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CHRZTY:
Kuba Strządała
Nataniel Pala
Mieszko Jarosz

POGRZEBY:
Edward Soboszek (56 l.)
Renata Holisz (59 l.)
Roman Klasa (63 l.)
Leokadia Danel (79 l.)
Jadwiga Wiak (87 l.)

Skończyliśmy wizytę duszpasterską- kolę-
dę. Serdecznie dziękujemy za wielką życz-
liwość, otwarte domy i serca!
03.02 imieniny obchodzi nasz Ks. Prałat 
Oskar Kuśka. Składamy mu najserdecz-
niejsze życzenia: obfitości łask Bożych wy-
praszanych za wstawiennictwem Świętego 
Patrona i Matki Bożej Strumieńskiej!

11.02 W DNIU WSPOMNIENIA MB  
Z LOURDES ZAPRASZAMY DO NA-
SZEGO SANKTUARIUM ŚW. BARBARY 
WSZYSTKICH CHORYCH Z NASZEJ 
PARAFII NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 10:00 
POŁĄCZONĄ Z SAKRAMENTEM NA-

MASZCZENIA CHORYCH. PO MSZY 
ŚW. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 
PRZY HERBACIE I KAWIE DO SALI 
JANA PAWŁA II (DO SAKRAMENTU 
NAMASZCZENIA CHORYCH MOGĄ 
PRZYSTĄPIĆ RAZ W ROKU CI, KTÓRZY 
UKOŃCZYLI 60 ROK ŻYCIA ORAZ 
CI, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ CHORYMI). 
Prosimy rodziny o umożliwienie chorym 
udziału we Mszy Św. (podwiezienie itp.)

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
•	 Państwu Ewie i Leszkowi Pajorom
•	Rodzinie Kopiec z ul. Korfantego 31
•	 Państwu Barwickim z ul. Ks. Brzuski 9
•	 Państwu Krzysztofowi i Lucynie Siejok
•	 P. Ryszardowi Siejok
•	 Państwu Ewie i Zbigniewowi Rychlik
•	 P. Marii Mrowiec
•	 P. Małgorzacie Szczypce
•	 P. Marii Sladek
•	 Państwu Irenie i Bogusławowi Skibom
•	 P. Stefanii Janocie
•	 P. Alojzemu Gawronowi
•	 P. Zofii Krzempek
•	 Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
•	 Państwu Marianowi i Danucie Tekla
•	 Paniom Marii Krutyle i Annie Kroch
•	 Państwu Danucie i Zbigniewowi Pisarkom
•	 Państwu Tomaszowi i Lucynie Szczypkom
•	 P. Irenie Sojce
•	 P. Aleksandrze Michalskiej
•	 Państwu Gutkowskim z ul. Brzozowej 17
•	 P. Andrzejowi Chrobakowi

•	 Państwu Nawrat z ul. Prostej 5
•	 P. Stanisławowi Gorolowi
•	 Państwu Ochodek z ul. Polnej 10
•	 Państwu Krystynie i Eugeniuszowi Mickom
•	 Państwu Janowi i Kazimierze Dajkom
•	 Państwu Monice i Zbigniewowi Szostkom
•	 Państwu Bożenie i Stanisławowi Gabzdyl
•	 P. Franciszkowi Koźlikowi
•	 P. Władysławowi Szweblikowi
•	 P. Dorocie Zarzyckiej
•	 Państwu Grażynie i Markowi Lebrykom
•	 Państwu Alfredowi i Helenie Kciuk
•	 P. Janowi Pisarkowi
•	 Państwu Łucji, Urszuli i Sebastianowi 

Strządała
•	 Państwu Agnieszce i Ireneuszowi Gasz-

czykom
•	 Państwu Danucie i Ryszardowi Rogulskim
•	 P. Janowi Pieczonce
•	 Państwu Zofii i Józefowi Smolorzom
•	 Państwu Grażynie i Jeremiemu Wieliczka
•	 Państwu Bortlik z ul. Towarowej 7
•	 Państwu Irenie i Marianowi Staroniom
•	 Państwu Łukaszowi i Urszuli Lang
•	 Państwu Gabzdyl z ul. Ks. Londzina 21
Pozostałych ofiarodawców wypiszemy  
w kolejnym numerze naszej gazetki. Jest 
Was bardzo dużo, za co składamy wielkie 
Bóg zapłać!
Przypominamy adres naszej nowej para-
fialnej strony internetowej: www.strumien.
duszpasterstwa.bielsko.pl

Plan wizytacji kanonicznej 
parafii pw. Św. Barbary  

w Strumieniu przez 
Ks. Bpa Piotra Gregera  

(10, 12.02.2017 r.)
Piątek- 10.02.2017 r.
9:00 Spotkanie z uczniami Szkoły 

Podstawowej
9:30 Spotkanie z Gronem Pedagogicznym 
Szkoły Podstawowej  
i Dyrekcją SP „Odyseja”
10:30 Spotkanie z uczniami Gimnazjum 
(pytania od uczniów)
11:15 Spotkanie z Gronem Pedagogicznym 
Gimnazjum
12:15 Wizyta w domu chorego
13:45 Wizyta w domu rodziny wielodziet-
nej
14:30 Wizyta w domu Ks. Prałata Oskara 
Kuśki
15:00 Rozmowa duszpasterska z Księżmi 
Wikariuszami 
16:00 Spotkanie z grupami formacyjnymi: 
Akcją Katolicką, Bractwem św. Barbary, 
Grupą Modlitewną, Różami Żywego 
Różańca, Apostolstwem Dobrej Śmierci, 
Grupą AA, Wspólnotą „Sychar”, Bractwem 
Św. Franciszka, Apostolatem Maryjnym  
i Oazą Rodzin 
17:00 Spotkanie ze Służbą Liturgiczną, 
Oazą Młodzieżową i Grupą Młodzieżową 
ze Zbytkowa
18:00 KANONICZNE POWITANIE 

ORAZ MSZA ŚW. POD 
PRZEWODNICTWEM KS. BISKUPA

Niedziela- 12.02.2017 r.
6:30 Msza Św. z homilią Ks. Biskupa
8:00 Msza Św. z homilią Ks. Biskupa
9:30 Msza Św. z udziałem dzieci z błogo-
sławieństwem dzieci oraz matek oczekują-
cych potomstwa
10:00 Msza Św. w Zbytkowie
11:00 Msza Św. pod przewodnictwem  
i z homilią Ks. Biskupa
* Liturgia godzin: Modlitwa Południowa  
u sióstr
* Spotkanie z wychowankami i pracowni-
kami DPSu
14:00 Wizytacja kancelarii parafialnej  
i rozmowa duszpasterska  
z Księdzem Proboszczem
15:00 Modlitwa za zmarłych na cmentarzu 
(w razie niepogody - w kościele)
15:30 Spotkanie z Parafialną Radą 
Duszpasterską i Parafialną Radą ds. 
Ekonomicznych
16:30 Nieszpory
17:00 Msza Św. z homilią Ks. Biskupa

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2016
Rok 2016 zapamiętamy jako Rok Miło-
sierdzia w Kościele Katolickim. W Polsce 
związany on był z 1050 rocznicą Chrztu 
Świętego oraz Światowymi Dniami Mło-
dzieży i połączoną z tym wydarzeniem 
wizytą Papieża Franciszka w naszej Oj-

czyźnie. Nasza parafia z otwartym ser-
cem ugościła młodych z Wenecji, którzy 
przyjechali na Dni Młodzieży do Krako-
wa. Ten rok zapamiętamy także jako rok 
święceń kapłańskich i prymicji naszego 
rodaka ks. Piotra Hutnickiego.

W kronice parafialnej na pewno zostanie 
odnotowany fakt przejścia na emeryturę 
jakże zasłużonego dla strumieńskiej para-
fii ks. prałata Oskara Kuśki, który przez 
ostatnie 31 lat swego życia duszpasterzo-
wał tu jako proboszcz. Bóg zapłać ks. Pra-
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PARAFIA PW. ŚW. BARBARY W STRUMIENIU ZAPRASZA PARAFIAN NA:

SPOTKANIE 
ZE ŚWIADKIEM WIARY:

 
JANEM BUDZIASZKIEM

(PERKUSISTĄ ZESPOŁU „SKALDOWIE”, TWÓRCĄ 
COROCZNEGO KONCERTU UWIELBIENIA 
„JEDNEGO SERCA, JEDNEGO DUCHA”)

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 17.02.2017 r. (PIĄTEK) 
W NASZYM SANKTUARIUM PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ. WSTĘP WOLNY!

łacie za Twoje serce i poświęcenie i wszel-
kie dobro, jakie za Twoim pośrednictwem 
spłynęło na naszą rodzinę parafialną.
Końcem sierpnia przywitaliście nowego 
proboszcza i ks. wikarego Wojciecha Ole-
sińskiego oraz siostrę katechetkę Cecylię.
W listopadzie oddaliśmy się wraz z całą 
Ojczyzną ponownie w Opiekę Chrystuso-
wi Królowi Wszechświata.

Statystyka 
Nasza parafia liczy na dzień 31 grudnia 
2016r. 4637 mieszkańców. Od takiej kwo-
ty my wasi duszpasterze płacimy do Urzę-
du Skarbowego podatek.
W niedzielę październikowego liczenia 
wiernych było nas na Mszach św. 1900 
parafian.
Ochrzciliśmy w 2016 r. 60 dzieci (59)*,  
w tym 38 chłopców i 22 dziewczyn-
ki/dwóch chłopców starszych przyjęło 
chrzest.
Na ślubnym kobiercu stanęło 19 par (21).
Wygłoszono czy raczej wywieszono 26 
zapowiedzi przedślubnych.
W kończącym się roku nie było Pierwszej 
Komunii Świętej.
Do Sakramentu Bierzmowania przystąpi-
ło 65 młodych parafian.
Około 200 chorych odwiedziliśmy z Ko-
munią Świętą w naszej parafii, głównie  
w pierwsze piątki miesiąca.
Rozdaliśmy 105000 Komunii Świętej  
w kościołach (102400).
Na naszym strumieńskim cmentarzu po-
chowaliśmy 45 osób. W tym 23 kobiety  
i 22 mężczyzn.
Przekrój wiekowy: 
do 50 r. życia – 1 mężczyzna,
do 60 r. życia – 4 mężczyzn i 3 kobiety,
do 70 r. życia – 8 mężczyzn i 5 kobiet,

do 80 r. życia – 5 mężczyzn i 5 kobiet,
80 lat życia udało się przekroczyć 4 męż-
czyznom i 10 kobietom.

W 2016 r. wykonano następujące prace  
w kościele i przy kościele:
• został wyremontowany hełm na wieży 

kościoła z wykonaniem pokrycia mie-
dzianego,

• wykonano i na frontonie bazyliki za-
montowano tablice z wykazem wszyst-
kich proboszczów,

• dorobiono brakujące rzeźby na trydenc-
kiej ambonie,

• odrestaurowano i poświęcono figurę 
Chrystusa Zbawiciela na rynku,

• w Zbytkowie wykonano ławki dębowe 
na chórze,

• zabytkową kaplicę wyposażono i dosto-
sowano do celów pogrzebowych,

• zdemontowano i uprzątnięto ogród ple-
bański po szałasach na szopkę,

• wykonany został kapitalny remont pleba-
nii,

• docieplono strop bazyliki i zakonserwo-
wano jej więźbę,

Plany na 2017 rok
• dalsze prace nad doświetleniem wnę-

trza świątyni,
• prace związane z instalacją elektryczną 

wieży kościoła i zakrystii,
• wymiana podestów niektórych ławek  

w kościele,
• w Zbytkowie zainstalowanie rury pod 

ogrzewanie gazowe w kominie,
Parafia nie ma żadnych długów. Wszyst-
kie świadczenia są regulowane na bieżą-
co. Płace zatrudnionych przy parafii są 
wypłacane w terminie. Zobowiązania wo-
bec Diecezji, Seminarium, Caritas, Misji, 

Świętopietrze, ubezpieczenie są regulo-
wane na bieżąco.
Przy tej okazji pragnę serdecznie podzię-
kować praktykującym parafianom za ich 
świadectwo wiary i ofiarność.
Dziękuję ks. Prałatowi, ks. Dyrektorowi 
Wydziału Gospodarczego naszej Diecezji 
ks. Robertowi, księżom wikarym za wspar-
cie i współpracę. Siostrom Notre-Dame,  
a zwłaszcza siostrze Wacławie, Emanueli  
i Cecylii, katechetom, organistom, paniom 
sprzątającym kościoły i salki, kościelnym, 
szafarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, 
Oazie, Dzieciom Maryi, Harcerzom, Ró-
żom Różańcowym, Bractwu Św. Barbary, 
III Zakonowi św. Franciszka, Parafial-
nej Akcji Katolickiej, grupie modlitew-
nej, Bractwu Dobrej Śmierci, działającej 
przy parafii grupie „AA”, grupie Sychar, 
Duszpasterskiej Radzie Parafialnej za to, 
że jesteście, za waszą modlitwę, pomoc  
i życzliwość.
Sobie i Parafianom na koniec dedykuję na-
stępującą myśl:
Czas jest za wolny dla czekających!
Zbyt gwałtowny dla lękających się.
Zbyt długi dla cierpiących.
Zbyt krótki dla tych którzy się weselą.
Ale dla tych którzy się kochają czas jest 
wiecznością.
A czas ucieka – wieczność czeka. 
AMEN. /Henry van  Dyke/
* W nawiasie podano liczby za rok 2015.
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• 1 II 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Romana Klasę- od 

Kolegium Sędziów z Żywca
2. Za + Jadwigę Wiak- od 
Stanisławy Niemiec

18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za otrz, 
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok. 
ur. Katarzyny
2. Za + Leokadię Danel - od chrze-
śniaczki Katarzyny z rodziną

• 2 II 2017 - I CZWARTEK 
MIESIĄCA - ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7:00 - Za + Jana Firleja w 7 r. śm., żonę 

Marię i dusze czyśćcowe
9:00 - Za + Małgorzatę i Karola Żerdka, 

dusze czyśćcowe
16:00 - Za + Henryka Puszczewicza  

- od Włodzimierza Puszczewicza
18:00 - W Zbytkowie: Za + Jana i Annę 

Krzempek, córkę Eugenię Kuś  
i dusze czyśćcowe

18:00 - 1. Za + Ewalda Kościelnego, bra-
ci: Sylwestra i Andrzeja, rodzi-
ców, teściów, dziadków, bratową 
Elżbietę i dusze czyść. 
2. Za + Stanisławę i Kazimierza 
Hoły, rodziców z obu stron, syna 
Alekdandra i Stanisława, dusze 
czyśćcowe

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

i zmarłych
2. Za + Edwarda Soboszka - od 
rodziny Żur

16:30 - W Zbytkowie: Za + Czesławę 
Rajda i męża Rudolfa

18:00 - 1. Za + Annę Drobiniok w 3 r. 
śm., męża Tadeusza, ++ z ro-
dzin: Michalik, Drobiniok, 
Lewandowski i Nikiel
2. Do Bożej Op. za wstaw. MB 
Strumieńskiej z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze błog. 
dla ks. Prałata Oskara Kuśki  
z okazji imienin.

• 4 II 2017 - I SOBOTA MIESIĄCA
7:00 - 1. Msza Św. wynagradzają-

ca za zniewagi wyrządzone 
Niepokalanemu Sercu NMP
2. Za + Grażynę Kajsturę- od 
sąsiadów z ul. Osiedlowej

18:00 - 1. Za + rodziców: Elżbietę  
i Alojzego Faruga, ++ z rodz.: 
Faruga, Kubień, Jarmułkowicz
2. Za + Edwarda Wyleżucha, żonę 
Marię, ++ rodziców, rodzeństwo, 
krewnych z obu str. i dusze czyśćcowe

• 5 II 2017 - I NIEDZIELA MIESIACA
6:30 - W int. parafian
8:00 - W int. czcicieli Różańca Św. żyją-

cych i zmarłych
9:30 - Za + Dominika i Bolesławę 

Dubickich, zięcia Romana  
i krewnych

10:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli 
Różańca Św. żyjących i zmarłych

11:00 - Za +Wilhelma Teklę, rodziców, ro-
dzeństwo, Emilię i Alojzego Janota, 
córkę Marię i syna Antoniego

16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Jadwigę Żyłę w 4 rocz. śm.  

i męża Karola
• 6 II 2017 - PONIEDZIAŁEK WSPOM. 

ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
7:00 - 1. Za + Mariana Pieczkę w 23 r. 

śm., Agatę i Alojzego Pieczka
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego 
- od Wandy i Krzysztofa Pociecha

18:00 - 1. Za + Lidię i Franciszka Kuś, 
syna Andrzeja, rodziców, rodzeń-
stwo, krewnych
2. Za + Marię Bochenek- od brata 
Tadeusza z żoną i chrześniaczki  
z rodziną

• 7 II 2017 - WTOREK
7:00 - 1. Za + Krystynę Błaszczyk - od 

rodz. Rychlik i Bojda
2. Za + Wilhelma Spyrę - od są-
siadów z bloku przy ul. Młyńskiej

18:00 - 1. Za + Wandę i Anzelma 
Malosek, ++ rodziców i rodzeń-
stwo z obu stron
2. Za + Grzegorza Szwarca i ojca 
Alojzego

• 8 II 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Jana Wilczyńskiego - od 

sióstr Wilczyńskich z Przeborza
2. Za + Romana Klasę - od 
Kolegium Sędziów z Bielska-Białej

18:00 - 1. Za + Grażynę Rudnik w 5 r. 
śm., ++ rodziców: Mariannę  
i Zygmunta
2. Za + Jadwigę Wiak - od Anny 
Olejniak z rodziną

• 9 II 2017 – CZWARTEK
8:00 - Za + Leokadię Danel- od sąsia-

dów
18:00 - W Zbytkowie: Do Bożej Op.  

z podz. za otrz. łaski z prośbą 
o dalsze błog. z ok. 18 rocz. ur. 
Darii i z ok. 40 rocz. ur. Renaty

18:00 - 1. Za + Krystynę Kanik, ojca 
Wiktora i brata Leona 
2. Za + Edwarda Soboszka- 
od rodz. Pawłowskich i Ewy 
Jakubczak z Ustronia

• 10 II 2017 - PIĄTEK - WSPOM.  
ŚW. SCHOLASTYKI  
(wizytacja Ks. Bpa P. Gregera- cz. I)
7:00 - 1. Za + Grażynę Kajsturę- od 

szwagra Franciszka z rodziną
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego - 
od Marii i Jana Żywczak z córkami

18:00 - 1. Za + Krystynę Błaszczyk- od 
Agaty i Kamila Słocińskich
2. Za + Wilhelma Spyrę- od córki 
Beaty z mężem i dziećmi

• 11 II 2017 - SOBOTA - WSPOM. 
MATKI BOŻEJ Z LOURDES
7:00 - Za + Józefa Psotę w 11 r. śm., 

żonę Zofię, dusze czyśćcowe
10:00 - Do Bożej Op. za wstaw. MB  

w int. chorych i starszych parafian
18:00 - 1. Do Bożej Op. z podz. za otrz. 

łaski z prośbą o dalsze błog. i 
opiekę Matki Najśw. z ok. 60 
rocz. ur. córki Cecylii
2. Za + Rozalię i Józefa Kabocik, 
Łucję Przemyk, rodziców i krew-
nych z obu str., dusze czyśćcowe
3. Za + Herminę Żyłkę, męża 
Pawła i zięcia Józefa

• 12 II 2017 - NIEDZIELA 
(wizytacja Ks. Bpa P. Gregera- cz. II)
6:30 - Za parafian
8:00 - Za + Waleskę i Teofila Oślizło, 

Benedykta Oślizło, rodziców  
z obu stron i dusze czyśćcowe

9:30 - Za + Romana Klasę- od Zarządu  
i Pracowników RKS 
„Cukrownik” Chybie

10:00 - W Zbytkowie: Za + Jadwigę 
Bębenek, rodziców z obu stron

11:00 - CHRZEST: 
  
ROCZKI: Oliwier Szymonek

16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Jana Wilczyńskiego- od 

kolegów Krystiana z pracy
• 13 II 2017 - PONIEDZIAŁEK

7:00 - 1. Za + Jadwigę Wiak- od pra-
cowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Strumieniu
2. Za + Leokadię Danel - od sąsiadów

18:00 - 1. Za + Kazimierza Niemca w 1 r. śm.
2. Za + Franciszka Zubera, rodzi-
ców, Jana i Annę Uchyła, syna, 
synową, dusze czyśćcowe

14 II 2017 - WTOREK - WSPOM.  
ŚW. CYRYLA I METODEGO

7:00 - 1. Za + Antoniego Miłego  
w 15 r. śm., żonę Stefanię, rodzi-
ców i rodzeństwo z obu str.
2. Za + Mariana Skupienia, rodzi-
ców i teściów
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18:00 - 1. Za + Marię Stekla i męża 
Andrzeja
2. Za podz. za otrz. łaski z prośbą o 
dalsze błog. z ok. 60 r. ur. Reginy

• 15 II 2017 - ŚRODA
7:00 - 1. Za + Ks. Dziekana Alojzego 

Gałuszkę, Ks. Emila Skudrzyka, 
++ parafian na probostwie w 72 r. 
śm., ++ parafian z czasów II 
Wojny Światowej
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego  
- od rodziny Piechockich  
z Rożnowa

18:00 - 1. Za + rodziców Franciszka  
i Ernę Skorupa, męża Jerzego 
Bojdę, ++ z rodz.: Skorupa  
i Szpernol
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze 
błog. i opiekę Matki Bożej

• 16 II 2017 - CZWARTEK
8:00 - Za + Stefanię Szkrobol w 13 r. 

 śm., męża Ludwika, synów: 
Leopolda, Romana, Stanisława  
i dusze czyśćcowe

18:00 - W Zbytkowie: Za + męża Leona 
Stokłosę na pam. ur., rodziców, 
dziadków, rodzeństwo

18:00 - 1. Za + Brunona Miłego, 
żonę Helenę, Emilię i Pawła 
Witoszków, rodziców i ro-
dzeństwo z obu stron, Karola 
Niemczyka
2. Za + Krystynę Błaszczyk - od 
Marzeny i Krzysztofa Słocińskich

• 17 II 2017 - PIĄTEK
7:00 - Za + Wilhelma Spyrę - od 

Stanisława
18:00 - 1. Do Miłosierdzia Bożego w 30 

dzień po śmierci: Leokadii Danel, 
Romana Klasy, Jadwigi Wiak
2. Za + Juliana Długosza
3. Za + Eugeniusza Gąskę na pam. 
ur. i teścia Henryka Dymarza

• 18 II 2017 - SOBOTA
7:00 - Za + Romana Klasę- od sąsiadów 

z osiedla
18:00 - 1. Za + Stanisławę Farugę w 1 r. 

śm., męża Jana, synów: Antoniego 
i Andrzeja, krewnych z obu stron - 
od syna Wacława z rodziną
2. Za + Romana Kajsturę, ojca 
Józefa i teścia Józefa Sosnę
3. Za + Tadeusza Uchyłę, rodzi-
ców i teściów

• 19 II - NIEDZIELA
6:30 - Za + Helenę i Rudolfa Herman, 

ojca redemptorystę Józefa 
Hermana i ich rodziców

8:00 - Za + Emila Szupinę w 30 r. śm., 
żonę Władysławę, rodziców  
i rodzeństwo

9:30 - Za + Danutę Polczyk, rodziców, 
Łucję Rygiel

10:00 - W Zbytkowie: Za + Zofię Wojtek 
na pam. ur.- od męża i dzieci

11:00 - Za + Józefa Szostka w 8 r. 
śm., żonę Amalię i wnuczkę 
Aleksandrę

16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Jadwigę Gruszkę w 1 r. śm.  

i męża Edwarda
• 20 II 2017 - PONIEDZIAŁEK

7:00 - 1. Za + Jana Wilczyńskiego- od 
Danuty Mejnert
2. Za + Jadwigę Wiak- od rodz. 
Wieczorków z Kaniowa

18:00 - 1. Za + Gertrudę Pietroszek na 
pam. ur., męża Antoniego, zię-
ciów: Franciszka i Stanisława, ++ 
z rodzin: Pietroszek i Wojtek
2. Za + Józefa Langa, rodziców, 
rodzeństwo, Jerzego Szyszkę, ++ 
z rodz.: Lang, Świeży

• 21 II 2017 - WTOREK
7:00 - 1. Za + Leokadię Danel- od szwa-

gierki Weroniki
2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego- 
od Ilony i Rafała Winiszewskich

18:00 - 1. Za + Antoniego Janotę na pam. 
ur.
2. Za + Krystynę Błaszczyk- od 
Michaliny i Andrzeja Pierzchała

• 22 II 2017 - ŚRODA - ŚWIĘTO  
KATEDRY ŚW. PIOTRA 
APOSTOŁA
7:00 - 1. Za + Ludwika Moja, rodziców, 

rodzeństwo, Zofię i Józefa Nikiel, 
trzech synów: Jana, Stefana i 
Floriana oraz dusze czyśćcowe
2. Za + Jana Wilczyńskiego- od 
Elżbiety i Stanisława Lapczyk

18:00 - 1. Za + Erwina Michalczyka, 
córkę Elżbietę, syna Bronisława, 
dziadków z obu stron
2. Za + brata Jana w rocz. śm., 
rodziców i siostrę Marię

• 23 II 2017 - CZWARTEK - 
WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA
8:00 - 1. W int. czcicieli Apostolatu 

Maryjnego i Patronki Dobrej 
Śmierci żyjących i zmarłych
2. Za + Helenę i Franciszka 
Ochodków, rodzeństwo, rodziców 
z obu stron i syna Stanisława z 
żoną

18:00 - W Zbytkowie: Za + Franciszka 
Strządałę, rodziców, rodzeństwo, 
Jana i Leopoldynę Skaźnik, syna 
Alojzego, ++ z rodz. Goik

18:00 - Za + Marię i Franciszka Papkoj, 
trzech synów, córkę Teresę  
i synową Wiktorię

• 24 II 2017 - PIĄTEK
7:00 - 1. Za + Jadwigę Wiak- od rodz. 

Stryczek i Bilewicz
2. Za + Leokadię Danel - od chrze-
śniaczki Alicji z Goczałkowic

18:00 - 1. Za + Helenę Tobiczyk w 2 r. 
śm. i męża Jana w 3 r. śm., rodzi-
ców z obu stron
2. Za + Karolinę i Bronisława 
Janota

• 25 II 2017 - SOBOTA
7:00 - Za + Andrzeja Dąbrowskiego- od 

brata Jerzego z żoną
18:00 - 1. Za + Krystynę Kurpas  

w 1 r. śm.
2. Za + rodziców: Annę i Emila 
Ślusarzów, córki: Renatę i Halinę, 
zięcia Franciszka, Marię Ślusarz
3. Za + Helenę Skorupę w 7 r. 
śm., męża Karola, rodziców  
i rodzeństwo z obu stron, synową 
Cecylię

• 26 II 2017 - NIEDZIELA
6:30 - W int. parafian
8:00 - 1. Za + Henryka Zdziebło, dwie 

żony: Marię i Reginę, dusze 
czyśćcowe
2. W int. Ojczyzny

9:30 - Do Bożej Op. z podz. za otrz. 
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok. 
50 r. ur. Józefa

10:00 - Za + Romana Dziendziela i żonę 
Gertrudę

11:00 - Za + Krystynę Błaszczyk- od 
rodz. Szostek

16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Ryszarda Haładaja, rodzi-

ców i teściów
• 27 II 2017 – PONIEDZIAŁEK

7:00 - 1. Za + Jana Wilczyńskiego- od 
szwagierki Krystyny z rodziną
2. Za + Jadwigę Wiak- od rodz. 
Kędzior

18:00 - 1. Za + Andrzeja Jazowego, ro-
dziców, teściów, szwagrów  
i siostrzeńców, dusze czyśćcowe 
2. Za + Piotra Wałacha w 25 r. 
śm. z mamą Krystyną

• 28 II 2017 - WTOREK
7:00 - 1. Za + Adama Mrowca w 2 r. śm.

2. Za + Andrzeja Dąbrowskiego- 
od Jana i Wiesławy Kuś z rodziną

18:00 - 1) Dziękczynna w int. krewnych, 
przyjaciół, kapłanów, sióstr za-
konnych, nauczycieli, sąsiadów, 
którzy modlitwą i życzliwością 
towarzyszyli w drodze życia z 
prośbą o Boże błog., a dla zmar-
łych o życie wieczne
2. Za + Krystynę Błaszczyk- od 
chrzestnego Mirosława z rodziną

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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IX PRZEGLĄD JASEŁEK W STRUMIENIU
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Krzyżówka na luty

HASŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………………………………………............…………………………………………………………………………….

1.        

2.     

3.     

4.       

5.       

6.    

7.    

8.      

9.            

10.        

11.      

12.      

13.        

14.          

15.       

16.        

17.      

18.         

19.            

1. Najświętsza Panna (termin używany 
najczęściej w sztuce).

2. Miejsce cudu.
3. Miejsce urodzenia apostoła Pawła.
4. Przeciwieństwo nieba.
5. Czas przygotowania na przyjście Jezusa.
6. Ojciec Jezusa.
7. Zbudował arkę.
8. Umarł na nim Jezus.
9. Zasady Boże.
10. Jeden z Archaniołów
11. Broń, którą Dawid zabił Goliata.
12. Cherubin lub Serafin.
13. Jeden z darów Ducha Św.
14. Inaczej apostołowie.
15. Siostra Mojżesza.
16. Pierwszy sakrament.
17. Liczba prawd wiary.
18.  …. Sumienia.
19. Miłosierny …. (przypowieść).
Rozwiązane i podpisane krzyżówki przyno-
simy do kościoła i składamy do podpisane-
go pudełka, które będzie wystawione obok 

miejsca z gazetami. Trójka zwycięzców zo-
stanie ogłoszona w następnym numerze i po 
nagrodę zgłosi się w drugą niedzielę marca 
po Mszy o godz. 11:00 na plebanię.
Krzyżówkę przygotowała klasa III D ze 
SP z p. Magdaleną Malinowską-Pudło. 
Dziękujemy!

Zwycięzcy z krzyżówki świątecznej: 
Dorota i Karolina ZACHURZOK (pisały 
razem krzyżówkę), Piotr GRUSZCZYK, 
Marcelina BOJDA. Wyróżnienie dla Zosi 
GRUSZCZYK. Po odbiór nagrody zapra-
szamy w drugą niedzielę lutego po Mszy o 
godz. 11:00 na plebanię. GRATULUJEMY!
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Jak co roku nasza parafia organizuje wyjazd 
dla dzieci i młodzieży. W tym roku chcemy 
wyjechać do Przystani Biskupin. Wyjazd  
z parafii przewidywany jest w dniu zakoń-
czenia roku szkolnego 2016/2017, tj. w pią-
tek 23 czerwca o godz. 15:00. Powrót prze-
widywany jest w sobotę 1 lipca ok. 21:00. 
Załączamy otrzymane informacje na temat 
oferty oraz proponowany program kolo-
nii (10-dniowy, a my mamy 7 pełnych dni  
i sobotę do południa). Prosimy o zapoznanie 
się z nim osoby zainteresowane, wybranie 
atrakcji dodatkowych (płatnych). 25 lutego 
(sobota) po Mszy wieczornej zapraszamy 
rodziców dzieci chętnych na wyjazd do 
Domu Jana Pawła II na konsultacje w tej 
sprawie. 

a) INFORMACJE O OFERCIE
Koszt wynosi: 60zł/osobodzień i obej-

muje: pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolację), nocleg, zajęcia gra-
tisowe ( ujęte w programie).

Ogólnodostępne kąpielisko strzeżone 
(ratownik bezpłatny) znajduje się w Żninie 
(ok. 8km).

Posiadamy 180 miejsc noclegowych. 
Dysponujemy pokojami przeważnie 4-oso-
bowymi. Pokoje wyposażone są w łóżka 
piętrowe, przeważają pokoje z dwoma łóż-
kami piętrowymi ( dla opiekunów spania 
dolne łóżek piętrowych - 2-osobowe lub 
1-osobowe), szafy ubraniowe oraz szuflady 
magazynowe pod łóżkami, stolik i krzesła. 
Każdy pokój ma własną łazienkę z umy-
walką, prysznicem i WC. Wszystkie pokoje 
spełniają przyjęte normy kwalifikujące je do 
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferujemy kompleksową obsługę kolo-
nii:
• zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
• bezpłatne przygotowanie programu po-

bytu,
• dobór i realizację programów eduka-

cyjnych, artystycznych i sportowych  
w oparciu o przedział wiekowy grup  
i możliwości finansowe,

• zajęcia dydaktyczne, artystyczne i spor-
towe – GRATIS

• bezpłatną rezerwację biletów wstępu  
i atrakcji turystycznych,

• bezpłatną rezerwację usług przewodnic-
kich na Szlaku Piastowskim.

Do Państwa dyspozycji:
• 2 sale: restauracyjna i kominkowa,
• sala dyskotekowa,
• kącik gier,
• strefa edukacji i zabaw,
• bezpłatna sieć Wi-fi, 
• mobilny sprzęt audiowizualny,
• boiska sportowe: piłka nożna, siatkowa 

plażowa,

• miejsce na ognisko, grill,
• plac zabaw.
• b) PRZYKŁADOWY PROGRAM KO-

LONII

DZIEŃ I:
 • Przyjazd do Przystani Biskupińskiej  

i zapoznanie z okolicą
 • Obiadokolacja w Przystani Biskupiń-

skiej

DZIEŃ II:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • Śladem pierwszych osadników... Mu-

zeum Archeologiczne w Biskupinie  
8zł/os

 • Zajęcia dydaktyczne na terenie rezerwa-
tu ( do wyboru 1 rodzaj zajęć): lepienie 
naczyń z gliny, konserwacja ceramiki, 
paciorki, życie codzienne mieszkańców 
Biskupina, jak budowano Biskupin 7zł/os

Przewodnik Biskupin: 80zł/grupa
* Nasze kolonie często otrzymują zniż-
kę na bilet wstępu nawet 50%, warto 
skontaktować się z dyrektorem muzeum  
p. Szulc tel: 52 30 25 055
 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Olimpiada Sportów Dziwnych...  

GRATIS
 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej
 • Chrzest obozowicza... GRATIS

DZIEŃ III:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • Archeologiem być.... wykopaliska ar-

cheologiczne GRATIS
 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Wielkie plażowanie.... kąpielisko
 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej
 • Wyginamy śmiało ciałooo.... nauka tań-

ca ZUMBA GRATIS

DZIEŃ IV:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 •  Piff... paff... gry i zabawy w miastecz-

ku westernowym Silverado City w Bo-
żejewiczkach 13zł/os

 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Architekci na start... uczestnicy otrzy-

mują maty, na których tworzą wzór 
osady biskupińskiej GRATIS

 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej
 • Szaleństwa na parkiecie... dyskoteka 

GRATIS

DZIEŃ V:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • Wąskotorówki czar.... przejazd kolejką 

wąskotorową z Biskupina do Żnina 12zł/
os (bilet całodzienny)

 • Wielkie plażowanie... kąpielisko w Żni-
nie

 • Powrót kolejką wąskotorową ze Żnina 
do Biskupina

 • Kulinarne rewelacje... mała szkoła pie-
czenia GRATIS

 • Ogniska blask... kolacja w formie ogni-
ska z legendami pałuckimi GRATIS

DZIEŃ VI:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • Pokonujemy strach przed Diabłem We-

neckim... Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej, ruiny zamku Diabła Weneckiego. 

Przewodnik Wenecja: 70zł/grupa ( mu-
zeum + ruiny)
 • Ziemniaki- cudaki... z otrzymanych 

materiałów uczestnicy tworzą własne-
go cudaka-kartoflaka GRATIS

 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Hokej na wodzie... GRATIS
 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej

DZIEŃ VII:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej 

wraz z prowiantem na drogę
 •  W pierwszej stolicy Polski... Gniezno: 

Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, Pod-
ziemia 5zł/os, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego 6zł/os. (przewodnik 
katedralny obowiązkowy 10zł/grupa) 

* w niedzielę wstęp do katedry i MPPP 
bezpłatny
 • Pod niebem średniowiecza.... Ostrów 

Lednicki: Mały skansen, Muzeum 
Pierwszych Piastów, Brama Ryba, 
Dom Jana Pawła II) 7zł/os, 

* w środy wstęp bezpłatny. 
Przewodnik Gniezno + Ostrów: 200zł/
grupa
 • Obiadokolacja w Przystani Biskupiń-

skiej
 • Gry i zabawy na boisku we własnym 

zakresie

DZIEŃ VIII:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • Śladem prehistorycznych gadów.... 

Park Dinozaurów w Rogowie + Zaba-
wa w Parku linowym 20zł/os

Przewodnik Rogowo: 1zł/os
* w Zaurolandii możemy załatwić zniżki 
dla naszych kolonii
 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Rycerskie zmagania... GRATIS
 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej
 • Tak to leciało.... szalone karaoke  

GRATIS

DZIEŃ IX:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej
 • W mieście Popiela... Kruszwica: Mysia 

Wieża 5,50zł/os, Kolegiata – bezpłatnie
 • Rejs statkiem Rusałka po Jeziorze Go-

pło 14,50zł/os
Przewodnik Kruszwica 100zł/grupa
 • Obiad w Przystani Biskupińskiej
 • Szklane pejzaże... GRATIS

Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Przystani Biskupin 
proponowany program wyjazdu
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Ważne wydarzenia  
z 2016 r.
• PAPIEŻ FRANCISZEK ODBYŁ 

PIERWSZĄ PODRÓŻ APOSTOLSKĄ 
DO POLSKI

• 31 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W 
KRAKOWIE 

• JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU 
POLSKI

• OTWARCIE ŚWIĄTYNI 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ W 
WARSZAWIE 

• 100 ROCZNICA ŚMIERCI HENRYKA 
SIENKIEWICZA

• WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ 
KULTURY

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie1 

1. Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b8/Widok1_cob.jpg; 12.01.2017

Wybrane rocznice  
w 2017 r.

• 25 lat DIECEZJI BIELSKO-
ŻYWIECKIEJ

• 100 lat temu troje dzieci z wioski w po-
bliżu miasta FATIMA w Portugalii do-
znało objawień Matki Bożej.

• 130 lat temu  Ludwik Zamenhof opubli-
kował pierwszy podręcznik do opraco-
wanego przez siebie języka międzynaro-
dowego ESPERANTO.

• 200 lat temu powstał Zakład Narodowy 
im. OSSOLIŃSKICH, którego zadaniem 
było gromadzenie księgozbioru i pamią-
tek narodowych.

• 220 lat temu JÓZEF WYBICKI napisał 
tekst „PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH 
WE WŁOSZECH”, czyli „MAZURKA 
DĄBROWSKIEGO».

• 220 rocznica powstania LEGIONÓW 
POLSKICH we Włoszech pod do-
wództwem generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego.

• 225 lat temu król Stanisław August 
Poniatowski USTANOWIŁ ORDER 
VIRTUTI MILITARI.

• 300 lat temu koronami papieskimi 
KORONOWANY został obraz MATKI 
BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ. 

Józef Wybicki – autor słów Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech2

Wszystkie rocznice zostały szczegółowo 
opracowane na stronie internetowej, z któ-
rej zaczerpnięto informacje: http://dzieje.pl/
aktualnosci/rok-2017-wazne-rocznice-histo-
ryczne; 12.01.2017.

Natalia Gabryś

2  Źródło: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/0/04/JozefWybicki.
jpg/200px-JozefWybicki.jpg; 12.01.2017.

 • Kolacja w Przystani Biskupińskiej
 • Pożegnania nadszedł czas... dyskoteka 

pożegnalna GRATIS

DZIEŃ X:
 • Śniadanie w Przystani Biskupińskiej  

z prowiantem na drogę

 • Powrót do domu...
NIE ODPOWIADAMY ZA ZMIANY 
CEN BILETÓW WSTĘPU I USŁUG 
PRZEWODNICKICH

„Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje”.
„Luty bywa w lód okuty”.
„W lutym wody wiele, w lecie głodne ciele”.
„W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą 
upały”.
„Chmury w lutym ku północy, to są ciepła 
prorocy”.
„W lutym wiele wody - całe lato bez pogo-
dy”.
„Jeśli luty ciepło trzyma, będzie jeszcze  
w marcu zima”.
„Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu 
wicher nie zawodzi”.
„Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma 
dobrą nadzieję”.
„Kiedy luty schodzi, człek po wodzie bro-
dzi”.
„Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już 
niedługa zima”.
„Czasem luty się zlituje, że człek niby wio-
snę czuje, ale czasem tak się zżyma, że człek 
prawie nie wytrzyma”.

Przysłowia związane z imionami świętych
2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej 
„Gdy w Gromniczną z dachów ciecze, zima 
jeszcze się przewlecze”, „Na Gromniczną 
mróz - szykuj chłopie wóz; na Gromniczną 
lanie - szykuj chłopie sanie”, „Pamiętaj, że 
Gromnica, to już zimy połowica, ale żadna 
też nowina, gdy dopiero się zaczyna”, „Jak 
na Matkę Gromniczną, tak na Święty Jó-
zef”, ”Gdy w Gromnice pięknie wszędzie, 
tedy dobra wiosna będzie”.
3 lutego – Błażeja „Święty Błażej, gardła 
zagrzej”, „Jak pogoda w św. Błażeja, będzie 
ze śniegiem Wielka Niedziela”, „Pogoda na 
świętego Błażeja, dobra wiosny nadzieja”.
5 lutego – Agaty „Gdy św. Agata po błocie 
brodzi, człek w Zmartwychwstanie po lodzie 
chodzi”, „Święta Agata w zimę bogata”, 
„Święta Agata chatę wymiata”, „Po świętej 
Agacie widzimy muchy w chacie”.
6 lutego – Doroty Święta Dorota zapowia-
da śnieg i błota”, „Na dzień świętej Doroty 
ma być śniegu nad płoty”, „Po świętej Do-
rocie wioska cała w błocie”, „Święta Dorot-

ka wypuszcza skowronka za wrotka”.
10 lutego – Jacentego „Na św. Jacenty - ła-
mią się pod lodem pręty”.
14 lutego – Walentego „Święty Walenty 
bywa nieugięty”, „Na św. Walenty mróz, 
chowaj sanie, szykuj wóz”, „Jak Walenty nie 
poleje, to na wiosnę masz nadzieję”, „Gdy 
na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jesz-
cze”.
19 lutego – Konrada „W świętego Konra-
da, zima nierada”.
24 lutego – Macieja „Na święty Maciej lody 
wróżą długie chłody, a gdy płyną już stru-
gą, to i zimy niedługo”, „Święty Maciej zimę 
traci albo ją bogaci”, „Na święty Maciej 
lody, wrócą długie chłody”, „Na świętego 
Macieja pierwsza wiosny nadzieja”.

Przysłowia wybrała Grażyna Gądek

Idzie luty, podkuj buty – cd. przysłów kalendarzowych
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•	 29 listopada i 1 grudnia klasy trzecie 
uczestniczyły w wycieczce, której pierw-
szym punktem programu było zwiedzenie 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. 
Jana Pawła II w Krakowie – Balicach. 
Dzieci poznały tajniki pracy lotnika, do-
wiedziały się, jak funkcjonuje lotnisko, 
zapoznano je z faktami historycznymi 
tego miejsca. Wszystko to odbywało się 
w ciekawej formie, łączącej naukę z zaba-
wą. Następnie dzieci udały się do fabry-
ki bombek, gdzie samodzielne malowały 
ozdoby choinkowe oraz zwiedziły zakład, 
zaznajamiając się z etapami produkcji de-
koracji świątecznych.

•	 3 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w gminnym turnieju minikoszyków-
ki , w którym zajęli I miejsce i tym samym 
awansowali do grupy powiatowej. Grupę 
dziewczyn tworzyły: Dagmara Kornas, 
Dagmara Żeleźnik, Marta Mrowiec, 
Wiktoria Lazar, Natalia Pucharska, 
Natalia Stawowska, Anna Szoska, Lau-
ra Żur, Małgorzata Malinowska, Karo-
lina Ociepka, natomiast wśród chłopców 
znaleźli się: Bartłomiej Dudkowiak, Do-
minik Klimkiewicz, Igor Folek, Kacper 
Gawron, Maksymilian Jurczyk, Patryk 

Gandor, Igor Stryczek.

•	  12 grudnia odbył się XX Międzynarodowy 
Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej- 
Jonasz 2016/2017. Główną ideą konkursu 
jest poznanie słowa bożego oraz rozumie-
nie tekstu biblijnego, w tym roku obowią-
zywała nas znajomość Ewangelii wg św. 
Jana. Najlepszymi okazali się uczniowie 
Mateusz Blinda, Paweł Dziwoki, Jakub 
Stobierski, Marcelina Bojda, Mikołaj 
Kawa, Jakub Hutek, którzy zakwalifiko-
wali się do etapu rejonowego.

•	 13 grudnia w naszej szkole odbyła się ko-
lejna edycja Konkursu Recytatorskiego. 
Najpiękniejsze wiersze dla dzieci. W tym 
roku w zmaganiach o tytuł najlepszego re-
cytatora wzięło udział  trzydzieści dwoje 
dzieci. Zwyciężyła Milena Kopeć, na II 
miejscu znalazła się Julia Kornasińska, 
III miejsce zajął Mikołaj Kawa, wyróż-
nieni zostali: Oliwia Hawełka, Maria 
Chrośnik, Mateusz Blinda.  Zwycięzcy 
w styczniu wezmą udział w starciu z inny-
mi uczniami naszej gminy podczas VIII 
Międzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego. 

•	 14 grudnia w Zespole Szkół w Drogo-

myślu zorganizowano Gminny Konkurs 
Wiedzy o Unii Europejskiej. Z tradycją do 
Europy. W ramach konkursu uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą o Unii Eu-
ropejskiej, przedstawić tradycyjny strój 
ludowy wybranego kraju oraz zaśpiewać 
piosenkę związaną z naszym regionem. 
Naszą szkołę reprezentowali: Maja Mi-
jal, Maksymilian Jurczyk, Aleksandra 
Franek, Dagmara Kornas. Uczniowie 
otrzymali wyróżnienie. 

Grudniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

Nie palmy śmieci!
Ostatnio w mediach przetoczyła się fala 

dyskusji o jakości powietrza, którym oddy-
chamy szczególnie w zimie. Polska znajduje 
się w czołówce krajów europejskich o naj-
większym stężeniu rakotwórczych substan-
cji w powietrzu. Nie chcę się wypowiadać 
na temat jakości opału, którym opalamy 
nasze domy, bo się na tym nie znam, ale pra-
gnę zaapelować do wszystkich mieszkań-
ców naszej Małej Ojczyzny: „Nie spalajmy 
śmieci!”. 

Nie jestem specjalistką w zakresie pa-
liw, ale wierzę naukowcom, którzy prze-
strzegają przed spalaniem śmieci, zarówno 
w piecach, jak i w ogniskach. Zapytamy: 
„Dlaczego tego nie robić? Przecież posprzą-
tam obejście, zaoszczędzę trochę pieniędzy 
i będę mieć cieplej w domu”. Nic bardziej 
mylnego. Wydajność energetyczna spalania 
śmieci jest niewielka, ale jego konsekwen-
cje mogą być bardzo poważne. Domowe 
kominy produkują więcej zanieczyszczeń 
niż zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują 
ekolodzy. Odpady w warunkach domowych 
palone są bowiem w niskich temperaturach 

i bez odpowiednich filtrów. To powoduje 
wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń: 
tlenku i dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, 
chlorowodoru, cyjanowodoru, ołowiu, kad-
mu, rtęci i innych metali ciężkich, a także 
szkodliwych dioksyn i furanów.

Przy spalaniu jednego kilograma odpa-
dów z PCV (popularnego polichlorku wi-
nylu, z którego wykonane są m.in. butelki, 
wykładziny, otoczki kabli, folie) powstaje aż 
280 litrów chlorowodoru, który w połącze-
niu z parą wodną tworzy kwas solny. Spa-
lając jeden kilogram pianki poliuretanowej, 
do powietrza emitujemy aż 50 litrów cyja-
nowodoru, który tworzy z wodą truciznę 
– kwas pruski. Paląc sklejkę czy płyty wió-
rowe – emitujemy szkodliwy formaldehyd.  
I nie pomogą żadne wiatry, które przewie-
wają unoszące się z kominów dymy.

Zanieczyszczone powietrze to w kon-
sekwencji także zanieczyszczona woda  
i gleba. Wytwarzane np. podczas spalania 
plastików dioksyny opadają na pola upraw-
ne, lasy, zbiorniki wodne, przedostają się 
do wód gruntowych. Są one bardzo trwałe  
- w glebie rozkładają się około 10 lat, prze-
nikają do organizmu człowieka z pożywie-

niem i odkładają się w tkance tłuszczowej 
oraz w wątrobie. A stąd tylko krok do po-
ważnej choroby.

A przecież nie musimy zatruwać nasze-
go środowiska. Dzięki segregacji plastiko-
we butelki, a także inne odpady, trafiają do 
specjalistycznych firm, gdzie poddawane są 
recyklingowi. Zamiast zamienić się w tok-
syczne spaliny, otrzymują one drugie życie, 
z pożytkiem zarówno dla nas, jak i otocze-
nia, w którym żyjemy.

Na zakończenie krótka „ściąga”. Nie 
spalamy w przydomowych instalacjach  
i ogniskach: plastikowych butelek, folii, sty-
ropianu, gumy, odpadów skórzanych, ubrań, 
pampersów, elementów kanalizacyjnych 
i wodociągowych, papieru i kartonowych 
opakowań bielonych związkami chloru  
i z kolorowym nadrukiem, malowanego, 
lakierowanego i impregnowanego drewna 
oraz liści.

Grażyna Gądek
/na podstawie www.ekologia.pl/
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Teatralne pasje
Uczniowie naszego gimnazjum chętnie 

biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
gdzie mogą kształtować i rozwijać swo-
je zainteresowania. Jedną z form, która 
najbardziej przyciąga uczniów, jest koło 
teatralne, gdzie wszyscy mogą spróbować 
swoich sił. Cztery uczestniczki zajęć teat-
ralnych: Kaja Duda, Kamila Gawron, Wik-
toria Jagieła i Julia Ochodek reprezentowały 
naszą szkołę w konkursie podsumowującym 
Powiatową Kampanię Profilaktyczną „Żyj 
bez uzależnień”, który odbył się 8 listopa-
da ubiegłego roku w Domu Narodowym w 
Cieszynie. Istotnym celem konkursu prócz 
profilaktyki uzależnień było modelowanie 
zachowań uczniów za pomocą scenek so-
cjoterapeutycznych oraz motywowanie do 
zdrowego stylu życia.

Scenka, którą zaprezentowały nasze 
aktorki, opierała się na autorskim scenari-
uszu opiekunki koła teatralnego pani Anny 
Walczak, natomiast uczennice samodzielnie 
ułożyły dialogi i opracowały choreografię 
do muzyki. Tematem przedstawienia były 
uzależnienia behawioralne: od komputera, 
telewizji, telefonów komórkowych, interne-
tu, gier, gdzie upersonifikowana RADOŚĆ 
ŻYCIA  walczyła z NAŁOGIEM  o dus-
zę gimnazjalistki, która w rzeczywistości 
zdominowanej przez technologię starała 
się zachować życiową niezależność. Warto 
podkreślić przesłanie przedstawienia, które 
opierało się nie tyle na pokazywaniu nega-
tywnych skutków uzależnienia, ile na pod-
kreślaniu alternatywnych możliwości spęd-
zania wolnego czasu.

Do konkursu zgłoszono 10 scenek. Ko-
misja konkursowa najwyżej oceniła przed-
stawienie pt. „Wielka gra o niezależność“ 
przygotowane przez nasze gimnazjum. Uc-
zennicom i ich opiekunce gratulujemy suk-
cesu.

Uczniowie Zespołu Edukacyjno-Tera-

peutycznego również chętnie uczestniczą 
w zajęcich teatralnych. Kolejny już raz 
wystąpili w teatrze cieni. Tym razem był to 
spektakl pt. „Trzy drzewa“. To wielkie pr-
zedsięwzięcie przygotowały i zrealizowały 
nauczycielki: pani Agnieszka Baron, pani 
Wioletta Milata, pani Sylwia Grygierczyk, 
pani Dorota Stryczek, pani Magdalena Bo-
jda i pani Klaudia Chrapek. W przedstawi-
eniu swoje wyjątkowe zdolności aktorskie 
zaprezentowali następujący uczniowie 
ZET-u: Marcin Legierski, Łukasz Raźniew-
ski, Michał Nabiałek, Michał Krawczyk, 
Łukasz Sokołowski, Michał Marciniak, Kr-
zysztof Marciniak, Damian Adamkiewicz 
i  Patryk Waluś. W rolę „trzeciego drzewa“ 
wcielił się Jakub Kwoka / Hubert Bojda. Nad 
stroną techniczną przedstawienia czuwali 
Miłosz Piętka i Daniel Mrowiec.

Dziękujemy uczniom i ich opiekunom 
za ten piękny i wzruszający spektakl, który 

wprowadził nas w niezwykły nastrój świąt 
Bożego Narodzenia.    

IK
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•	 16 grudnia klasę III b odwiedziła pani 
Klaudia Chrapek, nauczycielka informa-
tyki w Gimnazjum w Strumieniu wraz z 
uczennicami. W ramach grudniowej akcji 
Godzina kodowania uczniowie mogli w 
praktyce odpowiedzieć na takie nietypo-
we pytania : czy taniec można zaprogra-
mować, jaką trasą lata mucha, czy zako-
dowana trasę robocików możemy odko-
dować. Zadania, chociaż trudne, okazały 
się bardzo ciekawe i pouczające.

•	  20 grudnia w naszej szkole gościliśmy 
zespół góralski, który wprowadził nas ko-
lędami i pastorałkami w bożonarodzenio-
wy nastrój a zarazem przybliżył naszym 
wychowankom zwyczaje, towarzyszące 
świętom Bożego Narodzenia. Niektórzy 
mieli także okazję wypróbować swoich sił 
w graniu na instrumentach muzycznych.

•	 22 grudnia rozstrzygnięto konkurs na 
Najpiękniejszy wieniec adwentowy. Róż-
norodne pomysły oraz staranne wykona-
nie zastały docenione dyplomami i nagro-
dami. I miejsce zajął Davide Janiak, II 
miejsce: Wiktoria Przybyła, III miej-
sce: Paweł Krawiec, wyróżnienia przy-
znano także Szymonowi Orszulikowi 
oraz Marii Walczak.

•	 22 grudnia cała szkoła mogła wziąć udział 
w duchowej uczcie, jaką jest inscenizacja 
jasełek. W tym roku w organizację przed-
stawienia pt: Jeden – zero dla nieba za-
angażowały się dzieci z klas: 4a i 4c oraz 
6a i 6c, które przybliżyły nam niezwykłą 
historię przyjścia Jezusa na świat. Wiodą-
cym przesłaniem scenariusza była prawda 
o kochającym Bogu, o przemianie zła w 
dobro oraz przekonanie o tym, że dobro 

ma siłę zwyciężać zło. Świętą Rodzinę 
zagrali Magdalena Smolorz i Norbert 
Gaszczyk, w rolę Archanioła wcieliła się 
Natalia Pucharska, u jej boku wystąpi-
li: Martyna Maryńczak, Kinga Kar-
wacka, Remigiusz Konieczny, Klau-
diusz Lapczyk, Mikołaj Kawa, Amelia 
Sajdok, Sylwia Michalec i Magdalena 
Micek, rolę Lucyfera odegrała Wiktoria 
Adamczyk, pozostałymi diabłami byli: 
Oliwia Góra, Jakub Stobierski, Jacek 
Halama, Filip Jurczyński, Julia Kor-
nasińska, Michelle Żurek, Agnieszka 
Żur, Oliwia Szczepanik i Dawid Gojd-
ka. Dziękujemy opiekunom oraz młodym 
aktorom, którzy podjęli trud wcielenia się 
w role, przekazując radość Bożego Naro-
dzenia.



XXVII GMINNE I EKUMENICZNE KOLĘDOWANIE

NIECH ŻYJE BAL!


