
„Pójdźmy do Betlejem, i zobaczmy 

co się tam zdarzyło 
I o czym nam Pan oznajmił” 

Łk 2,15 
 

 

Bądźmy świadkami miłości! 
 
Adorując i kontemplując cichą i pokorną mi-

łość Słowa, które stało się Ciałem, nie ustajemy w dziękczynieniu 
Ojcu Niebieskiemu za dar Wcielenia Jego Słowa. Niech to rado-
sne zdumienie, które rozlewa w naszych sercach Duch Święty 
sprawi, abyśmy otworzyli swoje wnętrze na głos Anioła: „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udzia-
łem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się nam Zba-

wiciel” (Łk 2,10-11). 
W Roku, w którym Kościół zachęca nas, abyśmy byli 

świadkami miłości, niech Boża miłość, która w Jezusie Chrystusie 
zstąpiła na ziemię i zamieszkała między nami inspiruje do 
twórczego, odważnego i radosnego dawania świadectwa o tej 

prawdzie. 
Bądźmy świadkami Miłości, bądźmy świadkami Jezusa, w 

naszych rodzinach, wspólnotach, szkołach, uczelniach, parafiach, 
miejscach pracy. Bóg jest Miłością! Jezus jest z nami. Nie lękajmy 

się! 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości 

Bożych łask na każdy dzień Nowego Roku!  
    Z darem modlitwy 

Salezjanie   

 
 
Oświęcim, Boże Narodzenie 2009 
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Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Hej kolęda, kolę-

da, hej kolędy to 

czas... 



Kiedy patrzymy na księdza Bosko i analizu-

jemy czasy, w których przyszło mu żyć, 

ugruntowujemy się w przekonaniu, że sytu-

acja młodzieży dziś jest bez porównania lep-

sza, a z pewnością nie jest gorsza. Stąd wy-

chowawca , wpatrując się w przykład swojego 

mistrza księdza Bosko, stara się iść jego ślada-

mi, wlewając w serca młodzieży radość życia i 

nadzieję na lepsze jutro.  

Czego dziś brakuje młodzieży, a może nie 

tylko młodzieży, lecz także dorosłym, którzy 

dźwigają na swych barkach ciężar odpowie-

dzialności za rodzinę i ojczyznę? Brak optymi-

zmu, radości z tego, co posiadam i pełnej uf-

ności nadziei, że będzie lepiej.  

To jest klimat wychowania w duchu św. 

Jana Bosko tworzony przez dorosłych: rodzi-

ców, wychowawców, polityków i media, po-

mimo obiektywnych trudności, klimat optymi-

zmu i radości życia. Umiejętność wspólnoto-

wego przeżywania sukcesów i porażek, dzie-

lenie się radościami i smutkami, bez zazdrości 

i nieustannego wypominania sobie błędów, to 

prawdziwy system prewencyjny, tworzący 

klimat szczerej przyjaźni, która przecież tak 

naprawdę sprawdza się we wspólnie przeży-

wanych trudnościach.  

W liście do dyrektora, nauczycieli i wycho-

wanków szkoły w Lanzo, ksiądz Bosko zachę-

ca: pokażmy światu, jak można być radosnym 

na duszy i ciele, bez obrażania Boga .  

Natomiast dziś, chyba zbyt często, ukazuje 

się młodzieży, jakże płytką ideę radości życia 

powiązaną z sytuacją grzechu w postaci alko-

holu, przemocy i seksu, którymi nasyconych 

jest wiele filmów, czasopism czy programów 

rozrywkowych. Można zadać sobie pytanie, 

czy jest możliwa prawdziwa radość, optymizm 

i zadowolenie z życia, gdy sumienie jest obcią-

żone grzechem? Według ks. Bosko NIE! Dla-

tego też kieruje do wychowawców salezjań-

skich słowa: wychowankom niech się zosta-

wia dużo swobody, by mogli skakać, biegać i 

hałasować do woli. Gimnastyka, muzyka, de-

klamacje, teatr, przechadzki są najskuteczniej-

szym środkiem do osiągnięcia karności, za-

chowania moralności i zdrowia. Należy tylko 

uważać, żeby przedmiot rozrywki, osoby bio-

rące w niej udział i rozmowy, jakie jej towa-

rzyszą, były nienaganne .  

Kto chce, więc wychowywać w duchu sale-

zjańskim musi przyjąć i nieustannie stosować 

zasadę przejętą przez ks. Bosko od św. Filipa 

Nereusza: Róbcie wszystko, co chcecie; mnie 

wystarczy, żebyście nie grzeszyli . Jak cenna 

była dla ks. Bosko radość świadczy znaleziona 

w jego brewiarzu zakładka, na której wypisał 

znamienne zdanie z Księgi Koheleta: Poznałem, 

że dla niego nic lepszego, jak cieszyć się i o to 

dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu 

(3,12) .  

Jednak ta radość życia, optymizm i nadzieja 

wypływają nie tylko z zabezpieczenia człowie-

kowi, godnych warunków materialnych, o co 

tak się nieustannie troszczył. Radość u ks. Bo-

sko bazuje przede wszystkim na Bożej łasce, 

wzajemnej miłości, poczuciu dobrze wypełnio-

nego obowiązku, prostocie i umiarkowaniu, 

które pozwalają każdemu żyć w prawdziwej 

wolności dziecka Bożego .  

Czyż nie taka właśnie postawa głębokiej wia-

ry i radość bijąca z oczu ks. Bosko przyciągała 

do niego setki ubogiej i pozbawionej perspek-

tyw młodzieży?  

Z pewnością młodzież potrzebuje dziś wy-

chowawcy w stylu ks. Bosko, który promieniu-

je optymizmem opartym na głębokim humani-

zmie i Ewangelii. Jest to wychowawca, który 

kocha życie i drugiego człowieka, któremu ufa. 

Nie jest to jednak zaufanie naiwne, ale prze-

pełnione wiarą, że tam, gdzie czasami zaistnieje 

grzech, obficie rozlewa się Boża łaska, dzięki 

której człowiek jest w stanie przezwyciężyć 

największy upadek .  

Wydaje się więc, że aby wlać w serca mło-

dzieży nadzieję na lepsze jutro, potrzeba rodzi-

ców, nauczycieli, wychowawców i kapłanów, 

którzy nie tylko będą wypełniali swoje obo-

wiązki, ale w dziele wychowania będą jak arty-

ści na wzór ks. Bosko. Potrzeba do tego bły-

sku wychowawczego sprytu, który uwydatniał 

się u ks. Bosko w przenikliwym i głębokim 

spojrzeniu. Z drugiej strony będą to dobroć, 

uprzejmość i spokój, które potrafią rozpogo-

dzić rozdarte serce młodego człowieka . Na 

taką właśnie postawę wychowawczą ks. Bosko 

wskazuje współczesny biograf ks. Bosko: Ani 

podniecenie, ani marazm, ani tumult, ani napię-

cie, ale pokój i równowaga, a przez to klimat 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Duchowość salezjańska — wlać w serca radość i nadzieję 
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sprzyjający dobru moralnemu, oto według niego i wa-

runki i skutki radości. Ogarnia ona duszę pozbawioną 

balastu, spokojną i otwartą na Boga. Radość, jaką wy-

znawał, była bramą dla łaski. Dać dziś człowiekowi, 

szczególnie młodemu nadzieję, to pomóc mu doświad-

czyć Boga. To doświadczenie sprawi, że w sercu zapa-

nuje gorąca radość, na twarzy radosny spokój, a w 

działaniu wspaniałomyślna energia wskazująca na obec-

ność Jezusa Chrystusa, Mistrza i Przyjaciela . Wyraża 

to wspaniale List do Filipian czytany w Uroczystość 

św. Jana Bosko: Bracia, radujcie się zawsze w Panu; 

jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie 

znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagod-

ność: Pan jest blisko! O nic się już nie troskajcie, ale w 

każdej sprawie wasze potrzeby przedstawiajcie Bogu 

w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 

waszych serc i myśli w Chrystusie (4,4-7). 

Ks. Adam Paszek sdb 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

„Narodziłem się mały - mówi Bóg - Abyś Ty stał się wielki. 

Narodziłem się nagi - mówi Bóg - Abyś Ty uznał mnie za jedyne bogactwo. 

Narodziłem w stajni - mówi Bóg - Abyś Ty uświęcał każde miejsce. 

Narodziłem się bezsilny - mówi Bóg - Abyś Ty się mnie nie lękał. 

Narodziłem się z miłości - mówi Bóg - Abyś Ty nigdy nie zwątpił w miłość. 

Narodziłem się Człowiekiem - Abyś Ty mógł stać się dzieckiem Boga”. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Do obiegu wchodzą, rozprowadzane przez jedne-

go z nieszczęśników żelki. Musieliśmy się skupić na tym, 

by się nie zadławić, więc choć przez chwilę nie myśleliśmy 

o tym, co za chwile zrobimy tym drzwiom, jeżeli się nie 

otworzą. Nagle dziewczyny podbiegają z radosną wieścią, 

że ktoś gdzieś komuś coś i jest. Wychowawczyni zerwała 

się tak, iż  jestem przekonana, że maraton spokojnie mo-

głaby wygrać- chwilę później niedostępne dla nas drzwi 

się uchyliły, a my odetchnęliśmy z ulgą. 
Od zawsze wiedziałam, że origami albo mnie zabi-

je albo doprowadzi do szału swoją surowością i perfek-

cjonizmem spotykanym przy każdym zgięciu. Otóż Proszę 

Państwa, nie tym razem. Dostałam do ręki czerwoną 

kartkę papieru, pani przede mną ze stoickim spokojem 

pokazywała każdy kolejny ruch, problem pojawił się, gdy 

padło pojęcie figury przystającej, ale chyba zgrabnie, ni-

czym ten rodzący się żuraw w mojej dłoni, wybrnęłam z 

tego i bez problemu doszłam do ostatniego etapu. Chyba 

polubię origami, ale pewna jeszcze nie jestem. Mieliśmy 

zrobić truskawkę, ale czas (a raczej drobna brunetka) nas 

gonił, więc przeszliśmy do sali, gdzie czekały na nas  dziw-

ne pędzle i mnóstwo czarnej cieczy. Nigdy nie sądziłam, 

że bazgranie linii po kartce może okazać się trudne, a 

jednocześnie może przysporzyć tyle radości. 
Przed nami jeszcze galeria i kino, a tymczasem 

utknęliśmy na przystanku. Pojawił się problem ze spóźnia-

jącym się autobusem i liczeniem. Brakowało nam dwóch 

osób. W grę wchodziło kilka opcji, wsiedli do przypadko-

wego środka transportu, zgubili się lub mieli nas dość i 

uciekli. Okazało się, że nie przypadkowo wybraliśmy taką 

klasę a nie inną- jak już wcześniej wspomniałam był pro-

blem z liczeniem, a nie ludźmi. 
Galeria świeciła pustkami. Sklepy zresztą też. 

„Opowieść wigilijna’? Zapewne bardzo ciekawa, po cóż 

dłużej się rozwlekać, prawda? Wsiedliśmy do autobusu, 

wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć opowiadać sobie 

straszne historie, na pewno pojawiła się jakaś o duchach, 

a może nie? Niewątpliwie inspirujący był świeżo obejrza-

ny film. Od tych duchów zrobiło nam się duszno, więc 

umilkliśmy, nie chcąc zabierać sobie nawzajem powietrza. 
Dojechaliśmy z powrotem cali, zmoczeni, zmę-

czeni i ze świecącymi oczami, w których odbijały się te 

wszystkie dziwne wydarzenia tamtego dnia. Dziękujemy 

naszym Opiekunom, a w szczególności Wychowawczyni, 

która obawiała się, że będziemy się bać duchów z 

„Opowieści wigilijnej”, a bez której nie byłoby ani kina, 

ani kaligrafii, ani czekania pod Muzeum Sztuki. 

Ewelina G. 



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  
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kościoła, a 

r o z k ł a d 

k o l ę d y 

umieszczo-

ny jest w 

g a b l o c i e 

ogłoszeń przy wejściu do Sanktuarium. 
Pragniemy równocześnie poinformować, 

że w okresie Bożego Narodzenia, na naszej 

parafialnej scenie w „nowym kościele”, bę-

dzie wystawiane Misterium Bożego Naro-

dzenia, czyli Jasełka. Terminy i godziny 

przedstawień umieszczone są na plakacie 

przy wejściu do Sanktuarium. Zapraszamy 

mieszkańców Oświęcimia i okolic do wspól-

nej refleksji nad Tajemnicą Bożego Słowa, 

które stało się Ciałem. 

Wstęp na Jasełka jest bezpłatny. 
Łącząc się z Wami w modlitwie proszę dla 

wszystkim Parafian o wszelkie potrzebne 

dary, które przynosi Nowonarodzony Zba-

wiciel. 

Ks. Sławomir Zdoliński 

Proboszcz      

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.p

l 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 
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da D., Wanda O. 

Drodzy Parafianie! 
Rozpoczynając doroczną „kolędę”, 

pragniemy, odwiedzając naszych parafian, 

zanieść do rodzin i domów Boże błogo-

sławieństwo. Jest to przede wszystkim 

wizyta duszpasterska podczas której 

zapraszamy wszystkich do wspólnej mo-

dlitwy, do zastanowienia się nad prakty-

kami religijnymi. Kolęda ma także służyć 

lepszemu wzajemnemu poznaniu się, 

zbliżeniu duszpasterzy do powierzonych 

ich trosce parafian i odwrotnie. Niech to 

będzie okazja do rozmowy o radościach 

i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o 

sprawach całej naszej wspólnoty parafial-

nej. 
Prosimy, aby w miarę możliwości w 

dniu kolędy obecni byli wszyscy domow-

nicy. Uprzejmie przypominamy, aby w 

czasie kolędy na stole nakrytym białym 

obrusem znalazł się krzyż, Biblia, zapalo-

ne świece, woda święcona, kropidło oraz 

zeszyty z katechezy dzieci i młodzieży. 
Wizytę duszpasterską rozpoczynać 

będziemy w dni powszednie, od ponie-

działku do piątku, o godzinie 15.15. Na-

tomiast w soboty o godzinie 10.00. Wo-

Słowo Księdza Proboszcza 
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Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego 

jest dzielenie się opłatkiem. Obrzęd ten następuje po 

modlitwie i złożeniu sobie życzeń, a więc na samym 

początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza 

gwiazda na niebie. Dzielenie się opłatkiem oznacza 

wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, 

że ostatni nawet kawałek chleba należy dzielić z bliź-

nimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i 

jedna skłóconych. 
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj 

pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. 

Jest ono przeznaczone dla przygodnego gościa.. Zofia 

Kossak pisze, że „ktokolwiek zajdzie w dom polski w 

święty wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i będzie 

przyjęty jak brat”. Pozostawiając wolne miejsce przy 

stole, wyrażamy serdeczną pamięć o naszych bliskich, 

którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Wolne miejsce 

przy stole oznaczać może członka rodziny, który 

zmarł lub też pamięć o wszystkich zmarłych z rodzi-

ny. 

 

Wigilia rozpoczyna 

święta Bożego Na-

rodzenia – rodzinne 

święta pełne pięk-

nych tradycji i pod-

niosłego nastroju. 

Wieczór wigilijny 

jest najbardziej uro-

czystym i wzruszającym wieczorem w roku, wie-

czorem wzajemnego zbliżenia, lekcją miłości, 

zadumy i refleksji. Święta te obchodzone są od 

IV wieku naszej ery i mają długą historię. 
Z nocą wigilijną związane są szczególnie liczne 

obyczaje. Niemal w każdym domu ubiera się 

choinkę, która jest symbolem „drzewa rajskie-

go”. Przez swoją żywość i zieleń zachowaną na-

wet w zimie, staje się symbolem Chrystusa jako 

„drzewa życia” a przez przyozdobienie jej świe-

cami symbolizuje Chrystusa „światłość świata”. 
Pod choinką ustawia się żłobek dla upamiętnie-

nia narodzenia Syna Bożego w Betlejem. Według 

starodawnego zwyczaju słońca, zgodnie z prakty-

ką dawnych chrześcijan, spożywa się obiad post-

ny, złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw. 

Uczta ma charakter religijny, bardzo uroczysty – 

świadczy o tym stary zwyczaj czytania fragmentu 

Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i 

wspólna modlitwa rodziny. Ceremoniom wie-

czerzy przewodniczy ojciec rodziny. Od niepa-

miętnych czasów, od słowiańskich uczt zadusz-

nych, kolacja wigilijna składa się z potraw post-

nych, co znalazło wyraz w staropolskiej nazwie 

„postnik”, „pośnik”, „kutia”, „kolęda”, „Pańska 

Wieczerza”. Wieczerza wigilijna rozpoczynała 

się zawsze wspólną modlitwą i do końca miała 

charakter bardzo uroczysty i poważny. 
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O choince, wieczerzy, opłatku i pustym miejscu przy stole,  

czyli kilka słów o tradycji Świąt Bożego Narodzenia  

Boże Narodzenie 
To przede wszystkim święto pokoju, mi-

łości i zgody. W dniu tym serca nasze,  

jeśli coś mają przebaczyć – przebaczają, 

jeśli o czymś zapomnieć – zapomną. 
I niech Boże Narodzenie będzie w Na-

szych domach rodzinnych, w naszych szko-

łach, w zakładach pracy, wszędzie tam, 

gdzie jest człowiek. 
Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław 

Nam. 

Redakcja „Lustra” 



Po długotrwałych staraniach udało mi się przeprowa-

dzić wywiad z moim katechetą, a zarazem pracowni-

kiem Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu, księdzem 

Andrzejem Polichtem. 

Magda: Szczęść Boże. 

ks. Andrzej Policht: Szczęść Boże. 
M.: Czy to prawda, że ksiądz pochodzi z Chełmka? 
ks. A.P.: Nie,  jednak mieszkam tam od czterdziestu 
dwóch lat. Pochodzę z miejscowości Łososina, która 
leży niedaleko Nowego Sącza, gdzie się urodziłem. Gdy 
miałem dwa lata rodzice postanowili przeprowadzić się 

do Chełmka i tam zamieszkaliśmy. 
M.: Rozumiem. Czy ma ksiądz rodzeństwo, czy też jest 

jedynakiem? 
ks. A.P.: Tak, mam trójkę rodzeństwa. Najstarsza sio-
stra Maria, następnie brat Adam, ja jestem trzeci z 
kolei i najmłodszy brat Zbyszek. Różnica wieku między 

każdym z nas to dwa lata. 
M: Jaka była reakcja księdza rodziców, gdy dowiedzieli 

się, że ich dziecko chce zostać osobą du-

chowną i żyć w celibacie?  
ks. A.P.: To jest dość ciekawa sytuacja, gdyż 
oni dowiedzieli się tak jakby "po drodze". 
Na początku jeździłem na rekolekcje i 
udzielałem się w życiu Kościoła. Później 
uczyłem się w szkole u Salezjan, jednak po 
zakończeniu edukacji nie poszedłem, tak jak 
wielu moich kolegów do nowicjatu i do tzw. 
junioratu w Krakowie. Ja postanowiłem iść 
do pracy na trzy lata i uczyć się w techni-
kum wieczorowym. Gdy skończyłem praco-
wać i zdałem maturę, postanowiłem wstąpić 
do Salezjan. Pamiętam, że były wakacje i 
powiadomiłem mamę, że jadę najpierw na 
jedne rekolekcje, potem na drugie, następ-
nie udaję się na pielgrzymkę. Poprosiłem ją 
tylko, aby wyszyła mi moje inicjały na ubraniach, ponie-
waż wybieram się do nowicjatu. Ona tylko zapytała, co 
to jest ten nowicjat, a ja jej na to odpowiedziałem. że 
jest to miejsce "odosobnienia", gdzie można się wyci-
szyć. Tak właśnie rodzice dowiedzieli się o moich pla-

nach na przyszłość. 
M.: Podobno kończył ksiądz Szkołę Towarzystwa Sale-

zjańskiego w Oświęcimiu. Czy to prawda? Jeśli tak to 

na jakim profilu się ksiądz kształcił? 
ks. A.P.: Owszem skończyłem tę szkołę, na profilu to-

karskim. Z zawodu więc jestem tokarzem. 
M.: Skąd w ogóle pomysł na naukę księdza tak daleko 

od domu? 
ks. A.P.: To jest bardzo skomplikowana historia. Dwie 
ważne rzeczy wpłynęły na tę decyzję. Gdy byłem w 
siódmej klasie, trafiłem na operację do szpitala w 
Oświęcimiu. W mojej sali leżał młody chłopak, Jarek, 
który chodził do Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego i 

mieszkał w internacie. Przez całą noc niezwykle ciekawie 
opowiadał o wszystkim, co się dzieje u Salezjan i zachęcał 
mnie do podjęcia nauki w tejże szkole. Pamiętam, że bar-
dzo mi się wtedy to wszystko spodobało. Natomiast drugą 
sprawą byto to, że mój tata w latach 60-tych mieszkał w 
Oświęcimiu, chyba gdzieś w okolicach placu świętego Jac-
ka. On również zachęcał, opowiadał i w końcu mnie prze-

konał. 
M.: Teraz chciałabym przejść do księdza zainteresowań. 

Skąd takie zaangażowanie w wolontariat misyjny, prowa-

dzony przez księdza w naszej szkole? 
ks. A.P.: To jest tak jakby rzecz przypadkowa, chociaż jak 
wiemy, u Pana Boga nic nie dzieje się bez przyczyny. W 
roku 1997 przybyli do mnie dwaj misjonarze z Kenii, a 
dokładniej z Nairobi, Krzysiek i Sławek. Oni udali się ze 
mną na pielgrzymkę i zachęcili ludzi do wolontariatu, a ja 
ogłosiłem pierwsze spotkanie dla zainteresowanych, na 
którym pamiętam zgromadziło się kilka osób. Później orga-
nizowałem coraz więcej tych spotkań, aż 6 grudnia 1999 
roku udaliśmy się na pierwszą wyprawę do Kenii, Ugandy i 
Tanzanii, gdzie wykonywaliśmy swoją pracę. W podróż 

wybrało się ze mną 9 osób świeckich. Tak 
właśnie rozpoczęła się moja przygoda z 

wolontariatem misyjnym. 
M.: Bardzo interesujące. W dniach 19 - 25 

października, bieżącego roku, odbył się u 

nas w szkole "Tydzień Misyjny". Jak wspo-

mina ksiądz te chwile? 
ks. A.P.: Wspominam bardzo miło, gdyż 
tydzień ten był bogaty w różnego rodzaju 
inicjatywy. Między innymi odbył się  pokaz 
strojów afrykańskich, Ameryki Południo-
wej, ale  też kazachskich, czyli pochodzą-
cych z Azji. Miały miejsce również lekcje 
tańców pochodzących z różnych kontynen-
tów, zorganizowano wystawę o misjach. 
Cieszyło mnie także zaangażowanie, jakie 

przejawiała młodzież salezjańska. Wszystko udało się tak, 

jak sobie to zaplanowaliśmy. 
M.: Dwa lata temu prowadził ksiądz w szkolnym budynku 

zajęcia nauki tańca towarzyskiego. Czy to kolejne z zainte-

resowań księdza? Dlaczego zrezygnował ksiądz z prowa-

dzenia tego kursu? 
ks. A.P.: To znaczy ten kurs wyszedł z inicjatywy dziewcząt 
uczących się wtedy w drugiej klasie liceum, ja byłem jedy-
nie opiekunem tych zajęć. Jednak nie zaprzeczam, tańczyć 
lubię i umiem i gdybym widział zainteresowanie możliwe, 

że znów zaistniałby ten kurs. 
M.: O ile się nie mylę, trafił ksiądz do Zakładu Salezjańskie-

go w Oświęcimiu, ponad 2 lata temu. Jak wyglądały począt-

ki pracy księdza w naszej szkole? Jak wspomina ksiądz te 

chwile? 
ks. A.P.: Zgadza się, pracę w tej szkole rozpocząłem ponad 
dwa lata temu, jednak nie przypominam sobie, aby byty 
jakiekolwiek problemy. Pierwszą inicjatywą jaka wydawała 

Rozmowa z  ks.  Andrzejem Polichtem 
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Chociaż skończyła już edukację w naszej szkole, wciąż 

można ją zobaczyć na szkolnym korytarzu.  Mimo, że 

uczęszczała do Salezjanów przez trzy lata, dalej nie ma ich 

dość. Nazywana jest „Matką Przełożoną” zespołu La 

Gioia. Prezentujemy wywiad z absolwentką naszego LO - 

Magdaleną Zajas z którą rozmawiała Klaudia. 

K: Jak wspominasz czas spędzony w szkole? 
M.Z: Te trzy ostatnie lata wspominam jako najwspanialszy 

okres w moim życiu. Zwłaszcza od chwili, gdy dołączyłam 

do szkolnego zespołu muzycznego. Ta szkoła ma w sobie 

niesamowitą atmosferę, ci wszyscy ludzie, tradycje, zwy-

czaje... Jest w niej coś, czego brak innym placówkom. 
K: A propos zespołu, mimo tego, że skończyłaś już naukę 

w ZSZTS, dalej można Cię spotkać na każdej próbie... 

Wiążesz jakieś plany z muzyką? 
M.Z: No tak <śmiech> Jak widać jestem uparta i nie chcę 

dać tym wszystkim ludziom spokoju. Natomiast co do 

muzyki... Owszem, pewne plany z nią łącze... 

K: A dokładniej? 
M.Z: Chciałabym podjąć naukę w jednej z krakowskich 

szkół muzycznych. Ale nie wiem, czy mi się to uda... 
K: Minęło już trochę czasu - utrzymujesz wciąż kontakt ze 

swoją klasą? 
M.Z: Niewielki. Z osobami, które były mi bardzo bliskie, 

wciąż się spotykam i rozmawiam, nawet po kilka razy w 

tygodniu. Po mimo, iż jesteśmy na różnych uczelniach. 

Wielu nie widziałam od wakacji. Czasem przez przypadek 

się gdzieś spotkamy na ulicy albo właśnie w szkole sale-

zjańskiej. 
K: Wybrałaś profil biologiczno-chemiczny. Co o tym za-

decydowało? 
M.Z: Ha! Z perspektywy tych trzech lat sama zastana-

wiam się, co ja tam robiłam. Jednak w trzeciej klasie gim-

nazjum, kiedy trzeba było wybrać profil klasy, miałam 

wielki dylemat. W gimnazjum miałam wspaniałą nauczy-

cielkę chemii. Uwielbiałam ją, jej przedmiot i to, w jaki 

sposób prowadziła lekcję. Pomyślałam więc, że to może 

być to... Jak widać... Życie weryfikuje... 
K: To znaczy, że gdybyś mogła cofnąć czas, wybrałabyś 

inny profil? 
M.Z: Pewnie łatwiej byłoby mi  na profilu humanistycz-

nym. I zdecydowanie bardziej współgrałby on z moim 

kierunkiem studiów. Ale nie, nie zmieniłabym profilu. 

Wtedy wszystko potoczyłoby się inaczej. Nie chodziła-

bym do jednej klasy z pewnymi ludźmi, z pewnymi bym 

musiała, itd. Przeszłości nie da się zmienić i dobrze! 
K: Aż w końcu nadszedł czas matury... Jakie przedmioty 

zdawałaś? 
M.Z: Zdawałam biologię i oczywiście język polski i angiel-

ski. 

K: Jakieś rady dla tegorocznych maturzystów? 

M.Z: Hmm... Może tyle, żeby podeszli do tego wszyst-

kiego ze spokojem. Tzn. wiadomo - matura ważna spra-

wa, ale nie ma co się stresować. Jeśli coś nie pójdzie, to 

nie koniec świata. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach 

maturę można poprawiać. Nasz wynik nie do końca 

zależy od nas... Nawet gdybyśmy zrezygnowali z życia 

towarzyskiego, uczyli się 24h na dobę i tak może nam 

coś nie pójść tylko dlatego, że nie spasowały nam pyta-

nia... Dlatego wrzućcie na luz i we wszystkim zachowaj-

cie umiar! 
K: Czas liceum jednak minął. Pojawia się pytanie „co 

dalej?” Mówiłaś, że profil humanistyczny bardziej paso-

wałby do kierunku Twojej dalszej edukacji. Co w takim 

razie studiujesz? 
M,Z:  Filologię rosyjską 

na Uniwersytecie Peda-

gogicznym im. Komisji 

Edukacji Narodowej w 

Krakowie. 
K: Jesteś zadowolona ze 

swojego wyboru? 
M.Z: Bardzo. Przyznam, 

że wybór tego kierunku 

był nieco przypadkowy. 

Tzn. pomysłów na studia 

miałam przez ostatnie 

trzy lata kilkadziesiąt. 

Co rusz mi się zmieniało... Natomiast filologię rosyjską  

kiedyś zaproponowała mi koleżanka... Nie brałam wtedy 

tego na poważnie. Jednak gdy przyszedł czas składania 

dokumentów, złożyłam i na rusycystykę. Przyjęli mnie, a 

ja dokonałam wpisu... Miałam wielkie obawy, czy sobie 

poradzę i czy ten język mnie zainteresuje. Ale były one 

bezpodstawne, gdyż język jest niesamowity. Nie żałuję, 

zwłaszcza, że wielu twierdzi, że to przyszłościowy kieru-

nek. 
K: Czy odkąd poszłaś na studia wiele się w Twoim życiu 

zdarzyło? 
M.Z:  To na pewno... Harmonogram zajęć studenta wy-

gląda zupełnie inaczej niż ucznia gimnazjum czy liceum. 

W zależności też od kierunku studiów... Na moim kie-

runku mamy w sumie niewiele zajęć... Zazwyczaj w go-

dzinach około południowych... Do tego do mojego In-

stytutu mam zaledwie 10 minut pieszo... Więc kiedy Wy 

już dawno jesteście po apelu i zasiadacie w salach, ja 

dopiero wstaje... 
K: Bardzo Ci dziękuję, za poświęcony mi czas. Mam 

nadzieję, że spełnią się wszystkie Twoje marzenia zawo-

dowe i że wkrótce będziemy się do Ciebie zwracać per 

Pani Magister 

M.Z: Dzięki. 

Z absolwentką przy kawie  

Byli wychowankowie salezjańscy dążą do zachowania, pogłębienia i realizacji we własnym życiu i 

własnej rodzinie zasad wychowawczych ks. Bosko. Podejmują się różnych form działania na rzecz 

rozwoju kultury, moralności, religijności i dobra społecznego własnych środowisk 
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mi się najważniejsza do zrobienia, było zorganizowanie 
sobie miejsca pracy. Nie wyobrażam sobie szkoły sale-
zjańskiej bez salki katechetycznej, gdzie mógłbym trzy-
mać swoje rzeczy oraz sprzęt niezbędny do pracy. Sam 
wszystko wykonałem. Gdy wszystko było gotowe do 

pracy, rozpocząłem nauczanie w tejże szkole. 
M.: Dużo słyszałam o tym, że uwielbia ksiądz podróżo-

wać, nawet dowiedziałam się jednej bardzo ciekawej 

rzeczy, a mianowicie, że leciał ksiądz samolotem na 

stojąco. Wydaje się to dziwne i niewykonalne, ale czy 

to prawda? 
ks. A.P.: To znaczy nie latałem na stojąco, ale miałem 
taką jedną bardzo ciekawą sytuację związaną z podróżą 
samolotem. Jeszcze jako kleryk wybrałem się w 1990 
roku na tereny Związku Radzieckiego. Gdy wracałem z 
grupą przyjaciół, przydarzył nam się pewien incydent, a 
mianowicie w momencie, kiedy już siedzieliśmy na wy-
znaczonych miejscach, zaczęli schodzić się robotnicy, 
drwale i mechanicy. Podeszli do nas i powiedzieli, że to 
są ich miejsca i oni mają tutaj siedzieć. My pokazaliśmy 
im bilety z numerem fotela, po czym oni i tak uparcie 
pozostawali przy swoim, twierdząc, że mają rację. Cóż 
mieliśmy poradzić, zabraliśmy swoje rzeczy i udaliśmy 
się do stewardessy. Ona natomiast pokierowała nas na 
inne miejsca, gdzie miały siedzieć cyganki i w efekcie to 
my zajęliśmy ich miejsca, a one całą podróż odbyły, 

stojąc. Tak to wszystko wyglądało. 
M.: W ostatnim tygodniu września odbyła się wyciecz-

ka do Asyżu, zorganizowana z księdza inicjatywy. Jakie 

są księdza wrażenia, wspomnienia z tej podróży? 
ks. A.P.: Powiedziałbym, że była to zarówno wycieczka, 
jak i pielgrzymka, ponieważ odwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc, krocząc śladami św. Franciszka. Skupili-
śmy się właśnie bardzo na tym świętym w 800 roczni-
cę powstania Zgromadzenia Franciszkanów. Pielgrzym-
ka odbyła się, dzięki mojemu przyjacielowi, który we 
Włoszech jest przełożonym kapucynów. Odwiedzili-
śmy kościół świętej Klary w San Damiano, pustelnie, 
do której udał się pustelnik, byliśmy również u Matki 
Bożej w Loretto oraz nad morzem, gdzie zażyliśmy 
ciepłej kąpieli. Wszystko co sobie zaplanowaliśmy, uda-
ło się i jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Już 
teraz planujemy kolejną pielgrzymkę do Włoch, którą 

mam zamiar zorganizować w przyszłym roku. 
M.: Bardzo dziękuję księdzu za miłą rozmowę. Życzę 

wielu sukcesów i samych dobrych chwil w życiu. Jesz-

cze raz Bóg Zapłać. 

ks. A.P.: Nie ma za co. Z Bogiem. 

Wywiad przeprowadziła Magdalena Ł. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Dziwne pędzle, mnóstwo czarnej cieczy i białych 

kartek wypełnionych podejrzanymi znakami- przygoda kilku-

dziesięciu zmarzniętych i zmęczonych uczniów dobiegła 

końca.  
Właściwie historia ta ma swój początek na 

pewnej listopadowej godzinie wychowawczej, podczas 

której to klasa I A LO postanowiła „pomyśleć” nad 

tegorocznymi obchodami Św. Mikołaja. Ktoś nie-

opatrznie rzucił hasło: jedźmy gdzieś i pomimo tego, 

że pomysł był dziwny i wręcz niemożliwy do zrealizo-

wania, a może właśnie dlatego, zyskał spore grono 

zwolenników. Jak to zwykle z takimi inicjatywami by-

wa, sprawa ucichła - została zamęczona zadaniami 

domowymi (brr...). Czas, który był nieznośnie wypeł-

niony po same brzegi tak, że już się prawie rozrywał i 

rozpadał, brudząc salezjańskie ławki, działał na naszą 

niekorzyść. Jednak udało nam się z nim wygrać, a 

prawdę powiedziawszy nie za bardzo nam, tylko na-

szej Wychowawczyni, na którą wstyd się przyznać, 

zrzuciliśmy odpowiedzialność za nasze pomysły, choć 

w sumie ktoś musi mieć nad nimi kontrolę, prawda? 

Tym sposobem, pewnego zapewne słonecznego dnia, 

usłyszeliśmy wspaniałą nowinę, że weekend jednora-

zowo potrwa jeden dzień dłużej. 
Rano. Leje jakby miał być koniec świata, za 

oknem ciemno. Ogarnęły mnie dziwne myśli, chyba 

wolę iść na łacinę, niż błąkać się po Krakowie. Szybko 

się ich pozbyłam, ustępując miejsca mniej mrocznym, 

byłam pewna, że coś pójdzie nie tak albo zaskoczy nas 

problem z autobusem albo miejsca, do których mamy 

się udać z jakiegoś powodu będą zamknięte. Niewiele 

się pomyliłam. 
Po godzinie spędzonej na krakowskim rynku 

doszłam do wniosku, że częściej słyszy się tu język 

angielski niż polski, a Empik to tak naprawdę czytelnia 

o mylącej nazwie. Znowu zaczęło padać, no jakżeby 

inaczej, w końcu trzeba było przejść spory kawałek, by 

dojść do kolejnego punktu naszej  małej, dziwnej wy-

prawy, a przecież bez wilgoci na twarzy i parujących 

okularów jest nudno i pospolicie. Musiało się na nas 

wylać trochę wody, nim naszym oczom ukazał się 

widok pokaźnego budynku Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej manggha. Zaciekawieni podeszliśmy bliżej, 

ktoś szarpnął za klamkę- zamknięte. Nikt się tym spe-

cjalnie nie przejął, zostało jeszcze trochę czasu do 

otwarcia. Stoimy, czekamy i marzniemy- nawet opie-

kunom udzielił się nasz czarny humor. Wychowawczy-

ni nerwowo przechadza się tam i z powrotem z jak 

zwykle nienagannym uśmiechem na twarzy, chyba nie 

chce wzbudzić zbiorowej paniki, nikt nie wie jak za-

chowa się rozeźlone stadko. W końcu pęka, wyciąga 

telefon i dzwoni. Stoi z tym telefonem  dobre pięć 

minut, dochodzę do wniosku, że albo to jakiś inny, 

niezrozumiały dla mnie, sposób komunikacji albo nikt 

nie odpowiada.  
(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Historia z życia klasy 1a LO wzięta 


