MIESIĘCZNIK
PARAFII PW. ŚW. BARBARY
W STRUMIENIU
NR 1 (240)
STYCZEŃ 2017 R.

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje,
Mnie przyjmuje. (Mk 9,30-37)

PLAN KOLĘDY 2016/2017
27.12.2016
WTOREK

9.00 - 1. Wyzwolenia praw strona do kaplicy, Przedszkole, Wolności, Herbowa i do końca Wyzwolenia obie strony
9.00 - 2. Borsuków, Graniczna, Olszyna, Nowa
9.00 - 3. Ks. Londzina od Hydrobudowy do p. Sladeczek, Ogrodowa i Dębowa
9.00 - 5. Poddane, Bielska, Pszczyńska, Mostowa, Harcerska, Dolna

28.12.2016
ŚRODA

9.00 - 1. Cieszyńska od początku, Topolowa, Lipowa, Wiśniowa, Wiązowa, Klonowa
9.00 - 2. Jałowcowa, Wspólna od Wiślanki
9.00 - 3. Cieszyńska od Bajtlikówki do p. Jaworskich, Jarzębinowa, Cyprysowa, Orzechowa
9.00 - 4. I Maja od torów do Domu Nauczyciela
9.00 - 5. I Maja od cmentarza obie strony do p. Kowal

29.12.2016
CZWARTEK

9.00 - 1. Olchowa od końca i Bukowa
9.00 - 2. Jesionowa i Brzozowa od końca
9.00 - 3. I Maja od torów do kapliczki, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna, Letnia
9.00 - 4. Turystyczna od p. Miły
9.00 - 5. Polna, Brodeckiego 30-20, 17, Kolejowa

30.12.2016
PIĄTEK

9.00 - 1.Długa, Akacjowa, Strażacka, Grzybowa, Malinowa
9.00 - 2. Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka
9.00 - 3. Górnicza, Prosta, Ludowa, Wyzwolenia od p. Kost do p. Pryczek
9.00 - 4. Blok przy Powstańców Śl. 2
9.00 - 5. Blok przy Powstańców Śl. 4

02.01.2017
16.00 - 1. Zielona, Spokojna
PONIEDZIAŁEK 16.00 - 2. Cicha od końca, Pawłowicka od p. Krzempek do p. Olek
16.00 - 3. Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa
3.1.2017
WTOREK

16.00 - 1. Towarowa, Dworcowa
16.00 - 2. Młyńska, Czarnoty, Przedszkole

4.1.2017
ŚRODA

16.00 - 1. Osiedlowa 6 ab
16.00 - 2. Osiedlowa 6 cd
16.00 - 3. Osiedlowa 6 efg

05.01.2017
CZWARTEK

16.00 - 1. Osiedlowa 4 ab
16.30 - 2. Osiedlowa 4 cd
16.00 - 3. Osiedlowa 4 ef

07.01.2017
SOBOTA

9.00 - 1. Powstańców Śl.
9.00 - 2. Ks. Londzina od Rynku do p. Hanusek
9.00 - 3. Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa

08.01.2017
NIEDZIELA

13.00 - 2. Nowowiejskiego, Słoneczna

9.1.2017
16.00 - 2. Końcowa, Blok przy Młyńskiej m. 31-60
PONIEDZIAŁEK 16.00 - 3. Blok przy Młyńskiej m. 1-30
11.1.2017
ŚRODA

16.00 - 2. Wiślańska od p. Siejok do CPN
16.00 - 3. Wiślańska od p. Szczypka do p. Dubczyk

12.1.2017
CZWARTEK

16.00 - 2. Blok przy Pawłowickiej I klatka
16.00 - 3. Blok przy Pawłowickiej II klatka

13.1.2017
PIĄTEK

16.00 - 2. I Maja od p. Wawrzyczek do CPN, Zimowa, Jesienna, Tęczowa
16.00 - 3. Kościelna, Krótka, I Maja od Rynku do Klasztoru

14.1.2017
SOBOTA

9.00 - 2. Brodeckiego od Boiska do 1a, Ks.Brzuski, Parkowa, Bielska do Mostu

15.1.2017
NIEDZIELA

13.00 - 2.Korfantego
13.00 - 3. Rynek strona Ratusza i Pocztowa od Rynku

16.1.2017
15.00 - 3. Rynek strona Południowa od p. Mazur
PONIEDZIAŁEK
17.1.2017
WTOREK

15.00 - 3. Rynek strona Wschodnia

18.1.2017
ŚRODA

15.00 - 3. Rynek strona Północna do p. Gac

1. Ks. Proboszcz, 2. Ks. Stanisław, 3. Ks. Wojciech 4. Ks. Prałat 5. Ks. Robert
Osoby, które nie mogły przyjąć kolędy mogą umówić się z kapłanem na dodatkową kolędę.
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Chrzty:
Konieczny Hanna,
Skowronek Hanna,
Stępnikowska Maria,
Kanafek Kajetan,
Walczak Tobiasz
Pogrzeby:
Kajstura Grażyna
OGŁOSZENIA
1. 27.12 rozpoczyna się wizyta duszpasterska. Prosimy o otwartość Waszych drzwi
oraz serc. Na „kolędę” proszę przygotować: krzyż, świece, wodę święconą,

kropidełko, Pismo Święte, dzieci zeszyty z religii, kandydaci do bierzmowania
indeksy. Liczymy na Waszą obecność w
domach i owocnie, wspólnie spędzony
czas!
2. 31.12 o godzinie 17:00 w naszym sanktuarium odprawione zostaną Nieszpory
z duszpasterskim podsumowaniem roku.
Serdecznie zapraszamy!
3. Tradycyjnie już 6.01 odbędzie się o godz.
15:00 w naszym sanktuarium Ekumeniczny Koncert Kolęd w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Również i na tym wydarzeniu niech nas
nie zabraknie!
4. Z kolei 13.01 w budynku naszego eMGOK-u odbędzie się IX Przęgląd Jasełek
pod patronatem ks. kanonika Jacka Kobiałki- proboszcza naszej parafii. Zapraszamy gorąco!

Dziękujemy naszym ofiarodawcom:
P. Janowi Brandysowi
P. Elżbiecie Lang
Państwu Waleczek z ul. Borsuków 29
we Wiśle Małej
P. Zenonie Serwotce
P. Józefowi Dziędzielowi
P. Bronisławie i Janowi Siemienik
Państwu Urbanek z ul. Cieszyńskiej 56
P. Engelbertowi i Marii Brudny
P. Józefie Wyleżuch
P. Cecylii i Józefowi Korus
P. Darii Holesce
P. Tomaszowi Stobierskiemu
P. Marii Krutyle
P. Annie Karek
P. Andrzejowi Chrobakowi
P. Henryce Kucharczyk
(za błędy w nazwiskach redakcja przeprasza)

Drodzy Parafianie!
„Do szopy, do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce. Z darami, z darami,
z darami, by odtajało serce”. Chcemy za pomocą słów tej kolędy wyrazić nasze
najserdeczniejsze życzenia dla Was: właśnie tego, by obecność Bożej Dzieciny
w Waszych domach, sercach rozgrzała Was miłością! Byście ucieszyli Bożą
Dziecinę Waszymi darami, zwłaszcza tym najcenniejszym, jakim jest Wasza
codzienność często obarczona trudem. I tak jak trud urodzenia dziecka przez
matkę rekompensuje radość z pojawienia się nowego życia, tak samo niech
trud wspomnianej codzienności, także trud adwentowej drogi przygotowania
zrekompensuje ta radość z bycia razem, w gronie rodzinnym ze względu na
Nowonarodzone Dziecię Jezus.
Z darem modlitwy oraz błogosławieństwem +
Wasi duszpasterze

SYMBOLE BOŻONARODZENIOWE
Od którego wieku Chrześcijanie
obchodzą Święta Bożego Narodzenia?
Od IV wieku.
Czy Jezus rzeczywiście
urodził się 25 grudnia?
Nie, jest to symboliczna data.
W którym wieku zaczęła się kształtować
tradycja świąteczna, którą praktykujemy
do dzisiaj?
W XVII wieku.
Co oznacza słowo „Wigilia”?
Z łaciny „czuwanie”, „straż”.
Czym była wigilia w Polsce
w XVIII wieku?
Dniem miłości, przebaczenia i zgody.
Co oznaczają biały obrus i sianko?
Wspominają nam o pieluszkach i dzieciątku
ułożonym na sianie, w żłobie, w ubogiej
stajence.
Symbolem czego jest biały opłatek?
Symbolem jedności chrześcijańskiej
i pojednania, który ma pokonywać zło.

Kto wybudował pierwszą szopkę?
Św. Franciszek z Asyżu.
W żywocie, którego świętego można
odnaleźć pierwszą wzmiankę o choince
jako symbolu bożonarodzeniowym?
W żywocie św. Bonifacego.
W którym wieku choinka
bożonarodzeniowa pojawiła się w Polsce?
W XIX w.
Symbolem czego jest choinka?
Rajskiego życia.
Symbolem czego jest gwiazda na
choince?
Gwiazdy Betlejemskiej.
Symbolem czego są świeczki na choince?
Symbolizują Światło Chrystusa.
Jakie ozdoby dawniej
zawieszano na choince?
Były to własnoręcznie robione ozdoby
z różnych materiałów, ciasta, pierniki,
cukierki.

Symbolem czego jest mak
na wigilijnym stole?
Zapewnia dostatek.
Symbolem czego są orzechy na
wigilijnym stole?
Symbolem urodzaju i miłości
Dlaczego dawniej też zostawiano puste
miejsce przy stole?
Uważano, iż puste miejsce należy do
bliskich, którzy odeszli, ale w Wigilijną
Noc mogą nawiedzić dom. W związku
z tym, aż do rana nie sprzątano
zastawionego stołu.
Ciekawostka: „Cicha Noc” śpiewana jest
w około trzystu językach. W 1937 r.
w Obendorfie wybudowano kaplicę,
w której w Wigilię tę kolędę śpiewa się
w kilkunastu językach.
Artykuł napisano na podstawie informacji
zawartych na stronie internetowej:
http://www.bozenarodzenie.swieta.biz/
wigilia.htm; 11.12.2016 r.
Natalia Gabryś
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• 1 I 2017 - NIDZIELA - UROCZ.
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
8:00 - W int. czcicieli Różańca żyjących
i zmarłych
9:30 - Za + Grażynę Kajsturę - od
koleżanek i kolegów ze Szkoły
Podstawowej
10:00 - W Zbytkowie: Za + Danutę
Szczypka na pam. ur., męża
Franciszka, rodziców, teściów
i siostrę Bolesławę
11:00 - W int. parafian
17:00 - Za + Andrzeja Dąbrowskiego
- od rodz. Winiszewskich
• 2 I 2017 - PONIEDZIAŁEK - ŚŚ.
BAZYLEGO WLK I GRZEGORZA
Z NAZJANZU
7:00 - 1) Za + Marię Bochenek - od
chrześniaczki Danuty z rodz.
Grelowskich
2) Za + Bronisława Marekwicę
- od chrzestnego Augustyna
Marekwicy z żoną
3) Za + Józefę Sowę - od
koleżanek i kolegów ze Szkoły
Podstawowej
18:00 - Za + Karola Grzybka w 7 r. śm.,
żonę Irenę i wszystkich z rodziny
• 3 I 2017 - WTOREK
7:00 - 1) Do Bożego Mił. Za wstaw.
MB Nieustającej Pomocy
w int. Marcina i żony o dar
macierzyństwa
2) Za + Annę Gabzdyl - od rodz.
Sadowskich i Mętel
18:00 - 1) Za + Jadwigę Przemyk w 11 r.
śm., matkę i rodzeństwo
2) Za + Brunona Opica w 3 r. śm.,
matkę i rodzeństwo
• 4 I 2017 - ŚRODA
7:00 - 1) Za + Karola i Alojzję Brzuska,
córkę Stanisławę, dziadków
Turków i Brzusków
2) Za + Krystynę Błaszczyk - od
rodz. Skupień i Skorupa
3) Za + Grażynę Kajsturę - od
szwagra Henryka z rodz.
18:00 - Za + Wojciecha Kopca na pam. ur.
• 5 I 2017 - I CZWARTEK MIESIĄCA
8:00 - Za + Franciszka Szmuka,
rodziców, brata i dusze czyśćcowe
18:00 - 1) Za + Jadwigę Wróbel i męża
Karola
2) Za + Andrzeja Dąbrowskiego
- od Anny i Waldemara Gądków
• 6 I 2017 - I PIĄTEK MIESIĄCA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
6:30 - Za + Janinę Kajsztura na pam. ur.,
męża Alojzego, braci: Alfonsa,
Hilarego, rodziców z obu stron
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8:00 - Za + Marię i Adolfa Puzoń
9:30 - Za + Mieczysława Kusia w 7 r.
śm., rodziców z obu stron
10:00 - W Zbytkowie: W int. parafian
11:00 - Dziękczynna z okazji 50 r. ślubu
Karola i Krystyny Faruga i 75 r. ur.
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + rodziców: Karola
i Agnieszkę Gawron
• 7 I 2017 - I SOBOTA MIESIĄCA
7:00 - 1) Msza Św. wynagradzająca
za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
2) Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok.
60 rocz. ur. Jana
18:00 - 1) Za + Alojzego Wróbla w 1 r. śm.
2) Za + Alojzego Lapczyka
i rodziców
• 8 I 2017 - NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO
6:30 - Za + Helenę Ochodek, męża
Franciszka, córkę, pięciu synów,
zięcia i synową
8:00 - Za + Józefa i Józefę Zygma,
rodziców: Ludwika i Marię
Musioł
9:30 - Za + Marię i Jana Omozik,
rodziców i rodzeństwo z obu
stron, dusze czyśćcowe
10:00 - W Zbytkowie: Za + Gertrudę
i Pawła Hanzlów, ++ z rodziny
i dusze czyśćcowe
11:00 - CHRZTY:
ROCZKI: Lena Ewa Trepczyńska
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Annę i Alojzego
Mikołajczyk, syna Edwarda
z żoną Janiną i zięcia Rudolfa
• 9 I 2017 – PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1) Za + Marię Bochenek- od
Danuty i Łukasza Puchałów
2) W int. parafian
18:00 - 1) Za + Stanisławę Krzempek
w 1 rz. śm. i męża Walentego
2) Za + Józefa Strządałę, brata
Brunona, siostrę Bronisławę
Krzempek, męża Czesława,
rodziców: Annę i Franciszka,
++ z rodz. Strządała i Chudek
• 10 I 2017 - WTOREK
7:00 - 1) Za + Jadwigę Płonka, Emilię
i Antoniego Krzempek
2) Za + Gertrudę i Karola Macura,
syna Romana, zięcia Alojzego
18:00 - 1) Za + Benedykta Puzonia, syna
Józefa i synową Genowefę
2) Za + Ludwika Bojdę, córkę
Urszulę, rodziców, rodzeństwo
i krewnych z obu stron

• 11 I 2017 - ŚRODA
7:00 - 1) Do Mił. Bożego i MB
Nieustającej Pomocy w int. Ewy,
męża i dzieci
2) Za parafian
18:00 - 1) Za + Marię Ochodek, rodziców,
siostrę i bratanka Jana
2) Za + Grażynę Podskarbi w 4 r.
śm. i Jadwigę Podskarbi
• 12 I 2017 - CZWARTEK
8:00 - 1) Za + Huberta i Józefę Duda,
rodziców i rodzeństwo
2) Za parafian
18:00 - 1) Za + Marię i Franciszka
Prochaczek, trzech zięciów,
synową Emilię, dusze czyśćcowe
2) Za + Józefa Tomaszka na pam.
ur., rodziców: Julię i Józefa, brata
Franciszka, dziadków z obu stron
i dusze czyśćcowe
• 13 I 2017 - PIĄTEK
7:00 - 1) Za + Krystynę Błaszczyk - od
Renaty i Krzysztofa Czaja, Jana
i Zofii Czaja, Emilii i Karola Janik
2) Za parafian
18:00 - 1) Za + Rudolfa Kowola, żonę
Annę, syna zaginionego na
wojnie, zięcia Gerarda w 10 r. śm.
i dusze czyśćcowe
2) Za + Gustawa i Stefanię Rajwa,
siostrę Helenę, Józefa Przywarę,
brata Leona, bratową Emilię oraz
dusze czyśćcowe
14 I 2017 - SOBOTA
7:00 - 1) Za + Andrzeja Dąbrowskiego
- od szwagra Kazimierza Bołoza
z rodz.
2) Za + Marię Bochenek
- od rodz. Setla
18:00 - 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok.80 rocz. ur. Janiny
2) Za + Halinę Sikorę w 4 r. śm.,
++ z rodz. Sikora i Ślusarz
• 15 I 2017 - NIEDZIELA
6:30 - W int. parafian
8:00 - Za + rodziców: Marię i Józefa
Krzempek, dwie córki, czterech
zięciów i dusze czyśćcowe
9:30 - Za + Anzelma Standura, żonę
Marię, ++ rodziców i rodzeństwo
z obu stron, dusze czyśćcowe
10:00 - W Zbytkowie: W int. czcicieli
Różańca żyjących i zmarłych
11:00 - Za + Krystynę Lekką w rocz. śm.,
++ rodziców
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Zdzisława Barcika na pam.
70 rocz. ur.

• 16 I 2017 - PONIEDZIAŁEK
7:00 - Dziękczynna za Monikę Urbanek
w 25 r. ur., za ++ dziadków:
Henryka i Ludwika na pam.ur.
18:00 - 1) Za + Józefa i Jadwigę
Palarczyk, syna Franciszka
2) Za + Stanisława Wardasa
w 12 r. śm., ++ rodziców i dwóch
braci
• 17 I 2017 - WTOREK - WSPOM.
ŚW. ANTONIEGO OPATA
7:00 - Za + męża Kazimierza
Trepczyńskiego, rodziców:
Agnieszkę i Wilhelma Żertka
18:00 - 1) Za + Krzysztofa Krzempka
w 1 r. śm.
2) Za + Wiktorię Kasperczyk
• 18 I 2017 - ŚRODA
7:00 - 1) Za + Bronisława Marekwicę od wujka Karola z rodziną
z Wiślicy
2) Za + Józefę Sowę - od Róż
Różańcowych
18:00 - Za + Jarosława Białasa w 4 r. śm.,
ojca Franciszka
• 19 I - CZWARTEK - WSPOM.
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA
PELCZARA
8:00 - Za + Otylię i Jana Kajstura
i rodziców z obu stron
18:00 - W Zbytkowie: Za + Krystynę
Kurpas - od rodz. Foks, Muras
i Palarczyk
18:00 - Za + Alojzego Kajszturę
w rocznicę śm., żonę Janinę,
siostry i rodziców z obu stron
• 20 I 2017 - PIĄTEK
7:00 18:00 - 1) Do Mił. Bożego w 30 dzień po
śmierci Grażyny Kajsztura
2) Za + Michała Hoffmanna na
pam. ur., rodziców z obu stron
• 21 I 2017 - SOBOTA - WSPOM.
ŚW. AGNIESZKI
7:00 - Za + Annę Gabzdyl- od rodz.
Strządała i Zaremba
18:00 - 1) Za + Genowefę Cendrzak, Julię
Nowak, dwóch mężów i dusze
czyśćcowe
2) Za + Władysława Papkoj w
4 rocz. śm., syna Sławomira,
rodziców: Martę i Jana, dusze
czyśćcowe
• 22 I 2017 - NIEDZIELA
6:30 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok.
65 rocz. ur. męża Henryka oraz z
okazji 10 r. ur. wnuka Krzysztofa
8:00 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok.
80 rocz. ur. Władysława
9:30 - Za + rodziców: Kazimierza i Różę
Wróblewskich, dusze czyśćcowe

10:00 - W Zbytkowie: Za + Ludwika
Kuboszka w 3 rocz. śm.,
rodziców, teściów i ++ z rodziny
11:00 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok. 70 rocz. ur. Józefa
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + rodziców: Stanisławę
i Władysława Książkiewicz, ich
córkę Danutę, zięcia Zygmunta
oraz ++ z rodzin
• 23 I 2017 - PONIEDZIAŁEK
7:00 - Za + Monikę i Rudolfa Szpernol,
++ z rodziny z obu stron
18:00 - 1) Za + Helenę Miły w 1 rocz.
śm., męża Brunona, + Emilię
i Pawła Witoszków, rodziców,
rodzeństwo z obu stron, Karola
Niemczyka
2) Za + Antoniego Żeleźnika,
żonę Gertrudę, rodziców
i teściów, córkę Bernadetę
i zięcia Eugeniusza
• 24 I 2017 - WTOREK - WSPOM.
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
7:00 - Za + Marię Standura na pam.
ur., męża Anzelma, rodziców,
rodzeństwo z obu stron i dusze
czyścowe
18:00 - 1) Za + Rajmunda Tymona
w 1 r. śm.
2) Za + Józefa Sosnę w 2 r. śm.,
rodziców: Bronisławę i Józefa,
siostrę Helenę, szwagra Jana
i Alojzego
• 25 I 2017 - ŚRODA - NAWRÓCENIE
ŚW. PAWŁA
7:00 - Za + Grażynę i Romana Kajsturaod sąsiadów z osiedla
13:00 - Za emerytów, rencistów
i inwalidów z Koła nr 5 ze
Strumienia
18:00 - Za + Aleksandrę Filapek w 1 r. śm.
• 26 I 2017 - CZWARTEK - WSPOM.
ŚŚ. TYMOTEUSZA I TYTUSA
8:00 - W int. czcicieli Apostolatu
Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 - W Zbytkowie: Za + Stefana
Lapczyka, żonę Marię i syna
Kazimierza
18:00 - Za + Annę Polok na pam. ur.,
męża Andrzeja, rodziców: Marię
i Franciszka Chmiel, teściów:
Annę i Andrzeja Polok, dusze
czyśćcowe
• 27 I 2017 – PIĄTEK - WSPOM. BŁ.
JERZEGO MATULEWICZA
7:00 - Za + Marię Bochenek - od Jana
i Janiny
18:00 - 1) Za + Fryderyka Langa,
rodziców, siostry, braci
2) Za + Agnieszkę Pietrzyk na
pam. ur.

• 28 I 2017 - SOBOTA - WSPOM.
ŚW. TOMASZA Z AKWINU
7:00 - Za + Marię Konieczny w 2 r.
śm., męża Aleksandra, zięcia
Franciszka, krewnych, dusze
czyśćcowe
18:00 - 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok. 60 rocz. ur. Wiktora
2) Za + Marię i Alojzego Żurów,
syna Alojzego, Franciszka
i Stefanię Hutnickich, dwóch
synów: Bronisława i Józefa,
prawnuka Dariusza Lacha,
Zuzannę Papkoj, dwóch mężów,
córkę, Franciszkę Papkoj
• 29 I 2017 NIEDZIELA
6:30 - W int. parafian
8:00 - 1) Za + Teofila Krzempka, synów:
Leszka i Krzysztofa Krzempków,
dusze czyśćcowe
2) W int. Ojczyzny
9:30 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog. z ok.
18 r. ur. Zuzanny
10:00 - W Zbytkowie: Za + Rajmunda
i Martę Omozik, rodziców
i rodzeństwo z obu stron,
zaginionego syna Michała
Omozika, ++ z rodz. Sajdok
i Omozik
11:00 - Do Bożej Op. z podz. za otrz.
łaski z prośbą o dalsze błog.
z ok. 60 rocz. ur. Bogumiły
16:30 - NIESZPORY
17:00 - Za + Irenę Greń w 1 r. śm.
• 30 I 2017 - PONIEDZIAŁEK
7:00 - 1) Za + Bronisława Marekwicęod rodz. Czakon, Bachnij,
Gańcarczyk
2) Za + Józefę Sowę- od Anieli
Semik z rodziną z Lipowej
18:00 - 1) Za + Józefa Krzempka,
rodziców, teściów, ++ z rodz.
Krzempek, Pisarek, Trojok,
Tyrtania
2) Za + Józefa Smolorza, brata
Bolesława, rodziców z obu stron
• 31 I 2017 - WTOREK - WSPOM.
ŚW. JANA BOSKO
7:00 - 1) Za + Annę Gabzdyl- od rodz.
Pustelnik i Gąska
2) Za + Krystynę Błaszczyk
- od koleżanek ze „STRUMETU”
18:00 - 1) Za + Małgorzatę i Leona
Kajstura, córkę Wiesławę i zięcia
Czesława
2) Za + Grażynę Kajsturę - od
teściowej i bratowej z synem
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MSZA BARBÓRKOWA

WIZYTACJA BISKUPIA W STRUMIENIU :)

ODPUST KU CZCI ŚW. BARBARY
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Krzyżówka świąteczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HASŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………............…………………………………………………………………………….

1. Obchodzimy ją 24.12.
2. W tym czasie chodzimy na roraty.
3. Wkładamy je pod obrus.
4. Przychodzi do nas 6.12.
5. Towarzysz Maryi i Jezusa.
6. Ostatni miesiąc w roku.
7.

Rozwiązane i podpisane krzyżówki przynosimy do kościoła i składamy do podpisanego
pudełka, które będzie wystawione obok miejsca z gazetami. Trójka zwycięzców zostanie
ogłoszona w następnym numerze i po nagrodę zgłosi się w drugą niedzielę marca po Mszy
o godz. 11:00 na plebanię (następna gazetka wyjdzie dopiero w lutym).
Krzyżówkę przygotowała klasa III A ze SP z p. Anną Kwaśny. Dziękujemy!
Zwycięzcy z krzyżówki grudniowej: Oktawia STRZĄDAŁA oraz Magdalena
SMOLORZ (były tylko te dwie krzyżówki). Po odbiór nagrody zapraszamy w czwartą
niedzielę stycznia po Mszy o godz. 11:00 na plebanię. GRATULUJEMY!

Narodził się w niej Jezus.

8. Inaczej Pismo Święte.
9. Znajdujemy je pod choinką.
10. Piszemy go do św. Mikołaja.
11. Jeden z reniferów św. Mikołaja.
12. Kusi nas do złego.
13. Bożonarodzeniowe przedstawienie.
14. Składamy je sobie podczas Świąt.
15. Świąteczne ciasto.
16. … z uszkami.
17. Świąteczne piosenki.
18. Dzielimy się nim podczas Wigilii.
7

Nowy metropolita
także dla Strumienia!
Dnia 8.12 w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Franciszek mianował następcę ks. kard. Stanisława Dziwisza
na stanowisku metropolity krakowskiego. 76-letniego byłego sekretarza Jana Pawła II zastąpi 67-letni abp Marek Jędraszewski
- dotychczas metropolita łódzki. Ingres nowego metropolity do
katedry wawelskiej ma się odbyć 28.01.2017 r. Co Strumień będzie teraz miał z nim wspólnego? Od początku: metropolia to
wspólnota kilku diecezji. Na metropolię krakowską składają się:
archidiecezja krakowska, diecezja kielecka, tarnowska oraz nasza bielsko-żywiecka, w której znajduje się nasza parafia. W tych
konkretnych diecezjach, nazywanych sufragalnymi, metroplita:
1) czuwa nad właściwym zachowaniem wiary oraz dyscypliny
kościelnej i powiadamia papieża o nadużyciach, jeśli jakieś
są;
2) dokonuje kanonicznej wizytacji, gdyby jej zaniedbał konkretny biskup diecezjalny lub pomocniczy (np. u nas bp Roman, bp Piotr)- po uzyskaniu wcześniejszej aprobaty Stolicy
Apostolskiej;
3) wyznacza administratora diecezji, zgodnie z przepisem konkretnych kanonów

z filozofii, a habilitację na PAT w Krakowie również z filozofii. Od 2002 r. jest profesorem nauk teologicznych. Pośród wielu
ważnych funkcji spełnianych w ramach Konferencji Episkopatu
Polski, abp Marek Jędraszewski pełni obecnie jedną bardzo ważną, a mianowicie od marca 2014 r, jest zastępcą Przewodniczącego
KEP (obecnie abpa Stanisława Gądeckiego).
Otoczmy nowego metropolitę naszą modlitwą polecając go
wstawiennictwu Matki Bożej oraz patronów archidiecezji krakowskiej: św. Stanisława, św. Wacława i św. Jana Pawła II.

(na podstawie: Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 436, par. 1).

Ks. Wojciech

Kim jest nowy metropolita? Abp Marek Jędraszewski urodził
się 24.07.1949 r. w Poznaniu. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, natomiast w 1997 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Od 2012 roku aż do teraz był metropolitą łódzkim. Studiował na Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat

Święta nie są magiczne!
Od co najmniej kilku lat w mediach
zawrotną „karierę” robi określenie „magiczne święta”. Jest ono wszechobecne w
telewizji, radiu, reklamach, na plakatach a
nawet w świątecznych życzeniach. Możemy jednak zadać sobie pytanie: czy przymiotnik ten jest właściwy w odniesieniu
do świąt Bożego Narodzenia? Bo czymże
jest wspomniana magia? Jak podaje słownik języka polskiego, magia to: 1. «ogół
wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych,
które można opanować i wywoływać za
pomocą zaklęć, obrzędów i czarów», 2.
«niezwykła siła oddziaływania», 3. «zniewalający urok jakichś miejsc lub osób».
Moim zdaniem, żadna z tych definicji
nie pasuje do świętowania narodzin Jezusa, bo Jezus to nie rzucający zaklęcia
czarodziej ani mag, ani wyróżniający się
urodą i osobistym urokiem celebryta, ale
Słowo Wcielone – Bóg, który w osobie
Swego Syna przyszedł na świat, aby nas
zbawić. To kwestia wiary, dogmatu – nie
magii i okultyzmu. „Mówienie o magiczności świąt Bożego Narodzenia to ogrom8

ny krok w tył – od chrześcijaństwa do pogaństwa, od Wcielenia do czarowania” –
pisze dominikanin o. Janusz Pyda OP (dominikanie.pl). Jego zdaniem, ta „magia”
u składających życzenia „magicznych
świąt” bierze się ze śniegu, ze światełek,
z urokliwych obrazków, może też nieść w
sobie próbę zamiany języka religijnego na
język świecki i rzeczywistości Bożej - na
bliżej nieokreśloną rzeczywistość nadnaturalną.
Słowo „magia” ma w chrześcijaństwie
wydźwięk negatywny (wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest ona tylko biała
i czarna, ale może też być szara, zielona, purpurowa). Każda z nich pozostaje
w konflikcie z Bogiem, gdyż magia to
inaczej czary, zaklęcia, a jak czytamy
w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Wszystkie praktyki magii lub czarów,
przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać
nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet
w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności”.
Zatem mówienie o „magicznych świę-

tach” to swoista herezja. Wystrzegajmy się
jej. Życzmy sobie świąt błogosławionych,
radosnych, rodzinnych, ciepłych, wspaniałych, cudownych, ale nie magicznych.
Grażyna Gądek

Skąd się wzięły nazwiska? – krótki zarys historii polskich nazwisk
Na ziemiach polskich nazwiska zaczęły się formować ok. XII, XIII wieku. Badacze tematu przyjmują, że było
to zjawisko związane z rozwojem miast.
W miarę jak liczba ludzi rosła, posiadanie jedynie imienia stało się niewystarczające. W sposób naturalny pojawiły się
więc dodatkowe określenia, najczęściej
przydomki, pozwalające doprecyzować,
o kogo dokładnie chodzi (czy o Andrzeja
Kowala, czy może o Andrzeja Płatnerza).
Do wieku XIV nazwiska w Polsce były
więc używane głównie przez mieszczan.
Proces przyjmowania nazwisk przez
szlachtę dopiero się rozpoczynał i trwał
do wieku XVI. Najpóźniej nazwiska
przyjmowali chłopi (od końca XVII w. aż
po wiek XIX).
W XIV w. powszechne stało się określanie osoby dwoma lub nawet trzema
mianami osobowymi. Nie było jednak
jednolitości w nazywaniu, często jedną
osobę opisywano na kilka różnych sposobów – szlachcic posługiwać się mógł:
imieniem (Zawisza), imieniem z nazwą
wsi, którą posiadał (Zawisza z Garbowa),
imieniem z przydomkiem (Zawisza Czarny) oraz herbem (Zawisza herbu Sulima).
Inne znane z historii i literatury przykłady
to: Janko z Czarnkowa, Powała z Taczewa
(herbu Ogończyk), Zyndram z Maszkowic (herbu Słońce), Mikołaj z Długolasu,
Zbyszko z Bogdańca, Jurand ze Spychowa
itd.
Przydomki spełniające funkcję nazwiska miały wiele źródeł: pochodziły często
od cech charakteru danego człowieka
(Wesoły, Ponury, Cichy), jego cech zewnętrznych (Krzywousty, Długi, Biały,
Łokietek), od wykonywanej czynności
(Kowal, Piekarz, Złotnik, Cieśla), od nazw
zwierząt lub roślin (Kozioł, Wróbel, Sosna, Lebioda), od pokarmów (Kasza,
Krupa, Miodek, Żurek), od nazw przedmiotów (Młotek, Waza, Socha, Duda),
a także nazw kalendarzowych (Kwiecień, Wrzesień, Poniedziałek) itd. To tzw.
nazwiska odapelatywne, czyli pochodzące od wyrazów pospolitych.
Ważnym elementem w tworzeniu nazwisk było też miejsce zamieszkania
i pochodzenia. To tzw. nazwiska odmiejscowe i odetniczne: Zamoyski, Czarnkowski, Długolas, Górski, Podgórski,
Górecki, Górewicz, Podolski, Potok, Ślązak, Czech, Niemiec, Francuz itd. Osobną
grupę stanowiły nazwiska pochodzące
od imienia ojca lub świętego patrona
(nazwiska odojcowskie, odimienne), np.
Adamski, Piotrowicz, Piotrowski, Pietraszek, Pawłowicz, Pawełczyk, Pawłowski,
Janowicz, Janik, Janowski, Wojciechowski, Jakubowski, Szymonowic), a także

nazwiska obcego pochodzenia (Szulc,
Szwarc, Miller, Petru, Rakoczy).
Ponieważ nazwiska powstały później
niż imiona, podpisując się, powinniśmy
pisać najpierw imię, potem nazwisko.
I pamiętajmy, że w języku polskim nazwiska odmieniamy przez przypadki (pisałam już o tym w gazetce w 2004 r.). Nie
chcę, broń Boże, epatować nadmiernym
dydaktyzmem, ale ponieważ na punkcie
odmiany nazwisk mam małego „bzika”*,
chciałabym przypomnieć kilka zasad dotyczących tego tematu.
Zasada pierwsza: wszystkie nazwiska męskie odmieniamy przez przypadki
zarówno w języku mówionym, jak i pisanym, także te obcego pochodzenia**.
Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów ze świata polityki, kultury, religii czy
sportu: przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy (nie: Andrzeja Duda), spotkanie
z kardynałem Kazimierzem Nyczem (nie:
Kazimierzem Nycz), książka ks. Józefa
Tischnera (nie: Józefa Tischner) wizyta
biskupa Romana Pindla (nie: Romana Pindel), scenariusz Jerzego Pilcha (nie: Jerzego Pilch), powieść Karola Dickensa (nie:
Karola Dickens), świetna rola Radosława
Pazury (nie: Radosława Pazura), nagroda dla Tomasza Kota (nie: Tomasza Kot),
koncert Stanisława Soyki (nie: Stanisława
Soyka), świetna obrona Michała Pazdana
(nie: Michała Pazdan) i oczywiście rewelacyjna gra Roberta Lewandowskiego
(nie: Roberta Lewandowski). Przykłady
można by mnożyć. W języku mówionym
nie do pomyślenia są formy bez odmiany,
którą stosujemy na co dzień, nawet się nad
nią nie zastanawiając: idziemy do pana
Nowaka, (nie: do pana Nowak), Pazury, Błaszczaka, Pilcha, Soyki, Kwietnia,
Kozioła (albo Kozła), Kopyty, Zimnego,
Skargi, Kota, Kowalskiego. Rozmawiamy
z panem Nowakiem, Pazurą, Błaszczakiem, Pilchem, Soyką, Kwietniem, Koziołem (albo Kozłem), Kopytą, Zimnym,
Skargą, Kotem, Kowalskim itd. Wystarczy tylko dodać imię. Tak samo powinno
być w języku pisanym.
Zasada druga: przez przypadki odmieniamy jedynie nazwiska żeńskie zakończone na –a, np. wypowiedź Beaty
Kempy (nie: Beaty Kempa), świetna rola
Danuty Stenki (nie: Danuty Stenka), wywiad z Karoliną Gruszką (nie: Karoliną
Gruszka), zwycięstwo Natalii Partyki
(nie: Natalii Partyka), działalność charytatywna siostry Małgorzaty Chmielewskiej
(nie: Małgorzaty Chmielewska) itp. Pozostałe nazwiska żeńskie są nieodmienne:
idziemy do pani Nowak, Błaszczak, Pilch,
Kwiecień, Kozioł, Kopyto, Zimny (lub do
pani Zimnej, jeśli zachowuje mianowni-

kową końcówkę -a).
Zasada trzecia: odmieniamy przez
przypadki także nazwiska małżeństw
i rodzeństw, np. Maria i Tadeusz Borowcowie (zapraszam Marię i Tadeusza Borowców), Elżbieta i Edward Kociołowscy
(rozmawiam z Elżbietą i Edwardem Kociołowskimi), Ewa i Maciej Zimni (spotkałam Ewę i Macieja Zimnych), Agnieszka i Tomasz Kotowie (widziałam Agnieszkę i Tomasza Kotów), Dorota i Radosław
Pazurowie (w filmie zagrało małżeństwo
Pazurów), bracia Marcin i Rafał Mroczkowie (do roli w serialu wybrano Marcina
i Rafała Mroczków), rodzeństwo Dorota
i Emilian Kamińscy (w prasie pojawiło
się sporo informacji o Dorocie i Emilianie
Kamińskich) itd.
Odmiana nazwisk to wyraz naszego
przywiązania do ojczystej tradycji i kultury. Pamiętajmy o tym wypisując dyplomy,
zaproszenia, intencje mszalne, wypominki, pisma urzędowe czy adresując koperty,
nawet jeśli odmienione nazwisko wydaje
się brzmieć dziwnie. To naprawdę tylko
kwestia osłuchania.
Opracowała: Grażyna Gądek
* Mój „bzik” poparty jest autorytetem
językoznawców: prof. Jana Miodka, prof.
Walerego Pisarka, prof. Jerzego Bralczyka i wielu innych.
** Są drobne wyjątki: dopuszcza się
nieodmienianie nazwisk zakończonych
na –o lub –e, np. wywiad ze Zbigniewem
Ziobro, choć poprawniejsza jest forma
uwzględniająca odmianę przez przypadki
(kogo? Ziobry, komu? Ziobrze, z kim? z
Ziobrą), film Antoniego Krauze (poprawniej: Antoniego Krauzego). Jeśli tylko jest
to możliwe, imiona i nazwiska obce należy
odmieniać, mimo iż w macierzystych językach nie są one odmieniane, np. franc. „le
livre de Marcel Proust” (książka Marcela
Prousta), ang. „best film of Walt Disney”
(najlepszy film Walta Disneya). Nie odmieniamy niektórych nazwisk obcego pochodzenia, jeśli nie da się znaleźć odpowiedniego wzoru odmiany, np. Hugo, Benoit,
Sun Tzu, Petru, Nehru itp.).
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Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek
najpłodniejszy – cd. przysłów kalendarzowych
„Gdy w styczniu deszcz leje,
robi złe nadzieje”.
„Jak styczeń zachlapany,
to lipiec zapłakany”.
„Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje,
to rzadko pomyślny rok nam obiecuje”.
„Kiedy w styczniu rośnie trawa,
licha w lecie jest potrawa”.
„W styczniu grzmoty, częste słoty”.
„Gdy w styczniu woda huczy,
to na wiosnę mróz dokuczy”.
„Kiedy styczeń mokry trzyma,
zwykle bywa długa zima”.
„Gdy styczeń jasny i biały,
w lecie bywają upały”.
„Gdy styczeń zamglony,
marzec zaśnieżony”.
„Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to”.
„Styczeń mrozem trzeszczeć musi,
wtedy chłopa plon przydusi”.
Przysłowia związane z imionami świętych
1 stycznia – Mieczysława, Nowy Rok
„Nowy Rok pogodny, zbiór będzie
dorodny”, „Na Nowy Rok przybywa dnia
na barani (zajęczy) skok”.
2 stycznia – Makarego
„Gdy Makary pogodny, cały styczeń

Okiem recenzenta
Chciałabym przedstawić płytę „Dwadzieścia kolęd na sopran i fortepian”, której
kompozytorem jest sam Witold Lutosławski.
Wokalistką jest Jadwiga Rappe (mezzosopran), a akompaniuje jej Maja Nosowska
na fortepianie. Płyta trwa łącznie 42 minuty. Cały zbiór liczy 20 kolęd. Wśród nich są
m.in. „Bóg się rodzi”, „Lulajże, Jezuniu”,
„Przybieżeli do Betlejem”.
W utworach występuje prosty temat lecz
towarzyszy mu już bardziej złożony akompaniament. Bardzo trudne wykonanie dla
śpiewaków. Wszystkie pieśni należą gatun-

W naszej szkole dużą wagę przywiązuje się do edukacji proekologicznej.
Uczniowie uczestniczyli w wielu projektach edukacyjnych związanych z tą tematyką m. in. „Ekoodpowiedzialni”, „Razem
odkrywamy świat” oraz różnych konkursach ekologicznych.
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chłodny”.
6 stycznia – Trzech Króli
„Gdy Trzej Króle pogodą darzą, nie
zasypiaj ranków gospodarzu”, „Trzej
Królowie wichry ciszą i krzyżyki na
drzwiach piszą”, „Na Trzech Króli słońce
świeci, wiosna do nas pędem leci”, „Gdy
Trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze
długa zima”.
11 stycznia – Honoraty
„Święta Honorata często figle płata”.
13 stycznia – Weroniki „Przyjdzie święta
Weronika, zniesie jajka kaczka dzika”,
„Weronika chustkę zrzuci wiosna od nas się
odwróci”.
16 stycznia – Marcelego
„Jaka pogoda w Świętego Marcela będzie
pogodna Wielka Niedziela”.
18 stycznia – Małgorzaty
„Gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo
nie pojedzie wóz”.
20 stycznia – Fabiana, Sebastiana
„Fabian i Sebastian pierwsi drzewa
budzą, ale radzi często łudzą’, „ Fabian
i Sebastian gdy mróz dadzą srogą zimę
przyprowadzą”.

śnieg z mieszka, to go nie powstrzyma ani
do Franciszka”.
22 stycznia – Wincentego
„Na święty Wincenty szczypie mróz
w pięty”.
24 stycznia – Tymoteusza
„Na Świetego Tymoteusza trzeba ci czapki
nie kapelusza”.
25 stycznia - Nawrócenie Pawła
„Kiedy się Paweł nawróci, zima się na
wspak obróci”, „Na nawrócenie świętego
Pawła połowa zimy przepadła”, Na
Świętego Pawła połowa zimy przepadła.
28 stycznia – Karola
„Na świętego Karola wyjrzy spod śniegu
rola”, „Urodzaje daje rola, gdy deszcz leje
na Karola”.
29 stycznia – Franciszka
„Na Świętego Franciszka przylatuje
pliszka”.
30 stycznia – Martyny
„Na świętą Martynę przybyło dnia
o godzinę”.
31 stycznia – Ludwika
„Na świętego Ludwika koń na grudzie
utyka”.
Przysłowia wybrała Grażyna Gądek

21 stycznia – Agnieszki
„Agnieszka łaskawa, puszcza skowronka
z rękawa”, „Gdy przyjdzie Agnieszka,
przebija ogonem lód pliszka”, „Święta
Agnieszka wypuszcza skowronka z
mieszka”, „Jak Święta Agnieszka wypuści
kowo do muzyki klasycznej. W niektórych
utworach dominuje napięcie w innych zaś
harmonia. Ciężki głos kobiety łagodzi delikatny fortepian. Prawykonanie utworów:
11,15,17,18 i 20 należy do Anieli Szlemińskiej (sopran) i pianisty Jana Hofmana.
Polecam wszystkim wysłuchać tej doskonałej płyty. Przy jej analizowaniu nasze
serca płoną od emocji. Moim zdaniem nie
powinno zabraknąć jej w żadnym domu,
ponieważ niesie ona obraz atmosfery Świąt
Bożego Narodzenia.
Klaudia Lisiecka

Tak było i tym razem, chętni uczniowie pod opieką pani Haliny Smol wzięli
udział w konkursie „Zadbajmy o wodę
na wsi” zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych ślą-

skiej wsi oraz rozpowszechnianie wśród
mieszkańców regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na
obszarach wiejskich, o ich znaczeniu dla
środowiska
społeczno-przyrodniczego
i wzrostu jakości życia na wsi. Do tegorocznej - trzeciej - edycji konkursu zgłoszono 109 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
5 grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach odbyła

się konferencja podsumowująca konkurs.
W kategorii na najlepszy plakat naukowy
o tematyce związanej z ochroną wód na
obszarach wejskich wojwództwa śląskiego 1. miejsce zdobyło nasze gimnazjum, a
zwycięską pracę pt. „Analiza właściwości
wody Wisły oraz bioróżnorodności roślinności w strefie nadbrzeżnej Wisły i Knajki
w obrębie gminy Strumień” przygotowały
Milena Szczypka z klasy 3a, Agata Kajstura z klasy 2c i Kamila Mendrok z 2d.
Natomiast w kategorii najlepsza fotografia
„Moja wieś nad wodą” 3. miejsce zajęła
Weronika Strządała z klasy 1a.
Naszym gimnazjalistkom gratulujemy
sukcesu, cieszymy się, że ich praca i zaangażowanie przyniosły wymierne efekty i

rozsławiły imię naszej szkoły.

Oprac. IK

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi”
zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Celem konkursu jest promowanie walorów
kulturowych oraz przyrodniczych śląskiej
wsi. Do tegorocznej - trzeciej edycji
konkursu zgłoszono 109 prac uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.5
grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach odbyła
się konferencja podsumowująca konkurs.
Prace uczennic naszego gimnazjum
zostały nagrodzone:
-w kategorii najlepszy plakat naukowy

(poster) o tematyce związanej z ochroną
wód na obszarach wiejskich - Agata Kajstura, uczennica klasy 2c, Kamila Mendrok z klasy 2d oraz Milena Szczypka
z 3a zdobyły I miejsce, za opracowanie
plakatu pt. Analiza właściwości wody rzeki Wisły oraz bioróżnorodności roślinności
w strefie nadbrzeżnej Wisły i Knajki
w obrębie gminy Strumień (opiekun grupy – Halina Smol) -w kategorii najlepsza
fotografia pt. Moja wieś nad wodą III
miejsce uzyskała Weronika Strzadała
uczennica klasy 1a, za zdjęcie „Zachod
słońca”.

Listopadowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
• Na przełomie października i listopada
odbył się konkurs na Ekoludzika wykonanego z materiałów odpadowych
przeznaczonych do recyklingu. Celem
konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci. Prace zostały
zaprezentowane na wystawie, a uczniowie mieli możliwość oddania głosu na
najładniejszą z nich.I miejsce zajął
Maksymilian Opolka, na II miejscu
znalazła się Magdalena Kupka, III
miejsce przypadło Nataszy Rauer,
wyróżnienia otrzymali: Milena Kubasiak, Cezary Jagieła, Maria Mrowiec.
• 4 listopada rozstrzygnięto konkurs
plastyczny Zwierzątko owocowo – warzywne. W konkursie wzięli udział
wszyscy uczniowie klas 1-3, liczył się
pomysł i wykonanie zwierzątka. Pierwsze klasowe eliminacje przeszło 29 prac
i to z nich wybrano zwycięzców. I miejsce zajął Sławomir Kowol, II miejsce
przypadło Oliwii Górze i Hannie Fyrli, na III znalazła się Dorota Zachurzok. Wyróżnienia otrzymali: Jakub
Indyk, Wojciech Zbijowski, Alicja
Bierska, Karolina Jerzok, Natalia Jaroszewska, Cezary Jagieła.
• 4 i 5 listopada w naszej szkole członkowie chóru Canzonetta obchodzili
nietypowe święto tzw. „Noc w szkole”.
W ramach imprezy odbyły się warsztaty
szkoleniowe, wspólna kolacja a następnie otrzęsiny dla młodych chórzystów.
Kandydaci na pełnoprawnych śpiewaków musieli zdać test dotyczący wiadomości o chórze, pokonać tor przeszkód
i złożyć uroczystą przysięgę wobec
prowadzących, wszystko odbywało się
oczywiście z dużą dawką humoru. Na

zakończenie przyszedł czas na nocne
spotkanie z filmem i duchami.
• 7 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury otwarta została pokonkursowa wystawa Postać z bajki bez przemocy.
W tym czasie wręczono nagrody dzieciom biorącym udział w gminnym konkursie plastycznym organizowanym
przez naszą szkolną świetlicę w ramach
projektu „Bezpieczna +”. W konkursie
wzięło udział 133 uczniów z całej gminy, III miejsce w kategorii uczniów
klas 1-3 zajął Maksymilian Opolka,
wyróżniono Kingę Grygierczyk oraz
Martynę Hawełkę, z klas starszych
6 III miejsce przypadło Natalii Pucharskiej. Na wystawie przyznano
również nagrodę publiczności, którą
otrzymał Kacper Blinda.
• 10 listopada odbyła się kolejna edycja
konkursu ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii. W tym roku uczniowie
starszych klas zmagali się z fragmentem
tekstu pochodzącego z książki Andrzeja
Maleszki pt.:”Magiczne drzewo. Gra”.
I miejsce zajęli Paweł Kolędowicz
i Martyna Stawowska, na II znalazły się Natalia Stawowska i Wiktoria
Góra, III miejsce przypadło Laurze
Żur.
• 18 listopada w sali widowiskowej
MGOK-u w Strumieniu uczniowie klas
1-3 spotkali się z aktorami chorzowskiego Teatru TRIP. Artyści zaprezentowali dzieciom przedstawienie pt.:
W poszukiwaniu zaginionej opowieści.
Pełna humorystycznych scenek zabawa
z aktorami trwała prawie dwie godziny,
a przedstawienie odbyło się w ramach

projektu „Bezpieczna +”.
• 24 i 25 listopada odbyły się w szkole konkursy przedmiotowe z języka polskiego
i matematyki organizowane przez WOM
w Bielsku- Białej. Z języka polskiego
w etapie szkolnym wzięły udział: Luiza Konieczny, Maja Mijal, Dagmara
Kornas, Marta Mrowiec, Dagmara Żeleźnik, zaś z matematyki: Beniamin
Kowol, Dagmara Kornas Małgorzata
Malinowska, Wiktoria Adamczyk, Karolina Ociepka, Hubert Blobel. Najlepiej
wypadły Dagmara Żeleźnik z języka
polskiego i Dagmara Kornas z matematyki, niestety uczennice nie przeszły
do kolejnego etapu konkursu organizowanego w Bielsku – Białej.
• 25 listopada w gminnym turnieju tenisa stołowego uczniowie naszej szkoły
wywalczyli sobie I miejsce i tym samym awansowali do powiatowych rozgrywek. Wśród dziewcząt znalazły się:
Dagmara Kornas, Wiktoria Lazar,
Karolina Ociepka, grupę chłopców
stanowili: Albert Blobel, Hubert Blobel, Dominik Klimkiewicz. W powiatowym turnieju uplasowali się na 5. i 7.
pozycji.
• 26 listopada w dniu święta najlepszego przyjaciela dzieci, Pluszowego Misia, uczniowie klas 1-3 wzięli udział w
konkursie plastycznym, tworząc klasowe prace pt.: „ Mój przyjaciel Miś”.
W drodze szkolnego głosowania I miejsce przypadło klasie 2c, II miejsce zajęła 3d, a na III znaleźli się uczniowie
klasy 2a.
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