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SŁÓWKO NA POCZĄTEK... 

POMNIK WITOLDA PILECKIEGO 

Kronika wydarzeń szkolnych  

Chyba nie ma łatwych miłości. Te przelotne, 
chwilowe nic w nas nie zostawiają, niczego nie budują, 
nie zmieniają. Są jak gnane wiatrem chmury – szybko 
znikają i nie pozostaje po nich żaden ślad. Mówi się czę-
sto, że miłości trzeba szukać, że ona się nam przytrafia, 
że można ją gdzieś znaleźć jak na przykład borowika  
w lesie. Kryje się za tym przekonanie, że miłość często 
nas zaskakuje, nie można jej zaplanować. Po prostu 
pewnego pięknego dania odkrywamy, że miłość jest  
w nas, a my w niej. Ale to dopiero początek. 

W rzeczywistości miłość się buduje, rzeźbi, two-
rzy nieraz całymi latami. Miłość dojrzewa, a my wraz  
z nią. Może nie brzmi to najlepiej, ale można powie-
dzieć, że jest ona zadaniem, projektem na całe życie. Bez 
niej prawdopodobnie nie byłoby nas, świata i zbawienia. 
Z drugiej strony możemy też powtórzyć za księdzem 
Twardowskim: „Kochamy wciąż za mało…”, bo nasza 
natura jest bardziej nastawiona na to, żeby brać, niż żeby 
coś z siebie dawać. Być może dlatego tak podziwiamy 
tych, którzy potrafią wzbić się ponad granice własnego 
egoizmu i żyć dla innych, kierować się częściej kategorią 
„być” niż „mieć”. 

Gdy nadchodzi listopad, oprócz oczywistych 
rozmyślań o przemijaniu, pojawia się temat ojczyźniany 
w związku z wielkim świętem narodowym. W tym roku 
mija sto lat naszej niepodległości i kto choć trochę intere-
suje się historią, wie, że na te sto lat nie składają się wy-
łącznie momenty chwały, chociaż to z tych właśnie mo-
mentów jesteśmy dziś dumni. Szczególnie wtedy, gdy 
powiewa biało-czerwona i gdy rozbrzmiewa „Jeszcze 
Polska nie zginęła…”. Wtedy na fali zbiorowych emocji 
odczuwamy więź ze wspólnotą, z którą łączy nas język, 
historia i tradycja lub jakikolwiek inny czynnik pozwala-
jący na to, aby tę ziemię nazwać swoim domem. 

Poza wzniosłymi momentami podczas narodo-
wych uroczystości, kiedy publicznie deklarujemy miłość 
ojczyzny, są zwykłe dni, szara codzienność, a wtedy 
zwyczajnie zapominamy, co winni jesteśmy tej, która 
nas – czy tego chcemy, czy nie – ukształtowała. To jest 
najtrudniejsza miłość, której niestety nie dostajemy  

w pakiecie, rodząc się w jakimś określonym miejscu  
i czasie. Tej miłości trzeba się uczyć, dojrzewając powoli 
do postawy określanej jako patriotyzm, a sprowadzają-
cej się po prostu do odpowiedzialności. W różny sposób 
można oczywiście dowieść tej odpowiedzialności, bo 
czasy i historia wielokrotnie dyktują swoje twarde wa-
runki, ważne jest to, żeby jej nie unikać. I nic się nie 
zmieniło od wieków: jeśli chcesz być w pełni człowie-
kiem, musisz wziąć odpowiedzialność za wspólnotę,  
w której przyszło ci żyć, nawet jeśli nie wszystko ci się 
podoba. W zasadzie to bardzo dobrze, że coś ci się nie 
podoba, bo to znaczy, że widzisz problem, że dostrze-
gasz potrzebę zmian, bo nigdy nie będzie przecież tak 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ale to, czy zmiany 
nastąpią, zależy właśnie od ciebie. To nie jacyś obcy 
„oni”, nie politycy czy jakieś tam na nowo zdefiniowane 
elity, ale każdy z nas tworzy rzeczywistość i to od nas 
zależy dziś i jutro. 

Ojczyzna to trudna i wymagająca partnerka. 
Możemy się z nią spierać, możemy się buntować i narze-
kać, ale to i tak nie zmienia faktu, że jesteśmy jej częścią. 
Jest tak, jak napisała Wisława Szymborska, że bez miło-
ści do niej „można żyć, (…) ale nie można owocować”.     
  

K.S. 

pixabay.com 

Ochotnik do Auschwitz - Rotmistrz Witold  
Pilecki! Tego człowieka nie trzeba nikomu przedsta-
wiać, nawet młodemu Polakowi. Postać ta jest symbo-
lem bohaterstwa i walki przeciwko niemieckiemu oku-
pantowi w czasie II wojny światowej. Ochotnik do  
Auschwitz - miejsca, gdzie człowiek człowiekowi zgoto-
wał tak okrutny los. To piekło na ziemi, gdzie ludzie 
byli gnębieni, poniżani, traktowani jak podludzie, gdzie 

masowo ginęli w brutalny sposób. 
Pilecki dał się aresztować 19 września 1940  

w łapance na Żoliborzu w Warszawie, skąd pod nazwi-
skiem Tomasza Serafińskiego dostał się do Auschwitz 
jako więzień nr 4859. Właśnie tutaj, w Auschwitz, stwo-
rzył konspirację wojskową. Planował powstanie w obo-
zie oraz zebranie dowodów zbrodni popełnianych przez 
nazistowskie Niemcy. Pilecki zbiegł i zrealizował swój 
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„BY UCZYNIĆ ŚWIAT PIĘKNIEJSZYM...” 

cel: napisał raport o popełnianych zbrodniach, a następnie 
brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został 
skazany na śmierć przez władze komunistyczne, wyrok wy-
konano 25 maja 1948 r. o godz. 21.30. 

W Oświęcimiu działa Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie na 
dziedzińcu szkoły 21 września 2018 roku został uroczyście 
odsłonięty pomnik tego Bohatera. Nie wolno nam zapo-
mnieć o historii, bo jak wiemy: „Kto nie pamięta historii, 
skazany jest na jej ponowne przeżycie”.  Uczniowie naszej 
szkoły już od trzech lat biorą udział w projekcie „Auschwitz 
– nie możemy zapomnieć!” organizowanym przez Między-
narodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, 
które działa w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu. W tym roku szkolnym zaczynamy czwartą 
edycję tego projektu. Podczas comiesięcznych spotkań 
uczestnicy mogą poznać los różnych grup narodowościo-
wych w Auschwitz. Mają okazję dowiedzieć się, że tysiące 
ludzi cierpiących i ginących w obozie zagłady to nie anoni-
mowy tłum, lecz matka, ojciec, syn, córka, przyjaciel… Pró-
bują znaleźć odpowiedź na pytanie: jak mogło dojść do tak 
okrutnej zbrodni? 
  

 
Marta Chrapczyńska 
Fot. Tomasz Iwański 

 W Międzynarodowym Dniu 
Pokoju, 21 września 2018 roku  
w Oświęcimskim Centrum Kultury 
odbyło się podsumowanie XVII Mię-
dzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego „Darujmy Światu Pokój” połą-
czone z wręczeniem nagród i wyróż-
nień. 

Wernisaż wystawy rozpo-
czął się koncertem uczniów ze szko-
ły muzycznej. Muzyka świetnie uzu-
pełniała multimedialną prezentację 
nagrodzonych i wyróżnionych prac.  
Oczekiwane wręczenie nagród lau-
reatom zakończyło część oficjalną. 
Po poczęstunku mogliśmy indywi-
dualne oglądać zaprezentowane na 
wystawie prace. Ich temat podpo-
wiadał, jak postępować, by uczynić 
świat piękniejszym, spokojniejszym, 
dobrym i przyjaznym. Każdy z nas 
wyszukał prace dla siebie najcie-
kawsze, które mogą być w przyszło-
ści motywacją do dalszej pracy 
twórczej. 

Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem – nadesłano 910 
prac, które oceniła komisja artystów-
plastyków w składzie: Bożena  

Formas-Mądry, Joanna Zemanek, 
Paweł Warchoł oraz Magdalena Pro-
chowska. Komisja przyznała nagro-
dę specjalną, 22 równorzędne nagro-
dy w kategorii wiekowej 7-10 lat, 25 
równorzędnych nagród w kategorii 
wiekowej 11-13 lat, 26 równorzęd-

nych nagród w kategorii wiekowej 
14-16 lat, 12 równorzędnych nagród 
w kategorii wiekowej 17-19 lat oraz 
wyróżniła udziałem w pokonkurso-
wej wystawie prace 65 autorów.  
 
Wśród uczniów naszej szkoły nagro-
dę otrzymali:  
Zofia Goraus (3Ga),  
Michalina Kumańska (1Le),  
Kinga Kokoszka (3Gc),  
Patryk Szpiegla (2tm),  
Ewa Sakowska (1Ld) - nagroda ze-
wnętrzna. 
Udziałem w pokonkursowej wysta-
wie zostali wyróżnieni:  
Urszula Czebotar (3Gc), 
Kacper Mozgała (3Ga),  
Mateusz Przewoźniak (1tps) – na-
groda zewnętrzna. 

Gratulujemy i zapraszamy 
do obejrzenia wystawy w galerii 
„Tyle Światów” w Oświęcimskim 
Centrum Kultury (do 16 październi-
ka 2018 r.). 

 
 

Tekst i zdjęcie 
Elżbieta Wardzała-Sereś 
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HUMANISTA Z ŻYŁKĄ SPORTOWCA 

Czy cieszy się Ksiądz z nowego stanowiska? 
Ks. Mirosław Gajda: Praktycznie całe moje dotychcza-
sowe życie kapłańskie związane jest z pracą w szkole. 
Zacząłem 17 rok pracy w szkole salezjańskiej. Przez te 
lata byłem w trzech naszych placówkach: w Oświęci-
miu, Krakowie, Przemyślu i teraz ponowie w Oświęci-
miu. Co do stanowiska, to niesie ono ze sobą ogromną 
odpowiedzialność, ale daje też wiele satysfakcji. 
 
Co zmieniło się w naszej szkole od chwili, gdy był  tu 
Ksiądz po raz ostatni? 
9 lat to dużo. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele. 
Przede wszystkim liczba uczniów. Teraz jest ich więcej 
niż gdy tu kiedyś pracowałem. W ostatnich latach po-
prawiła się baza dydaktyczna na warsztatach. Realizo-
wane są projekty unijne, dzięki którym młodzież naszej 
szkoły ma możliwość zdybywać ciekawe doświadcze-
nia i poszerzać swoje kwalifikacje. To, co się nie zmieni-
ło, to atmosfera. Wspaniała młodzież i wspaniali nau-
czyciele. No i oczywiście duch ks. Bosko. Tego do-
świadczałem, pracując w naszych szkołach. 
 
Co zamierza Ksiądz zmienić w naszej szkole? Jakie 
ma Ksiądz plany? 
Od strony materialnej mam marzenie, 
aby nasza szkoła była szkołą kolorową, 
ładną, wyposażoną w najlepszy sprzęt, 
aby nauczyciele mieli duży komfort pra-
cy. Jako wuefista z wykształcenia marzę 
o nowej sali gimnastycznej. Chciałbym, 
aby uczniowie z uśmiechem codziennie 
przekraczali mury tej szkoły. Chciałbym, 
aby była ona takim środowiskiem,  
w którym każdy młody człowiek czuje się jak u siebie. 
Aby odczuwał, że jest rozumiany, akceptowany i ko-
chany. 
 
Dlaczego wstąpił Ksiądz do seminarium? 
Pochodzę z Kielc, gdzie pracują salezjanie. W szkole 
średniej byłem związany z salezjanami przez orato-
rium, do którego należałem. Ciekawostką jest to, że 
moim pierwszym animatorem był ksiądz Dariusz  
Bartocha. Przez te wszystkie lata poznawałem chary-
zmat ks. Bosko i salezjanów. Podobała mi się praca  
z młodzieżą. Myślałem bardzo poważnie o AWF-ie, 
ponieważ sport od dziecka był moją pasją. Pan Bóg tak 
pokierował moim życiem, że w zasadzie połączył moje 
pasje w charyzmacie salezjańskim. 
 
Jakie jest Księdza najlepsze wspomnienie z czasów 
szkolnych? 
Miałem szczęście, że zarówno w szkole podstawowej, 
jak i w średniej trafiałem do klas, gdzie byli fajni ludzie. 

Byliśmy zgraną grupą. Taką do tańca i do różańca.  
Z niektórymi osobami mam kontakt do dzisiaj. Spotka-
łem też wspaniałą polonistkę, która zaraziła nas tea-
trem. Regularnie były wyjścia na spektakle i sami pod 
kierunkiem nauczyciela przygotowywaliśmy przedsta-
wienia. Stąd moja miłość do teatru, która wiąże się  
z latami szkoły. 
 
Jaki był Księdza ulubiony i niezbyt lubiany przed-
miot w szkole? 
Najbardziej lubiłem wf z tej racji, że trenowałem piłkę 
nożną. Zacząłem w 4 klasie szkoły podstawowej i gra-
łem w klubie do matury. Od dziecka miałem inklinacje 
do sportu. Wszystko, co związane było ze sportem, 
przychodziło mi bardzo łatwo. Jestem z natury huma-
nistą, stąd lubiłem też historię i język polski. Natomiast 
nie przepadałem za matematyką i fizyką. 
 
Do jakiej szkoły średniej Ksiądz uczęszczał? 
Ukończyłem Technikum Budowlane w Kielcach. Były 
to czasy, kiedy chłopcy raczej wybierali technika,  
a dziewczęta licea. Trochę zazdrościliśmy kolegom  
z liceum, bo w naszej szkole były tylko 3 dziewczyny: 
pani wicedyrektor i dwie panie sprzątaczki :). 

 
Czy uważa Ksiądz, że edukacja jest 
istotna i dlaczego? 
Pytanie jest retoryczne. Logiczne, że 
dzisiaj dobra szkoła, dobrze zdana ma-
tura daje przepustkę na dobre studia,  
a te dają dobrą pracę. Warto się uczyć. 
Niekoniecznie trzeba kończyć studia. 
Znam przypadki, że świadectwo sale-

zjańskiej szkoły zawodowej otwiera wiele drzwi, jeżeli 
chodzi o pracodawców i dobrą pracę w zawodzie. 
Przede wszystkim trzeba rozeznać, jakie mam zdolno-
ści, jakie zainteresowania, jakie jest moje miejsce w ży-
ciu. Ważne, żeby robić to, co mi sprawia satysfakcję. 
 
Czy ma Ksiądz jakieś hobby? 
Powiedziałem o tym już trochę wcześniej. Bardzo lubię 
teatr. Lubię czytać książki. Nie wyobrażam sobie życia 
bez sportu. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, 
pływam. Zimą oczywiście uwielbiam jeździć na nar-
tach. Jestem instruktorem narciarstwa. Kiedy pracowa-
łem poprzednio w naszej szkole, organizowałem co 
roku w ferie obozy narciarskie na Słowacji w Terchovej. 
Warto mieć pasje, bo one sprawiają, że życie staje się 
bardziej kolorowe. Gorąco zachęcam młodzież naszej 
szkoły, aby rozwijała swoje zainteresowania i pasje. 
 
Dziękujemy za rozmowę! 

WYWIAD Z KSIĘDZEM DYREKTOREM MIROSŁAWEM GAJDĄ 
ROZMAWIAJĄ: ELILIA MATUSYK I KATARZYNA SOKAL 

Pan Bóg tak pokierował  
moim życiem, że  

w zasadzie połączył  
moje pasje w charyzmacie 

salezjańskim. 
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MĘSCY BOHATEROWIE 

WAŻNE TEMATY NA FORUM MŁODZIEŻY 

 Zimny wtorkowy poranek... zaskakujący... ta-
kie temperatury jeszcze do niedawna były nam obce.  
O 8.30 stoimy w komplecie na szkolnym korytarzu pod 
zegarem. Ksiądz dyrektor Mirosław Gajda już na nas 
czeka. Scenariusz dzisiejszego dnia przewiduje podróż 
do Częstochowy. To dzisiaj, 25 września 2018 roku, od-
będzie się XVIII Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół 
Katolickich, a my będziemy mieli przyjemność repre-
zentowania tam naszej szkoły: Szymon Pszczółka re-
prezentuje technikum, Ola Miziołek - gimnazjum,  
Łukasz Staszkiewicz - szkołę branżową, a Marysia Bul - 
liceum. 

Szczególnymi gośćmi tegorocznego forum, któ-
rego myślą przewodnią były słowa św. Jana Pawła II: 
„Wypełnijmy dokładnie rolę, jaką Bóg powierza każde-
mu z nas w swoim Kościele”, stali się dwaj panowie – 
przedstawiciele dwóch tak bardzo różnych rzeczywi-
stości. Pierwszym z nich jest ksiądz Wojciech Węgrzy-
niak, człowiek o wielkiej ekspresji mowy, pełen energii, 
który zdołał dotrzeć ze swoim przesłaniem głęboko do 
naszej świadomości. Zapewne bardzo budująca była 
myśl o wartości człowieka dla Boga. Wystarczy „być”, 
„istnieć”, tak po prostu, by znaczyć dla Chrystusa naj-
więcej, ile tylko jest możliwe, by znaczyć. Ksiądz  
Węgrzyniak przekazał nam również prawdę o modli-
twie na bazie swoich doświadczeń. Prosił, aby uwie-
rzyć w jej siłę, bo wtedy, kiedy naprawdę w nią wierzy-
my i potrafimy się nią posłużyć, zaczynają spływać na 
nas łaski. Pamiętajmy o tym - mówił ksiądz Wojciech, 
że Kościół to szpital, do którego przychodzą ludzie 
chorzy, by poczuć się lepiej, by wyzdrowieć. Jeśli nie 
dorosłeś do Kościoła, nie zrozumiałeś jego idei, lepiej 
tam nie przychodź, bo możesz sobie zaszkodzić. 

Kolejny gość Forum, redaktor Rafał Patyra  
z TVP, dał świadectwo swojego życia. Wyobraźmy so-
bie, jak trudno jest przyznać się do porażki, do popeł-
nianych błędów przed samym sobą, a jak bardzo trzeba 
się przemóc, żeby o tych słabościach mówić w wypeł-
nionej po brzegi wielkiej Auli ojca Kordeckiego. Filozo-
fia mówcy była taka: „Jeżeli choć kilka osób będzie mia-
ło refleksję, zastanowi się nad tym, o czym mówiłem, to 

było warto. Swoją dzisiejszą obecnością i tym, co po-
wiem, chcę dać Wam możliwość uczenia się na czyichś 
błędach i choć w jednym przypadku – nie na swoich.” 

Kolejnym punktem programu były „Trzy pie-
śni patriotyczne dla Niepodległej” w wykonaniu Fau-
systemu. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest 
to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości i ten fakt organizatorzy forum postano-
wili zaakcentować. Niezwykłe dźwięki gitarowo-
skrzypcowo-cajonowe, piękne ich brzmienie, dreszcze 
pojawiające się na ciele i towarzysząca harmonia nie-
bańskich głosów porwały do śpiewu całą aulę, aż mury 
zadrżały. Wtedy pojawiła się duma i myśl: są boscy,  
a na dodatek nasi! 

Na zakończenie odbyły się: adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, msza święta pod przewodnictwem 
Ks. Zenona Latawca oraz droga krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich. Z ziarnkiem pozytywnego niepokoju,  
z wieloma wątpliwościami i pytaniami, które zakiełko-
wały w nas po spotkaniu, wróciliśmy bezpiecznie do 
domu z tą pewnością, że przez długi czas będziemy 
jeszcze szukać na nie odpowiedzi. 

 
Jolanta Okarmus 

Fot. Szymon Pszczółka 

 Z przyjemnością informuję, że mamy laureatów 
konkursu bibliotecznego „Męscy bohaterowie”. Pano-
wie: Nikodem, Kacper, Tobiasz i Piotr z technikum oraz 
Kajetan z liceum wykazali się znajomością literatury, 
umiejętnością kojarzenia faktów i parafrazując Stanisła-
wa Wyspiańskiego, „chciało im się chcieć”. Serdecznie 
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. 

 
Tekst i zdjęcie  

Urszula Dziewońska 
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NOWE WIDNOKRĘGI W OŚWIĘCIMIU 

5 października w Zespole Szkół Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyły się warsztaty tele-
wizyjne, radiowe i prasowe pt. „Nowe Widnokręgi – 
zrozumieć media” prowadzone przez wykładowców 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toru-
niu oraz pracowników Radia Maryja i TV TRWAM. 
Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki, z czego każdy 
koncentrował się na innym aspekcie medialnym: tele-
wizji, radiu i prasie. 

W dwóch pierwszych częściach uczestnicy po-
znali nieoficjalny charakter telewizji. Wzięli udział  
w tworzeniu różnego rodzaju programów, a także od-
kryli tajemnice pracy i zabiegów stosowanych przez 
operatorów kamer i prezenterów. Czynności technicz-
ne mają ogromny wpływ na odbiór finalnego materiału 
przez osoby znajdujące się po drugiej stronie ekranu. 
Obraz stanowi aż 70% przekazu, dlatego sposób opero-
wania kamerą oraz odpowiedni kadr mają tak duże 
znaczenie. Wyświetlone zostały również filmiki poma-
gające nam lepiej zrozumieć znaczenie elementów ma-
nipulacji obrazem. Dźwięk oraz sposób wypowiedzi 
także są istotne podczas przekazu telewizyjnego (23%). 
Techniki manipulacji dźwiękiem pozwalają więc wy-
wołać określone emocje u odbiorcy. Słuchacze dowie-
dzieli się m.in., jak powstają dźwięki do reklam. 

W kolejnej części wykładów zgromadzeni po-
znali funkcjonowanie radia. Transmisje radiowe nada-

wane są zwykle w częstotliwości 1 Hz. Na początku 
została przedstawiona krótka historia rejestrowania 
dźwięków. Potem przeprowadzono eksperyment  
z udziałem widowni. Zarejestrowano głos kilku ochot-
ników, a następnie za pomocą specjalnych programów 
poddano je przeróbce. Jesteśmy w stanie dowolnie mo-
dyfikować głos, zmienić jego barwę, wysokość czy na-
tężenie, wyciąć niektóre fragmenty, przez co w rezulta-
cie możemy uzyskać całkowicie inną wypowiedź niż  
w oryginale. Takie programy wykorzystuje się także  
w muzyce, a techniki manipulacji głosem to często ta-
jemnica pięknych głosów niektórych wokalistów. 

Ostatnią częścią warsztatów była prasa, czyli 
„treść”. Najpierw uczestnicy poznali znaczenie takich 
pojęć, jak: manipulacja, perswazja, opinia oraz informa-
cja. Następnie dowiedzieli się, jak napisać dobry tekst. 
Bardzo ważną kwestią jest to, aby był on łatwy w od-
biorze, klarowny, aby przyjemnie się go czytało. 

Obsługą medialną wydarzenia zajęli się uczest-
nicy z tzw. Spec Grupy. Przeprowadzali wywiady  
z osobami obecnymi na sali, pytając o wrażenia doty-
czące warsztatów, obsługiwali kamerę oraz prowadzili 
dokumentację spotkania. Na koniec Spec Grupa zapre-
zentowała efekty swojej pracy. 

 
Aleksandra Czarnota, Katarzyna Rostecka  

Fot. Kinga Wojtas, ks. Paweł Gacek 

PŁONIE OGNISKO... 

W środę 10 października 2018 roku klasa 3 tdm wraz z wycho-
wawczynią, panią Martą Chrapczyńską, oraz z panią Izabelą Łabęcką zor-
ganizowała ognisko klasowe. 

Pogoda byłą cudowna, ludzie wspaniali, kiełbaski pyszne… cze-
góż chcieć więcej? Grono stolarzy i mechaników to świetnie zorganizowa-
na klasa, która niewiele potrzebuje, by mile spędzić czas. Dziedziniec sale-
zjańskiej szkoły w Oświęcimiu to miejsce, gdzie można się bawić, śmiać  
i - jak widać - dobrze zjeść. Andrzej, nasz klasowy szef kuchni, dbał o to, 
by każdy kawałek kiełbaski był odpowiednio wysmażony i smakował 
kolegom. Andrzeju – dziękujemy, po raz kolejny sprostałeś zadaniu! 

Mamy nadzieję, że to nie koniec smakołyków w tym roku szkol-
nym... może wiosną przygotujemy prażone? 

 

Tekst i zdjęcie Marta Chrapczyńska 
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SŁODKOŚCI DLA FRANIA 

 Już po raz drugi w naszej szkole ruszamy  
z genialnym projektem Odyseja Umysłu! A czym jest 
Odyseja? Jest to program edukacyjny organizowany 
przez fundację Odyssey of the Mind, mający na celu 
rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do krea-
tywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy pro-
gramu samodzielnie analizują różnorodne zadania, 
poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują docho-

dzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy. Jeśli 
chcesz dowiedzieć się więcej, wystarczy wsłuchać się 
na wtorkowym porannym apelu i przyjść na spotkanie 
informacyjne do studium w środę oraz na kilka gier do 
oratorium w czwartek na przerwach. Zapraszamy! Zo-
bacz - warto! 

Joanna Fijał 
https://vimeo.com/262636008 

ODYSEJA UMYSŁU — STARTUJEMY! 

ŚWIĘTO EDUKACJI 

 12 października obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie przygo-
towali akademię poświęconą historii oświaty i szkolnictwa 
oraz roli nauczycieli na przestrzeni wieków. Dzięki prezen-
tacjom multimedialnym poznaliśmy wyjątkowe pasje oraz 
zainteresowania nauczycieli i pracowników szkoły, przy-
pomnieliśmy sobie także sukcesy naszych uczniów. Do 
niepowtarzalnego charakteru uroczystości przyczynił się 
zarówno występ wokalny grupy FAUSYSTEM, jak i naszej 
szkolnej orkiestry. Podczas Mszy Świętej pierwszoklasiści 
złożyli przysięgę ślubowania, stając się pełnoprawnymi 
wychowankami szkoły salezjańskiej.  

Ten uroczysty dzień przypomniał nam przede 
wszystkim o potrzebie okazywania wdzięczności nauczy-
cielom - osobom mającym wpływ na rozwój i dojrzewanie 
naszej wewnętrznej wrażliwości i sposobu patrzenia na 
otaczający nas świat. Nauczyciele przez wiele lat przekazu-
ją nam wiedzę, abyśmy mogli wykorzystać ją najlepiej, jak 
potrafimy. Jesteśmy wdzięczni także za przekazywane 
wartości oraz za sprawianie, że każdy dzień spędzony  
w szkole inspiruje do odkrywania siebie i świata. Dziękuje-
my! 

Katarzyna Rostecka  
Fot. ks. Paweł Gacek 

 Dnia 19 października w ZSZTS w Oświęcimiu odbył się 
charytatywny kiermasz ciast dla chorego Frania Irzyka. Jest to 
wesoły sześciolatek ze Skidzinia. Zdiagnozowano u niego roz-
lanego glejaka - guza pnia mózgu IV stopnia. Rak każdego dnia 
uszkadza narządy wzroku, mowy i słuchu chłopca. Zebrano już 
całkiem sporą kwotę, jednak to wciąż za mało na wyjazd na 
operacje do Meksyku. Organizatorem kiermaszu była klasa 3Lb 
wraz z wychowawczynią, panią Renata Głąb. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się w tę zbiórkę. 

 

Tekst i zdjęcie Ada Siembida 

https://vimeo.com/262636008
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WIDOWISKO DUMY I RADOŚCI 

„Widowisko dumy i radości” to wydarzenie 
dla uczniów szkół z całej Małopolski, które było okazją 
do uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a także przypomnienia o podążaniu  
w swoim życiu za Bogiem. Odbyło się ono 19 paździer-
nika w Krakowie i wzięło w nim udział prawie 10 tysię-
cy osób, w tym także my: szkolna orkiestra oraz zespół 
Fausystem.  

Wczesnym rankiem podekscytowani i w do-
brych humorach wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym 
punktem programu była Msza Święta, odprawiona 
przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego przed Wawelem. W czasie homilii 
przypomniał nam on o miłości do Boga, a także o pa-
triotyzmie i poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę. 
Te wartości szczególnie cenili, wspomniani przez arcy-
biskupa, Romuald Traugutt, ostatni przywódca po-
wstania styczniowego, oraz Urszula Ledóchowska, 

święta, która w Skandynawii opiekowała się sierotami 
polskich emigrantów. Wyjątkowy charakter Eucharystii 
podkreśliły pieśni wykonane przez Fausystem. Możli-
wość zaśpiewania na tak dużej uroczystości była dla 
nas wielkim wyróżnieniem.  

Po błogosławieństwie uczniowie oraz zaprosze-
ni goście utworzyli barwny pochód, który przemasze-
rował do Parku Jordana, gdzie uczniowie spotkali się  
z weteranami wojennymi. Mieli także okazję wysłuchać 
pięknego koncertu orkiestr. Nasza orkiestra również 
wspaniale się zaprezentowała i dała popis swoich moż-
liwości. Był to dla nas dzień pełen wrażeń i emocji, 
możliwości spotkania się z uczniami innych szkół,  
a także upamiętnienia ważnej dla wszystkich Polaków 
rocznicy. Mamy nadzieję, że do podobnego spotkania 
dojdzie jeszcze nie raz. 
 

Maria Kwiecień  
fot. Sebastian Wiśniewski SDB 

FINAŁ ZAWODÓW W KOLARSTWIE GÓRSKIM 

Szkolna kronika sportowa 

 W finale wojewódzkich zawodów  

w kolarstwie górskim naszą szkołę reprezen-

towali: Nikodem Słupski, Michał Lach oraz 

Michał Śliwiński. Trasa wyścigu była bardzo 

trudna. Zawodnicy mieli do pokonania dwie 

pętle po 2 kilometry. Na pierwszym okrąże-

niu Michał Lach, jadąc na 5 miejscu, nie utrzy-

mał się na trasie i uderzył w drzewo. Niestety, 

rower został uszkodzony. Michał na szczęście 

nie ucierpiał. Nikodem Słupski dojechał 10, 

Michał Śliwiński uplasował się na 3 miejscu. 

BRAWO! 

Grzegorz Strumiński 
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PIERWSZA WYCIECZKA ROWEROWA 

 W ramach szkolnego koła 
rowerowego odbyła się pierwsza 
wycieczka. Zebrała się całkiem spora 
gromadka uczestników w składzie: 
Julka Gworek, Julka Madeja, Karoli-
na i Kinga Kokoszka, Natalia Janiga, 
Kuba Łomzik i pani Agnieszka 
Krawczyk. Pogodę mieliśmy wcze-
śniej zamówioną, więc naładowani 
pozytywną energią wyruszyliśmy  
w drogę. Jechaliśmy wiślaną trasą 
rowerową do Podolsza. Pokonaliśmy 
trasę długości 52 km. Słoneczko, 
wiatr, błotko, a czasem i kropelki 

deszczu sprawiły, że ten wyjazd był 
z każdą chwilą piękniejszy. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom za 
udział i naprawdę dobrą zabawę. 
Szczególne podziękowania dla ro-
dziców Julki Gworek, którzy czekali 
na nas na trasie z ciepłymi gołąbka-
mi! Będziemy Państwa częściej od-
wiedzać ;). Już w październiku kolej-
na wycieczka, na którą serdecznie 
zapraszają panie Joanna Fijał  
i Monika Gacek.  
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 

POWIATOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY 

4 października tradycyjnie nasza szkoła była 
gospodarzem zawodów sportowych w biegach przeła-
jowych. Trasa przebiegała pętlą wzdłuż Bulwarów nad 
Sołą ze startem, strefą zmian i metą na salezjańskim 
zielonym boisku. Dystans wynosił 800m i 1200m odpo-
wiednio dla dziewcząt i chłopców. Sztafety składały się 
z dziesięciu zawodników, z których każdy miał do po-
konania jedno okrążenie. W tegorocznej rywalizacji 
wzięły udział szkoły z Oświęcimia, Kęt, Brzeszcz 
i Zatora – łącznie osiem szkolnych reprezentacji. Pro-
mowane do następnego etapu wojewódzkiego mogły 
być tylko dwa zespoły, więc szykowała się ostra rywa-
lizacja. 

Pierwsze na starcie stanęły dziewczęta, nieste-
ty, bez naszych reprezentantek – nie zebrała się wyma-
gana ilość zawodniczek, żeby zgłosić drużynę do rywa-
lizacji. Zwyciężyły dziewczyny z PZ nr 2, a drugie na 
mecie były reprezentantki PZ nr 11, które awansowały 
do etapu wojewódzkiego. 

Następni na starcie stanęli panowie, tutaj rywa-
lizacja była bardziej zacięta. Do połowy dystansu, czyli 
do piątej zmiany, sześć drużyn trzymało się razem, 
różnica między pierwszą a szóstą sztafetą wynosiła ok. 
20 metrów, kwestia podium była ciągle otwarta. Po 
kolejnej zmianie zdecydowanie przyspieszył zawodnik 
PZ nr 10, tak wysokie tempo utrzymał tylko jego rywal 
z PZ nr 2. Nasza drużyna zajmowała wysokie trzecie 

miejsce, ale awans do następnego etapu oddalał się tym 
bardziej, że tuż za nami biegli zawodnicy z Zatora. Pro-
wadzący dwaj biegacze pozostali poza zasięgiem  
i kwestie zwycięstwa rozstrzygnęli między sobą. Wy-
grała drużyna z Kęt, z awansu cieszyli się także zawod-
nicy PZ nr 2. Nam pozostało cieszyć się z obronionej 
trzeciej pozycji. 

Dziękuję wszystkim uczniom za start oraz po-
moc przy organizacji tej imprezy sportowej. 

 
Tekst i zdjęcie Stanisław Laskowski 

TYM RAZEM 60 KM! 
 W sobotę 6 października odbyła się już druga 
wycieczka rowerowa. Tym razem pokonaliśmy trasę 
długości 60 km. Jechaliśmy wiślaną trasą rowerową do 
Mętkowa, a następnie leśnymi ścieżkami powiatu 
chrzanowskiego. Punktem kulminacyjnym wyjazdu 
były kiełbaski przygotowane przez rodziców Julki 

Gworek. Serdecznie Państwu dziękujemy! Szczęśliwca-
mi, którzy mieli przyjemność przeżywać radość dzisiej-
szego dnia wspólnie z nami na wycieczce rowerowej 
byli: Karolina i Kinga Kokoszka, Julka Gworek, Niko-
dem Słupski i Daniel Orłowski. Ponadto na trasę wyru-

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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szyli z nami: pani Agnieszka Krawczyk, pani Joanna 
Wybraniec i dyrektor naszej szkoły, ks. Mirosław Gajda. 
Niestety, z powodu awarii roweru pan Michał Homa był 
zmuszony wrócić do domu. Cieszymy się, że naszymi 

wycieczkami interesują się nie tylko uczniowie, ale i gro-
no pedagogiczne. W listopadzie kolejna wycieczka, na 
którą zapraszają panie Joanna Fijał i Monika Gacek. 

Tekst i zdjęcia Joanna Fijał 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

Do zawodów przystąpiło dziesięć drużyn mę-
skich i sześć żeńskich, naszą szkołę reprezentowali, nie-
stety, tylko panowie. Rywalizowano naprzemiennie  
w dziesięciu konkurencjach i w każdym starcie było 
widać pełne zaangażowanie i walkę o każdy centymetr 
czy o każdą 0,01 sek. 
 Mocno zmotywowani i nastawieni na jak naj-
lepszy występ nasi chłopcy przystąpili do rywalizacji. 
W pierwszej kolejność rozegrano sprinty. Na 100 me-
trów startowali: Oskar Jędrzejewski (13,7s), Kamil  
Zygmund (13,9s) i Grzegorz Wójtowicz. Grzegorz zali-
czył bardzo dobry występ, uzyskał drugi czas (12,3s)  
i jednocześnie drugi wynik punktowy dla drużyny – 
78. 

Następną konkurencją był bieg na 200 m. Wy-
startowali w niej Paweł Fijak (29,7s) i Maciej Kukuła, 
który uzyskał trzeci czas (27,0s) i zdobył 61 punktów. 
Jednocześnie swój konkurs rozstrzygali kulomioci, tutaj 
bezkonkurencyjny okazał się Szymon Szypuła. Ten 
przyszły technik pojazdów samochodowych pchnął 
kulą na odległość 11,63 m i zdeklasował konkurencję, 
zdobywając najwięcej punktów dla naszej drużyny – 
83. Punktów mogło być jeszcze więcej, ponieważ naj-
dalsza próba Szymona miała miejsce podczas roz-
grzewki, a więc poza konkurencją i niestety nie mogła 
być zaliczona, a kula wylądowała na 12 m i 15 cm. 

Po drugiej stronie stadionu odbywał się kon-
kurs skoku w dal. Tutaj najdalej z naszych skoczył  
Bartosz Wojtas, uzyskując wynik 5,05 m, który dał nam 

54 punkty. Tuż za nim i obok siebie uplasowali się  
Mateusz Przewoźniak i Michał Grzyk z wynikami od-
powiednio 4,93 i 4,92 m. 

W biegu na jedno okrążenie stadionu, czyli na 
400 metrów, odkryciem naszej ekipy okazał się Paweł 
Boratyński. Jego wynik 61,7s dał nam cenne 52 punkty. 
Nieco słabiej spisali się dwaj pozostali nasi reprezen-
tanci Dominik Trzop (64,2s) i Kamil Kudzia (69,2s). 
Dwa razy dłuższy dystans, czyli 800 metrów pomimo 
przyzwoitych wyników, niestety, nie przyniósł nam 
zdobyczy punktowej. Jakub Żak uzyskał 2,40,8,  
a Emanuel Postka 2,47,4. Drugi z biegów średniody-
stansowych na 1500 metrów przyniósł wyniki bardzo 
dobre jak na pierwszoklasistów: Kamil Piegzik 5,08,1, 
Marcin Łysoń 5,22,4 . 

Do rozegrania pozostały sztafety 4x100. W na-
szej drużynie połączyliśmy doświadczenie z młodością: 
Oskar-Paweł-Kamil-Grzegorz. Efekt nadspodziewanie 
dobry– trzeci czas 52,6 i 70 punktów do całości. 

Po podliczeniu punktów okazało się, że zdoby-
liśmy ich w sumie 652, co dało nam czwarte miejsce, 
chyba najgorsze dla zawodnika. Trochę szkoda, że nie 
udało się w pełni obsadzić konkurencji, jeszcze jeden 
kulomiot i mogło być „pudło”. Może następnym ra-
zem… Wszystkim zawodnikom gratuluję wyników  
i dziękuję za zaangażowanie i sportową walkę. 

 
Stanisław Laskowski 
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PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Oratorium w akcji 

 18 października 2018 roku drużyna chłopców  
z gimnazjum wzięła udział w międzyszkolnych zawo-
dach w unihokeja, które odbyły się na sali gimnastycznej 
na lodowisku w Oświęcimiu. Choć walka była równa, 
naszej drużynie nie udało się zająć miejsca medalowego. 
 Z kolei 22 października gimnazjaliści brali udział 
w szkolnych zawodach z piłki nożnej, które odbyły się na 
hali miejskiej. W zawodach wystartowało 8 drużyn. Nasi 
reprezentanci zajęli 4 miejsce, przegrywając zacięty mecz 
z ekipą ze szkoły SP 9 (0:2). 
 

 
Tekst i zdjęcie Grzegorz Bucki 

UNIHOKEJ I PIŁKA NOŻNA 

W sobotę 22 września odbył się XIII Piknik Or-
ganizacji Pozarządowych. Miał on charakter międzyna-
rodowy, ponieważ uczestniczyli w nim goście z miasta 
Sambor na Ukrainie. Każda z organizacji przygotowała 
stoisko na Rynku w Oświęcimiu. Byli wśród nich także 
przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnego „Speranza” 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej, w ramach które-
go działa nasze Oratorium. 

Animatorzy i wolontariusze brali aktywny 
udział w pikniku. Wspólnie z członkami innych organi-
zacji bawili się na scenie w rytm tańców integracyjnych. 
Przygotowaliśmy również kolorowe stoisko, na którym 
przedstawiliśmy naszą działalność . 

Piknik był świetną okazją do zapoznania 
mieszkańców Oświęcimia z naszą ofertą oraz zaprosze-
nia ich do współpracy. Dziękujemy staroście oświęcim-

skiemu oraz prezydentowi Oświęcimia za zorganizo-
wanie pikniku. Dziękujemy również wolontariuszom, 
animatorom oraz zawodnikom z drużyny Saint Sinners 
za poświęcony czas i dobrą zabawą w sobotę. 
 

Tekst i zdjęcia Żaneta Skamaj  

FORUM ANIMATORÓW SALEZJAŃSKICH 

 W dniach od 27 – 30 września odbyło się Ogól-
nopolskie Forum Animatorów Salezjańskich. Do Sale-
zjańskiego Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego  
w Marianówce przybyło blisko 80 animatorów z czte-
rech inspektorii salezjańskich: wrocławskiej, krakow-
skiej, warszawskiej i pilskiej oraz dwóch inspektorii 
sióstr salezjanek: wrocławskiej i warszawskiej.   
 Pierwszego wieczoru animatorzy odpowie-
dzialni za organizację OFAS-u przygotowali kilka za-
baw integracyjnych i tańców, które służyły lepszemu 
zapoznaniu się. Kolejnym punktem programu były za-
jęcia w kilkuosobowych grupach, na których rozma-

wialiśmy głównie o akcjach organizowanych w na-
szych inspektoriach i graliśmy w gry pozwalające na 
lepsze poznanie się. Na zakończenie tego dnia spotkali-
śmy się w kaplicy na nabożeństwie przygotowanym 
przez młodzież z inspektorii wrocławskiej CMW (Córki 
Maryi Wspomożycielki). 
 Drugi dzień Forum przebiegał pod hasłem: 
„Pielęgnujemy sztukę słuchania i towarzyszenia”, które 
było też tematem konferencji księdza Michała Mejera 
SDB. Salezjanin mówił w głównej mierze o słuchaniu 
Boga w naszym życiu, towarzyszeniu ludziom i naśla-

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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dowaniu Pana Jezusa w spotkaniu z innym człowie-
kiem. Po konferencji był czas na refleksję własną nad 
jednym z cytatów Pisma Świętego. O godzinie 14:00 zor-
ganizowany został wyjazd do Kłodzka i samodzielne 
jego zwiedzanie. Tego dnia na pogodnym wieczorze 
odbyła się prezentacja inspektorii. Każda z grup przygo-
towała piosenkę o swojej prowincji i krótko o niej opo-
wiedziała. Towarzyszyły temu tańce i różne zabawy 
integracyjne. Podsumowaniem dnia było nabożeństwo 
pokutne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
przygotowane przez naszą krakowską inspektorię. Pod-
czas nabożeństwa była możliwość przystąpienia do sa-
kramentu pokuty. 

 Sobota była bardzo aktywna i intensywna. Po 
śniadaniu i porannych modlitwach wyruszyliśmy na 
górską wędrówkę, wzbogaconą o element rozmyślania 
na temat: „Kim jest dla mnie Bóg?”. Celem naszej wy-
prawy było Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej 
Radości „Marii Śnieżnej” pod szczytem góry Iglicznej  
w Masywie Śnieżnika. O historii i architekturze kościoła 
opowiedział nam tamtejszy kustosz – ksiądz Andrzej 
Adamiak. Po powrocie do ośrodka odbyła się Msza 
Święta. Później modliliśmy się za Synod i zrobiliśmy 

wspólne zdjęcie. Tego dnia towarzyszyło nam hasło: 
„Młodzież, wiara i rozpoznanie powołania”, nawiązują-
ce do konferencji księdza Przemka KAWY Kaweckiego, 
który mówił o rozeznawaniu powołania kapłańskiego  
i zakonnego, oraz do konferencji państwa Mowińskich 
na temat powołania rodzinnego. Po panelu dyskusyj-
nym, na którym można było zadawać pytania konferan-
sjerom, wzięliśmy udział w grupowych konkurencjach 
sprawnościowych i quizie dotyczącym różnych zgroma-
dzeń salezjańskich. Około godziny 19 rozpaliliśmy ogni-
sko i przy akompaniamencie gitary, ze śpiewem, z kub-
kiem gorącej herbaty biesiadowaliśmy, piekąc kiełbaski. 
Następnie przeszliśmy do kaplicy na nabożeństwo wie-
czorne, a o północy wzięliśmy udział w niedzielnej 
Mszy Świętej. Wciąż pełni energii wróciliśmy do ośrod-
ka na wspólną animację, tańce, rozmowy. Od godziny  
2 zaczęła się trwająca do rana adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 
 Niedzielny poranek był czasem modlitwy, pod-
sumowania Forum i pożegnania. Po śniadaniu i spako-
waniu się wyjechaliśmy z Marianówki. Co mi dało Fo-
rum? Na pewno pogłębiło jeszcze bardziej moją relację  
z Panem Bogiem, poznałam mnóstwo świetnych ludzi  
z całej Polski, z którymi złapaliśmy kontakt i już planuje-
my współpracę międzyinspektorialną. Były to cztery dni 
dobrej salezjańskiej zabawy. 

 
Tekst i zdjęcia Magdalena Kukla 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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PAŹDZIERNIKOWE CZWARTKI ORATORYJNE 

Koncert zespołu WALK 
 
4 października 2018 r. odbył się kolejny Czwar-

tek Oratoryjny. Ponownie mogliśmy posłuchać rocko-
wego zespołu WALK, który zaprezentował przede 
wszystkim własny repertuar. Nawiązał również do 
przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, wykonując patriotyczną 
piosenkę „Modlitwa” Jacka Kaczmarskiego. Jak zwykle 
zespół WALK musiał zaśpiewać coś na bis. Okazało się 
jednak, że publiczność nie zadowoliła się tylko jedną 
piosenką. Mieliśmy więc okazję posłuchać jeszcze wię-
cej, naprawdę dobrej, muzyki.  

Po koncercie głos zabrał dyrektor Oratorium 
św. Jana Bosko, ks. Andrzej Policht. Powiedział, że na-
zwę zespołu można przetłumaczyć na język polski 
m.in. jako „ścieżkę”. Nawiązał przy tym do filmu 
„Pokuta”. Przytoczona została końcowa scena, kiedy to 
staruszka zadaje retoryczne pytanie: „Po co w ogóle 
droga, która nie wiedzie do świątyni?”. Ks. Andrzej 
Policht, parafrazując, zapytał: „Po co komu droga, któ-
ra nie prowadzi do Boga?”. Podkreślił, że członkowie 
zespołu WALK, spotykając się na próbach i występując 
przed publicznością, poprzez muzykę nie tylko inte-
grują się ze sobą, ale idą drogą, która prowadzi do  
Boga, do nieba. A w niebie są aniołowie. Oni też lubią 
muzykę i śpiewają na chwałę Bożą. 
 
 
Oratoryjne karaoke 
 

Podczas Czwartku Oratoryjnego 11 październi-
ka 2018 r. na scenie mógł wystąpić każdy, kto przy-
szedł na spotkanie. Wszystko dlatego, że po raz kolejny 
przygotowano karaoke. Ci, którzy byli, świetnie się 
bawili. Śpiewali piosenki polskie i zagraniczne, wesołe 
i smutne, po prostu różne. Jak wcześniej zapowiadano, 
nie trzeba było być znanym artystą i mieć pięknego 
głosu, bo przecież „śpiewać każdy może”, a że czasem 
„trochę lepiej lub trochę gorzej”, to chyba nikomu nie 
przeszkadza. Najważniejsze, żeby mieć do siebie dy-
stans i po prostu miło spędzić czas, zrelaksować się,  
a przede wszystkim dobrze się bawić. 
 
 
„Bon voyage en France!” 
 

„Dobrej podróży do Francji!” - taki właśnie był 
tytuł koncertu, który odbył się 18 października 2018 r. 
podczas Czwartku Oratoryjnego. Tym razem wystąpił, 
pochodzący z Wandei we Francji, François Martineau. 
Obecnie mieszka w Krakowie. Bardzo dobrze mówi po 
polsku. François bierze udział w popularnym progra-
mie „Mam talent”. Złoty przycisk od Małgorzaty  
Foremniak zapewnił mu udział w półfinale.  

Wśród publiczności czwartkowego koncertu 

był również pan Zbigniew Starzec, starosta oświęcim-
ski. Ponieważ w tym roku przypada 40. rocznica wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża, na początku zaprezento-
wana została piosenka o Janie Pawle II. Jej twórcą jest 
tata François, z zawodu kompozytor. Podczas koncertu 
mieliśmy okazję posłuchać też znanych piosenek fran-
cuskich, m.in.: „La Boheme”, „Milord”, „Nathalie”. 
Gościnnie wystąpiła  Karolina Jonkisz, uczennica naszej 
salezjańskiej szkoły, która zaśpiewała oczywiście po 
francusku. Karolina i François stworzyli również wspa-
niały duet. Publiczność liczyła na bis, bo po takim kon-
cercie nie mogło być inaczej. Dzięki temu mogliśmy 
usłyszeć piosenkę „To były piękne dni”. Nasi goście 
zaśpiewali ją razem po francusku i po polsku. Aż trud-
no było uwierzyć, że ten duet powstał spontanicznie, 
niedługo przed koncertem.  

Na zakończenie czwartkowego spotkania po-
proszony o zabranie głosu został pan Zbigniew Starzec. 
Był zachwycony występem. Pogratulował wykonaw-
com i powiedział, że osobno brzmią pięknie, a razem 
jeszcze piękniej. Życzył im również dalszych sukcesów 
na muzycznej scenie. 

My także trzymamy kciuki, gdyż 24 listopada 
2018 r. François wystąpi w półfinale programu „Mam 
talent”. A Karolinie życzymy, aby mogła realizować się 
w tym, co jest jej pasją.  

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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Misyjne wspomnienia 
 
Kolejny Czwartek Oratoryjny miał miejsce 25 

października 2018 r. Ponieważ w Kościele Katolickim 
przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, w takim właśnie kli-
macie został utrzymany. Mogliśmy bowiem posłuchać 
misyjnych opowieści zaproszonych gości. 

Ks. Piotr Leśnikowski, salezjanin, był na mi-
sjach w Nigerii, która podzielona jest na muzułmańską 
północ i chrześcijańskie południe. Chrześcijanie stano-
wią tam ok. 50 % ludności, z czego ok. 10% to katolicy. 
W Nigerii działa organizacja terrorystyczna Boko Ha-
ram. Na ataki narażeni są chrześcijanie i muzułmanie 
oraz ludność różnych grup etnicznych. Nigeria to kraj 
malaryczny. Można tutaj też zarazić się ebolą. Dlatego 
podczas odprawy na lotnisku mierzona jest temperatu-
ra. Gorączka uniemożliwia wyjazd z Nigerii, ponieważ 
to jeden z objawów eboli. Ks. Piotr był na misjach  
w Ibadan. Miasto leży na południu, gdzie dominuje 
chrześcijaństwo, ale większość w nim stanowi ludność 
muzułmańska.  

Dowiedzieliśmy się, jak na misjach wygląda 
praca z dziećmi i młodzieżą. Ks. Piotr opowiadał m.in. 
o nauce, zwłaszcza matematyki, kiedy to nigeryjskim 
dzieciom trudno było wytłumaczyć, że 2+3×4=14, a nie 
20. Podczas nauki dodawania padło pytanie, dlaczego 
2+2=4, a nie 5. Dowiedzieliśmy się też, jak wyglądają 
zajęcia teatralne. Ks. Piotr również występował na sce-
nie, a żeby bardziej upodobnić się do pozostałych akto-
rów, musiał ubrać czarne skarpety. Jedzenie jest bardzo 
pikantne, do czego ciężko jest się przyzwyczaić, tym 
bardziej, że w związku z tym pojawiają się problemy 

żołądkowe. A typową potrawą nigeryjską jest… ryż na 
mleku. Wszystko mogliśmy obejrzeć na zdjęciach opa-
trzonych podpisem i komentarzem. Na zakończenie 
swojej prezentacji ks. Piotr powiedział, że, pomimo wie-
lu trudności, praca na misjach daje dużo radości.     

Następnie głos zabrała Ania Leśnikowska, sio-
stra bliźniaczka ks. Piotra, i Kasia Korczyk. Obie, w róż-
nym czasie, były na misjach w Santa Cruz w Boliwii,  
a potem, już razem, w boliwijskiej wiosce Urubicha. 
Pracowały tam wśród dzieci, których rodzice często 
wyjeżdżają do sąsiednich krajów w poszukiwaniu pra-
cy. Dzieci te bardzo lgnęły do Ani i Kasi, stąd też wo-
lontariuszki często miały wręcz poszarpane ubrania, za 
które je ciągnęły. Bywało tak, że za rękę potrafiło je zła-
pać naraz kilkoro dzieci. Ania zademonstrowała nam 
również typowy taniec boliwijski. Polega on właściwie 
na tupaniu nogami w miejscu. Co jakiś czas partnerka 
robi obrót pod podniesioną do góry ręką partnera i jest 
to podobno duża umiejętność, bo kiedy Ania tańczyła  
z czarnoskórym Boliwijczykiem, trochę zmartwiony 
zapytał ją, czy tak potrafi, i czy to nie jest dla niej za 
trudne. Wolontariuszki wiedziały, że ich pobyt na mi-
sjach kiedyś się skończy. Dlatego starały się dać z siebie 
jak najwięcej, żeby po ich wyjeździe wszyscy sobie ra-
dzili. Ania powiedziała, że nie dostali jednak przysło-
wiowej wędki, ale wskazówki, jak taką wędkę zrobić. 
Podczas prelekcji mogliśmy zobaczyć filmiki i zdjęcia. 
Zobrazowały one misyjne opowieści wolontariuszek. 
Oglądaliśmy także typowe dla Ameryki Południowej 
stroje i instrumenty. Na koniec Kasia przytoczyła słowa 
jednego z księży, który powiedział, że misje to osobiste 
rekolekcje. Wolontariuszki potwierdziły, że pobyt na 
misjach daje dużo radości. Zawsze będą wracały pamię-
cią do tych chwil. 

Po prelekcji odbył się konkurs. Pytania dotyczy-
ły misyjnych opowieści. Oczywiście można było wygrać 
nagrody. Potem wszyscy, stojąc w kole i trzymając się 
za ręce, odmówili modlitwę „Ojcze nasz” w intencji 
misji. Mirek Kosiec, który był na misjach w Peru, a kie-
dyś na asystencji u salezjanów w Oświęcimiu, powie-
dział, że modlitwa ta w każdym języku zawsze brzmi 
pięknie.  

Po spotkaniu nastąpiła degustacja. Mogliśmy 
spróbować yerba mate, która jest bardzo popularnym 
napojem w państwach Ameryki Południowej, a także, 
równie popularnej tam, koki. Jej liście są wykorzysty-
wane przy chorobie wysokościowej, bólach głowy, pro-
blemach żołądkowych. My mogliśmy napić się herbaty, 
gdyż wywożenie liści koki jest zabronione. Można było 
też spróbować popularnego w Nigerii ryżu na mleku w 
wersji z jabłkiem. I tak minął kolejny Czwartek Orato-
ryjny.  
 

Renata Jarnot 

 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Z życia Parafii  

DZIEŃ PAPIESKI W SANKTUARIUM WSPOMOŻYCIELKI 

Dzień papieski we wszystkich parafiach przy-
pomina o świętym Janie Paweł II, nazywanym wielkim, 
o początku jego pontyfikatu i nauczaniu, które po sobie 
zostawił. Ten zorganizowany 14 października 2018 ro-
ku, tuż przed 40 rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową, przebiegał pod hasłem zaczerpnię-
tym z tytułu jednego z jego utworów pt. Promieniowanie 
ojcostwa. Przy takich okazjach bardzo często padają py-
tania, kim był dla nas Jan Paweł II, czego nauczyliśmy 
się od niego i jak o nim pamiętamy. Jednocześnie jest to 
szczególny dzień zbierania funduszy na rzecz Funda-
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera w edukacji 
młode uzdolnione osoby. 

W Oświęcimiu u Wspomożycielki Wiernych też 
tak było. Jednym z elementów przygotowania do przy-
jęcia bierzmowania w salezjańskiej parafii jest zaanga-
żowanie w życie Kościoła. Młodzież chętnie uczestni-
czy w wolontariacie na rzecz wspólnoty parafialnej,  
a dziś od porannych godzin przez cały dzień pełniła 
dyżur w zbieraniu funduszy na rzecz Fundacji. 
 Od dwóch tygodni w salezjańskim dziele  
w Oświęcimiu odbywają weekendowe praktyki współ-

braci z domu formacyjnego w Krakowie. Młodzi 
współbracia uczestniczą w spotkaniach różnych grup 
młodzieżowych, zajęciach Oratorium lub w zajęciach 
organizowanych w internacie. Dziś diakon Jakub głosił 
homilię w czasie mszy świętej o godz. 11.30, w której 
uczestniczy większa grupa dzieci, a śpiew animuje 
schola. Diakon Jakub wyciągał z plecaka różne przed-
mioty ukazujące kilka charakterystycznych cech świę-
tego papieża Polaka. 

Po zakończonej mszy świętej, podobnie jak  
w poprzednich tygodniach, losowano osobę, która 
przez najbliższy tydzień zaopiekuje się  Misiem  
Teofilem i zabierze ze sobą do domu Pismo Święte, by 
tam z rodziną je czytać. Ziarenko, które po mszy 
wszystkie dzieci zabierają do domu, jest kartką z krót-
kim fragmentem Pisma Świętego oraz kuponem, na 
którym można wypisać swoje nazwisko i po oderwaniu 
go od kartki wrzucić do kosza, by w kolejną niedzielę 
wziąć udział w losowaniu. 
 

Dariusz Bartocha sdb 
Fot. ks. Ryszard Szymeczko sdb 
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FELIETON NA OSTATNEJ STRONIE 

ZAKŁAD SALEZJAŃSKI IMIENIA KSIĘDZA BOSKO W OŚWIĘCIMIU 

ul. Jagiełły 10   32-600 Oświęcim 

Tel.: (33) 844 34 64  Faks: (33) 844 31 74 

oswiecim@sdb.krakow.pl     

www.salezjanieoswiecim.pl   

„Słowo, które nic nie czyni i czyn, który nic nie mówi – 
równe czczości.”                        /Czesław Niemen/ 

 
W kategorii spraw ważnych i mniej ważnych… 

Tak ostatnio sobie siedzę i myślę, gorzej… chodzę, roz-
glądam się, słucham ludzi i myślę, a to nigdy nie wróży 
nic dobrego. Bo widzę… słyszę … i doświadczam niepo-
trzebnego ogłupiania się. 

Zjawisko dotyczy głównie dziewczyn, choć  
u płci przeciwnej też zostało już zauważone i niestety 
staje się jakąś nową modą albo stylem życia. No bo jak 
inaczej nazwać sytuację, w której widzę ładną, całkiem 
mądrze myślącą (wcześniej sprawdzałam) dziewczynę, 
która nie dość, że piskliwym głosikiem, to jeszcze z głu-
piutkim błyskiem w oku, z mlaśnięciem gumą do żucia 
prowadzi konwersację na poziomie pięciolatki, choć – 
jak okoliczności otaczające wskazują – jest w szkole 
średniej… 

Ej tam, ludzkości z chromosomami XX, czy nie 
uważasz, że nasz świat i rzeczywistość, w której żyjemy, 
nie dość nas ogłupia, stawia nas w dziwnych rolach  
i przykleja nam różne łatki? Mało to się słyszy kawałów 
o blondynkach, mało się czyta o nierówności w zarob-
kach wśród kobiet i mężczyzn, a już nie wspomnę o ab-
solutnej „równości” podziału obowiązków w domu? No 
tak, kobiety kochane, nieważne, czy macie lat piętnaście, 
czy pięćdziesiąt, jak nie zaczniecie pracować na naszą 
reputację, to takie traktowanie może się nigdy nie skoń-
czyć. 

Dziewczyny drogie, naprawdę nie trzeba odbie-
rać sobie zdolności kory mózgowej, by wypaść przed 
rozmówcami na milszą czy ciekawszą w rozmowie. Jeśli 
w rozmowie trzeba obniżać standardy argumentów  
i wchodzić na piskliwe tony – to to nie jest rozmowa 
warta kontynuowania i naprawdę nie trzeba zniżać się 
do poziomu adresata. Kochani, ja nie wiem, co się dzieje 
z tym światem, ale przecież mamy dążyć do rozwoju. 
Podobno na tym polega ewolucja: na ciągłym rozwijaniu 
się. Ale jeśli popatrzeć na poziom rozmowy między 
przeciętnymi ludźmi (np. uczniami, uczennicami), czło-
wiek zaczyna wątpić nad prawidłowościami ewolucji.  

Nasze zachowanie świadczy o nas. I oczywiście, 
jak najbardziej dobry humor, a czasem i ironia są nam 
potrzebne w komunikacji, ale nie należy jej mylić z chi-

chotaniem, przewracaniem oczami, odpowiadaniem 
półsłówkami, mamrotaniem w szalik i spłycaniem wy-
powiedzi.  Drodzy młodzi ludzie, nie bójcie się mówić 
zdaniami złożonymi (to takie, jakie czasem można zna-
leźć w dobrych książkach lub takie, jakich wymagają 
poloniści przy odpowiedzi), nie zmieniajcie tonu swoje-
go głosu, by był przyswajalny dla pięciolatków (no, chy-
ba że akurat jesteście na praktykach w przedszkolu), nie 
przerywajcie swej wypowiedzi ogólnie znanymi prze-
cinkami (zaczynającymi się na k…), gdyż wtedy wasza 
wypowiedź ginie gdzieś między tymi przerywnikami  
i traci sens. Bez względu na to, z kim i gdzie rozmawia-
cie, miejcie świadomość, że wasza rozmowa jest „na 
głos” i jest słyszalna przez innych ludzi, czy tego chcą, 
czy nie chcą. 

A teraz zwracam się do mojej płci, kobiety ko-
chane (dziewczynki drogie): mężczyzna, choć naprawdę 
mniej obdarzony zdolnościami obsługi aparatu mowy, 
ma jednak całkiem dobrze skonstruowany mózg (prawie 
tak samo dobrze jak MY), więc nie trzeba przy nim być 
ani mniej zdolną, ani mniej elokwentną, ani mniej obytą, 
ani też mniej mądrze rozmawiać, żeby cię zauważył. Jak 
cię nie słucha, kiedy mówisz do niego normalnie i na 
temat, odejdź – nie jest warty ani straty czasu na tę już 
zaczętą rozmowę, ani na pewno nie jest warty przesta-
wiania się na tryb „mniej elokwentny”. 

 
 

Napisała zdaniami złożonymi 
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