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SOBOTA 1.04.2017
18:00 Msza św. Z nauką ogólną

NIEDZIELA 2.04.2017
6:3o, 8:00, 9:3o, ZB 10:00, 11:00, 17.00 - Nauka ogólna
12:00 - Konferencja dla mężczyzn 
16:30 - Gorzkie Żale z konferencją dla kobiet

PONIEDZIAŁEK 3.04.2017
8:00, 18:00 - nauka ogólna dla wszystkich
9:30 - spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej  
10:00 - Droga Krzyżowa
11:00 - spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Gimnazjum
11:30 - Droga Krzyżowa
19:00 - nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimna-
zjalnej. 

WTOREK 4.04.2017 
8:00 i 18:00 - nauka ogólna dla wszystkich 
9:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej 

10:00 - okazja do spowiedzi
11:00 - spotkanie rekolekcyjne dla uczniów Gimnazjum 
15:00 - nabożeństwo pokutne i spowiedź dla wszystkich.
19:00 - nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży po-
nadgimnazjalnej z okazją do spowiedzi. 

ŚRODA 5.04.2017 
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
8:00 i 18:00 - Nauka ogólna dla wszystkich
9:30 - Msza św. dla wszystkich dzieci ze Szkoły 
Podstawowej 
11.00 - Msza św. Dla uczniów Gimnazjum
19.00 - Msza św. młodzieżowa

Rekolekcje wygłosi Ksiądz Tomasz Błachut – Redaktor 
Radia Anioł Beskidów. W środę na zakończenie rekolekcji 
na Mszach św. Ofiarą wesprzemy ks.rekolekcjonistę  
i Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

Okazja do spowiedzi rekolekcyjnej:
poniedziałek, wtorek i środa: 7.30 - 8.00, 17.00 - 18.00

„Wróć, synu wróć z daleka, wróć synu wróć Ojciec czeka”

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
2-5 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy parafian na corocz-
ne, tradycyjne Misteria Paschalne  
w V Niedzielę Wielkiego Postu oraz  
w Niedzielę Palmową.

Triduum Sacrum
w naszym sanktuarium:
WIELKI CZWARTEK: 
Liturgia Wieczerzy Pańskiej  
o godz. 18:00

WIELKI PIĄTEK:
Liturgia ku czci Męki Pańskiej
o 18:00 (o 15:00 Droga Krzyżowa)
WIELKA SOBOTA:
Msza Wigilii Paschalnej 
o godz. 18:00 z procesją rezurekcyjną

Spowiedź wielkanocna
w naszym sanktuarium:
WIELKI CZWARTEK:
okazja do Spowiedzi po wieczornej 
Liturgii do godz. 22:00
WIELKI PIĄTEK:
jak wyżej

WIELKA SOBOTA:
od 7:00 do 10:00

Święcenia pokarmów w Wielką 
Sobotę:
STRUMIEŃ:
od 10:00 do 13:00 co pół godziny
ZBYTKÓW:
o godz. 11:00 i 12:00 (w międzyczasie 
będzie wystawiony Najświętszy Sakr.)

W Zbytkowie procesja rezurekcyjna 
tradycyjnie w Niedzielę Wielkanocną  
o godz. 6:00.

„Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 
próżna jest także nasza wiara”
(1 Kor 15, 13-14)

Drodzy Parafianie!
W duchu tych słów św. Pawła życzymy Wam ciągłego odkrywania, że 
nasza wiara nie jest próżna, boChrystus prawdziwie zmartwychwstał 
i pokonał śmierć! Niech ta wielkanocna radość będzie głęboka, niech 
rozbudzi Wasze serca do coraz większego miłowania Boga i bliźniego. 
Byście byli „dobrzy jak chleb”, do czego nawołuje patron trwającego 
roku liturgicznego- św. Brat Albert Chmielowski. Tą dobrocią dzielcie 
się w Waszych rodzinach, miejscach pracy, parafii. 
Z darem błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego!
Wasi duszpasterze
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22 kwietnia zapraszamy na spotkanie 
rodziców dzieci wyjeżdżających na 
kolonię do Biskupina. Rodzice otrzy-
mają plan pobytu i wpłacą kolejną ratę 
w wysokości 200 zł.

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
•	 Państwu Róży i Bogdanowi Raj-

wa
•	 Państwu Łukaszowi i Aleksan-

drze Folkom
•	 P. Magdalenie Chrobak
•	 Państwu Serwatka z ul. Olchowej 

35 w Zbytkowie
•	 P. Karolowi Rysiowi
•	 P. Jerzemu, Łukaszowi Sowa
•	 Państwu Mirosławie i Stanisławo-

wi Puszczewiczom
•	 Państwu Wioletcie i Henrykowi 

Blindom
•	 P. Ludwikowi Rojczykowi
•	 P. Henrykowi, Tomaszowi An-

dreczko
•	 P. Janinie Sojce

SERDECZNIE BÓG ZAPŁAĆ!

Do wieczności odeszli:
+ Florian Worek
+ Albina Bączek
+ Janusz Szweblik
+ Stefania Janota
+ Maria Szwarc
+ Grażyna Młynarska

Trzy żony Abrahama, cztery żony Jakuba, 
dziewięć żon Dawida, sześćdziesiąt żon  
i osiemdziesiąt nałożnic Salomona…Jak 
to możliwe, że tak znaczące postaci bi-
blijne, ojcowie naszej wiary (Abraham, 
Jakub) wstępowali w związki poligamicz-
ne [z j. gr. polu,s- wiele (razy); ga,mos- 
małżeństwo], które przecież Kościół ka-
tolicki odrzuca, gdyż są przeciwne „tej 
równej godności i miłości małżeńskiej, 
która jest jedyna i wyłączna”1? Czy jest 
to problem? Z pewnością nie można iść 
na taką łatwiznę, bo trzeba wiedzieć, 
że wiara kształtowała się przez wieki. 
Poza tym w przypadku poligamii staro-
testamentalnej wchodzi szereg innych 
kwestii. Na pewno trzeba zaznaczyć, że  
w tamtym czasie „wiele małżeństw izra-
elskich posiadało charakter poligamiczny, 
zwłaszcza w okresie patriarchów i w cza-
sach Izraela królewskiego, co odpowiada 
zwyczajom środowiska, w jakim Izraelici 
żyli, a istnienie małżeństw bigamicznych 
jest uznane nawet za stan normalny (Pwt 
21, 15-17)”2. Także w czasach Sędziów 
istniała możliwość, że dwie żony w spo-
sób legalny mógł mieć zwykły właściciel 
kawałka uprawnej ziemi (1 Sm 1, 2)3. Za 
pioniera poligamii w Starym Testamencie 
uważa się Lameka będącego potomkiem 
Kaina (Rdz 4, 19)4. 
Poligamia starotestamentalna miała nie-
jako dwa źródła: społeczne oraz religijne. 
Pierwsze z nich w sposób szczególny 
dotyczy kwestii posiadania konkubiny  
(z j. łac. concubina, -ae – kobieta żyjąca 
z mężczyzną w stałym, pozamałżeńskim 

1. KKK, nr 1645.
2. S. Szymik, Małżeństwo i rodzina w 
Biblii, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. G. 
Witaszek, Lublin 1997, s. 206.
3. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według 
Biblii, Warszawa 1994, s. 40.
4. J. Kułaczkowski, Rodzaje grzechów 
naruszających świętość życia małżeńskiego 
i rodzinnego w ujęciu Kodeksu Świętości 
zawartym w Księdze Kapłańskiej, [w:] Studia 
warmińskie, XLI-XLII (2004-2005), s. 221.

związku). Prawo babilońskie, wówczas 
obowiązujące, przewidywało możliwość 
posiadania przez mężczyznę prócz żony 
także konkubiny zwłaszcza w przypadku, 
kiedy żona nie mogła mężowi dać potom-
stwa5 i ta, chcąc bronić swoich interesów, 
podsuwała małżonkowi nałożnicę6 (por. 
przypadek Sary, Abrahama i Hagar; Rdz 
16, 1-15 oraz Jakuba, Lei i Zilpy; Rdz 
30, 9-13). Konkubinie nie przysługiwał 
przywilej bycia zrównaną w prawach  
z prawowitą małżonką, więcej: konkubina 
nie mogła z prawowitą małżonką współ-
zawodniczyć „w pozyskiwaniu sobie 
ewentualnej życzliwości panów, którym 
wspólnie służyły”7. Jeśli konkubina się 
takiego współzawodnictwa dopuszczała, 
to Prawo Hammurabiego przewidywało 
w takim przypadku zrównanie jej ponow-
nie z innymi niewolnicami (Rdz 16, 4-6)8. 
Konkubina nie mogła współżyć z innym 
mężczyzną, bo wiązało się to z karą dla 
niej (nie była to jednak kara śmierci)  
i dla owego mężczyzny, który miał za ten 
postępek złożyć ofiarę przebłagalną (Kpł 
19, 20-22)9. Konkubina jako niewolnica 
stawała się wolna dopiero z momentem 
śmierci swego pana, a dzieci z niej zro-
dzone nie posiadały prawa dziedziczenia 
(Rdz 21, 10)10. 
Jak chodzi o źródło religijne, to poliga-
mia była niejako wyrazem powszechne-
5. Tamże.
6. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według 
Biblii, Warszawa 1994, s. 43.
7. Tamże.
8. J. Kułaczkowski, Rodzaje grzechów 
naruszających świętość życia 
małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu 
Kodeksu Świętości zawartym w Księdze 
Kapłańskiej, [w:] Studia warmińskie, 
XLI-XLII (2004-2005), s. 221.
9. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według 
Biblii, Warszawa 1994, s. 43.
10.  J. Kułaczkowski, Rodzaje grzechów 
naruszających świętość życia małżeńskiego 
i rodzinnego w ujęciu Kodeksu Świętości 
zawartym w Księdze Kapłańskiej, [w:] Studia 
warmińskie, XLI-XLII (2004-2005), s. 221.

go na tamten czas kultu płodności. Ideał 
ten wzywał do posiadania licznego po-
tomstwa (Rdz 15, 3; Sdz 8, 30; Ps 127), 
który zapewniał ciągłość rodów, zwłasz-
cza królewskich11. Bowiem to właśnie  
w rodach królewskich, czy po prostu za-
możniejszych poligamia była częściej 
praktykowana, co doprowadziło do różnic 
klasowych12.
Nie mniej jednak małżeństwa monoga-
miczne w tamtych czasach istniały rów-
nież i wcale nie były deprecjonowane. 
Takimi małżeństwami były np.: Izaak  
i Rebeka, Mojżesz i Sefora13. Można by 
powiedzieć, że małżeństwa monogamicz-
ne po przesiedleniu babilońskim cieszą 
się zdecydowanie większą przychylno-
ścią autorów natchnionych, którzy coraz 
bardziej przestrzegają przed rozwiązło-
ścią (Prz 2, 16-19; 5, 1-23; Syr 26, 13-18). 
Rozwiązłość właśnie była jednym z wielu 
niebezpieczeństw wiążących się z poliga-
mią. Dochodziło bowiem nawet do kazi-
rodztwa (por. przypadek Rubena i Bilhy; 
Rdz 35, 22). W poligamii nietrudno było 
o rywalizację o miłość mężowską między 
żonami, nałożnicami (Rdz 16, 21). I choć 
Prawo brało w obronę dzieci żon drugo-
rzędnych, niekochanych (Pwt 21, 15-17), 
to życie pokazywało, że te dzieci były 
traktowane nieraz gorzej14. 
Zatem poligamia w czasach Starego Te-
stamentu w sposób zasadniczy była zwią-
zana z kulturą tamtych czasów, bardziej 
związana była z kwestiami ówczesnej 
„polityki prorodzinnej”, innego rozumie-
nia Prawa Bożego.    

Ks. Wojciech Olesiński
11. S. Szymik, Małżeństwo i rodzina w 
Biblii, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. G. 
Witaszek, Lublin 1997, s. 206.
12. P. Grelot, Ewolucja instytucji małżeństwa 
w Starym Testamencie, [w:] Concilium/(P), 1-5 
(1970), s. 325.
13. Tamże.
14. J. Kułaczkowski, Rodzaje 
grzechów naruszających świętość życia 
małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu 
Kodeksu Świętości zawartym w Księdze 
Kapłańskiej, [w:] Studia warmińskie, 
XLI-XLII (2004-2005), s. 221. 

Poligamia starotestamentalna.
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• 1 IV 2017 - I SOBOTA MIESIĄCA
7:00 - 1. Msza Św. wynagradzają-

ca za zniewagi wyrządzone 
Niepokalanemu Sercu NMP
2. Za + Genowefę Żur (Msza gre-
goriańska)

18:00 - 1. Za + Grażynę Podskarbi, ojca 
Hermana Sikorę i Jadwigę Podskarbi
2. Za + Józefa Puzonia, żonę 
Małgorzatę i dusze czyśćcowe
3. Za + Alojzego Janotę w 25 r. śm., 
żonę Hildegardę, syna Alojzego  
i zięcia Franciszka

• 2 IV 2017 - I NIEDZIELA 
MIESIĄCA (Rekolekcje wielkopostne)
6:30 - Za + Genowefę Żur (Msza grego-

riańska)
8:00 - W int. czcicieli Różańca św. żyją-

cych i zmarłych
9:30 - Za + Grażynę Podskarbi na pam. im., 

Jadwigę Podskarbi i Hermana Sikorę
10:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli 

Różańca św. żyjących i zmarłych
11:00 - CHRZEST: 

Helena Maria Kulińska
ROCZKI:

16:30 - GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM 
PASYJNYM

17:00 - Za + Tadeusza Lapczyka na pam. 
ur.- od syna Stanisława z rodziną

• 3 IV 2017 - PONIEDZIAŁEK 
(Rekolekcje wielkopostne)
7:00 - 1. Do Bożej Op. i Matki Najśw.  

w int. lekarzy i całej służby zdro-
wia z sanatorium „Rafał”
2. Za + Genowefę Żur (Msza gre-
goriańska)

18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za otrz. 
łaski z prośbą o dalsze błog. dla 
Konrada Langa w 18 r. ur.
2. Za + ojca Stefana Kowalskiego  
i brata Bogdana

• 4 IV 2017 - WTOREK  
(Rekolekcje wielkopostne)
7:00 - 1. Za + Otylię i Jana Sosna  

i Ryszarda Nieniela
2. Za + Genowefę Żur  
(Msza gregoriańska)

18:00 - 1. Za + Wiktorię Gorol w 23 r. 
śm., Anielę i Emila Gorol, Zofię 
i Adama Labza, córkę Cecylię, 
syna Waleriana, wnuka Tomasza, 
Ludmiłę Szwarc
2. Za + Teresę Puzoń

• 5 III 2017 - I NIEDZIELA MIESIĄCA
7:00 - 1. Za + Krystynę Błaszczyk- od 

Giuseppina Baldino i Gino Guasti 
z Włoch
2. Za + Łucję Kinelską w 30 dzień 
po śmierci
3. Za + Genowefę Żur (Msza gre-
goriańska)

18:00 - 1. Za + Elżbietę Gabryś w 1 r. śm., 
męża Tadeusza
2. Za + Marię Bochenek w 1 r. śm.

• 6 IV 2017 - I CZWARTEK 
MIESIĄCA
7:00 - 1. Za + Marię i Albina Chlebek, 

synów, zięcia, wnuka, rodziców  
z obu stron
2. Za + Genowefę Żur  
(Msza gregoriańska)

18:00 - W Zbytkowie: Za + Andrzeja 
Dąbrowskiego, ojca, ++ z rodziny

18:00 - 1. Za + Marię Puszczewicz w rocz. 
śm., męża Józefa, córkę Zofię, zię-
ciów: Zbigniewa i Krystiana
2. Za + Mariana Skórzańskiego, 
żonę Julię, córkę Marię, zięcia 
Władysława, syna Jana i krewnych

• 7 IV 2017 - I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00 - 1. W int. czcicieli NSPJ żyjących  

i zmarłych
2. Za + Genowefę Żur (Msza gre-
goriańska)

16:30 - W Zbytkowie: Za + Marię i 
Alojzego Żurów, dwóch synów, 
Hildegardę, Jadwigę, Franciszka 
Szymików, syna Rudolfa, Łucję  
i Wiktora Flajszoków, Jadwigę  
i Józefa Jasnowskich, dusze czyść-
cowe

17:30 - DROGA KRZYŻOWA
18:00 - 1. Za + Pawła Kurciusa w 6 r. 

śm., Gizelę i Stanisława Kluzik, 
Małgorzatę Chwieja i Władysława 
Kurciusa
2. Za + Franciszka Kocura, Annę 
i Ludwika, Antoniego i Gertrudę 
Pietroszek, Stanisława Pytla

20:00 - DROGA KRZYŻOWA
• 8 IV 2017 - SOBOTA

7:00 - Za + Genowefę Żur (Msza grego-
riańska)

18:00 - 1. Za + Zbigniewa Rogulskiego, 
Leona Malca w 1 rocz. śm.
2. Za + Stanisława Gaciek, rodzi-
ców, teściów, brata, szwagrów, 
Henryka Madeja
3. Za + Zofię i Antoniego 
Mencnarowskich, synów i zięcia 
Jana

• 9 IV 2017 – NIEDZIELA PALMOWA
6:30 - 1. Za + rodziców: Magdalenę  

i Stanisława Rygiel, brata 
Czesława, Ewę Szczotka, dziadków 
z obu stron, ++ z rodziny, dusze 
czyśćcowe
2. Za + Genowefę Żur (Msza gre-
goriańska)

8:00 - Za + Władysławę i Emila Szupina, 
rodziców, rodzeństwo z obu stron, 
dusze czyśćcowe

9:30 - Za + Emilię i Antoniego 
Krzepmków, Jadwigę Płonka, 
Józefa Hutnickiego

10:00 - W Zbytkowie: O błog. i dary 
Ducha Św. dla Wiktorii, Tomasza  
i Danuty z podz. za otrz. łaski

11:00 - CHRZEST:
Szymon Piotr Janos
ROCZEK:
Leon Kisielewski

13:00 - W int. parafian
16:30 - GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM 

PASYJNYM
17:00 - Za + Tadeusza Kajsturę, syna 

Kazimierza oraz rodziców z obu str.
• 10 IV 2017 - WIELKI PONIEDZIAŁEK

7:00 - 1. Za + Ludwika Lazara, rodzeń-
stwo i dziadków
2. Za + Genowefę Żur  
(Msza gregoriańska)

18:00 - 1. Za + Józefa Marka w 1 r. śm.
2. Za + Jana i Helenę Staroń, syna 
Stanisława, ojców z obu stron

• 11 IV 2017 - WIELKI WTOREK
7:00 - 1. Za + Annę Billig, Stefanię, Jana 

Janota, wnuczkę Annę
2. Za + Genowefę Żur  
(Msza gregoriańska)

18:00 - 1. Za + Antoniego Janotę w 5 r. śm.
2. Za + Jóżefa Kajsturę, syna Leopolda 
i Romana, wnuczkę Klaudię, rodziców: 
Kajstura i Drozdek

• 12 IV 2017 - WIELKA ŚRODA
7:00 - 1. Za + Tadeusza i Otylię 

Budkowskich, Rudolfa i Władysławę 
Żur, Helenę i Eugeniusza 
Borowieckich, Jerzego Gogółka
2. Za + Marię Szwarc- od Józefa 
Radzika z rodz.

18:00 - 1. Za + Karolinę Przebindę, męża 
Jana, trzech synów, dwie synowe
2. Za + Wiktora Żerdkę w 10 r. śm., 
żonę Emilię

• 13 IV 2017 - WIELKI CZWARTEK
18:00 - 1. Za + Łucję Kinelską- od sąsiadów 

z bloku przy ul. Młyńskiej 1
2. Za + Janusza Szweblika- od dyrek-
cji, Grona Pedagogicznego  
i pracowników obsługi i administracji 
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
3. Za + Stefanię Janotę- od sąsia-
dów z ul. Parkowej
4. Za + Małgorzatę Konieczny  
- od szwagierki Heleny

14 IV 2017 - WIELKI PIĄTEK
15:00 - DROGA KRZYŻOWA
18:00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI 

PAŃSKIEJ
• 15 IV 2017 - WIELKA SOBOTA
18:00 - 1. Za parafian

2. Za + Elżbietę Polok z ok. ur.  
i dusze czyśćcowe
3. Za + Albinę Bączek- od Hanny 
i Henryka Szyndlarkiewicz oraz 
Jadwigi i Marka Nowaków
4. Za + Floriana Worka- od rodz. 
Radzik i Szwarc
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• 16 IV 2017 - NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6:00 - W Zbytkowie:  

WOLNA INTENCJA
6:30 - Za + Emilię i Antoniego 

Krzempków, Jadwigę Płonka, ro-
dziców

8:00 - Za + Zygmunta Pryczka- od rodz. 
Witas i Kojzar

9:30 - Za + Weronikę i Józefa 
Kamieńskich, ++ z rodz. Kciuk, 
Pucharski, Helenę Chrostek, Jana 
Korca, dusze czyśćcowe

10:00 - W Zbytkowie: Za + Elżbietę 
Staroń, męża Adolfa, syna 
Edwarda, rodziców z obu stron, 
pokrewieństwo Staroniowe  
i Mrowcowe

11:00 - Za + Urszulę Penkalę w rocz. śm.
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Marię i Józefa Wolak
• 17 IV 2017 - PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY
6:00 - Za + Bronisławę i Józefa Janik, 

rodziców z obu stron
8:00 - Za + Otta Rusz na pam. ur.
9:30 - Za + Joannę zd. Hajzer- od ko-

leżanek i kolegów ze Szkoły 
Podstawowej w Strumieniu

10:00 - W Zbytkowie: Za + Andrzeja 
Dąbrowskiego- od Michała, Natalii 
i Bartosza z rodziną

11:00 - Za + Otylię Kajsturę- od Marcina 
Dyrdy ze Szczyrku

17:00 - Za + Helenę, Pawła Kuś, rodzeń-
stwo i krewnych, dusze czyśćcowe

• 18 IV 2017 - WTOREK  
W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 - 1. Do Bożej Op. za wstaw. MB 

Strumieńskiej i św. Barbary o błog. 
Boże i zdrowie z okazji 60 r. ur. 
Danuty
2. Za + Jana Gawrona- od kuzynek: 
Heleny i Otylii

18:00 - 1. Za + Halinę Górecką w 1 r. śm.
2. Za + rodziców: Helenę i 
Antoniego Miłoń, córkę Teresę,  
++ z rodz. Heczko

• 19 IV - ŚRODA  
W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 - 1. Za + Mariusza Piwko- od miesz-

kańców bloku przy ul. Młyńskiej 1
2. Za + Genowefę Żur- od chrze-
śniaków: Bogusławy i Zbigniewa

18:00 - 1. Za + Zofię i Józefa Sosna, 
Wilhelma Szołtysa
2. Za + Józefa Krzempka na pam. 
ur., rodziców i teściów

• 20 IV 2017 - CZWARTEK  
W OKTAWIE WIELKANOCY
8:00 - Za + Stefanię i Józefa Skupień, 

synów, synową, zięcia i wnuka
18:00 - W Zbytkowie: Za + Alojzego 

Szwarca, syna Grzegorza, rodzi-
ców: Jerzego i Marię Szwarc, sio-
strę Emilię Jadwigę i brata Karola

18:00 - 1. Za + Pawła Grzywę, ++ z rodz. 
Grzywa, Sodzawniczy, Omozik, Kuś
2. Za + Alojzję, Gertrudę i Pawła 
Francuz, dziadków, ++ z rodziny, 
dusze czyśćcowe

• 21 IV 2017 - PIĄTEK  
W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 - Za + Aleksandra i Marię 

Konieczny, rodziców z obu stron, 
krewnych, dusze czyśćcowe

18:00 - 1. Do Mił. Bożego w 30 dzień 
po śmierci: Stefanii Janoty, Łucji 
Kinelskiej, Janusza Szweblika, 
Marii Szwarc
2. Za + Alojzego Korusa, rodziców, 
teściów, Alojzego Zelnera, dusze 
czyśćcowe
3. Za + Alojzję Haratyk w rocz. 
śmierci, ++ z rodziny, dusze czyśćc.

• 22 IV 2017 - SOBOTA  
W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00 - Za + Jadwigę Wiak- od sąsiadów  

z ul. Dębowej i ks. Londzina
18:00 - 1. Za + Eugeniusza Szczypkę w 1 r. śm.

2. Za + Alojzego Hawełkę, synów: 
Bogdana i Mariana, teściów: Marię 
i Alfreda Litta, syna Ernesta, ++ 
z rodz. Sedlecki, Hawełka, Litta
3 Za +Agnieszkę Pietrzyk, dziadka 
Kazimierza Pietrzyka

• 23 IV 2017 - NIEDZIELA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6:30 - W int. parafian
8:00 - Do Bożej Op. za wstaw. Św. Patrona 

w int. ks. Wojciecha z ok. im.
9:30 - Za żywych i zmarłych członków 

Akcji Katolickiej
10:00 - W Zbytkowie: Za + Annę i Józefa 

Strządała
11:00 - Za + ojca Leona Lapczyka na pam. 

ur.- od syna Bartosza z rodziną
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Marię i Stanisława Szpak,  

++ z rodz. Grzegorczyk i Szpak
• 24 IIV 2017 - PONIEDZIAŁEK 

UROCZ. ŚW. WOJCIECHA
7:00 - 1. Za + Jadwigę Pustelnik w 18 r. 

śm., męża Leona, syna Walentego
2. Za + Marię Szwarc- od byłych 
koleżanek z dawnej pracy

18:00 - 1. Za + Jana Michalca, trzy żony, 
synów: Stanisława, Józefa, Jana, 
Tadeusza i Franciszka, synowe: 
Krystynę i Marię, dziadków z obu str.
2. Za + Emilię i Ludwika Błahut, 
rodziców i rodzeństwo z obu stron

• 25 IV 2017 - WTOREK ŚWIĘTO 
ŚW. MARKA EWANGELISTY
7:00 - 1. Za + Eugenię Pietrzyk na pam. ur.

2. Za + Łucję Kinelską- od sąsiadów 
z bloku przy ul. Młyńskiej 1

18:00 - 1. Za + Helenę Grelowską w 2 r. śm., 
męża Franciszka, syna Stanisława, 
synową Barbarę, zięcia Jerzego, ++ 
z rodz. Grelowskich i Strządała
2. Za + Renatę Lazar na pam. ur., 
Bogdana Gabrysia, Jana Gabrysia  
i Brunona Lazara

• 26 IV 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Annę Strządałę, męża 

Franciszka, synów: Józefa  
i Brunona, córkę Bronisławę  
z mężem Czesławem
2. Za + Leona i Krystynę Wowrów, 
Urszulę Fober, ++ z rodz. Wowra, 
Hein, Mazurek, Walke, Fober

18:00 - 1. Za + Józefa i Franciszkę 
Gałuszka, córki, synów, synowe  
i zięciów.
2. Za + Zofię Gamża w 25 r. śm.  
i Mieczysława Brachaczka

• 27 IV 2017 – CZWARTEK
8:00 - W int. czcicieli Apostolatu 

Maryjnego i Patronki Dobrej 
Śmierci żyjących i zmarłych

18:00 - W Zbytkowie: Za + Martę  
i Feliksa Zieburów, syna Ewalda, 
synową Annę, ++ z rodz. Ziebura, 
Siwek, Różę Rawski

18:00 - 1. Za + Alojzego Pietrzyka w 1 r. śm.
2. Za + Alojzję Kaszę, dwóch mę-
żów, ++ z rodz. Kasza, Bill  
i Tyrtania

• 28 IV 2017 - PIĄTEK
7:00 - Za + Annę Krzempek, dwóch mę-

żów, dwóch synów, synową, dwóch 
zięciów i wnuczkę Mirosławę

18:00 - 1. Za + Józefa Karoska, żonę Zofię, 
dziadków z obu stron, dwóch zię-
ciów, dusze czyśćcowe
2. Za + Zbigniewa 
Wojciechowskiego i zmarłych ro-
dziców
3. Za + Józefa Stokłosę- od syna i 
synowej

• 29 IV 2017 - SOBOTA
7:00 - Za + Leopolda Kajsturę, ojca Józefa 

i brata Romana
18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za otrz. ła-

ski z prośbą o dalsze błog. z ok. 80 
r. ur. Zofii oraz w int. całej rodziny
2. Za + Marię i Antoniego 
Krzempków, Stanisława 
Wadowskiego
3. Za + brata Władysława Przebindę

• 30 IV 2017 - III NIEDZIELA 
WIELKANOCNA
6:30 - Za + Jana Szczypkę na pam. ur., 

żonę Antoninę, rodziców i rodzeń-
stwo z obu stron

8:00 - 1. Za + Mariana Pieczkę z okazji 
imienin’
2. W int. Ojczyzny

9:30 - Za + Jerzego Niemca
10:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli 

Różańca Św. żyjących i zmarłych
11:00 - Za + Jana i Emilię Dziędziel, syna 

Karola, wnuka Krystiana, rodziców, 
rodzeństwo i krewnych z obu stron

16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Gertrudę i Emila Burkot, ++ 

rodziców

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedo-
patrzenia, za które redakcja przeprasza i bę-
dzie w razie potrzeby uzupełniać/poprawiać 
przy intencjach na dany tydzień.
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ETAP REJONOWY KONKURSU 
„JONASZ 2017”
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Oto kolejne świątynie do odgadnięcia. Powodzenia!

1.                                                                     2. 

Miejscowość ………………………..   Miejscowość…………………………….

Dekanat……………………………..    
Dekanat…………………………………. 

Miejscowości: Leszna Górna, Wilamowice, Jeleśnia, Oświęcim-Brzezinka, Janowice, Sól,
Bielsko-Biała (par. Opatrzności Bożej), Bielsko-Biała (par. św. Brata Alberta), Milówka, 
Rychwałd, Ustroń-Hermanice, Lipowa

Dekanaty: czechowicki, Bielsko-Biała I, łodygowicki, milowski, jasienicki, Bielsko-Biała 
III, strumieński, wiślański, żywiecki, goleszowski

ZGŁOSZENIA: Prawidłowe odpowiedzi przysyłamy na adres: wojtek.olesinski@gmail.com.
W mailu wpisujemy: numer obrazka i jego opis (miejscowość, dekanat), swoje imię i nazwisko. 
Wygrywają dwa pierwsze, prawidłowe zgłoszenia. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kolejnym 
numerze. 

Zwycięzcy z marca: Aleksandra KUSTOSIK, Remigiusz KONIECZNY. Odbiór nagród w poniedziałek 
wielkanocny po Mszy Św. o godz. 11:00 na plebanii. GRATULUJEMY! 

25 kościołów na 25 lat diecezji 
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WYRAŻENIA:
plaga egipska – coś bardzo dokuczli-
wego, uciążliwego („Te upały to praw-
dziwa plaga egipska”). Frazeologizm 
nawiązuje do biblijnego wydarzenia, 
kiedy to faraon nie chciał wypuścić 
Izraelitów z Egiptu, wobec czego Bóg 
za pośrednictwem Mojżesza i Aarona 
zesłał na Egipt dziesięć plag (woda  
z Nilu zamieniona w krew, żaby, ko-
mary, muchy, zaraza bydła, wrzody, 
grad, szarańcza, ciemności i śmierć 
pierworodnych). Po ostatniej Izraeli-
ci otrzymali zezwolenie na wyjście  
z Egiptu.

ciemności egipskie – ciemność nie-
przenikniona, bardzo ciemno („W po-
koju, do którego wszedłem, panowały 
egipskie ciemności”). Jedna z plag 
egipskich.

palec boży - przejaw działania sił nad-
przyrodzonych, znak, napomnienie, 
ostrzeżenie („Długo znęcał się nad 
rodziną, aż wreszcie dotknął go palec 
boży. Został pobity przez nieznanych 
sprawców”). Wyrażenie ze Stare-
go Testamentu nawiązujące do opisu 
plag egipskich: „Wówczas rzekli cza-
rownicy do faraona: «Palec to Boży», 
ale serce faraona pozostało uparte  
i nie usłuchał ich, co też Pan zapowie-
dział”.

zakazany owoc – to, co niedozwolone, 
ale kuszące („Zakazany owoc najlepiej 
smakuje”, „Z badań wynika, że 40% 
uczniów zna już smak tego zakazanego 
owocu, jakim jest alkohol”). Frazeolo-
gizm ten wywodzi się z historii pierw-
szych rodziców, Adama i Ewy, którzy 
kuszeni przez szatana zjedli owoc  
z drzewa poznania dobra i zła, oka-
zując tym Bogu nieposłuszeństwo, co  
w konsekwencji sprowadziło cierpie-
nie na całą ludzkość.

trąby jerychońskie –  przeraźliwy, 
silny dźwięk („A oni jak trąby jery-
chońskie grzmią i naród pouczają”) 
Frazeologizm nawiązuje do historii 
biblijnego miasta Jerycha, które Izra-
elici z Jozuem na czele zdobyli, grając 
na siedmiu trąbach z baranich rogów. 
Trąba jerychońska to także żartobliwe 
określenie osoby niezaradnej, roztar-

gnionej („Ty trąbo jerychońska! Zo-
stawiłeś bagaż na dworcu?!”).

Sodoma i Gomora – miejsce rozpusty 
i rozwiązłości, siedlisko zła, zepsucia 
moralnego, zamieszanie, chaos („Nie 
wyobrażasz sobie, co się tam dzieje? 
Toż to Sodoma i Gomora!”). Fraze-
ologizm przywołuje biblijne miasta, 
które zostały zniszczone przez Boga  
z powodu panującej w nich rozpusty.

wieża Babel – określenie zbiorowości 
ludzi mówiących różnymi językami, 
ale także niemożność porozumienia 
się, bałagan, chaos („Paryż w sezonie 
turystycznym to prawdziwa wieża Ba-
bel”, „Na planie filmowym panowała 
istna wieża Babel”, „Mamy praw-
dziwą wieżę Babel w dyskusji nad 
budżetem”). Frazeologizm pochodzi 
od nazwy biblijnej budowli, przy bu-
dowie której Bóg pomieszał ludziom 
języki, aby nie mogli się porozumieć 
(pragnęli oni poznać tajemnice Boskie 
i dorównać Stwórcy, kierowała nimi 
zuchwałość i pycha, za co zostali uka-
rani).

salomonowy wyrok – wyrok spra-
wiedliwy, mądry („Sędzia wydał w tej 
sprawie salomonowy wyrok”). Wyra-
żenie wywodzi się z biblijnej historii  
o królu Salomonie, synu Dawida, któ-
ry był obdarzony szczególną mądro-
ścią i potrafił rozstrzygać najtrudniej-
sze sprawy.

alfa i omega – ktoś, kto wszystko wie 
z danej dziedziny, najwyższy autory-
tet („W jej oczach był alfą i omegą, po-
nieważ potrafił odpowiedzieć na każ-
de pytanie”). Wyrażenie wywodzi się  
z Apokalipsy świętego Jana, pełni 
funkcję określenia Boga: „Jam jest 
Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, 
Początek i Koniec”. Alfa i omega to 
pierwsza i ostatnia litera greckiego al-
fabetu, są symbolem wieczności, pełni 
i Bożej wszechmocy.

hiobowe wieści – wiadomości zwia-
stujące nieszczęście, wieści smutne, 
tragiczne („Dotarła do niego hiobowa 
wieść o śmierci ojca”). Wyrażenie po-
chodzi z biblijnej opowieści o Hiobie, 
na którego spadły wielkie nieszczęścia 
(utrata majątku, rodziny, trąd). Mimo 

dotykających go nieszczęść i wątpli-
wości Hiob pozostał wierny Bogu.

manna z nieba – nieoczekiwany zysk, 
niezasłużony dar, nagła odmiana 
losu, zwłaszcza  w sensie finansowym 
(„Weź się do roboty! Nie czekaj, aż ci 
manna z nieba spadnie”, „Mieszkańcy 
osiedla nie chcą już czekać na mannę 
z nieba, więc zaczynają sami szukać 
wyjścia z sytuacji”). Frazeologizm na-
wiązuje do wędrówki Izraelitów przez 
pustynię. Kiedy Żydom groził głód, 
Bóg zesłał im z nieba mannę.

wdowi grosz – niewielka kwota ofia-
rowana przez osobę niezamożną  
z dobroci, kosztem wyrzeczeń („Lista 
ofiarodawców jest długa. Są i wzru-
szające gesty osób, które wspierają 
akcję wdowim groszem”). Wyrażenie 
wywodzi się z Nowego Testamentu, 
z przypowieści Jezusa. Chrystus, wi-
dząc wdowę ofiarującą na cele świąty-
ni swoje ostatnie pieniądze, mówi, że 
jej ofiara jest najwyższą ze wszystkich 
złożonych kwot.

kamień węgielny – akt erekcyjny 
umieszczony w miejscu przeznaczo-
nym pod budowę; pierwsza cegła uży-
ta do budowy, ale też początek jakiejś 
działalności, podstawa czegoś  („Bi-
skup położył kamień węgielny pod bu-
dowę nowego kościoła”, „Wynalezie-
nie mikroprocesora było kamieniem 
węgielnym dla rozwoju informatyki”, 
„Dla nas, Polaków, św. Wojciech stał 
się kamieniem węgielnym organizacji 
Kościoła”) Wyrażenie wywodzi się  
z psalmu 118, w którym pojawia się 
prorocza zapowiedź męki i zmar-
twychwstanie Chrystusa: „Kamień 
odrzucony przez budujących stał się 
kamieniem węgielnym”. Kamień wę-
gielny jest tu alegorią Mesjasza.

ZWROTY:
rzucać perły przed wieprze - ofiaro-
wywać coś wartościowego komuś, kto 
na to nie zasługuje i nie potrafi tego 
docenić („Całą noc siedziałem nad 
przygotowaniem wykładu dla studen-
tów, ale to chyba rzucanie pereł przed 
wieprze”). Zwrot ten wywodzi się  
z Ewangelii wg św. Mateusza. Chry-

Frazeologizmy ważną częścią naszego języka
- biblizmów ciąg dalszy
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stus w swoim kazaniu na Górze  
w ten sposób nauczał Apostołów: „Nie 
dawajcie psom świętego, ani miećcie 
pereł waszych przed wieprze, by ich 
snadź nie podeptali nogami swemi,  
i obróciwszy się, aby was nie roztar-
gali”.

zamienić się w słup soli - zamrzeć 
w bezruchu, skamienieć z wrażenia 
lub przerażenia, nie wiedzieć, co po-
wiedzieć i zrobić („Gdy zobaczyła 
mieszkanie po przyjęciu, zamieniła 
się w słup soli”). Frazeologizm, na-
wiązuje do żony Lota, która uciekała 
z zagrożonej zagładą Sodomy i wbrew 
ostrzeżeniom Boga odwróciła się, 
za co została ukarana. Zamieniła się  
w słup soli.

przechodzić (przeżyć) gehennę -  być 
uczestnikiem straszliwych wydarzeń, 
cierpieć niesamowite męki („Życie  
z tym człowiekiem było dla niej praw-
dziwą gehenną”, „Nasi dziadkowie 
przeżyli w czasie wojny gehennę”). 
Wyraz „gehenna” pochodzi od znanej 

ze Starego Testamentu Doliny Hinnom 
(Gehinnôm), która w starożytności 
przylegała do granic Jerozolimy. Tam 
składowano i spalano śmieci. Tam też 
za czasów jednego z władców Króle-
stwa Judei, Achaza, składano ofiary z 
ludzi, głównie noworodków i dzieci. 
Achaz w ten sposób oddawał cześć 
pogańskiemu bożkowi Molochowi. By 
zyskać przychylność bóstwa władca 
nie zawahał się złożyć w ofierze wła-
snego syna. W Biblii i w judaizmie 
Dolina Hinnom jest symbolem bał-
wochwalstwa, kultu fałszywego boga, 
hańby oraz niegodziwości.

służyć mamonie – być materialistą, 
zabiegać tylko o dobra doczesne, pod-
porządkować swoje życie zarabianiu 
pieniędzy. Zwrot pochodzi z Ewange-
lii św. Mateusza i nawiązuje do słów 
Chrystusa: „Nikt nie może dwóm pa-
nom służyć. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego – miłował; 
albo z jednym będzie trzymał, a dru-
gim wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie!” (Mamona - słowo 

wywodzące się od aramejskiego ma-
`mon oznaczającego zysk).

FRAZY:
Z pustego i Salomon nie naleje - ist-
nieją sprawy, których nawet najmą-
drzejsi tego świata nie są w stanie roz-
wiązać (nawet biblijny Salomon), nie 
można czegoś zrobić bez odpowied-
nich środków. 

Nie samym chlebem człowiek żyje 
– nie należy poświęcać się jedynie 
materialnej sferze egzystencji. Fraze-
ologizm nawiązuje do sceny kuszenia 
Chrystusa na pustyni. Diabeł mówi 
do Jezusa: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem”.  Ten mu  odpowiada: „Na-
pisane jest: Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych”.

cdn. 
Grażyna Gądek

Dlaczego na tydzień przed Niedzielą 
Palmową, aż do Wielkiego Tygodnia 
gospodynie powstrzymywały się od 
pieczenia chleba?
Gospodynie obawiały się, że ściągną 
na wieś suszę.

Jak dawniej była nazywana Nie-
dziela Palmowa?
„Kwietną” lub „Wierzbną”, bo wierzba 
w Polsce przyjęła się zamiast palmy.

Dlaczego poświęconą w kościele 
palmę umieszcza się w domu nad 
drzwiami lub kładzie za ramkę św. 
obrazu?
Strzeże domy od ognia i piorunów

Jak inaczej jest nazywany Wielki 
Czwartek?
Świętem Kapłanów, ponieważ w cza-
sie Ostatniej Wieczerzy został ustano-
wiony sakrament kapłaństwa.

Na czym polegał pogrzeb żuru  
i śledzia?
 W Wielki Piątek zakopywano żur i 
śledzie, ze względu na to, że stanowiły 
pożywienie wielkopostne. 

Dlaczego w niektórych regionach 
Polski np. w krakowskim zakopy-
wano garnek z popiołem?
Był to symbol zakończenia Wielkiego 
Postu, a nadejścia czasu radości.

Jakie znaczenie mają barwy pisanek?
Fioletowa oraz niebieska to żałoba  
i Wiel-ki Post. Czerwona to oczy-
wiście krew Chrystusa przelana na 
krzyżu za nasze grzechy. Zaś zielona, 
brązowa i żółta oznaczają radość ze 
zmartwychwstania. 

Gdzie dawniej święcono pokarmy  
w miejscach znajdujących się daleko 
od kościoła?
Wierni zapraszali kapłana do domu 
jednego z gospodarzy. 

Kiedy i gdzie ustalono termin ob-
chodzenia Wielkanocy?
W 325 r. n.e. na soborze nicejskim.

Co to jest wołoczenie?
Tak dawniej nazywano wielkanocne 
kolędowanie na Kresach Wschodnich.

Z jakim wydarzeniem w Jerozolimie 
jest związany śmigus – dyngus?
Prawdopodobnie przy pomocy wody 
rozpędzano wiernych, zbierających 
się w celu rozpamiętywania zmar-
twychwstania Chrystusa.

Skąd przejęto śmigusa-dyngusa?
Z Wileńszczyzny, w XIV w.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej: http://www.
swoszowice.diecezja.krakow.pl/pliki/
tradycja.htm, http://www.kurierlubel-
ski.pl/artykul/794986,historia-swiat-
-wielkanocnych,id,t.html z których 
zaczerpnięto wiadomości.

Natalia Gabryś

Wielkanoc - czy wiesz, że?
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•	 Przez cały miesiąc klasy młod-
sze uroczyście obchodziły święto 
ukochanych Babć i Dziadków. To 
bardzo ważne osoby w życiu każ-
dego dziecka, dlatego darzymy ich 
szczególnym uczuciem. Obchody 
tego święta przyjmowały różne 
formy. Dzieci recytowały wiersze, 
popisywały się umiejętnościami 
aktorskimi, przedstawiały scenki 
rodzajowe, inscenizacje, tańczyły, 
angażowały gości do wspólnych 
zabaw. Na zakończenie uroczy-
stości uczniowie składali życzenia 
oraz wręczali własnoręcznie wyko-
nane upominki.

•	 10 lutego nasza szkoła gościła bi-
skupa pomocniczego diecezji biel-
sko – żywieckiej Piotra Gregera. 
W ramach wizytacji kanonicznej 
uczniowie klas szóstych przygo-
towali program artystyczny pt.: 
„Co za wiatr świętych skradł?”, 
natomiast uczennica klasy piątej 
zaśpiewała hymn Światowych Dni 
Młodzieży „Błogosławieni miło-
sierni”. Wspólna modlitwa i szczere 
podziękowania stały się wyrazem 
naszej wdzięczności za dar obec-
ności, zaś słowa biskupa na długo 
pozostaną w sercach dzieci.

•	 13 lutego uczniowie klasy 2b 
uczestniczyli w lekcji otwartej or-
ganizowanej przez klasy specjalne. 
Chłopcy przygotowali zajęcia na 
temat „Jak zatrzymać lato zimą?”, 

podczas których tworzyli plakat 
przedstawiający pory roku, wy-
konywali pamiątkowe kamienie, 
najwięcej radości przyniosło jed-
nak robienie owocowych szaszły-
ków. Wspólne zajęcia były okazją 
nie tylko do wspaniałej zabawy, 
ale miały na celu zintegrowanie 
uczniów Zespołu Edukacyjno – Te-
rapeutycznego z klasami ogólnodo-
stępnymi.

•	 24 lutego w hali sportowej odbył 
się gminny turniej minisiatków-
ki. Po zaciętych meczach drużyna 
dziewcząt w składzie: Natalia Sta-
wowska, Martyna Stawowska, 
Kamila Dziędziel, Dagmara Kor-
nas, Dagmara Żeleźnik, Małgo-
rzata Malinowska, Anna Szoska, 
Wiktoria Adamczyk, Karolina 
Ociepka zajęła III miejsce, zaś 
chłopcy – Kacper Czwartos, Do-
minik Klimkiewicz, Maksymi-
lian Jurczyk, Kacper Gawron, 
Robert Miły, Kacper Piwko, Igor 
Folek, Igor Stryczek, Kacper Ja-
nota wywalczyli sobie II miejsce. 

•	 27 lutego po raz XX odbył się  
w naszej szkole etap rejonowy Mię-
dzynarodowego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jo-
nasz 2016/2017”. W tym roku obo-
wiązuje uczestników znajomość 
Ewangelii według św. Jana.  Naj-
lepszymi w tym etapie okazali się 
Mateusz Blinda, Paweł Dziwoki, 

Jakub Stobierski. Do finału za-
kwalifikował się Mateusz Blinda, 
który będzie reprezentował nasza 
szkołę w Bielsku-Białej, walcząc  
o tytuł laureata.

•	 28 lutego w klasach młodszych 
odbywały się zajęcia z dogotera-
pii prowadzone przez specjalistów 
z Polskiego Centrum Dogoterapii 
Forget Me Not – Psia Edukacja. 
Dzięki atrakcyjnej formie lekcji z 
udziałem psa dzieci miały okazję 
w nietypowy sposób zdobywać 
wiedzę i umiejętności potrzebne, 
aby prawidłowo funkcjonować  
i rozwijać się w życiu codziennym. 
Każde takie spotkanie to m.in. sze-
reg zabaw, które rozwijały małą  
i dużą motorykę, zwiększały kon-
centrację, pomagały nabrać dzie-
ciom  wiary we własne siły  i umie-
jętności.

Lutowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

Okiem recenzenta
W tym miesiącu chcę zaprezentować płytę jednego z najbar-

dziej popularnych polskich kompozytorów, skrzypków jazzo-
wych i dyrygentów w jednej osobie czyli samego Krzesimira 
Dębskiego. Mistrz jest osobą bardzo pogodną, wesołą. Jest znany 
z improwizacji na koncertach, zawsze potrafi nas czymś zasko-
czyć (co niedawno miałam zaszczyt doświadczyć na własnej oso-
bie podczas prób i koncertów w NOSPR-ze ). Jest autorem m.in. 
utworów religijnych, oratoriów, koncertów instrumentalnych  
i opery. Zachęcam do posłuchania muzyki z albumu pod tytułem 
„Muzyka filmowa”, który składa się z dwóch płyt ( 33 utwory).

Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje utwór „Rzeka 
marzeń”, który pojawił się w filmie „W pustyni i w puszczy”. 
Jest to utwór przyjemny w wykonaniu, a za razem bardzo lekki.  
W tej piosence główną rolę wykonuje solistka, której akompaniu-
je orkiestra symfoniczna i chór. Warto również posłuchać takich 
piosenek jak: „Temat miłosny”, „Suita”, „Dumka na dwa serca” 
czy „Czas nas uczy pogody”.

Polecam, bo warto. Krzesimir Dębski to taki Mały, Wielki 
człowiek. :)
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W dniach 7 i 8 lutego uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w impre-
zach z cyklu „Przedszkoliada Tour“ 
organizowanych w Pawłowicach  
i Bielsku-Białej. Łącznie udział wzięło 
44 gimnazjalistów, którzy w ramach 
wolontariatu mogli podzielić się zdo-
bytą wiedzą oraz umiejętnościami  
z zakresu kultury fizycznej z najmłod-
szymi adeptami gier i zabaw rucho-
wych. Ponadto uczniowie, w ramach 
imprezy, mieli możliwość spotkania 
z siatkarzami Jastrzębskiego Węgla 
oraz BBTS-u Bielsko-Biała. W impre-
zach łącznie wzięło udział ponad 400 
przedszkolaków.

Ciepłe słowa pod adresem gimna-
zjalistów uczestniczących w imprezie 
zamieścili na naszym facebookowym 
profilu organizatorzy Przedszkolia-
dy. Oto niektóre z nich: „Nieocenio-
na podczas wtorkowej imprezy była 
pomoc wolontariuszy z Gimnazjum  
w Strumieniu. Gimnazjaliści służy-
li pomocą na każdym kroku“, „Nie-
zwykle ważną rolę w każdej lokaliza-
cji, którą odwiedza GRUPA AZOTY 
PRZEDSZKOLIADA TOUR, odgry-
wają wolontariusze. Służą uśmiechem, 
a przede wszystkim pomocą. W Biel-
sku-Białej organizatorom i Aktywnym 
Przedszkolakom pomagali niezawodni 
uczniowie Gimnazjum w Strumieniu“.

Oprac. IK
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