Trzeciego dnia odbyła się uroczysta msza świę-
ta, podczas której przeżyliśmy wyjątkowe uwielbienie  
prowadzone przez kleryka Łukasza Wójcika i Projekt 

Fausystem. Dopełnieniem wspólnie przeżytego cza-
su była projekcja filmu  pt. „Zerwany kłos”. 

 Trzy dni rekolekcji minęły uczniom niewyobra-
żalnie szybko. Mimo krótkiego czasu przeżyliśmy wy-
jątkowe chwile, nad którymi czuwali nasi katecheci od-
powiedzialni za organizację. Fakt, że spotkania rekolek-
cyjne odbyły się w spokojnej atmosferze, to przede 
wszystkim ich zasługa, za co w imieniu uczniów ser-
decznie dziękujemy!  

 

Uczestniczka rekolekcji 
Fot. ks. Paweł Gacek 

AŻ 150 ZAREJESTROWANYCH DAWCÓW 
 6 marca w naszej szkole od-
był się dzień dawcy szpiku kostne-
go. Wszystkie klasy miały możli-
wość dowiedzieć się czegoś więcej 
podczas prelekcji poprzedzających 
to wydarzenie. 
 W środowy poranek pierw-
sze grupy chętnych zaczęły napły-
wać do stanowisk rejestracyjnych. 
Po kilku godzinach liczba zarejestro-
wanych przerosła nasze oczekiwa-
nia! Zgłosiło się blisko 100 osób,  
a była to dopiero połowa klas. Gdy 
zabrakło pakietów rejestracyjnych, 

podjęliśmy decyzję o zorganizowa-
niu drugiej edycji tego przedsię-
wzięcia. W poniedziałek 12 marca 
do stanowisk rejestracji przybyli 
następni uczniowie oraz nauczycie-
le. Podsumowując: ilość osób zareje-
strowanych jako potencjalni dawcy 
komórek macierzystych wyniosła 
blisko 150. 
 Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie oraz życzymy znale-
zienia swojego bliźniaka genety-
cznego.  

Karolina Jonkisz 

KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE” 
W dniach 8 i 9 marca 2018 r. w naszej szkole od-

była się VI edycja ogólnopolskiego, a zarazem XXI edy-
cja konkursu „Sprawny w Zawodzie - Stolarz i Technik 
Technologii Drewna”, którego współorganizatorem od 
samego początku jest Zespół Szkół im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tych dniach 
gościliśmy w naszej placówce najzdolniejszych młodych 
stolarzy i techników technologii drewna z całej Polski. 
W trakcie zmagań konkursowych musieli oni zarówno 
udowodnić swoją wiedzę teoretyczną, jak  
i zdolności praktyczne - wykonując prace z użyciem na-
rzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. Ponadto po raz 
pierwszy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Parkie-

ciarzy Polskich, zorganizowany został Konkurs „Spra-
wny w Zawodzie – Parkieciarz”, który spotkał się z bar-
dzo serdecznym przyjęciem ze strony uczestników. 

Konkurs „Sprawny w Zawodzie” to przedsię-
wzięcie mające na celu wyróżnienie posiadających wy-
bitne umiejętności zawodowe w dziedzinie stolarstwa 
uczniów szkół zawodowych i techników. Niezwykle 
prestiżowy tytuł SPRAWNEGO W ZAWODZIE i przy-
znawana przez naszą placówkę nagroda są potwierdze-
niem doskonałego przygotowania młodzieży do wyko-
nywania zawodu i wskaźnikiem ich gotowości do pracy. 

Pierwszego dnia o zwycięstwo walczyło 39 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Fot. Michał Walus 
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uczniów z 15 zasadniczych szkół zawodowych, a dru-
giego dnia w szranki o tytuł „najsprawniejszego” stanę-
ło 25 techników technologii drewna z 8 szkół. Przebieg 
konkursu w obu dniach był podobny. Na początku 
uczestników oraz ich nauczycieli, przedstawicieli władz 
oświatowych i lokalnych, sponsorów i wszystkich za-
proszonych gości powitał ks. dyrektor szkoły ksiądz 
Zenon Latawiec oraz dyrektor Zakładu Salezjańskiego 
ksiądz Dariusz Bartocha. Po części oficjalnej odbył się 
wykład firmy GTV – jednego ze sponsorów. Następnie 

rozpoczął się test teoretyczny, po którego zakończeniu 
nastąpił poczęstunek. Po krótkiej przerwie miała miejsce  
część praktyczna konkursu, w którą wpleciony został 
dodatkowo konkurs „Sprawny w Zawodzie – Parkie-
ciarz”. Ponadto atrakcjami konkursu była prezentacja 
firmy GTV oraz pokaz sposobów kładzenia parkietów. 
Odbyły się prezentacje Wydziału Technologii Drewna 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
oraz Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przy-
rodniczego. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu  
w poszczególnych kategoriach.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

KONKURS - SPRAWNY W ZAWODZIE PARKIECIARZ 08.03.2018 
I miejsce: Marcin Potoczny – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach  
II miejsce: Marcin Pękala – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie  
III miejsce: Rafał Masłowski - Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  
 
KONKURS - SPRAWNY W ZAWODZIE STOLARZ 08.03.2018 
I miejsce: Marcin Potoczny – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach  
II miejsce: Bartłomiej Burkiert – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach  
III miejsce: Sławomir Kania - Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii  Zebrzydowskiej  
I wyróżnienie Rafał Masłowski – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  
II wyróżnienie: Michał Rudner – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach  
Opolskich 
 
KONKURS - SPRAWNY W ZAWODZIE PARKIECIARZ  09.03.2018 
I miejsce: Adam Oliwa – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej  
II miejsce: Wojciech Jałowiczor – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 
III miejsce: Mateusz Puzik – Publiczne Technikum nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II  
w Opolu  
 
KONKURS - SPRAWNY W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA  09.03.2018 
I miejsce: Maciej Florczak – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  
II miejsce: Wojciech Jałowiczor – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  
III miejsce: Tomasz Siepak – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  
I wyróżnienie: Bartosz Pudełko – Publiczne Technikum nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Jana  
Pawła II w Opolu  
II wyróżnienie: Adam Oliwa – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!  

 
Paulina Stańczyk 
Fot. Zbiory szkoły 



     5   

Znane są już wyniki tegorocznej edycji Konkur-
su Historycznego „Krąg”. Pierwsze miejsce zdobyli:  
Bartłomiej Majda (4tm) oraz Krzysztof Witek (2Ga). Wy-
różnienia otrzymali: Aleksandra Szkuta (2Ga), Adrian 
Kowaliczek (3tm), Jakub Tlałka (3tm) oraz Adrian  
Stawiarz (3td). Bardzo dobre wyniki uzyskali również: 

Mateusz Pawela (2Ga), Michał Dekarz (3tm), Michał 
Pawlus (3tm). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my z rąk księdza dyrektora Zenona Latawca. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy nieprzeciętnej wiedzy. 

 
Barbara Harmata 

WYNIKI KONKURSU KRĄG 

„BRUNETKI, BLONDYNKI…” 
Nie zawsze zauważane i doceniane, czasem lekce-

ważone, wciąż zmuszane udowadniać, że nie są gorsze, 
zabiegane, godzące z niemałym trudem dom i pracę, od-
ważne, wbrew pozorom silne i odporne, konsekwentne, 
zbuntowane, uparte, rozsądne romantyczki, praktyczne 
marzycielki, czarodziejki (10 minut i obiad gotowy), cza-
rownice (też), mistrzynie logistyki, uczennice, szefowe, 
matki, zawodniczki, pisarki, koleżanki…  

Po prostu kobiety :) 8 marca zostały obdarowane 
balonami i słodyczami, co sprawiło, że to był naprawdę 
miły dzień. Dziękujemy!   

K.S., fot. ks. Paweł Gacek 

NASI ODYSEUSZE – GÓRĄ! 
 Nasze dwie ekipy: jedna pod przewodnictwem 
pani Róży Grzywacz, druga, nad którą pieczę trzymali 
pani Asia Fijał i kleryk Michał Cebulski, odniosły wielki 
sukces! Obie grupy wzięły udział w Regionalnych Elimi-
nacjach Konkursu „Odyseja umysłów 2018” i obie prze-
szły do następnego etapu, który odbędzie się w Gdyni. 
Tylko jeden mały kroczek dzieli ich od wzięcia udziału  
w finale, a ten odbędzie się w połowie maja w skromnym 
państewku o nazwie Stany Zjednoczone. 
 Pogratulujmy im wszystkim. Grupa pani Róży 
Grzywacz: Maciej Palus, Zuzanna Michura, Jakub Ko-
ścielniak, Marysia Andruszko, Aleksandra Lubińska,  
Julia Włodarczyk, Kacper Kulikowski. To Oni zmierzyli 
się z piątym problemem długoterminowym pod hasłem 
„Nieziemska miejscówka”, w którym głównym zadaniem 
było przygotowanie spektaklu. 
 Grupa pani Joanny Fijał i kleryka Michała  
Cebulskiego stworzyła „odjechany” pojazd (musicie go 
koniecznie zobaczyć!), a nazwa ich projektu brzmiała: 
„Do boju w trójboju”. Skład grupy konstruktorów:  
Łukasz Staszkiewicz, Aleksandra Miziołek, Katarzyna 
Wójcik, Julia Ortman, Basia Kowalska, Marysia Bul, 
Krzysztof Kordasiewicz . 
Dziękujemy Wam, Nasi Mistrzowie Kreatywności! Jeste-
śmy z Wami i trzymamy kciuki coraz mocniej. Zaprasza-
my do Gdyni. 

 
Jolanta Okarmus 
Fot. Marysia Bul 
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SUKCESY ARTYSTYCZNE 

  11 stycznia 2018 r. odbył się wernisaż pokon-
kursowej wystawy XVII Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolę-
da, kolęda!” połączony z wręczeniem nagród i wyróż-
nień. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom 
Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja Katolicka przy parafii 
św. Maksymiliana. Z wielką przyjemnością informuje-
my o kolejnych sukcesach w  twórczości plastycznej 
uczniów naszej szkoły.  

Nagrody otrzymali: 
- Sara Gancarczyk  i  Milena Rams z klasy II Gb, 
- Jagoda  Bibrzycka, Karolina Dąbroś, Marcin Momot,    
  oraz Weronika Grończak i z klasy II Gc, 
- Katarzyna Wójcik z klasy III Ga, 
- Amelia Kantor z kasy III Gb, 
- Szymon Kleszcz  z klasy I td. 

Wyróżnienia otrzymali: 
- Maria Czerwienka i Kacper Mozgała z klasy II Ga,  
- Weronika Bliźnik z klasy II Gb, 
- Karolina Dąbroś, Gabriela Jarosz,  Karolina Kokoszka,   
   Julia Hurnik, i Kinga Kokoszka z klasy II Gc, 
- Zuzanna Boba z klasy I Lc, 
- Maksymilian Grubka z klasy I Lb. 
 
 Do udziału w wystawie pokonkursowej wyróż-
nione zostały prace uczniów: Zofii Goraus 2 Ga, Miłosza 
Michalaka 2 Gb, Urszuli Czebotar 2 Gc, Oliviera Połecia 
3 Ga, Jadwigi Urban 1 td. 
 

 
Tekst i zdjęcia Elżbieta Wardzała-Sereś 

 
W lutym rozstrzygnięty został  XX Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. 
Nagroda:  Urszula Czebotar. 
Wyróżnienia: Karolina Dąbroś, Szymon Kleszcz, Amelia Kantor.  
Kwalifikacja do wystawy:  Weronika Bliźnik, Klaudia Brandys, Magdalena Szy-
mańska, Kamil Zając.  
 
Natomiast w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o św. Janie Bo-
sko pt. „Wychowawca, który kochał życie“ nagrodę otrzymały Karolina Dąbroś  
i Gabriela Jarosz z klasy II Gc.  
 

Elżbieta Wardzała-Sereś 

Anioły… Urszuli Czebotar, Gabrieli Jarosz, Karoliny Dąbroś i Maksymiliana Grubki 
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 15 marca w naszej szkole odbył się po raz ko-
lejny Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematycz-
ny. W konkursie wystartowało 52 zawodników  
w trzech kategoriach: KADET, JUNIOR i STUDENT. 
Każdego roku uczestnicy otrzymują zabawkę logiczną 
(niektórzy biorą udział w konkursie tylko z tego po-
wodu). W tym roku były to „Zakręcone druciki”. 
Zadania konkursowe wymagały nie tylko wiedzy ma-
tematycznej, ale także sporo sprytu i wyobraźni. Na 
wyniki niestety musimy poczekać do czerwca, ale ma-
my nadzieję, że wśród laureatów znajdą się także nasi 
uczniowie. 

My, Wasi matematycy, jesteśmy z Was bardzo dumni, bo podjęliście wyzwanie. 

Tekst i zdjęcie Małgorzata Mirecka 

PODJĘLI WYZWANIE! 

ROZMAITOŚCI DNIA OTWARTEGO 
 16 marca 2018 r. odbył się Dzień Otwarty w Ze-
spole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu. W tym szczególnym dniu cała szkoła 
była dostępna dla zwiedzających. Przede wszystkim 
każdy z przybyłych gości już na pierwszym etapie wizy-
ty mógł dowiedzieć się o nowych kierunkach edukacyj-
nych w naszej placówce oraz porozmawiać i skonfronto-
wać swoje wyobrażenia na temat szkoły z opinią 
uczniów uczęszczających do liceum, technikum czy 
szkoły branżowej. Potencjalni kandydaci zostali oprowa-
dzeni po budynku głównym, nowej szkole oraz warszta-
tach. 
 W trakcie zwiedzania odbywały się różne poka-
zy. W sali matematycznej miała miejsce prezentacja na 
temat ,,Mitu o złocie”. Dla chętnych odbywały się także 
konkursy i zadania testujące umiejętności językowe. 
Odyseja Umysłu wystąpiła z warsztatami kreatywnego 
myślenia, a przyszli artyści mogli znaleźć swój kącik  
w sali 032. Zainteresowani przetwarzaniem informacji 

mieli możliwość udziału w warsztatach AutoCAD lub 
Lego, natomiast sala historyczna zapraszała do obejrze-
nia prezentacji: ,,Każda wojna jest inna, każda jest taka 
sama''. Humanistów zainteresowała z pewnością 
„Literacka Formuła1” oraz zabawa układania wierszy. 
W pracowni stolarskiej ,,Wióry leciały” na żywo i w 
przenośni, a klub przyrodnika oferował aktywny udział 
w doświadczeniach i quizach. ,,Wkręconych” oraz 
,,Frezo-wanie na śniadanie” serwowały warsztaty me-
chaniczne. Chłopcy w pracowni samochodowej oglądali 
pokaz „Od maszyny parowej do nowoczesnych silników 
spalinowych”, a w pracowni CNC 169 odbyła się pre-
zentacja toczenia na obrabiarce sterowanej. 
 Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym,  
a chętnych zapraszamy już w najbliższym czasie na na-
stępny Dzień Otwarty. 
 

Małgorzata Saternus 
Fot. ks. Paweł Gacek 
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Oratorium w akcji 

PÓŁKOLONIA Z MAŁYM KSIĘCIEM 
 Jak co roku podczas ferii w Oratorium św. Jana 
Bosko w Oświęcimiu została zorganizowana półkolonia 
dla dzieciaków, co oznacza, że kiedy uczniowie i nau-
czyciele odpoczywali i nabierali sił na kolejny semestr, 
naszą szkołą zawładnęli najmłodsi.  

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy wspólnymi tań-
cami, a następnie dzieci i wychowawcy zostali podziele-
ni na grupy, w których każdy zrobił swój identyfikator. 
Po wspólnym zapoznaniu się wszyscy z wielkim zacie-
kawieniem obejrzeliśmy film pt. „Mały Książę”. Po obie-
dzie każda z grup miała za zadanie napisać swój kon-
trakt oraz stworzyć własne plakaty, które mogliśmy po-
dziwiać następnego dnia podczas prezentacji. Pomysło-
wość dzieciaków nie zawiodła i tym razem, a oprócz 
plakatów każda grupa wymyśliła swoją nazwę, okrzyk, 
a nawet wierszyk lub piosenkę.  

W kolejnych dniach naszej półkolonii było wiele 

ciekawych zajęć i atrakcji, takich jak budowanie z kloc-
ków lego, a następnie programowanie robotów, tworze-
nie w grupach własnych planet, które można teraz po-
dziwiać na korytarzu naszego oratorium. Na sali gimna-
stycznej odbywały się wyścigi i gry zespołowe, a nawet 
wielka bitwa na  papierowe „śnieżki”.  

W ostatnim dniu półkolonii wszyscy razem 
uczestniczyliśmy we mszy świętej, podczas której mogli-
śmy podziękować Panu Bogu za wspólnie spędzony 
czas i zabawę. Następnie każdy z nas miał okazję wy-
grać wiele wspaniałych nagród w grze w tombolę. Na-
szą półkolonię zakończyliśmy koncertem, podczas któ-
rego każda grupa zaśpiewała piosenkę, którą przygoto-
wała pod okiem naszych utalentowanych muzycznie 
wychowawców.  

Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy 
wspólną modlitwą i słówkiem, które kierował do nas 
kleryk Krzysztof. Podczas półkolonii staramy się, aby 
dzieci świetnie się bawiły i nie miały czasu na nudę. Jest 
to wspaniały czas nie tylko dla nich, ale także dla nas, 
wolontariuszy i wychowawców, ponieważ możemy dać 
coś od siebie, a przy okazji bawić się równie dobrze z 
najmłodszymi. A najlepszą nagrodą dla nas jest uśmiech 
każdego dziecka i słowa, że nie może doczekać się kolej-
nej półkolonii w naszym oratorium. Dlatego też mówi-
my: do zobaczenia na wakacyjnych turnusach! 

Projekt Półkolonii z Małym Księciem był współ-
finansowany ze środków Urzędu Miasta Oświęcim, za 
co bardzo serdecznie dziękujemy. 
 

Aleksandra Kosowska 
Fot. Oratorium 

WARSZTATY EWANGELIZACYJNE 
 W dniach 11-16 lutego 2018 r. w Oratorium św. 
Jana Bosko w Oświęcimiu odbyły się pierwsze warsztaty 
ewangelizacyjne pod hasłem „Napełnij mnie Duchem 
Świętym”. Prowadziła je grupa salezjanów: ks. Mateusz 
Koziołek, ks. Paweł Figura, ks. Andrzej Policht, kleryk  
Paweł Bróż, kleryk Kamil Urawski, kleryk Łukasz Wój-
cik i kleryk Michał Cebulski. Spotkanie miało na celu 
przygotować młodzież powyżej 16 roku życia do ewan-
gelizacji na Savionaliach, Przystanku Jezus i podczas 
akcji na Ukrainie. W warsztatach wzięli udział wolonta-
riusze i animatorzy głównie z placówek salezjańskich z 
Oświęcimia, Rzeszowa, Zabrza i Lublina. 
 Stałym elementem każdego z warsztatowych 
dni była wspólna modlitwa: modlitwa brewiarzowa, 
Eucharystia i wieczorna adoracja. Czas był maksymalnie 
wykorzystany na edukację dotyczącą ewangelizacji. 

Wiedzę zdobytą na wykładach wykorzystywaliśmy na 
zajęciach grupowych, podczas których mieliśmy m.in. 
przygotować jedną z części kerygmatu i krótko ją przed-
stawić lub przygotować na dowolnie wybranym przy-
padku rozmowę z głoszeniem kerygmatu. Od ponie-
działku do środy ks. Mateusz i ks. Paweł przekazali nam 
sporo informacji dotyczących działania Ducha Świętego 
oraz tego, czym jest i jak głosić świadectwo życia z Bo-
giem. We wtorek całą grupą udaliśmy się do Jawiszo-
wic, gdzie wzięliśmy udział we mszy o uzdrowienie  
i uwolnienie oraz w uwielbieniu prowadzonym przez 
grupę muzyczną Projekt Fausystem.  

Środa była wejściem w okres Wielkiego Postu. 
Tego dnia podczas konferencji można było dowiedzieć 
się sporo o sakramencie pokuty – na czym polega jego 
moc i jak dobrze się do niego przygotować. Czwartkowe 
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wykłady dotyczyły głównie Pisma Świętego – jak je czy-
tać i owocnie karmić się słowem Bożym oraz Lectio 
Divina - czyli formy modlitwy opartej na pogłębionej 
lekturze tekstów biblijnych. Piątkowa konferencja po-
święcona była modlitwie wstawienniczej: jej formom, 
rodzajom, efektom oraz warunkom koniecznym do do-
stąpienia uzdrowienia. Usłyszeliśmy również świadec-
two z Przystanku Jezus, które wspólnie wygłosili kleryk 
Kamil i kleryk Paweł. O godzinie 12 odbyła się msza 
święta, w której gościnnie uczestniczyli: ks. Andrzej Król 
i ks. Dariusz Bartocha. 
 Po południu część z nas udała się na Nocne 
Czuwanie Młodych do Czerwińska. Po ponad 5 godzi-
nach podróży dotarliśmy do salezjańskiego klasztoru, 
gdzie gorąco przywitał nas ksiądz Jacek Szewczyk. 
Wzięliśmy udział w Eucharystii, a następnie w adoracji 
połączonej ze świadectwami głoszonymi przez panią 
Gosię i pana Piotra Mireckich oraz uczestników naszych 
warsztatów. Po czuwaniu, około 2 w nocy, jeszcze 
„pełni” energii wypiliśmy wspólnie herbatę i poszliśmy 
spać. Rano ksiądz Jacek oprowadził nas po terenie klasz-

toru i niestety musieliśmy się pożegnać. 
 Dzięki tym warsztatom nie tylko nauczyliśmy 
się, jak skutecznie ewangelizować, ale również zawiąza-
liśmy międzyoratoryjną wspólnotę. Mamy nadzieję, że 
będziemy mieli niejedną okazję do działania na polu 
ewangelizacji. 

Magdalena Kukla  
Fot. Oratorium 

NOWI WYCHOWAWCY KOLONIJNI 
W dniach 15-18.03.2018 roku 

salezjańska organizacja SALTROM 
przeprowadziła w Krakowie kurs 
dla wychowawców wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Wzięły w nim 
udział animatorki naszego orato-
rium – Izabela Kołodziej, Aleksan-
dra Kosowska i Justyna Szymczyk. 
W ciągu czterech spotkań poznały 
szereg zasad, wymogów i obowiąz-
ków dotyczących wychowawców 
kolonijnych.  

Wykłady z policjantem oraz 
pracownikiem stacji sanitarno-epi-
demiologicznej dostarczyły wiedzy, 
która pozwala zapewnić bezpie-
czeństwo dzieciom. Nie był to jed-
nak cykl konferencji, w czasie któ-
rych słuchacze siedzą w ławkach  
i skrzętnie notują. Najlepszym spo-
sobem na zdobycie doświadczenia 
są ćwiczenia praktyczne. Zajęcia 

prowadzone przez panią Anię, kie-
rownika wypoczynku z wieloletnim 
stażem, były okazją do wspaniałej 
zabawy. Grupa trzydziestu kandy-
datów na wychowawców mogła 
przekonać się na własnej skórze, jak 
wyglądają kolejne etapy zawiązywa-
nia grupy – od poznania aż po zaży-
łe relacje i współpracę. Uczestnicy 
kursu musieli wykazać się kreatyw-
nością, kiedy trzeba było ułożyć hi-
storię z pierwszych liter alfabetu czy 
odgadnąć hasło w kalamburach. Nie 
brakło integracyjnych zabaw rucho-
wych. Wielką frajdą była możliwość 
ułożenia planu dnia, na przykład 
dla kolonii sportowej czy obozu ta-
necznego. Pani Ania pokazała,  
w jaki sposób należy prowadzić 
dziennik czy radzić sobie w sytua-
cjach kryzysowych, bazując na wła-
snym doświadczeniu. Także spotka-

nie z panem Markiem, nauczycielem 
wychowania fizycznego oraz prze-
wodnikiem turystycznym, pokazało, 
że sport, aktywność ruchowa oraz 
wycieczki to istotne elementy kolo-
nii, których nie należy pomijać. 
Przygotował on dla przyszłych wy-
chowawców gry i zabawy z różnych 
dziedzin oraz pokazał, jak należy 
planować wycieczkę.  

Całe szkolenie zakończył 
egzamin, który pozwolił usystema-
tyzować zdobytą wiedzę. Nasze ani-
matorki wkrótce otrzymają zaświad-
czenie o ukończeniu kursu dla wy-
chowawców wypoczynku wydane 
przez kuratorium oświaty i już pod-
czas kolonii letniej organizowanej 
przez oratorium będą mogły wyko-
rzystać opanowane umiejętności. 

 
Justyna Szymczyk  

SAINT SINNERS DLA DENNISA 
 W niedzielne popołudnie 18 marca 2018 roku  
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Biel-
sku-Białej odbył się charytatywny turniej unihokeja. Wy-
darzenie współorganizowane przez Fundację LUCE 
miało szczytny cel, gdyż całkowity dochód z imprezy 
przeznaczony został na rehabilitację Dennisa Silnickiego, 
który na początku roku został potrącony przez samo-
chód. 

 Rodziny, które przybyły tego dnia do bielskiej 
podstawówki, mogły wziąć udział w zbiórce pieniędzy, 
licytacji, a także skorzystać z wielu atrakcji. Dla najmłod-
szych przygotowano malowanie twarzy oraz liczne kon-
kurencje sportowe z nagrodami. Nieco starsi skusili się 
zapewne na kulinarne potrawy, których nie zabrakło  
w strefie gastronomicznej. Zwieńczeniem całego wyda-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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DROGA KRZYŻOWA JAKO ŚWIADECTWO 
 16 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w dro-
dze krzyżowej ulicami naszego miasta. Pierwszą stację 
przeżywaliśmy w kościele Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, natomiast ostatnią w kościele świętego Mak-
symiliana. Pomimo niesprzyjającej pogody wielu wybra-
ło się na ten szlak, aby wspólnie rozważać kolejny raz 
Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 Był to idealny czas na zastanowienie się i reflek-
sje na temat ludzkiego życia. Krzyż niesiony przez mło-
dzież, grupy parafialne, księży i wszystkich chętnych, 
był symbolem zjednoczenia i chęci przeżycia z Chrystu-
sem cierpienia, jakie ofiarował za człowieka. Czas mo-
dlitwy ubogacał śpiew oraz czytane rozważania. 
 Droga krzyżowa, którą przeżyliśmy, była także 
świadectwem naszej wiary dla wszystkich mieszkań-
ców. Jeszcze długo po nabożeństwie towarzyszył nam 
klimat refleksji i zadumy nad miłością Chrystusa do lu-
dzi. 

Agata Broda 

rzenia był turniej dzikich drużyn w unihokeja. 8 zespo-
łów złożonych z przyjaciół Dennisa, działaczy Rady 
Miasta w Bielsku-Białej, a także ekstraligowej drużyny 
kobiet LUCE Bielsko-Biała i Saint Sinners Oświęcim 
walczyło w sportowej atmosferze o zwycięstwo  
w turnieju. W finale kibice mogli zobaczyć zacięty poje-
dynek LUCE z Saint Sinners, który po regulaminowym 
czasie gry zakończył się remisem 0-0. Do wyłonienia 

zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne, w których 
wygrali oświęcimianie. 
– Dziewczyny postawiły dzisiaj bardzo wysoko po-
przeczkę, praktycznie zamurowały bramkę i bardzo mą-
drze broniły się we własnej strefie obronnej. Wielkie 
brawa za wspaniałą postawę i dyscyplinę w grze! – 
skwitował mecz jeden z napastników Świętych. 
– Co do samego wydarzenia, cieszymy się, że mogliśmy 
w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę i pomóc Denniso-
wi. Podziękowania należą się także organizatorom za 
pomysł, aby połączyć pomoc i sport w jednym szczyt-
nym celu”. – wtórował mu członek sztabu szkoleniowe-
go.  

Imprezę zakończyła dekoracja zwycięzcó oraz 
licytacja pamiątek przekazanych przez sportowców i 
reprezentantów Polski w wielu dyscyplinach. Drużyna 
Saint Sinners bardzo prężnie działa od czterech lat. Jej 
rozwój jest współfinansowany ze środków Urzędu Mia-
sta Oświęcim w ramach projektu „Unihokej jest super”. 

 
Tekst i zdjęcie Szymon Gawlik  

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

WAŻNE PRZESŁANIE MISTERIUM 
17 marca na deskach sceny nowego kościoła od-

była się premiera misterium Męki Pańskiej pt. „Krew 
przelana”. Zgromadzeni goście mieli okazję na nowo 
zagłębić się w tajemnicę męki i śmierci Chrystusowej. 
Obecny na widowni biskup Witalij Krzywicki podzięko-
wał twórcom spektaklu za taką formę ewangelizacji  
i zachęcił wszystkich do refleksji nad tym, co faktycznie 
miało miejsce dwa tysiące lat temu. 

Historia przedstawiona w misterium zawierała 
w sobie trzy wątki, które wspólnie oscylują wokół tema-

tu męczeństwa. Pojawia się postać Abrahama, któremu 
objawił się Bóg i najpierw dał mu syna, by następnie 
zażądać ofiary. Dalej widzimy chrześcijan, którzy pono-
szą śmierć za wyznawanie wiary oraz sceny z życia  
Jezusa i Jego drogę na krzyż. Ofiara Izaaka nie dokonała 
się, gdyż Chrystus został wybrany przez Ojca na ideal-
nego Baranka, natomiast postawa chrześcijan potwier-
dza, że wyznawane wartości dają im odwagę podczas 
drogi męczeńskiej i nadzieję na zmartwychwstanie. 
Przesłanie misterium okazuje się niezwykle trafne  

Fot. Oratorium 



     11   

w odniesieniu do tego, co dzieje się  
w dzisiejszym świecie. 

W spektaklu wzięło udział oko-
ło 30 aktorów z Oświęcimia i okolic. 
Wiek nie grał dużej roli, każdy miał 
możliwość zaangażowania się w to 
dzieło. Publiczność zgromadziła się licz-
nie, aktorzy zostali nagrodzeni owacja-
mi na stojąco. Szczególne podziękowa-
nia należą się reżyserowi – Janowi  
Lelito, który jest tegorocznym maturzy-
stą Liceum Salezjańskiego w Oświęci-
miu. 
 

 
Joanna Urbańczyk 

Fot. Mariusz Komajda 

HISTORIA NIESAMOWITEGO KAPŁANA 

Oświęcimskie Spotkania Dla Ducha Wzrastania to cykliczne wy-
darzenia organizowane przez Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu 
i zespół Projekt Fausystem. Spotkania odbywają się co dwa miesiące.  
W sobotę 17 marca gościem specjalnym była pani Joanna Bątkiewicz-
Brożek, autorka bestsellerowej książki o księdzu Dolindo Ruotolo 
„Jezu, Ty się tym zajmij!”. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 18.00, którą kon-
celebrował ks. Kamil Szydłowski z archidiecezji krakowskiej, a kazanie 
wygłosił ks. Zbigniew Zachorek z parafii św. Maksymiliana w Oświęci-
miu. Ksiądz Zachorek mówił głównie o tym, gdzie szukać odpowiedzi 
na trudne pytania i o łaskach, jakie możemy otrzymać dzięki bezgra-
nicznemu zawierzeniu się Panu Bogu, potwierdzając to słowami  
z Ewangelii według św. Jana: „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za 
Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.”. 

Kolejnym elementem była konferencja pani Joanny Bątkiewicz-
Brożek, która wielowątkowo opowiadała o życiu i cudach neapolitań-
skiego kapłana – ks. Dolindo. Początkowo o problemach w domu ro-
dzinnym: głodzie, ubóstwie i maltretowaniu przez ojca, następnie  
o zakazie odprawiania mszy świętej i przyjmowania komunii, jednak 
te wszystkie problemy kapłan z Neapolu powierzył Jezusowi, do koń-
ca pozostał wierny i stał się wzorem do naśladowania, jeśli chodzi  
o pokorę serca. Autorka wspomniała również o proroctwie księdza 
Dolindo dotyczącym wyboru Karola Wojtyły na papieża i o słowach 
o. Pio, który powiedział do ks. Dolindo: „W Twojej duszy jest  Raj”. 

Poznanie historii życia niesamowitego kapłana było powiązana 
z następnym punktem programu, czyli modlitwą różańcową z rozwa-
żaniami ks. Dolindo, które również prowadziła pani Joanna. 

Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i udzieleniem 
wiernym błogosławieństwa Bożego. 

 
Magdalena Kukla 

Fot. Oratorium 
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Jak kochać, to księcia… 
 
 

„Jak kochać, to księcia, jak kraść, to miliony…” – 
kiedyś słyszałam takie przysłowie i o ile mogę się zgo-
dzić z drugą częścią tej jakże ważnej rady, tak jakoś z tą 
pierwszą mam problem. 

Prześledźmy w takim razie rolę i potrzebę księ-
cia w naszym życiu… 

Po ostatnim, raczej przymusowym, maratonie 
bajek Disneya dochodzę do wniosku, że książę jest zde-
cydowanie przereklamowany. Na przykład pan książę  
z Królewny Śnieżki przez całą bajkę jedynie jeździ konno, 
a ochroną księżniczki tak naprawdę zajmują się krasno-
ludki. Rola księcia sprowadza się do przypadkowego 
przejeżdżania obok wzgórza, gdzie krasnoludki posta-
nowiły pochować Śnieżkę (dobrze, że w przezroczystej 
trumnie, bo biedaczek książę mógłby nie zauważyć)  
i gdzie bohater (och!) przeprowadza pierwsze bajkowe 
ratowanie życia metodą „usta usta”, a zatruty kawałek 
jabłka wypada z ust księżniczki. Gdyby krasnoludki 
ukończyły kurs ratownictwa medycznego, a nie były 
zwykłymi górnikami, pewnie same ocaliłyby księżnicz-
kę i bajka miałaby zupełnie inne zakończenie. No cóż, 
Śnieżka to w ogóle bajka o krasnoludkach, więc stwier-
dziłam, a co tam, dam szansę innym.  

Oczywiście, stąd niedaleko do Śpiącej Królewny  
i znowu nasz bohater (ach!) przez prawie całą opowieść 
nie pojawia się na horyzoncie. Jedyne, co właściwie uda-
je mu się znaleźć, to zarośnięty zamek i wszystkich jego 
mieszkańców pogrążonych w głębokim śnie. I znów 
jego rola sprowadza się do obudzenia księżniczki, oczy-
wiście, jakże by inaczej, pocałunkiem. A czy ktoś spraw-
dził, czy jakby ją mocniej potrząsnąć, to biedaczka sama 
by się nie obudziła?  

Do tego, jakby było mało, Mała Syrenka całkiem 
pozbawiała mnie wiary w księcia. Nie dość, że chłop jest 
kiepskim pływakiem, to jeszcze ma problemy z rozpo-
znaniem dziewczyny, która go uratowała, choć spędza  
z nią każdą chwilę. Do tego gamoń chce się jeszcze żenić 
z niewłaściwą kobietą tylko dlatego, że TA druga ma 
znajomy głos. Dopiero odpowiednie siły w postaci me-
wy, raka i jednej odważnej rybki zapobiegają katastro-
fie. I jak tu ufać księciu?! Lepiej pokładać wiarę we 
wspólny wysiłek morskich stworzeń. 

No dobrze, dajmy spokój, bo uznamy, że się 
czepiam, a wyżej wymienione bajki to klasyka lat 90. 
Może wtedy takie właśnie ideały obowiązywały króle-
wiczów. Wiec przejdźmy do czegoś bardziej współcze-
snego. Co mamy? Zaplątani – książę to nie książę, tylko 
jakieś podrzędny złodziejaszek, do tego strasznie gamo-
niowaty, nawet koń był zabawniejszy momentami. Księ-
ciunio dał się zdzielić patelnią i krzyczał na widok ma-

gii tak niewinnej jak kosmyk włosów. Idźmy więc da-
lej… Nadszedł czas na coś mocniejszego: Piękna i Bestia. 
Jak sama nazwa wskazuje, to opowieść raczej nie o księ-
ciu. Bohater nie jest zbytnio księciowaty, raczej jak zwy-
kle rozpieszczony, zmanierowany, tylko tym razem bar-
dziej kudłaty i brak mu kultury przy stole. Oczywiście 
Bella, jak to kobieta, daje sobie radę ze wszystkim i nie 
dość, że ratuje kudłacza przed klątwą, to jeszcze udaje 
jej się uratować swojego ojca i utrzeć nosa jednemu 
przemądrzałemu myśliwemu z miasta.  

No i co? Potrzeba więcej dowodów? 
Drogie panie, z księcia to my lepiej rezygnujmy, 

bo, jak uczy wspaniały pan Disney w swoich ponadcza-
sowych opowieściach, możemy być pewne, że ów pan 
na pewno przyjedzie na sam koniec, będzie rozpieszczo-
ny, a być może nawet lekko kudłaty. Do tego prawdo-
podobnie będzie na nim ciążyć jakaś klątwa – może np. 
zmieniać się w płaza, a my, płeć piękna, niekoniecznie 
przepadamy za tą gromadą. Może jeszcze mieć kilka 
skromnych wad, np. uporczywie uprawiać różany 
ogród, ale bez możliwości zbierania kwiatów, czy też 
mieć potrzebę śpiewania niekoniecznie w nutę.  

Czego nauczyłam się z ponownej lektury bajek 
dla dziewczynek? Czas dorosnąć! Wiara w księcia z baj-
ki jest fajna, jak ma się dziesięć lat i naprawdę wierzy się 
w bajki. Teraz, niestety, już wiem, że każda księżniczka 
będzie miała to, co osiągnie swoją ciężką pracą i inteli-
gencją, i chyba tego właściwe nas uczą bajki. Nie czekaj-
my na królewiczów, już lepiej… „kradnijmy te miliony” 
i bierzmy się za wymarzone życie. A może wtedy na 
naszej drodze pojawi się nie-książę, który może przyje-
dzie w połowie epizodu, nie będzie zaklęty w żadnego 
ssaka czy płaza i będzie mówił i myślał tak, jakbyśmy 
tego chciały. 

A tym paniom, które nadal wierzą w bajki, ży-
czę, by marzenia (o jakimkolwiek księciu, na którego 
czekają i o jakim obecnie śnią) się spełniły.  
 
Z serdecznymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet! 
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