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o nowe  doświadczenia, a co ważniejsze pozostały 

nam piękne wspomnienia. Oratorium wróciło do 

swojego normalnego rytmu. Placówki są otwarte. 

Dzieci i młodzież chętnie wracają. Jest to też 

dobra okazja, żeby spotkać się z koleżan-

kami i kolegami, podzielić się wraże-

niami z minionego czasu letniego 

i na nowo wejść w rytm zajęć 

proponowanych przez nasze 

wychowawczynie, wolonta-

riuszy i animatorów. W Ora-

torium Świętokrzyskim św. 

Jana Bosko w Kielcach roz-

poczyna się kolejny etap. Etap 

wejścia w nowy rok szkolny, 

etap dalszego wychowywania 

młodego pokolenia, kształtowania 

charakterów, dawania dobrego przykładu, 

etap odkrywania i ukazywania dzieciom i młodzieży 

talentów jakie posiadają. Będzie to etap wzmac-

niania w nich poczucia własnej wartości i godności, 

etap dzielenia się radością i budowania dobrych 

relacji z rówieśnikami. Wszystko to jest możliwe, 

gdyż w naszej pracy kierujemy się jasną dewizą, 

którą zostawił nam święty Jan Bosko „Wychowanie 

jest sprawą serca”.
Ks. Krzysztof Pyzik SDB

Redaktor Naczelny

SŁOWO WSTĘPU

Temat wychowywania dzieci i młodzieży, ciągle 

aktualny, rodzi nowe pytania, skłania do refleksji, 

prowokuje i inspiruje do dyskusji. Wydawałoby 

się, że o wychowaniu napisano i powiedziano 

już wszystko, że temat ten został już 

całkowicie wyczerpany, jednak to 

tylko pozory. Zmieniają się czasy, 

zmieniają się ludzie, w wraz 

z nimi podejście do jakże 

ważnego zagadnienia, jakim 

jest kształtowanie mło-

dego pokolenia. Owszem 

należy czerpać z doświad-

czenia i dorobku naukowego 

poprzednich pokoleń, jednak 

wydaje się nieuniknionym aktu-

alizowanie danych, by nie miąć się 

w dyskusji i we wnioskach z otaczającą nas 

rzeczywistością. W aktualnym numerze tego czaso-

pisma, chcemy jeszcze raz pochylić się nad zagad-

nieniem dotyczącym wychowywania dzieci i mło-

dzieży analizując tę tematykę w różnych aspektach. 

Pragniemy popatrzeć na tę rzeczywistość przez 

pryzmat literatury i zdobytego przez nas doświad-

czenia. Za nami czas wakacji. Przeżyliśmy wspa-

niałe chwile na różnych akcjach. Jesteśmy bogatsi 
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CZY WYCHOWYWAĆ? JEŚLI TAK, TO 
JAK? JEŚLI NIE, TO DLACZEGO?

Bądź sobą – szukaj własnej drogi.

Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.

Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,

zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw 

i obowiązków1.
Janusz Korczak

We współczesnym świecie wiele mówi się o wycho-

wywaniu. Temat ten jest poruszany przez wybit-

nych pedagogów, antypedagogów, ale też i przez 

zwykłe osoby: rodziców, nauczycieli, osoby bez-

dzietne. Każdy ma prawo do wyrażenia swej opinii 

i z tego korzysta. W XXI w. świeży rodzic, mówiąc 

kolokwialnie, jest “atakowany” wielorakimi ide-

ami, pomysłami na wychowywanie, które często 

są skrajnościami: od beztroskiego, liberalnego, 

do rygorystycznego wychowywania. Mówi się też 

o takim kierunku naukowym, jak antypedagogika, 

która twierdzi, że dziecko należy wspierać i być przy 

nim, lecz nie wychowywać. Tak liczne możliwości 

dawane od świata,  skłaniają człowieka do zastano-

wienia, czy należy wychowywać? Moja odpowiedź 

na pytanie zadane wyżej, brzmi: stanowcze tak. 

Uważam, iż aby młoda osoba mogła wzrastać nale-

żyte jest jej wsparcie, ukazanie możliwych ścieżek 

i dróg poprzez wychowanie. Istotne jest to, aby 

najpierw poznać siebie, nasze intencje i cele. Być 

świadomym, ponieważ nieraz dziecko pyta skąd 

wiesz, dlaczego tak mówisz, i co najważniejsze, czy 

mówisz szczerze. Jeśli człowiek jest pewny własnej 

osoby, wtedy może być prawdziwym drogowska-

zem dla dziecka, o czym mówi wyżej wspomniany 

cytat pana Korczaka. Zanim postawiłam taką tezę 

z chęcią poznałam spojrzenie antypedagogów, 

ich definicję wychowywania, i co człowiek może 

w zamian zaproponować dopiero co kształtującej 

się osobie, jaką jest małe dziecko. Jak pisze Huber-

tus von Schönebeck w swojej autorskiej książce 

o antypedagogice, “jego definicja wychowywa-

nia podkreśla podstawową postawę wszystkich 

wychowujących: ich przekonanie, że wiedzą lepiej 

niż osoby, które wychowują, co jest dla nich dobre2. 

Wiele razy podkreśla w tej publikacji, iż wycho-

wawca ma w swoisty sposób władzę nad wycho-

Dziecięca ciekawość kieruje dziecko do dorosłego. 

To świadczy o tym, iż musimy pomóc mu ukształto-

wać jego światopogląd, co się równa z wychowy-

waniem. Hubertus von Schönebeck w wyżej wspo-

minanej książce o antypedagogice podał przykłady 

ze swojej pracy z dziećmi i w jaki sposób, z jego 

spojrzenia, wygląda przyjaźń z dziećmi. Porówny-

wał ich do swoich dorosłych przyjaciół, przez co 

pozwalał samodzielnie zdecydować 12-latkom, 

13-latkom o tym, aby paliły papierosy, nie zaprote-

stował przeciwko temu, dodatkowo krył ich przed 

własnymi rodzicami, dał im  także prowadzić samo-

chód, mimo braku doświadczenia i wiele innych 

przykładów. 

Uważam, że wychowując dziecko, można na nie 

patrzeć, jak na równą sobie osobę, jednakże zacho-

wując dystans do tego, pamiętając, że nie do końca 

może wiedzieć o konsekwencjach swoich czynów. 

Nie chodzi o ciągłe nakazywanie i zakazywanie, 

a tłumaczenie dlaczego mówię nie. Według Heleny 

Radlińskiej “we wszystkich czynnościach opiekuń-

czych odbywa się akt wychowawczy”. „Wychowa-

nie to pokazanie miłości dziecku.” Jako już dorosła 

osoba, która została wychowana przez własnych 

rodziców, patrząc na młodzieńcze lata dostrzegam 

w słowie “nie” miłość, opiekę i swoiste poczucie 

bezpieczeństwa. 

Ważne jest, aby pamiętać o złotym środku, bo jak 

mówi H. Radlińska wychowaniu bardzo trudno 

byłoby się odbyć bez opieki, która zapewnia nie-

zbędne warunki do prawidłowego procesu wycho-

wawczego, natomiast opieka bez wychowania 

mogłaby się przekształcić w brak samodzielności 

u dziecka. Należy mieć w pamięci słowo nie, bycie 

asertywnym dla dobra dziecka, ale również nie 

zapominać o wyjaśnieniu dlaczego mu odmawiam. 

Istotna jest także długotrwałość wychowywania. 

Człowiek kształtuje się, uczy, całe życie i ma na to 

wpływ wiele osób, które go otaczają. Jeśli tak na 

to spojrzymy, dorosła osoba nadal jest wychowy-

wana, jak i dziecko. Myślę, że można stwierdzić, że 

dojrzały człowiek wychowując potomstwo bądź 

wychowanka, jednocześnie jest wychowywany 

przez niego. Jest to wzajemne oddziaływanie. Dłu-

gotrwałość, to również systematyczność, czyli cią-

głe poszerzanie swoich horyzontów. Wychowanie 

powinno być ciągłym aktem, bez przerw, ponieważ 

może to skutkować utraceniem dotychczasowych 

osiągnięć. Podsumowując, wychowywanie jest 

niezbędne w ludzkim życiu. Człowiek przez każdy 

etap swojego życia potrzebuje swoistego opie-

kuna, który wytłumaczy, dlaczego na świecie jest 

tak, a nie inaczej,  pomoże rozgraniczyć dobro od 

zła, ukształtuje światopogląd, ale też i da pole do 

rozwoju, do samodzielnych wyborów. Moim zda-

niem, właśnie tym jest wychowywanie. wskazywa-

niem drogi, ale i słuchaniem wychowanka. Aby to 

osiągnąć, należy pamiętać swoje młodzieńcze lata, 

jak się czuliśmy i że to dziecko, które wychowu-

jemy jest naszym przyjacielem, nie podwładnym. 

Dlatego wybrałam cytat pana Korczaka na myśl 

przewodnią mojego eseju. Dopiero poznając siebie 

mamy możliwość osiągnąć sukces w wychowaniu.

Małgorzata Snoch

Bibliografia 
1. „Jak kochać dziecko. Internat.” Janusz Korczak
2. „Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać” 

Hubertus von Schönebeck
3. „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. ” Janusz 

Korczak
4. „Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka 

w zarysie.” Leon Zarzecki
5. „Pedagogika społeczna.” Helena Radlińska

wankiem, wspomina o presji i o tym, że człowiek 

wychowując podejmuje za dziecko istotne decy-

zje bez jego woli. W zamian wychowywania mówi 

o przyjaźni z dzieckiem, lecz czy to nie to samo, czy 

wychowywanie przekreśla przyjaźń? 

W literaturze pedagogicznej pojęcie wycho-

wania jest rozumiane w szerszym i węższym zna-

czeniu. Leon Zarzecki wspomina w książce pt. 

“Teoretyczne podstawy wychowania”, że szersze 

rozumienie odnosi się  do wychowania skoncen-

trowanego na rozwoju umysłowym i uczuciowym 

jednostki, jak również na jej sferze motywacyjnej. 

Takie wychowanie równa się rozwijaniu i kształ-

towaniu pełnej osobowości, czyli całości psychiki 

człowieka: ogół procesów i właściwości psychicz-

nych - intelektualnych, emocjonalnych. Aby tego 

dokonać należy zbudować z dzieckiem więź opartą 

na zaufaniu, miłości, akceptacji i wzajemnym sza-

cunku. Nie można bać się zaprzyjaźnić z dzieckiem, 

pozwolić mu mówić o jego troskach i problemach, 

które dla niego są wtedy bardzo istotne. Odrzuca-

jąc je, bagatelizując, tracimy ufność dziecka, które 

przychodzi do nas po poradę. 

Jak mówi Korczak: “Dziecko nie może myśleć «jak 

dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad 

poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy 

i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.”3 
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,,I NIC NAD BOGA”

Co powiedzieć młodemu człowiekowi, który ma 

10 – 13 – 17 lat? Przystąpił  on przecież do I Komu-

nii Świętej, biskup udzielił mu Sakramentu Bierz-

mowania. Poznał  zasady Dekalogu i przykazania 

kościelne,  mające wskazywać  sposób postępowa-

nia. Dlaczego tak się dzieje, że tylu młodych ludzi 

jest bardzo zagubionych? Mają problemy z nawią-

zywaniem relacji z rówieśnikami, trudno jest im 

porozumieć się z rodzicami, lekceważą obowiązki 

szkolne, a nawet popadają w konflikty z prawem 

np. pod wpływem używek.  Tak wielu jest samot-

nych z własnej woli, odizolowanych, nawet wyob-

cowanych, zamkniętych w sobie. I to nie tylko pan-

demia, ograniczenia w kontaktach czy rok nauki 

zdalnej wpłynęło na taką sytuację. Przyczyn takiego 

stanu rzeczy należy poszukiwać przede wszystkim 

w domu rodzinnym. Młodzież - ta młodsza czy ta 

starsza nie ma oparcia w rodzinach. Bardzo często 

rola rodzica ogranicza się do zapewnienia środków 

materialnych czy pytania: Jak tam w szkole? Pan 

Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przyjść do 

mnie”. Stąd przesłanie, że młodzi ludzie potrze-

bują naszego zainteresowania, bliskości, zapew-

nienia bezpieczeństwa, wyrozumiałości, wsparcia 

w pokonywaniu choćby najmniejszych problemów, 

z którymi nie umieją sobie poradzić. Bywa, że dla 

młodych ludzi rodzice nie są autorytetami, więc 

nie okazują im szacunku, pomocy. Dlaczego tak 

się dzieje? Jedną z przyczyn jest wykreowanie 

w mediach świata innego niż rzeczywistość. Kino, 

telewizja, a nade wszystko przekaz internetowy /

Instagram, Facebook/ tworzy świat np. wizerunku 

bez skazy, a to u młodego człowieka może wywo-

łać frustrację, poczucie niższości. Trudno zawsze 

wyglądać  idealnie, mieć najmodniejsze ubrania, 

cenną biżuterię, najlepsze wyniki w nauce, sukcesy 

na zawodach sportowych czy w konkursach… Nie-

którzy młodzi ludzi rywalizując ze sobą, zatracają 

się w szukaniu nowych  doznań. Często z cieka-

wości, by zaimponować, by być cool, by ,,spłoszyć 

nudę”. Gdzie wtedy jest system wartości wskazy-

wany przez rodziców, szkołę? A może to wtedy jest 

pierwsze  odejście od nakazu: „Kochaj bliźniego 

swego, jak siebie samego?” Jak traktują  zatem sie-

bie członkowie rodziny? Brak porozumienia z córką, 

z synem czy spieranie się, by szukać kompromisów, 

nowych rozwiązań  jest niejednokrotnie przyczyną 

osamotnienia młodych ludzi przy dokonywaniu 

przez nich wyborów. Jeśli nie mają możliwości 

wyjawić skrywanych dylematów, wtedy błądzą 

lub rady szukają w wirtualnym świecie, w sektach, 

w  subkulturach… Konieczne jest  podejmowanie 

prób porozumiewania się z młodymi ludźmi. Mają 

swą ambicje, jak każdemu trudno przyznać im się 

do błędów, ale właśnie oni mają prawo  popeł-

niać omyłki. Jeśli jest to możliwe, dajmy im drugą 

szansę, bo: ,,Błądzić jest rzeczą ludzką” /Sofokles/. 

Niepowodzenia wynikają z tego, że zapomina się 

o słowach św. Pawła ,,I nic nad Boga”. Wtedy warto 

zastanowić się Kim dla każdego z nas jest Bóg?

Babcia Kasia

W Oratorium Świętokrzyskim praca wychowawcza 

z dziećmi i młodzieżą zbudowana jest na Systemie 

Prewencyjnym św. Jana Bosko zwanym często sys-

temem zapobiegawczym. W przeciwieństwie do 

systemu represyjnego, opierającego się na udzie-

laniu kar, stosując System Prewencyjny staramy się 

używać wszystkich sposobów, by zapobiegać złu, 

już w jego początkach. Jak widać system ten, sto-

sowany przez pedagogów pomaga chronić dzieci 

i młodzież przed demoralizacją. Wzmacnia kształ-

towanie osobowości w oparciu o uniwersalne war-

tości, w tym wartości chrześcijańskie. Prawdziwym 

traktatem na temat Systemu Prewencyjnego jest 

życie i praca z młodzieżą św. Jana Bosko. System 

ten zbudowany jest na trzech filarach. Pierwszym 

filarem jest MIŁOŚĆ, bo jak mawiał św. Jan Bosko 

„Wychowanie jest sprawą serca”. Drugim filarem 

jest RELIGIA, bo wg księdza Bosko ostatecznym 

celem naszych działań wychowawczych ma być 

„ratowanie dusz”. Trzecim filarem jest ROZUM. 

Jest to Boży dar, którym powinien kierować się 

zarówno wychowawca jak i wychowanek. 

Sprawdzoną i niezachwianą metodą w pracy 

wychowawczej jest asystencja. Polega ona na 

obecności i towarzyszeniu dzieciom i młodzieży 

podczas gier, zabaw, podczas spędzania wolnego 

czasu. Czujna i nieustanna obecność wychowawcy 

wśród wychowanków w znacznym stopniu zmniej-

sza ryzyko budzenia się agresji i narastania konflik-

tów między rówieśnikami. Ponadto ogranicza lub 

eliminuje wulgarne słownictwo. Obecność wycho-

wawców pomaga kontrolować dobre zachowanie 

i sprzyja budowaniu dobrej i przyjaznej atmos-

fery. Oratorium Świętokrzyskie to dom z otwar-

tymi drzwiami. Wszyscy mogą czuć się w nim jak 

u siebie.

Ks. Krzysztof Pyzik SDB

SPOSÓB NA DOBRE WYCHOWANIE – SYSTEM PREWENCYJNY

Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021
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WOLONTARIAT W ORATORIUM 
– ŚWIADECTWA

Moja przygoda z Oratorium Świętokrzyskim miała 

swój początek w Szkole Podstawowej. Już jako 

dziecko uczęszczałam na zajęcia w placówce znaj-

dującej się na ul. 1Maja 57. Po pierwszej Komunii 

Świetej dołączyłam do Dziecięcego Podwórko-

wego Koła Różańcowego, które animował Ksiądz 

Łukasz Krysmalski. Brałam udział w różnych zaję-

ciach, wyjazdach integracyjnych, koloniach waka-

cyjnych i Savionaliach.

Od pięciu lat uczęszczam do placówki na ul. Gór-

niczej 64, gdzie w klasie trzeciej Gimnazjum zde-

cydowałam się na wolontariat. Od tej pory poma-

gam w organizacji czasu wolnego dzieciom. Wraz 

z wychowawcami przygotowujemy różne imprezy 

okolicznościowe. Biorę udział w spotkaniach 

wolontariuszy i animatorów.

Wolontariat w Oratorium sprawia mi dużo radości 

i daje ogromną satysfakcję. Cieszę się, że mogę 

pomagać innym, towarzysząc dzieciom i młodzieży 

podczas gier, zabaw, wycieczek. Pomagam także 

w przygotowaniach i organizacji półkolonii i kolo-

nii.  Mimo, iż początki moje w roli wolontariusza 

i animatorki były bardzo nieśmiałe nie żałuję czasu, 

który wówczas tam spędziłam. Dziś wiem, że to 

miejsce jest dla mnie ważne i czuję się w miejscu 

tym bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę pomagać 

i jestem z tego dumna.

Kinga Pietrułowska

Oratorium jest dla nas drugim domem. Ponieważ 

mieszkamy blisko tego miejsca, już jako uczennice 

Szkoły Podstawowej zaczęłyśmy uczęszczać do pla-

cówki na ul. 1 Maja 57. Jedną z nas przyprowadziła 

siostra cioteczna, a druga trafiła wraz z przyjaciół-

kami: Roksaną i Natalią. Od klasy ósmej zaczęły-

śmy uczęszczać na spotkanie organizowane dla 

wolontariuszy i animatorów. Do Oratorium zawsze 

możemy przyjść i w gronie super ludzi spędzić 

miło czas. Wychowawcy zawsze pomagają nam 

gdy mamy problem. Potrafią nas wysłuchać i dora-

dzić. Bardzo podoba się nam rola wychowawcy 

w świetlicy. Jako wolontariuszki, same staramy się 

pomagać dzieciom. Nasze zaangażowanie, polega 

na pomocy w organizacji czasu wolnego. Bardzo 

lubimy to miejsce i cieszymy się, że możemy poma-

gać innym.

Wiktoria Król, Natalia Stochmal

POZNAJ ORATORIUM – KRÓTKA 
CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA

Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko to dzieło 

wychowawcze dedykowane wszystkim dzieciom 

i młodzieży z uwzględnieniem środowisk uboż-

szych. Prowadzone przez Salezjanów, pedagogów, 

wychowawców, animatorów i wolontariuszy sta-

nowi znakomitą przestrzeń do integralnego roz-

woju: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, 

kulturalnego i duchowego. Biorąc pod uwagę 

długoletnią tradycję, Oratorium dla wielu miesz-

kańców naszego miasta posiada niezapomnianą 

wartość sentymentalną. Oratorium Świętokrzyskie 

jest dziełem kompaktowym. Składa się z dwóch 

placówek opiekuńczo–wychowawczych wspar-

cia dziennego. Budynek główny znajduje się przy 

ul. 1 Maja 57, filialny przy ul. Górniczej 64. W pracy 

wychowawczej i edukacyjnej dzieciom i młodzieży 

towarzyszą wychowawcy, animatorzy i wolonta-

riusze. W obydwu placówkach realizowany jest 

program wychowawczy. Podopieczni otrzymują 

systematyczną pomoc w nauce z przedmiotów. 

W placówkach prowadzone są zorganizowane 

zajęcia pozalekcyjne takie jak: muzyczne, pla-

styczne, sportowe i profilaktyczne. Każda z placó-

wek posiada kilka pomieszczeń przystosowanych 

do zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych.

Ks. Krzysztof Pyzik SDB

ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE 
– NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Oratorium Świętokrzyskie to przestrzeń dla dzieci 

i młodzieży. Bezpieczna przystań dla tych, któ-

rzy pragną, spokojnie, twórczo i w miłej atmos-

ferze spędzić czas wolny. Placówki otwarte są 

w dni robocze od poniedziałku do piątku: przy 

ul. 1 Maja  57 w godz. 14.00 – 19.00. Przy ul. Gór-

niczej 64 w godz. 13.00 – 18.00. W tym czasie pro-

wadzane są liczne zajęcia profilowane. Dodatkowe 

zajęcia, wyjścia i wyjazdy często organizowane są 

także w soboty. Odpowiadając na potrzeby dzieci 

i młodzieży oferta zajęć ciągle jest poszerzana 

i udoskonalana.

W pracy z dziećmi i młodzieżą dbamy, by panowała 

rodzinna atmosfera. Chociaż wiele zajęć odbywa 

się w grupach, kładziemy akcent na indywidualne 

podejście do każdego dziecka i młodego czło-

wieka. Naszym podopiecznym zwracamy uwagę 

na kulturę osobistą i słownictwo. Uczymy ich pra-

widłowego funkcjonowania w zespole. W rozmo-

wach z dziećmi i młodzieżą tłumaczymy im w jaki 

sposób mogą radzić sobie w sytuacjach trudnych. 

Gdzie i u kogo mogą znaleźć właściwą pomoc. Sta-

ramy się uczyć ich otwartości i radości. Pomagamy 

im odkrywać w sobie i rozwijać talenty, które posia-

dają. Podczas wakacji oprócz zajęć stacjonarnych 

organizujemy wycieczki krajoznawcze, półkolonie 

oraz kolonie w górach i nad morzem. Nasza tro-

ska o dzieci i młodzież jest najważniejsza, dlatego 

pracę, którą wykonujemy traktujemy jako specjal-

nie powierzoną nam misję.
Ks. Krzysztof Pyzik SDB

Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021



10 11

O
R

A
TO

R
IU

M
: K

O
LO

N
IE

 I W
YC

IEC
Z

K
IO

R
A

TO
R

IU
M

: K
O

LO
N

IE
 I 

W
YC

IE
C

Z
K

I

KOLONIA NAD MORZEM - 
OKIEM WYCHOWAWCY

Kolonia nad morzem to niesamowita przygoda 

dla dzieci, młodzieży i wychowawców. Byłam pod 

wielkim wrażeniem zaangażowania wszystkich 

uczestników w zabawy i inne atrakcje, które zorga-

nizowane były przez kierownika. To niesamowite 

kiedy widzisz uśmiech i radość na twarzach swoich 

podopiecznych. Ten wyjazd przekonał mnie jakich 

wspaniałych ludzi mamy dookoła. Mogę przyznać 

z czystym sumieniem, że jestem bardzo dumna ze 

swojej grupy. Potrafili zmobilizować się do działa-

nia, byli posłuszni i uważni. Słońce zachwycało nas 

każdego dnia, prawie codziennie korzystaliśmy 

z plaży, pod opieką ratownika mogliśmy cieszyć 

się gorącym piskiem i chłodną wodą. Nie martwili-

śmy się o nic, wszystko przebiegało z godnie z pla-

nem. Dla mnie jako wychowawcy bezpieczeństwo 

dziecka jest najważniejsze i dla tego dałam z siebie 

100% , żeby wszyscy czuli się zaopiekowani. Jestem 

wdzięczna Bogu za ten wyjazd, za poznanych ludzi, 

za to, że mogłam pełnić taką właśnie rolę.

Magdalena Rogula

NA POCZĄTKU BYŁY WYCIECZKI 
– CZERPIĄC ZE ŹRÓDŁA

Dzień 8 grudnia 1841 roku uważa się za początek 

pracy wychowawczo - duszpasterskiej św. Jana 

Bosko. W tym dniu w zakrystii kościoła św. Fran-

ciszka  w Turynie ks. Bosko spotkał się z młodym 

robotnikiem Bartłomiejem Garellim. Po krótkiej 

rozmowie i odmówieniu wspólnie jednego Zdro-

waś Maryjo, ks. Bosko zaproponował kolejne spo-

tkanie, na które zaprosił również kolegów Bartło-

mieja. Od tego się zaczęło. Z tygodnia na tydzień 

chłopcy przyprowadzali swoich kolegów i grupa 

szybko się rozrastała. Chłopcy odkrywali w młodym 

kapłanie przyjazne im serce i życzliwość, a oprócz 

tego ks. Bosko zawsze ofiarował im coś do jedze-

nia. Skromna przestrzeń konwiktu przy kościele 

św. Franciszka, gdzie mieszkał ks. Bosko przestała 

wystarczać na spotkania kiludziesięcioosobowej 

grupy chłopców. Ich dynamiczny temperament, 

głośne zabawy i śpiewy nie zyskiwały przychyl-

ności lokatorów i sąsiadów, dlatego ks. Bosko 

musiał szukać alternatywnego miejsca spotkań 

ze swoimi chłopcami. Nie posiadając materialnej 

bazy w postaci pomieszczeń zaczął organizować 

wycieczki poza miasto na peryferyjne łąki, gdzie 

chłopcy znajdywali przestrzeń do gry i zabawy. Ale 

nie tylko -  w programie każdej wycieczki był czas 

na modlitwę i spowiedź. Przez kolejne niemal 5 lat 

ks. Bosko prowadził tzw. „Oratorium Wędrowne” 

na łąki do lasów a w słotne i zimne dni do turyń-

skich kościołów i cmentarnych kaplic. Nieustannie 

poszukiwał miejsca na stałe lokum. Znalazł je na 

niewielkiej łące z niską szopą usytuowanej  w dziel-

nicy Valdocco, niespełna 2 km od centrum Turynu. 

Z roku na rok Oratorium rozwijało się, przybywało 

chłopców, powstawały nowe pomieszczenia dla 

chłopców szkoły, internaty kościół. Solidna baza 

materialna nie przeszkodziła w organizowaniu licz-

nych wycieczek poza miasto. Najczęściej chłopcy 

wraz z wychowawcami udawali się na wzgórze 

Kaucynów, gdzie została wybudowana okazała 

Bazylika Superga. Usytuowana 400 metrów ponad 

Turynem otoczona pięknymi lasami stanowi po 

dzień dzisiejszy doskonałe miejsce na rekreację 

i wypoczynek. Chłopcy z Oratorium Valdocco mieli 

również możliwość przeżycia obozów wakacyjnych. 

W tym celu wraz z ks. Bosko udawali się pieszo do 

jego rodzinnej miejscowości odległej o 30 km od 

Turynu.  Tam znajdowali gościnę w domach braci 

ks. Bosko, którzy byli rolnikami. Wśród pól i winnic 

Castelnuovo nabierali sił do podjęcia obowiązków 

w kolejnych miesiącach swego życia. Możemy więc 

powiedzieć, że działalność Salezjanów związaną 

z organizacją akcji wyjazdowych dla dzieci i mło-

dzieży znajduje swoje źródło u samego początku 

dzieła Salezjańskiego.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB

...ciąg dalszy ze str. 10

...ciąg dalszy na str. 11
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Lato, to dla wielu jedna z najbardziej wyczeki-

wanych i ulubionych pór roku. Najdłuższe dni, 

skąpane słońcem i ciepłym podmuchem wiatru. 

Z oddali widać już wakacje. Wielu zaplanowało 

wypoczynek w ramach wolnego od szkoły i pracy. 

Niektórzy z dużym wyprzedzeniem zarezerwowali 

doskonałe miejscówki w hotelach, pensjonatach 

czy na kempingach. Obecnie bardzo modny stał 

się karawaning. Młodzież chętnie wybierała obozy 

harcerskie, sportowe i rekreacyjne. Byli miłośnicy 

morza i gór oraz tacy, którzy wypoczywali z dala 

od przeraźliwego zgiełku, gdzieś na łonie natury, 

nad mazurskimi jeziorami. Dzieci wyjeżdżały na 

kolonie. Chętnie brały też udział w zorganizo-

wanych przez nas akcjach stacjonarnych. W tym 

roku także udało się nam przeprowadzić kilka 

półkolonii, podczas których uczestnicy zwiedzili 

ciekawe miejsca, brali udział w turniejach sporto-

wych, grach i zabawach zespołowych oraz tańcach 

integracyjnych. Zwieńczeniem każdego dnia był 

wspólny posiłek, krótkie podsumowanie i modli-

twa na zakończenie.

Nasze przygotowania do wakacji rozpoczynają 

się już zimą. Szukamy i rezerwujemy odpowiedni 

ośrodek w ciekawym miejscu. Najlepiej nad 

samym morzem albo w górach. Oczami wyobraźni 

próbujemy dostrzec malowniczą trasę na kilku-

dniową wycieczkę rowerową oraz spływ kajakami. 

Wszystko po to, by być gotowym na czas i złożyć 

ciekawą propozycję dzieciom i młodzieży, z któ-

rymi na co dzień pracujemy albo tym, którzy chęt-

nie dołączą, bo słyszeli, że w ubiegłym roku na 

nami było super.

Dobrze przygotowane i poprowadzone akcje 

kolonijne lub klasyczne turnusy stacjonarne są 

gwarantem udanego wypoczynku oferowanego 

dzieciom i młodzieży w gro-

nie rówieśników. Stanowią 

też doskonałą okazję 

do wspólnej zabawy, 

otwarcia się na innych, 

przełamywanie barier 

i wspólną integrację.

Jako Oratorium Świę-

tokrzyskie również 

przełamaliśmy pewien schemat organizacyjny 

i tego lata wybraliśmy się wraz z dziećmi i mło-

dzieżą na kolonię do Krynicy Morskiej. Od samego 

początku rodziły się pytania, czy pomysł wyjazdu 

nad polskie morze spotka się z zainteresowa-

niem. Jak się potem okazało propozycja wyjazdu 

została bardzo dobrze odebrana. Stacjonowaliśmy 

w Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowym prowa-

dzonym przez Siostry Katarzynki. Lokalizacja była 

znakomita. Po wyjściu z ośrodka szerokim trotu-

arem w linii prostej mieliśmy 200 metrów do morza. 

Warunki mieszkaniowe bardzo fajne, dostosowane 

do potrzeb grup zorganizowanych, Na terenie 

budynku znajdowała się stołówka, na której spo-

żywaliśmy posiłki, kaplica, gdzie gromadziliśmy 

się na wspólnych modlitwach i Mszach Świętych 

oraz świetlica, bardzo przydatna do wspólnych 

zabaw integracyjnych i dyskotek. Chociaż mieli-

śmy wystarczająco dużo miejsca w budynku, więk-

szą radość sprawiało nam przebywanie na plaży, 

kąpiele morskie, tańce integracyjne i zabawy na 

świeżym powietrzu.

Nieodłącznym elementem wyjazdów kolonijnych 

jest turystyka krajoznawcza. Mając do dyspozycji 

własny autokar odwiedziliśmy Centrum Promocji 

Regionu w Szymbarku, skwer Kościuszki w Gdyni 

i Gdańską Starówkę. Skoro pobyt nad morzem, to 

obowiązkowo rejs statkiem. Zdecydowaliśmy się 

na rejs po Mierzei Wiślanej.

Turnus trwał osiem dni. Wraz z kadrą wycho-

wawczą, opieką medyczną i duszpasterską grupa 

liczyła 52 osoby. Dla niektórych, wyjazd ten był 

pierwszą okazją do zapoznania się z morzem i nad-

morskim klimatem. Wszystko co dobre, niestety 

szybko się kończy. Nasz turnus również szybko 

minął. Wsłuchując się w głos uczestników dowie-

dzieliśmy się, że zabrakło kilku dni. Grupa zaczęła 

się poznawać oraz integrować. Klimat wzajemnej 

otwartości i radości udzielał się każdemu. Trochę 

żal, że tak szybko zleciało. Ciężko było żegnać się 

z morzem i wracać do domu. Na pociechę pozo-

stały pamiątkowe zdjęcia, wspomnienia i jasne 

deklaracje, że za rok znowu jedziemy razem. Wró-

ciliśmy wypoczęci, uśmiechnięci i zadowoleni.

Ks. Krzysztof Pyzik SDB

KOLONIE I PÓŁKOLONIE – WYPOCZYNEK I INTEGRACJA

Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021
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Moje przygotowanie do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania zaczęło się w 2019 roku – gdy byłam 

w siódmej klasie. Na początku nie wiedziałam czym 

jest Bierzmowanie. Dzięki mojej katechetce, pani 

Magdalenie Jędrzejczyk oraz księdzu Krzyszto-

fowi Pyzikowi, którzy przygotowywali mnie do tej 

wyjątkowej uroczystości zrozumiałam czym jest 

ten Sakrament i co oznacza jego przyjęcie. Niestety 

pod koniec klasy siódmej zaskoczyła nas pandemia 

i byliśmy zmuszeni tymczasowo wstrzymać nasze 

co dwutygodniowe spotkania odbywające się w sali 

Oratorium. Był to czas trudny i niepewny. Rodziły się 

pytania co z dalszym staraniem się o przyjęcie tegoż 

Sakramentu. Po pewnym czasie sytuacja nieco się 

uspokoiła. Nasze spotkania wznowiliśmy w klasie 

ósmej. Sumiennie braliśmy udział we Mszach Świę-

tych i Nabożeństwach w zależności od pory roku 

i kalendarza  liturgicznego. Nim się  zorientowałam 

rozpoczął się miesiąc maj, tym samym rozpoczął 

się okres zdawania pytań oraz prób. Wtedy także 

przyszedł czas na decyzję o wyborze imienia. Miało 

to być imię świętego patrona, z którego biografią 

trzeba nam  się było dobrze zapoznać. Był to dla 

mnie dość trudny wybór. W końcu zdecydowałam 

się na imię Rita. Jej życiorys mocno mnie zainspi-

rował. Pierwszy stres pojawił się podczas czuwania 

w kościele w przeddzień Bierzmowania. Wtedy 

też odczuwałam wielką radość z nadchodzącej 

uroczystości. Pamiętam emocje, które ogarnęły 

mnie w trakcie tej ważnej chwili. Pamiętam także 

moment, w którym Bp Jan Piotrowski udzielał 

mi Sakramentu Bierzmowania nadając mi nowo 

wybrane przeze mnie imię. Cała ceremonia przy-

jęcia Sakramentu Bierzmowania była wzniosłym 

wydarzeniem i wielkim przeżyciem, które na długo 

pozostanie w mojej pamięci.
Marcelina Skowronek

Moja przygoda z pielgrzymką rozpoczęła się w 

2016 r. w wieku 16 lat i trwa do dziś. Do pójścia 

na Pieszą Pielgrzymkę namówił mnie mój brat. 

Nie byłam zadowolona z tego pomysłu. Jak to 

inni mówią wszystko dzieje się po coś. Podczas tej 

drogi poznałam wielu ludzi i wiele historii, które 

nie mieściły mi się w głowie. Postanowiłam sobie 

obrać jakiś cel – intencje, jak właśnie ci wszyscy pąt-

nicy. Codziennie czułam, że mój bagaż się powięk-

sza i jest coraz cięższy. Podczas drogi spotykaliśmy 

również życzliwych ludzi , którzy chętnie przygoto-

wywali dla nas posiłki. Dawało mi to siłę i nadzieję, 

że warto iść, mimo, że już brakuje sił. Nigdy nie 

zapomnę mojego pierwszego wejścia na Jasną 

Górę. Łzy same napływały mi do oczu, dreszcze roz-

chodziły się po całym ciele, nagle moje zwątpienie 

zniknęło, pojawiło się oblicze Matki Jasnogórskiej 

i nic więcej nie było mi potrzebne. Tak też jest do 

dziś. Nie wyobrażam sobie sytuacji, bym mogła nie 

wyruszyć na pielgrzymi szlak, tym razem dziękując 

Jej za wysłuchane intencje. Jedna z nich zmieniła 

moje życie i mojej rodziny. Pozwolę sobie przyto-

czyć słowa, które wypowiedziałam podczas udzie-

lania wywiadu na tegorocznej 40tej Pieszej Piel-

grzymce, której hasło brzmiało – „JESTEM TYLKO 

DLA CIEBIE”. Zapytano mnie wówczas – czym jest 

dla mnie pielgrzymka, bez zastanowienia odpo-

wiedziałam: To jest najlepszy czas w moim życiu, 

o jakim mogę w sumie powiedzieć, bo to co tutaj 

na pielgrzymce przeżywam jest nie do opisania, 

to jakich ludzi spotkałam i spotykam, jakie przyjaź-

nie nawiązałam, czego się nauczyłam dzięki piel-

grzymce, to jest coś pięknego.  Nie jestem jedyną 

osobą, która ma takie odczucia, wielu naszych 

parafian również bierze w niej udział. Szlak pieszy 

jest mi bardzo dobrze znany, dlatego w tym roku 

postanowiłam wybrać się również na pielgrzymkę 

rowerową, która wygląda podobnie jak piesza. 

Różni się jedynie ilością dni oraz trasą. Rowerem 

pokonaliśmy 270 km w 4 dni. Było bardzo dużo 

czasu na kontemplacje, każdy skupiał się na drodze, 

jechaliśmy „gęsiego” aby nie stwarzać zagrożenia 

na jezdni. Gdy dotarliśmy do celu, wszyscy odczu-

waliśmy obecność Matki Bożej. Gdyby ktoś kiedyś 

zapytał mnie dlaczego wierzę i skąd się bierze moja 

wiara , pierwsze co bym powiedziała: weź swój ple-

cak i chodź ze mną na pielgrzymkę, a dowiesz się 

czym jest wiara i skąd się ona bierze. Rowerowa czy 

piesza - owoce zbieram te same, trud pokonywa-

nia przeszkód, zmierzania się z samą sobą – tego 

właśnie się nauczyłam. Maryja to Matka mojego 

wezwania, pomaga mi miłować wolę Boga. Temat 

pielgrzymki to temat rzeka, ale wiem jedno: „Bo 

tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, nikt nie 

wie dokąd pójdą za wolą Twą”.

Magdalena Rogula

PIELGRZYMIM SZLAKIEM – KSZTAŁTOWANIE DUCHA

BIERZMOWANIE – ŚWIADOMY WYBÓR
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SPORT A WYCHOWANIE – 
KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU

Powszechnie używane hasło „sport to zdrowie” 

zawiera w sobie znacznie głębszą ideę sportu 

rozumianego często jedynie jako ruch. W dobie 

coraz większego konformizmu i zmieniającej się 

wraz z nim ludzkiej mentalności oraz kultury bycia 

i działania, sport staje się drugą naturą człowieka. 

Dla wielu codzienność bez sportu jest wręcz nie do 

zaakceptowania, a wszystko po to by się zrelakso-

wać, poprawić kondycję, sylwetkę, zadbać o własne 

zdrowie. Wysiłek fizyczny wyzwala w ludzkim ciele 

endorfiny odpowiedzialne za dobre samopoczu-

cie. Ale czy to jedyne zalety sportu rozumianego 

jako ruch oraz zdrowy tryb życia? 

Wartość sportu
Sport jest podstawą w pracy wychowawczej i ogól-

norozwojowej człowieka, szczególnie młodego. 

Postawmy zatem pytanie: w jaki sposób może 

być skutecznym narzędziem wychowawczym? 

Powołana dwadzieścia osiem lat temu Salezjań-

ska Organizacja Sportowa SALOS CORTILE KIELCE 

służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwi-

janiu talentu sportowego. Działania wychowawcze 

i szkoleniowe oparte są o system pedagogiczny 

zwany Systemem Prewencyjnym św. Jana Bosko. 

Ksiądz Bosko, dziewiętnastowieczny włoski kapłan 

był znakomitym obserwatorem życia, posiadał 

wielką empatię i wrażliwość społeczną. Poświęcił  

całe swoje kapłańskie życie służbie młodym, dla 

których niejednokrotnie był ojcem i nauczycielem. 

Słusznie zauważył, że rozwój fizyczny dokonujący 

się poprzez zabawę i sportową rywalizację stanowi 

nieocenioną wartość w procesie wychowania. 

Sport kształtuje charakter młodego człowieka, dys-

cyplinuje, uczy obowiązkowości, stwarza okazję do 

radosnego przebywania w grupie, uczy współpracy 

i odpowiedzialności. Sport to przestrzeń, w której 

kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Sportowa pasja
Kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży 

w oparciu o sport to proces złożony. W znacznej 

Wzloty i upadki
Sportowe rozgrywki, w których regularnie biorą 

udział nasi podopieczni dają dzieciom i młodzieży 

doskonałą okazję, by oswoić się ze zjawiskiem 

zdrowej rywalizacji. Każde doświadczenie niesie ze 

sobą naukę. W przypadku wygranej budzi radość 

z sukcesu. Przegrana kształtuje postawę przyjmo-

wania porażek. Stanowi swoistą trampolinę do 

przełamywania własnych słabości i wzbijania się na 

wyżyny nowych możliwości.

Sportowa radosna alternatywa
Do udziału w zajęciach organizowanych przez Salos 

Cortile Kielce zaproszeni są wszyscy, dla których 

sportowe zmagania stanowią podstawę dobrego 

humoru i dobrej zabawy. Znane są problemy dzieci 

i młodzieży spędzających długie godziny przed 

komputerem. Aktywność fizyczna jest pewnym 

przeciwieństwem dla wirtualnego świata, w który 

niestety ucieka coraz więcej ludzi młodych. Sport 

obecnie postrzegany jest jako jedna z niewielu 

przestrzeni, w którą dzieci i młodzież jeszcze się 

garną. Wobec tego: zamiast komputera boisko! 

Zajęcia prowadzimy w duchu chrześcijańskiej 

radości i optymizmu. Czujemy się odpowiedzialni 

za młodzież, dlatego chcemy ją wychowywać do 

odpowiedzialności, postaw moralnych i współ-

działania dla dobra wspólnego. Radość na boisku 

pomaga pozbywać się stresu i agresji, a to przynosi 

korzyści dla wszystkich. Utrzymujemy dobre kon-

takty z rodzicami zawodników i zawodniczek, taka 

współpraca pozwala właściwie oddziaływać na 

dzieci i młodzież. Dzięki temu staramy się budować 

radosny „dom” w naszym stowarzyszeniu. Właści-

wie rozumiany sport jest znakomitym narzędziem 

wychowawczym dzieci i młodzieży. W oparciu 

o sport można przekazać liczne szlachetne war-

tości. A to jest czymś znacznie większym niż tylko 

sprawnością fizyczną. 

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe  infor-

macje o prowadzonych przez nas działaniach 

dostępne są na stronie: saloskielce@sdb.krakow.pl

Ks. Karol Romankiewicz SDB

mierze zależy on od wychowawcy, instruktora 

i trenera, który wykonuje swoją pracę z pasją 

i poświęceniem. Wartość dodaną w pracy mają sta-

rannie dobrane metody wychowawcze oraz klimat 

zaufania i radości. Kompetentny i zaangażowany 

w proces wychowawczy i szkoleniowy wycho-

wawca, instruktor i trener ma dużą szansę, stać 

się autorytetem dla swoich podopiecznych. Mło-

dzi potrzebują niekwestionowanych autorytetów 

w kształtowaniu własnej osobowości i rozwijaniu 

sportowej pasji. Nasza działalność to pieczołowicie 

podejmowane starania o integralny rozwój mło-

dego człowieka: psychiczny, fizyczny intelektualny 

i duchowy. Należy podkreślić indywidualne podej-

ście do każdego podopiecznego i jego rodzica. Dzia-

łalność oparta jest o ścisłą współpracę ze szkołami, 

ośrodkami wychowawczymi, parafiami i uczelniami 

wyższymi. Rzetelne przygotowanie prowadzo-

nych zajęć i starannie zorganizowany czas wolny 

w oparciu o treningi, turnieje i mecze ligowe to 

kształtowanie w dzieciach i młodzieży właściwych 

odruchów, cech indywidualnych i postaw społecz-

nych. Podczas treningów zwracamy szczególną 

uwagę na zachowanie zawodników i zawodniczek. 

Treningi, turnieje i mecze ligowe to znakomita 

przestrzeń, by poznać prawdziwe oblicze młodego 

człowieka.

Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021
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Nieprzypadkowo hasłem lizbońskich Światowych 

Dni Młodzieży 2023 są słowa ,,Maryja wstała 

i poszła z pośpiechem’’ (Łk 1,39). To zdanie zaczerp-

nięte z Nowego Testamentu przywodzi mi na myśl 

obraz zatytułowany ,,Maryja Gwiazda Nowej Ewan-

gelizacji’’, który namalowała Dinia Bellotti w lipcu 

1992 roku na prośbę pp. Jana Pawła II. Jan Paweł II 

wielokrotnie przyzywał jej orędownictwa w swoich 

dokumentach jako Maryję Gwiazdę Nowej Ewan-

gelizacji i jej zawierzył to wyjątkowe dzieło, które 

wyznacza drogę Kościoła na obecny czas. Powie-

dział także: „Potrzebna jest ikona wraz ze specjalną 

modlitwą, stanowiące środek przekazu dla propa-

gowania jej kultu i zawierzenia”. Obiecał równocze-

śnie, że sam ją napisze. Podczas audiencji general-

nej w dniu 21 października1992 roku, ikona została 

pobłogosławiona przez Jana Pawła II. W listopa-

dzie 2008 roku, papież Benedykt XVI ukoronował 

ikonę Maryi Gwiazdy Ewangelizacji. Na pierwszym 

planie znajduje się Maryja, ale jest zupełnie inaczej 

przedstawiona niż zazwyczaj można ją zobaczyć. 

Na tym obrazie ukazano ją jako młodą kobietę, 

wygląda ona przeciętnie. Ma na sobie biało - nie-

bieską szatę, z długimi rękawami, która sięga jej 

do ziemi. W swych ramionach trzyma niemowlę - 

Jezusa. Jedynym nadzwyczajnym elementem tego 

obrazu są złote aureole nad głowami obu postaci. 

Pod każdym innym względem scena wygląda jak 

wyjęta z dnia codziennego. Maryja z dzieciątkiem 

stoi w progu i choć ciało ma skierowane do wyjścia, 

głową jest obrócona w naszą stronę. Również mały 

Jezus podąża za wzrokiem swej mamy. Spojrze-

nie obojga jest wyczekujące, młoda kobieta zdaje 

się jakby wyrazem twarzy oraz postawą pytała: 

Idziesz ze mną? Czy idziesz ze mną za Jezusem? - 

to pytanie nasuwa się w mojej głowie, gdy patrzę 

na te młodą Maryję. Widzę w Niej moją rówieśnicę 

i przyjaciółkę. Chcę ruszyć za nią do Boga. Ona już 

wybrała Stwórcę i choć nie była to łatwa decyzja, 

cała oddała się Jemu i chce pomóc każdemu z nas 

do Niego dojść. Nieważne jest to, jak wygląda Twoja 

wiara, czy może myślisz, że nie jest wystarczająca, 

by dołączyć do uczestników przygotowujących się 

do ŚDM 2023. Istotne jest, czy chcesz w Swoim 

życiu Boga. Może to jest dobry moment, by wstać 

z kanapy i wyjść ze swojej strefy komfortu. Wyjść 

na spotkanie Bogu. Gorąco Cię do tego zachęcam 

i zapraszam. Czekamy na Ciebie jak Maryja z wyżej 

opisanego obrazu. Dołącz do nas, byśmy wspólnie 

ruszyli na ŚDM. W najbliższym czasie będą publi-

kowane informacje o spotkaniach przygotowują-

cych do tego przedsięwzięcia. Możesz ich szukać 

na oratoryjnym facebooku, bądź w Oratorium przy 

ul. 1 Maja 57. Razem z Maryją czekamy na Ciebie, 

by razem z Nią iść do Boga. Zatem, czy wstaniesz 

z kanapy?
Julia Śliwa

PRZED WYJAZDEM NA ŚDM 2023 
– FORMACJA RELIGIJNA

Rekolekcje zostały zorganizowane dla liderów 

grup, przygotowujących się do wyjazdu na Świa-

towe Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się 

w Lizbonie w 2023 roku. Choć należę do tej wspól-

noty z początku nie planowałam na nie jechać. Do 

udziału namówił mnie ksiądz, ale zgadzając się 

nie do końca nie czułam potrzeby wyjazdu. Teraz 

wiem, że czas spędzony wśród Salezjanów, a nade 

wszystko z Bogiem był mi potrzebny. Dał mi nowe 

siły oraz zapas motywacji do tego, by ruszyć z przy-

gotowaniami na ŚDM-y. Podczas rekolekcji uczest-

niczyliśmy w pracach w grupach, dzięki którym 

uczyliśmy się jak planować spotkania, wspólnie się 

modlić i prowadzić modlitwę z innymi oraz jakie 

cechy powinien mieć lider. Najciekawszy jednak 

wydał mi się Kerygmat. Kerygmat to kwintesen-

cja ewangelizacji, historia tego jak Bóg nas kocha. 

Duchowni podczas rekolekcji prowadzili dla nas 

wykłady w oparciu o Biblię. W głowie najbardziej 

utkwił mi fragment Pisma Świętego z wykładu kl. 

Łukasza o Cudzie w Kanie Galilejskiej. Brzmi on 

następująco:

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilej-

skiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele 

także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 

Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja 

sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 

moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zrób-

cie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam 

sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydow-

skich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 

dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie 

stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście sta-

roście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem - nie 

wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, któ-

rzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego 

i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia naj-

pierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 

zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to począ-

tek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Obja-

wił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego 

udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.’’ 

(J2,1-11)

Bardzo spodobała mi się interpretacja tego frag-

mentu przez kleryka. Powiedział, że to my tak 

naprawdę jesteśmy stągwiami, a Jezus nas napeł-

nia, jeśli oczywiście tego chcemy. I co najważniej-

sze wypełnia nas po brzegi, nie tylko do połowy 

albo i mniej, wypełnia aż po same brzegi. Właśnie 

tak czuję się, odkąd wróciłam z rekolekcji. Czuję się 

przepełniona Bogiem oraz zapałem i motywacją do 

pracy, do której mnie wezwał.
Julia Śliwa

WSTAŃ Z KANAPY! – POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEJ MOTYWACJI

Orator Świętokrzyski nr 1 (201) wrzesień 2021



„Tyś jest Syn mój miły.
Ciebiem upodobał sobie”
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KĄCIK MALUCHA
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CUDowne życie Pana Jezusa Słabszemu pomagaj, przyznaj się do złego.
Kochaj ludzi wkoło, jak siebie samego.
Takie przykazania Pan Jezus przekazał.
W przypowieściach uczył i wielu nawracał.

Wszedł Jezus na górę ze swymi uczniami
I widział tłum ludzi siedzących grupami.
Dla nich więc rozmnożył 2 ryby, 5 chlebów
Nakarmił osoby mocą swoich cudów.

Nad rzeką Jordan w pięknej Galilei
Odmienił się los ludzi w jednej chwili.
Pan Jezus wodą tam został ochrzczony
I głosem Boga z nieba wyróżniony.

Nauczał Pan Jezus ludzi nad jeziorem.
Zobaczył rybaków z sieciami wieczorem.
Piotra i Andrzeja mianował uczniami.
Wędrował z dwunastoma apostołami.
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Tekst: Kazimiera Bielas, Ilustracje: Jolanta Tutaj
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Niezwykłe zdarzenia ludzi ciekawiły,
Które Jezusowi sławy przysporzyły.
Mocą Boską leczył, kalectwa pozbawiał.
Ślepcom wzrok przywracał i niemych uzdrawiał.

Żeglował Pan Jezus po morzu z uczniami.
Płynęli w czas burzy małymi łódkami.
Uczniowie ze strachem o życie się bali.
Jezus więc uciszył burzę i szum fali.

Maryja i Marta płakały w żałobie,
Ich brat Łazarz umarł, 4 dni był w grobie.
Jezus mocą Boską ożywił zmarłego,
I w Jezusie poznano Syna Bożego.

Wziął Jezus na górę na modlitwę z rana,
Jakuba i Piotra i młodszego Jana.
Ukazał im siebie w Boskim majestacie,
I rozległ się głos Boga: „Jego słuchajcie”.




