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SŁÓWKO NA POCZĄTEK... 

Światło w ciemnościach 
 
 W świecie, który często pozbawia nas złudzeń  
i marzeń, coraz trudniej o nadzieję. A przecież to ona 
motywuje nas do codziennych zmagań z rzeczywi-
stością, do stawiania sobie nowych celów i dążenia do 
nich bez gwarancji ich osiągnięcia. Gwarancji, co będzie 
jutro, nikt nam dać nie może, dlatego właśnie potrze-
bujemy nadziei: żeby wstać rano i wypełnić swoje 
obowiążki, żeby z odwagą patrzeć w przyszłość, żeby 
pokonać różne lęki i obawy, by zaufać drugiemu 
człowiekowi, by nie stracić z oczu sensu życia. 
 Najpiękniej chyba o nadziei pisał Czesław 
Miłosz: 

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,  
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem, 
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. 
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, 
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. 
 
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno. 
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, 
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną 
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli. 
Niektórzy mówią, że nas oko łudzi 
I że nic nie ma, tylko się wydaje, 
Ale ci właśnie nie mają nadziei. 
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, 
Cały świat za nim zaraz być przestaje, 
Jakby porwały go ręce złodziei.  

 
Nadzieja jest światełkiem w ciemnościach. Gdy 

wydaje się, że już wszyscy nas opuścili, gdy mamy 
poczucie, że nic nam nie wychodzi, a każdy dzień 
przynosi nowe rozczarowania, chwytamy się nadziei jak 
ostatniej deski ratunku, chcemy wierzyć, że „będzie 

dobrze”.  Dla nas, wierzących, źródłem nadziei jest Bóg, 
który wielokrotnie wyciągał rękę do człowieka i poprzez 
różne znaki – od dekalogu po krzyż – wskazywał, jak 
osiągnąć pełnię życia, czyli zbawienie. Według teologów 
nadzieja to oparta na ufności postawa wobec Boga, który 
jest najwyższym dobrem i równocześnie obietnicą dobra 
– życia w całkowitym z Nim zespoleniu.  
 Czas Adwentu jest czasem nadziei. W wymiarze 
ziemskim czekamy oczywiście na święta, na zasłużony 
odpoczynek, na radość bycia razem, na pięknie zapa-
kowane, ukryte pod kolorową choinką prezenty. Ale 
przede wszystkim czekamy na spełnienie się wielkiej 
Obietnicy i w gronie pasterzy wędrujemy co roku do 
naszego Betlejem, by napełnić serca nadzieją. Czy może 
być piękniejszy znak nadziei od dziecka, które, powi-
tawszy ten świat krzykiem, z ufnością rozgląda się 
wkoło i radośnie wyciąga rączki w stronę swych opie-
kunów? Ci z kolei, przepełnieni miłością, z nadzieją 
patrzą w przyszłość. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
- te trzy – pisze św. Paweł, dodając: największa z nich jest 
miłość.   
 Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
wszystkim Czytelnikom Casa Madre życzymy wiele 
radości i niegasnącej w sercach nadziei. 

 K.S. 
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PREZENTACJA NARZĘDZI FIRMY MAFELL 

Kronika wydarzeń szkolnych  

 30 października 2018 roku naszą szkołę odwie-
dziła firma Mafell, której przedstawiciele z Polski, Czech 
i Słowacji przyjechali specjalnie do nas w celu zorga-
nizowania pokazu narzędzi do obróbki drewna. Firma 
ta pochodzi z Niemiec i na co dzień zajmuje się pro-
dukcją narzędzi  dla cieśli, dekarzy oraz stolarzy. 
Współpracuje również z trzema szkołami w Czechach,  
z dwiema na Słowacji – w tym ze szkołą salezjańską  
w Żylinie. Ogromnie byłoby nam miło, gdyby i nam 
udało się  podjąć  współpracę z tak profesjonalną firmą. 
 Tego dnia wszystkie klasy stolarzy wraz ze 

swoimi nauczycielami zawodu zebrały się na prezentacji 
nowych udoskonalonych narzędzi stolarskich oraz cie-
sielskich. Największe zainteresowanie budziły maszyny 
ciesielskie – być może z tego powodu, iż generowały one 
najwięcej wiórów :-). Zastanawialiśmy się przy okazji, 
dlaczego zawód cieśli nie cieszy się zbyt wielkim 
zainteresowaniem.  

Po owocnej prezentacji nauczyciele zawodu 
spotkali się i debatowali nad wyborem odpowiedniego 
sprzętu na potrzeby edukacji swoich uczniów. 
 Wspomnieć należy, iż firma Mafell posiada 
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W WALCE Z UZALEŻNIENIAMI 

bardzo solidne urządzenia – niektóre przedwojenne 
modele pracują po dziś dzień. Na początku grudnia 
odbędą się warsztaty dla instruktorów naszej szkoły, 
które będą miały służyć zapoznaniu się z obsługą naj-
nowszych urządzeń firmy Mafell reprezentowanej przez 
naszych dzisiejszych gości. 

 
Mateusz Wójcik, Jolanta Okarmus  

Fot. ks. Paweł Gacek 

 W październiku br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  
w regionalnym konkursie plastycznym „Jak unikać uzależnień”, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach. Tema-
tyka prac konkursowych dotyczyła przeciwdziałania piciu ryzy-
kownemu i szkodliwemu, uzależnień od substancji psycho-
aktywnych, w tym uzależnień behawioralnych. Do konkursu przy-
stąpili uczniowie klas gimnazjalnych. W tej kategorii komisja 
konkursowa nagrodziła uczennicę Karolinę Kokoszkę z klasy 3Gc, 
której praca zajęła III miejsce. Wyróżnienie otrzymali: Gabriela 

Jarosz i Marcin Momot również z klasy 3GC.  
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Tekst i zdjęcia Elżbieta Wardzała-Sereś 
Karolina Kokoszka 

Gabriela Jarosz Marcin Momot 
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Dzień Tańca 
 
31 października nasz 
Samorząd Szkolny 
zorganizował Dzień Tańca. 
Kacper zajął się muzyką i 
razem z Basią, Kasią oraz 
ogromną pomocą grupy 
wspierającej animował pląsy 
na głównym korytarzu. 
Uczniowie z różnych klas 
dołączali chętnie i prze-
tańczyliśmy pięć przerw 
międzylekcyjnych na całego! 
Aż żal nam było wracać na 
lekcje. Raz jeszcze 
dziękujemy niezwykłej 
grupie wspierającej! Bez 
Waszej pomocy nie 
dalibyśmy rady! 

 
Samorząd Szkolny 

KOLEJNE SUKCESY W KONKURSACH 

 8 listopada 2018 r. w Oświęcimskim Centrum 
Kultury odbyła się powiatowa uroczystość poświęcona 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Podczas tej uroczystości nastąpiło podsumowanie  
II Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz IV 
Powiatowego Konkursu Historycznego „Solidarni”. 
 Tego dnia zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w Konkursie Pieśni Patriotycznej uświetnili tę uro-
czystość swoją na niej obecnością oraz krótkim 
występem. Serce raduje się na samą myśl o tym, że 
zdobywcą pierwszego miejsca został uczeń naszej 
szkoły, Paweł Prokopowicz z klasy 3La. Przypadło nam 
również w zaszczycie odebranie wyróżnienia, które 
wywalczyła dla nas Alicja Duczmal z klasy 1Lc. 
Wspomnieć należy, iż nie jest to jedyne osiągnięcie 

Alicji, gdyż kolejnym jest zajęcie trzeciego miejsca  
w XII Powiatowym Konkursie „Poetycka Herba-
ciarnia”. 
 W gronie finalistów w IV Powiatowym Kon-
kursie Historycznym „Solidarni” znalazła się Maria 
Kwiecień, uczennica klasy 2Lb. 
 Pawle, Alu, Marysiu – dziękujemy Wam za te 
piękne wyniki, a równocześnie godne reprezentowanie 
naszej szkoły. Podziękowania kierujemy również dla 
nauczycielek: pani Renaty Jarnot oraz pani Małgorzaty 
Mireckiej, które przygotowały naszych uczniów do 
tych konkursów. 
 

 
Elżbieta Wardzała-Sereś 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 Piękny, niezwykły dzień... 
Promienie słońca oświetlają nasze 
twarze, aplikując dawkę niebywałej 
energii... I ta niezwykła uroczystość! 
Program obchodów zawiera elementy 
charakterystyczne dla Święta Niepodle-
głości. Najpierw uczestniczymy w uro-
czystej mszy świętej w Sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,  
a następnie – jak co roku – delegacja 
naszej szkoły bierze udział w paradzie 
patriotycznej z udziałem mieszkańców, 
wojska, orkiestry, pocztów sztanda-
rowych, delegacji oficjalnych oraz 
mieszkańców miasta. Niesamowite 
wrażenie robi 20-metrowa flaga 
niesiona przez dzieci i młodzież. 
 Główne uroczyctości odbywają 
się na placu Tadeusza Kościuszki 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Po wystąpieniu prezydenta i po prze-

szywających dźwiękach salwy hono-
rowej czekamy na swoją kolej, by móc 
złożyć kwiaty na płycie Grobu Nie-
znanego Żołnierza. Przez cały czas 
towarzyszy nam poczucie, że ten dzień 
jest inny niż pozostałe dni roku. Zada-
jąc sobie pytanie, w czym tkwi ta 
inność, natychmiast udzielamy sobie 
odpowiedzi. Kluczem jest głębszy 
wymiar tegorocznego święta. To nie 
kolejna rocznica, ale stulecie odzys-
kania niepodległości. Z ogromnym 
wzruszeniem składamy kwiaty pod 
pomnikiem, wyrażając w ten sposób 
wdzięczność tym, którzy przyczynili 
się do odzyskania niepodległości. 
 

 
Jolanta Okarmus 

Fot. K.S.  
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TA, CO NIE ZGINĘŁA... 

 11 listopada 1918 roku – ta data zajmuje w naszej 
świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli 
Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do Tej, 
co nie zginęła, pozwoliło nam wychodzić z naj-
trudniejszych opresji i stawiać czoła poważnym 
problemom naszej egzystencji narodowej. Polska 
zawsze pozostawała żywa w umysłach, sercach oraz 
duszach Polaków.  
 Wychowankowie internatu podczas akademii 
upamiętniającej setną Rocznicę Odzyskania Niepo-
dległości przez Polskę  przedstawili poezje i melodie, 
które w trudnych chwilach towarzyszyły naszym 
rodakom. O wolność walczyło kilka pokoleń, nie 
pozwoliły one światu zapomnieć o istnieniu narodu 
polskiego. W rolę legionistów wcielili się nasi interniści. 
Przedstawione przez nich pieśni obudziły w naszych 
sercach wzruszające wspomnienia i porwały nas do 
spontanicznego śpiewu. Zachwycającą scenografię 
przygotował kierownik internatu ks. Piotr Kadela. 
Wychowankowie pięknie przedstawili historię naszego 
państwa, a pani Ela i pani Teresa oraz publiczność 

uznali, że są oni prawdziwymi artystami. Interniści 
udowodnili, że bohaterskie czyny naszych przodków 
wciąż  pozostają w naszej pamięci i budują w nas 
poczucie narodowej tożsamości. 
 

Paweł Wasyl 
Fot. ks. Piotr Kadela 

 14 listopada w środowe 
przedpołudnie klasa 3a gimnazjum 
wraz z opiekunami, panią Moniką 
Piotrowską i panią Urszulą 
Dziewońską, była w Oświęcimskim 
Centrum Kultury na spektaklu  
w wykonaniu klasy teatralnej 
„Niemożliwi” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 8. Młodzi aktorzy przedsta-
wili sztukę zatytułowaną „ U Pana 
Boga na warcie” opowiadającą  
o życiu Eligii Staweckiej - siostry 
serafitki w stopniu porucznika.  

Z trudnym tematem, jakim było 
pokazanie na scenie życia Leopol-
dyny Julii Staweckiej, zwanej przez 
wszystkich Olgą, a w zakonie sio-
strą Eligią, młodzi artyści poradzili 
sobie śpiewająco. Spektakl intryguje 
i momentami wzrusza. A nam, wi-
dzom, w pamięci pozostanie bły-
skotliwe połączenie śpiewu, tańca  
i pantomimy. 

 

Tekst i zdjęcie Urszula Dziewońska  

HISTORIA NIEZWYKŁEJ ZAKONNICY 

SPOTKANIE Z POLICJĄ 

 Podążając za myślą, iż nieznajomość prawa nie 
zwalnia z jego przestrzegania, 15.11.2018 r. uczniowie 
klas pierwszych szkoły branżowej i technikum ucze-
stniczyli w spotkaniu zorganizowanym we współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Tematem 
spotkania było zagadnienie odpowiedzialności praw-
nej osób nieletnich. Na początku funkcjonariusze KPP 
wyjaśnili uczniom pojęcie „osoba nieletnia”. Następnie 
zwrócili uwagę na takie zagadnienia, jak uchylanie się 
od obowiązku szkolnego i konsekwencje wynikające  
z wysokiej absencji na zajęciach, wyzywanie kolegów  
i naruszanie ich godności, a także zakaz palenia 
papierosów i e-papierosów w miejscach niedozwo-

lonych. Przedstawiciele KPP podkreślili, kim jest fun-
kcjonariusz publiczny (a nim właśnie jest nauczyciel)  
i co grozi za znieważenie jego osoby. W dyskusji 
pojawiło się zagadnienie dotyczące czynów karalnych, 
popełnianych najczęściej przez nieletnich (zakłócanie 
porządku i ładu na terenie szkoły). Uczestnicy spot-
kania dowiedzieli się, jakie działania podejmuje Policja 
i Sąd w przypadku powiadomienia o popełnieniu 
czynu karalnego przez osobę nieletnią. Podsumo-
waniem spotkania była projekcja filmu zatytułowanego 
„Życie jest jedno”. 
 

 Magdalena Dudek 
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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO OKRESU 

 Bardzo szybko minął pierwszy okres nauki. 16 
listopada odbyła się wywiadówka, podczas której 
rodzice mogli dokładniej poznać wyniki i osiągnięcia 
swoich dzieci oraz porozmawać z wychowawcami  
i innym nauczycielami. Najpierw rodzice zgromadzili 
się w sali teatralnej i obejrzeli przygotowaną specjalnie 
na tę okazję akademię poświęconą stuleciu niepod-
ległości Polski. W krótkim programie artystycznym 
ujęte zostały najważniejsze wydarzenia minionego 
stulecia naszej ojczyzny. Przedstawili je w wierszach  
i piosenkach licealiści z klas 1e oraz 2c. Następnie pan 
dyrektor Artur Pelo zrelacjonował w skrócie wyniki 
klasyfikacji, a ksiądz dyrektor Mirosław Gajda podsu-
mował pracę szkoły w pierwszej ćwiartce. Po spotkaniu 
ogólnym rodzice udali się do wyznaczonych sal, gdzie 
z kolei wychowawcy omawiali różne sprawy klasowe. 
 Pierwszy okres nauki okazał się dla wielu 
uczniów trudnym czasem, dlatego listopadowa wywia-
dówka to dobry moment na podjęcie konkrenych  
działań i poprawienie ocen. Gratulujemy tym, którzy 

przebrnęli przez tę ćwiartkę bez problemów i trzy-
mamy kciuki za przyszłe sukcesy wszyskich naszych 
wychowanków.   

K.S. 
Fot. ks. Paweł Gacek 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BWS 

 20 i 21 listopada 2018 roku w Zakładzie 
Salezjańskim im. Księdza Bosko w Oświęcimiu odbyło 
się ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych  
w rozwój stowarzyszenia oraz pracę z byłymi wycho-

wankami salezjańskimi. W spotkaniu uczestniczyły 
osoby świeckie, siostry salezjanki oraz salezjanie – 
przedstawiciele trzech inspektorii: warszawskiej, wro-
cławskiej oraz krakowskiej. Było to już drugie z kolei 
spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania 
się i czerpania wzorców do pracy i animacji byłych 
wychowanków na bazie wymiany doświadczeń. 
Ponadto wypracowane zostały wspólne na całą Polskę 
odznaki byłego wychowanka, karty tożsamości i ob-
razki z modlitwą. Podczas spotkania zgłębiana była 
również sfera prawna dotycząca założenia i rejestracji 
stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia. Następne 
spotkanie odbędzie się w maju w Łodzi. Mamy na-
dzieję, że już wkrótce Stowarzyszenie Byłych Wycho-
wanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Kra-
kowskiej z siedzibą w Oświęcimiu doczeka się nie tylko 
swoich odpowiedników w pozostałych inspektoriach, 
ale również krajowych struktur. 

Marta Korczyk 
fot ks. Piotr Lorek 

 Listopad to zdecydowanie 
dobry czas na uczniowską auto-
refleksję i sprawdzenie swojej wie-
dzy podczas próbnego egzaminu 
gimnazjalnego. Uczniowie klas 
gimnazjum w dniach 19-21 
listopada przystąpili do trzech czę-
ści próbnego egzaminu. Niektórym 

zadania wydawały się zaskakująco 
łatwe, wręcz banalne, lecz innych 
skłoniły do większego zastanowie-
nia się nad ich treścią. Dzięki prób-
nym testom mogliśmy sprawdzić 
swoją wiedzę, zobaczyć, jak będzie 
przebiegał właściwy egzamin. 
Teraz już wiemy, co musimy jeszcze 

powtórzyć lub na co zwrócić 
większą uwagę, gdy będziemy u-
czyć się na kwietniowy „praw-
dziwy” egzamin, aby napisać go na 
jak największą ilość punktów. 

 

 Katarzyna Drobisz 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 
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I PRZYBYŁ… :) 

 6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym  
w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. 
Mimo to, gdy uczniowie i nauczyciele dostrzegli na 
apelu Świętego Mikołaja, nie ukrywali swojej radości, 
która była tym większa, że ten zimowy czwartek okazał 
się dniem bez odpowiedzi ustnej. 
 I przybył … Gdy raz po krótkim, innym razem 
trochę dłuższym oczekiwaniu klasy powitały uprag-
nionego Mikołaja i jego pomocników z Samorządu Ucz-
niowskiego, uśmiechom nie było końca. Każdy otrzy-
mał ciasteczko, niektóre klasy robiły sobie zdjęcia z czci-
godnym Gościem, aniołkami i elfami. Wśród uczniów 
panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał 
rózgi. Kończąc tym akcentem, serdecznie zapraszamy 
św. Mikołaja do naszej szkoły za rok i obiecujemy być 
grzeczni! 

Weronika Czubaty, fot. ks. Paweł Gacek 

WZRUSZAJĄCY I RADOSNY WIECZÓR 

 Święty Mikołaj był biskupem niosącym pomoc 
biednym, uczy nas miłości do drugiego człowieka.  
W internacie Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu odbyła się uroczystość poświęcona świę-
temu Mikołajowi, było wzruszająco i radośnie. W pier-
wszej części uroczystości obejrzeliśmy inscenizację przy-
gotowaną przez kl. Dominika Nowaka, przedstawiającą 
historię Poznańskiej Piątki, która podjęła radosną przy-
godę i trud życia wiarą na co dzień, nawiązując osobistą 
relację z Jezusem. Chłopcy pozwolili Jezusowi działać 
w swoim życiu, a  Chrystus, którego zaprosili do swojego 
życia, zwyciężał w nich wszelkie słabości i grzechy. 
Dzięki Niemu byli zjednoczeni, stać ich było na heroizm, 
na absolutny pokój w obliczu śmierci. Inscenizacja wzru-
szyła nas i wzmocniła w nas miłość do Chrystusa.  

   W dalszej części uroczystości wychowankowie  
z ogromną radością powitali naszego gościa, który przy-
był do nas z podarkami. Każdy z nas od dziecka zna 
historię świętego Mikołaja, który jest symbolem czło-
wieka wrażliwego na biedę i nieszczęście innych. Kleryk 
Dominik przygotował gry i zabawy, które rozbawiły nas 
do łez. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
dyrektor zakładu ks. Dariusz Bartocha oraz dyrektor 
szkoły ks. Mirosław Gajda. Piękny i wzruszający był ten 
zimowy dzień. My również mamy szansę zostać małym 
świętym Mikołajem niosąc dobre uczynki. 
 

                                                                
   Mateusz Wiewióra 

Fot. Wojciech Zięcina 
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 12 grudnia na korytarzu 
szkolnym odbył się kiermasz ciast 
oraz ozdób świątecznych przygo-
towanych wcześniej na specjalnych 
warsztatach prowa-dzonych przez 
panią Elżbietę Wardzałę-Sereś. 
Celem tego wydarzenia było zeb-
ranie pieniędzy na odbudowę spa-
lonego ośrodka wczasowego, do 
którego bardzo często udawali się 
uczniowie naszej szkoły w ramach 
wycieczek klasowych. Dzięki 
zaangażowaniu wielu klas, a m.in. 
1La, 1Ld, 1td, 2La oraz opiekunów, 
pani Justyny Koscielnik oraz pani 
Róży Grzywacz, na każdej przerwie 
mieliśmy okazję skosztowania py-

sznych ciast domowej roboty oraz 
kupna wyjątkowych ozdób. Pomóc 
potrzebującym możemy także po-
przez wsparcie zbiórki żywności. 
Dzięki temu wiele rodzin będzie 
miało szansę na bożonarodzeniową 
kolację. Warto także włączyć się  

w zbiórkę zabawek, które umilą 
czas dzieciom i z pewnością wywo-
łają wiele uśmiechu.  
 W tym wyjątkowym okre-
sie, jakim są święta Bożego Naro-
dzenia, mamy okazję dostrzec nad-
chodzącego Zbawiciela w drugim 
człowieku. Pamietajmy także  
w modlitwie o tych, dla których 
święta nie oznaczają wysta-wnej 
wieczerzy, rodzinnych kolęd  
i prezentów. Zapełnijmy puste 
miejsce nie tylko przy naszym stole, 
ale także w naszych sercach. 

 
 

Alicja Stężowska 

pixabay.com 

ŚWIĘTO NIEPOKALANEJ  

 Przez dziewięć kolejnych dni oczekiwaliśmy na 
Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Jak co roku, przygotowywaliśmy się do niego, 
odmawiając codziennie na rannych apelach nowennę 
do Niepokalanego Poczęcia. Ponieważ dokładnie 
święto wypada 8 grudnia, a w tym roku jest to sobota, 
w szkole uczciliśmy Maryję dzień wcześniej. Rano 
ostatni raz odśpiewaliśmy nowennę. Uczestniczyliśmy 
również we Mszy Świętej oraz w krótkiej akademii, 
przygotowanej przez klasę 3tps, a ukazującej historię 
przyjęcia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Kazanie 
wygłoszone przez ks. Artura Siewargę przybliżyło nam 
postać Maryi Dziewicy. To dzięki niej narodził się 
Chrystus – dzięki jej posłuszeństwu wobec Bożego 

planu. Posłuszeństwu, a co za tym idzie – umiejętności 
słuchania. Kazanie odnosiło się również do naszych 
codziennych postaw i relacji z ludźmi: na ile umiemy 
słuchać, na tyle szanujemy drugą osobę. Przeżyte przez 
nas Święto Niepokalanej było więc okazją do refleksji, 
którą można by wyrazić w słowach: jeśli chcę uczyć się 
słuchać i być posłusznym, powinienem stawać się 
podobnym do Maryi. Matka Boża powinna być wzo-
rem dla każdego – nie tylko chrześcijanina. Uczymy się 
jak ona mówić „amen”. 
 
 

Aleksandra Sobol 
Fot. ks. Paweł Gacek 
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Szkolna kronika sportowa 

TRZECIA WYCIECZKA ROWEROWA 

 Za nami już trecia wycieczka rowerowa. Tym 
razem pojechaliśmy w kierunku Woli i okolic, gdzie 
znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc tuż tuż 
obok Oświęcimia – Nazieleńce. Na trasę wraz z opie-
kunami wyruszyli: Karolina i Kinga Kokoszka, Julka 
Gworek, Olka Kuras, Kornelia Trybuś i Jakub Łomzik. 
Pogoda dała nam się we znaki: cudowna mgła i deli-
katny chłodek. Palce u nóg przemarzły, ale tylko na 
chwilkę. Serdecznie dziękujemy Wam za udział i zapra-
szamy na kolejną wycieczkę już niebawem - w grudniu. 
 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał  

POWIATOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY 

04 grudnia odbyły się drużynowe ponad-
gimnazjalne zawody w tenisie stołowym na szczeblu 
powiatowym. Organizatorem i jednocześnie gospo-
darzem tej imprezy było PCKT i B w Oświęcimiu. Do 
rywalizacji przystąpiły szkoły PZ nr 1, PZ nr 2, PZ nr 4, 
PZ nr 10, PCKT i B oraz nasza męska drużyna, w skład 
której weszli Grzegorz Ptaszek, Jan Mitoraj i Kacper 
Kozłowski. 

Po losowaniu drużyny przystąpiły do rywa-
lizacji, zwycięstwo w danej potyczce osiągał zespół, 
który jako pierwszy zdobył trzy punkty, tzn. zwyciężył 
w trzech meczach z pięciu możliwych do rozegrania, 
mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów. 

W pierwszej rundzie wylosowaliśmy „pusty 
los” i mogliśmy się przyglądać potencjalnym rywalom. 
W następnej rundzie zmierzyliśmy się z drużyną PZ 4, 
popularnym „ekonomem”. Grzegorz łatwo uporał się ze 
swoim rywalem 2:0 w pierwszej grze pojedynczej, do 
drugiego meczu wyszedł Kacper i niespodziewanie 
przegrał pierwszego seta, w następnym odrobił stratę  
i zawodnicy musieli rozegrać decydującą partię, nie-

stety, dla nas przegraną. Stan meczu się wyrównał (1:1).  
Przyszedł czas na debla. Obydwa sety miały 

niemal identyczny przebieg, na początku wyrównane,  
a mnie więcej od połowy nastąpiła wyraźna dominacja 
naszej drużyny, Grzegorza i Janka. Prowadzimy w me-
czu 2:1 i gramy kolejnego singla. Grzegorz zmierzył się  
z pogromcą Kacpra i stanął na wysokości zadania, 
wygrywając 2:0. Ten mecz zapewnił nam trzeci punkt  
i zwycięstwo z PZ nr 4 (3:1). Przed nami finał, w którym 
czeka już na nas „chemik”, czyli drużyna PZ nr 2. 

Grzegorz rozpoczyna i znowu, nie bez wysiłku, 
wygrywa. Do drugiego singla podszedł Janek, robił co 
mógł, niestety, nie sprostał rywalowi i przegrał 0:2, tak 
więc mamy remis w meczu. Gramy debla, tenis na 
najwyższym poziomie, na początku rywale nam odska-
kują na kilka punktów, potem stan się wyrównuje  
i w tym momencie jakaś utrata koncentracji kosztuje nas 
utratę seta, przegrywamy go 11:9. Po zmianie stron 
rozpoczynamy grę z animuszem, zdając sobie sprawę, 
że ten mecz może mieć decydujące znaczenie. Przeciw-
nicy robią swoje i nie pozwalają nam odskoczyć, gramy 
punkt za punkt. Przy stanie 7:7 coś się „zacina”  
i przegrywamy trzy piłki z rzędu, ostatecznie ulegając  
w tym secie 11:8. 

„Chemik” prowadzi w finale 2:1. Zawodnicy 
przystępują do drugiej rundy meczy singlowych. Debel 
kosztował naszych chyba zbyt wiele, przegrywamy finał 
3:1 w meczach, dość łatwo ulegając w decydującym 
pojedynku 2:0. 

Gratulacje dla naszych chłopaków za wspaniałą 
walkę i za zdobycie drugiego miejsca. 

 
 

Tekst i zdjęcia Stanisław Laskowski 
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Oratorium w akcji 

NASZEJ NIEPODLEGŁEJ 

 W listopadowy wieczór w ramach oratoryjnego 
czwartku odbył się występ grupki młodzieży z klasy 3a 
liceum zatytułowany „Naszej Niepodległej”. Na scenie 
wystąpili: Justyna Korczyk, Karolina Obstarczyk, Anna 
Sołtysik i Paweł Prokopowicz przy akompaniamencie 
Marcina Majcherka, Filipa Komajdy i Wojciecha 
Kościelniaka. Patriotyczne pieśni, m.in. „Szara piecho-
ta”, „Maki”(„Ej, dziewczyno, ej niebogo”), „My, 
Pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie” zaśpiewane  
w zaskakujących, acz ciekawych aranżacjach przeple-
cione zostały nietuzinkowym wykładem historyczki 
Renaty Jarnot o tym, jak Polacy na przestrzeni wieków 
dążyli do odzyskania niepodległości. Nie wypada mi 
również nie wspomnieć Dawida Słowikowskiego, który 
zachwycił perfekcyjną konferansjerką. W ten wyjąt-
kowy, niepowtarzalny wieczór, gdyż drugi taki zdarzy 
się za kolejne sto lat, dopisała publiczność. Na widowni 
obecni byli, m.in. ks. dyrektor Dariusz Bartocha, ks. 
dyrektor Mirosław Gajda, kierownik internatu ks.Piotr 
Kadela, dyrektor oratorium ks. Andrzej Policht, przed-
stawiciele  Urzędu Miasta Oświęcim oraz rodzice wy-
stępujących osób. Zabawa była wspaniała i czas szybko 

upłynął. Niech żałują ci z Was, którzy nie przyszli, 
gdyż nie usłyszeli wspaniałych, utalentowanych, mło-
dych wykonawców, a zwłaszcza piosenki „Pytasz 
mnie” Andrzeja Rosiewicza dedykowanej publiczności. 

 
Tekst i zdjęcieUrszula Dziewońska 

 16 grudnia na siłowni Gym For You 
odbyły się zajęcia spinningowe w ramach 
szkolnego koła rowerowego. Grudniowa wycie-
czka za nami, a my przygotowujemy się do 
kolejnej. Wyzwanie podjęli następujący uczniowie: 
Natalia Janiga, ZuzannaLeszczyńska, Aleksandra 
Miziołek, Julia Gworek, Katarzyna Ziaja, Sandra 
Stachura i Kornelia Trybuś. Każdy z uczestników 
pokonał swój indywidualny dystans; najdłuższy  
w trakcie godziny uzyskała Natalia Janiga – 22 km. 
Zajęcia na siłowni były ciekawą odmianą dla 
stałych uczestników wycieczek rowerowych. 
Jednak i tutaj nie brakowało dobrej zabaw, litrów 
wylanego potu oraz mocy w nogach! Następna 
wycieczka dopiero w lutym – Nazieleńce zimą , na 
którą serdecznie zapraszają panie Monika Gacek  
i Joanna Fijał. 

 

Tekst i zdjęcie Joanna Fijał 
  

TRENING NA SIŁOWNI 
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ŚPIEW TO WYRAZ MIŁOŚCI I RADOŚCI 

Z okazji uroczystości patronki muzyki św. 
Cecylii w dniu 29 listopada 2018 roku w Oratorium  
Św. Jana Bosko przy Zespole Szkół Zawodowych Towa
-rzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu został zorga-
nizowany konkurs, w którym miłośnicy muzyki mogli 
zaprezentować swoje umiejętności. Różnorodność 
wykonywanych utworów pokazała, że uczestnicy 
konkursu rozumieją muzykę i kochają ją. Na sali domi-
nowała serdeczna atmosfera. Wszyscy wykonawcy 
zachwycili publiczność swoim występami, a rapo-
wanie kleryka Dominika Nowaka, który został zwy-

cięzcą konkursu, okazało się prawdziwym artyzmem. 
Porwał on publiczność do wspólnego śpiewu. Podczas 
obrad jury podziwialiśmy występ księdza Andrzeja 
Polichta, którego „śpiew” został nagrodzony wielkim 
aplauzem. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
zasłużone nagrody, które wręczył dyrektor szkoły, 
ksiądz Mirosław Gajda. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 
Mateusz Wiewióra, fot. Justyna Kościelnik 
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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   

Jestem EKO, (ale…)  
 
Ostatnio często mówi się o ekologii, o byciu 

ekologicznym, o ekologicznym podejściu do środo-
wiska, o ekologicznych kosmetykach, ekologicznych 
torbach na zakupy, ekologicznych samochodach, ekolo-
gicznych zjazdach, konwentach… Oczywiście, wszystko 
to ma dużo wspólnego z ochroną środowiska, ale – 
drodzy, mili Czytelnicy, nie z ekologią. Jak podaje nam 
definicja (z podręcznika biologii do gimnazjum), 
ekologia jest to nauka o funkcjonowaniu przyrody,  
o zależnościach między organizmami i między orga-
nizmami a środowiskiem. Więc o ile nie liczysz saren 
metodą pędzenia w okolicznych lasach lub nie wy-
szukujesz przykładów mutualizmu wśród lokalnych 
porostów, to, niestety, nie jesteś ekologiczny…, tylko 
albo aż… jesteś za ochroną przyrody. 

Jeden aspekt definicji ekologii jednak zgadza się 
z tym, co obecnie się dzieje. Jeśli przyjmiemy, że 
człowiek jest organizmem żywym, to jak najbardziej 
oddziałuje on na inne organizmy i (czasem aż za bardzo) 
na środowisko. Jednak ekologia bada jedynie te oddzia-
ływania, a ich skutkami i zapobieganiem zajmuje się 
ochrona środowiska. I co z tego? I co z tego, że właściwe 
odbył się przydługawy opis właściwej ekologii, jeśli 
nadal MY – ludzkość – nie wyciągamy z naszego postę-
powania żadnych wniosków… 

Żadnych… 
I już mi nie zależy, czy będziesz określał siebie 

jako osobę proekologiczną, ponieważ prowadzisz eko-
logiczny tryb życia, czy po prostu właściwie będziesz 
dbał o środowisko naturalne i starł się je chronić (czym 
właściwe zajmuje się ochrona środowiska), jeśli tylko 
będziesz to robić. 

Ale o co chodzi? 
Nie bądź hipokrytą! No wiem, trudne słowo,  

a wiec podaję za Wikipedią: hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις 

hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, 
obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia  
i działania charakteryzujący się niespójnością stoso-
wanych zasad moralnych. 

 Jeśli jesteś EKO: 
Weź zapasową torbę na zakupy (najlepiej mate-

riałową), bo torby z foli z napisem Eko mają tylko taki 
napis. 

Jesteś już duży, wiec naprawdę nie jest ci po-
trzebna słomka, kiedy pijesz sok, chyba że masz trzy 
lata.  

Kiedy masz do wyboru opakowanie kartonowe  
i foliowe, dokonaj właściwego (papier, podpowiadam, 
szybciej się rozkłada i można go przetwarzać),  
a najlepiej weź towar bez opakowania. 

Niech twoje kosmetyki będą naprawdę eko 
(szklane opakowanie, brak substancji szkodliwych dla 
środowiska, wyroby nietestowane na zwierzętach itp.). 

Segreguj butelki, szkło, jeśli to tylko możliwe 
(nie usprawiedliwiaj się, że ci się nie chce, bo zapłacisz 
większy rachunek za śmieci i zrobi to ktoś inny). 

Rozglądnij się dookoła, a zobaczysz, ile złego 
codziennie wyrządzamy naszej planecie. Nie mów, że 
jesteś EKO, po prostu postaraj się i zrób coś, by 
CHRONIĆ NASZĄ ZIEMIĘ. Każdy liczy się w tej walce. 
       

 (ak) 

pixabay.com 

Cała bowiem ziemia – to punkcik, a w niej 
jakimże kącikiem część zamieszkana. 

 
(Marek Aureliusz) 


