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Dlaczego wierzę?

Dla chrześcijanina wiara stanowi fundament reli-

gijności i jest warunkiem doświadczenia osobowej 

obecności Boga w jego życiu. autor listu do hebraj-

czyków nie pozostawia w tym względzie żadnych 

wątpliwości: „Bez wiary zaś nie można podobać się 

Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, 

że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” 

(hbr 11,6). czytając ewangelię, wsłuchując się 

w słowa jezusa, możemy zauważyć, że wiara jest 

żywa, zmienia się, może wzrastać i może zamierać: 

„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby 

was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, 

żeby nie ustała twoja wiara” (łk 22,31-32). wiara, 

jak żywy organizm uzależniona jest od „środowi-

ska” i potrzebuje odpowiednich warunków, aby 

wzrastać i się rozwijać. analogicznie można powie-

dzieć, że pewne życiowe okoliczności, czy postawy, 

które człowiek przyjmuje w życiu, mogą wiarę osła-

biać, czy wręcz doprowadzić do jej zaniku. z tego 

faktu wypływa oczywisty wniosek, że o wiarę, o jej 

jakość, trzeba dbać, trzeba stwarzać takie warunki, 

aby w nas wzrastała, rozkwitała i przynosiła kon-

kretne, widoczne owoce „…ja ci pokażę wiarę ze 

swoich uczynków …” (jk 2,18). 

wiara według Biblii posiada dwa bieguny: zaufa-

nie, którym się obdarza Boga oraz pewien akt inte-

lektualny, dzięki któremu przez słowo i znaki można 

dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej1. oznacza 

to, że wiara do swojego wzrostu potrzebuje dwóch 

źródeł – łaski, bowiem jest efektem działania Boga 

„...nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 

który jest w niebie” (mt 16,17) oraz wysiłku czło-

wieka związanego z poznawaniem Boga na dro-

dze spotkania z jego słowem „Jakże mieli uwierzyć 

w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy 

im nikt nie głosił?” (rz 10,14). w praktyce troska 

o wiarę sprowadza się do modlitwy „Przymnóż nam 

wiary!” (łk 17,5) oraz budowania dojrzałej świado-

mości religijnej przez spotkanie z Bożym słowem 

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, 

co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” (rz 10,17).

zagrożeniem dla chrześcijanina jest odcięcie 

wiary od jej źródeł – modlitwy i Bożego słowa, a zasi-

lanie jej energią płynącą z kultury, tradycji, zwy-

czajów. zdecydowana większość katolików swoją 

wiarę wynosi z domu rodzinnego i łączy ją bardziej 

z wychowaniem, tradycją niż z osobistym spotka-

niem z Bogiem na modlitwie i w słowie Bożym. Nic 

więc dziwnego, że pozbawiona mocy Bożej wiara 

nie wytrzymuje konfrontacji ze współczesnym sty-

lem życia, sterylnym od pierwiastków duchowych, 

i staje się dla wielu katolików jedynie pewnym tra-

dycyjnym dodatkiem do ważnych wydarzeń życio-

wych, jakim jest ślub, chrzest, pogrzeb, pierwsza 

komunia, przeżywanie świąt. zapewne wnosi ona 

do życia pewien powiew duchowości, ale niestety 

pozbawiona jest mocy, która czyni z nas nowego 

człowieka „Wszystkim tym jednak, którzy Je przy-

jęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, któ-

rzy wierzą w imię Jego” (j 1,12). w takim klimacie 

wiara staje się często wiarą personalną, wybiórczą, 

której przedmiot określany jest według własnego 

„widzimisię”, każdy wierzy „po swojemu” i wówczas 

wiara traci moc budowania jedności w rodzinach 

i społeczeństwie.

jeżeli ktoś mi zada pytanie „dlaczego wierzę?” –  

jaka będzie moja odpowiedź?
Ks. Wojciech Krawczyk SDB

1 Por. X leon-Dufour, Wiara, w: Słownik teo-

logii biblijnej, Poznań 2985, s1025.

Słowo wStępu

Drodzy czytelnicy, Przyjaciele naszego dzieła 

salezjańskiego!

wkroczyliśmy w nową, wcześniej nieznaną epokę 

relacji wirtualnych. Tradycyjne formy komunikacji 

zastąpione zostały innymi, mającymi teraz uprzy-

wilejowane miejsce w internecie. alternatywne 

formy oddziaływania na ludzi, szczególnie mło-

dych niosą w sobie skutki nieodwracalne. Świat się 

zmienia, a wraz z nim zmieniamy się my. ważne, 

byśmy zmieniali się na lepsze.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba 

iść z czasem i postępem. mimo to zależy nam, by 

relacje międzyludzkie budowane były i pozo-

stawały na płaszczyźnie  realnej, 

nie tylko  wirtualnej. 

stąd nasze starania, by do świetlic oratorium 

Świętokrzyskiego oraz do prowadzonych przez nas 

grup przychodziło coraz więcej dzieci i młodzieży. 

Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy w naszym 

otoczeniu czuli się dobrze i bezpiecznie.

w odkrywaniu i budowaniu dobrych relacji nie-

wątpliwie pomagają różnego rodzaju akcje: spo-

tkania formacyjne, wędrówki, wyjazdy, rajdy, pół-

kolonie i kolonie.

w aktualnym numerze oratora Świętokrzy-

skiego, którego redakcję i publikację wznowiliśmy 

po dość długiej przerwie, pragniemy pokazać prze-

krój wydarzeń z ostatnich kilku miesięcy. składają 

się one na pewien obraz przedstawiający chary-

zmat salezjański charakteryzujący się otwartością 

i radością. obraz ten podkreśla posłannictwo, jakim 

jest praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oraz 

uwypukla współpracę z osobami świeckimi jako 

fundament w realizacji zamierzonych celów.

mamy nadzieję, że czasopismo wydane zarówno 

w tradycyjnej formie, jak również w wersji elek-

tronicznej trafi do wszystkich zainteresowanych, 

przybliży jeszcze bardziej naszą codzienną pracę 

i zainspiruje do współpracy z nami.
Ks. Krzysztof Pyzik SDB 

Redaktor Naczelny
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oratorium świętoKrzySKie 
- NaSzym Drugim Domem

oratorium Świętokrzyskie to przestrzeń dla dzieci 

i młodzieży. Bezpieczna przystań dla tych, którzy 

pragną, spokojnie, twórczo i w miłej atmosferze 

spędzić czas wolny. Praca wychowawcza w orato-

rium Świętokrzyskim zbudowana jest na systemie 

Prewencyjnym Św. jana Bosko zwanym często sys-

temem zapobiegawczym, który pomaga chronić 

dzieci i młodzież przed demoralizacją. wzmacnia 

kształtowanie osobowości w oparciu o uniwersalne 

wartości w tym wartości chrześcijańskie. orato-

rium Świętokrzyskie to dom z otwartymi drzwiami. 

wszyscy mogą czuć się w nim jak u siebie.

woloNtariat w oratorium – Super przygoDa!

Wioletta Wesołowska 
wychowawca w placówce na Górniczej 64

moje uczestnictwo w wolontariacie w oratorium 

Świętokrzyskim to doświadczenie, które wiele 

mnie nauczyło. oprócz satysfakcji z pomocy innym 

mogłam też doświadczyć bliższego kontaktu 

z dziećmi poprzez rozwiązywanie zadań domo-

wych czy zabawę z nimi. Nigdy w przeszłości  bym 

nie pomyślała, że przyniosłoby mi to tyle radości. 

Uważam, że wolontariat pomaga mi się nawet   

odstresować. każdy z nas powinien spróbować 

jakiejś formy pomocy innym, aby zobaczyć jaką 

radość to przynosi. 

Maja Badzioch 
wolontariuszka w placówce na Górniczej 64

Przychodząc do oratorium po raz pierwszy, sama 

nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Bar-

dzo mile się zaskoczyłam tym, w jaki sposób zosta-

łam przyjęta. od samego początku każdy był wobec 

mnie przyjaźnie nastawiony, co sprawiło, że nie czu-

łam żadnego stresu związanego z przebywaniem 

w nowym dla mnie miejscu. z każdą kolejną wizytą 

poznawałam się coraz bardziej z dzieciakami, co też 

sprawiało, że czułam się coraz bardziej swobodnie. 

z czasem oratorium Świętokrzyskie stało się dla 

mnie miejscem, do którego przychodzę z uśmie-

chem i bardzo pozytywnym nastawieniem.

Magdalena Jambor 
wolontariuszka w placówce na Górniczej 64

gdy przyszłam pierwszy raz do oratorium miałam 

dosyć mieszane przeczucia, ponieważ nie wiedzia-

łam czego do końca mogę się spodziewać  i co na 

mnie tam czeka.  Na początku starałam się nawią-

zać kontakt z dziećmi, aby miały do mnie dobre 

nastawienie i traktowały jak przyjaciółkę.  Przycho-

dząc regularnie do tego miejsca zaczęłam w nim 

odnajdywać siebie i mieć lepszy kontakt z dziecia-

kami. czułam się bardziej otwarta na nowe pomy-

sły i zabawę z młodymi ludźmi. oratorium Święto-

krzyskie to miejsce, w którym każdy znajdzie swoje 

miejsce i spędzi tam czas z uśmiechem na twarzy.

Weronika Wach 
wolontariuszka w placówce na Górniczej 64
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że w naszej placówce jest kaplica z Najświętszym 

sakramentem. w wolnej chwili „wkradam” się do 

niej i odmawiam różaniec. rozmawiam z moim 

ojcem. w kaplicy odbywają się modlitwy z dziećmi 

i młodzieżą oraz słówka wieczorne. 

BOISKO - oratorium jest też miejscem zabawy 

i aktywnego wypoczynku. Boisko dla dzieci 

i młodzieży jest istotne. Pomaga im zapomnieć 

o codziennych troskach. wspólnie nawiązujemy 

więzi poprzez gry i zabawy. Przebywając na świe-

żym powietrzu, szalejąc sprawiamy sobie nawza-

jem dużo radości.

miejsce to czyni nas bogatszymi. mamy w nim dar-

mowy uśmiech, miłość i wolność – jakiej uczył Św. 

jan Bosko.

Magdalena Rogula 
animatorka w placówce na 1 Maja 57

Dom - oratorium od dłuższego czasu jest moim 

drugim domem. spędzam w nim każdą wolną 

chwilę. co mnie przyciąga do tego miejsca? czuję 

się tu bardzo swobodnie. Nawiązałam wiele przy-

jaźni z ludźmi. myślę, że mam tu drugą rodzinę, 

której częścią są dzieci i młodzież, a nade wszystko 

wychowawcy. To oni na co dzień otaczają mnie 

opieką i ciepłem. jak w każdym domu gości tu 

miłość.

SzKoła - oratorium ma również znamiona szkoły. 

Pomagamy dzieciom zdobywać wiedzę. Dzielimy 

się nią bezinteresownie i umożliwiamy im rozwój 

talentów oraz zdolności, jakie posiadają. Działa to 

obustronnie. Przebywając w tej placówce, czuję, że 

się rozwijam i spełniam.

KościÓł - w oratorium nie brakuje Boga. jest 

on z nami przez cały czas. mamy wielkie szczęście, 

cztery wymiary oratorium świętoKrzySKiego w Soczewce NaSzej aNimatorKi

Pomóż nam pomagać!

Drodzy Przyjaciele i sympatycy oratorium 

Świętokrzyskiego. rozpoczęliśmy internetową 

zbiórkę pieniędzy na remont pomieszczeń prze-

znaczonych dla dzieci i młodzieży w oratorium 

Świętokrzyskim. szczegółowy opis akcji podany 

jest pod adresem: 

www.zrzutka.pl/z/oratorium 

Tam też można dokonywać wpłat na ten szczytny 

cel. kto może – bardzo prosimy. za każdy grosz – 

serdecznie dziękujemy!

ZbióRka na RemOnt ORatORium

Orator Świętokrzyski nr 1 (199) wrzesień/październik 2020
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wyjazDy orgaNizowaNe 
poDczaS waKacji 2020

restrykcje sanitarne związane z epidemią wirusa 

sars-coV-2 całkowicie zburzyły plany wyjazdów 

wakacyjnych. Przygotowane kolonie i wczasy 

rodzinne we włoszech koło rimini dla dwóch 

80-osobowych grup trzeba było, z wielkim bólem 

odwołać - no cóż, siła wyższa. obowiązujące 

 przepisy sanitarne mocno ograniczały organizację 

kolonii również w kraju, jednak tęsknota w oczach 

dzieci za kilkudniowym wyjazdem sprawiła, że 

pokonaliśmy strach i podjęliśmy decyzję o zorgani-

zowaniu kilku atrakcji dla dzieci, z których relacje 

zamieszczamy poniżej.

Spływ KajaKowy NiDą toKarNia 
– pińczÓw 22 – 24.07.2020

ministranci i lektorzy, w sumie 10 osób, wraz 

z ks.  wojciechem krawczykiem kl. michałem 

cybulskim i panem jarosławem szczepaniakiem 

odważyli się stawić czoła obfitym w wodę po 

ostatnich opadach deszczu nurtom Nidy. Nabiera-

nie  umiejętności kajakarza, noclegi w namiotach, 

nocne wachty, przygotowywanie posiłków na 

ognisku, łazienka pod chmurką i cudowny kontakt 

z przyrodą uczyniły z tego wyjazdu niezapomnianą 

przygodę. chłopcy stanęli na wysokości zadania 

i zrealizowali ambitny cel – dotarli do Pińczowa.

młoDzieżowy Spływ KajaKowy 
NiDą 15 – 17.07.2020

jak wiemy ks. Bosko uwielbiał spędzać czas z mło-

dzieżą. chcąc brać z niego przykład często organi-

zujemy dla naszych młodych różne atrakcje, jedną 

z nich był wyjazd na  spływ kajakowy.

spędziliśmy trzy dni wspólnie pływając kajakiem 

po Nidzie, spędzając wieczory przy ognisku, śpiąc 

w namiotach i walcząc z własnymi słabościami. 

Były chwile kiedy mieliśmy dość, ponieważ pogoda 

potrafiła zmieniać się drastycznie. Pojawiały się 

chwile zwątpienia, gdy deszcz nie ustępował, jed-

nak udało się przetrwać i przezwyciężyć trudności. 

gdy tylko niebo się rozjaśniło wsiadaliśmy do kaja-

ków i płynęliśmy dalej.

Przeżyliśmy niejedną przygodę, dzięki której 

mogliśmy się bliżej poznać. każdego wieczora roz-

palaliśmy ognisko, śpiewaliśmy i zajadaliśmy się 

kiełbaską. Po każdym dniu wrażeń i wysiłku spali-

śmy w naszych namiotach, zbierając siły na kolejny 

dzień pełen wyzwań.

myślę, że czeka nas więcej takich chwil, pełnych 

nieoczekiwanych zwrotów akcji. mimo tego, że 

pogoda nam w tym roku nie sprzyjała, to jako grupa 

świetnie sobie poradziliśmy. wspieraliśmy się wza-

jemnie, co objawiało się w róż-

noraki sposób. Namiot julki 

zanim stawał się  sypialnią był 

rajD pieSzy św. Krzyż –  łySica 
– św. KatarzyNa 20.07.2020

w programie wakacyjnych atrakcji nie mogło 

zabraknąć kultowej trasy pieszej wycieczki pasmem 

łysogór ze św. krzyża na łysicę i do św.  kata-

rzyny. Uczestników było 9 a pośród nich 5-letnia 

ala, która dzielnie stawiała czoła wyzwaniom. Po 

drodze postój w kakoninie, gdzie zwiedzając tra-

dycyjną chłopską chatę przeżyliśmy prawdziwą 

podróż w czasie.

Ks. Wojciech Krawczyk SDB

KoloNie w KorytNicy 13 – 17.07.2020

korytnica to niewielka wioska, położona kilka kilo-

metrów od rakowa wśród lasów i sadów śliwko-

wych, w bezpośrednim sąsiedztwie sztucznego 

jeziora hańcza. gościnę znaleźliśmy w gospodar-

stwie agroturystycznym „Piwniczka” wyposażo-

nym we wszystko, co dzieciom do szczęścia jest 

potrzebne. zorganizowaliśmy dwie 10-osobowe 

grupy ministrantów i scholii. kadrę tworzyli: 

ks. wojciech krawczyk – organizator przedsię-

wzięcia, kl. mateusz Papierz i adam Bartosiński 

opiekunowie ministrantów oraz dwie wspaniałe 

mamy agnieszka Detka i magdalena Nowak jako 

 o  piekunki dziewczynek. Program dnia wypełniony 

był przede wszystkim poprzez aktywność rekre-

acyjną, wycieczki rowerowe, kąpiele i plażowa-

nie, przejażdżki rowerami wodnymi, wycieczki do 

atrakcyjnych miejsc: do kurozwęk i Ujazdu.

w programie nie zabrakło oczywiście elementów 

życia duchowego, udziału we mszy św. i modli-

twy. Należy nadmienić, że chłopcy korzystali tylko 

z rowerów jako środka transportu.

wyjazd bardzo udany – dzieci powróciły do domów 

zadowolone i bardzo uśmiechnięte.

dla nas luksusową kabiną prysznicową. Nie wszyst-

kie namioty wytrzymały próbę długiego, silnego 

deszczu, ale i tym się wymienialiśmy, tak by każdy 

mógł mieć swoje komfortowe i suche miejsce. 

Pisząc o wsparciu nie sposób pominąć działania ks. 

Tomasza, który wspierał nas przewożąc nasze rze-

czy, robiąc zakupy. w najcięższym dla nas momen-

cie, kiedy byliśmy mokrzy i zmarznięci ratował nas 

gorącą zupą, a w pięknych okolicznościach przy-

rody odprawił dla nas mszę Świętą.

Żaneta Sobierajska 
wychowawca w placówce na 1 Maja 57
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pielgrzymKa rowerowa 
Do częStochowy

Tegoroczna Pielgrzymka rowerowa Diecezji kie-

leckiej do częstochowy (21.08.2020) z powodu 

epidemii koronawirusa została zorganizowana 

w małych, parafialnych grupach. Podjechaliśmy 

busem z rowerami do Żelisławic i stamtąd już 

na rowerach obraliśmy  kierunek – jasna góra! 

Trasa wiodła lokalnymi drogami często przez lasy 

i pola. w srocku  połączyliśmy się z innymi grupami 

i w grupie około 200 pielgrzymów dotarliśmy na 

jasną górę, gdzie wzięliśmy udział we mszy św. 

w kaplicy cudownego obrazu. cała 9 osobowa 

grupa, pomimo dużego wysiłku i trudu, wróciła 

zadowolona.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB

rajDy rowerowe

inwestycja związana z zakupem przyczepy samo-

chodowej na rowery dała możliwość organi-

zacji bezpiecznych wycieczek, w atrakcyjnych 

miejscach, po drogach rowerowych wolnych od 

ruchu samochodowego. wycieczki do Bolmina 

25.07.2020., na cedzynę 31.07.2020. do morawicy 

i okolic 6.08.2020. marzysza oraz do kuby młynów 

9.08.2020. dostarczyły dzieciom i młodzieży wielu 

wspaniałych przeżyć, i pozwoliły na bezpośredni 

kontakt z pięknem ziemi Świętokrzyskiej.

Ks. Wojciech Krawczyk SDB

BierzmowaNie w NaSzej parafii 
– świaDectwa młoDych

20 października 2020 roku odbyło się nasze długo 

wyczekiwane Bierzmowanie. Pomimo bardzo cięż-

kiej sytuacji związanej z epidemią wszystko udało 

się świetnie. w tym roku ceremonia odbywała się 

w wyjątkowych okolicznościach. Przygotowywa-

liśmy się do niej prawie 2,5 roku! Przez pandemię 

odwołanych zostało kilka spotkań, a data Bierz-

mowania musiała zostać przesunięta z czerwca 

na październik. mieliśmy ograniczony kontakt, 

a każdy z nas musiał więcej czasu przeznaczyć na 

samodzielne przygotowanie w domu. mimo to 

uważam, że ten okres był wyjątkowy i na pewno 

na długo go zapamiętamy. msza Święta miała bar-

dzo uroczysty charakter, a ksiądz Biskup wygłosił 

bardzo ładne kazanie, które długo zostanie nam 

w pamięci. ze wzruszeniem przyjęliśmy z jego rąk 

Dary Ducha Świętego. mam nadzieję, że umiejęt-

nie je wykorzystamy.

Milena Tofil 
przyjęła Sakrament Bierzmowania 20 października 2020

jako grupa kandydatów przygotowująca się do 

przyjęcia sakramentu Bierzmowania poświęcili-

śmy blisko dwa i pół roku, by móc w pełni świado-

mie i dobrowolnie przyjąć dary Ducha Świętego. 

Był to cudowny czas, w którym mogliśmy lepiej 

się poznać i jeszcze bardziej przybliżyć do Boga. 

w przygotowaniu i odkrywaniu na nowo Ducha 

Świętego pomagał nam ks. krzysztof Pyzik sDB 

wraz z paniami katechetkami. czas przygotowania 

był szczególny, gdyż naznaczony został pandemią 

koronawirusa, przez co Bierzmowanie początkowo 

zaplanowane na czerwiec odbyło się 20 paździer-

nika 2020 roku. mocno zdeterminowani nie pod-

dawaliśmy się zwątpieniu i dzielnie walczyliśmy, 

starając się o to, by ten dzień był dla nas wyjąt-

kowy. sakramentu Bierzmowania udzielił nam ks. 

Bp andrzej kaleta. ceremonia przebiegła bardzo 

pomyślnie. każdy z nas przyjął dary Ducha Świę-

tego. Ten wyjątkowy dzień pozostanie w naszej 

pamięci do końca życia.

Gabriela Knap 
przyjęła Sakrament Bierzmowania 20 października 2020

NaSza przygoDa zaczyNa 
Się Na Nowo

Będąc skautami europy należymy do katolickiego 

i międzynarodowego stowarzyszenia, którego 

głównym zadaniem jest wychowywanie dzieci 

i młodzieży zgodnie z pedagogiką założyciela skau-

tingu roberta Baden-Powela i ojca jakuba savina 

w duchu tradycji chrześcijańskich. 

głównymi celami naszego działania jest kształ-

towanie zmysłu praktycznego, charakteru i odru-

chu   służby bliźniemu, rozwój fizyczny, a także 

odkrywanie Boga. warto wspomnieć, że są to cele 

zbliżone do wychowywania dzieci i młodzieży, jakie 

promował Święty jan Bosko. 

mając na uwadze duży wpływ skautingu na 

wychowywanie oraz to, iż dużym zainteresowa-

niem cieszy się 1 gromada w kielcach reaktywu-

jemy 1 Drużynę kielecką w oratorium Święto-

krzyskim działającym przy Parafii Świętego krzyża 

w kielcach. w celu bliższego zapoznania się ze 

skautingiem gorąco zachęcam do odwiedzenia 

naszej strony https://kielce.skauci-europy.pl/dru-

zyna/. ad mariam europa!
Jan Rogula HO
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letnie zmagania, tworzenie kartonowych kon-

strukcji, quiz wielotematyczny, wspólna modli-

twa, posiłek. wszystko to złożyło się na pierwszy 

dzień półkolonii w oratorium na górniczej 64. jeśli 

wystartować, to tylko - z całą mocą.

w drugim dniu zwiedzaliśmy jaskinię „raj” 

i zamek w chęcinach. Dotknęliśmy prehistorii 

i historii naszego kraju i regionu. Podróże kształcą, 

o czym sami się przekonaliśmy. Potem udaliśmy się 

na zasłużony poczęstunek.

Trzeci dzień półkolonii to poznawanie historii 

naszego miasta. Bardzo ciekawe miejsca, budowle, 

pomniki upamiętniające ważne wydarzenia histo-

ryczne, pomniki przyrody. Była to bardzo interesu-

jąca wycieczka.

Doskonale wiemy, że podróże kształcą, dlatego 

w czwartym dniu wybraliśmy się do miejscowości 

Ujazd, by zwiedzić i zapoznać się z historią zamku 

„krzyżtopór”. Była to bardzo ciekawa i cenna lek-

cja historii. Następnie udaliśmy się do opatowa 

na smaczny obiad. Po obiedzie zwiedziliśmy „Pod-

ziemia opatowskie” i kościół ojców Bernardynów. 

zwieńczeniem naszego całodniowego wyjazdu 

były pyszne lody.

w ostatni, piąty dzień półkolonii udaliśmy się do 

kieleckiego „Flysky”- parku trampolin, by ostatkiem 

sił „z przytupem” zakończyć całą akcję. Następ-

nie powróciliśmy do placówki, by zjeść posiłek 

i dokonać wspólnego podsumowania. serdecznie 

dziękujemy salezjanom, wychowawcom, animato-

rom, wolontariuszom, administracji, uczestnikom, 

rodzicom, dziadkom i babciom za pomoc, udział, 

zaangażowanie, organizację i przeprowadzenie tej 

półkolonii.

Ks. Krzysztof Pyzik SDB

Pierwszy dzień półkolonii na ul. górniczej 64 upły-

nął w bardzo miłej atmosferze. hasłem przewod-

nim tego dnia było: „oratorium naszym domem”. 

Dzieci wraz z wychowawcami i animatorami pro-

jektowały dom, następnie budowały i wyposażały 

z kartonowych pudełek. Potem odbyły się warsz-

taty bębniarskie, wspólny posiłek oraz tańce inte-

gracyjne. całość zakończono podsumowaniem 

i krótką modlitwą.

Dzień drugi to poznawanie historii i cywilizacji 

naszego miasta. hasłem przewodnim tego dnia 

było: „kielce, naszym miastem”. Dzieci wraz z ani-

matorami i wychowawcami odwiedziły muzeum 

historii kielc. wspólnie poznawali najdawniejsze 

dzieje i rozwój. część druga wizyty była częścią 

warsztatową. Po bardzo intensywnym pobycie 

wszyscy zasiedli do posiłku i krótkiego podsumo-

wania dnia.

w trzecim dniu półkolonii uwaga dzieci skupiona 

była na poznawaniu naszego pięknego regionu. 

wobec tego temat dnia wybrzmiał dość jedno-

znacznie: „Świętokrzyskie naszą małą ojczyzną”. 

wychowawcy wraz z dziećmi odwiedzili prze-

piękny sandomierz i korzystali z uroków tego 

miasta. całodniowa wycieczka, bogata w cie-

kawe atrakcje chociaż wymagająca, była bardzo 

 pouczająca i  pozostawiła mnóstwo pięknych wspo-

mnień uwiecznionych na wspólnych fotografiach.

Dzień czwarty okazał się równie aktywny, jak 

poprzednie. korzystając z gościnności księży Pal-

lotynów na karczówce grupa odwiedziła kościół 

p.w. Św. karola Boromeusza, gdzie dzieci zapo-

znały się z historią kieleckiej świątyni na wzgórzu, 

a z wieży kościoła podziwiać można było piękną 

panoramę miasta. grupa zwiedziła bogatą w róż-

norodne eksponaty wystawę misyjną oraz ciekawą 

wystawę poświęconą pamięci Świętego jana 

Pawła ii. Naturalnym hasłem dnia stało się: „kościół 

naszym domem”. Po wizycie na karczówce wszy-

scy udali się do kieleckiego ogrodu Botanicznego, 

by odkrywać i podziwiać piękno otaczającej nas 

przyrody.

w piątym, a zarazem ostatnim dniu półkolonii 

grupa udała się do kina. Po powrocie w placówce 

została odprawiona msza Święta, w której wszy-

scy uczestniczyli dziękując Panu Bogu za pięknie 

przeżyty tydzień i prosząc o błogosławieństwo na 

kolejne tygodnie wakacji. wspólny posiłek, drobne 

upominki i serdeczne podziękowania za udział oraz 

wspaniale wykonaną pracę stały się naturalnym 

podsumowaniem i zakończeniem półkolonii.
Ks. Krzysztof Pyzik SDB

czerwcowa pÓłKoloNia Na gÓrNiczej 64 – czaS raDości i wypoczyNKu SierpNiowa pÓłKoloNia Na gÓrNiczej 64 – poDrÓże uczą i Bawią
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wyjazD, iNtegracja i warSztaty

wyjazd, warsztaty, modlitwa, zdecydowanie poma-

gają otworzyć się na drugiego człowieka, zbudo-

wać właściwe relacje i stworzyć zgrany zespół. Tym 

razem grupa młodzieży z oratorium Świętokrzy-

skiego wyjechała do krakowa. To był dobry czas.

BiwaK poD Namiotami

Prawdziwą frajdą dla dzieci i młodzieży może 

być biwak pod namiotami. Dzieci i młodzież wraz 

z wychowawcami z ul. górniczej 64 podjęli takie 

wyzwanie. wspólna zabawa, gra terenowa, ogni-

sko, smażenie kiełbasek, śpiew przy ognisku 

i nocowanie w namiotach dostarczyły wszystkim 

niesamowitych wrażeń. a dla odwagi i osłody – 

przepyszne lody.

wycieczKa Na „wietrzNię”

Dzieci, młodzież, animatorzy i wychowawcy z gór-

niczej 64 wybrali się na wycieczkę do kieleckiego 

rezerwatu Przyrody „wietrznia”. Przystępna dla 

każdego trasa i piękno otaczającej wszystkich 

przyrody niejednokrotnie wprawiały wszystkich 

w zdumienie.

lato Na 1 maja 57 – pÓłKoloNie 
czerwcowe pełNe wrażeń i marzeń

jak co roku w naszej placówce przy ul. 1-go maja 

57 odbyły się letnie półkolonie. Na przełomie 

czerwca i lipca dzieci spędziły 5 dni pełnych cieka-

wych zajęć plastycznych, zabaw ruchowych oraz 

wycieczek.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od wspólnej 

modlitwy, integracji, zabaw ruchowych oraz zajęć 

plastycznych.

Dzień drugi spędziliśmy aktywnie, a przede 

wszystkim bezpiecznie, na ściance wspinaczkowej 

pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Był 

to prawdziwy test odwagi i sprawności dla naszych 

wychowanków, który, jak się okazało, mimo począt-

kowych obaw wszyscy zdali wzorowo.

atrakcją dnia trzeciego była całodniowa 

wycieczka do Bałtowa. zwiedziliśmy jura Park, Pre-

historyczne oceanarium oraz Park rozrywki. Dzień 

zakończyliśmy ogniskiem i wspólnym pieczeniem 

kiełbasek.

w czwartym dniu, po wspólnej zabawie zwiedzi-

liśmy jaskinię na kadzielni, a także poszukiwaliśmy 

ukrytego przez wikingów skarbu.

Na zakończenie naszych półkolonii wybraliśmy 

się do kina na film pt. „chłopiec i wilk”. Po powro-

cie do naszego oratorium podczas mszy Świętej 

podziękowaliśmy Bogu za wspólnie spędzony czas, 

pełen dobrej zabawy i atrakcji.

Wioleta Krężołek 
Żaneta Sobierajska 

wychowawczynie w placówce na 1 Maja 57

lato Na 1 maja 57 – pÓłKoloNie 
SierpNiowe, BajKowe i oDlotowe

Drugi turnus naszych półkolonii odbył się w poło-

wie sierpnia. jak zwykle cieszył się dużym zainte-

resowaniem. Placówka przy ul. 1-go maja 57, jak 

zawsze pierwszy dzień poświęciła na integrację, 

modlitwę i różnego rodzaju zabawy ruchowe, 

dzieci wykonały także własnoręcznie zaprojekto-

wane i pomalowane czapki.

Podczas drugiego dnia półkolonii mieliśmy oka-

zję zwiedzić malowniczo położony zakątek, a mia-

nowicie kurozwęki. Poznaliśmy dzieje tamtejszego 

pałacu oraz wybraliśmy się na przejażdżkę, aby móc 

zobaczyć z bliska życie bizonów. Na koniec podjęli-

śmy się przejścia trasy labiryntu w polu kukurydzy. 

Następnego dnia ponownie zmierzyliśmy się 

ze ścianką wspinaczkową. Tym razem nasi pod-

opieczni wykazali się o wiele większą sprawnością 

i odwagą niż poprzednio. Po powrocie do placówki 

nasza animatorka julia przeprowadziła dla dzieci 

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, za co bar-

dzo jej dziękujemy!

Najciekawszą atrakcją dla naszych podopiecz-

nych okazał się wyjazd do centrum Bajki w Paca-

nowie. w towarzystwie wyjątkowo kreatywnych 

przewodników przenieśliśmy się w świat naszych 

ulubionych postaci z bajek. wzięliśmy także udział 

w niezwykle interesujących warsztatach pt. „wybu-

chowa Nauka”. a na zakończenie... pyszna pizza!

Wioleta Krężołek 
Żaneta Sobierajska 

wychowawczynie w placówce na 1 Maja 57

w hołDzie Bohaterom

w przededniu 76 rocznicy Powstania warszaw-

skiego wychowawcy oraz dzieci oratorium Świę-

tokrzyskiego z placówki przy ul. górniczej 64 wraz 

z gromadą kielecką Fse „wilczki” i ich opiekunem 

podjęli prace porządkowe wokół pomnika usy-

tuowanego w kielcach przy ul. częstochowskiej - 

w hołdzie pomordowanym podczas drugiej wojny 

światowej. Po skończonej pracy, razem oddając 

cześć bohaterom zapalili znicze i odmówili modli-

twę w intencji pomordowanych w czasie pierw-

szej i drugiej wojny światowej oraz poległych 

w Powstaniu warszawskim. wychowanie w duchu 

chrześcijańskim i patriotycznym to fundament 

obydwu organizacji, które połączyły siły, by okazać 

swoją miłość do Boga i ojczyzny. zbigniew herbert 

napisał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. 

mamy nadzieję, że nasza akcja ta będzie dobrym 

przykładem dla innych (dzieci i młodzieży) i zachęci 

ich do podejmowania takich działań wraz z nami 

w przyszłości. chwała Bohaterom!

Ks. Krzysztof Pyzik SDB

weeKeNDowy wypaD Do Bałtowa

ostatni weekend lata, skąpany ciepłym słońcem, 

stał się doskonałą okazją, by pojechać na wycieczkę 

krajoznawczą. Tym razem wybraliśmy się do Bał-

towa. Piękna pogoda, ogrom atrakcji i doborowe 

towarzystwo. wszystko to złożyło się na bardzo 

udany dzień.

orator Świętokrzyski nr 1 (199) wrzesień/październik 2020



oraToriUm ŚwięTokrzyskie Św. jaNa Bosko w kielcach

siedziba: ul. 1 maja 57, 25-511 kielce, Filia: ul. górnicza 64

NiP: 959-10-53-871, kom. 601 489 110

Mogą Państwo wesPrzeć oratoriuM

Przekazując Darowiznę na konto:

iNg BaNk ŚlĄski: 36 1050 1416 1000 0005 0000 3991

Wspierając działalność oratorium przyczyniasz się do rozWoju dzieci i młodzieży

dziękujemy za każdą złotóWkę globe oratoriumswietokrzyskie.pl        envelope oratorium@salezjanie.kielce.pl


