
przyjścia i kto się ostoi, gdy 

On się ukaże. Albowiem 

jest On jak ogień złotnika i 

jak ług farbierzy. Usiądzie 

wtedy, jakby miał przetapiać 

i oczyszczać". 

O podwójnym przyjściu 

Pana pisze i apostoł Paweł w 

liście do Tytusa: "Ukazała 

się bowiem łaska Boga przy-

nosząc zbawienie wszystkim 

ludziom, wzywając nas, aby-

śmy wyrzekłszy się bezboż-

ności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i 

pobożnie żyli na tym świe-

cie, oczekując błogosławio-

nej nadziei i objawienia się 

chwały wielkiego Boga i 

Zbawiciela naszego, Jezusa 

Chrystusa". Jak widzimy, 

rozróżnia tu Paweł pierwsze 

i drugie przyjście. Za pierw-

sze dzięki czyni; drugiego 

zaś oczekujemy. Dlatego, 

jak to nam zostało przeka-

zane, wierzymy i wyznajemy 

Tego, "który wstąpił do 

nieba i siedzi po prawicy 

Ojca. I powtórnie przyjdzie 

w chwale sądzić żywych i 

umarłych, a królestwu Jego 

nie będzie końca". 
Przyjdzie więc z nieba 

nasz Pan, Jezus Chrystus. 

Przyjdzie w chwale przy 

końcu świata, w dniu osta-

tecznym. Bo nastąpi kres 

tego świata, a to, co zostało 

stworzone, będzie odno-

wione. 

Z katechezy św. Cyryla 

Jerozolimskiego  

Głosimy przyjście Chry-

stusa - nie tylko pierwsze, 

ale i drugie, o wiele wspa-

nialsze od pierwszego. 

Pierwsze zwiastowało cier-

pienie, drugie zaś przyniesie 

królewski diadem Bożego 

panowania. 

Albowiem to, co dotyczy 

naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa, jest zarazem boskie i 

ludzkie. I tak, dwojakie jest 

Jego narodzenie: jedno z 

Boga, przed początkiem 

czasów; drugie z Dziewicy, 

gdy dopełniły się czasy. 

Dwojakie też i przyjście: 

pierwsze - ukryte, jak rosy 

na runo; drugie - jawne, to, 

które nastąpi. 

Za pierwszym przyjściem 

został owinięty w pieluszki i 

złożony w żłobie; za drugim 

oblecze się światłem jak 

szatą. Przyszedł i przecier-

piał krzyż, nie bacząc na 

jego hańbę, ale przyjdzie raz 

jeszcze, pełen chwały, oto-

czony zastępami aniołów. 

Dlatego nie poprzestajemy 

na pierwszym Jego przyjściu, 

lecz wyczekujemy także i 

drugiego. Za pierwszym 

mówiliśmy: "Błogosławiony, 

który przychodzi w imię 

Pańskie". To samo powiemy 

i za drugim, a wychodząc z 

aniołami naprzeciw Panu, 

oddamy Mu hołd, wołając: 

"Błogosławiony, który przy-

chodzi w imię Pańskie". 

Przyjdzie więc Zbawiciel 

nie po to, aby Go sądzono, 

lecz po to, by wezwać na 

sąd tych, przez których nie-

gdyś był postawiony przed 

sądem. Gdy wtedy był są-

dzony - milczał; teraz zaś 

przypomni owym zbrodnia-

rzom, jak haniebnie się z 

Nim obeszli, wiodąc Go na 

krzyż, i powie: "To uczyni-

łeś, a Ja milczałem". 

Pierwsze przyjście było 

wypełnieniem miłosiernych 

zamysłów Boga: Jezus, pełen 

dobroci, przekonywał ludzi i 

nauczał. Ale kiedy przyjdzie 

powtórnie, wtedy wszyscy, 

chcąc czy nie, będą musieli 

poddać się Jego władzy. 

To podwójne przyjście 

zapowiadał prorok Mala-

chiasz: "Nagle przybędzie 

do swej świątyni Pan, które-

go wy oczekujecie. Oto 

nadejdzie Pan Zastępów, ale 

kto przetrwa dzień Jego 

O podwójnym przyjściu Chrystusa 
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Ewangeliczne słowa Chrystusa: „ubogich 

zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, mo-

żecie im dobrze czynić” (Mk 14,7), są aktual-

ne w każdej epoce dziejów. Wagę tego faktu 

dostrzegł młody turyński kapłan Jan Bosko, 

kiedy pewnego dnia musiał podjąć decyzję, 

czy wieść spokojne i dostatnie życie kapelana 

w schronisku dla dziewcząt markizy Barolo, 

czy też zająć się biednymi i opuszczonymi 

chłopcami z turyńskich ulic. Ksiądz Bosko – 

jak czytamy w jego „Wspomnieniach Orato-

rium” – nie zastanawiając się, podjął jedną z 

najważniejszych decyzji, która zaważyła na 

całym jego życiu: „Markizo, pani ma pieniądze 

i może pani znaleźć wielu księży, którzy mnie 

zastąpią, natomiast moi chłopcy nie mają ni-

kogo. Jeśli ja ich opuszczę, będzie to dla nich 

koniec. A zatem będzie musiała mnie pani 

zwolnić, choć chciałbym dalej robić, co w 

mojej mocy dla Schroniska. Poświęcę się w 

całości tym biednym i opuszczonym chłopcom 

(…). Celem mojego życia jest dobro młodzie-

ży (…), nie mogę zejść z drogi, którą wyty-

czyła mi Boska Opatrzność”.  
Dziś, tak jak za czasów księdza Bosko, staje-

my wobec różnorodnych form ubóstwa mło-

dego człowieka, a wychowawca powinien 

nieustanne troszczyć się o pogłębianie w so-

bie tego salezjańskiego wyboru, który ułatwi 

wychowawcze wsparcie ubogich dzieci i mło-

dzieży. Stanie się tak jednak dopiero wów-

czas, gdy spotkanie z ubóstwem młodego 

człowieka będzie stanowiło dla wychowawcy 

wyzwanie wyrażające się zarówno we współ-

czuciu, jak i solidarności z tymi, którzy muszą 

je znosić. Oznacza to, że wychowawca sale-

zjański jest głosem dla tych, którzy głosu nie 

mają, broni ich i szuka sprawiedliwości dla 

tych, którzy cierpią niesprawiedliwie, i wresz-

cie stara się być ubogim z ubogimi.  
Ubóstwo, będące powodem niepewności co 

do przyszłości, niszczy wielu młodych ludzi, 

popychając do szukania ucieczki w narkoty-

kach, alkoholu, przestępczości, samobójstwie 

czy emigracji. Dziś jednak wychowawca sale-

zjański spotyka się również coraz częściej z 

inną formą ubóstwa, która wypływa z posia-

dania nadmiaru dóbr materialnych, co spra-

wia, że młody człowiek pada ofiarą pokusy 

konsumizmu, a w konsekwencji ubóstwa du-

chowego.  
Wydaje się, że wychowawca, próbując wes-

przeć młodzież „ubogą”, powinien określić, z 

jaką formą ubóstwa młodego człowieka przy-

chodzi mu się zmagać. Czy jest to ubóstwo 

warunków materialnych i wynikające z tego 

trudności rozwojowe, zniechęcenie i brak 

perspektyw, czy ubóstwo ducha, którego 

przyczyna tkwi w niewłaściwym korzystaniu z 

licznych dóbr materialnych przysłaniających 

sens życia człowieka. Nie bez znaczenia dla 

wychowawcy są reakcje młodego człowieka na 

dotykające go różne formy ubóstwa.  
Jedni, próbując wyjść z sytuacji niedostatku, 

podejmują różnorodne formy walki, wkracza-

jąc niejednokrotnie na drogę konfliktu z inny-

mi ludźmi i prawem. Drudzy natomiast, nie 

znajdując w sobie dość siły i chęci, żyją z dnia 

na dzień, oczekując biernie, że ich życiowa 

sytuacja rozwiąże się sama. Są wreszcie i tacy, 

którzy pomimo niedostatku próbują przez 

współpracę z innymi poszukiwać drogi wyjścia 

z trudnej sytuacji.  
Dziś stajemy tak jak ksiądz Bosko i pytamy, 

co robić w każdej z tych sytuacji, które stawia 

przed nami życie salezjańskiego wychowawcy. 

Odpowiedź wydaje się jednoznaczna: być dla 

ubogiej młodzieży znakiem nadziei. Ksiądz Bo-

sko i jego system wychowawczy nie dają nam 

cudownych recept. On po prostu głodnym 

chłopcom starał się zapewnić chleb, tym, któ-

rzy nie mieli gdzie spać, dach nad głową, a bez-

robotnym szukał godziwej pracy. Jednak 

przede wszystkim otwierał przed każdym mło-

dym człowiekiem serce pełne miłości, nie ską-

pił dla nich czasu i zainteresowania. Stworzył 

wspólnotę oratoryjną, która dla wielu była 

domem, szkołą, kościołem, boiskiem, w któ-

rych panowała pełna radości i miłości rodzinna 

atmosfera.  
Czy dzisiejsza młodzież potrzebuje czegoś 

więcej? Im trudniejsza sytuacja życiowa młode-

go człowieka, tym więcej potrzebuje pomocy i 

miłości. Dla księdza Bosko osobą uprzywilejo-

waną był ten, który się zagubił, który nie cho-

dził chętnie do szkoły, który miał liczne ro-

dzeństwo i ojca bez pracy, co było przyczyną 

ubóstwa. Wychowawca żyjący duchem księdza 

Bosko potrafi dostrzec właśnie takiego czło-

wieka i sprawić, by w jego oczach zabłysła 

iskierka nadziei. Oznacza to, że nie mogą to 

być teoretyczne rozważania o ubóstwie mło-

dzieży, ale zaakceptowanie młodzieży z jej 

wadami i słabościami. Mówiąc krótko, trzeba 

kochać ich takimi, jakimi są.  
Szukając właściwych sposobów wsparcia 

ubogiej młodzieży, wychowawca powinien 

najpierw udzielić sobie samemu odpowiedzi, 

na ile sam daje świadectwo życia wypływające-

go z ewangelicznego błogosławieństwa: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). 

Czyż bowiem nie jest istotne, jakie wychowa-

nie i jakie życie ukazujemy młodzieży żyjącej w 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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Duchowość salezjańska  - oblicza ubóstwa 

świecie ubóstwa, niesprawiedliwości, nędzy i opusz-

czenia? Czyż nie jest ważne, by ukazać swoim życiem, 

że można być ubogim w duchu, żyjąc w świecie obfi-

tości? Tego uczy nas ksiądz Bosko wpatrzony w przy-

kład swojej matki Małgorzaty, dziś służebnicy Bożej, 

która nauczyła go szacunku dla ubogich. Razem ze 

swoimi braćmi widział, jak ciężką pracą zdobywała 

kawałek chleba na utrzymanie całej rodziny, ale pomi-

mo ubóstwa nie odmawiała nigdy kromki chleba bied-

niejszym od niej samej. Naśladując przykład matki, 

uczył swoich wychowanków żyć godnie i uczciwie, 

będąc ubogimi. Równocześnie jednak pokazał, że moż-

na dysponować ogromnymi środkami materialnymi, 

budować wspaniałe bazyliki, szkoły, oratoria, drukar-

nie, warsztaty i być równocześnie ubogim w duchu.  
Wychowawca, stając dziś przed młodym człowie-

kiem, ma ukazywać perspektywę i drogę, po której 

powinien kroczyć wychowanek, by stać się „uczciwym 

obywatelem i dobrym chrześcijaninem”. Trzeba doda-

wać otuchy tym, którzy posiadają dobra doczesne, 

wskazując, że żyjąc ewangelicznym duchem ubóstwa, 

osiągną świętość. Żyjącym w niedostatku trzeba 

uświadamiać, że samo ubóstwo materialne nie wystar-

cza do zdobycia nieba. Konieczne jest jeszcze godne i 

uczciwe życie w duchu ewangelicznego ubóstwa. Sama 

bieda bowiem nie uświęca człowieka. Wprost prze-

ciwnie, może i często się staje przyczyną jego degra-

dacji.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) W jednym i drugim wypadku wychowawca wszelkimi 

sposobami powinien eliminować sytuacje sprzyjające 

rozwojowi egoizmu, miłości własnej, zarozumiałości, 

wyniosłości i pychy. Drogą do tego będzie z pewnością 

doświadczenie sytuacji, że nie wszystko mi się należy. 

Równocześnie należy uczyć szczodrobliwości w formie 

chociażby niewielkiej ofiary. Z pewnością ważnym ele-

mentem w wychowaniu młodzieży będzie przyuczanie do 

poprzestawania na tym, co niezbędnie konieczne; uwraż-

liwienie, że bezsensowne jest kupowanie i gromadzenie 

licznych zabawek, książek, ubrań, których w zasadzie się 

nie używa. Ubogi duchem to również ten, który potrafi 

ustąpić drugiemu miejsca, posiada umiłowanie prawdy i 

sprawiedliwości, nie jest pazerny na przesadne pochwały. 

Trzeba uczyć dzieci i młodzież, by potrafiły przyznać się, 

kiedy czegoś nie potrafią, nie wiedzą, bez zrzucania od-

powiedzialności na innych. Istotne jest także kształtowa-

nie postawy szacunku do innych ludzi, która będzie się 

wyrażała w kulturze słowa.  
Jako wychowawcy jesteśmy niejako zmuszeni do zajęcia 

stanowiska wobec stojących przed nami wyzwań, a ubó-

stwo młodych jest niewątpliwie jednym z nich. Ubóstwo 

młodych może mieć dwa oblicza – wynikać z niedostatku 

dóbr materialnych, powodując zniechęcenie i brak per-

spektyw, może to być także ubóstwo ducha, którego 

przyczyna tkwi w niewłaściwym korzystaniu ze zbyt licz-

nych dóbr, przysłaniających sens życia. Sama bieda nie 

uświęca człowieka. Wprost przeciwnie, często się staje 

przyczyną jego degradacji.  

Ks. Adam Paszek sdb 

W dziele integralnego rozwoju młodego człowieka 

wychowawcy w duchu św. Jana Bosko - salezjanie i 

świeccy współpracownicy - zawsze widzieli w sporcie 

ogromne możliwości wychowawcze, dlatego też  

21 XII 1992 roku, środowisko osób zafascynowane 

salezjańskim duchem wychowawczym, czyli m.in.: ks. 

Zenon Latawiec, Kazimierz Zdzichowski, Daniel Mi-

kulski, Grzegorz Marciniec powołało do życia Stowa-

rzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 

"SL SALOS – SPERANZA”. Podstawowym celem, jaki 

przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowaw-

czych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, 

albowiem w sporcie widzimy nadzieję podniesienia 

kultury fizycznej i zdrowotnej młodych, ale także szan-

sę wychowania młodego człowieka zdolnego oprzeć 

się zagrożeniom duchowo-moralnego kryzysu dotyka-

jącego społeczeństwo. 
Dzisiaj SALOS — SPERANZA, to przede wszystkim 

piłka nożna oraz siatkówka. W tych dwóch sekcjach 

zarejestrowanych jest ok. 80 zawodników, z czego 

około 60 regularnie uczestniczy w treningach. 
Od września zdążyliśmy już uczestniczyć w roli kibi-

ca podczas Mistrzostw Europy siatkarek, nasze za-

wodniczki biorą udział w Oświęcimskiej Lidze Siat-

kówki. Sami także  nie spoczywamy na laurach, bo 

każdy dzień jest dla nas źródłem radości i inspiracją 

do dalszych działań, bo planów na pewno nam nie 

brakuje. I tak 12–13 grudnia organizujemy turniej 

siatkarski z okazji 150-lecia założenia Zgromadzenia 

Salezjańskiego. 
Za nami pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, ale 

jedno jest pewne; usłyszycie o nas jeszcze nieraz...., 

obiecujemy!!!! 

ko. Wojciech Zięcina sdb 

Ewelina Gradek 

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA „Speranza” 



ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 
 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Koszt druku: 1 egz. /1 zł 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kancelarii Zakładu 

Salezjańskiego. 

 Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

 Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odprawiamy dwie Msze 

św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak długo będzie istniało Dzieło Sale-

zjańskie w Oświęcimiu) 

 Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

 Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

tusz, Katarzyna Malec. 
-WOLONTARIAT: Jakub Wróbel 2B LO, Moni-

ka Hodur 3A LO, Żaneta Flasz 1B LO 
-EKOLOGICZNA: Natalia Jarosz 2B LO, Janusz 

Garus 2B LO 
-FOTOGRAFICZNA: Sabina Pędziwiatr2B LO, 

Marcin Szafrański4TD, Marcin Legierski 2C LO, 

Marta Budner 2A LO 

-INFORMACYJNA: Olga Palka 2A LO, 
-NAGŁOŚNIENIE: Emanuel Kudzia 2A LO, Mar-

celi Żywioł 2C LO, Adam Nosal 2C LO 
Odpowiedzialny za muzykę na korytarzu: Emanu-

el Kudzia 2A LO 

Ważna wiadomość: 

Trwa zbiórka ogłoszeń do gablotki "Szkolne Alle-

gro". Osoby chętne do zamieszczenia tam swoje-

go anonsu, proszone są o kontakt z członkami 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

RANKING KONKURSU NA NAJBAR-

DZIEJ ZAANGAŻOWANĄ W ŻYCIE 

SZKOŁY KLASĘ: "Super Klasa" 

Obecnie: 

I miejsce i 72pkt.- IV TD 

II miejsce i 62pkt.- III TD 

III miejsce i 55pkt.- 2C LO 

IV miejsce i 52pkt.- 2A GIM 

Samorząd 

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.p

l 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja: M. Krawczyk, ks. 

Z. Latawiec, ks. A. Paszek 

(red. nacz.), ks. S. Zdoliński 

oraz uczennice: Basia M., 

Ewelina G., Klaudia Ś., Mag-

da D., Wanda O. 

Skład Samorządu 

Uczniowskiego: 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY- Janusz Garus 2B LO 

ZASTĘPCA- Katarzyna Malec 2A LO 

SEKRETARZ- Barbara Piwowarczyk 2A LO 

SKARBNIK- Aleksandra Kot 3B GIM 

OPIEKUNOWIE- p. Jolanta Okarmus oraz 

p. Marta Chrapczyńska 

SEKCJE: 

-ORGANIZACJA IMPREZ: Sebastian Słaby 

1C LO,Marcin Rąpel 2C LO, Angelika Jarzyna 

2B LO Aneta Mąsior 2B LO, Martyna Kuma-

nek 2B LO, Jakub Wróbel 2B LO, Marzena 

Pędziwiatr 2B LO, Justyna Rydzoń 2B LO, 

Szymon Mamoń 2B LO, Jakub Brańka 2B LO, 

Marcin Szafrański 4TD 
-PORZĄDKOWA: Weronika Boduch, Karo-

lina Wanat, Marcin Szafrański, Martyna Ma-

Tak działa Samorząd Uczniowski 
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Ważną część stanowi przekazanie najbardziej aktualnej 

wiedzy technicznej: oprócz podręczników i materiałów 

dydaktycznych wykorzystywanych przez dział szkoleń, 

który zapewnia szkole dostęp poprzez Internet do całej 

dokumentacji technicznej takiej samej z jakiej korzysta 

obecnie cała autoryzowana sieć serwisowa. Dodatkowo w 

centrum szkoleń FIAT AUTOPOLAND został zorganizo-

wany specjalny kurs dla nauczycieli zawodu. 

Ta podjęta inicjatywa ma również 

wartość symboliczną, ponieważ łączy 

wiele elementów, wśród których 

miejscem centralnym jest indywidual-

ne podejścia do ludzi oraz dowarto-

ściowanie ich aspektów moralnych i 

zawodowych, czyli dowartościowanie 

kształtowania ludzi, a nie tylko fa-

chowców, która to idea przyświeca 

salezjańskiemu ośrodkowi edukacyj-

nemu. 

Dziś świat potrzebuje przede wszystkim prawdziwych 

ludzi, którzy będą w swoim zawodzie specjalistami. Tylko 

taki człowiek potrafi bowiem odpowiedzialnie wziąć w 

swoje ręce przyszłość własną oraz przyszłość społeczeń-

stwa, które go otacza. Trzeba dziś kształcić i wychowywać 

ludzi, którzy pełni wiary w przyszłość odkrywają w sobie 

pasję jej tworzenia. 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

W 1898 roku przybyła z Turynu do Oświęcimia 

grupa pierwszych salezjanów, którzy zapoczątkowali 

dzieło wychowawcze znane dziś jako Zakład Salezjań-

ski im. Ks. Bosko, który tworzą Parafia z Sanktuarium 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Zespół Szkół 

Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Internat 

dla młodzieży męskiej oraz warsztaty szkolne. 

Po 111 latach od przybycia do Oświęcimia salezja-

nów, przybyła do tych murów, 

również z Turynu, znana na 

całym świecie firma samocho-

dowa FIAT, aby w ramach Pro-
jektu ProTech², razem ze 

szkołą salezjańską współpraco-

wać w duchu św. Jana Bosko w 

wychowaniu i kształceniu za-

wodowym młodzieży. 

Projekt TechPro² jest owo-

cem porozumienia, zawartego 

pomiędzy FIAT AUTOPOLAND a Towarzystwem 

Salezjańskim Inspektorii Krakowskiej, dotyczącym 

specjalistycznych szkoleń technicznych w sektorze 

samochodowym. To, co chcemy osiągnąć za pośred-

nictwem TechPro², to dać młodzieży szansę, tworząc 

“pomost” pomiędzy szkołą a pracą. W Projekcie po-

łączono kompetencje z zakresu salezjańskiego wycho-

wania i kształcenia oraz myśl techniczną i wsparcie 

ekonomiczne Firmy FIAT AUTOPOLAND.  

Rozpoczęta w roku 2008 współpraca między Fiat 

Automobiles a szkołami salezjańskimi we Włoszech 

została rozszerzona na Hiszpanię, Polskę i Amerykę 

Łacińską. 

We wszystkich tych ośrodkach wyposażono salę do 

ćwiczeń praktycznych zgodnie ze standardem wyma-

ganym dla Autoryzowanych Warsztatów Napraw-

czych, jako pomoc w działalności dydaktycznej. Każda 

pracownia Projektu TechPro² została wyposażona w 

komputery, rzutniki, 2 samochody, silniki i skrzynie 

biegów, urządzenia komputerowe do diagnozy elek-

tronicznej oraz komplet narzędzi specjalnych, które 

używane są w samochodach marki FIAT. 
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TechPro², czyli salezjanie i FIAT dla młodzieży 



Eg: Na czym polega praca kierownika internatu? 

TM: Praca kierownika internatu polega przede 

wszystkim na tym, żeby pilnować „robaczków”. Trzeba 

być wychowawcą i rodzicem w pewnym sensie. Inter-

nat, jakby nie było, jest miejscem sztucznym, ale jednak 

trochę podobnym  do domu, bo jest się w nim przez 

cały czas, przez 24h przez kilka 

dni w tygodniu, niektórzy wyjeż-

dżają na weekendy, inni zostają 

tu nawet na 2 m-ce, z nimi kon-

takt jest trochę bliższy. Jestem 

nie tylko opiekunem, ale także 

wychowawcą, tak jak rodzic. 

Może nie zawsze mi się to udaje, 

ale staram się. Mówią, że ksiądz 

nie ma dzieci, a tu mi się trafiło 

siedemdziesięcioro pięcioro. I 

właśnie tak realizuję się jako sale-

zjanin- pracuję z młodzieżą. 

Eg: A co sprawia największy problem? 

TM: Zdarza się, że nie potrafią się podporządkować 

zasadom i regulaminowi. To są chłopcy w wieku od 13

-19 lat, potrafią być niezwykle mili, ale czasami… Oni 

poszukują własnej drogi, ale momentami kombinują- 

jak to młodzież. Sprawiają trochę problemów wycho-

wawczych, trzeba pracować nad ich kulturą, całe 

szczęście, efekty widać. Potrzeba z nimi być, nie wolno 

ich zostawiać, bo wiadomo, łatwiej im wtedy coś zma-

lować. Musimy być i czuwać nad nimi- ja, a przede 

wszystkim asystenci. 

Eg. Czuje Ksiądz sympatię ze strony swoich wychowan-

ków, czy może wręcz przeciwnie? 

TM. Raczej sympatię. To mnie buduje, bo czasami mam 

tego naprawdę serdecznie dość. Jednak, gdy widzę ich za-

dowolenie, to łatwiej mi się pracuje i mam jakąś tam satys-

fakcję. 

Eg. Dlaczego Ksiądz został właśnie 

salezjaninem? 

TM: Myślałem, żeby zostać francisz-

kaninem, ale spotkałem osoby, któ-

re zaszczepiły we mnie fascynację 

księdzem Bosko. Przede wszystkim 

przekonało mnie jednak to, że jak 

jestem z młodymi ludźmi, to sam 

czuję się młodziej, szczególnie w 

moim sędziwym wieku <śmiech>. 

Jeżdżę z nimi w góry, sam bym się 

nie zmobilizował, oni to zrobili, 

mówili: „Ksiądz jeszcze może” i udało się! 

Eg. Skąd się wzięło słynne powiedzenie „robaczku”? 

TM. Będąc w Zabrzu miałem swoją klasę i nazwałem ich 

„żaby”. Nawet nauczyciele się do tego przyzwyczaili i mó-

wili: „Proszę księdza <<żaby>> znów coś zmalowały”, a 

gdy narozrabiali, to wtedy już nie były „żaby” tylko 

„żabska”. Tutaj tak jakoś wyszło… Czytając Pismo Święte, 

natrafiłem na pewien fragment: „Nie bój się, robaczku Ja-
kubie, nieboraku Izraelu!”. Tak już zostało. Robaczki to 

takie przyjemne stworzonka, nie wszystkie może, ale więk-

szość.  

Eg 

„Tak realizuję się jako salezjanin - pracuję z młodzieżą” 

Wywiad z kierownikiem internatu ks. Tadeuszem Mietłą 
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Czas zadumy, czas refleksji... 
Pierwszego listopada, jak co roku, oddajemy cześć i pamięć bliskim, których już nie ma wśród nas. Staje-

my skupieni, z pochylonymi głowami, nad mogiłami, by jeszcze raz przywołać do naszej pamięci obraz 

tych, z którymi spędziliśmy wiele chwil naszego życia. 

I jak co roku, niebo rozjaśniło się od płomieni tysięcy świeczek. 
Związki między ludźmi trwają ponad granicami śmierci. Trwają przede wszystkim we wspomnieniu, w 

przywoływanych pamięcią  zdarzeniach przeżytych osobiście i wyobrażonych. Czy zatem często myślimy o 

zmarłych bliskich, dalekich, ważnych, wielkich, o których wręcz należy pamiętać? 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział: „Bóg nigdy nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet z takich, które 

stoją do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, jeszcze masz 

czas. Zbierz się, ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa (...) Spróbuj, bo życie jest tylko jedno”. 
Jedno wiemy na pewno, codzienność powinna umacniać nas w wierze, że „życie nie tylko po to jest, by 

brać. Aby żyć, siebie trzeba dać”. 
Pamiętajmy więc o ważnej sprawie naszego istnienia: „jeśli chcemy żyć z pożytkiem dla siebie, żyjmy z 

pożytkiem dla innych”. Cieszmy się z życia i szanujmy je. Nie narażajmy siebie i innych na niebezpieczeń-

stwa. Nie traćmy go na sprawianie drugiemu człowiekowi przykrości. Pomagajmy bliźnim. Doceniajmy 

rodziców, przyjaciół i wszystkich pozostałych ludzi kroczących z nami krótką drogą życia. Starajmy się, aby 

i nas ktoś zachował w sercu. 

Redakcja 
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Anna Daczyńska 

„od muzyki piękniejsza jest tylko cisza” 
Mogłoby się wydawać, że to tylko zwykła uczennica liceum. 

Jednak za jej lekkim uśmiechem kryje się coś, co wydaje się 

wyjątkowe. To jej talent, wspaniały głos, którym potrafi za-

uroczyć i zaskoczyć wszystkich.  

Przygoda Ani z muzyką zaczęła się, gdy była jeszcze małą 

dziewczynką. W wieku 5 lat, wraz z  3-letnią siostrą Magdą, 

wystąpiła w programie „Od przedszkola do Opola”, wygrały, 

śpiewając piosenkę Andrzeja Dąbrowskiego „Do zakochania 

jeden krok”. Ania już od najmłodszych lat wykazywała się 

miłością do muzyki. Wymyślała własne piosenki, uczyła się 

grać na instrumentach oraz śpiewała. W końcu rodzice zade-

cydowali o zapisaniu jej do Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Oświęcimiu, do klasy fortepianu. Nie łatwo było połączyć 

naukę w dwóch szkołach: podstawowej oraz muzycznej, tym 

bardziej, że Ania miała zaledwie 7 lat. Równocześnie śpiewała 

w prowadzonym przez jej mamę Urszulę zespole 

„Śpiewające Jeziora” w rodzinnym Przeciszowie. Ania brała 

udział w wielu konkursach, wyśpiewując różne nagrody, m.in. 

dwie wycieczki do Francji. Występowała w słynnej Piwnicy 

pod Baranami oraz w Piwnicy Loch Camelot w Krakowie. 

Następnym ważnym krokiem w jej życiu było ukończenie 

Szkoły Wokalno – Aktorskiej w Krakowie.  Ania sukcesy 

artystyczne potrafi łączyć z sukcesami w szkole. Ciężka praca 

nie gasi w niej optymizmu i poczucia humoru, jest zawsze 

uśmiechnięta i pełna życzliwości dla wszystkich. Zanim jednak 

wejdzie na muzyczny szczyt, musi pokonać długą drogę. Każ-

dego dnia droga ta staje się coraz krótsza. 

Magda 

 

Władca dźwięku –  Emanuel K. 
„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza 

pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.”  

/S. King/ 
 

Ilu znasz ludzi, którzy żyją z prawdziwą pasją? Albo z 

pasją zajmują się jakąś określoną działalnością? W naszej 

szkole takich postaci jest dużo, ale czy potrafimy ich do-

strzec? 

Jedną z takich właśnie osób chciałabym Wam dzisiaj 

przedstawić, chociaż myślę, że każdy z Was już o nim 

słyszał i widział go choć raz na korytarzu głównym. I 

nie mówię tu o Janie Bosco, ani o Dominiku Savio … 

Emanuel Kudzia – akustyk. Bardzo łatwo go rozpo-

znać. To ta osoba, która zawsze biega gdzieś z narę-

czem kabli. Trzeba przyznać, że do perfekcji opano-

wał szybkie poruszanie się slalomem między ludźmi. 

Cokolwiek by się w szkole nie działo, on na pewno 

jest w to zaangażowany. Podłącza, nagłaśnia, ustawia 

mikrofony, czasem kogoś upomni (bardzo kulturalnie, 

oczywiście), aż w końcu wszystko jest idealnie i tak 

jak ma być. To przez niego jesteśmy pozbawieni ta-

kich atrakcji, jak zepsuta akademia, czy odwołany z 

powodów technicznych apel. Ale najważniejsze jest 

to, że akustyka to dla niego wielka przyjemność. Mi-

mo, że  jest to często niewdzięczne zajęcie. Wymaga 

wielu nadgodzin w szkole i często zostaje jeszcze 

dużo do zrobienia w domu. Są oczywiście też plusy. 

Mnóstwo znajomych na n-k i tradycyjne „Dziękuję 

[…], oraz Emanuelowi, który dzisiaj nagłaśnia” ks. 

Dyrektora wynagrodzą nawet nieprzespane noce. Co 

więcej, z tak odpowiedzialną funkcją wiąże się wiele 

obowiązków, a on zamiast marudzić wymyśla sobie 

coraz to nowe zajęcia, jak na przykład prowadzenie 

bloga (http://homepage.nuel-design.cba.pl/), a przy 

tym zawsze ma czas dla znajomych i przyjaciół. 

Jego pasja w znacznym stopniu wpływa na jego co-

dzienne życie i ma na nie ogromny wpływ. Bo czy 

Emanuel bez miksera i przeróżnych kabli byłby ten 

sam? 

 Klaudia 

JAK NA ARCE NOEGO  

czyli prezentacja talentów naszej szkoły  

„Dla tych, którzy odeszli…” 
 

Dla tych,  

którzy odeszli  

w nieznany świat,  

płomień na wietrze  

kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów  

pod cmentarnym murem  

i niebo jesienne  

u góry., 

I dla nich ten dzień - 

ten dzień listopadowy 

D. Gellnerowa  

http://homepage.nuel-design.cba.pl/
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Szkoły Salezjańskie i FIAT podzielają tę ideę i za 

pośrednictwem TechPro2 starają się w wprowadzić 

ją w życie. 

W dniu 17 listopada br., w Zespole Szkół Zawo-

dowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 

odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni 

TechPro² wyposażonej przez FIAT AUTOPO-

LAND. W uroczystości wzięli udział m.in. salezjanie 

ze swoim Przełożonym Księdzem Inspektorem dr. 

Markiem Chrzanem, dyrekcja FIAT AUTOPO-

LAND w osobach Dyrektora Zakładu w Tychach 

Zdzisława Arleta, dyrektora administracyjnego 

Czesława Świstaka, odpowiedzialnego za obsługę 

serwisową FIAT AUTOPOLAND Andrzeja Ja-

strzębskiego oraz dyrektorów firm dealerskich. 

Obecny był Dyrektor Włoskiego Centrum Dzieł 

Salezjańskich w zakresie kształcenia zawodowego 

(CNOS-FAP) ks. Gennaro Comite oraz Prezydent 

Don Bosco International Meinolf von Spee. 

Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała 

dyrektor Halina Cimer, a władze samorządowe 

Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Marszałek i wi-

cestarosta Józef Krawczyk. 

Obecni również byli Prezesi i Dyrektorzy firm 

(CHEMOROZRUCH, OMAG, HASO, ENCO, „U 

Salezjan”,) z którymi od wielu lat współpracuje 

oświęcimska szkoła. 

Po powitaniu przybyłych gości przez przełożone-

go Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświę-

cimiu ks. Adama Paszka, zebrani obejrzeli sztukę 

teatralną Szewc Pautasso, oraz wysłuchali śpiewu 

szkolnego zespołu La Gioia oraz szkolnej orkiestry 

pod batutą dyrektora szkoły ks. Zenona Latawca. 

Następnie przedstawiciel FIAT AUTOPOLAND, 

(Ciąg dalszy ze strony 3) pan Andrzej Jastrzębski przedstawił główne idee i założe-

nia Projektu TechPro². Wypowiedź jego została posze-

rzona słowami dyrektora CNOS-FAP ks. G. Comite, który 

ukazał źródła i zasady współpracy między Zgromadzeniem 

Salezjańskim a Firmą FIAT. Natomiast Dyrektor Zakładu 

Tychy Zdzisław Arlet wskazał na wartość czynnika ludz-

kiego, który prawidłowo ukształtowany daje nadzieję na 

dobrą współpracę między pracownikiem a pracodawcą. 

Następnie kolejno głos zabrali Ksiądz Inspektor Marek 

Chrzan, pani dyrektor Halina Cimer oraz Prezydent Mia-

sta Oświęcim Janusz Marszałek, podkreślając wartość sale-

zjańskiego wychowania i kształcenia, które we współpracy 

z Firmą FIAT może nabrać jeszcze większego dynamizmu. 

Na zakończenie pierwszej części uroczystości dyrektor 

szkoły ks. Zenon Latawiec zaprosił wszystkich do Pracow-

ni TechPro², która w obecności licznych mediów została 

poświęcona przez Księdza Inspektora Marka Chrzana. Po 

poświęceniu Pracowni otwarcia, przez przecięcie wstęgi 

dokonali: Ksiądz Inspektor Marek Chrzan, Dyrektor Za-

kładu Tychy Zdzisław Arlet, Dyrektor CNOS-FAP ks. 

Gennaro Comite i Dyrektor Delegatury Małopolskiego 

Kuratora Oświaty pani Halina Cimer. 

Uroczystość otwarcia Projektu TechPro² to dla Salezja-

nów w Oświęcimiu moment historyczny. Jest to wydarze-

nie tym bardziej wymowne, że dokonało się w Roku Jubi-

leuszowym, 150 lat od założenia Zgromadzenia Salezjań-

skiego. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że współpraca ze 

znaną na całym świecie Firmą FIAT, zaowocuje dobrem w 

życiu młodzieży, tak jak chciał tego św. Jan Bosko. Wycho-

wać na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. 

Ks. Adam Paszek sdb 


