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Przedstawiciele islamu winni
zdecydowanie przeciwstawić się
aktom przemocy uzasadnianym
religijne - stwierdził Episkopat
Niemiec w oświadczeniu
„O właściwy dialog między
chrześcijaństwem a islamem”.
Hierarchowie wyrazili nadzieję,
że wolność wyznania będzie re-
alizowana w pełnym wymiarze
również w krajach rządzonych
przez muzułmanów, a ich postu-
lat poprą organizacje islamskie
w Niemczech. Biskupi podkreśli-
li, że nie dadzą się zastraszyć tym
muzułmanom, którzy - wysuwa-
jąc oskarżenia, żądania i groź-
by - usiłują podsycać napięcia
między religiami.

Trudny dialog

Na początku tego roku odbył się pierw-
szy w naszej Archidiecezji Kurs dla pomoc-
ników w udzielaniu Komunii świętej. Ukoń-
czyło go 61 mężczyzn z 33 parafii. Od Nie-
dzieli Palmowej rozpoczęli oni swoją po-
sługę. Polega ona przede wszystkim na za-
noszeniu Komunii świętej ludziom chorym.

W dniu 28.10.2006 roku o godz. 9.00
w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach roz-
pocznie się następny kurs przygotowaw-
czy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie obej-
mował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia)

w dniach: 28.10.2006; 4.11.2006;
25.11.2006; 9.12.2006; 13.01.2007;
17.02.2007; 24.03.2007 oraz dzień skupie-
nia 16-18.03.2007 (przyjazd piątek wieczór
- rozjazd w niedzielę po obiedzie).

Błogosławieństwo do posługi będzie mia-
ło miejsce 31.03.2007 r. w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.

Religijnych parafian w wieku pomiędzy
35 rokiem życia, a 60, którzy chcą pomóc
Kościołowi w szafowaniu Najświętszym
Sakramentem, prosimy o zgłoszenie do
ks. Proboszcza.

Świeccy pomocnicy w udzielaniu komunii św.
w Archidiecezji Krakowskiej

Sztafeta w Wadowicach
Biegacze z Rudy Śląskiej

planują kolejną rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową uczcić bie-
giem sztafetowym do Wa-
dowic, Będzie to „XIII Po-

kojowa Sztafeta Biegowa po Europie”.
Po śmierci Jana Pawła II nasi biegacze

postanowili co roku w rocznicę wyboru
czyli 16 października pokonywać biegiem
trasę z Rudy Śląskiej do Wadowic, po dro-
dze przybiegając do miejsc, które mają
związek z Ojcem Świętym.

Tym swoim wysił-
kiem sportowym chce-
my oddać hołd Wielkie-
mu Polakowi oraz za-
chować pamięć o Nim na zawsze.

Po przybiegnięciu do Wadowic będzie-
my uczestniczyć we mszy świętej o go-
dzinie 12.00. Na Plac Jana Pawła II w Wa-
dowicach wbiegniemy o godzinie 11.30
i prosimy Księdza Prałata o powitanie szta-
fety. Agust Jakubik

TKKF Jastrząb
Ruda Śląska

Biblioteka parafialna przy bazylice, znaj-
dująca się w domu katolickim, jest czynna:

w środy w godz. 16.00 - 17.30
w niedziele w godz. 10.00 - 12.00

W bibliotece znajdują się książki głównie
treści religijnej dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. Zachęcamy do korzystania z bar-
dzo wartościowego księgozbioru.

Julia Wojtas

Biblioteka parafialna
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI RO-
DZAJU: Rdz 2, 18-24

EWANGELIA:  Mk 10, 2-16
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Hbr 2, 9-11

 Oto słowo Pańskie.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku
stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz
jeszcze pytali Go oto. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzo-
łóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzo-
łóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali
im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powia-
dam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Niewiara w Miłość
Nie zamierzam walczyć z wiatrakami

i wzywać do krucjaty przeciwko rozwo-
dom. Tym bardziej nie ośmielam się oskar-
żać tych, którzy ponieśli życiową klęskę
i których małżeństwa się rozpadły. Jako
duszpasterz patrzę na rozwiedzionych jak
na ludzi potrzebujących życzliwości i
współczucia, by przetrwać trudne chwile.

Jednak obserwacja tych pogmatwanych
i trudnych losów doprowadziła mnie do
przekonania, że zgoda na potencjalny roz-
wód w momencie składania przysięgi mał-
żeńskiej jest nie tylko akceptacją prawnej

procedury, ale wyznaniem niewiary w ist-
nienie wiecznej Miłości, zaprzeczeniem, że
„na początku stworzenia Bóg stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę”, aby byli jednym
ciałem. Nic dziwnego, że tam, gdzie słab-
nie wiara, wzrasta liczba rozwodów. Zgo-
da bowiem na rozdzielenie tego, co Bóg
połączył w zamyśle stworzenia, czyni
małżonków niezdolnymi do pełnej miłości,
stawia ich od razu na przegranej pozycji,
sprawia, że nie potrafią korzystać z tej mocy,
która od Stwórcy pochodzi, a która pozwala
ożywiać miłość, pogłębiać wierność,
odświeżać uczciwość małżeńską.

Paweł Kozacki OP

szkolnym 2005/ 2006 realizowany był pro-
gram Sokrates - Comenius pt „Spojrzenie
na dzieciństwo dotknięte niepełnospraw-
nością”. Szkoła trzykrotnie w latach 2003
- 2006 zdobyła Laur Przedsiębiorczości
pod patronatem Prezydenta RP, w roku
2003 otrzymała tytuł European Label dla
nowatorskich metod nauczania języków
obcych nadany przez Komisarza Unii Eu-
ropejskiej ds. Edukacji i Kultury i Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom
współczesnego świata, a także kierując-
się możliwością zatrudnienia i dalszego
kształcenia się absolwentów, szkoła wciąż
poszerza swoją ofertę edukacyjną i otwiera
nowe kierunki, wśród nich liceum ogól-

(ciąg dalszy ze str. 5) nokształcące z rozszerzonym programem
informatyki i matematyki oraz języka an-
gielskiego, języka niemieckiego i języka pol-
skiego.

Szkoła może się poszczycić osiągnięcia-
mi w konkursach i olimpiadach na szcze-
blach wojewódzkich i ogólnopolskich,
a także dużą zdawalnością egzaminów ma-
turalnych i zawodowych.

W 1996 roku wydana została monogra-
fia z okazji jubileuszu 50 - lecia szkoły.
W latach 2000 - 2004 na stałe w kalendarz
uroczystości lokalnych wpisała się impre-
za kulturalna zwana popularnie „Majówka
z Ekonomikiem”.

W dniu 14 października odbędzie się Ju-
bileusz 60 - lecia Szkoły połączony z Po-
wiatowymi Obchodami Dnia Komisji Edu-
kacji Narodowej.

Dyrekcja Szkoły

40 lat minęło...
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowi-

cach została powołana do istnienia w dniu
1 września 1965 roku. Jej historia jednak
zaczęła się kilka lat wcześniej bo już jesie-
nią 1963 rok, kiedy to rozpoczęto jej bu-
dowę.  W dniu 3 października 1965 roku
nastąpiło uroczyste przekazanie do użyt-
ku nowego budynku przy ulicy Słowac-
kiego 2. Była to czwarta szkoła podsta-
wowa w Wadowicach i 28 w powiecie,
powołana do życia po drugiej wojnie świa-
towej.

W roku 1999 szkoła zmieniła nazwę na
Zespół Szkół Publicznych nr 1, w skład
którego wchodzi Gimnazjum nr 2 i Szko-
ła Podstawowa nr 4, a działające przy
szkole od 1968 roku oddziały klas specjal-
nych zmieniły swoją siedzibę.

Dla prowadzących szkołę dyrektorów
oraz pracujących w niej nauczycieli i wy-

chowawców ważne jest podnoszenie wy-
ników nauczania, doskonalenie pracy po-
przez stosowanie nowoczesnych metod, jak
również dbanie o wszechstronny rozwój
swoich podopiecznych. Służą temu nie tyl-
ko zajęcia szkolne, ale także pozalekcyjne -
spotkania z ciekawymi ludźmi, kółka zain-
teresowań oraz zajęcia sportowo - rekreacyj-
ne i turystyczne.

Szkoła w swojej 40 – letniej historii może
poszczycić się wysokimi wynikami osiąga-
nymi przez uczniów poprzez udział w olim-
piadach i konkursach.

12 października Zespół Szkół Publicznych
nr 1 będzie świętował nie tylko 40- lecie ist-
nienia szkoły, ale także poświęcenie i otwarcie
nowej sali gimnastycznej,z bogatym zaple-
czem sportowym, która pozwoli zarówno
uczniom jak i nauczycielom w osiąganiu
kolejnych wielkich i małych sukcesów.

Ewa Chmura



-3--6-
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Poniedziałek  11 października
   6.00 Śp. Marian Boda
   7.00 Śp. Ludwik Walas
   7.30 Śp. Maria i Bolesław
   8.00 Śp. Czesława Śliżewska
  12.00 Śp. Jan Hrzęstek
  18.00 Śp. Andrzej Kułak

Wtorek  12 października
    6.00 O zdrowie, błog. Boże dla Krzysztofa

Flasz w 18 r. urodzin
    7.00 Śp. Ludwik Walas
    7.30 Śp. Marian Majtyka
    8.00 Śp. Czesława Śliżewska
  12.00 Śp. Genowefa Hrzęstek
  18.00 Śp. Andrzej Kułak

Śp. Krzysztof
Środa 13 października
    6.00 Śp. Marian Boda
    7.00 Śp. Ludwik Walas
    7.30 Śp. Marian Majtyka
    8.00 Śp.  Andrzej Kułak
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Czesława Śliżewska
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  15 października
    6.00 Śp. Andrzej Kułak
    7.00 Śp. Ludwik Walas
    7.30 Śp. Marian Majtyka
    8.00

   12.00 Śp. Czesława Śliżewska
   18.00    Śp. Marian Boda

O błog. Boże dla Oszustowiczów

Sobota 16 października
    6.00 Śp. Andrzej Kułak
    7.00 Śp. Ludwik Walas
    7.30 Śp. Janina Pamuła
    8.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
   12.00 Śp. Czesława Śliżewska
   18.00 Śp. Barbara i Stanisław Podsiadło

Śp. Maria i Władysław Dobosz

Niedziela 17 października
  6.00 Śp. Andrzej Kułak
  7.30 Śp. Ludwik Walas
   9.00 Śp. Włodzimierz Kanik - 4 r. śm.
 10.30 Śp. Czesław Czaicki - 4 r. śm.
 12.00 Śp. Władysława Brańka
 13.15 Chrzty
 18.00  Śp. Janina Pamuła

Czwartek  14 października
    6.00 Śp. Marian Majtyka
    7.00 Śp. Ludwik Walas
    7.30 Śp. Marian Boda
    8.00 Śp. Andrzej Kułak
   12.00 Śp. Czesława Śliżewska
   18.00    Śp. Genowefa Hrzęstek

O błog. Boże dla Oszustowiczów

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,
we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy, w
czwartek – wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, w piątek – wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, prezbitera, w sobotę – wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika.

1.Dzisiaj po mszach św. Panie z Zespołu
Charytatywnego zbierają ofiary na semina-
rium duchowne oraz kuchnie św. Brata Al-
berta. Bóg zapłać za dary. Na rynku jest
zbiórka dla ubogich naszego miasta.

2.W czwartek na mszy św. o godz. 10.00
łączymy się z Gronem Pedagogicznym,
Rodzicami, oraz młodzieżą Zespołu Szkół
Publicznych Nr 1 – dawnej „czwórki”
z okazji otwarcia sali gimnastycznej i 40-
lecia jej istnienia.

3.W sobotę 14 października, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej polecamy Bogu na-
szych kochanych Nauczycieli i Wycho-
wawców. W tym dniu na mszy św. o godz.
10.00 dziękujemy Bogu za 60 lat istnienia
wadowickiej szkoły średniej im. ks. Józefa
Tischnera.

4.Niedziela 15 października jest w Pol-
sce obchodzona jako VI Dzień Papieski.
Hasłem tego dnia są słowa: „Jan Paweł II
Sługa Miłosierdzia”. Kazania będzie wygła-
szał nasz Rodak ks. Profesor Roman Pin-
del. Służba liturgiczna na prośbę Fundacji
Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -
organizatora VI Dnia Papieskiego – będzie
zbierać ofiary po Mszach św. na pomoc
stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej mło-
dzieży. Temu samemu dziełu służy zbiórka
na rynku.

5.W poniedziałek 16 października w 28
rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra kar-
dynała Karola Wojtyły ks. biskup Józef
Guzdek będzie o godz. 12.00 przewodni-
czył koncelebrowanej mszy św. Wszyst-
kich, którzy mają ducha papieskiego zapra-
szamy na tę mszę św. Akcja Katolicka ma
w tym dniu spotkanie o godz. 16.30. Na
apel jasnogórski do Częstochowy pielgrzy-

mujemy o godz. 16.00. Koszt przejazdu 25
zł. U nas przy pomniku Ojca Świętego od-
śpiewamy apel o godz. 21.37.

6.Serdecznie prosimy wiernych o odma-
wianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz.
17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.

7.W sobotę 21 października pielgrzymu-
jemy śladami Jana Pawła II do Doliny Ko-
ścieliskiej. Wyjazd o g. 7.00. Koszt 25 zł.

8.Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wy-
świadczamy przez naszą modlitwę, czyny
miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawia-
ne Msze Św., a także prośby o wypomin-
ki. W naszej bazylice, przez cały listopad
przed wieczorną Mszą Św., modlimy się
na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy
wypominki miesięczne. Roczne wypomin-
ki odczytujemy w modlitwie przed po-
szczególnymi niedzielnymi Mszami Św.
Prosimy w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowol-
ne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez ka-
płanów. Oprócz wypominków przyjmuje-
my na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zadusz-
ny na cmentarzu parafialnym w te dwa dni
o godz. 9.00, i komunalnym w te dwa dni
o godz. 11.00, dodatkowo we Wszystkich
Świętych o godz. 13.00 – następnie proce-
sja. W Dzień Zaduszny Msze Święte
w naszej bazylice będą o godz. 6.00, 7.00,
8.00, 12.00, 16.00, 18.00. Procesja żałob-
na po kościele o godz. 17.00.
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ks. Proboszcz

W ostatnich tygodniach głęboko przeży-
łem udział w dwóch kapłańskich pogrze-
bach. Jeden, to 86-letniego naszego spo-
wiednika ks. Michała Rysia. Drugi ks. Zyg-
munta Kuźmy, proboszcza ze Stanisława
Górnego, który odszedł nagle w 58 roku
życia. Obydwaj uczestniczyli w Chrystu-
sowym kapłaństwie. Realizowali je w od-
mienny sposób. Dziwnym zdarzeniem jest
to, że penitencjarz wadowicki miał duże
kłopoty w dojściu do kapłaństwa z powo-
du choroby płuc, którą przeżył w młodo-
ści, a jednak dożył pięknego wieku. Księ-
dza Zygmunta Kuźmę ze Stanisławia Bóg
obdarzył silnym zdrowiem. Był mężczyzną
dobrze zbudowanym. Nie lękał się jako ka-
płan nosić na swych ramionach ciężkich
desek, pracować w stolarni, czy też brać
do rąk kielnie i stawać przy murze, jak nor-
malny robotnik. Ta ciężka praca sprawiała
mu dużą satysfakcję. W ostatnich latach
serce coraz bardziej mu dokuczało. Leka-
rze mówili o przeszczepie serca. Nagły
zawał przerwał służbę.

Inną charakterystyczną cechą jest to, iż
ks. Michał Ryś zapatrzył się w Chrystusa
Kapłana, który mówił o sobie, że jest Krze-
wem Winnym, a ludzie są latoroślami wsz-
czepionymi w niego. On jak ogrodnik ob-
cinał i oczyszczał gałązki, aby owoc obfity
przynosiły. Czasami bezużyteczne usuwał,
by innym nie przeszkadzały. Zmarły ks.
Michał Ryś przez całe życie pełnił dokład-
nie tę funkcję – oczyszczania i nieustanne-
go przycinania, ażeby drzewo lepiej owo-
cowało. Wiadoma rzecz, że jeśli się ludziom
wciąż „czyści flaki” mówiąc o ich wadach,
to nie zaskarbia się wielkiej, ludzkiej sym-
patii. Ludzie nie lubią, gdy się im wciąż
„w brzuchu wierci”. Nie chcą słuchać ra-
dykalnej Ewangelii o odcinaniu ręki, nogi,

Miał niebo w oczach czy wyłupieniu oka, gdy one gorszą – bo
lepiej, choć ułomnym za życia, wejść przy-
gotowanym do Królestwa Niebieskiego.
Życie wieczne jest tak wielką wartością,
że dla jego nabycia trzeba na ziemi dużo się
napracować. Tą prawdą żył i głosił ją zmar-
ły ks. Michał Ryś. Urzekła go również ra-
dykalna ewangeliczna prawda: „Bodaj byś
był zimny, albo gorący, ale dlatego że je-
steś letni, pocznę cię wyrzucać z ust mo-
ich”. Nie znosił letniości, czy też przecięt-
ności. To było koszmarem jego życia ka-
płańskiego. Przez to również w parafiach
nie wszyscy za nim przepadali. Wyczuwa-
my jednak, że ta trudna Ewangelia o Krzy-
żu, który trzeba dźwigać, jest autentyczna
i ten który nią żyje i przepowiada, jest au-
tentycznym kapłanem. Religijni ludzie zna-
jący Go z parafii opolskich jednoznacznie
wyrażali się o Nim, że był to Boży Kapłan.

Inną osobowością był proboszcz z Gór-
nego Stanisławia. On zapatrzył się w Jezu-
sa Kapłana, jako Pasterza, którego najważ-
niejszą funkcją jest otwieranie drzwi dla
każdej owcy. Bardzo wierny odźwierny.
Wciąż otwierał. Nie było dla niego sprawy,
którą by pozytywnie nie można było zała-
twić. Ościenni księża w imię wierności
przepisom kościelnym podnosili poprzecz-
kę wymagań. Ks. Zygmunt uważał, że
wszystkie przepisy kościelne są dla ułatwie-
nia życia chrześcijańskiego. Nigdy nie mógł
mieć konfliktu z parafianami, gdyż w jego
postawie nie było formy narzucania para-
fianom wymagań. Był pasterzem, który
wciąż otwierał. Przed każdym się otwierał
i otwierał drogę do sakramentów. Nie miał
wewnętrznych problemów, że temu, czy
tamtemu trzeba powiedzieć słowa prawdy
i wyrazić zdecydowane „nie”. Taka była
jego osobowość kapłańska – nie stwarzać
konfliktów. To było jego życiowe odczy-
tywanie Ewangelii o Jezusie Pasterzu, któ-

ry nie łaje swoich owiec, lecz głaszcze je
i cieszy się nimi, a przy okazji – bez żad-
nych stresów korzysta z ich wełny i mle-
ka. Parafianie ze Stanisławia, i nie tylko
stamtąd, bardzo upodobali sobie taką ka-
płańską postawę. Mówili o nim – ludzki
ksiądz. Gdy niespodziewanie odszedł od
nich, swój żal wyrażali płaczem, a nade
wszystko potężną daniną modlitwy. By-
łem pod silnym wrażeniem, gdy widzia-
łem jak prawie był pełny kościół ludzi na
czuwaniu modlitewnym w poniedziałek,

wtorek, środę, przez przeszło dwie godziny
wieczorem. Na mszach św., tzw. importy
i eksporty, nie tylko kościół, ale i plac przy-
kościelny pękał w szwach.

Noszę w sobie odmienne style życia ka-
płańskiego dwóch księży i oceny ich życia
przez ludzi. Jakże bardzo chciałoby się po-
łączyć i pożenić te dwie drogi. Czy to moż-
liwe? A jednak ci dwaj kapłani starali się
wiernie naśladować Chrystusa –  Jedynego
Kapłana.

Jubileusz 60-lecia Zespolu Szkól nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkól nr 3 im. ks. prof. Józefa

Tischnera obchodzi w tym roku jubileusz
sześćdziesięciolecia swego istnienia.

Szkoła posiada niezwykle bogatą i cie-
kawa historię. 1 września 1946 r. zostało
otwarte Prywatne Koedukacyjne Gimna-
zjum Handlowe przy ul. Kościelnej. W nie-
długim czasie poszerzone zostało o Liceum
Administracyjno - Handlowe. Przez wiele
lat szkoła bogaciła się o nowe kierunki
kształcenia, aż wreszcie w roku 1968 za-
witała w nowym gmachu przy ul. Wojska
Polskiego13 pod nazwą Technikum Eko-
nomiczne. Od 1976 r. istniała jako Zespół
Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych.
W kolejnych latach przy Zespole Szkół
Ekonomiczno - Gastronomicznych po-
wstało Liceum Zawodowe o specjalności
gastronomicznej. W 1978 otwarto nowy
kierunek kształcenia Liceum Medyczne
i Studium Policealne dla Położnych.
W 1984 r. nazwa zmieniła się na Zespól
Szkół Zawodowych. Oprócz tradycyj-
nych kierunków ekonomiczno - gastro-
nomicznych otwarto nowy kierunek
kształcenia - Technikum Hotelarskie. W
związku z wdrażaniem reformy w szkol-
nictwie szkoła zmieniła nazwę na Zespół

(ciąg dalszy na str. 7)

Szkół nr 3, a 11 października 2002 r. szkoła
przyjęła oficjalnie imię ks. prof. Józefa Ti-
schnera, i tym samym dołączyła do grona
Rodziny Szkól Tischnerowskich. W 2003
roku rozpoczęła się pierwsza edycja kon-
kursu „Nasz Patron”, propagującego wie-
dzę o życiu i twórczości ks. Profesora, któ-
ry zyskał rangę imprezy o zasięgu ogólno-
polskim.

Obecnie w szkole kształci się około 1400
uczniów w 45 oddziałach w różnych zawo-
dach i profilach. Szkoła umożliwia młodzie-
ży zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności
niezbędnych nie tylko w życiu zawodowym,
lecz także przygotowujących do dalszego
kształcenia w różnych typach szkół wy-
ższych. Na terenie placówki mieści się rów-
nież Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

We współczesnym świecie niezbędna staje
się znajomość języków obcych. Dzięki wy-
mianie polsko - niemieckiej i polsko - fran-
cuskiej, młodzież doskonali umiejętność po-
sługiwania się językami innych krajów oraz
poznaje ich kulturę, historię i obyczaje. Od
kilku lat trwa współpraca z katolickim liceum
w Hawrze i szkołą w Rosenheim. W roku


