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Kronika wydarzeń szkolnych  

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

Bardzo dobre wyniki uzyskali nasi reprezentanci  
w drużynowych biegach przełajowych na etapie powiato-
wym. Dominik Trzop zajął drugie, a Grzegorz Wójtowicz trze-
cie miejsce indywidualnie i awansowali do następnego etapu 
zmagań. 

Drużynowo nasza męska reprezentacja wywalczyła 
drugie miejsce, tracąc do zwycięzcy zaledwie cztery punkty. 
Dla drużyny punktowali jeszcze: Paweł Boratyński (10), Mar-
cin Łysoń (12) i Szymon Maj (14) oraz Jan Radwan i Damian 
Kulawik. Dziewczęta w składzie: Iga Cebulska, Katarzyna 
Rostecka, Aleksandra Mrożek i Emilia Czerw uplasowały się 
na szóstym miejscu. 
 Gratulacje za wyniki i walkę do ostatniego metra oraz 
podziękowania za pomoc przy organizacji. 
 

 
Tekst i zdjęcie Stanisław Laskowski 

PORUSZAJĄCA TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH ARTYSTÓW 

 4 kwietnia w Oświęcimskim 
Centrum Kultury odbył się wernisaż 
XVIII Ogólnopolskiego Biennale 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Mło-
dzieży połączony z rozdaniem na-
gród. Na wernisaż wybrało się kil-
koro uczniów naszej szkoły wraz 
panią Elżbietą Wardzałą-Sereś. Na 
miejsce dotarliśmy tuż przed godzi-
ną dziewiątą. Przybyli również ucz-
niowie innych szkół, zaproszeni go-
ście oraz starosta Oświęcimia.  

Pani dyrektor Młodzieżowe-
go Domu Kultury przywitała zgro-
madzonych oraz wręczyła upominki 
wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym uczniom. Wśród nich były 
uczennice naszej szkoły. Wyróżnie-
nia otrzymały: Amelia Rachwał z kl. 
3Ga oraz Gabriela Jarosz z kl. 3Gc. 
Wyróżniono również przez kwalifi-
kację do wystawy prace Sandry Sta-
chury z kl. 3Ga i Amelii Kantor z kl. 
1Lc.  

Pani Dyrektor jak co roku 
przyznała również nagrodę za pra-
cę, która najbardziej ją urzekła. Zdo-
bywcą tej nagrody był uczeń naszej 
szkoły Albert Kendra z kl. 2 tps.  

Uczestnicy wernisażu mogli 
podziwiać poruszającą twórczość 
młodych artystów, którzy w swoich 
pracach podejmowali różnorodną 
tematykę, taką jak martwa natura, 
pejzaże, kwiaty, zwierzęta. Obrazy 
wykonane były różnymi technikami 
plastycznymi.  

Organizatorzy biennale zad-
bali także o mały poczęstunek, a na 
zakończenie przygotowali koncert. 
Po wernisażu wróciliśmy do szkoły 
na zajęcia. Myślę, że to było miłe 
oraz ciekawe doświadczenie, które 
może być inspiracją dla naszych 
zdolnych uczniów. 
 

 
 
 

Sandra Stachura 
Fot. Elżbieta Wardzała-Sereś  
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SPOTKANIE Z PISARZEM 

 W piątkowe przedpołudnie 05.04.2019 r. wspól-
nie z klasą 2 Lc uczestniczyłam w spotkaniu autorskim  
z Krzysztofem Koziołkiem. To spotkanie o intrygującym 
tytule „Miliard powodów, dla których kapitalna znajo-
mość języka polskiego się opłaca” odbyło się w bibliote-
ce Galeria Książki. 

 Pan Krzysztof okazał się bardzo sympatycznym 
facetem. Zielonogórzanin z urodzenia, obecnie mieszka-
jący w Nowej Soli. Absolwent politologii, z zawodu pi-
sarz i dziennikarz. Pasjonat górskich wędrówek i zapalo-
ny kibic żużla, o czym sam nas poinformował. Debiuto-
wał powieścią sensacyjną „Droga bez powrotu” w 2007 
roku, pisze też kryminały i thrillery. Co ciekawe, na-
zwisk dla swoich bohaterów, jak sam powiedział, szuka 
na cmentarzu, a natchnienia na kolejną powieść podczas 
zmywania naczyń. 
 Ku zaskoczeniu młodzieży nie było to typowe 
spotkanie autorskie, podczas którego tylko się słucha, 
ewentualnie na końcu zadaje pytania. W trakcie tego 
uczestnicy mieli możliwość wykazania się intelektem,  
o ile przezwyciężyło się tremę. 

 
 

Tekst i zdjęcie Urszula Dziewońska 

„LALKA” NA SALEZJAŃSKIEJ SCENIE 

 W poniedziałek 8 kwietnia uczniowie naszej 
szkoły zgromadzili się w sali teatralnej w celu obejrzenia 
spektaklu „Lalka” wyreżyserowanego przez Tadeusza 
Łomnickiego i wystawianego przez aktorów krakow-
skich teatrów. Mimo iż historia Stanisława Wokulskiego 
i Izabeli Łęckiej była na potrzeby przedstawienia skróco-
na, nie wpłynęło to na jej pozytywny odbiór przez wi-
downię.  
 Warto wspomnieć, że był to musical, więc nie-
które epizody opowiedziane były poprzez świetnie zaa-
ranżowane piosenki, których teksty opracował Rafał 
Dziwisz. Oglądając ten spektakl, aż trudno było uwie-
rzyć, że czteroosobowa grupa aktorów może tak cieka-
wie oddać cały skomplikowany świat powieści Bolesła-
wa Prusa. Ci, którzy czytali już „Lalkę”, wiedzą, że poja-
wia się tam wiele postaci z różnych grup społecznych. 
Jeden aktor wcielał się zatem nawet w kilku różnych 
bohaterów.  
 Twórcy przedstawienia skupili się na ukazaniu 
starań kupca Stanisława Wokulskiego o rękę pięknej, ale 
w rzeczywistości pustej i zepsutej arystokratki Izabeli 
Łęckiej. Cała historia skłania do przemyśleń nie tylko na 
temat wielkiej potrzeby miłości każdego człowieka, ale i 
na temat życia, w którym nieumiejętnie gramy swoje 
role. Okazuje się też, że w podzielonym i obojętnym na 
potrzeby bliźniego społeczeństwie nie ma miejsca dla 
idealistów, którzy wytyczają ludzkości nowe szlaki, pła-
cąc za to cenę, jaką jest osobiste szczęście. Dobrze, że  
w spektaklu wybrzmiały słowa z listu Węgiełka do Igna-
cego Rzeckiego: „Non omnis moriar”, dające cichą na-
dzieję na to, że szlachetność zawsze się obroni i wygra  
z podłością i małością.  
 Ważne egzystencjalne kwestie do przemyślenia, 

ciekawie ukazani bohaterowie „Lalki” oraz doskonała 
strona muzyczna - tak można podsumować ten ponie-
działkowy poranek. 

Alicja Stężowska, Katarzyna Stężowska 
Fot. K.S. 
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O DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 

 Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych odbyli 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej  
Polski. 8 kwietnia po porannym apelu zebraliśmy się 
wszyscy wraz z naszymi wychowawcami i opiekunami: 
naszym katechetą ks. Pawłem oraz klerykiem Domin-
kiem, by wyruszyć do Szczyrku. Po godzinnej podróży 
autokarem dotarliśmy do celu.  
 Podobnie jak w naszym życiu przeważnie musi-
my iść pod górę, tak i my w trakcie naszej pielgrzymki 
musieliśmy się z tym zmierzyć, gdyż sanktuarium znaj-
duje się dosłownie „na Górce”. Punktem kulminacyjnym 

tego dnia była msza święta pod przewodnictwem ks. 
Pawła. Ks. Mirosław w swoim kazaniu wykorzystał ob-
raz skorupki stłuczonego jajka, aby nawiązać do ludz-
kiego życia: „Stłuczona skorupka już nigdy nie powróci 
do swojego pierwotnego stanu”. Następnie przystąpili-
śmy do adoracji, podczas której przede wszystkim prosi-
liśmy Boga o dobre wyniki zbliżających się egzaminów. 
Następnie mogliśmy wzmocnić się ciepłym posiłkiem, 
po czym wróciliśmy do szkoły. 

Katarzyna Drobisz 
Fot. ks. Paweł Gacek 

 10 kwietnia 2019 r. zaraz po porannym apelu 
tegoroczne klasy maturalne wyruszyły na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Towarzyszyli nam nasi wychowawcy, 
księża katecheci oraz niezawodny zespół Fausystem, 
który zadbał o piękną oprawę muzyczną pielgrzymki. 
Po przyjeździe na miejsce wraz z innymi maturzystami 
z inspektorii krakowskiej udaliśmy się na spotkanie  
z panem Janem Melą, który opowiedział nam swoją hi-
storię. Zaraz potem odbyło się nabożeństwo pokutne, 
przygotowujące do mszy świętej. Znalazł się też czas, by 
każdy z nas mógł pomodlić się w samotności. Całą piel-
grzymkę zwieńczyła piękna Eucharystia, podczas której 
przedstawiciele maturzystów zawierzyli nas opiece Naj-
świętszej Maryi Panny. Napełnieni wiarą i nadzieją na 
pomyślny przebieg zbliżających się egzaminów wrócili-

śmy szczęśliwie do domów. Został ostatni najbardziej 
intensywny miesiąc, więc każdy z nas poświęci się teraz 
nauce i będzie odliczał dni do matury. 
 

Natalia Janiga 
Fot. ks. Paweł Gacek 

… I MATURY 
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SUKCES „DZIEWCZYNY Z GÓR” 

  „Miłość jest radością życia, 
wesołą melodią na pustyni” – ta sen-
tencja była z nami w czasie podróży 
do Krakowa na Konkurs Poezji Mi-
łosnej. Przedstawiciele Zespołu 
Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu: Mi-
łosz Skwarczyński, Jan Radwan, 
Mikołaj Wiewióra oraz Kamil  
Kudzia przedstawili z wielkim arty-
zmem i zapałem piosenkę „Dzie-
wczyna z Gór”. Nasi wspaniali 
„Chłopcy Księdza Bosko” zachwyci-
li swoim występem publiczność  

i zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. Uczestnicy konkursu prezen-
towali wysoki poziom artystyczny,  
a nasi  wychowankowie zostali na-
zwani przez przewodniczącą jury 
„boskimi chłopcami”. 
 Wychowankowie interna-
tu  oprócz talentów wokalnych za-
prezentowali wspaniały repertuar 
taneczny. Wzruszająca góralska pio-
senka o miłości zachwyciła piękne 
dziewczyny, które zapragnęły sesji 
zdjęciowej  z przystojnymi góralami. 
Wychowawcy byli z nas bardzo 

dumni, a pani Ela wraz z kierowni-
kiem ks. Piotrem Kadelą uznali wy-
stęp za wspaniały i zjawiskowy.  
 Miłość jest najpiękniejszym 
uczuciem w życiu człowieka, a Kon-
kurs Poezji Miłosnej dostarczył nam 
niezwykłych przeżyć. Uczniowie 
pięknie przedstawili w piosence te-
mat miłości, która sprawia, że czło-
wiek staje się radosny oraz szczęśli-
wy. 

 
 

Kacper Polak 

REFLEKSJE O PRZESZŁOŚCI 

 „Kto nie pamięta historii, jest skazany na jej ponow-
ne przeżycie” – to zdanie mogliśmy przeczytać, wchodząc 
do pierwszego baraku podczas naszego zwiedzania byłego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w poniedzia-
łek 15 kwietnia 2019 r. Wycieczka przybliżyła nam wydarze-
nia, które rozgrywały się na terenach Polski podczas II woj-
ny światowej, a brała w nich udział najczęściej ludność cy-
wilna.  
 Przewodnik oprowadzał nas najpierw po obozie  
Auschwitz, a następnie po kilkakrotnie większym obszarze 
Birkenau. W czasie zwiedzania padło wiele pytań, które 
miały nas skłonić do przemyśleń na temat wydarzeń zwią-
zanych z Miejscem Pamięci. Wyjście zakończyliśmy warszta-
tami, podczas których omawialiśmy kilka aspektów życia 
więźniów, takich jak moralność, odwaga, poniżenie czy 
głód. Zastanawialiśmy się również, czy dzieje byłego obozu 
można jakoś połączyć z otaczającą nas rzeczywistością. Wy-
cieczka była owocna i zapewne skłoniła każdego do refleksji. 

 
Gabriela Jarosz  

Fot. Marta Chrapczyńska 

WIELKOPOSTNE WYZWANIA 

 Rekolekcje dla każdego chrześcijanina to czas 
poświęcony na umocnienie swojej wiary i odpowiednie 
przygotowanie duchowe do Świąt Wielkanocnych. Or-
ganizowane są podczas Wielkiego Postu, co jeszcze 
bardziej pozwala na wyciszenie i przemyślenie swoich 
wewnętrznych spraw, rozwianie wątpliwości, zbliżenie 
się do Boga poprzez modlitwę. Pomagają nam w odno-
wie ducha i godnym przeżyciu nadchodzących świąt. 
 W naszej szkole rekolekcje rozpoczęły się 15 
kwietnia i trwały trzy dni. Uczestnikami wydarzeń byli 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wraz z księżmi. 
Dla ułatwienia organizacji młodzież została podzielona 

na dwie grupy rozpoczynające swoje spotkania o róż-
nych godzinach. 
 Pierwszego dnia po apelu udaliśmy się do no-
wego kościoła na naukę rekolekcyjną poprowadzoną 
przez księdza Marka Bałwasa, który najpierw opowie-
dział nam swoją historię. Wspomniał o tym, że jeszcze 
będąc w seminarium, rozpoczął pracę z osobami nie-
pełnosprawnymi. Szczególnie zapamiętał niewidome-
go chłopca, który marzył o tym, aby dotknąć morza. 
Ksiądz bez zastanowienia wziął go na ręce i wniósł do 
wody, dzięki czemu chłopiec mógł cieszyć się swoim 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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pierwszym wejściem do morza. Od szesnastu lat ksiądz 
Marek również jest osobą niepełnosprawną, jednak po-
godził się z wolą Pana, w dalszym ciągu realizuje Jego 
wolę i, będąc na wózku inwalidzkim, głosi Słowo Boże. 
Według ks. Marka poprzez pracę z niepełnosprawnymi 
Bóg przygotowywał go na zmierzenie się z własnym 
kalectwem.  
 Bohaterką kolejnej historii była Netka, która 
dzięki księdzu Markowi odkryła wartość czystości  
w związku. Po kilku latach od ich pierwszej rozmowy 
ks. Bałwas błogosławił jej małżeństwo, a ona dziękowała 
mu za to, że ukazał jej sens przestrzegania pewnych za-
sad. Ksiądz podkreślił, że życie w niezgodzie z Bogiem, 
drugim człowiekiem oraz sobą samym nigdy nie kończy 
się dobrze. Przytoczył przykład kobiety, która dopuściła 
się aborcji, ponieważ nakłonił ją do tego partner. Jak się 
okazało, zostawił ją potem, a jego słowa o miłości były 
puste. Warto uświadomić sobie, że postępowanie we-
dług przykazań Bożych jest bardzo ważne, buduje naszą 
moralność, uspokaja nasze sumienie. Bardzo łatwo jest 
zejść na złą drogę, codziennie jesteśmy zmuszeni do we-
wnętrznej walki. Szatan próbuje dobrać się do nas ze 
wszystkich możliwych stron: poprzez muzykę, otocze-
nia, używki, a nawet potrafi wykorzystać 
miłość jako pretekst do grzechu. Ksiądz 
Marek ukazał nam miłość jako coś bez-
warunkowego, dar od Boga. Nawet jeśli 
wszyscy odwróciliby się od nas, to Jezus 
zawsze pozostanie naszą ostoją, będzie 
nas zawsze kochać.  
 Po spotkaniu z księdzem reko-
lekcjonistą udaliśmy się do klas na film 
pt. „Oskar i pani Róża” opowiadający 
przykrą, ale jednocześnie piękną historię 
chłopca, któremu nie było dane w pełni wykorzystać 
życia. Oskar chorował na białaczkę i wiedział, że wkrót-
ce umrze. Idąc za radami pani Róży, która była dla 
chłopca ogromnym wsparciem, postanowił przeżyć każ-
dy z pozostałych dni życia, jakby to było dziesięć lat. 
Swoje rozterki i obserwacje zapisywał w listach do Pana 
Boga. Na końcu Oskar umiera, jednak zdołał wykorzy-
stać ostatnie dni i zaznać radości. Film pokazał nam, jak 
godnie oraz szczęśliwie można przeżyć swoje życie, na-
wet jeśli jest krótkie i przepełnione bólem. Po filmie wra-
caliśmy do domów z wieloma myślami nad sobą samym 
i swoim postępowaniem. 
 W drugi dzień rekolekcji po apelu udaliśmy się 
do sanktuarium, gdzie ksiądz Marek Bałwas wraz z dia-
konem Pawłem Bróżkiem odprawili nabożeństwo po-
kutne. Została przeczytana przypowieść o synu marno-
trawnym, która mówi o Bożym miłosierdziu. Młodszy 
syn, chcąc żyć samodzielnie, opuścił dom ojca, a następ-
nie stracił majątek, który od niego otrzymał. Wtedy po-
stanowił wrócić do ojca i błagać o wybaczenie. Syn mar-
notrawny to każdy grzesznik, który pod ciężarem swo-
ich win wraca do Boga Ojca z nadzieją na odkupienie. 
Bóg zawsze nam je da, jeśli szczerze będziemy tego 
chcieli i będziemy gotowi na poprawę. Ksiądz rekolek-

cjonista ponownie radził nam odrzucenie życia w nie-
czystości, niesięganie po używki, przestrzeganie zasad 
życia chrześcijańskiego. Zachęcał nas do uczestnictwa  
w spowiedzi świętej, ponieważ jest to klucz do życia  
w zgodzie ze samym sobą, bliźnim oraz Bogiem. Przy-
stępując do sakramentu pokuty, należy odrzucić wstyd  
i niepokój, gdyż jest to sposób szatana na odciągnięcie 
nas od konfesjonału.  
 Ksiądz Marek mówił też o przebaczaniu. Twier-
dził, że brak przebaczenia, zwłaszcza sobie, jest pierw-
szym krokiem w stronę depresji. Wiele osób za namową 
księdza skorzystało z możliwości spowiedzi. Następnie 

w ciszy modliliśmy się podczas adora-
cji. W tej chwili każdy mógł indywidu-
alnie porozmawiać z Bogiem. Mieliśmy 
czas na przemyślenie własnego postę-
powania, czym chcemy kierować się  
w naszym życiu i jak chcemy, żeby wy-
glądało.  
 Po zakończonym nabożeństwie 
udaliśmy się na główny korytarz, aby 
przeżywać drogę krzyżową. Głośna  
i wspólna modlitwa sprawiła, że po raz 

kolejny mogliśmy odtworzyć w głowie obraz tego, ile 
Jezus wycierpiał z miłości do nas wszystkich.  
 Zwieńczeniem spotkań rekolekcyjnych była 
msza święta odprawiona trzeciego dnia w Sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Ks. Marek Bałwas 
stwierdził, że dla nas te rekolekcje dopiero się zaczynają, 
ponieważ jest to pierwszy dzień naszego nowego życia, 
o ile zechcemy naprawdę je zmienić. Człowiek nieustan-
nie upada, ale musi się ciągle podnosić i zaczynać od 
początku swoją wędrówkę do Boga. Nie wolno zwątpić 
w Boże Miłosierdzie, ale nie wolno też zapomnieć, że 
piekło istnieje naprawdę, czemu dała świadectwo siostra 
Faustyna w „Dzienniczku”.  
 Ksiądz dyrektor Mirosław Gajda podziękował 
ks. Markowi za duchowe przewodnictwo podczas tego-
rocznych rekolekcji, za poruszające świadectwa wiary  
i modlitwę, z kolei ksiądz Marek udzielił wszystkim 
szczególnego błogosławieństwa, które – mamy nadzieję 
– pomoże nam wzrastać w wierze i miłości do Zbawicie-
la. 

 
Justyna Witkowska,   
fot. ks. Paweł Gacek  

 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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ERA ROBOTÓW  

 W słoneczne wtorkowe 
przedpołudnie 16 kwietnia wraz  
z klasą 1Le i panią Jolą Okarmus 
wybraliśmy się na wykład otwarty 
pana Mateusza Kudronia do Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej. Tematem  tego dwugodzinnego 
wykładu była „Automatyka i robo-
tyka w procesie produkcji przedsię-
biorstwa”.  
 Prelegent był przedstawicie-
lem firmy Astor, która wspiera pol-
ski przemysł, dostarczając roboty 
oraz wiedzę z zakresu robotyki. Spe-
cjaliści firmy dbają o realizowanie 
inwestycji na każdym jej etapie, po-
cząwszy od opracowania koncepcji, 
doboru optymalnego robota, kon-

cepcję stanowiska, programowanie, 
testy, rentowność inwestycji przez 
wsparcie podczas wdrożenia i uru-
chomienia po szkolenia, serwis, ob-
sługę techniczną stanowiska zrobo-
tyzowanego oraz optymalizację  
i modernizację istniejących aplikacji 
z robotami przemysłowymi. W trak-

cie wykładu obejrzeliśmy filmy  
o tym, jak w różnych firmach zasto-
sowano automatyzację i robotyzację, 
np. w kopalni KWK Knurów – od 
rozproszonego sterowania urządze-
niami w zakładzie do jednego z naj-
nowocześniejszych na Śląsku roz-
wiązań umożliwiającego centralne 
zarządzanie całą linią produkcyjną. 
 Dla nas było to coś nowego, 
z czym nie mamy styczności na co 
dzień. Cóż, człowiek uczy się przez 
całe życie. 

 
 
 

Urszula Dziewońska  
Fot. Jolanta Okarmus 

ZŁOTE MIRY NA POŻEGNANIE... 

„Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać.  
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.” 

                                 Benjamin Franklin 

 W piątek 26 kwietnia 2019 roku w naszej 
szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolne-
go 2018/2019 dla klas maturalnych. Jest to niezwykły 
dzień dla każdego absolwenta – matura zbliża się mi-
lowymi krokami, a w perspektywie pojawia się wybór 
dalszej ścieżki edukacji. 
 Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, 
podczas której po raz ostatni dyrektorzy i grono peda-
gogiczne mogli spotkać się z tegorocznymi maturzy-
stami. Na uroczystości został rozstrzygnięty plebiscyt 
Złote Miry 2019, absolwenci mogli również wspo-
mnieć dni spędzone w murach naszej szkoły dzięki 
zdjęciom i filmikom z ich udziałem. Dla uczniów wy-
różniających się wynikami w nauce oraz wzorowym 
zachowaniem czy inną działalnością przygotowano 
nagrody. Aby osłodzić nieco smutek związany z roz-
staniem z ludźmi i miejscem, w którym absolwenci 
spędzili 3 lub 4 lata, każdy uczeń otrzymał breloczek 
na szczęście i czekoladkę. 
 Czas spędzony w liceum dla tegorocznych 
maturzystów dobiegł już końca. Przed nimi nowe wy-
zwania, nowe pomysły, nowe drogi. Absolwentom 
życzymy powodzenia nie tylko na maturze, ale  
i w dorosłym życiu. 

Weronika Czubaty 
Fot. ks. Paweł Gacek 
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Oratorium w akcji! 

 W ostatni weekend przed świętami odbyła się 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Po zapisach i ostatnich 
przygotowaniach rozpoczęliśmy naszą EDK mszą świę-
tą odprawioną przez ks. Andrzeja Polichta. Następnie 
wyruszyliśmy na swoją własną wędrówkę. Niektórzy 
szli do Kalwarii, inni do Wadowic, a jeszcze inni do 
Hałcnowa. I choć każdy wybrał inną drogę, to cel był 
ten sam – złączyć się z Chrystusem w jego męce.  
 Nasza grupa wyruszyła do Kalwarii, mieliśmy 
do przejścia 47 km. Droga nie była łatwa, szliśmy  
w ciemności, w zimnie, w deszczu, a każdy z nas był 
pogrążony w indywidualnym rozważaniu stacji drogi 
krzyżowej. W wielu momentach trasę wyznaczał nam 
krzyż na plecach kl. Dominika, który pełnił rolę prze-

wodnika w dojściu do celu. Podczas wędrówki przeży-
waliśmy wiele kryzysów, byliśmy zmęczeni, bolały nas 
nogi, jednak mimo przeciwności każdy odważnie szedł 
naprzód. Ostatecznie po wielu kryzysach i przeciwno-
ściach, pomimo trudów wędrówki (szczególnie ciężkie 
były ostatnie kilometry prowadzące przez lasy, w któ-
rych było pełno błota) każdy z naszej grupy dotarł do 
celu, kończąc swoją drogę krzyżową  modlitwą w Domu 
Pielgrzyma w Kalwarii.  
 Ta Ekstremalna Droga Krzyżowa była dla mnie 
bardzo ważnym przeżyciem i na pewno powtórzę ją  
w przyszłym roku. 
 

Uczestnik EDK 

„TRASĘ WYZNACZAŁ NAM KRZYŻ…” 


