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Stojąc u progu przepięknej Tajemnicy  
Bożego Kochania 

życzę, 
aby Boże Dzieciątko otuliło Was swoją Miłością i troską 

i pobłogosławiło każdą chwilę Nowego Roku. 
Życzę Wam 

radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, 
obfitości darów i mocy Ducha Świętego,  

pełni łask, pokoju 
i radości w Nowym 2012 Roku. 

 

 

ks. Jarek Staniszewski 

 
  

 



 

 

Z cyklu ks. Jarosław napisał… 

I Olimpiada Sportowa 

Szkolnych Kół Caritas 

diecezji opolskiej 
 

Hurrra!!! Szkolne Koła Caritas diecezji opolskiej mają już swoją olimpiadę sportową. 27 

października 2011 r. do pięknej hali sportowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Abp Jozefa 

Gawliny w Rudniku k. Raciborza przyjechały dzieci 

i młodzież z Opola, Kielczy, Żyrowej, 

Długomiłowic, Kędzierzyna-Koźla i Walec. 

Oczywiście gospodarze wystawili też swój zespół i 

ponad 70 wolontariuszy ze szkół podstawowych i 

gimnazjalnych  rywalizowało ze sobą w 10 

konkurencjach sportowych i sprawnościowych. Był 

tor przeszkód, rzut do celu, próby wytrzymałości, 

zespołowy skok w dal i bardzo efektowna sztafeta 

gwiaździsta. Nie zabrakło też konkurencji dla 

opiekunów, którzy musieli popisać się wiedzą o 

znanych, polskich sportowcach. Rywalizacja była 

zacięta i wyrównana, a doping gorący, bo niektóre 

zespoły przywiozły też swoich kibiców. W ogólnej 

punktacji zwycięstwo przypadło SKC z Publicznego 

Gimnazjum nr 8 w Opolu. Drugie miejsce zajęli 

zawodnicy SKC z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

w Kielczy. Trzecie miejsce zdobył jeden z 

najmłodszych, ale bardzo waleczny  zespół 

gospodarzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rudniku. Każdy zespół sportowy otrzymał 

ufundowane przez gospodarzy upominki i nagrody. 

Wielkie BÓG ZAPŁAĆ pani Danieli Stiebler, która 



 

 

opiekuje się SKC w Rudniku i panu Mariuszowi 

Kalecie – głównemu sędziemu i dyrektorowi szkoły 

za inicjatywę i organizację olimpiady. Dziękujemy 

ks. proboszczowi Piotrowi Spallek za ufundowanie 

posiłku dla zawodników i kibiców. Serdeczne Bóg 

zapłać opiekunom SKC, którzy zorganizowali i 

przywieźli sportowe zespoły SKC. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia I 

Olimpiady Sportowej SKC diecezji opolskiej. 

Ks. Jarosław Staniszewski 

 

Nasz felieton… 

 
Witam Was serdecznie, po długim ,,czasie 

niebytu „ jeżeli tak można powiedzieć                     

o niepisaniu. Cóż, jesień już w pełni, za oknami 

szaro, mgliście tylko patrzeć jak przyjdzie 

gnuśna zima . Aż chciałoby się jakiegoś cudu 

doświadczyć! A właśnie, jeżeli o cudach już 

wspomniałam, to natknęłam się na legendy 

związane z postacią  błogosławionego 

Czesława. Zaintrygowała mnie szczególnie ta 

ze snopem ognistym, dzięki któremu uciekli 

wrogowie nacierający na Wrocław , z którym 

nasz bohater był związany. Zaraz tez 

pomyślałam o tym snopie , który mógłby 

przepędzić , to co dla nas ……Ale od początku. 

 Czesław Odrowąż,  (ur. ok. 1175-80 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 lipca 1242 we 

Wrocławiu). Od 1963 r. jest patronem Wrocławia.                                                                                   

 Studiował w Krakowie i we Włoszech oraz prawdopodobnie w Paryżu. Następnie 

został kustoszem kolegiaty sandomierskiej i był znany biskupowi krakowskiemu Iwonowi 

Odrowążowi. Prawdopodobnie, tak jak św. Jacek, pochodził on z tej samej śląskiej rodziny 

Odrowążów. To właśnie biskup Iwo zabrał Czesława i Jacka do Rzymu, gdy udawał się w 

1218 z wizytą "ad limina" do papieża. W wyniku tej podróży Czesław wstąpił do 

dominikanów . W Rzymie bowiem spotkał św. Dominika, który zrobił na nim ogromne 

wrażenie, wskrzeszając zmarłego młodzieńca na oczach wielu świadków, który wcześniej 

stracił życie spadłszy z konia.                                                                                                        

Potem udał się w drogę powrotną do Polski, głosząc po drodze Słowo Boże. Założył klasztor 

we Fryzaku, w Austrii oraz w Pradze czeskiej. Następnie przybył do Wrocławia, gdzie 

sprawował posługę duszpasterską na Ostrowiu Tumskim.                                                          

W  1226 r. założył klasztor przy kościele św. Wojciecha, który otrzymał od biskupa 

Wrocławia Wawrzyńca i został jego pierwszym przeorem.                                                       

Odegrał też istotną rolę w czasie tatarskich najazdów, duchowo wspierając w 1241r. obronę 

zamku wrocławskiego.                                                                                                              
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Tradycja przekazała opowieść o cudzie, który zdarzył się za sprawą błogosławionego. Po jego 

gorliwej modlitwie na niebie pojawiła się ognista kula, lub według innych przekazów słup 

ognia lub zorza, która przestraszyła nieprzyjaciela. Niektóre źródła opisują jakoby Tatarzy 

mieli uciec na sam widok ognistej kuli, inne podają, że kula ich rozgromiła. Dlatego 

atrybutami bł. Czesława są krzyż misyjny, kielich, otwarta Ewangelia, laska pielgrzyma, lilia, 

monstrancja, puszka z komunikantami, różaniec. Jego wspomnienie przypada w Polsce na 

dzień 20 lipca.                                                                                                                          

Inne legendy, opisujące cuda dokonane przez błogosławionego, przypisują mu,  wskrzeszenie 

tydzień po śmierci zmarłego dziecka. Miał również cudownie przekroczyć rzekę Odrę. Kiedy 

nie znalazł przewoźnika, który by go przeprawił, rzucił swój płaszcz i przedostał się na nim    

na drugi brzeg.                                                                                                                          . 

Atrybutami bł. Czesława są krzyż misyjny, kielich, otwarta Ewangelia, laska pielgrzyma, 

lilia, monstrancja, puszka z komunikantami, różaniec. Jego wspomnienie przypada w Polsce 

na dzień 20 lipca.                                                                                                                           

Po śmierci w 1242 pochowany został w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha 

we Wrocławiu. Jego beatyfikacji dokonał w 1713 papież Klemens XI. 

 Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam postać błogosławionego 

Czesława, a niektórzy zapewne dowiedzieli się czegoś nowego. Pozdrawiam serdecznie 

 

                      

                                               Magdalena Zawadzka SKC K-Koźle 
 

Chrześcijański kącik 

muzyczny  

Deus Meus  

Deus Meus - polska grupa muzyczna 

grająca muzykę chrześcijańską z 

gatunków soul, funk i reggae. Ważne 

miejsce w repertuarze zajmuje też 

muzyka liturgiczna, którą grupa 

wykonuje podczas Mszy św. 

Zespół zawiązał się w 1994 podczas 

spotkania muzyków chrześcijańskich w 

Ludźmierzu. Założycielami byli 

pochodzący z Kamienia Pomorskiego 

Ewa Feret, Hubert Kowalski oraz ze 

Szczecina Ancilla Krysmalska i 

Franciszka Godlewska oraz ich opiekun 

duchowy O. Andrzej Bujnowski. Z 

muzykami współpracę podjęli Mietek 

Szcześniak oraz Marcin Pospieszalski, 

który stał się też aranżerem i 

producentem płyt zespołu. 

Pierwszą płytę Hej, Jezu! (1995) wydało 

krakowskie wydawnictwo "M". Parokrotnie wznawiana stała się jedną z pierwszych na 
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polskim rynku płyt muzyków chrześcijańskich i sprzedała się w nakładzie ponad 50 tys. 

egzemplarzy. Rok później zespół wydał Słońce nagle zgasło (1996) z polskimi pieśniami 

wielkopostnymi. 

W następnych latach ukazywały się nowe płyty: Jezus zwyciężył (1997) (z grupą Oweyo), 

Mój Jezus (1997), Chwała Barankowi (1998) oraz Jahwe (2002). Z zespołem grali gościnnie 

m.in. Robert Amirian, dzieci z Arki Noego, Tomasz Budzyński, bracia Golec, Mietek 

Szcześniak i Michał Kulenty.  

 
Daria Złota i Ewelina Janiszewska SKC K-Koźle 

 
 
Relacja z Pielgrzymki wolontariuszy Caritas do Trzebnicy 
 
 

     Trzecia pielgrzymka SKC do Trzebnicy 

Po raz trzeci w naszej krótkiej historii 

pojechaliśmy na pielgrzymkę do 

Trzebnicy. Pojechaliśmy razem z naszym 

parafialnym zespołem Caritas Jasiona, 

PZC Zdzieszowice i SKC Zdzieszowice. 

Program naszej pielgrzymki był 

następujący: 

- Msza Św. w Bazylice św. Jadwigi której 

przew. ks. biskup prof. dr hab. J. Kopiec z 

Opola 

- posiłek u sióstr Boromeuszek w 

klasztorze 

- konferencja – ks. dr Marcin Brzeziński 

z-ca dyrektora Caritas Polska z Warszawy 

- droga krzyżowa w lesie bukowym  

Z racji tego że konferencje wygłosił ks. dr 

Marcin Brzeziński nie było oddzielnego 

spotkania SKC. Konferencja była wspólna 

dla PZC i SKC. Na zakończenie 

pielgrzymki błogosławieństwo dyr. 

Caritas ks. Arnolda i księży którzy byli 

obecni na tej pielgrzymce. Wróciliśmy 

szczęśliwi, dziękujemy wszystkim 

uczestnikom pielgrzymki za udział i miłą 

atmosferę. 

 

Helga Skrzypek  

opiekun SKC Żyrowa 

 

 
 
 



 

 

Relacja z udziału w  Forum Młodych Wolontariuszy SKC            
w Częstochowie 
  
21 września 2011 r. około 1800 
młodych wolontariuszy ze Szkolnych 
Kół Caritas (SKC) z całej Polski 
przybyło na Jasną Górę, aby wziąd 
udział w I Ogólnopolskim Forum 
Wolontariuszy SKC. Diecezję opolską 
reprezentowało 56 wolontariuszy 
wraz z opiekunami z Naroka, Kielczy, 
Nysy, Zębowic, Walec, Zdzieszowic, 
Żyrowej i Opola. Caritas Polska 
zaprosiła młodzież do Częstochowy, 
aby wspólnie modlid się i 
podsumowad dorobek pracy SKC. 
Pierwsze Szkolne Koło Caritas 
powstało 8 września 1995 r. w II LO w 
Rzeszowie. Pięknie o tym wydarzeniu 
opowiadali zgromadzonym 
opiekunowie i członkowie tego koła: 
Wojciech Żyłka, Magdalena Pocałuo – 
Dydycz i siostra Dawida Ryll. Od 
tamtego momentu dzieło rozrosło się 
ogromnie. W chwili obecnej w Polsce 
istnieje 2661 SKC angażujących 3813 
opiekunów i 54 396 wolontariuszy. Za 
owocną pracę młodych wolontariuszy 
i odważne głoszenie Ewangelii 
serdecznie dziękował metropolita 
warszawski Kardynał Kazimierz Nycz, 
który wraz z metropolitą 
częstochowskim Abp Stanisławem 
Nowakiem , Ks. Marianem Suboczem, 
dyrektorem Caritas Polska i  wieloma 
zgromadzonymi kapłanami 
sprawował w intencji Szkolnych Kół 
Caritas Eucharystię w Kaplicy 
Jasnogórskiej. Po komunii, młodzi 
wolontariusze złożyli Matce Bożej 
przed Jej jasnogórskim wizerunkiem 
akt zawierzenia. Następnie 
odprawiona została Droga Krzyżowa 
na Wałach, w której powierzono 
cierpiącemu Chrystusowi Kościół, 
wszystkich potrzebujących, chorych 
oraz całe młode pokolenie. Drogę 



 

 

Krzyżową przygotowali i poprowadzili 
ze swymi kapłanami wolontariusze z 
diecezji warszawskiej. Ważnym 
wydarzeniem forum była Godzina 
Świadectw, w której redaktor 
Grzegorz Górny z Frondy i pan Dariusz 
Basioski z Kabaretu „Mumio” 
opowiadali o sercu, które jest dobre. 
Poruszającym świadectwem były 
słowa ks. Kazimierza Gajowego, 
salezjanina z Libanu, który mówił o 
tym, ze trzeba pomagad mimo 
trudności. Wolontariusze obejrzeli też 
spektakl teatralny „Strzępy duszy”, 

przygotowany przez kobiety z Zakładu Karnego w Lubliocu i wysłuchali koncertu w 
wykonaniu młodzieży z Libanu. Świadectwa „podbudowały” wolontariuszy duchowo i 
zapaliły do pracy na rzecz innych. Celem „Forum młodych wolontariuszy SKC” jak powiedział 
ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, było ukazanie piękna i wartości 
wolontariatu, a spotkanie z dorosłymi, którzy cieszą się uznaniem i autorytetem, miało stad 
się dla uczestników „koronnym argumentem” za dalszą pracą w Szkolnym Kole Caritas. 
 
                                                                                                                                                   opr. ks. Jarosław Staniszewski 
                                                                                                                                               koordynator SKC Diecezji Opolskiej 
 

Od redakcji 

 

Zrodzony na sianie w półmroku 
stajenki, 
Śpi w ramionach Marii Jezus 
malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda 
opromienia, 
Gromadzą się wokół przyjazne 
stworzenia. 
Lulajże Jezuniu, snem cichym, 
szczęśliwym, 
Obdarz nas radością i 
szczęściem prawdziwym! 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny 
w nadchodzącym Nowym Roku!  

Życzy zespół redakcyjny Pomocnego Patrolu 
 

Redakcja: wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZSM nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu pod 

opieką Anety Knapik-Król 

Kontakt: e-mail: pomocnypatrol@gmail.com 

 


