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MAM ZAWÓD. MAM FANTAZJĘ 

2 października 2019 r. w  Powiatowym Centrum 
Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie od-
był się konkurs spawalniczy pt. „Rzeźba przestrzenna 
wykonana technikami spawalniczymi – Zagroda chłop-
ska”. 

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3oos 
Mateusz Kroczek, który ostatecznie zajął trzecie miejsce! 
Konkurs polegał na wykonaniu rzeźby przedstawiającej 
zagrodę chłopską z zabudowaniami. Należało wyspa-

wać studnię, wiatrak, ogrodzenie, zabudowania gospo-
darcze oraz zwierzęta. Ocenie   jury podlegały zarówno 
umiejętności spawalnicze, jak i  fantazja oraz pomysł na 
wykonanie poszczególnych elementów. Wszystkie prace 
konkursowe były zaprojektowane bardzo ciekawie, więc 
tym bardziej gratulujemy Mateuszowi zajęcia tak wyso-
kiego miejsca. 
 

Tekst i zdjęcia  Radosław Piela 

„WSPÓŁKOCHAĆ PRZYSZŁAM…” 

  8 października w mroźny jesienny ranek klasy 
licealne 1B, 1D, 1E oraz 1 tmos b ze swoimi wychowaw-
czyniami: Joanną Maroszek, Ewą Wróbel i Joanną Bala-
wender oraz miłośniczkami tragedii greckich, paniami 
Urszulą Dziewońską, Kamilą Menżyk i Moniką Piotrow-
ską udały się do Krakowa, do Teatru Ludowego na 
„Antygonę” Sofoklesa. Sztukę na deskach tegoż teatru 
wystawili aktorzy nie związani z Teatrem Ludowym”  

i niestety, nie był to występ, który olśnił widzów, ponie-
waż zabrakło dynamiki na scenie, a aktorzy recytowali 
tekst bez emocji. Największe wrażenie wywołały efekty 
stroboskopowe oraz muzyka uatrakcyjniająca grę aktor-
ską i minimalistyczną scenografię. Czy to przemówiło 
do młodych widzów? 

Urszula Dziewońska 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019 r. 
odbyła się w naszej szkole uroczysta msza święta oraz 
akademia. Wszyscy zebraliśmy się na głównym koryta-
rzu o godzinie 7.50 i odmówiliśmy wspólnie modlitwę. 
Uczniowie technikum i szkoły branżowej udali się do 
nowego kościoła na akademię przygotowaną przez klasy 
pierwsze, podczas gdy klasy licealne spędzały czas 
wspólnie z wychowawcami. Następnie wszyscy udali-
śmy się na mszę świętą.  

Dzięki zabiegom księdza Artura Siewargi wielu 
uczniów zaangażowało się w przygotowanie uroczystej 
Eucharystii. Ksiądz dyrektor Mirosław Gajda wygłosił 
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piękne kazanie o wartościach przekazywanych uczniom 
przez nauczycieli 

W trakcie mszy świętej odbyło się również ślubo-
wanie klas pierwszych. Przed Bogiem i w obecności 
sztandaru szkoły nowo przyjęci uczniowie przyrzekali 
kierować się w życiu wartościami Ewangelii, sumiennie 
wypełniać swoje obowiązki, uczestniczyć w budowaniu 
wspólnoty szkolnej, szanować język i kulturę swojej oj-
czyzny oraz stawiać sobie ambitne cele.  

Następnie licealiści uczestniczyli w akademii, na 
którą złożyła się krótka historia Dnia Edukacji Narodowej 
oraz humorystyczno-ironiczne scenki z życia szkoły.  
W tym czasie uczniowie technikum i szkoły branżowej 
spotkali się w kasach ze swoimi wychowawcami, obdaro-
wując ich słodkościami, pamiątkami i kwiatami.  

Drodzy Uczniowie! Pamiętajcie, że ten dzień, jest 
też Waszym dniem, świętujcie fakt, że macie szansę na 
zdobycie wykształcenia, ale także zawarcie wieloletnich 
przyjaźni. Szkoła to tylko budynek. Emocje i wspomnie-
nia robią z niej coś więcej - miejsce niezwykłe i magiczne, 
a nauczyciele są Waszymi pomocnikami na tej pełnej tru-
dów drodze edukacji. 

Julia Kukiełka 
Fot. Wojciech Zięcina 

SPOTKANIE SAMORZĄDÓW W KRAKOWIE  

26.10.2019 r. samorządy szkolne naszej inspekto-
rii zebrały się na spotkaniu w Krakowie. Omówiliśmy 
działania salezjanów w roku 2019 i plany na przyszły rok 
kalendarzowy. Każda z rad szkół przedstawiła swoje 
spostrzeżenia i pomysły, oraz odpowiedziała na pytanie: 
„Mass media – w jakim kierunku iść?” . Prowadziliśmy 
także dyskusję na temat święta savionalia. Całość uwień-
czyła wspólna eucharystia z uczestnikami Szkoły Anima-
tora Salezjańskiego. 

Co stamtąd wynieśliśmy? Bardzo dużo pozytyw-
nej energii, pełno pomysłów, oraz umiejętność patrzenia 
na życie naszej szkoły z różnych perspektyw. 

  
Kacper Kulikowski 

Fot. Paweł Gacek sdb 

CHWIE ZADUMY WE WSI MARKOWA 

31.10.2019 r. wolontariusze 
zaangażowani w pracę w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz – Birke-
nau, w tym uczniowie naszej szkoły, 
uczestniczyli w poruszającej wy-
cieczce, której celem była wieś Mar-
kowa. 

Pierwszym przystankiem 
naszej podróży był Łańcut i spacer 
w okolicach zamku. Następnie do-
tarliśmy do głównego celu naszego 

wyjazdu – wsi Markowa, gdzie znaj-
duje się Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów. Nasz pobyt zaczęliśmy 
od zapalenia zniczy pod pomnikiem 
rodziny Ulmów, która została bru-
talnie zamordowana za ukrywanie 
Żydów podczas II wojny światowej. 
Podczas zwiedzania Muzeum mo-
gliśmy lepiej poznać tę historię oraz 
losy wielu innych polskich rodzin, 
które z narażeniem życia ukrywały 

swoich żydowskich sąsiadów. Poru-
szeni wzruszającymi i zarazem prze-
rażającymi historiami, udaliśmy się 
na pobliski cmentarz, aby zapalić 
kolejne znicze – tym razem już na 
grobie Józefa i Wiktorii Ulmów oraz 
ich dzieci. 

Wycieczka zakończyła się 
zwiedzaniem wsi Markowa. Nasi 
przewodnicy przekazali nam wiele  

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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cennych informacji na temat historii tego miejsca i lu-
dzi, którzy związali z nim swój los. Powrót do Oświęci-
mia upłynął nam w atmosferze zadumy i refleksji nad 
ludzkim losem. Uczniowie naszej szkoły przyznali, że 
ten wyjazd był dla nich dużym przeżyciem, a doświad-
czenie nabyte podczas wyjazdu niewątpliwie zmoty-
wowało ich do jeszcze większego zaangażowania się  
w wolontariat. 
 

Julia Cabak, Weronika Cichy  
Fot. Marta Chrapczyńska 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

CZAS NA SKUPIENIE 

Z życia Zakładu Salezjańskiego  

 Podobnie jak od kilku lat, tak i tego roku kwar-
talne dni skupienia przeżywamy wspólnie z oświęcim-
ską wspólnota Bożego miłosierdzia oraz Salezjanami 
współpracownikami z obu oświęcimskich wspólnot. 

W sobotę 19 października nasze spotkanie roz-
poczęliśmy nieoficjalnie kawą i ciastem w sali wspólno-
ty. Godzina 9.00 wyznaczyła moment odśpiewania 
hymnu do Ducha Świętego, po którym w konferencji ks. 
Jan Hańderek dzielił się osobistymi przemyśleniami na 

temat współczesnego głoszenia Ewangelii, duszpaste-
rzowania i pracy wychowawczej. Wskazywał zarówno 
osobom konsekrowanym, jak i świeckim na możliwe 
drogi refleksji i odnowy. Opowiadanie o „zabraniu jed-
nej żywicielki” miało unaocznić sytuację, w której utarte 
schematy, przyzwyczajenie do kontynuowania tego, co 
robiliśmy „zawsze”, obawa przed stratą tego, co już 
osiągnęliśmy, mogą być czynnikami hamującymi roz-
wój, wyjście poza znane formy pracy, czyli głoszenia 
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Ewangelii oraz docieranie do tych, którzy z różnych po-
wodów są poza obszarem duszpasterzowania. 

Oczywiście ważnymi elementami dnia skupie-
nia były: wspólna adoracja, uczestnictwo w sakramencie 
pokuty, modlitwa różańcowa i modlitwy ćwiczenia do-
brej śmierci. Współbracia, choć nie tylko, wracali do 
ostatniego kwartalnego dnia skupienia, który przebiegał 
nietypowo, ponieważ wszyscy staliśmy się uczestnikami 
pogrzebu ks. Jana Urbańczyka. Modlitwa za tego, który 
pierwszy odejdzie od nas, ma zawsze swojego adresata, 
natomiast my nigdy nie wiemy, kto zbiera modlitwy  
z poszczególnych dni skupienia. 

W homilii, odwołując się do treści Listu apostol-
skiego Maximum illud papieża Benedykta XV, ks. 
Jan  przypomniał o trzech działaniach wspierających 
misje: modlitwie, posyłaniu misjonarzy oraz wspieraniu 
struktur na misjach. Wszystkie te elementy są nam do-
stępne. Jeśli przejmiemy się wezwaniem Chrystu-
sa: idźcie i nauczajcie, zaczniemy je realizować nieko-
niecznie na dalekich misjach, ale obok nas, staniemy się 
częścią misji Chrystusa prowadzonej nieustannie od roz-
poczęcia publicznej działalności. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, 
choć pewną nowością może być uzupełnienie gości przy 
wspólnym stole o chłopców z internatu, którzy nie wyje-
chali do domów rodzinnych. 
 

Dariusz Bartocha sdb 
Foto: Wojciech Zięcina sdb 

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   

KOROWÓD ŚWIĘTYCH 

Podczas tegorocznego korowodu świętych po-
dążaliśmy krok za krokiem śladem bohaterów wiary. 
Wśród nich byli: św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. 
Dominik Savio, św. Stanisław Kostka, bł. August  
Czartoryski, bł. Michał Rua, bł. Małgorzata Szewczyk, 
bł. Sancja Szymkowiak, bł. Honorat Koźmiński. Wiele 
dzieci przebrało się za swojego ulubionego świętego lub 
błogosławionego, np.: św. Antoniego, św. Królową Ja-
dwigę, św. Jana Bosko, św. Jana Pawła II i wielu innych. 
W przygotowaniu strojów widoczna była ręka rodzica. 

W trakcie naszej radosnej wędrówki ulicami 
miasta z kościoła sióstr serafitek do Sanktuarium Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych rozważaliśmy chwalebne 
tajemnice różańca, dając świadectwo naszej wiary  
w świętych obcowanie. Wielu ludzi, którzy stali na 
chodnikach, ze zdziwieniem przyglądało się uczestni-
kom korowodu. Dlaczego? Ponieważ dzisiejszy świat 
chce nam wpoić inną rzeczywistość. Jednak my, idąc za 
Jezusem, chcieliśmy dać wyraz naszej miłości do Niego 
poprzez wspólną modlitwę i śpiew. 
 Wieczorna pora dnia została rozświetlona latar-
kami przyniesionymi przez uczestników korowodu  
i światłem wiary. Był to dobry moment, żeby przypo-
mnieć innym, że tylko Jezus jest Panem życia i że to On 
nadaje sens wszystkiemu, co czynimy – jak było to do-
brze widoczne w życiu świętych, których relikwie nieśli 

młodzi ludzie. 
Bądźmy więc światłem świata i rozpalajmy  

w każdej chwili miłość do Jezusa, by jak wielu Jego na-
śladowców być świętym i nie marnować okazji do twór-
czego, chrześcijańskiego działania. 
 

s. Felicyta Różańska CMBB 
Fot. ks. Ryszard Szymeczko sdb 


