Serca SERCU!

Serca dla Maryi
z modlitwą za mamy.
Wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej

Potrójna uroczystość
ks. Stanisława

Z życia parafii
W pierwszy czwartek i piątek miesiąca Spowiedź pół
godziny przed Mszami, odwiedziny chorych w I piątek
od 9:00. Chorych zgłaszamy u siostry w zakrystii.
Nabożeństwa czerwcowe po Mszach wieczornych, w soboty o 17:30, w niedziele o 16:30. Zachęcamy do udziału!
13 czerwca zapraszamy na kolejne NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE o godz. 20:00. Zapraszamy dzieci komunijne w strojach, a w sposób szczególny kandydatów do
bierzmowania, którzy poprowadzą Różaniec.
15 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Po
Mszy Św. o godz. 8:00 odbędzie się procesja do czterech
ołtarzy na Rynku. Bardzo prosimy o ich przygotowanie.
Również i wtedy prosimy dzieci komunijne w strojach
o uczestnictwo. W Zbytkowie procesja do czterech ołtarzy po Mszy o godz. 11:00. W tym dniu zapraszamy też
wszystkich parafian na wieczór uwielbienia do kościoła
w Zbytkowie na godz. 19:30 (koncert połączony z adoracją w duchu uwielbieniowym). Od 19:00 będzie wtedy możliwość Spowiedzi, a o 19:15 nastąpi zawiązanie wspólnoty.
16 czerwca biskup ordynariusz Roman Pindel na Mszy
Św. o godz. 18:00 w naszym sanktuarium udzieli sakramentu bierzmowania 54 uczniom klas III naszego gimnazjum. Polecamy ich, jak również rodziców, chrzestnych i świadków modlitewnej pamięci.
INNE, WAŻNE DATY DLA
KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
5 VI – Spotkanie z dekanalnym wizytatorem katechizacji
(po nab. czerwc. w Sali Jana Pawła II)
8 i 10 VI – Próby (8 VI po nabożeństwie czerwcowym
/10 VI ze świadkami po Mszy wieczornej)
13 VI – Nabożeństwo fatimskie
16 VI – BIERZMOWANIE

17 czerwca w sobotę Krąg Domowego Kościoła naszej
parafii zaprasza serdecznie na Mszę wieczorną wszystkie
pary małżeńskie, które w czerwcu obchodzą swoją
rocznicę ślubu (niezależnie jaką). Będzie to Msza Św.
z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Serdecznie
zapraszamy!
23 czerwca nastąpi zakończenie roku szkolnego 2016/
/2017. W związku z tym zapraszamy na Msze Święte:
o godz. 8:00 dla całej społeczności Szkoły Podstawowej;
o godz. 9:00 dla społeczności Gimnazjum.
W tym dniu także o godz. 15:00 z rynku wyjazd na
kolonię do Biskupina.

OKIEM RECENZENTA

Dziś chciałam przedstawić płytę „Obecny – Tribute to Andrzej Zaucha”. To album Kuby
Badacha poświęcony pamięci
Andrzeja Zauchy. Został wydany już w 2009 roku. Cała
płyta liczy 14 utworów doskonale wszystkim znanych, np.
„Myśmy byli sobie pisani”. Piosenki mają charakter jazzowy, smooth jazzowy, czasem też popowy. Naprawdę
warto posłuchać tej płyty. Myślę, że zaciekawi ona każdego
słuchacza, a ciekawy głos solisty zapamięta każdy, kto
wysłucha tej płyty! Piosenkarz ten ma naprawdę wybitną
solistykę, na którą trzeba zwrócić uwagę. Aranżacja jest
również sama w sobie doskonała, a całość wpada w ucho.
Większość utworów to piosenki o miłości.
Klaudia Lisiecka

Statystyka – maj 2017

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:

Państwu Urszuli i Łukaszowi Lang
Państwu Elżbiecie i Józefowi Czaja
Państwu Zycie i Janowi Pieczka
Państwu Jadwidze i Krzysztofowi Korus
Państwu Janowi i Gabrieli Krawczyk
P. Matyldzie Ochodek
Państwu Cierpiał z ul. Powst. Śląskich 2c/3
P. Markowi Koniecznemu
Państwu Wandzie Glajzner i Adolfowi Kajsturze
Państwu Walerii i Zbigniewowi Korzeniewskim
Państwu Halinie i Janowi Żak
Państwu Aleksandrze i Tomaszowi Strządałom
Państwu Dziędziel z ul. Powst. Śląskich 2c/4
Państwu Krystynie i Andrzejowi Spandel
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Uchyła z ul. Wspólnej 36
Państwu Teresie i Stanisławowi Mikołajczykom
Państwu Danucie i Grzegorzowi Szpernol
P. Bartłomiejowi Ślękowi
Państwu Annie i Adrianowi Grygierkom

Chrzty:
Remigiusz Mrowiec
Tomasz Czyż
Nikodem Milerski
Iga Duda
Szymon Ganzel
Aleksandra Szweblik
Śluby:
Kasperydus Dawid – Ślusarczyk Izabela
Nowak Kamil – Kopiec Dominika
Zmarli:
Pisarek Anna – 86 l.
Krzempek Emanuel – 86 l.
Dziędziel Eugenia – 79 l.
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Intencje mszalne
1-szy czwartek – 1.06
WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA
8:00 1) Za ++ członków Biura i sympatyków Radia Maryja
2) Za + Zygmunta Pryczka (Msza gregoriańska)
18:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
18:00 1) Za + Anielę i Stanisława Kuś, rodzeństwo, rodziców
z obu stron, syna Edwarda Kusia, ++ z rodz.: Kuś, Wilczek
2) Za + Franciszkę Przebindę, męża Władysława, syna
Władysława z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1-szy piątek – 2.06
7:00 1) W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
2) Za + Zygmunta Pryczka (Msza gregoriańska)
16:30 Zbytków – Za + Ferdynanda Kopoczka z żoną Martą
i dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Stefanię Andreczko w 1 rocz. śm., rodziców
z obu stron
2) Za + Marię Pisztek w 15 rocz. śm., męża Kazimierza
i ich rodziców
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1-sza sobota – 3.06
WSPOMNIENIE ŚŚ. KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
7:00 1) Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
2) Za + Zygmunta Pryczka (Msza gregoriańska)
14:00 ŚLUB: STOKŁOSA – KONIOR
16:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog.
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Eugeniusza Szczypkę na pam. ur., rodziców,
brata Zdzisława, Martę i Franciszka Wojciech
2) Za + Alinę Stokłosę, Zbigniewa Wojciechowskiego,
Marię i Filipa Żur, Justynę i Wilhelma Krzempków
3) Za + Emilię i Franciszka Wyleżuch, ++ z rodz.: Wyleżuch, Psota, dusze czyśćcowe
1-sza niedziela – 4.06 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
6:30 1) Za + Gertrudę Żeleźnik, męża Antoniego, rodziców
i teściów, córkę Bernadetę, zięcia Eugeniusza
2) Za + Zygmunta Pryczka (Msza gregoriańska)
8:00 W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
9:30 Za + Krystynę Wałach w 20 rocz. śm. z synem Piotrem
i za ++ z rodziny
10:00 Zbytków – Za + Alojzego Szymoszka w 6 rocz. śm. i na
pam. ur., ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze
czyśćcowe
11:00 Za + Aleksandrę Szostek na pam. ur., Amalię Szostek
w 6 rocz. śm., męża Józefa, dusze czyśćcowe
1 6:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1 7:00 Za + Jana Firleja, żonę Marię, Marię i Józefa Wojtek,
Marię i Pawła Gabryś i rodziców z obu stron
Poniedziałek – 5.06
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
7:00 Za + Krzysztofa Kempczyńskiego, ojca Andrzeja, dziadków z obu stron, dusze czyśćcowe
9:00 Za + Grażynę Młynarską – od pracowników pomp
16:00 Za + Stanisława Teklę – od siostrzenicy z rodziną
18:00 1) Za + Leona Ociepkę, ojca Wiktora, siostrę Krystynę
2) Za + Pawła Haratyka w rocznicę śm., ++ z rodziny,
dusze czyśćcowe
3) Za żywych i zmarłych członków Akcji Katolickiej
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 6.06
7:00 Za + Jana Dyrlagę – od Alojzego Błaszczyka
18:00 1) Za + Grażynę Podskarbi, Stefanię i Adolfa Pietrzyków,
synowe: Halinę i Eugenię, zięcia Hermana Sikorę
2) Za + Eugeniusza Zygmę, Weronikę i Stanisława
Sobieraj, Zenobię i Aleksandrę
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 7.06
7:00 Za + Urszulę Bojdę, ojca Ludwika, dusze czyśćcowe
1 8:00 1) Za + Alfredę i Józefa Brudny, rodziców z obu stron,
dusze czyśćcowe
2) Za + Wandę i Eugeniusza Strządała, syna Wiesława,
córkę Irenę, wnuków: Damiana, Mateusza, Magdalenę
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 8.06
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
8:00 Za + Genowefę i Ludwika Lazar, Annę i Jana Cyrulik
18:00 Zbytków – Za ++ z rodz.: Sajdok, Klepek, dusze czyśćcowe

18:00

1) Za + Józefa i Bronisławę Wardas, trzech synów:
Bogusława, Krzysztofa i Stanisława, ++ z rodz.: Wardas,
Powada i Jędrysik
2) Za + Łucję i Karola Arkulary, córki: Marię i Jadwigę,
synów, synową, zięciów
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 9.06
7:00 Za + Marię Szwarc – od rodziny Francuz
18:00 1) Za + Stefanię i Leopolda Tyrtania, Emilię Bienias
2) Za + Kazimierza Barona w 6 rocz. śm., syna Bogusława, rodziców, ++ z rodziny
3) Za + Edwarda i Martę Gruszczyk, ++ rodziców  z obu
stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 10.06
WSPOMNIENIE BŁ. BOGUMIŁA
7:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z okazji 35 rocz. ślubu Ireny i Mariana oraz z okazji
15 rocz. ślubu Izabeli i Przemysława
16:00 Zbytków – Z podz. za otrz. łaski z prośbą o błog. dla
Pawła z ok. 18 rocz. ur. oraz Izabeli i Czesława z ok. 20
rocz. ślubu
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Antoniego i Marię Janik, syna Bolesława,
++ z rodziny, Franciszka Strządałę
2) Za + Małgorzatę Puzoń, męża Józefa, Fryderykę Pliś,
rodzinę Szmidową, dusze czyśćcowe
3) Za + Helenę i Rudolfa Herman, Huberta Musika
Niedziela – 11.06
UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (ODPUST)
6:30 Za + mamę Zofię Pieczek w rocz. śm., męża Stanisława,
wnuka Tomasza, dziadków z obu stron, Ewę Szczotka,
Marię Bujok, ++ kapłanów i siostry zakonne
8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z podz. za otrz. łaski
z prośbą o dalsze błog. z ok. 50 rocz. ur. Agaty –
– od męża i dzieci
9:30 Za + Hildegardę i Czesława Mejsak, rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze czyśćcowe
ROCZKI: Magdalena Jaworska
10:00 Zbytków – Za + Władysława Szemika, żonę Helenę,
syna Zygmunta, rodziców, krewnych z obu stron, dusze
czyśćcowe
11:00 SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN
1 6:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1 7:00 Za + Helenę Szymczyk w 14 rocz. śm., męża Piotra, synów, synową, wnuków, zięciów, dziadków, ++ z rodziny
Poniedziałek – 12.06
7:00 1) Za + Stefanię i Józefa Orszulik, Jana Czakona,
++ z rodziny
2) Za + Władysława Puzonia – od córki Mirosławy, zięcia
Krzysztofa z dziećmi i rodzinami
18:00 1) Za + Marię i Franciszka Prochaczek, synową Emilię,
rodziców, rodzeństwo, trzech zięciów, ++ z rodz. Uchyła
2) Za + Helenę i Jana Brandys, ++ dziadków, rodzeństwo, krewnych, dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 13.06
WSPOMNIENIE
ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
7:00 1) Za + Antoniego i Stanisławę Pawlik z okazji imienin
2) Za + Józefa Kurpasa – od rodziny Król i Szymoszek
1 8:00 1) Za + Antoniego Janotę, rodziców
2) Za + Małgorzatę i Antoniego Mejnert, rodziców i rodzeństwo
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Środa – 14.06
WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA
7:00 Za + Zuzannę i Ludwika Lach, dziadków z obu stron,
wnuczkę Annę
18:00 1) Za + Józefa Tomaszka w rocz. śm., ++ z rodz.: Tomaszek i Firlej
2) Za + Pawła Worka, syna Floriana, rodziców, teściów,
rodzeństwo, dusze czyśćcowe
3) Za + Joannę Piszczek, rodziców i braci
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 15.06
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
6:30 Za + Andrzeja Dąbrowskiego – od Henryka Zamojskiego
z rodziną
8:00 W int. parafian
11:00 Za + Jadwigę i Józefa Kępny
11:00 Zbytków – Za + Marię Szwarc od Żywego Różańca
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1 6:30
1 7:00
Piątek
7:00
18:00

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

– 16.06

Za + Emilię Waleczek, córkę Halinę, rodziców z obu stron

1) Za bierzmowanych o dary i światło Ducha Świętego
2) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za
Emanuela Krzempka, Eugenię Dziędziel
  
3) Za + Helenę i Karola Płonka, rodziców, rodzeństwo
z obu stron, dusze czyśćcowe
4) Za + męża Huberta Kasperydusa, rodziców z obu
stron, syna Czesława
Sobota – 17.06
WSPOMNIENIE
ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
7:00 1) Za + Jana Gawrona – od siostrzenicy z rodziną
16:30

2) Za + Otylię Kajsturę – od rodziny Kożuchów i Dragonów

i pracowników GImnazjum
1) Za + Zofię i Jana Francuz, dwóch synów,  córkę Krystynę, zięcia Tadeusza, wnuka Henryka
2) Za + Mieczysława Pośpiecha, brata Władysława,
rodziców z obu stron
3) Za + Gertrudę i Franciszka Sosna
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 24.06
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00 1) Za + Helenę i Jana Janota, rodziców z obu stron, czterech synów, córkę, zięcia, wnuka Jana
2) Za + Zygmunta Popielarza, rodziców, Mariannę,
Ludwika i Jana Kuboszków
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Emilię i Stanisława Folków, syna Henryka, synową Jolantę
2) Za + Alojzego Korusa, rodziców, teściów, Alojzego
Zelnera, Wandę Mucha, dusze czyśćcowe
Niedziela – 25.06
6:30 W int. parafian
8:00 1) Za + Rozalię i Józefa Żur, rodziców chrzestnych:
Matyldę i Józefa Roerich
2) W int. Ojczyzny
9:30 Za + Alfreda Świeżego, rodziców, ++ z rodz.: Świeży,
Macura, Lapczyk
10:00 Zbytków – Za + Janinę Danis na pam. imienin – od córki
Danuty z rodziną
11:00 Za + Rozalię i Józefa Żur, rodziców chrzestnych: Matyldę i Józefa Roerich
1 6:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1 7:00 Za + Helenę Lebryk, rodziców z obu stron
Poniedziałek – 26.06
7:00 1) Za + Renatę Lazar w 2 rocz. śm., Bogdana Gabrysia,
Jana Gabrysia, Brunona Lazar
2) Za + Małgorzatę i Karola Żerdka, rodziców i dziadków
18:00 1) Za + Piotra Janotę, rodziców i dusze czyśćcowe
2) Za + Antoniego Glajznera w 30 rocz. śm., rodziców
i za dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃŚTWO CZERWCOWE
Wtorek – 27.06
7:00 1) Za + Władysława i Władysławę Korzeniewskich, syna
Jerzego i czterech synów
2) Za + Annę Szupina w rocz. śm., męża Franciszka,
rodzinę z obu stron
1 8:00 1) Za + Alfonsa Lazara, rodziców, rodzeństwo, szwagra
Alojzego, zięcia Mirosława, dusze czyśćcowe
2) Za + Antoniego i Gertrudę Pietroszek  w rocz. śm.,
++ z rodz.: Wojtek, Pietroszek
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 28.06
7:00 1) Za + Karola Ochmana w 20 rocz. śm.
2) Za + Alojzego Ochodka, rodzeństwo, rodziców
18:00 1) Za + Antoniego Janotę, żonę Stefanię, siostrę Marię,
rodziców i szwagra Wilhelma
2) Za + Bogdana Rogulskiego, syna Zbigniewa, prawnuka Leona, rodziców z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 29.06
UROCZYSTOŚĆ
ŚŚ. AP. PIOTRA I PAWŁA
7:00 Za + Wiktora i Marię Bochenek, rodziców z obu stron,
Erwina Janotę i żonę Hildegardę
9:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + Zdzisława Matlaka, rodziców i dziadków,
dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Józefa Hutnickiego, rodziców: Franciszka i Stefanię, Renatę Hutnicką
2) Za + Karola i Mariannę Bochenek, rodziców z obu
stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 30.06
7:00 Za + Marię i Filipa Żur, siostrę Marię, córkę, synową,
zięcia i wnuki
18:00 1) Za + Bronisława Marekwicę w 1 rocz. śm.
2) Za + Piotra Sikorę w 2 rocz. śm., teściową Bronisławę, rodziców i dziadków
3) Za + Emilię i Wiktora Żerdka, ich rodziców
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1 8:00

Za + żonę Marię w 20 r. śm., jej rodziców i teściów Gawron

Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 18 rocz. ur. Adama
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Marię Janota, brata Antoniego, rodziców, szwagra Wilhelma
2) Za + Janinę Kajsztura w rocz. śm., męża Alojzego,
braci, rodziców z obu stron
3) Za małżeństwa z Domowego Kościoła w rocznice
zawarcia małżeństwa i jubilatów z czerwca
Niedziela – 18.06
6:30 Za + Alojzego Żura, rodziców: Marię i Alojzego, Franciszka i Stefanię Hutnickich, dwóch synów: Bronisława
i Józefa, prawnuka Józefa Lacha, Zuzannę Papkoj, dwóch
mężów, córkę Franciszkę Papkoj
8:00 Dziękczynna z ok. 50 rocz. ur. Mariana z prośbą o Boże
błog. i opiekę MB
9:30 Za + męża Karola Zarembę w 19 rocz. śm., rodziców
z obu stron, siostry: Marię i Magdalenę, brata Kazimierza, wnuka Bartłomieja, dusze czyśćcowe
10:00 Zbytków – Za + Walerię Staroń, syna Romana, męża
Tadeusza, ++ z rodz.: Hajzer, Staroń
11:00 Za + Józefa Miłego, żonę Annę, syna Stefana, synową Irenę
1 6:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1 7:00 Za + Alinę Żurawską, męża Władysława, ++ z rodziny
i dusze czyśćcowe
Poniedziałek – 19.06
7:00 1) Za + Alojzego Francuza na pam. ur., żonę Mariannę,
Joannę i Ludwika Francuz
2) Za + Genowefę Żur – od Ireny i Józefa Krzempek
18:00 1) Za + Franciszka i Zofię Janota, synów, synowe, krewnych
2) Za + rodziców: Joannę i Józefa Brandys, synową Wiktorię, dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 20.06
7:00 1) Za + Irenę Janotę – od rodziny Ochman i Denis
2) Za + Floriana Worka – od koleżanek i kolegów ze
Szkoły Podstawowej
18:00 1) Za + Józefa Strządałę i 1 rocz. śm.
      
2) Za + Annę i Jana Waleczek
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 21.06
7:00 1) Za + Helenę i Józefa Góra, rodziców i teściów
2) Za + Albinę Bączek – od rodziny z Bulowic
1 8:00 1) Za + rodziców: Genowefę i Stefana Staroń, dziadków
z obu stron
2) Za + Marię i Franciszka Gawron, syna Erwina,
++ z rodziny, sąsiadów
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 22.06
8:00 Za + Wiktora Skorupę w 35 rocz. śm., żonę Annę, synów, zięcia, wnuczkę, ++ z rodz. Kaczmarczyk
18:00 Zbytków – Za + Kazimierza Niemca, jego rodziców, teściów, szwagra, ++ z rodz.: Niemiec, Kocurek, Szczypka, Kidoń, Bielecki
18:00 1) Za + Henryka Trojana i rodziców z obu stron
2) Za + Otta Rusz w 2 rocz. śm.
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 23.06
7:00 Za + Stefanię Andreczko na pam. ur., siostrę Reginę,
rodziców i rodzeństwo z obu stron
8:00 Do Bożej Op. w int. uczniów, nauczycieli, wychowawców,
pracowników Szkoły Podstawowej
9:00 Do Bożej Op. w int. uczniów, nauczycieli, wychowawców

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.
W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.
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Jak dobrze być pielgrzymem!

Wspomnienia uczestników Pieszej Pielgrzymki do Łagiewnik

Justyna: W tym roku była to już piąta piesza pielgrzymka do
Łagiewnik, natomiast ja miałam przyjemność brać w niej
udział po raz trzeci. Od kilku lat uczęszczam na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, która od zawsze nie była dla mnie
tylko czasem marszu, ale zarówno modlitwy jak i w pewnej
formie zabawy. Daje mi wiele radości przez co każdego roku
czekam na nią z niecierpliwością. Dlatego gdy usłyszałam
o Pieszej Pielgrzymce do Łagiewnik zapisałam się bez wahania. Byłam pewna, że ta pielgrzymka będzie szczególnym
wydarzeniem oraz najlepszym sposobem na spędzenie majowego weekendu. W Łagiewnikach byłam po I Komunii
Świętej. Pamiętam, że to było miejsce, które mnie bardzo
urzekło. Miało w sobie coś wyjątkowego przez co chciałam
tam wrócić. Piesza pielgrzymka była do tego świetną okazją.
Mam wrażenie, że z dnia na dzień coraz więcej ludzi myśli
tylko o swoich korzyściach i nie przejmuje się losem drugiej osoby. Na pielgrzymce jest zupełnie inaczej. Wszyscy są
życzliwi i każdy chce jak najlepiej dla drugiej osoby. Przyjaźnie, które zawiera się podczas pielgrzymki raczej są już
na długie lata, ponieważ są prawdziwe. Dlatego myślę, że
pielgrzymka jest wyjątkowym czasem zwłaszcza dla młodzieży, która wtedy może oderwać się od codzienności
i dostrzec, że jednak są ludzie, którym zależy nie tylko na
własnym szczęściu. W jakiejś mierze mają możliwość poznać jeszcze lepiej samego siebie. To raczej ważne doświadczenia dla młodego człowieka, bo dzięki nim możemy stać się kimś lepszym. To one zaowocują w naszej przyszłości. Myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których
warto wybrać się na Pieszą Pielgrzymkę do Łagiewnik.
Wspomnienia z tegorocznej pielgrzymki jak zwykle są
wspaniałe i na pewno zostaną na długo w mojej pamięci.
Bardzo dobrze wspominam koncert w Wysokiej, na
którym mimo zmęczenia każdy miał siłę, aby przez taniec
i śpiew wielbić Boga. Koncert napełnił nas wszystkich
jeszcze większą pozytywną energią, z którą dotarliśmy do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
Natalia: Była to moja druga Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik. Po raz pierwszy zdecydowałam się iść, dzięki ks.
Jakubowi :) Jest to wspaniałe przeżycie, które każdy powinien doświadczyć. W pewnym sensie wpływa ona na nasz
charakter, ponieważ jest to trud, zmęczenie, które towarzyszy podczas pieszej wędrówki, ale jeśli idzie się z wiarą,
miłością i własnymi prośbami to jest to najpiękniejszy czas

i największa radość jak się dojdzie. Moje tegoroczne
wrażenia, a raczej piękne wspomnienia są cudowne. Był to
dla mnie miły czas spędzony w gronie bliskich mi osób, również spotkania po latach dawnego diakona, obecnie księdza
Jerzego. Poznałam wspaniałych kleryków oraz pielgrzymów.
Z całego serca polecam Pieszą Pielgrzymkę do Łagiewnik.
Agnieszka: Na pielgrzymkę do Łagiewnik szłam po raz
drugi – mając wspaniałe wspomnienia dotyczące poprzedniego razu bez wahania zapisałam się i tego roku. Pierwszy raz poszłam... no cóż, może to małostkowe, ale dla
"oceny z religii", jednakże to co przeżyłam na pielgrzymce
diametralnie zmieniło moje podejście. Czy warto? Warto.
Każdą przeciwność i trud wynagradza zobaczenie wieży
świątyni w Łagiewnikach oraz wspaniali ludzie spotkani na
pielgrzymce. Wspomnienia niezapomniane, każda chwila,
każdy krok, każda rozmowa jakoś tak umacnia i daje siłę
do życia. Na tej pielgrzymce – co było niespodzianką – spotkałam mojego katechetę z przedszkola, świat jest mały.
Fajnie było odnowić stare znajomości. Pielgrzymkę polecam każdemu, czy stary czy młody – warto. To po prostu
trzeba przeżyć.
Nikola: Była to moja druga pielgrzymka do Łagiewnik.
Bardzo lubię chodzić na pielgrzymki i uznałam, że jedna
w roku to dla mnie za mało, a na tej pielgrzymce była już
wcześniej moja kuzynka i koleżanka. Mówiły, że jest super
więc zdecydowałam, że też się wybiorę. Moim zdaniem
warto pójść na pielgrzymkę do Łagiewnik, ponieważ jest
to najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu jakim
jest majówka. Oczywiście poza tym, że jest to piękny czas
modlitwy – atmosfera jaka panuje w czasie pielgrzymki
jest wyjątkowa. Po tegorocznej pielgrzymce mam wiele
wspomnień, lecz najważniejszym dla mnie jest moment
dojścia do Łagiewnik, gdy już nie czuje się zmęczenia i jest
taka ogromna radość w każdym pielgrzymie, a 1800 szczęśliwych ludzi wielbiących Pana Boga – to coś niesamowitego.
Anonimowa autorka: To była moja trzecia piesza pielgrzymka. Trzy lata temu wyruszyłam na moją pierwszą
w życiu pieszą pielgrzymkę. Chciałam spełnić moje postanowienie, a jednocześnie podziękować za wiele spraw które
wydarzyły się w moim życiu i mojej rodziny i prosić Jezusa
i Maryję o dalszą opiekę. I tak się zaczęło. Intencje i powody aby pójść na kolejną pielgrzymkę przychodzą same,
gromadzą się w trakcie całego roku i jest potrzeba aby oddać
to wszystko komuś zaufanemu. Zafascynowała mnie
atmosfera tej wspólnej wędrówki, z czasów oazowych przypomniałam sobie wiele piosenek i nauczyłam się nowych,
poczułam się młodsza o kilkanaście lat, oderwałam swoje
myśli od zwykłych codziennych spraw, problemów i trosk.
Idziesz przed siebie, mimo przybywających kilometrów nie
czujesz jakiegoś strasznego zmęczenia, wiatr gra we włosach,
dookoła piękne widoki, nie przeszkadza deszcz /chyba, że
jest ulewa/, cieszy słońce i obecność przyjaciółki obok. W tej
scenerii nabożeństwo majowe jest prawdziwym uczczeniem
Maryi wśród umajonych łąk, a godzinki śpiewane o 7 rano
cd na stronie 9
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Powrót do małej duchowej ojczyzny

Która to Księdza piesza pielgrzymka do Łagiewnik?
Do Łagiewnik pielgrzymowałem po raz czwarty.

Czym dla Księdza jest piesza pielgrzymka do Łagiewnik?

Jak Ksiądz czuł się w roli opiekuna strumieńskiej grupy?
Cieszę się po prostu, że było z kim iść. Fakt, że stałem się
"opiekunem" zaistniał tylko dzięki temu, że miałem kogo
wziąć pod "opiekę". Dla mnie to łaska od Pana Boga.
W jakim wieku przeważali pielgrzymi w naszej grupie?
Przeważali tegoroczni kandydaci do bierzmowania i licealiści. Szli oni w dwóch grupach: św. Maksymiliana i św.
s. Faustyny.
Dlaczego warto pójść na pieszą pielgrzymkę?
Cóż. To jest trochę jak z miłością – do niej nie trzeba
przekonywać, ona broni się sama. Podobnie z pielgrzymką.

Pielgrzymkę do Łagiewnik opisałbym dwoma, osobistymi
wyrażeniami: "błogosławiony trud" oraz "powrót do swojej
Małej Duchowej Ojczyzny" (czytaj: do Miłosierdzia Bożego).
Jakie jest Księdza najlepsze wspomnienie z tegorocznej
pieszej pielgrzymki?
Było tego sporo. Ale może wymienię tu jednak Koronkę
do Miłosierdzia Bożego i Mszę Św. w Łagiewnikach. I to po
raz pierwszy jako kapłan. Wielka radość dla mnie – kapłana
wyświęconego w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia!
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Wywiad z Ks. Wojciechem Olesińskim przeprowadziła
Natalia Gabryś

Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
– biblizmów część czwarta –

WYRAŻENIA
kamień obrazy – przyczyna, powód zgorszenia, oburzenia,
konfliktu, skandalu („Kamieniem obrazy stał się dla niej
fakt, że znajomy przez nieuwagę nie ukłonił się jej na ulicy”).
Kamień obrazy w Starym Testamencie (grec. skandalon)
to obrazowe wyrażenie określające powód bycia winnym
wobec Boga („On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia
się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców
Jeruzalem”).
kolos na glinianych nogach – coś, co z pozoru odznacza
się potęgą i siłą, a w rzeczywistości opiera się na słabych
podstawach i jest bliskie upadku („Upadające gospodarczo
i przeżarte korupcją państwo było już tylko kolosem na
glinianych nogach, chociaż obywatele wciąż chcieli w nim
widzieć dawne mocarstwo”). W Biblii Daniel wyjaśnia znaczenie snu Nabuchodonozora: posąg, który śnił się królowi,
przedstawia kolejne królestwa na ziemi babilońskiej – złote
(głowa), srebrne (pierś), miedziane (biodra) i żelazno-gliniane (nogi, które zostają skruszone spadającym kamieniem).
złoty cielec – oznacza bałwochwalstwo, hołdowanie
niewłaściwym wartościom, stawianie bogactwa na szczycie
hierarchii własnych celów („Złotym cielcem naszych czasów stało się dążenie do kariery pojętej jako uzyskanie popularności wraz z dużą ilością pieniędzy na koncie”). Wyrażenie wywodzi się z biblijnej opowieści o wędrówce Izraelitów przez pustynię. Podczas nieobecności Mojżesza, który udał się na górę Synaj, Żydzi odlali ze złota cielca i oddali mu boską cześć, sprzeniewierzając się Jahwe.
dom zbudowany na piasku – rzecz niepewna, niemająca
solidnych podstaw („Jego nieprzemyślane działanie to dom
budowany na piasku”). Jezus w Kazaniu na Górze powiedział
do swoich uczniów: „Każdego zaś, kto tych słów moich
słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem,
który dom swój zbudował na piasku”. Wyrażenie pochodzi
z Ewangelii św. Mateusza.
sądny dzień – popłoch, rozgardiasz, zamieszanie wywołane
jakimiś wydarzeniami („Wczoraj z powodu nieoczekiwanej
kontroli był w zakładzie sądny dzień”). Według religii
chrześcijańskiej to dzień sądu ostatecznego mający nastąpić
przy końcu świata.
gałązka oliwna – znak pokoju i przebaczenia („Kilka tygodni
temu Boeing publicznie odrzucił ostatnią gałązkę oliwną
będącą propozycją Airbusa”). W Księdze Rodzaju gałązka
oliwna zwiastuje koniec potopu, przebaczenie i pojednanie
Stwórcy ze stworzeniem. Gdy wody potopu ustąpiły, Noe
wypuścił z arki gołębicę. Ta wróciła, niosąc w dziobie świeży

listek drzewa oliwnego, co oznacza, że Bóg przebacza
człowiekowi jego winy, postanawia zawrzeć trwały pokój
i pozwala, aby świat się odrodził.
chleb powszedni – codzienne, proste pożywienie, to, co
zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka; w znaczeniu
przenośnym: coś zwykłego, codziennego, niebudzącego
zdziwienia; nic nadzwyczajnego („Ciężka praca na roli to
dla nas chleb powszedni”). Wyrażenie pochodzi z Modlitwy
Pańskiej („Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”).
listek figowy – osłona wstydliwego miejsca, symbol wstydliwości; parawan, przykrywka („Nie chcieliśmy być listkiem figowym dla działań burmistrza”). Wyrażenie nawiązuje do biblijnej sceny w Raju. Kiedy Adam zjadł zakazany
owoc zerwany przez Ewę z drzewa poznania dobra i zła,
„wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy;
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”.
miłosierny Samarytanin – człowiek litościwy, miłosierny,
pielęgnujący chorych („Nasz wychowawca, jak miłosierny
Samarytanin, pomógł nam uwierzyć we własne siły”). Wyrażenie nawiązuje do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, który jako jedyny zatrzymał się
przy człowieku obrabowanym przez zbójców, poranionym
i ledwo żywym, ulitował się nad nim, opatrzył mu rany
i zaopiekował się nim.

ZWROTY

coś woła o pomstę do nieba – coś wywołuje zgrozę, oburzenie,
zasługuje na potępienie („Jeśli Sejm przyjmie tę ustawę, to
będzie to wołająca o pomstę do nieba niesprawiedliwość”).
Zwrot pochodzi z Księgi Rodzaju i nawiązuje do zbrodni
Kaina („Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno
woła ku mnie z ziemi!”).
być na świeczniku – zajmować wysokie stanowisko, być
wysoko w jakiejś hierarchii, być jedną z czołowych postaci
w społeczeństwie („Czy wszyscy stojący na świeczniku zupełnie zatracili świadomość sprawiedliwości społecznej?”).
Zwrot pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii św.
Mateusza (Kazanie na Górze) i św. Łukasza (opowieść
o Jonaszu). W obu wypadkach Jezus mówi o lampie zawieszanej na świeczniku. Lampę można by schować albo
postawić na ziemi, jednak dopiero zawieszona na świeczniku
daje najlepszy efekt - oświetla największą powierzchnię.
Chrystus zwraca się tak do swoich uczniów, przyrównując
ich do lamp („Wy jesteście światłem świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy
i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje
przed ludźmi”).
oddać coś za miskę soczewicy – oddać, sprzedać coś dla
doraźnego zysku, lekkomyślnie wyzbyć się swoich praw,
łatwo z czegoś zrezygnować, niewiele zyskując w zamian
(„W ostatniej chwili zorientowali się, że swoim wcale na
nich nie zależy, że ich sprzedali... za miskę soczewicy”).
Zwrot pochodzi z Księgi Rodzaju, z przypowieści o Ezawie,
który wyrzekł się pierworództwa (związanego z prawem
dziedziczenia) za miskę soczewicy na korzyść Jakuba swego brata bliźniaka.
nadstawić drugi policzek – nie odpowiadać przemocą
na przemoc („Futbol nie jest grą dla mięczaków pokornie
nadstawiających drugi policzek”). Sformułowanie pochodzi
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z Ewangelii św. Mateusza i nawiązuje do postawy Jezusa,
który nie nawoływał do walki i buntu, lecz do pokory i miłości
bliźniego. Nakazywał kochać nawet swoich nieprzyjaciół
i w razie doznawania od nich krzywd nadstawiać drugi
policzek.
być ulepionym z jednej gliny – odczuwać z kimś
powinowactwo duchowe, mieć podobne charaktery („Ty i ja
musimy trzymać się razem - jesteśmy podobni do siebie, jak
ulepieni z tej samej gliny”). Zwrot nawiązuje do biblijnego
opisu stworzenia człowieka („Wtedy to Pan Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie
życia”).
łuski spadają komuś z oczu – nagle ktoś dostrzega prawdę
i zaczyna rozumieć, jak bardzo się mylił („Czasami pod
wpływem jakiegoś pozornie drobnego wydarzenia spadają
nam łuski z zakochanych oczu i zadajemy sobie pytanie, co też
mogliśmy widzieć w tej nieciekawej osobie”). Zwrot pochodzi
z Dziejów Apostolskich i dotyczy cudownego nawrócenia
Szawła, czyli św. Pawła z Tarsu ("I wtedy Ananiasz poszedł.
Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle,
bracie! Pan Jezus, co ci się ukazał na drodze, którą szedłeś,
przysłał mnie, abyś przejrzał, i został napełnion Duchem
Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony").

FRAZY

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie – ktoś zostaje
pokonany takimi metodami, jakie sam stosuje.
Według Ewangelii św. Mateusza to słowa Jezusa do Piotra,
który stanął w Jego obronie i odciął ucho Malchosowi, słudze arcykapłana. Wtedy Jezus rzekł do niego: „Schowaj miecz
swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od
miecza giną”.
Kto kopie dół – weń wpada – ktoś szkodzący komuś potajemnie sam może paść ofiarą własnych czynów. Zdanie
pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Przysłów Salomona: „Kto kopie dół – weń wpada, a kamień wraca na tego,
co go toczy”.
Grażyna Gądek

Kwietniowe owoce pracy
uczniów SP w Strumieniu

cd ze strony 6
idąc ścieżką obok lasu są niezapomnianym przeżyciem.
Spotykasz ludzi o wiele starszych od siebie – są zachętą do
pielgrzymowania, bo skoro oni dają radę to dlaczego nie ja?
Spotykasz młodzież roześmianą, śpiewającą, spontanicznie
bawiąca się i wtedy nagle ubywa Ci lat. Słyszysz świadectwa
ludzi, których życie doświadcza i myślisz, że inni też łatwo
nie mają. Jest też ból nóg i odciski, nocleg na podłodze
w sali gimnastycznej, ale to naprawdę nie przeszkadza, nie
jest w ogóle istotne. Za każdym razem wracam "lżejsza",
mocniejsza i "bogatsza". Podobno przypadek to sposób Boga
na pozostanie anonimowym. I to na pierwszą pielgrzymkę
całkiem przypadkiem wyruszyłam z koleżanką, która stała
się moja towarzyszką kolejnych wędrówek do Łagiewnik
wspieramy się wzajemnie, dodajemy sił, a potem umawiamy
się na kolejną wyprawę.
Anonimowa autorka: Trzy lata temu wraz z przyjaciółką
postanowiłyśmy iść na pielgrzymkę. Bardziej ona chciała
i mnie namówiła, ja z początku nie byłam optymistycznie
do tego nastawiona. Dopiero pod koniec pielgrzymki zrozumiałam, że był to świetny pomysł. Od tamtego czasu
pielgrzymka do Łagiewnik stała się czystą radością. Najbardziej co lubię w pielgrzymkach to piosenki, nie te takie
"mszalne", ale młodzieżowe. Takie które mają w sobie energię, dają siłę do dalszego marszu, motywują – idziesz, śpiewasz i ani się obejrzysz i już jesteś na noclegu. Najlepszym
jednak dla mnie momentem pielgrzymowania jest koncert
w Wysokiej. Wszyscy tańczymy, śpiewamy, cieszymy się, że
możemy w taki sposób wielbić Jezusa. Często pytają się
nas miejscowi ludzie skąd bierzemy tyle energii, skoro tyle
przeszliśmy – odpowiedź jest prosta, z miłosierdzia. Pielgrzymka to dla mnie moment wyluzowania się i pogadania
z Bogiem w spokoju. Są momenty załamania i chęć powiedzenia "Ja dalej nie idę", "Ja nie wstaję na 6", ale moment
w którym widzisz wieżę Sanktuarium Miłosierdzia wszystko wynagradza. Po pierwszej pielgrzymce odpadały mi
nogi, po drugiej tylko stopy, po ostatniej tylko dwa palce.
Jestem pewna – pójdę jeszcze na kolejne – wiem, że warto.
Wspomnienia zebrała Natalia Gabryś

• 1 kwietnia zakończyły się rozgrywki Szachowej Ligi Podbeskidzia 2016/2017, wśród 90 zawodników reprezentujących 22 szkoły podstawowe i gimnazjalne znaleźli się
także nasi uczniowie: Albert Blobel, Paweł Krawiec, Zofia
Czaja, Michał Janoszka, Bartosz Skoneczny, Natalia Hoffmann, Maksymilian Jurczyk, Małgorzata Malinowska,
Dominik Wiewióra, Dominik Nikiel, Jakub Frączek.
Drużynowo szkoła zajęła IV miejsce, zaś indywidualnie
w swojej kategorii wiekowej – uczniów klas I-III, srebrny
medal wywalczyła Zofia Czaja, w grupie dziewcząt klas
IV-VI szóste miejsce zdobyła Natalia Hoffmann, natomiast wśród chłopców na dziewiątym miejscu sklasyfikowano Alberta Blobla.
• od 3 do 5 kwietnia odbywały się szkolne rekolekcje wielkopostne przygotowujące uczniów do przeżycia Wielkiejnocy połączone z konkursem na najpiękniejszą palmę.
• 7 kwietnia uczniowie klasy IIIc spędzili noc w szkole.
Podczas nietypowego spotkania odbywały się gry, konkursy wiedzy, zawody sportowe. Każdy uczeń mógł się
wyszaleć do woli, a na dobranoc mama jednego uczniów,

Pani Monika, przeczytała fragment książki z czasów
swojego dzieciństwa pt. „Jacek, Wacek i Pankracek”.
Wszyscy słuchali z zainteresowaniem, po wielu atrakcjach
dzieci grzecznie ułożyły się do snu.
• 12 kwietnia uczniowie klas I-III pojechali do CzechowicDziedzic na spektakl pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego
z Krakowa. To już kolejny wyjazd młodszych dzieci
i kontakt z artystami teatralnymi, uczniowie w ten sposób uczą się obcowania z kulturą wysoką oraz poznają zasady zachowania obowiązujące w teatrze.
• 24 kwietnia w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej
odbył się finał XX Międzynarodowego Ekumenicznego
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz 2016/2017”. Do tego
etapu zakwalifikował się uczeń z klasy IV Mateusz Blinda,
który wywalczył tytuł laureata, osiągając IV miejsce.
• 26 i 27 kwietnia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski
Konkurs Przedmiotowy „Leon”, w którym wzięło udział
80 uczniów klas I-IV. Dzieci zmierzyły się z matematyką,
językiem angielskim, ortografią i sprawnościami zinte-

-9-

growanymi, wykazując się wiedzą i umiejętnościami
wykraczającymi poza to, czego uczą się na zajęciach.
Oczekujemy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych
uczniów.
• 21-27 kwietnia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z okazji „Tygodnia Ziemi” zorganizowało wiele konkursów. W tym roku motywem przewodnim było hasło
„Powietrze nad Śląskiem”, w centrum uwagi znalazły się
więc kwestie związane ze smogiem. Jednym z zadań dla
młodych uczestników było napisanie bajki lub opowiadania na ten temat. Takiego wyzwania podjęła się uczennica klasy VIc, Wiktoria Adamczyk, która w swoim opowiadaniu pt. „Koniec” stworzyła ciekawą i bardzo realistyczną wizję przyszłości, opierając się na faktach zaobserwowanych w otaczającym nas świecie. Jej starania oraz
niewątpliwie duże zdolności literackie zostały nagrodzone
wyróżnieniem.
• W kwietniu ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2017”, który odbył się 16
marca 2017r. Wynik bardzo dobry uzyskał uczeń klasy III,

Jakub Barwicki, natomiast Mateusz Blinda i Paweł Dziwoki
z klasy IV otrzymali wyróżnienia. Poziom trudności konkursu z wiedzy i umiejętności matematycznych był bardzo
wysoki, wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
• Z okazji 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Królowej Polski ogłoszono w naszej szkole konkurs
plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza korona dla Matki
Bożej”. Każde dziecko może wykonać swoją propozycję
korony, wykorzystując do pracy różne materiały i ozdoby.
• Maj kojarzy się także z uśmiechem mamy. To właśnie ona
uczy nas wielu ważnych rzeczy, jednak wśród nich najważniejszy wydaje się właśnie uśmiech – bo tak jak śmieje
się mama, nie potrafi nikt inny! Dlatego uczniowie klas
I, IIa i b, IVa,b,c, Va,b i VI a,b,c przygotowali pod okiem
Pani Ewy dar - „Serduszko dla mamy” z serdeczną prośbą
każdego dziecka o zdrowie i szczęcie. Ten niezwykły podarunek wysłano na Jasną Górę, gdzie 1 czerwca zostanie
zaniesiony do ołtarza podczas Eucharystii.

Spotkanie w ramach trwałości projektu

Projekt RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT realizowany
jest w naszej szkole od września 2011 roku. Powstał on
z inicjatywy pani dyrektor Lilli Salachny-Brzozy oraz
pani Kornelii Zubek. Statystyki w całej UE pokazywały
wtedy spadek zainteresowania studiowaniem nauk ścisłych. Świadomość tego, że we współczesnym świecie
każda czynność wykonywana przez człowieka związana
jest z koniecznością korzystania z różnorodnych dobrodziejstw nauki i techniki, sprawiła, że nauczyciele naszego gimnazjum razem z nauczycielami ZŠ w Šenovie
podjęli wspólne działania ponad granicami, celem których jest kształcenie człowieka otwartego na świat i dążącego do jego zrozumienia. Wychodząc na przeciw tym
oczekiwaniom, nadrzędnym celem projektu było utworzenie nowoczesnych pracowni, a głównie pracowni fizyczno-chemicznej w naszej szkole. Pracownia ta umożliwia uczniom naukę z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych. W ramach działań
młodzież pracuje w czterech grupach projektowych: chemicznej (opiekun Teresa Kajsztura), fizyczno-multimedialnej (opiekun Grzegorz Galas), biologicznej (opiekun
Halina Smol), geograficznej (opiekun Alina Budzik).
4 maja w Šenovie odbyło się kolejne spotkanie w ramach
trwałości projektu. Ze strony polskiej w zajęciach uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa uczniów wraz z opie-

kunami: panią Aliną Budzik, panią Teresą Kajszturą, panią Haliną Smol. Urząd Miasta i Gminy Strumień reprezentowała pani Ewa Kuboszek-Owsiany. Tym razem nasi uczniowie razem z młodzieżą czeską oraz słowacką
pracowali w trzech grupach ćwiczeniowych. Każda grupa uczestniczyła w zajęciach sportowych. Kolejno przeprowadzała doświadczenia w pracowni biologiczno-chemicznej. W nowej, pięknie wyposażonej sali do zajęć technicznych uczniowie własnoręcznie wykonali kompozycje z kwiatów, które, po opisaniu gatunków w karcie pracy, przyjechały razem z nimi do Polski. Dzień zakończył się smacznym obiadem i wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Część opiekunów miała możliwość zapoznania się z przykładem bardzo ciekawego wykorzystania starych obiektów przemysłowych w miejscowości Witkowice (Ostrawa). Na terenach dawnej kopalni, huty, koksowni i elektrowni utworzono muzeum techniki, które zawiera ponad 100 interaktywnych eksponatów. Zgromadzono tam
niemal wszystko, co w ciągu ostatnich dwóch wieków
wynaleziono w dziedzinie techniki. Jest to miejsce godne
polecenia na wspólne rodzinne wyjazdy.
Zaproszenie
Absolwenci i Uczniowie naszego gimnazjum działający
w Kole Teatralnym „Together Forever” wraz z Dyrekcją,
Gronem Pedagogicznym oraz Pracownikami serdecznie
zapraszają na spektakl teatralny pt.: „Oskar i pani Róża”
w reżyserii pani Anny Józwik.
Spektakl, który swoją premierę miał w 2014 roku, zostanie
wystawiony w auli Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
w Strumieniu 17 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00.
Młodzi aktorzy chcą go zadedykować nauczycielce i wychowawczyni pani Kornelii Zubek.
Liczymy na Państwa obecność.
Oprac. IK
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STRUMIEŃ u ŹRÓDEŁ…Miłosierdzia!

Witaj nam, FATIMSKA Pani

