
Było to w ósmym dniu BoŜego Ciała… 

Procesja… Dzwony… Liturgiczne szaty… 

Serc nie milknąca pieść „Twoja cześć Chwała” 

Strojne ołtarze, tłum… zieleń i kwiaty… 

 Ostatnia stacja u ruin kościoła… 

 Błogosławieństwo… Wszyscy głowy korzą…   

 I wielka cisza… nagle ktoś zawołał. 

 Tam. W czwartym oknie… Widzę Matke BoŜą! 

Tam pośród bluszczu, wśród cegieł czerwonych, 

Łkało wciąŜ dziecko na rękach matczynych, 

Co za blask bije od złotej korony, 

Ach co za jasność od BoŜej Dzieciny! 

 

Ks. Stanisław Domino 

Wydarzyło się 115 lat temu 

Rok I, numer 2 Str. 3 

Ruiny kościoła podominikańskiego w których w dniu 
31 maja 1894 roku podczas procesji w oktawie BoŜe-

go Ciała ukazała się Matka BoŜa.  
NiŜej widok współczesny 

Za nami kolejny rok szkolny. Gratulujemy całej spo-
łeczności uczniowskiej tych dziesięciu miesięcy pracy i 
dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na pewno, pa-
trząc wstecz znajdziemy wiele rzeczy wartych zapamię-
tania. KaŜdy przeŜył ten okres w inny sposób. Jak wiemy 
często liczy się nie to, co zapamiętaliśmy z podręczni-

ków, ale to czego nauczyliśmy się o ludziach. 
Chętnie przeczytamy Wasze opowieści na róŜny te-

mat. Mimo wakacji nasza skrzynka mailowa nie weźmie 
wolnego. Teraz mamy dwa miesiące dla siebie, a podob-
no o człowieku świadczą dwie rzeczy: to jak wypełnia 
obowiązki i to, co robi z czasem wolnym. Jeszcze raz 

dziękujemy i gratulujemy, ale się nie Ŝegnamy. 
Redakcja 
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ZłoŜyłam dokumenty do  Sale-
zjańskiego Gimnazjum trochę z braku 
innego wyjścia. Jak moŜna się domyślić, 
hasłem przewodnim tegoŜ czynu było: 
„Dziecko drogie, masz lepszy pomysł?!” 

Nie miałam. Stało się, przyjęli mnie. 
Z niemałym przeraŜeniem zaczę-

łam się pakować na obóz integracyjny 
(Częstochowa, 3-7 lipca 2006 r.). Kiedy 
dotarliśmy na miejsce, stres zniknął ustę-
pując miejsca ciekawości. Obóz się skoń-
czył, a ja zaraŜona salezjańską radością, 
nauczona belgijskiego z niecierpliwością 
czekałam na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Pamiętam pierwszy apel, tę dezorganiza-
cję, kaŜdy patrzył się na kaŜdego, z krzy-
kiem rozpaczy w oczach. Bezpieczeń-
stwo, coś, co od razu doceniliśmy. Nie 
było mierzenia korytarza zapałkami lub 
złośliwych docinków. Zostaliśmy przyjęci, 
jako równoprawni uczniowie. Najgorsze 
były pierwsze miesiące, trzeba było się 
przestawić na specyficzny tok myślenia, 
jaki panuje w tej szkole. Nikt z nas nie był 
przyzwyczajony do jakiejkolwiek nauki. 
Nagle trzeba było wziąć się do pracy. Po 
pierwszym półroczu miałam dosyć, chcia-
łam zrezygnować, odejść jak najszybciej. 
Rodzice wtedy mówili, Ŝebym poczekała 
jeszcze tydzień, potem dwa. W końcu 
zaskoczyłam, nauczyłam się planować 

czas, chyba nawet polubiłam swoją klasę. 
Pierwszy Dzień Radości, to wy-

darzenie, które kaŜdy nowo przybyły mu-
si przeŜyć. Dla mnie było to coś niesamo-
witego, coś, co potem chyba się juŜ nie 
powtórzyło. Pewnie, były i kolejne Dni 

Radości, ale nasze zapamiętam na zawsze. 
Nastał upragniony 22 czerwca, 

wakacje. 
Druga klasa to niewątpliwie rok 

Ŝartów, z tego ją najbardziej pamiętamy. 
RóŜnorakie kawały i psikusy adresowane 
do kolegów, koleŜanek, nawet nauczycie-
li. Mnóstwo afer, krzyków wychowawczy-
ni i… dobrej zabawy. To, co wtedy wyda-
wało się przeraŜające i niesprawiedliwe, 
gdzieś znikło. Pamięta się tylko te dobre 
rzeczy. Z tych „strasznych” dzisiaj śmieje-
my się do łez. Z perspektywy czasu, za-
stanawiam się, jak ci biedni nauczyciele z 

nami wytrzymali. 

Zanim się spostrzegłam nadeszła 
trzecia klasa, nikt się nie spodziewał, Ŝe 
czas nam tak szybko minie. Atmosferę 
oŜywili nowi nauczyciele. Wydorośleli-
śmy, trochę spowaŜnieliśmy. KaŜdy zda-
wał sobie sprawę, Ŝe w tym momencie 
nauka jest najwaŜniejsza. Widmo egzami-
nów gimnazjalnych wisiało nad nami jak 
ostrze kata, ale w sumie nic sobie nie 
robiliśmy z wiecznego marudzenia na-
uczycieli :„Rozwiązujcie testy!”.  Dotych-
czas egzaminy wydawały mi się tak odle-
głe, Ŝe wręcz nierealne. Dopiero w trze-
cim roku nauki, klasa zaczęła stanowić 
jedność, zaczęło się robić naprawdę faj-
nie. Nadszedł luty, oznajmiono nam, Ŝe 
musimy napisać jakiś próbny egzamin. 
Niektórzy z uczących wpadli w nieuza-
sadnioną panikę, bezustannie powtarzali, 
Ŝe mamy rozwiązywać testy. To stawało 
się irytujące. Próbne testy potraktowa-
łam, jako dwa dni wolnego ( język obcy 
pisaliśmy juŜ w październiku), totalnie na 

luzie. 
Mijały kolejne tygodnie, nadeszły 

święta. Obudziłam się i dotarło do mnie, 
Ŝe zostało nam 16 dni. Wpadłam w wir 
powtórek. 22-24.04.2009 r. to czas apo-
kalipsy, zestresowana poszłam cokolwiek 
napisać. Na sali ogarnął mnie spokój, za-
dałam sobie sprawę, Ŝe jesteśmy dosko-
nale przygotowani, Ŝe te trzy lata nie były 

stracone. 
JuŜ po egzaminach, trudno oce-

nić, jak nam tak naprawdę poszło, ale juŜ 
nikt o tym nie myśli. Zaczęły się rozmo-
wy o wyborze szkół, profili, wzdychanie 
za tym, co minęło. Wiemy, Ŝe nie zapo-
mnimy lat spędzonych w salezjańskich 
murach. Ja zostaję w tutejszym liceum. 
Nie wyobraŜam juŜ sobie rozpoczęcia 
nauki bez porannego apelu, niby kaŜdy na 
niego narzeka, ale w duchu będzie za nim 
tęsknił. Ta szkoła ma klimat, coś, co trud-
no opisać słowami. Siedzisz na schodach 
obok boiska, widzisz ludzi, którzy z pasją 
odpisują zadania, grają w piłkę lub najzwy-
czajniej w świecie się wygłupiają, czujesz 
podmuch wiatru i wiesz, Ŝe jesteś w do-

mu. 
(Eg) 

„Wspomnienia, które trwały ślad pozostawiły we mnie”  

„Wiemy, Ŝe nie 

zapomnimy lat 

spędzonych w 

salezjańskich 

murach.” 
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Banaszkiewicz Piotr — Laureat 
Konkursu Małopolskiego Kuratora 

Oświaty (Informatyka) 
Szulkowski Dawid — Finalista Kon-

kursu Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(Geografia) 
Gąsiorek Mariusz — Finalista Kon-

kursu Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(Wiem Więcej) 
Mleczek Jakub — Finalista Konkur-

su Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(Historia)  
Stokłosa Maria — Finalista Konkur-

su Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(Biblijny) 

Morek Witold — Finalista Kon-
kursu Małopolskiego Kuratora Oświa-

ty (Biologia) 
Banaszkiewicz Piotr, Jaworska 

Natalia, Niemiec Szymon — Fina-
liści Konkursu Małopolskiego Kuratora 

Oświaty (Informatyka) 
Szulkowski Dawid — Finalista 

Konkursu Małopolskiego Kuratora 
Oświaty (Matematyka), Finalista Kon-
kursu Małopolskiego Kuratora Oświa-

ty (Chemia) 
Kubas Marlena — Finalista Kon-

kursu Małopolskiego Kuratora Oświa-

ty (J. polski) 

dem silnikowym. W ramach 

kompleksowości kursu prze-

prowadzone będzie semina-

rium z zakresu "Bezpieczna 

obsługa - wymiana butli gazo-

wych w wózkach wyposaŜo-

nych w te urządzenia", które 

stanowi uzupełnienie do wy-

konywania pracy kierowcy 

wózka jezdniowego. - Oba 

kursy kończą się egzaminami 

praktycznymi oraz egzamina-

mi zewnętrznymi. Pierwsza 

edycja kursu programowania 

planowana jest w lipcu, a dru-

ga we wrześniu. W przypadku 

kierowców wózków pierwsza 

edycja potrwa od czerwca do 

sierpnia, a druga od września 

do listopada – kontynuuje 

ksiądz dyrektor. 

Dzięki unijnemu dofi-

nansowaniu uczestnicy płacą 

tylko 10 proc. kosztów, tj. 121 

zł za udział kursie programo-

wania (edycja I w lipcu, edycja 

II we wrześniu) i 117 zł za 

udział w kursie kierowcy wóz-

ków jezdniowych (edycja I od 

czerwca do sierpnia, edycja II 

od września do listopada). 

Uczestnicy w cenie kursu 

otrzymają posiłek, materiały 

szkoleniowe i oczywiście mo-

gą liczyć na opiekę fachow-

Zespół Szkół Towarzy-

stwa Salezjańskiego w Oświę-

cimiu zdobył unijne wsparcie 

na prowadzenie kursów pro-

gramowania obrabiarek stero-

wanych numerycznie i kierow-

ców wózków jezdniowych z 

napędem silnikowym.  

Dla wielu osób jest to 

szansa zdobycia dodatkowych 

kwalifikacji, które mogą stano-

wić waŜny atut na obecnym 

rynku pracy. “Salezjańskie 

eurokursy dla dorosłych”, w 

ramach projektu współfinanso-

wanego przez Europejski Fun-

dusz Społeczny, będą prowa-

dzone od marca do grudnia. – 

Projekt jest adresowany do 

pracujących mieszkańców 

powiatu oświęcimskiego, 

chrzanowskiego i wadowickie-

go – zwraca uwagę ks. Zenon 

Latawiec, dyrektor Zespołu 

Szkół Towarzystwa Salezjań-

skiego. 

Obejmuje dwa kursy. 

Jeden, 40-godzinny dla 30 

osób - dotyczy programowania 

obrabiarek sterowanych nume-

rycznie, a będzie prowadzony 

na symulatorze toczenia i fre-

zowania. Drugi dla 20 osób w 

ciągu 59 godzin pozwala zdo-

być kwalifikacje kierowców 

wózków jezdniowych z napę-

ców, z których od lat słynie 

Zakład Salezjański. 

Absolwenci obu kursów, 

na które w tej chwili przyjmu-

jemy zgłoszenia, otrzymają 

zaświadczenie ukończenia 

kursu oraz certyfikat TUV 

SUD Polska Sp. z o.o. wydany 

w wybranym języku obcym. 

Certyfikat ten potwierdza 

umiejętności i kwalifikacje 

zdobyte w trakcie kursów i jest 

uznawany przez pracodawców 

w wielu krajach. Absolwenci 

kursu Kierowca wózków jez-

dniowych zdobędą nie tylko 

uprawnienia do kierowania 

tymi pojazdami, ale i upraw-

nienia Urzędu Dozoru Tech-

nicznego (UDT) do obsługi 

wózków będą zatem kierowca-

mi i operatorami wózków 

jezdniowych z napędem silni-

kowym – dodaje ks. Zenon 

Latawiec.  
Termin przyjęć na I edy-

cję kursów juŜ minął, nato-

miast na II edycję moŜna zgło-

sić się: od 1.07.2009r. do 

14.08.2009r. Szczegółowe 

informacje i formularze doku-

mentów niezbędnych przy 

rekrutacji znajdują się na stro-

nie www.salezjanie.edu.pl.  

(K) 

Laureaci i finaliści Konkursów 

Salezjańskie eurokursy!!! 
„W 

nadchodzących 

latach szkoła 

chce połoŜyć 

nacisk na 

dalszy rozwój 

kształcenia 

zawodowego z 

którego słynęła 

przez lata” 
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„Dzień  
zdrowej Ŝywności”  

Droga KrzyŜowa  
podczas Rekolekcji 

szkolnych 
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Piotr Banaszkiewicz i Szymon Niemiec - kl. IIIa gim.I 
miejsce na X Wojewódzkich Zawodach MłodzieŜy Szkol-
nej w Informatyce (25.10.2008 - Dobczyce). Awans do 

zawodów ogólnopolskich. 

Wojciech Musiałkiewicz i Paweł Ryszka - kl. IIc lic. 
V miejsce na X Wojewódzkich Zawodach MłodzieŜy 

Szkolnej w Informatyce (25.10.2008 - Dobczyce). 

Anna Daczyńska - kl. Ia lic. 
Nagroda (wycieczka zagraniczna) za wyjątkowe wykonanie 
pieśni w VI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 

(8-9.11.2008 - Kraków). 

Anna Daczyńska - kl. Ia lic. 
I miejsce w powiatowym konkursie poezji śpiewanej "W 

śółtych Płomieniach Liści" (27.11.2008 - Brzeszcze). 

Marcin Sanak - kl. Ia lic. 
II miejsce w Konkursie Literackim inspirowanym twórczo-
ścią Zbigniewa Herberta "Bądź wierny - idź" (27.11.2008 - 

Brzeszcze). 

Barbara Malicka - kl. IIa gim. 
III miejsce w Konkursie Literackim inspirowanym twórczo-
ścią Zbigniewa Herberta "Bądź wierny - idź" (27.11.2008 - 

Brzeszcze). 

DruŜyna siatkarska ZSZ TS Oświęcim 
II miejsce w Powiatowej Licealiadzie MłodzieŜy Szkolnej 

(19.11.2008 - Kęty). 

Joanna Bachul, Katarzyna Bąk, Joanna Kobylańska 
I miejsce w konkursie "ABC przyszłego przedsiębior-

cy" (17.11.2008 - Oświęcim). 

Anna Daczyńska - kl. Ia lic. 
I miejsce w Konkursie Pieśni Polskich i Patriotycznych 

(24.11.2008 - Oświęcim). 

ElŜbieta Wilczak - kl. Ia lic. 
WyróŜnienie w Konkursie Pieśni Polskich i Patriotycznych 

(24.11.2008 - Oświęcim). 

Agnieszka Bednarczyk 
I miejsce w turnieju szachowym w Powiatowej Licealiadzie 

MłodzieŜy Szkolnej (28.11.2008 - Oświęcim). 

Piotr Banaszkiewicz- kl. IIIa gim. 
MISTRZOSTWO POLSKI w XIII Mistrzostwach Polski 
MłodzieŜy Szkolnej w Informatyce (27-30.11.2008 - Dob-

czyce). 

Piotr Banaszkiewicz i Szymon Niemiec - kl. IIIa gim. 
IV miejsce w XIII Mistrzostwach Polski MłodzieŜy Szkolnej 

w Informatyce (27-30.11.2008 - Dobczyce). 

Anna Róg - kl. Ia lic. 
III miejsce w XII Konkursie Plastycznym Młodych Artystów 
Nieprofesjonalnych "Art-Talent 2009" (22.02.2009 - Li-

biąŜ). 

Anna Daczyńska - kl. Ia lic. 
Nagroda w eliminacjach rejonowych Małopolskiego Kon-
kursu Czytelniczego "Lord Jim" Josepha Conrada 

(07.02.2009 - Oświęcim). 

Agnieszka Drabek - kl. IIIa lic. 
WyróŜnienie w eliminacjach rejonowych Małopolskiego 
Konkursu Czytelniczego "Lord Jim" Josepha Conrada 

(07.02.2009 - Oświęcim). 

Aleksandra Malec - kl. IIa lic. 
WyróŜnienie w eliminacjach rejonowych Małopolskiego 
Konkursu Czytelniczego "Lord Jim" Josepha Conrada 

(07.02.2009 - Oświęcim). 

Piotr Krysmalski - kl. Itm 
I miejsce w zawodach narciarskich szkół salezjańskich 

(11.02.2009 - Witów). 

Stanisław Pawlikowski - kl. IIItm 
II miejsce w zawodach narciarskich szkół salezjańskich 

(11.02.2009 - Witów). 

Martyna Matusz - kl. Ia lic. 
II miejsce w zawodach narciarskich szkół salezjańskich 

(11.02.2009 - Witów). 

Marlena Kubas - kl. IIa gim. 
Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 

(25.03.2009 - Kraków). 
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu I miejsce w eliminacjach powiato-
wych XIII Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju Mo-

toryzacyjnego (20.04.2009 - Oświęcim). 
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu III miejsce w Międzyszkolnej Lidze 
Strzeleckiej z broni pneumatycznej (2-3.04.2009 - Oświę-

cim). 

Maciej Mazgaj - kl. Ic lic. 
I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z broni 
pneumatycznej w kategorii juniorów młodszych (2-

3.04.2009 - Oświęcim). 

Agnieszka Piotrowska - kl. Ic lic. 
I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z broni 
pneumatycznej w kategorii juniorek młodszych (2-

3.04.2009 - Oświęcim). 

Marika Koster - kl. IIIb lic. 
III miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z broni 
pneumatycznej w kategorii juniorek (2-3.04.2009 - Oświę-

cim). 

Dominik Kwoka - kl. III mps 
I miejsce w rejonowym konkursie "Sprawny w zawodzie - 
mechanik pojazdów samochodowych" (21.04.2009 - Biel-

sko Biała 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2008/2009 
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