
Nawróć nas, Boże, 
i odnów nas, 

i ukaż nam swoje łagodne oblicze, 
abyśmy doznali zbawienia. 

(Ps 81,4) 
 

W imię Chrystusa prosimy:  
pojednajcie się z Bogiem! 

W Środę Popielcową, rozpoczynając czas Wielkie-
go Postu pochyliliśmy nasze głowy i przyjęliśmy 

na nie odrobinę popiołu. Ten gest pokuty przeżyty świadomie i z otwartością serca, 
był krokiem ku nawróceniu naszych serc, bo przecież oto nadszedł czas upragnio-
ny, czas zbawienia.  

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej (2Kor 
6,1). Tak św. Paweł zwraca się do wspólnoty chrześcijan w Koryncie. Z tą samą za-
chętą zwraca się do nas, u progu tego świętego czasu Kościół. 

Wielki Post jest właśnie, jak mówi św. Paweł „czasem upragnionym” i 
„dniem zbawienia”. Bo przecież Bóg zwraca się przez karty Biblii: W czasie po-
myślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Wła-
śnie, poprzez posypanie głowy popiołem na znak pokuty, otwiera się przed nami 
czas bogaty w łaskę i przepełniony darami, które ofiaruje nam Bóg. Bóg, który jest 
kochającym i miłosiernym Ojcem, Ojcem, który obejmując powracającego marno-
trawnego syna, wskazuje nam, że pragnie przyjąć całą grzeszną ludzkość, każdego, 
kto oddalił się od domu Ojca. Bóg czeka na nas! I dlatego św. Paweł tak usilnie za-
chęca nas: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Jest to echo Bożych 
słów wypowiedzianych przez proroka Joela, które przywołuje wielkopostna litur-
gia: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Roz-
dzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! 
On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości” (Jl 
2,12-13). Szukamy różnych dróg wyjścia w trudnych sytuacjach osobistych, rodzin-
nych, sąsiedzkich, społecznych. Co robić? Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! W 
tych słowach znajdujemy rozwiązanie wszystkich naszych problemów. I na począt-
ku Wielkiego Postu jesteśmy wzywani nie tylko, aby posypać głowy popiołem, ale 
przede wszystkim, aby wrócić do domu Ojca, jak marnotrawny syn. Aby nawróce-
nie przemieniło nasze życie. 

Od czego zacząć?  

Co oznacza nawrócenie? Podpowiada nam to psalmista: Uznaję bowiem 
nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną (Ps 51). Uświadomienie 
sobie „mojego grzechu”, tego, że jestem człowiekiem grzesznym! (A jakże łatwo w 
pobieżnym rachunku sumienia mówimy o sobie – nie mam grzechu). Czy nie trze-
ba nam u progu Wielkiego Postu, tak głęboko zastanowić się nad słowami Psalmi-
sty? „Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromnie swej litości 
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W okresie 

Wielkiego Po-

stu każdy 

dzień przynie-

sie nam liczne 

okazje, aby 

program do-

brych uczyn-

ków w postaci 

jałmużny, mo-

dlitwy i postu 

zrealizować. 

zgładź nieprawość moją…Uznaję bowiem nieprawość moją…Przeciwko Tobie zgrze-
szyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą”(Ps 51).  

Po co rozpamiętywać tak nasze grzechy? Czy czasami nie jest tak, że zbyt 
łatwo zapominamy o ich konsekwencjach? Że zbyt mało wkładamy wysiłku, aby się 
z nich wyzwolić? A jakże trudno uleczyć rany spowodowane grzechem w nas, w na-
szych bliskich, w całym społeczeństwie!  

Dlatego dopiero świadomość „wielkiego zła grzechu, każdego grzechu”, 
sprawia że z nadzieją, głęboką ufnością i radością potrafimy prosić o przyjęcie i prze-
baczenie: „Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha twe-
go. … Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego…Stwórz o 
Boże we mnie sece czyste i odnów we mnie moc ducha. 

To jest PIERWSZY KROK, który musimy uczynić, aby wejść w ten czas łaski i 
zbawienia. Może trzeba z większą uwagą i zastanowieniem się wypowiadać słowa na 
początku każdej Mszy św., kiedy to przepraszamy Boga za nasze grzechy, by godnie 
uczestniczyć w Najświętszej Ofierze.  

Może trzeba również na nowo przyzwyczaić się do codziennego „rachunku 
sumienia” na zakończenie dnia w czasie modlitw wieczornych. Kiedy ostatni raz taki 
rachunek sumienia robiłem? Czy nie warto sobie ciągle przypominać opowiadania 
Jezusa o faryzeuszu i grzeszniku? Pierwszy modlił się: Boże, dzięki ci, że nie jestem 
jak inni ludzie… Ten ostatni nie śmiał nawet podnieść oczu, tylko bił się w piersi mó-
wiąc: Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem (Łk 18,13). 

I z pewnością, należy się zapytać o „owoce ostatnich naszych spowiedzi”. 
Czy i w jaki sposób postąpiłem w dobru, a pozbyłem się grzechu od czasu ubiegło-
rocznych rekolekcji wielkopostnych? Mówimy: nie mamy grzechu. A może w takiej 
sytuacji lepiej modlić się słowami Psalmu: „kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść 
mnie od tych, które są skryte przede mną (Ps 19 [18], 13). Jak bowiem mówi Ojciec 
św. w encyklice Veritatis splendor (nr 63): „Istnieją winy, których nie dostrzegamy, 
ale które mimo to nie przestają nimi być, ponieważ to my nie chcieliśmy dotrzeć do 
światła (por. J 9, 39-41). 

DRUGI KROK, to spełniać dobre uczynki w ciszy, z miłości do Boga i bliźnie-
go. Aby to było możliwe, potrzebny jest krok pierwszy, który sprawia, to o co się mo-
dlimy: Stwórz o Boże we mnie serce czyste. To od naszego serca, jego ciepła lub ozię-
błości, zależeć będą nasze czyny! Jezus nam mówi: „Z wnętrza bowiem, z serca ludz-
kiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa.... (Mk 7,21). Dlatego trzeba 
serce oczyścić, by było gotowe do „dobrych czynów”, które wskazuje nam Jezus, jako 
szczególny program na czas Wielkiego Postu: JAŁMUŻNA, MODLITWA, POST. 

Jest to konkretna realizacja przykazania miłości: względem bliźniego – jał-
mużna; względem Boga – modlitwa; względem nas samych – post. Każdy z nas jest 
dziś wezwany do realizacji tego prostego, a zarazem niełatwego programu życia 
chrześcijańskiego w okresie Wielkiego Postu. Każdy dzień przyniesie nam liczne oka-
zje, aby ten program dobrych uczynków w postaci jałmużny, modlitwy i postu zreali-
zować. Do tego zaprasza nas Ojciec, który jest w niebie. A nie możemy przecież po-
zwolić, aby łaska, której udziela nam Bóg w tym świętym czasie, była przyjęta przez 
nas na próżno (por. 2Kor 6,1). 

Jednak ważny jest również sposób, styl w jakim powinniśmy wypełniać 
„dobre uczynki”. Mają one być dokonywane „w ciszy”, dyskretnie i w ukryciu: nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy to czynią…aby ich ludzie chwalili. Jak nie myśleć w 
tym momencie o dobru, które każdego dnia jest udziałem tak licznej rzeszy ludzi 
prostych, pokornych, pracujących tak, że nikt ich nie dostrzega, a borykających się 
niejednokrotnie z cierpieniem, ubóstwem, czy brakiem miłości - zdawałoby się na 
marginesie i w zapomnieniu. 

Ale przecież celem takiej postawy jest podobanie się nie ludziom lecz Bogu, 
który jest w ukryciu, i widzi w ukryciu. 

(ap) 
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REKOLEKCJE PARAFIALNE 2010 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

NIEDZIELA (14 marca 2010 r.) 

6.00, 7.00, 8.30, 13.00, 18.30 

Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich 

10.00 – Msza święta z nauką dla młodzieży 

11.30 – Msza święta z nauką dla dzieci 

17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

PONIEDZIAŁEK (15 marca 2010 r.)  

8.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych 

9.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci-

Szkoła Podstawowa Nr 1 (klasy: IV, V, VI) 

10.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci-

Szkoła Podstawowa Nr 1 (klasy: I, II, III) 

10.00 – Spotkanie rekolekcyjne z nauką dla 

młodzieży  „Nowy Kościół”  

Gimnazjum Gminne Nr 2 Zaborze 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych   

Po Mszy świętej nauka stanowa dla kobiet 

19.30 – Spotkanie rekolekcyjne z nauką dla 

młodzieży pracującej i Szkół Średnich 

WTOREK (16 marca 2010 r.) 

8.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych 

9.30 – Nabożeństwo Pokutne z nauką dla 

dzieci i spowiedź - Szkoła Podstawowa Nr 1 

11.30 – Nabożeństwo Pokutne z nauką dla 

młodzieży i spowiedź: Gimnazjum Gminne 

Nr 2 Zaborze 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Spowiedź dla dorosłych, młodzieży pracu-

jącej i szkół średnich (godz. 15.00 – 18.00) 

18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych 

Po Mszy świętej nauka stanowa dla męż-

czyzn 

 

19.30 – Msza święta z nauką dla młodzieży pra-

cującej i Szkół Średnich 

ŚRODA (17 marca 2010 r.) 

8.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych 

9.30 – Msza święta z nauką dla dzieci:  

           Szkoła Podstawowa Nr 1 

11.30 – Msza święta z nauką dla młodzieży: 

  Gimnazjum Gminne Nr 2 Zaborze 

18.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych 
  Po Mszy świętej nauka stanowa dla 

małżeństw 

CZWARTEK (18 marca 2010 r.) 

8.00 – Msza święta z Nieustanną Nowenną do 

Matki Bożej 

   Wspomożenia Wiernych i zakończenie reko-

lekcji dla dorosłych 

18.00 – Msza święta z Nieustanną Nowenną 

do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i za-

kończenie rekolekcji dla dorosłych 

 

 

Rekolekcje wielkopostne poprowadzi: 
ks. Robert Wróblewski – salezjanin 

Droga Krzyżowa 

W każdy piątek 

Wielkiego Postu  

o godz. 16.15  

oraz dodatkowo 

Piątek 19 marca o 

godz. 18.30 dla mał-

żeństw 

Piątek 26 marca o 

godz. 18.30 ulicami 

osiedla Stare Stawy  
Dla Jego bolesnej Męki 

miej miłosierdzie dla 

nas i całego świata 



ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 
 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Koszt druku: 1 egz. /1 zł 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kancelarii Zakładu 

Salezjańskiego. 

 Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

 Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odprawiamy dwie Msze 

św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak długo będzie istniało Dzieło Sale-

zjańskie w Oświęcimiu) 

 Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

 Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.pl 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja: M. Krawczyk, ks. 

Z. Latawiec, ks. A. Paszek 

(red. nacz.), ks. S. Zdoliński 

oraz uczennice: Basia M., 

Ewelina G., Klaudia Ś., Mag-

da D., Wanda O. 

Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia 

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego 
Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele 
specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie od-
powiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek 
o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jał-
mużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i 
misyjne). 

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1438 

W numerze towarzyszy nam Droga Krzyżowa z Marianówki w Kotlinie Kłodzkiej 
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ścioła, rodziny, sąsiadów. Rekolekcje to czas 

modlitwy, refleksji nad sobą – to czas słuchania 

Boga. 
Te dni powinny być inne od pozostałych, 

inne od całego twojego życia. Wyłącz TV, sięgnij 

po Pismo Święte, pobądź trochę sam, znajdź 

czas na dobry rachunek sumienia i spowiedź. 

Może trzeba coś w sobie uporządkować, kogoś 

odwiedzić, oddać długi, napisać list do przyjacie-

la… Jeśli nie założysz sobie, że to będą ważne 

dni, to nic się w Tobie nie zmieni. 
Otwórz serce na Boga, który pyta: Gdzie 

jesteś? Otwórz serce na Boga, który mówi: Szu-

kam cię… 

(Redakcja) 

Podczas Wielkiego Po-

stu czas rekolekcji jest 

szczególnym darem łaski, 

która może być udzia-

łem każdego z nas. 
Samo słowo rekolekcje 

pochodzi od łac. Recol-
lectio i oznacza pozbie-

ranie siebie. Możemy je 

także odczytać jako we-

wnętrzne skupienie, ba-

danie sumienia. Czasownik recolligare tłuma-

czymy nabrać odwagi, skupić się, opamiętać 

się. Na podstawie etymologii tych słów do-

strzegamy wielkie znaczenie podstawowej 

praktyki Wielkiego Postu. 
Po co rekolekcje? Jaki jest ich cel? To 

czas poświęcony Bogu. W ciągu całego roku 

nie dajemy Mu go za dużo, więc musimy mieć 
takie momenty, które są tylko Jego, aby w 

tempie życia nie stracić kontaktu ze swoim 

Stworzycielem. Gdy już oddasz swój czas, to 

możesz wejść w siebie, uczyć się pracy nad 

sobą, odejść od swoich problemów, od swo-

jej pracy, od egoistycznego patrzenia na świat, 

w postrzeganiu Boga, drugiego człowieka, sa-

mego siebie, od błędów w postrzeganiu Ko-
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Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz 

Uroczystość św. Jana Bosko  

w salezjańskiej szkole w Oświęcimiu 

W oświęcimskiej szkole tegoroczna uro-

czystość ks. Bosko miała nietypowy przebieg. Po 

pierwsze: odbyła się nie 31 stycznia a 2 lutego, łą-

cząc się przez to ze świętem Ofiarowania Pańskie-

go. Po drugie zaś: jej hasłem przewodnim stały się 

misje, mieliśmy bowiem tego dnia okazję gościć 

prezesa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w 

Krakowie ks. Adama Parszywkę z wolontariusza-

mi. 
„Misyjna” atmosfera towarzyszyła wszyst-

kim punktom tego szczególnego dnia. Wolontariu-

sze odbyli spotkania ze wszystkimi klasami, dzieląc 

się swym doświadczeniem z pobytu w krajach mi-

syjnych i pracy dla najbardziej potrzebujących. Spo-

tkaniom towarzyszyła prezentacja filmu dokumen-

talnego o pracy polskich wolontariuszy w placów-

kach salezjańskich w Peru.  
(Ciąg dalszy na stronie 3) 



Marlena: Jak długo pracuje Pani jako nauczyciel biblio-

teki? 

Urszula Dziewońska: Zaczęłam już 17. rok pracy. 

M: Czy to trudny zawód? 

U Dz.: Trudny może nie, ale wymaga cierpliwości, wy-

rozumiałości. 

M: Co więc w nim panią przyciąga? 

U Dz.: Ja jestem z natury molem książkowym, bardzo 

lubię czytać i wciąż poznawać coś nowego. Oczywiście 

nie wszystko mnie interesuje, techniczne książki nie za 

bardzo, ale muszę je przejrzeć. Przynajmniej. 

M: Więc to głównie miłość do książek? 

U Dz.: Myślę, że tak. 

M: Czy jakaś książka zmieniła pani życie? 

U Dz.: Może nie jedna, lubię książki historyczne, 

zwłaszcza takie bibliograficzne i o ciekawych ludziach, 

pewnie ciekawych dla mnie, nie dla wszystkich. Czasa-

mi czerpię różne mądrości z tych dzieł, bo osoby,  

które są tam opisane, to przeważnie postaci historycz-

ne, więc one coś przeżyły, miały jakiś wpływ na bieg 

wydarzeń, na ten okres, kiedy żyły. I czasami uczę się, 

jak należy postąpić. 

M: A czy zawsze 

marzyła pani o 

pracy w bibliote-

ce? 

U Dz.: O nie, nie. 

(śmiech) 

M: Więc jak to się 

stało, że wybrała 

pani ten zawód? 

U Dz.: Właściwie 

to był chyba przypadek, bo od dziecka chciałam być na 

przykład piosenkarką, doktorem, czasami nawet  komi-

niarzem czy policjantem. To się tak zmieniało. Właści-

wie chciałam być nauczycielem przez pewien czas, po-

szłam nawet na studia pedagogiczne. Później jakoś tak 

wyszło, że tu był wolny etat, więc przyszłam, porozma-

wiałam z księdzem dyrektorem i potem rozpoczęłam 

studia podyplomowe - właśnie bibliotekoznawstwo. 

M: I jak się tu pani pracuje? Gdyby pani mogła, co by tu 

pani zmieniła? 

U Dz.: Na pewno większy budżet na zakup książek, ale 

czy większe pomieszczenie? Nie można go rozszerzyć, 

prawda? Można by dobudować tutaj taką antresolę, 

żebym na przykład miała tu wszystkie zgromadzone 

dzieła i nie musiała biegać do drugiego pomieszczenia. I 

może jeszcze, żeby młodzież chciała więcej czytać? Ale 

to już nie ode mnie zależy. 

M: Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę zatem mnóstwa 

gości - gorliwych czytelników!  

Rozmowa z panią Urszulą Dziewońską, 

szkolną panią bibliotekarką  

Str. 4 Casa Madre 

16 stycznia 2010r w Oświęcimskim Centrum Kultury 

odbył się bal maturalny uczniów szkoły salezjańskiej. Trady-

cyjnie impreza rozpoczęła się polonezem, którego w kolej-

ności odtańczyły klasy: 3a, 3b, 3c liceum ogólnokształcącego 

oraz 4 technikum drzewnego i mechanicznego. Trudno było 

rozpoznać znajome na co dzień twarze, gdyż tego wieczoru 

wszyscy maturzyści wyglądali wyjątkowo. Następnie do ta-

necznego korowodu porwano dyrekcję i nauczycieli. W 

pierwszej parze zatańczyli dyrektor szkoły ks. Zenon Lata-

wiec i Monika Hodur.  

Na wodzireja tegorocznej imprezy powołano wszystkim 

znanego i przez wszystkich lubianego ks. Andrzeja Gołę-

biowskiego, który przyjechał do nas z Krakowa mimo śniegu 

i tęgiego mrozu. Nie zabrakło także toastu wzniesionego za 

pomyślność egzaminu maturalnego i podziękowań złożonych 

na ręce dyrekcji, wychowawców i grona pedagogicznego.  

Wszyscy znakomicie się bawili przy przebojach wykony-

wanych przez zespół muzyczny „Parasolki”. Parkiet ani na 

chwilę nie pozostawał pusty. Każda z klas maturalnych za-

prezentowała swój program artystyczny będący swoistym 

podsumowaniem ich nauki i obecności w szkole salezjań-

skiej. Bywało różnie: czasem humorystycznie, czasem reflek-

syjnie, na pewno wzruszająco – jak w słowach piosenki „Ale 

to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do 

przodu wciąż wyrywa głupie serce...”  

R. Głąb 

"Poloneza czas zacząć..." czyli studniówka 2010 

Ks. Adam Parszywka, zarówno podczas oko-

licznościowej akademii jak i homilii, ukazał młodzieży 

misje jako fascynującą propozycję życia dla drugiego 

człowieka, jako szansę uwolnienia się od egoizmu i 

spojrzenia poza własny ciasny horyzont. Przytoczył 

przykład Sługi Bożego Rudolfa Komorka, który w imię 

miłości do Boga i najuboższych mieszkańców Brazylii 

potrafił opuścić swoją ojczyznę i kulturę oraz porzucić 

osobiste ambicje. Dzięki takiej heroicznej postawie 

dzieło wielkiego polskiego salezjanina zapuściło na bra-

zylijskiej ziemi mocne korzenie, a pamięć o nim pozo-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Miłość 

17 II (środa ) 

 

8:50-Korytarz 
9:00 -Konferencja  II grupa (Nowy Ko-

ściół) 

 -film I grupa 

10:30 -Konferencja I gr. 

 -film II gr. 

12:10 -Obecność 

  -Msza Święta  

 

Prawda 

18 II ( czwartek ) 

 

8:50 -Korytarz 

9:00 -Konferencja II gr. (Nowy Kościół) 

 -droga krzyżowa I gr. 

10:00 -Konferencja  I gr. 

 -droga krzyżowa  II gr. 

11:15 Korytarz 

11:25 Nabożeństwo pokutne 

 

Radość 

19 II ( piątek ) 

 

8:50- Korytarz 

9:00 Koncert II gr.(Nowy Kościół) 

 -podsumowanie w klasach I gr. 

10:00 Koncert Igr. 

 -podsumowanie w klasach II gr. 

11:00 korytarz obecność 

11:10 Msza święta 

I Grupa (gimnazjum i pierwsze kla-

sy :technikum, liceum i szkoły  zawo-

dowej) 

II Grupa (II, III, IV klasy Technikum 

liceum, szkoły zawodowej) 

 

Rekolekcje głosi ks. Marek Bałwas    

REKOLEKCJE SZKOLNE 

,, Dziś jest pierwszy dzień z reszty Twojego życia,  

chyba, że jest to dzień Twojej śmierci”  

staje wciąż żywa. 
Konkretnym owocem 

misyjnego „zasiewu” 

w naszej szkole stała 

się inicjatywa między-

klasowego współza-

wodnictwa w zbiera-

niu funduszy na po-

moc dla domu chłopców ulicy w Limie. Akcja, animowana 

przez szkolne koło misyjne, potrwa kilka miesięcy, a jej bieżą-

ce wyniki są co tydzień ogłaszane na forum szkoły. Konto 

akcji wzbogaci się również o dochód z planowanych koncer-

tów charytatywnych w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 
Podczas uroczystej akademii mieliśmy także możli-

wość obejrzenia sztuki pt. „Szewc Pautasso”, przygotowanej 

przez naszych uczniów. Ciekawostką jest fakt, że mimo iż 

opowiada ona o wydarzeniach z życia ks. Bosko, sam główny 

bohater ani razu nie pojawia się na scenie. Bardzo podobne 

odczucie towarzyszyło w tym świątecznym dniu całej szkolnej 

społeczności: ksiądz Bosko, choć fizycznie nieobecny, przez 

cały czas był z nami duchem, a jego obecność była namacalna 

dla każdego. 
Kulminacyjnym 

punktem wspólne-

go świętowania 

była uroczysta eu-

charystia, po której 

nastąpił chyba naj-

bardziej emocjonu-

jący moment dnia – 

finał szkolnego 

konkursu o św. 

Janie Bosko. Decy-

dująca rozgrywka okazała się bardzo zacięta, zaś na zwycięz-

ców czekały atrakcyjne nagrody, w tym – tygodniowa piel-

grzymka do Włoch. 
Dzień św. Jana Bosko, tradycyjnie już wolny od zajęć 

lekcyjnych, zakończył się wspólnym poczęstunkiem dla 

wszystkich pracowników naszej szkoły i życzeniami, by jej 

Patron szczęśliwie prowadził ją przez kolejny rok.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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którym dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że 

w kolejnej edycji również będą nas wspierać swoją 

bezinteresownością i otwartym sercem.  
W imieniu całej grupy pragniemy podziękować 

wszystkim, którzy okazali swoje dobre serce. Dzięku-

jemy ks. Marcinowi Kaznowskiemu i ks. Andrzejowi 

Polichtowi za pomoc przy transporcie do siedziby 

Biura Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w Kra-

kowie, która była głównym koordynatorem akcji. 

Szczególne słowa podziękowania należą się Karolinie 

Centnar za obecność i wsparcie.  
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim i każdemu z 

osobna, bo gdyby nie Wasze poświęcenie, nie nazbie-

ralibyśmy tyle zakrętek! Teoretycznie akcja została 

wstrzymana, co nie oznacza, że całkowicie zakończyli-

śmy działalność, wręcz przeciwnie –   przygotowuje-

my się do wznowienia akcji i to zaraz po feriach zimo-

wych.  
Organizatorzy: Izabela Niedośpiał, Katarzyna 

Wójcik, Marcin Legierski, Grzegorz Mateja, Braciszek 

Wojciech Zięcina sdb, Agnieszka Bednarczyk. 

Więcej informacji o akcji: www.zakretki.info 

Agnieszka Bednarczyk, ko. Wojciech Zięcina SDB 

„Zakrętkowo” 

Podaruj 1% podatku  
dla Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 

Zwracamy się do Rodziców oraz wszystkich Sympatyków naszej szkoły o wsparcie jej 

działalności 1% swoich podatków. Przekazując 1% podatku na działalność Zespołu Szkół Za-

wodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu pomagamy realizować jej zadania statu-

towe mające na celu wychowanie młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”. 

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu 

podatkowym (PIT) według następującego wzoru: 

 

UWAGA – BARDZO WAŻNE! 

Ponieważ Fundacja Nauki i Wychowania  jest organizacją pożytku publicznego, która 

obsługuje różne dzieła salezjańskie, w rubryce „Informacje uzupełniające” prosimy o wpisanie: 

„Wpłata na Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu” 

Dziękujemy 

Zakrętka tu... zakrętka tam...  wszędzie  widać 

zakrętki! Na korytarzu głównym i w sklepiku szkol-

nym stały pudła z dość dziwnymi napisami typu: 

„Wrzuć mnie! – Twoja Zakrętka” czy „Założę się, że 

nie trafisz!”. Nie było dnia, żeby grupa „zakręconych” 

przyjaciół nie atakowała innych, czasem nawet niezna-

nych osób, domagając się zakrętek, które właśnie mia-

ły być wyrzucone do kosza razem z plastikową butel-

ką. Pytanie: „Czy wrzuciłeś już swą zakrętkę?” rozle-

gało się z każdego kąta... Świetnym pomysłem na  oży-

wienie akcji była rywalizacja pomiędzy szkołą a inter-

natem. Zacięta walka trwała przez niemal dwa miesią-

ce i zaangażował się w nią każdy, kto wrzucił chociaż 

jedną zakrętkę.  
I tak wspólnym siłami udało nam się pomóc 

Grzesiowi, dla którego organizowana była zbiórka. W 

końcowym efekcie okazało się, że udało się nam zgro-

madzić astronomiczną liczbę  53 041 zakrętek, z cze-

go 33 129 to szkoła, a internatowi udało się nazbierać 

19 912. Ale w tę akcję nie była zaangażowana tylko 

nasza szkoła. Przyczyniły się także takie osoby jak Sa-

bina Wysocka z Powiatowego Urzędu Pracy w 

Oświęcimiu, Jerzy Wysocki oraz Marek Maciaszek, 


