
Plurimos annos,
Księże 

Jubilacie!



Misterium Męki Pańskiej



 Nabożeństwa majowe w naszym sanktuarium od ponie-
działku do soboty po Mszach wieczornych, w niedziele 
o  godz. 16:30. W Zbytkowie o 18:30, na Borkach o 17:00 
(jak do tej pory). 
W Niedzielę Dobrego Pasterza – 7 maja na Mszy Św. 
o  godz. 8:00 będziemy wspólnie dziękować za 50 lat 
życia, 25 lat kapłaństwa ks. Stanisława Bindy oraz prosić 
o wstawiennictwo jego św. Patrona, którego uroczystość 
przypada dzień później. Prosimy o liczne uczestnictwo 
i już teraz Ks. Jubilatowi życzymy, by Miłosierny Pan nie 
szczędził mu Swoich łask!
W sobotę – 13 maja rozpoczynamy NABOŻEŃSTWA 
FATIMSKIE połączone z procesją z figurą Matki Bożej, 
które potrwają do 13 października. Pierwsze nabożeń-
stwo poprowadzą tegoroczni uczestnicy pielgrzymki do 
Fatimy. Serdecznie zapraszamy parafian do licznego 
udziału, zwłaszcza dzieci komunijne oraz kandydatów  
do bierzmowania z rodzicami! Za nich będziemy się mo-
dlić szczególnie.
We środę – 17 maja przypada również 30 rocznica świę-
ceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza – Jacka Kobiał-
ki. Także i o nim pamiętajmy w modlitwie i również 
życzymy obfitości łask Bożych.
W niedzielę – 21 maja na Mszy Świętej o godz. 10:30 
w  naszej parafii będzie I Komunia Św. dla 88 uczniów 
klas III. W związku z tym bardzo prosimy w tym dniu 
parafian ze względów praktycznych o to, aby przyjść na 
inne Msze Święte. Nie mniej jednak proszę nie zapomnieć 
o modlitwie za te dzieci oraz ich rodziców.

Pozostałe ważne daty dla dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców

– 6 i 13 maja – próby przed I Komunią Świętą  
(po nabożeństwach majowych); 

– 20 maja, o godz. 9:00 w naszym sanktuarium – 
spowiedź dla dzieci, rodziców, gości.

W dniach 22, 23 oraz 24 maja obchodzimy tzw. Dni 
Krzyżowe. Zapraszamy na tradycyjne procesje: 22 maja 
do kaplicy na ul. Pawłowickiej, 23 maja do krzyża przy 
ul. Księdza Londzina, 24 maja do kapliczki przy granicy 
z Zabłociem (za mostem). 

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 28 maja 
tradycyjnie będzie procesja do figury Chrystusa Króla na 
rynku połączona ze śpiewem Litanii do Matki Bożej. 

Zapraszamy do udziału!
Maj to miesiąc święceń. W tym roku 6 kleryków V ro-
ku przyjmie 8 maja w bielskiej katedrze św. Mikołaja 
święcenia diakonatu, z kolei 27 maja, także w bielskiej 
katedrze, 13 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu. 
Także i ich otoczmy pamięcią modlitewną. Kto wie, mo-
że któryś z nich będzie w przyszłości duszpasterzem 
w  Strumieniu? Bo takich będziemy mieć kapłanów, ja-
kich sobie wymodlimy.

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
Państwu Marii i Jerzemu Staroniom
P. Gertrudzie Korus
P. Marii Gruszce
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Krystynie i Eugeniuszowi Micek
Państwu Emilii i Karolowi Janikom
P. Honoracie Kuś
P. Marii Kucharczyk
P. Marii Szczudło
Państwu Danucie i Grzegorzowi Szpernol
P. Małgorzacie Pietrzyk
Państwu Biedrawa z ul. Granicznej 7
P. Barbarze Dziędziel
Państwu Szupinom z ul. Kościelnej 2
Państwu Brunonowi i Janinie Zieburom
Serdeczne Bóg zapłać!

Z życia parafii

Włodzimierz Tetmajer – Procesja w Bronowicach

Zmarli:
TEKLA Stanisław – 82 l.
KURPAS Józef – 86 l.
PUZOŃ Władysław – 89 l.

Chrzty:
ŚLUSARCZYK Wojciech
ZAWISZA Jeremi
KULIŃSKA Helena
MAZUREK Grzegorz
JANAS Szymon
MENDREK Ludwik
MAKSIMIUK Mikołaj

Statystyka – kwiecień 2017
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Poniedziałek – 1.05
	 7:00	 Za	+	Józefa	Strządałę	od	sąsiadki	Ilony
	18:00		 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	 

z	prośbą	o dalsze	błog.	z	ok.	50	r.	ur.	Ewy
	18:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	 

o	dalsze	błog.	z	ok.	30	r.	ślubu	Teresy	i	Jana
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Wtorek – 2.05 WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO
	 7:00	 Za	+	Janinę	Łukasik	na	pam.	ur.
	18:00	 1)	Za	+	Ludwinę	Burkot	i	męża	Ludwika
	 		 2)	Za	+	Marię	i	Franciszka	Krzempek,	trzy	córki,	 

dwóch	synów,	dwie	synowe,	pięciu	zięciów,	wnuczkę	
i trzech	wnuków

	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Środa – 3.05  UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 Za	+	Rudolfa	i	Emilię	Konieczny,	córkę	Jadwigę	 

i	syna	Jana
	 9:30	 Za	+	Alojzego	Kajszturę	na	pam.	ur.,	żonę	Janinę,	 

szwagrów	i	rodziców	z	obu	stron
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Gertrudę	i	Franciszka	Telega,	rodziców	

i rodzeństwo
	11:00	 Za	+	Marię	Wyleżuch,	męża	Edwarda,	krewnych	 

z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
	16:30	 Nabożeństwo	Majowe
	17:00	 Za	+	Jerzego	Pietrzyka,	żonę	Otylię,	 

dziadków	z	obu	stron,	brata,	siostry	i	szwagrów
1-szy czwartek – 4.05 WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA
	 8:00	 1)	Za	+	Józefa	Skorupę,	rodziców,	teściów,	brata,	 

szwagra	Rudolfa
		 	 2)	Za	+	Leopolda,	Romana,	Stanisława	Szkrobol,	 

Zofię	i Władysława	Szczypka,	Bronisławę	i	Wilhelma	
Krzempek,	dusze	czyśćcowe

	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Adolfa	Wojtek,	syna	Bronisława	
i wnuka	Dariusza

	18:00	 1)	Za	+	Rozalię	i	Józefa	Kabocik,	Łucję	Przemyk,	 
rodziców	i	dziadków

		 	 2)	Za	+	Elżbietę	i	Antoniego	Sznapka,	dwóch	synów,	
córkę,	wnuków	i	wnuczkę,	rodziców	z	obu	stron

	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
1-szy piątek – 5.05
	 7:00	 1)	W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych
	 		 2)	Za	+	Julię	Płonkę,	córkę	Antoninę,	wnuka	Henryka
	16:30		 Zbytków	–	Za	+	Danutę	Szczypka	w	11	r.	śm.
	18:00	 Za	++	rodziców:	Zofię	i	Józefa	Wróbel,	Wiesława	 

Wieliczko,	Małgorzatę	i	Władysława	Stopa,	 
dusze	czyśćcowe

	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
1-sza sobota – 6.05 ŚWIĘTO ŚŚ. FILIPA I JAKUBA
	 7:00	 1)	Msza	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	 

Niepokalanemu	Sercu	NMP
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	i	Alicję	Herok
	 		 2)	Za	+	Grażynę	Michalik	i	teściów
	 		 3)	Za	+	Emilię	Krzempek	na	pam.	ur.
	18:30	 NABOŻEŃŚTWO	MAJOWE
1-sza niedziela – 7.05 NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
	 6:30	 1)	Za	+	Ludwika	i	Wandę	Zygma,	 

rodziców,	Józefa	i	Marię	Holeksa
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Różańca	żyjących	i	zmarłych
	 		 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	i	św.	Patrona	w	int.	ks.	

Stanisława	z	ok.	25	r.	święceń	kapł.,	imienin	i	50	r.	ur.
	 9:30	 W	int.	parafian
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Aleksandra	Króliczek,	 

rodziców	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	11:00	 Do	Bożej	Op.	w	int.	Justyny	z	ok.	18	r.	ur.
	16:30	 Nabożeństwo	Majowe
	17:00	 Za	+	Władysława	Danisa	w	31	r.	śm.,	żonę	Janinę	Danis,	

++	z	rodz.:	Danis,	Bralewski

Poniedziałek – 8.05 UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA
	 7:00	 1)	Za	+	Irenę	Janotę	od	wnuka	Justyna	z	rodz.	 

i	córki	Sylwii	z	mężem
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Stanisławę	i	Andrzeja	Jałowiczor,	

trzech	zięciów	Janów,	krewnych	z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Helenę	Kocur	w	3	r.	śm.	i	męża	Rudolfa
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Wtorek – 9.05
	 7:00	 1)	Za	+	Jana	Gawrona	–	od	koleżanek	i	kolegów	z	klasy	

Szkoły	Podstawowej
		 	 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	i	Annę	Pietroszek,	syna	Antoniego,	

synową	Gertrudę,	Stanisława	Pytla,	Franciszka	Kocura,	
Agnieszkę	i	Jerzego	Dzida,	dusze	czyśćcowe

	 		 2)	Za	+	Sławomira	Papkoj	w	27	r.	śm.,	ojca	Władysława,	
dziadków:	Martę	i	Jana,	dusze	czyśćcowe

	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Środa – 10.05
	 7:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	Pajor,	męża	Józefa,	trzy	córki,	trzech	

zięciów,	syna	i	krewnych
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Alojzję	Kaszę,	dwóch	mężów,	siostrę	Gabrielę	

Gawron,	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Irenę	Dziendziel	w	1	r.	śm.
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Czwartek – 11.05
	 8:00	 1)	Za	+	Jana	i	Helenę	Czyż,	rodziców
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Stanisława	Żura	w	1	r.	śm.
	18:00	 1)	Za	+	Annę	i	Józefa	Soboszek,	++	z	rodziny
	 		 2)	W	int.	Aleksandra	Sołtysińskiego	z	ok.	1	r.	ur.,	 

za	rodziców,	chrzestnych	i	najbliższą	rodzinę
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Piątek – 12.05
	 7:00	 Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Ludwikę	i	Władysława,	syna	Michała,	

wnuków:	Kazimierza	i	Mirosława
	 		 2)	Za	+	rodziców:	Jana	i	Mariannę	Motyka,	 

brata	Wiesława	z	żoną	Janiną,	siostrę	Wandę	z	mężem
	 		 3)	Za	+	Łucję	Kinelską	–	od	Stowarzyszenia	MB	Patronki	

Dobrej	Śmierci
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Sobota – 13.05  WSPOMNIENIE MB FATIMSKIEJ
	 7:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Józefa	Orszulik,	 

teściów:	Helenę	i	Franciszka	Chmiel,	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Romana	Macurę	w	26	r.	śm.,	rodziców,	teściów,	

krewnych,	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	rodziców:	Anielę	i	Jana	Koza,	 

Albertynę	i	Tomasza	Szewczyk
	 		 3)	Za	+	Annę	Krystek,	Łucję	Kiełkowską	–	od	córki	 

i	wnuczki	z	rodziną
	20:00	 NABOŻEŃSTWO	FATIMSKIE
5-ta niedziela wielkanocna – 14.05
	 6:30	 1)	Za	+	Elżbietę	i	Jana	Koniecznych,	Franciszkę	Papkoj,	

++	z	rodz.	Hutnicki
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	i	św.	Barbary	 

w	int.	ks.	Proboszcza	z	okazji	30	r.	święceń	kapł.
	 9:30	 Za	+	Józefa	i	Julię	Tomaszek,	rodziców	z	obu	stron,	

synów:	Franciszka	i	Józefa
	10:00		 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	

o dalsze	błog.	na	nowej	drodze	życia	dla	Anny	i	Michała
	11:00	 ROCZKI:Paweł	Jagniątkowski
	 	 Za	+	Annę	Miły,	męża	Józefa,	syna	Stefana,	 

synową	Irenę
	16:30	 Nabożeństwo	Majowe
	17:00	 Za	+	Annę	Gabzdyl,	Jadwigę	Michalską,	++	z	rodz.:	

Gabzdyl,	Machej

Intencje mszalne
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Poniedziałek – 15.05
	 7:00	 1)	Za	+	Krystynę	Ryś	w	5	r.	śm.,	rodziców:	Jana	 

i	Jadwigę	Mrózek,	teściów,	rodzeństwo,	kapłanów,	 
siostry	de	Notre	Dame,	dusze	czyśćcowe

	 		 2)	Za	+	Mariannę	i	Mariana	Wójtowiczów,	 
syna	Mirosława,	 
++	z	rodz.:	Pietrzyk,	Wójtowicz,	Folek	i Łuczkiewicz

	 		 3)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Rozalię	i	Ludwika	Kuboszek
	 		 2)	Za	++	z	rodz.	Bierskich,	Krystiana,	Stanisława	 

i Erykę,	Danutę	i	Helenę
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Wtorek – 16.05  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
	 7:00	 1)	Za	+	Brunona	i	Krystynę	Żur,	Franciszka	i	Zofię	Żur
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Leona	Bura,	rodziców	z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Zofię	i	Jana	Stryczek,	córki,	zięciów,	synów,	

synowe	i	wnuków
Środa – 17.05
	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 		 2)	Za	+	Grażynę	Młynarską	–	od	pracowników	 

z	wydziału	pomp
	18:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	

błog.	z	ok.	50	r.	ur.
		 	 2)	Za	+	dziadków:	Marię	i	Adolfa	Szusbier,	 

Marię	i	Adolfa	Janik
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Czwartek – 18.05
	 8:00	 1)	Za	+	rodziców:	Anielę,	Karola	Klimonda,	++	z	rodziny
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00		 Zbytków	–	Za	+	Jana	i	Bronisławę	Cieślar,	syna	Bolesła-

wa,	wnuka	Krzysztofa,	 
++	z	rodziny:	Cieślar,	Kopoczek,	Pieczka

	18:00	 1)	Za	+	Wiesławę	Kuźniar	w	1	r.	śm.
	 		 2)	Za	+	Franciszka	Ochodka	na	pam.	ur.
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Piątek – 19.05
	 7:00	 Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	 

po	śmierci	Władysława	Puzonia
	 		 2)	Za	+	Mieczysława	Muchę	w	16	r.	śm.
	 		 3)	Za	+	Emilię	i	Franciszka	Turek,	siostrę	Annę,	 

syna	Karola,	córkę	Marię,	zięciów:	Henryka	i	Stanisława
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Sobota – 20.05
	 7:00	 1)	Za	+	Marię	Kozubek	w	3	r.	śm.
	 		 2)	Za	+	Ludwika	Gamżę	w	5	r.	śm.
	 		 3)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Emila	Stryczka,	rodziców	z	obu	stron,	 

brata	Romana,	szwagra	Ludwika,	Janinę	Wojtek
	 		 2)	Za	+	rodziców:	Jerzego	i	Zofię	Gąsiorek,	 

siostrę	Agatę	Rudnik,	Martę	i	Wiktora	Szyndler
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
6-ta niedziela wielkanocna – 21.05
	 6:30	 1)	W	int.	parafian
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 Za	+	Genowefę	i	Ludwika	Wyleżuch,	dziadków,	 

++	z	rodz.:	Wyleżuch,	Tekla
	 9:30	 Za	+	Marię	i	Jana	Czaja,	++	z	rodziny
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Marię	Lapczyk	w	2	r.	śm.,	 

męża	Stefana	i	syna	Kazimierza
	10:30	 I	KOMUNIA	ŚWIĘTA
	16:30	 Nabożeństwo	Majowe
	17:00	 Za	+	Justynę	i	Karola	Pietrzyk,	córkę	Janinę	z	mężem,	

synów:	Józefa	i	Stefana	z	żonami
Poniedziałek – 22.05
	 7:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Hmielorz	w	2	r.	śm.,	 

++	z	rodzin:	Rusz,	Kapuśniak,	Szypuła
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta,	zięcia	Alojze-

go,	wnuków:	Mariana	i	Bogdana,	 
++	z	rodzin:	Rozkoszny,	Litta	i	Hawełka

		 	 2)	Za	+	Franciszka	i	Marię	Piela,	syna	Jana,	córkę	Anielę,	
zięciów:	Józefa,	Antoniego,	Elgenberta	i	Romana,	wnuka	
Mariana	i	dusze	czyśćcowe

	18:30	 Nabożeństwo	Majowe

Wtorek – 23.05
	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 		 2)	Za	+	Stanisława	Teklę	–	 

od	rodz.	Krzempek,	Bronowski
	18:00	 1)	Za	+	Erwina	Gawrona,	rodziców,	dwóch	szwagrów,	

++	z	rodziny	Rzepecki
	 		 2)	Za	+	Emilię	i	Pawła	Witoszek,	Helenę	i	Brunona	Miły,	

rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	Karola	Niemczyka
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Środa – 24.05 NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
	 7:00	 1)	Za	+	Antoninę	Szczypka	na	pam.	ur.,	męża	Jana,	

rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 		1)	Za	+	Wilhelma	Teklę,	rodziców	z	obu	stron,	 

rodzeństwo,	szwagierkę	Marię	i	szwagra	Antoniego
	 		 2)	Za	+	Urszulę	i	Jana	Czauderna,	syna	Marka	 

i	rodziców	z	obu	stron
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Czwartek – 25.05
	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	 

Dobrej	Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00		 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Szkaplerznej	

w int.	wszystkich	matek	i	za	++	matki
	18:00	 1)	Za	+	Marka	Wietrznego	w	1	r.	śm.	i	rodziców	 

z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Martę	Wyleżuch	w	5	r.	śm.,	męża,	rodziców	

i rodzeństwo
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Piątek – 26.05 ŚW. FILIPA NEREUSZA
	 7:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Alojzego	Puchałka,	ich	rodziców,	 

rodzeństwo,	krewnych,	kapłanów	i	siostry	zakonne
		 	 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Stefanię	Kuboszek,	męża,	córkę	 

i	wnuka	Kazimierza
	 		 2)	Za	+	Jana	Dyrlagę	–	od	teściowej	i	swata	Michała	 

ze	Szczyrku
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Sobota – 27.05
	 7:00	 Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Mieczysława	Kusia	na	pam.	ur.
	 		 2)	Za	+	Bolesława	Miłego,	rodziców	i	rodzeństwo
	 		 3)	Za	+	Antoninę	Jaroszewską,	męża	Stefana,	Józefa	

Szczudło,	++	z	rodziny	i	dusze	czyśćcowe
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Niedziela – 28.05 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
	 6:30	 1)	Za	+	Bronisławę,	Antoniego	i		Marię	Krzempek
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 8:00	 W	int.	parafian
	 9:30	 Za	+	Emilię	i	Karola	Brandys,	ich	rodziców	i	rodzeństwo
	10:00		 Zbytków	–	Za	+	Czesława	Cieślę	i	Henryka	Kojzara,	ich	

rodziców,	krewnych,	++	z	rodz.:	Cieśla,	Kojzar,	Hanzel
	11:00	 Dziękczynna	w	int.	ks.	Piotra	z	okazji	1	r.	święceń	 

kapłańskich
	16:30	 Nabożeństwo	Majowe
	17:00	 Za	+	Stanisława	Błaszczyka	w	1	r.	śm.,	żonę	Krystynę,	

++	rodziców	i	rodzeństwo
Poniedziałek – 29.05 ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
	 7:00	 1)	Za	+	Krystynę	Kurpas	na	pam.	ur.
	 		 2)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	18:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Gutkowską	–	od	koleżanki
	 		 2)	Za	+	Elżbietę	Polok	w	9	r.	śm.	i	dusze	czyśćcowe
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Wtorek – 30.05 WSPOMNIENIE ŚW. JANA SARKANDRA
	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 		 2)	Za	+	Małgorzatę	Kinelską	–	od	Żywego	Różańca
	18:00	 1)	Za	+	Annę	i	Jana	Krzempek,	córkę	Helenę,	zięcia,	

synowe	i	wnuka	Stanisława
	 		 2)	Za	+	Zofię	Morcinek	na	pam.	ur.
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe
Środa – 31.05 ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	(Msza	gregoriańska)
	 		 2)	Za	+	Marię	Szwarc	–	od	rodz.	Radzik
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Puzonia	w	7	r.	śm.,	rodziców	i	teściów
	 		 2)	Za	+	Sylwestra	Sosnę	w	16	r.	śm.,	żonę	Eugenię,	

syna	Henryka,	++	z	rodz.:	Sosna,	Popek
	18:30	 Nabożeństwo	Majowe

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



 - 6 -

Czas zawierzania Panu Bogu swojego życia. 
Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik

Która to Pani piesza pielgrzymka?
Z zaskoczeniem i niedowierzaniem, po przeliczeniu, muszę 
stwierdzić, że to dwudziesta siódma piesza pielgrzymka, na-
tomiast czwarta do Łagiewnik.

Dlaczego warto pójść na pieszą pielgrzymkę do kra-
kowskich Łagiewnik?
To szczególny czas łaski, budowania siebie i umacniania 
swojej wiary, otwartości na innych i zawierzanie Panu Bo- 
gu swojego życia. To też spotkania z przyjaciółmi z  piel-
grzymiego szlaku. Wreszcie zanurzenie się w morzu mi-
łosierdzia, które daje odpoczynek, nową jakość życia, nowe 
siły.

Ile dni trwa piesza pielgrzymka do Łagiewnik?
Piesza pielgrzymka do Łagiewnik trwa cztery dni. Łatwo ją 
zaplanować, bo zaczyna się 30 kwietnia, a kończy 3 maja, 
czyli przypada w długi weekend majowy.

Ile kilometrów dziennie pokonuje się idąc do Łagiewnik?
Nigdy tego nie przeliczałam, ale myślę, że około dwudziestu 
do trzydziestu kilometrów.

Czy w czasie pielgrzymiego szlaku spotyka się wielu ludzi 
dobrej woli, którzy przygarniają pielgrzymów na nocleg?
Życzliwość ludzi na tej pielgrzymce wobec takiej rzeszy piel- 
grzymów jest dla mnie fenomenem w skali światowej. Z ro- 
ku na rok idzie coraz więcej pielgrzymów, a dla każdego jest 
ciepły posiłek, coś słodkiego, miłe słowo i dach nad głową. 
Jak to się dzieje, że ludzie otwierają swoje domy dla obcych 
ludzi i przyjmują ich z taką serdecznością i gościnnością jest 
dla mnie wciąż zaskakujące i budujące.

Czy trasa do Łagiewnik jest trudniejsza niż do Czę-
stochowy?
Trudno mi określić, jest inna. Droga do Łagiewnik jest 
bardziej „pagórkowata”, ale bardzo malownicza. W czasie  
tej pielgrzymki można się zachwycać przyrodą budzącą 
się do życia. Wszystko się zieleni, kwitnie, jest cudownie. 
Trochę gorzej mają alergicy.

Czym różni się piesza pielgrzymka do Łagiewnik od 
Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy?
Celem wędrówki. Idąc do Łagiewnik podążamy najpierw 
do Centrum Jana Pawła II, a potem docieramy do Sanktu- 
arium Bożego Miłosierdzia. Przychodzimy do Jezusa Miło- 
siernego i św. Siostry Faustyny, a pielgrzymując do Często-
chowy idziemy do domu Matki. 

Jak przygotować się do pieszej pielgrzymki do Łagiewnik?
Przyznam się, że nie mam żadnej skutecznej recepty. Jest 
we mnie pragnienie pielgrzymowania i to jakoś na razie 
mi wystarczało, żeby dotrzeć do celu. Z grupą przyjaciół 
organizujemy się i idziemy.

Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie z pieszej piel-
grzymki do Łagiewnik?
Kiedy pomyślę pielgrzymka - uśmiecham się. Zawsze jest 
bardzo wesoło. 

Co Pani czuje, gdy wchodzi do Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach?
To jest takie niesamowite uczucie, którego nie da się do 
końca opisać. Jest wzruszenie, czasem łzy, ogromna radość 
i wdzięczność. To jest coś bezcennego, co sprawia, że znów, 
pomimo trudów, chce się pójść. 

Wywiad z uczestniczką pieszych pielgrzymek  
do Łagiewnik Panią Katarzyną Czujak przeprowadziła 

Natalia Gabryś

OKIEM RECENZENTA
W tym miesiącu chciałam opi-
sać płytę pieśni pasyjnych chóru 
Szkoły Muzycznej II stopnia 
w  Żorach pod dyrekcją Zofii 
Mańka Błaszczyk, w której ró-
wnież brałam udział. Płyta była 
nagrywana zaraz przed święta- 
mi wielkanocnymi tego roku. 
Aktualnie jeszcze nie jest dostępna w sprzedaży. Utwory 
są śpiewane a capella. W chórze znajdują się same dzie-
wczyny, które są podzielone na 3 głosy. Na płycie znajdzie 
się np. Sekwencja Stabat Mater, Ogrodzie Oliwny, O gło-
wo uwieńczona, Krzyżu Święty. Serdecznie zapraszam 
wszystkich do wysłuchania tej płyty kiedy już będzie 
dostępna.

Klaudia Lisiecka
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Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
– biblizmów część trzecia –

WYRAŻENIA
ziemia obiecana – miejsce, które ma zapewnić szczęśliwe, 
dostatnie („Imigranci z różnych stron świata ściągają do 
amerykańskiej ziemi obiecanej w nadziei zrealizowania tam 
swoich marzeń o szczęściu i bogactwie”, „Dla Anny te kil-
kadziesiąt metrów lokalu socjalnego to Ziemia Obiecana”.) 
Wyrażenie wywodzi się z biblijnej historii exodusu Żydów 
z Egiptu i ich wędrówki do ziemi obiecanej im przez Jahwe.
niewierny Tomasz – ktoś nieufny, sceptyczny, chcący wszy-
stko osobiście sprawdzić („Zobacz, niewierny Tomaszu, że 
wszystko jest świetnie przygotowane”, „Przekonują nas, nie- 
wiernych Tomaszów, że zaskakujące uzdrowienia się zdarza-
ją”). Tak nazwano Tomasza Apostoła, który miał wątpliwości 
co do zmartwychwstania Pana Jezusa.
syn marnotrawny – człowiek, który zawinił względem swo- 
jej społeczności, zwłaszcza porzucił ją ( „Wielu synów mar- 
notrawnych opuszcza swoją ojczyznę, by szukać szczęścia 
u obcych”), także ktoś przepraszający za swą winę, nawra-
cający się grzesznik („Po misjach przeprowadzonych przez 
dominikanów wielu synów marnotrawnych stanęło przed 
konfesjonałami”). Wyrażenie nawiązuje do biblijnej przypo-
wieści o synu, który opuścił ojca i roztrwonił swój majątek, 
a  potem skruszony wrócił, aby prosić ojca o przebaczenie  
(w  znaczeniu symbolicznym ojciec to Bóg, a syn marno-
trawny to człowiek, który zgrzeszył i oddalił się od Niego).
kainowe znamię – piętno zbrodniarza, bratobójcy, jego na-
znaczenie przed ludźmi, wina, która na nim ciąży. Wyrażenie 
to oznacza, że osoba z kainowym znamieniem postrzegana 
będzie już zawsze jako morderca, bratobójca, co wiąże się 
z  pewnym wykluczeniem społecznym („Balladyna, boha-
terka dramatu Juliusza Słowackiego, która zabiła swą siostrę 
Alinę, nosiła kainowe piętno”). Wyrażenie pochodzi z bi-
blijnej Księgi Rodzaju i nawiązuje do zabójstwa Abla przez 
Kaina, który został ukarany przez Boga, naznaczony piętnem 
mordercy, wykluczony („Dał też Pan znamię Kainowi, aby 
go nie zabił, ktokolwiek go spotka”).
rzeź niewiniątek – żartobliwie: eliminowanie wielu osób, po- 
grom, wydarzenie, w którym padło wiele niewinnych ofiar 
(„Na klasówce z biologii profesor urządził rzeź niewiniątek”, 
„Prawdziwej rzezi niewiniątek dokonano w Zespole Szkół 
Zawodowych, gdzie na 50 zdających do egzaminów ustnych 
nie zakwalifikowało się aż 25 osób”). Wyrażenie nawiązuje do 
historii opisanej w Ewangelii św. Mateusza – wymordowania 
chłopców do lat dwóch z Betlejem i okolicy na polecenie 
Heroda Wielkiego, który, dowiedziawszy się o narodzinach 

w Betlejem nowego króla żydowskiego, chciał w ten sposób 
zabezpieczyć się przed ewentualnym konkurentem.
miecz obosieczny – coś, co może stanowić zagrożenie dla obu 
stron, może się zwrócić przeciw każdemu z uczestników 
sporu („Zuchwalstwo to miecz obosieczny – możesz wiele 
zyskać, ale i stracić, kiedy trafisz na kogoś równie zuchwałe- 
go jak ty”). Wyrażenie to pojawia się w liście do Hebrajczy-
ków, w którym Słowo (Pismo Święte) jest nazywane mie-
czem ostrzejszym niż miecz obosieczny, co oznacza, że Sło-
wo Boże przenika, dociera do „serca”, ukazując prawdziwe 
intencje i uczucia tych, których dotyka.
kozioł ofiarny – człowiek ponoszący całą odpowiedzialność 
za czyny popełnione przez innych („Pan J.K. twierdzi, że 
zrobiono z niego kozła ofiarnego w toczącym się śledztwie”, 
„Winnych jest wielu, a tych dwóch to tylko kozły ofiarne”). 
Wyrażenie wywodzi się z Księgi Kapłańskiej, gdzie opisana 
jest tradycja składania ofiary z kozła będącego darem 
przebłagalnym za winy Izraela. 
niebieski ptak/ptaszek – człowiek nigdzie niepracujący, ży- 
jący cudzym kosztem, próżniak („Miasto od pewnego czasu 
stało się siedliskiem różnego rodzaju autoramentu niebie- 
skich ptaków i to obojga płci”). Wyrażenie pochodzi z Ewan-
gelii wg św. Mateusza („Przypatrzcie się ptakom podnieb-
nym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi”). Zaznaczyć trzeba, że w tym wy-
rażeniu przymiotnik „niebieski” oznacza podniebny (nie 
o niebieskim kolorze).
wilk w owczej skórze – obłudnik, ktoś udający pokornego, 
dobrego, sprawiedliwego, będąc w rzeczywistości złym oraz 
podstępnym („To wilk w owczej skórze, najniebezpieczniejszy 
z ludzi”, „Uważaj na niego, to wilk w owczej skórze”). Wy-
rażenie pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza („Strzeżcie 
się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej 
skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami”).
sól ziemi - najbardziej wartościowe jednostki/grupy ludzi 
w jakiejś społeczności („My, chłopi, jesteśmy solą tej ziemi”, 
„Pracowity, zaradny, „sól naszej ziemi” – tak o kandydacie na 
prezydenta mówią ludzie”). Wyrażenie wywodzi się z Nowe- 
go Testamentu, z Ewangelii św. Mateusza. Solą ziemi Chry-
stus nazywa swoich uczniów („Wy jesteście solą ziemi...”).
kraina mlekiem i miodem płynąca - oznacza miejsce uro-
dzajne, przypominające raj, obfitujące we wszelkie bogactwa 
(„Łącznie są to sumy tak gigantyczne, że ich połowa uczy-
niłaby III Rzeczpospolitą krainą płynącą mlekiem i miodem”, 
„Rok po pomarańczowej rewolucji Ukraina nie jest krainą 
mlekiem i miodem płynącą”). Wyrażenie wywodzi się ze Sta- 
rego Testamentu – oznacza ziemię Kanaan – Ziemię Obie-
caną, do której Żydzi wędrowali z Egiptu przez pustynię.

ZWROTY
chodzić jak błędna owca – chodzić w zamyśleniu, bez celu 
(„Chodzisz po całym domu jak błędna owca, lepiej zrób coś 
pożytecznego”). Zwrot pojawiający się w biblijnych psalmach 
(„Błądzę jak owca, która zginęła…”, „Wszyscy pobłądziliśmy 
jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze”).
rozdzierać szaty - ubolewać (zwykle przesadnie) z jakiegoś, 
czyjegoś powodu, lamentować („Prasa rozdziera szaty nad 
zdziczeniem obyczajów”, „Nie rozdzierajmy szat nad stanem 
naszego szkolnictwa, ale pracujmy konstruktywnie”). Gest, 
za pomocą którego Żydzi, i mieszkańcy Wschodu często 
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wyrażali smutek, zwłaszcza na wieść o śmierci kogoś bli-
skiego. Biblia opisuje wiele przykładów rozdzierania szat. 
Pierwsza wzmianka o tym zwyczaju dotyczy najstarszego 
syna Jakuba, Rubena, który nie znalazłszy Józefa w dole na 
wodę, rozdarł swoje szaty i wykrzyknął: „Dziecko przepadło! 
A ja – gdzież mam się udać”. Kiedy Jakub usłyszał o rzekomej 
śmierci syna, również rozdarł swoje płaszcze i włożył na 
siebie żałobny wór. Także Hiob rozdarł swój płaszcz, kiedy 
dowiedział się o śmierci dzieci.
przejść przez ucho igielne – z trudem przedostać się gdzieś, 
spełnić niezwykle trudne warunki, poddać się trudnej próbie 
(„Zdanie tego egzaminu to jak przejście przez ucho igielne”). 
To parafraza słów Chrystusa skierowanych do uczniów: „Je- 
szcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa nie-
bieskiego (Mt 19, 24)”.
rzucić w kogoś kamieniem - potępiać kogoś („Uważam go 
za człowieka prawego. Jestem ostatnim, który by rzucił w nie- 
go kamieniem”, „Czy mamy prawo rzucić w nią kamieniem?). 
Słowa Jezusa skierowane do faryzeuszy, którzy przyprowadzili 
mu cudzołożnicę, aby ją osądził („Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamieniem”).

FRAZY
Widzi źdźbło w cudzym oku, a w swoim belki nie widzi 
– nie zauważa swoich wielkich wad, a dostrzega i wytyka 
drobne wady u innych (np. „Zarzucasz innym spóźnialstwo, a 
sam nie przychodzisz wcale”). Zwrot pochodzi z Ewangelii wg 
św. Łukasza („Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo ta-kim 
sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy 
mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”).
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę – ten, kto wywołuje zamęt, 
niezgodę, może sam paść ofiarą swoich poczynań („Chcesz 
mnie sprowokować swoim zachowaniem? Pamiętaj, że kto 
sieje wiatr, ten zbiera burzę!”) Zwrot ze Starego Testamentu, 
z Księgi Ozeasza.
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju 
– słowa powiedziane przez Jezusa, który był lekceważony 
przez mieszkańców Nazaretu, gdzie się wychował i wszyscy 
go znali tylko jako cieślę od Józefa. A Jezus mówił im: 
„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może być prorok tak lekceważony”. Tak się dzieje do 
dnia dzisiejszego. Ponieważ bliscy (sąsiedzi) znają słabości 
i niedoskonałości danej osoby, trudno jest im uwierzyć, że 
może być ona zdolna do wielkiego czynu, odkrywczej myśli.

cdn. 
Grażyna Gądek

Marcowe owoce pracy  
uczniów SP w Strumieniu

• Uczniowie klas drugich w tym roku po raz pierwszy 
wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Stypendiada 
Wczesnoszkolna dla klas 2 . Konkurs był przeprowadzany 
w 4 kategoriach: czytelniczym, ortograficznym, matema- 
tycznym oraz plastycznym. Uczniowie bardzo licznie 
uczestniczyli w każdym z nich. Naszą szkołę reprezen-
towało 54 drugoklasistów, rywalizowali oni z rówieśnika-
mi z 482 szkół z całej Polski. 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym 
– Abecadło oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Matematycznym – Plusik, otrzymał Kacper Blinda.

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
– Plastuś, otrzymały: Wiktoria Borutka , Zosia Czaja oraz 
Amelia Sosna. 

• 13 marca pierwszoklasiści skorzystali z zaproszenia Bi- 
blioteki Publicznej w Strumieniu. Uczniowie mogli zwie- 
dzić bibliotekę i zapoznać się z ofertą wypożyczalni. Pod-
czas lekcji bibliotecznej dzieci dowiedziały się, jakie zasa-
dy zachowania obowiązują w bibliotece. Uzyskały wiele 
rad, jak dbać o książki, aby służyły wiele lat. Na koniec 
wizyty uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali 
pasowani na młodych czytelników. Miłym zaskoczeniem 
były dyplomy oraz upominki w postaci książek. 

• 16 marca uczennica V klasy, Milena Kopeć, wzięła udział 
w Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów w Zabrzu. 
Podczas przesłuchań zaprezentowała piosenkę w języku 
polskim oraz utwór w języku hiszpańskim. Spośród 
150 uczestników Milena zakwalifikowała się do ścisłego 
finału w swojej kategorii.

• 18 marca w hali sportowej odbył się II Integracyjny tur- 
niej gier i zabaw rodziców i uczniów klas II o Puchar 
Przechodni Dyrektora Szkoły, którego głównym celem 
była popularyzacja zdrowego trybu życia wśród najmło-
dszych uczniów. Wysiłek fizyczny rozpoczęła zabawa „be- 
rek – przytulasek”, w rolę goniących wcieliły się uczennice 
gimnazjum. Następnie uczestnicy wzięli udział w wyści-
gach rzędów, po czym na boisku rozegrano mecze w pił- 
kę nożną i unihokeja - dzieci na zmianę z tatusiami. Pu-
char przypadł zwycięskiej drużynie IIa, która obroniła 
tytuł z poprzedniego roku. Na II miejscu znalazła się 
klasa IId, następne przypadły kolejno klasom IIb i IIc.

• 21 marca uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami 
wyruszyli ulicami Strumienia w barwnym korowodzie 
na powitanie wiosny. Na czele pochodu uczniowie nieśli 
kukłę Marzanny, którą wykonały dzieci z klasy IIa i IIb. 
Pozostałe klasy przygotowały na tę okazję kolorowe gaiki. 
Podczas marszu uczniowie śpiewali piosenki o tematyce 
wiosennej. Po powrocie na plac szkolny symbolicznie 
pożegnano zimę i powitano wiosnę, która w tym dniu 
odwdzięczyła się piękną pogodą.
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Kurier Gimnazjalny
 Uczniowie gimnazjum, realizując swoje pasje i zainte-
resowania, chętnie  biorą udział w różnych konkursach, 
w których zbierają laury. Oto niektóre z ostatnich osią-
gnięć naszych gimnazjalistów:

• 22 marca chór szkolny CANZONETTA zajął I miej-
sce w powiatowym konkursie TRZY ODSŁONY 
KULTURY organizowanym przez Zespół Szkół im. 
Władysława Szybińskiego w Cieszynie i Centralny 
Ośrodek Kultury Dom Narodowy. Patronat nad kon-
kursem objęli: Starosta Cieszyński, Burmistrz Cie-
szyna i Rejonowy Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

• Strumieńscy gimnazjaliści znaleźli się w gronie lau- 
reatów XXIV MIĘDZYNARODOWEGO KON-
KURSU PLASTYCZNEGO „MIESZKAM W BE-
SKIDACH”. W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 
7000 uczestników z 308 placówek oświatowych Pol- 
ski, Czech, Słowacji oraz Ukrainy. Nasze laureatki 
to: Kornelia Staroń (kl. 2a), Marcela Pawlak (kl. 1d), 
Kamila Mendrok (kl. 2d), Julia Pudło (kl. 3b) i Justyna 
Gawlas (kl. 2d). 

• Dawid Strządała z klasy 2b został finalistą XIII Po-
wiatowego Konkursu Informatycznego Algorytmy 
– Internet – Multimedia. Finał Konkursu odbył się 
7 kwietnia w Cieszynie. Dawid po eliminacjach rejo-
nowych znalazł się wśród 7 najlepszych uczniów - pa- 
sjonatów w dziedzinie informatyki w powiecie cie-
szyńskim. 

• 7 kwietnia Patrycja Hanslik i Sylwia Szczepańska 
wzięły udział w etapie międzyszkolnym Konkursu 
Wiedzy z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Bielsku-
Białej, organizowanym przez Stowarzyszenie „Pol-
ska-Świat”. W finale Patrycja Hanslik zdobyła II 
miejsce w konkursie wiedzy z zakresu tematyki prze-
dmiotu EDB dla szkół gimnazjalnych. Uczennica zo- 
stała uhonorowana medalem „Szkoły Kadetów”, 

otrzymała również stypendium (2 lata bezpłatnej na- 
uki w "Szkole Kadetów" w LO im. Tadeusza Kościu-
szki w Bielsku-Białej), a także Puchar Prezesa Sto-
warzyszenia "Polska-Świat".

• Liczne grono naszych uczniów wzięło udział  Powia-
towiatowym Konkursie LIKE DLA KSIĄŻKI zor-
ganizowanym przez Katolickie Gimnazjum i Liceum 
im. Świętego Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. 
W konkursie plastycznym na okładkę ulubionej 
książki zostali wyróżnieni: I miejsce ex aequo zajęli 
Szczepan Blobel z klasy 3d i Laura Sędek z klasy 
1b, II miejsce zajęła Patrycja Michalik z klasy 2b. 
Wśród ubiegających się o Złotą Legitymację, która 
gwarantuje laureatowi przyjęcie do Katolickiego Li- 
ceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzie-
ckiego, znalazł się  Szczepan Blobel z klasy 3d,  który 
zdobył I miejsce i tym samym uzyskał to zaszczytne 
wyróżnienie, natomiast  Milena Szczypka z klasy 3a 
zajęła II miejsce.

• Organizatorzy konkursu przyznali również nagrody 
zespołowe dla najliczniejszej reprezentacji szkolnej, 
w tej kategorii nasze gimnazjum zdobyło II miejsce.

• Także Samorząd Szkół Katolickich w ramach konkur- 
su przyznał swoje nagrody za kreatywność i oryginal-
ny pomysł artystyczny na okładkę. W grupie gimna-
zjalistów doceniono pracę Mileny Szczypki z klasy 3a. 
Wyróżnienia otrzymały: Wiktoria Franka z klasy 1d 
i  Aneta Sztajer z klasy 1a, natomiast Oliwia Szweblik  
z klasy 2a i Patrycja Hanslik z klasy 3b  otrzymały 
Nagrodę Publiczności.

 Naszym uczniom  
dziękujemy za podejmowanie wyzwań. 

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym 
gratulujemy sukcesów.

Oprac. IK

• 22 marca uczniowie klas specjalnych zaprosili klasę 3d 
na lekcję otwartą. Dzieci wysłuchały wierszy o tematyce 
wiosennej, rozwiązały krzyżówkę, następnie przystąpiły 
do pracy w grupach. Część sadziła oraz siała różne rośliny, 
inni malowali świąteczne odlewy gipsowe. Na zakończenie 
zajęć uczniowie przygotowali zdrowe kanapki. Lekcja ta 
dostarczyła obu klasom wielu wrażeń zmysłowych oraz  
pozwoliła dzieciom się bliżej poznać.

• 22 marca chór Canzonetta brał udział w powiatowym 
konkursie Trzy odsłony kultury, organizowanym w Do- 
mu Narodowym w Cieszynie. Projekt objęty był patro-
natem Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla, Burmistrza 
Cieszyna Ryszarda Macury i Rejonowego Ośrodka Kultu-
ry w Bielsku-Białej. Nasi chórzyści zajęli I miejsce w kate-
gorii wokalnej.

• 29 marca klasę IIb odwiedziła pani Magdalena Spek, rato- 
wnik medyczny. W formie ciekawych zajęć pokazała dzie- 
ciom, jak zachować się w razie wypadku. Wszystkim naj- 
bardziej podobały się ćwiczenia z fantomem, dzieci pró-
bowały wykonywać masaż serca i robiły sztuczne oddy-
chanie. 

• Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym - Mieszkam 
w Beskidach. Nagrodę Specjalną otrzymała Julia Korna-
sińska – wręczenie dyplomów oraz upominków odbyło 
się 27 kwietnia w Domu Narodowym w Cieszynie.
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