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W  tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się
wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opie-
rając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że
najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązuje-
my wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży
do przestrzegania następujących zaleceń:
1. Zgodnie z  decyzją Episkopatu Polski Biskup
Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od obowiązku

niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do

dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w  podeszłym wieku,

b) osobom z  objawami infekcji (np. kaszel, katar,

podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i  młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy

sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z  dyspensy oznacza, że nieobecność na

Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grze-

chem.

Bliskich osób starszych prosimy o  przekonanie ich, aby
pozostały w  domach i  skorzystały w  tym czasie z  uczest-
nictwa we Mszy świętej za pomocą mediów.
2. Wiernych prosimy, aby w  okresie Wielkiego Postu
korzystali ze spowiedzi w  swojej parafii i  czynili to

w  ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą

świętą. Prosimy o  nieodkładanie spowiedzi na ostanie

dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego

dnia spowiedzi w  parafii, aby poprzez duże zgroma-

dzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jed-

nocześnie od poniedziałku 16 marca br., zawieszamy

działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.

3. Nie organizujemy w  parafiach spotkań formacyjnych
wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Re-
zygnujemy również ze spotkań o  wymiarze międzypara-
fialnym i  dekanalnym.
4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o  cha-
rakterze diecezjalnym, dekanalnym i  parafialnym (np. ple-

nerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni
skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych.
5. Rekolekcje Wielkopostne w  tym roku będą miały in-
ny charakter. Nie będziemy gromadzić się w  kościołach

i  szkołach. Rekolekcje, zaplanowane w  parafiach nale-

ży odwołać. Wszystkich wiernych zachęcamy do

uczestnictwa w  rekolekcjach, które będą w  naszych

mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Be-
skidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej . Szczegółowe informacje podamy na stronie
diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4 niedzieli
Wielkiego Postu.
6. Kapłani i  nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed
rozpoczęciem liturgii oraz przed i  po udzielaniu Komunii
Świętej, powinni dokładnie umyć ręce i  kierować się za-
sadami higieny.
7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania
Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko

decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy

o  podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie

do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących

na rękę.

8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie gło-
wy, bez podawania rąk. Cd. na s. 2.
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Od lipca 2018 r. do końca grudnia
2019 r. z dobrowolnych datków skła-
danych przez sprzątających zebrano
kwotę 3 823 zł.
Zakupiono do naszego kościoła no-

wy Mszał (540 zł), patenę do sprawo-
wania Eucharystii (260 zł)
[październik 2018 r. ] , mop Vileda
(168 zł), dużą puszkę eucharystyczną
na komunikanty (700 zł), Lekcjonarze
„Męki Pańskiej” na Wielki Post (80

zł), Modlitwy eucharystyczne do
koncelebry oraz komplet Lekcjo-
narzy z czytaniami nowego wy-
dania (260 zł), szklane osłony na
świece (148 zł), zapłacono pranie
obrusów (94 zł). W kasie pozo-
stało 1 573 zł. Za wszystkie
ofiary składamy „Bóg zapłać”.
Zadania zakupu i zbiórki pie-

niędzy podjęła się Pani Bożena Bogu-
nia. Rozliczenie wydatków jest

dostępne dla każdego, potwierdzone
paragonami.

Kościelny

KKoommuunniikkaatt BBiisskkuuppaa DDiieecceezzjj ii BBiieellsskkoo--ŻŻyywwiieecckkiieejj
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Ciąg dalszy ze strony 1.

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub
głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy po-
wstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom po-
przez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy
z  napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, moż-
na natomiast podejść do zakrystii i  poprosić o  wodę świę-
coną.
9. Prosimy o  ograniczenie do niezbędnego minimum wi-
zyt w  Kurii Diecezjalnej i  Sądzie Biskupim. Zalecamy
kontakt telefoniczny lub mailowy:
- Kancelaria Kurii: + 48 735 919 267, sekretariat.ku-
ria@diecezja.bielsko.pl
- Wikariusz Generalny: + 48 734 176 646, studenski@ku-
ria.bielsko.pl
- Wydział Duszpasterski: + 48 734 176 644, + 48 734 176
654, duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
- Wydział Rodzin: + 48 734 176 645, duszpasterstwo.ro-
dzin@kuria.bielsko.pl
- Wydział Katechetyczny: + 48 734 176 647, kateche-
za@kuria.bielsko.pl
- Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: + 48 734 176
642, sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
- Sekretariat Biskupa Pomocniczego: + 48 734 176 643,
sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
- Sąd Biskupi: + 48 734 176 652, biuro. sadu@diece-
zja.bielsko.pl
Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w  kan-
celariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii
parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stro-
nach tych parafii oraz na stronie internetowej diecezji.
10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.
11. Liturgie z  udzieleniem sakramentu bierzmowania prze-

niesione zostają na terminy późniejsze.
12. Wiernych, którzy przyjechali z  zagranicy zachęca-
my, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową

i  uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to

wyraz odpowiedzialności i  miłości bliźniego, zwłaszcza

najbliższych w  rodzinie.

Prosimy o  solidarność z  osobami starszymi i  po-

trzebującymi, np. poprzez pomoc w  zakupach. Prosi-

my wszystkich ludzi wierzących o  modlitwę w  intencji

ochrony przed chorobami, a  także o  pokój serc i  łaskę

głębokiego nawrócenia dla każdego z  nas. Dobremu

Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koro-

nawirusa. Módlmy się o  zdrowie dla chorych, tych,

którzy się nimi opiekują, lekarzy i  personelu medycz-

nego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się

o  wygaśnięcie epidemii.

Zgodnie z  Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania
w  naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty
Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i  wojny, zachowaj
nas Panie”.

Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki
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Pierwsze w  tym roku posiedzenie

Duszpasterskiej Rady Parafialnej

w  dniu 05.01.2020 r. rozpoczęły ży-

czenia noworoczne.

Następnie sporo uwagi poświęco-

no finansom parafii. Ks. proboszcz

Józef Sowiński przedstawił informa-

cje dotyczące wpływów w  2019 r. na

konto parafii środków przeznaczo-

nych na pokrycie kosztów malowania

kościoła. W  poszczególnych, przykła-

dowych miesiącach wpłaty te kształto-

wały się w  następujący sposób: do III

2019 r. – 18 850 zł, IV – 9 950 zł, V

– 6 500 zł, VI – 9 820 zł, VII – 22

390 zł, VIII – 9 020 zł. Ogółem do

końca listopada 2019 r. na koncie

znalazło się 100 720 zł zgromadzo-

nych przez parafian na malowanie

świątyni. Ponadto ks.   proboszcz po-

informował, że do 28.12.2019 r. suma

składek zebranych w  kościele to ok.

72  tys. zł a  inne ofiary wyniosły

ponad 165  tys. zł. W  sumie dało to

około 240  tys. zł. W  tym czasie wy-

datki parafii zamknęły się w  kwocie

ponad 230  tys. zł. Złożyły się na

nie  m. in. : spłata debetu z  roku 2018

(29  tys. zł) wpłata dla kurii diecezjal-

nej w  Bielsku – Białej (ok. 16  tys.

zł), opłaty za wywóz odpadów

z  cmentarza (9,5  tys. zł), wy-

konanie witraża bł. ks.   Michała

Sopoćki (7 400 zł), zakup ży-

randola (24  tys. zł), malowanie

kościoła (81   tys. zł) i inne, np.

kupno opału, ubezpieczenie,

opłaty za prąd, wodę i  telefon,

zakup niszczarki do dokumen-

tów i  puszki na komunikanty, wpłaty

do ZUS (łącznie ok. 30  tys. zł). Na

początek stycznia 2020 r. niewypłaco-

ny był jeszcze remont instalacji elek-

trycznej. Na parafialnym koncie

znajdowało się około 25  tys. zł. Po-

nadto parafia posiada dwie lokaty po

20  tys. zł każda.

Pozostając przy tematach ekono-

micznych, ks.   proboszcz przekazał

informację, że Kuria Bielsko – Ży-

wiecka pozyskała z  Ministerstwa Kul-

tury i  Dziedzictwa Narodowego grant

na remonty zabytkowych obiektów

w  naszej diecezji. Wśród nich znala-

zły się środki na nasz zabytkowy ko-

ściół w  wysokości 2 417 000 zł, z  tym

że parafia powinna wnieść wkład

własny w  wysokości ponad 400  tys.

zł. Środki na kolejne raty tego wkła-

du będą gromadzone podczas zbiórek

do puszek przy kościele.

W  dalszej części zebrani zastana-

wiali się nad lepszą organizacją

sprzątania kościoła i  urządzaniem je-

go wystroju w  celu podniesienia este-

tyki. Tradycyjnie sporo uwagi

poświęcono problemowi odpadów na

cmentarzu. W  tym kontekście poin-

formowano, że zostało przygotowane

pismo do Wójt Gminy Wieprz

z  wnioskiem o  przejęcie cmentarza

parafialnego w  Nidku przez gminę.

W  dalszej części spotkania ks.   J.

Sowiński przedstawił plan inwestycji

na bieżący rok. W  pierwszej kolejno-

ści planuje się założenie paneli foto-

woltaicznych, które pozwoliłyby

parafii na obniżenie kosztów energii

elektrycznej, gdyż kościół korzysta

z  prądu wg. taryfy przemysłowej, co

jest bardzo drogie. Parafia przymie-

rza się także do wykonania schodów

wejściowych do kościoła. Obecnie

zbierane są oferty od potencjalnych

wykonawców tych robót. Zebrani su-

gerowali, by szczególną uwagę zwró-

cić na to, by były one bezpieczne,

przede wszystkim - nie śliskie i trwa-

łe, np. granitowe. Konieczne jest tak-

że ocieplenie z  zewnątrz frontowej

ściany kościoła. Padła w  tym kontek-

ście propozycja wykonania audytu

energetycznego naszej świątyni.

Spotkanie zakończyła wspólna mo-

dlitwa i  błogosławieństwo ks.   pro-

boszcza. (iż)

RRookk 22001199 ww   lliicczzbbaacchh
Wzorem wielu minionych lat, i  na ko-
niec roku 2019 ks.   proboszcz Józef
Sowiński podsumował minione 12
miesięcy w  życiu naszej wspólnoty
parafialnej. Poniżej przedstawiamy
kilka istotnych danych liczbowych do-
tyczących szeroko rozumianego dusz-
pasterstwa.
Jak poinformował ks.   J. Sowiński,

w  2019 r. ochrzczono w  naszej parafii
18 dzieci (w  roku 2018 – 22, 2017 –

11, 2016 r. - 17). Na cmentarz odpro-
wadziliśmy w  tym czasie 22 parafian
(rok wcześniej było 11 pogrzebów,
w  2017 - 12 pogrzebów, a  w  2016 r. –
10). – Prawie wszystkie osoby były

przygotowane na odejście poprzez sa-

krament namaszczenia chorych i   Ko-

munię świętą. To warto podkreślić –
zaznacza ks.   J. Sowiński. - Z  drugiej

strony po raz pierwszy mieliśmy taką

sytuację , że chrztów było mniej niż

pogrzebów - dodawał.
W  2018 r. zawarto w  naszym ko-

ściele jedynie 4 śluby (w  2018 r. - 6,
w  2017 r. było ich 5, w  2016 r. - 7).
Z  kolei zapowiedzi w  2019 było roku
10. Jeśli chodzi o  Komunie święte
rozdzielono ich w  2019 roku 26 tysię-
cy (w  2018 r. było to 29  tys. Komunii,
w  2017 r. – 26  tys. , a  2016 – 27  tys. ).
(opr. red. )
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Po dłuższej przerwie powracamy do

publikowania fragmentów Kroniki

parafialnej. Zapraszamy do lektury.
Rok 1958 nie przyniósł nic nowego

poza wichurą huraganową, która dużo
szkody w  dachach i   drzewach spowo-
dowała, coś jak podgórski halniak.
W  roku 1959, początkiem kwietnia (8)
X. Adam Jan Nowak przeprowadził
u   notariusza Opidowicza w  Wadowi-
cach kontrakty kupna i   sprzedaży
2, 9  ha gruntu za lasem (reszta tamże)
w  cenie od 25 000 zł do 28 000 za
1   ha; pokupili Jan Niedziela , Ant(oni)
Matusiak spod Krzyża, Syty Fr(anci-
szek) z   żoną Anną, Stanisław Kaspe-

rek z   żoną Stanisławą i   Julia
Romańczyk z   mężem Antonim. W  su-
mie uzyskano 73 ½   tys. złotych.
Nb. w  pieniądzach i   z łotym zegarku

Józefa Kadamusa i   X. Jana Nowaka
z   kasy podręcznej troje osób skradli
z   plebanii , z   kasy podręcznej w  biały
dzień końcem maja 1958 r. sumę po-
nad 6000 zł. W  tymże r. 1958 okradli
kilkunastu Xięży w  kilku powiatach na
wielki sumy, raczej kościelne (70 –
80  tys. w  pewnych parafiach) i   choć
jedną z   band złodziejskich nakryto
i   s iedzą w  więzieniu, z   tego żadna ko-
rzyść nie wynikła dla okradzionych.
Wielka to była plaga na duchowień-

stwo, daj Boże , by się nie powtórzyła.
W  1959 r. ważnym wydarzeniem dla

parafii są po prawie 10-letniej prze-
rwie misje par(afialne) w  czasie od
28/4 – 3/5 włącznie , które poprowa-
dził z   gorliwością , umiejętnie , choć
młody ks.   Kazimierz Jekiełek (rodem
z   Osieka) ze Zgrom. XX Pallotynów,
ujął sobie serca wiernych, jak rzadko
kto z   księży. Należne podziękowanie
za uczynność przesłało się też do P. T.
X. Prowincjała.

Ponieważ w  br. zbliża się /… / Wi-
zytacja Kanoniczna, od początku roku
X. Adam J. Nowak ofiarował całość
dochodu z   kolekty 7  tys. zł na zakup

wielu przyborów do służby Bożej. Za-
kupił nowy w  czerw(onej) skórze
mszału i   X. Arcybiskupa (800 zł), dał
zrobić Siostrom Karmel( itankom) (na
Kopernika) za cenę 3600 zł kapę
czarną i   parę kapturków zielonych,
piękną albę z   koronką ręcznej roboty,
obrus (też ręczna robota z   koronką)
i   kilka sztuk bielizny drobnej, w  tym 6
humerałów w  cenie 2600 zł. Co bra-
kuje pieniędzy, tacka musi pokryć,
lecz parafianie na ogół najwięcej na
Kościół żałują. A le wiem, jak sprawa
dalej się potoczy z   domaganiem się ze
strony pewnych osób z   Komitetu Bu-
dowy Szkoły, bo „ oficjalnie” upo-

mnieli się u   X. J. Nowaka, by
w  porozumieniu z   N. Kurią Biskupią
sprzedał lub ofiarował pod teren
szkoły ok. 78 arów obecnego pastwi-
ska tuż przy ogrodzie i   stodole ple-
bańskiej. Ponieważ interpelowany
ks.   Dziekan Prałat L. Prochownik
stanął na stanowisku odmownym
(wszak to rezerwowy grunt na utrzy-
manie proboszcza), to nawet dwukrot-
na interwencja Posła z   powiatu P.
Szatkowskiego nie pomoże i   trzeba
będzie stawiać szkołę na zaplanowa-
nym gruncie szkolnym vis a   vis nowe-
go cmentarza. Twierdzą, że pobliskie
2 cmentarze bardzo brużdżą szkole ,

lecz trudno; nie ma już absolutnie ni-
gdzie gruntu do odstąpienia; nikt naj-
lepszej, najbliższej parceli nie
odsprzeda dobrowolnie . W  czerwcu
na zatwierdzonym już w  przeszłym ro-
ku planie rozpoczynają wykop pod
fundamenta; gdyby tego nie uczynili ,
ogromna subwencja państwowa ok. 1
300 000 przepadłaby z   kretesem.

Odnośnie uzupełnień bielizny, zna-
lazła się hojna ofiarodawczyni, która
dała wykonać piękny obrus do wiel-
kiego ołtarza (ręcznej roboty koronka)
Anna Kasperek ż . Józefa.

Odnośnie nowej szkoły, ogół para-
fian łącznie z   komitetem Cd. na  s.   5 .
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Ciąg dalszy ze strony 4.
budowy zrozumiał bezcelowość starań
o   inne miejsce pod szkołę . Niemal ca-
ły czerwiec i   dalej w  lipcu pracują
przy zakładaniu fundamentów.

Poświęcenie kamienia węgielnego
odbędzie się w  lipcu łącznie z   obcho-
dem 15 – lecia oswobodz(enia) Polski .

Wobec nadchodzącej we wrześniu

br. 1959 r. wizytacji kanonicznej wy-
datki nadal rosną na wiele uzupełnień
i   remontów głównie w  próchniejącym,
obdrapanym starym kościółku z   1331
r. Instalacja elektryczna w  kościele
dwunasty rok używana psuje się nie-
stety. , zdaje się , że na nowo ją trzeba
przeprowadzać kosztem paru tysięcy
(rurki blaszane elektryzują, grozi

ogień). Skąd wziąć grosza, nie wia-
domo, bo parafianie mocno będą na-
dal obciążeni przez budowę szkoły.

Pod tym zapisem w  Kronice na-
szej parafii znajduje się adnotacja, że
dnia19.09.1959 r. Kronikę obejrzał
podczas wspominanej wyżej wizytacji
ówczesny Arcybiskup Metropolita
Krakowski Karol Wojtyła.

ŻŻyycciiee ppaarraaffiiii ww   ffoottooggrraaffiicczznnyymm sskkrróócciiee
Było wszystko, co w  sporcie być powinno! Walka do końca, mnóstwo emocji, radość zwycięzców i  determinacja. Za

nami I  Turniej Halowy w  Piłce Nożnej o  Puchar Dziekana Dekanatu Andrychów (14.12.2019 r.) W  rozgrywkach

zorganizowanych w  Targanicach przez ks.   Sebastiana Otworowskiego zmierzyło się 18 ekip. W  grupie ministrantów

zwyciężył zespół z  Zagórnika. Drugie miejsce zajęła nasza drużyna z  Nidku, a  brąz przypadł ministrantom z  Wie-

prza. Wśród lektorów zwyciężyła ekipa z  Sułkowic-Bolęciny, która w  finale pokonała reprezentantów parafii

w  Wieprzu. Trzecią lokatę wywalczyła ekipa z  Gierałtowic. Wszystkim gratulujemy, naszym zawodnikom w  szcze-

gólności dziękujemy za moc emocji!

6 stycznia, w  Trzech Króli do naszej

świątyni zawitały poprzebierane za

postacie biblijne dzieci, które w  pre-

zbiterium towarzyszyły księdzu pro-

boszczowi podczas całej Mszy św.

o  godz. 11.00. Po Eucharystii odbyło

się misterium przygotowane przez

młodzież i  panie katechetki: Annę

Karcz i  Jadwigę Lachendro. Była

wspólna modlitwa i  śpiewanie kolęd.

Dziękujemy!Fot.: K. Kolasa

FFoott.. :: AA.. SSzzllaaggoorr
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ŻŻyycciiee NNiiddkkuu ww ffoottooggrraaffiicczznnyymm sskkrróócciiee
-- ssppeekkttaakkll ii wwyyssttęęppyy ww nnaasszzyymm WWDDKK

5 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury wystawione zostały Jasełka Bożonarodzeniowe przez chórzystów chóru

"Magnolia" wraz dziećmi i młodzieżą. Autorką tekstów i reżyserem spektaklu była Maria Ciuś. Następnie na scenie

zaprezentował się zespół "Nidecky" z repertuarem kolędowym, a także Orkiestra Dęta OSP z wiązanką świąteczno-

noworoczną. Wszyscy byli nagradzani gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność z całej okolicy.

Fot. K. Wysogląd

ŻŻyycciiee ppaarraaffiiii ww ffoottooggrraaffiicczznnyymm sskkrróócciiee -- PPaasstteerrkkaa AA..DD..22001199
Fot.: A. Mejza
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GGeennddeerr ww   pprraakkttyyccee.. SSzzwweeddzzkkiiee pprrzzeeddsszzkkoollaa::
cchhłłooppccyy cchhooddzząą ww   ssuukkiieennkkaacchh,, ddzziieewwcczzyynnkkii mmuusszząą kkrrzzyycczzeećć

W obliczu wyzwań współczesnego świata

Równość, różnorodność, tolerancja
i  wolność – pod takimi hasłami trwa
ofensywa ideologii gender wspierana
przez potężne siły finansowe oraz po-
lityczne. Co realnie kryje się za tymi
hasłami? Chcemy Państwu to  poka-
zać. Ocenę zostawiamy naszym Czy-
telnikom. To Państwo zdecydujecie,
czy takiej przyszłości chcecie dla
swoich dzieci i  wnuków.

Dziś przykład na to, jak wygląda
ideologia gender w  praktycznym wy-
miarze prosto ze Szwecji. Co ważne,
szwedzki model wychowawczy opisał
„New York Times” (NYT), czyli jed-
no najbardziej lewicowych czasopism
na świecie. Przeczytajcie Państwo
i  oceńcie.

NYT pokazuje przykład z  przed-
szkola na południu Sztokholmu. Na-
uczyciele uznali, że z  dziećmi jest
„coś nie w  porządku”: chłopcy zacho-
wywali się głośno, a  dziewczynki były
spokojniejsze i  chciały, by brać je na
ręce. Stwierdzono, że to zachowania
zgodne z  „tradycyjnym podziałem
płciowym” - i  wszczęto przeciwdzia-
łania. Zabrano z  pokoju zabaw
wszystkie samochody i  lalki. Chłop-
com nakazano bawić się w  kuchnię,
dziewczynkom głośno krzyczeć
„nie!”.

To nie wyjątek, ale ogólnokrajo-
wa norma. Jak informuje NYT,

szwedzki rząd wydał wytyczne dla
wszystkich nauczycieli, by „przeciw-
działali tradycyjnym rolom płciowym
i  płciowym wzorcom”. Nawet ta lewi-
cowa gazeta nie waha się nazwać tego
wprzęganiem opiekunów w  rolę „spo-
łecznych inżynierów”. Jak czytamy
w  NYT, w  szwedzkich przedszkolach
nie mówi się do dzieci „chłopcy
i  dziewczynki”. Zamiast tego mówi

się „przyjaciele” lub
woła dzieci po imie-
niu. Zabawy organizu-
je się tak, by dzieci nie
dzieliły się podług
płci. W  roku 2012
wprowadzono nawet
neutralny płciowo za-
imek „hen”, który po-
wszechnie się przyjął,
przenikając do co-
dziennego języka.

Według badania
opublikowanego w  ubiegłym roku
w  „Journal of Experimental Child
Psychology” wychowanie w  „neutral-
nych płciowo” przedszkolach jest do
pewnego stopnia skuteczne i  sprawia,
że dzieci rzeczywiście porzucają nie-
które zachowania. Badacze nie wy-
kryli jednak żadnej różnicy
w  „zwracaniu uwagi na płeć” przez
dzieci, uznając, że może to mieć pod-
łoże genetyczne.
Zdaniem NYT część nauczycieli ze

szwedzkich przedszkoli jest sfrustro-
wana, bo ich praca w  dużej mierze
idzie na marne. Dzieci podczas zajęć
są wprawdzie nauczane płciowej neu-
tralności, ale i  tak „chłoną stereoty-
py” z  innych źródeł – billboardów czy
bajek. - One przynoszą ze sobą tak

wiele , cały świat. Nie jesteśmy w  sta-

nie tego zatrzymać – ubolewa jedna
z  nauczycielek.

Eksperyment rozpoczął się w  ro-
ku 1996 z  inicjatywy dziennikarza in-

teresującego się antropologią
i  genderyzmem, Ingemara Gensa.
Wprowadzono go najpierw w  kilku
placówkach. Jak podaje NYT, chłopcy
musieli masować stopy innych chłop-
ców, a  dziewczynki – chodzić boso po
śniegu i  głośno wydzierać się przez
otwarte okna. Jak tłumaczy w  rozmo-
wie z  NYT Gens, „staraliśmy się
edukować chłopców w  tym, co potra-
fią już dziewczynki – i  vice versa”.
Jak dodaje, nie przejmował się zarzu-
tami o  indoktrynację dzieci, uznając,
że „wychowywanie to zawsze indok-
trynacja”.
Później eksperyment rozszerzano.

Nauczyciele musieli na przykład
oglądać nagrania wideo ze swojej
pracy, by sprawdzać subtelne różnice,
z  jakimi podchodzą do dzieci odmien-
nej płci. Odkryto na przykład takie
„błędy”, jak używanie w  stosunku do
dziewcząt bardziej złożonych zdań.
W  roku 1998 wydano rządowe rozpo-
rządzenie, nakazując przedszkolom
wspomniane już zwalczanie tradycyj-
nych wzorców płciowych oraz „za-
chęcanie dzieci do wychodzenia poza
ograniczenia stereotypowych ról
płciowych”. To, w  jaki sposób po-
szczególne przedszkola realizują te
wytyczne, zależy od dyrekcji.

NYT wskazuje, że w  Szwecji po-
jawia się też krytyka tego modelu.
Przykładowo prawicowa Partia De-
mokratów zapowiadała w  roku 2014
powrót do normalności, ale nie udało
jej się tego zrealizować. Dziennik cy-
tuje też znaną szwedzką publicystkę
i  matematyk, Tanję Bergkvist, według
której wielu Szwedów jest niezado-
wolonych z  rządowej linii, ale po pro-
stu „boi się” publicznie ją
skrytykować. - Nie chcą być postrze-
gani jako przeciwnicy równości. Nikt

tego nie chce – mówi Bergkvist. (. . . )
Cd. na   s .   8.



"Nidecki Dzwon"

wydawca: Parafia Świętych

App. Szymona i  Judy Tadeusza

w  Nidku pismo parafialne,

nakład 200 egz.

Adres: Nidek św. Jana Pawła II 5,

34-122 Wieprz, tel. 33 875 58 51,

e-mail do redakcji:

tygodnikparafialny@gmail.com

Nidecki Dzwon

8

GGeennddeerr ww   pprraakkttyyccee.. .. ..
Ciąg dalszy ze strony 7.

We wzmiankowanym na początku
tekstu przedszkolu uczy się 3-letni Ot-
to. Ubiera się w  spódniczki, bo lubi
ich wygląd. Jego matka tłumaczy, że
nie zamierza mu mówić, iż chłopcy tak
się nie ubierają.
Inny przykład to 2-latka, która była

bardzo spokojna i  lubiła czystość.
W  przedszkolu nauczono ją być gło-
śną, krzyczeć, brudzić się i  bałaganić.
- W  ten sposób przezwyciężono

w  dziecku płciowe stereotypy - mówi
z  dumą nauczycielka. (źródło:
nytimes.com, pcha24.pl)

Osoby, które podejrzewają u  siebie
koronawirusa, mają konkretne obja-
wy: wysoką gorączkę, kaszel, dusz-
ności i  problemy z  oddychaniem
i  w  ostatnich 14 dniach przebywały
za granicą w  rejonach występowania
wirusa lub miały bliski kontakt z  taką
osobą, powinny skontaktować się
z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w  Wadowicach (ul.
Teatralna 2, www.pssewadowi-
ce.wsse.krakow.pl) albo zgłosić się na
najbliższe oddziały zakaźne. Najbliż-
sze dla powiatu wadowickiego oddzia-
ły zakaźne znajdują się w  nw.
szpitalach:
1. Szpital św. Anny w  Miechowie,
ul. Szpitalna 3, tel. 41 382 02 69
2. Szpital w  Myślenicach, ul. Szpi-
talna 2, tel. 12 273 03 55

3. Szpital Uni-
wersytecki w  Krakowie, ul. Jakubow-
skiego 2, 12 424 70 00
4. Szpital w  Proszowicach, ul. Ko-
pernika 13, 12 386 51 00 (źródło in-
formacji: powiat.wadowice.pl)
Jeśli niepokojące objawy nie wystę-
pują, ale osoba wróciła z  kraju, gdzie
występują przypadki zarażenia koro-
nawirusem, powinna obserwować
przez 14 dni stan swojego zdrowia.
Eksperci apelują także, aby w  przy-

padku podejrzenia nie podróżować
środkami komunikacji publicznej, nie
udawać się też na izbę przyjęć zwy-
kłego szpitala, oddział ratunkowy
i  nie odwiedzać lekarza rodzinnego,
bo możemy stanowić potencjalne źró-
dło zagrożenia. Postępować zgodnie
z  zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Zachowujmy ostrożność, ale

i  spokój. Panika jest złym doradcą.
Na koniec jedno przypomnienie

i  jeden cytat. Rozważmy je i pamię-
tajmy, że przez całe wieki, gdy wybu-
chały epidemie, katolicy zachowywali
się tak samo: szukali ratunku w Bogu.
- W  1576 roku w  czasie wielkiej
zarazy ówczesny arcybiskup
Mediolanu św. Karol Boromeusz nie
zakazywał Mszy św. , bo wiedział, że
to najlepsza ucieczka dla nas
wszystkich. To właśnie on, idąc boso
ze sznurem pokutnika na szyi,
poprowadził osobiście ulicami miasta
trzy procesje przebłagalno-pokutne
w  intencji ustania epidemii.
- Ojciec Pio: Świat mógłby istnieć
nawet bez słońca, ale nie może istnieć
bez Mszy Świętej.

PPrrzzyyppoommiinnaammyy!!




