DROGA KRZYŻOWA ULICAMI TRZEBINI
10.04.2022, od godz. 19:00

Szkoła Podst. nr 8

Wojciech Hajduk - Jaka jest
współcześnie szkoła, której jest Pani
dyrektorem? Jakimi kierunkami
kształcenia może się poszczycić?

Stacja

I - Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej

Stacja

II - Mieszkańcy Osiedla Widokowego

Stacja

III - Krąg Biblijny

Stacja

IV - Róże różańcowe Kobiet

Stacja

V - Rodzice dzieci pierwszokomunijnych

Stacja

VI - Duszpasterska Rada Parafialna

Stacja

VII - Mężczyźni

Stacja

VIII - Boski Squad

Stacja

IX - Kobiety

Stacja

X - Róże różańcowe Kobiet

Stacja

XI - Nauczyciele

Stacja

XII - Grupa „Misterium”

Stacja

XIII - Uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej

Stacja

XIV – Mężczyźni i Męska Róża Różańcowa

Dyr. Renata Bębenek - Szkoła jest
przede wszystkim taka, jak ludzie, którzy
ją współtworzą - nauczyciele, uczniowie,
rodzice. W naszej szkole nauczyciele są
solidnie wykształceni, prawie wszyscy
mają stopień nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy potrafią pracować z pasją
i starają się budować dobre relacje
z uczniami. Obecnie kształcimy młodzież
w sześciu zawodach. Bardzo dużą popularnością cieszą się: technik spedytor,
technik eksploatacji portów i terminali
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nazwa ZSE-Ch zobowiązuje,
w związku z tym oferujemy również
kształcenie na kierunku chemicznym
w zawodzie technik analityk oraz ekonomicznym w zawodzie technik ekonomista.
Kształcimy również przyszłych pracowników hoteli i pensjonatów. Kierunki nauczania wzbogacamy również o nowatorskie rozwiązania programowe zwane innowacjami pedagogicznymi. W tym roku
poszerzamy ofertę o cztery innowacje
w obrębie czterech zawodów. W ZSE-Ch
działa także liceum ogólnokształcące.
W tym roku otwieramy klasę o profilu
biologiczno-chemicznym. Ze względu na
brak na rynku pracy osób z solidnym wykształceniem zawodowym, nie zapominamy o szkole branżowej, która ma kształcić
np. cukierników, wędliniarzy.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

WIELKI PONIEDZIAŁEK - 11 KWIETNIA 2022

Dzisiejsza niedziela otwiera przed nami jedyny i wyjątkowy czas Wielkiego Tygodnia. Po wieczornej Mszy świętej, o godz. 19:00, zgromadzimy się przy Szkole Podstawowej nr 8, skąd rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Zapraszamy, aby przyjść
całymi rodzinami i włączyć się w śpiew, jak i w niesienie
krzyża. Prosimy też, by zabrać ze sobą świece.

07:00
18:00

W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Jan Dobranowski, w 10 r. śmierci,
od żony, córki i syna z rodzinami

WIELKI WTOREK - 12 KWIETNIA 2022
07:00
18:00

+ Eudokia Żardzin, w 19 r. śmierci
+ Stanisława Smaroń, w 1 r. śmierci
WIELKA ŚRODA - 13 KWIETNIA 2022

07:00
18:00
18:00

+ Łukasz Anioł, w 6 r. śmierci, od rodziców
+ Stanisława Wojtas, od Rady Parafialnej
+ Stefania Jędrzejczyk, + Piotr Jaroszkiewicz

WIELKI CZWARTEK - 14 KWIETNIA 2022
Msza św. Wieczerzy Pańskiej
18:00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Kapłanów
pracujących w naszej parafii:
• od Duszpasterskiej Rady Parafialnej
• od Róż Różańcowych
• od Kręgu Biblijnego
WIELKI PIĄTEK - 15 KWIETNIA 2022
18:00

Liturgia Męki Pańskiej

Parafialny Zespół Caritas informuje, że rozdawanie
paczek dla najuboższych będzie w najbliższy wtorek od
godz. 15:00.
W zakrystii jest do nabycia najnowszy numer miesięcznika dla najmłodszych „Staś”, a pod chórem można nabyć
kolejny numer „Gościa Niedzielnego” z płytą CD z nagraniami Ksiąg Pisma Świętego.
Odwiedziny chorych przed Świętami Wielkanocnymi
odbędą się we wtorek 12 kwietnia od godz. 9:00. Prosimy
zatem w dalszym ciągu zgłaszać w zakrystii osoby, którym mamy zanieść przed Wielkanocą sakrament Pokuty
i Komunii Świętej.
W tym miesiącu trzecia niedziela wypada w Wielkanoc,
dlatego składka inwestycyjna będzie wyjątkowo w czwartą niedzielę miesiąca, czyli 24 kwietnia.
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Stanisława Kołacz. Prośmy dla niej o Miłosierdzie Boże.

WIELKA SOBOTA - 16 KWIETNIA 2022
Wigilia Paschalna
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze bł. i opiekę Bożą dla Teresy
18:00 O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski
dla Łukasza, w 37 r. urodzin, od mamy
18:00 O zdrowie i bł. Boże dla Kapłanów pracujących
w naszej parafii, od Służby Liturgicznej
NIEDZIELA WIELKANOCNA
- 17 KWIETNIA 2022 06:30
08:00

09:30
11:00
12:15

18:00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny, Anny,
Andrzeja i Katarzyny
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla Władysławy i Eugeniusza oraz o opiekę
Matki Bożej dla całej rodziny
O pokój na świecie
W intencji Parafian (chrzty)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, dalsze błogosławieństwo i opiekę
Bożą dla Danuty i Jana, w 50 r. ślubu
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
- 18 KWIETNIA 2022 -

06:30
08:00
09:30

11:00
12:15
18:00

+ Józefa i Józef Lurka, od córki
+ z rodzin: Pasiut i Olszak
+ Mieczysław Mielecki, w 28 r. śmierci,
od córki Zofii z rodziną oraz + Józef Woźniak,
w 33 r. śmierci, od syna Jerzego z rodziną
+ Gabriela i Eugeniusz Raszek
+ Jan Korpała, w 14 r. śmierci
+ Robert Biela

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę obrzędy Triduum Sacrum będą odprawiane o godz. 18:00. Kancelaria parafialna w tych dniach będzie nieczynna.
W Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i możliwość indywidualnej modlitwy do godz. 22:00. O godz. 21:00 odśpiewamy
Gorzkie Żale.
W Wielki Piątek przez cały dzień indywidualna modlitwa przy Ciemnicy (od godz. 8:00). O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Droga Krzyżowa o godz. 17:15.
O godz. 18:00 Liturgia Wielkiego Piątku. Po zakończeniu
Liturgii indywidualna modlitwa przy Grobie Bożym do północy. O godz. 22:30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. W
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli nie tylko niespożywanie mięsa, ale tylko trzy posiłki w ciągu dnia.
W Wielką Sobotę czuwanie przy Grobie Bożym od
godz. 8:00. Poświęcenie pokarmów przed wejściem głównym do kościoła od godz. 9:00 do godz. 13:00, co pół godziny. Jeżeli będzie brzydka pogoda, poświęcenie będzie
wewnątrz kościoła. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.
18:00 rozpocznie się od poświęcenia ognia przed wejściem
głównym i zakończy się procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Prosimy, by na liturgię przynieść ze sobą świece.
W Niedzielę Wielkanocną Msze święte jak w każdą
niedzielę.

Różnorodność kierunków
sprawia, że młodzież zainteresowana nauką w szkole średniej
ma szeroki wybór. Jakimi atutami może jeszcze pochwalić się
trzebiński „Ekonomik”?
Dużym atutem są świetnie wyposażone pracownie. Myślę tutaj
o dwóch pracowniach gastronomicznych, gdzie jednocześnie mogą odbywać zajęcia praktyczne dwie grupy
uczniów. Posiadamy także dobrze
wyposażoną pracownię analityczną
oraz dwie sale informatyczne. W każdej klasie znajduje się sprzęt audiowizualny. Dużą zaletą jest możliwość
korzystania z hali sportowej z bogatym i atrakcyjnym zapleczem socjalno
-sanitarnym, która funkcjonuje już
ponad dziesięć lat. Warto również
zaznaczyć, że szkoła współpracuje
z wieloma uczelniami wyższymi m.in.
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym
w Krakowie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Współpracujemy z wieloma firmami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe
i poznają tajniki swojego zawodu.
Nasi uczniowie mają możliwość
uczestnictwa w wykładach i różnych

zajęciach organizowanych przez pracowników naukowych.
W szkole działają również rozmaite koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne i sekcje sportowe. Warto wspomnieć o prężnie
funkcjonującym Szkolnym Kole
Wolontariatu, które wspólnie
z naszą parafią podejmuje różne
akcje charytatywne. Ile osób liczy ta grupa i jakie były początki
jej powstania?
Rzeczywiście mamy wiele kół zainteresowań. Działa np. Dyskusyjny
Klub Kulturalny, gdzie uczniowie pod
kierunkiem nauczyciela rozmawiają
na tematy związane z książką i filmem. Dzięki działalności DKK współpracujemy także z Miejską Biblioteką
Publiczną w Chrzanowie. Nasi uczniowie biorą również udział w spotkaniach w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy bibliotece.
Dla uczniów z pasją kulinarną zostało
utworzone koło gastronomiczne,
gdzie uczniowie wykazują się niesamowitą pomysłowością, umiejętnością współpracy w grupie. Prowadzony jest także blok kulinarny pod nazwą Gastro team. W szkole działa też
Szkolne Koło PTT, natomiast w każdy
poniedziałek młodzież może uczestniczyć do późnego popołudnia w zajęciach sportowych. Najbardziej popularną dyscypliną sportową jest siatkówka. Należy wspomnieć o szeroko
rozwiniętej działalności szkolnego
Klubu Wolontariatu, który włącza się
w wiele akcji charytatywnych. Obecnie grupy liczą 33 członków. Ostatnio
odbyła się Szkolna Akcja Pomocy
Ukrainie. Działa także Szkolne Koło
Caritas w Trzebini. W obecnej formie
zostało reaktywowane w 2018 r. Serca młodych ludzi są tak otwarte, że
nawet po lekcjach, do momentu pandemii, spotykali się wraz z opiekunem
SKC i odwiedzali osoby samotne, chore, czy ubogie. Do tej pory, mimo
pandemii, przy okazji Świąt Bożego

Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
młodzi zaangażowani byli w zbiórki
żywności dla parafian, a także włączali się w roznoszenie paczek dla
potrzebujących mieszkańców. Młodzież organizuje w ramach SKC coroczny Dzień Chorego. Przygotowują
również Mikołajki dla dzieci z Parafii
św. Apostołów Piotra i Pawła.
Gdyby miała Pani wskazać kilka najważniejszych wydarzeń
z ostatnich dziesięcioleci, które
wpłynęły na funkcjonowanie
Szkoły, to jakie byłyby to wydarzenia?
Zdecydowanie jest to otwarcie
w 2011 r. hali sportowej przy ZSE-Ch
w Trzebini. Znajduje się tu boisko do
koszykówki, pełnowymiarowe boisko
do siatkówki oraz boisko do piłki ręcznej. W budynku hali sportowej znajduje się również mała sala, w której
są prowadzone zajęcia fitness. Myślę,
że ważnym dla nas wydarzeniem były
Światowe Dni Młodzieży w 2016 r.
ŚDM miały ważny charakter dla całej
społeczności szkolnej, ze względu na
integrację. Młodzi ludzie przybywający z zagranicy na to fenomenalne
wydarzenie byli zapraszani do domów
rodzinnych naszych uczniów. Była to
okazja do budowy pokoleniowego
doświadczenia, tworzącego i spajającego wspólnotę młodych Polaków.
Wielkim i trudnym doświadczeniem
dla naszego środowiska była wielomiesięczna pandemia. A teraz stajemy w obliczu wojny w Ukrainie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
powstaje w ZSE-Ch oddział przygotowawczy dla młodzieży, która przyjechała do nas z terenów objętych działaniami wojennymi. Naszym głównym
zadaniem będzie stworzenie dla młodzieży z Ukrainy bezpiecznych warunków do nauki oraz poznanie języka
polskiego. Chcemy stworzyć im przyjazne środowisko do pracy w naszej
szkole.

Wielki Czwartek to wspomnienie
ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Ważny
dzień w życiu nie tylko Kościoła,
ale także każdej osoby indywidualnie, każdego Kapłana i każdego
wiernego. Jest to również dzień,
w którym bardziej niż każdego
innego dnia w roku mamy okazję
uświadomić sobie, jak wiele Kapłanom zawdzięczamy.

Życzymy, byście zawsze mieli
pewność wyboru drogi kapłaństwa. Aby wasze powołanie nie
przestało nigdy być dla Was źródłem radości, szczęścia i spełnienia. Nawet w tych niełatwych czasach dla Kościoła, w których przyszło nam zmierzać się z codziennością. Dziękujemy, że uobecniacie nam paschalne wydarzenia,
którymi jest każda Msza święta.
Z serca składamy
serdeczne „Bóg Zapłać!”.

60-lecie szkoły to również okazja do składania życzeń, ale i planowania przyszłości. Czego można życzyć Społeczności Szkolnej przy
okazji tak pięknego jubileuszu?
Myślę, że na przestrzeni dziesiątków lat nasza szkoła na stałe wrosła w krajobraz środowiska lokalnego. Mury ZSE-Ch w Trzebini opuściło wielu absolwentów,
którzy wnosili i wnoszą wkład w kształtowanie oblicza miasta, powiatu, regionu,
a także Polski. Ludzie ci swoją postawą, pracą i działalnością dowodzą tego, że ta
szkoła dała im solidne podstawy zarówno w nauce, wychowaniu, jak i osobistej
zaradności. Byłoby dla nas satysfakcjonujące, abyśmy mogli kontynuować kształcenie uczniów na takim poziomie. Nam nauczycielom należy chyba życzyć zadowolenia z codziennej pracy z młodzieżą, radości, jaką daje rozwijanie możliwości
poznawczych uczniów, rozbudzanie ich wrażliwości i odpowiedzialności. A całej
społeczności szkolnej należy życzyć tego, aby godnie reprezentowała imię szkoły
i dbała o jej honor.

