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Jedność

Tygodnik parafii
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W tym numerze:
Konkurs plastyczny

2

„Poznaj Jasia”

2

„W świecie łamanej”

3

Mamy laureata!

3

Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej
niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to być z kimś
w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową więź, która w Biblii została
opisana jako bycie jednym ciałem (Rdz 2, 24) lub jesteśmy jedno. Bardzo pięknie jest ona ukazana w Ewangelii.
Jezus mówi, że jako pasterz zna swoje owce, a ich odpowiedzią jest to, że Go słuchają i idą za Nim. Owce, czyli
ci, którzy uwierzyli w Jezusa, przylgnęły do Niego. Pragną więc tworzyć z Nim jedno. Jezus odpowiada na to
pragnienie i obdarza umiłowanych udziałem w swoim życiu. Jest to jedność na wieki, ponieważ nikt nie wyrwie
ich z Jego ręki.
Jezu, Ewangelia pozwala mi usłyszeć Twój głos
i w ten sposób poznać Ciebie i Twoją miłość. Pragnę podążać za Tobą, aby w ten sposób osiągnąć upragnioną
jedność z Bogiem Ojcem.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znają.”
(J 10, 14)

Wśród Nas
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Konkurs plastyczny pt.: ,,I tak zaczęła się Polska”

III miejsce
Hubert Caban

W lutym tego roku , wśród uczniów
polańskiej szkoły ogłoszono konkurs plastyczny pt.: ,,I tak zaczęła się Polska”, który
zorganizowano
w ramach szkolnych
obchodów 1050-lecia
Chrztu Polski. W konkursie wzięło udział
ośmioro uczniów, których prace przedstawiały portrety Mieszka
I, jego żony Dobrawy,
postacie wojów z czasów
piastowskich
a także sceny z Chrztu
Polski. Wszystkie prace zostały wykonane
techniką grafiki, przy
zastosowaniu jedynie

I miejsce—Marta Stępniewska

ołówka czy węgla.
Wykorzystując
tak
skromne środki powstały bardzo ciekawe
prace, oddające klimat
najdawniejszych dziejów Polski, z czasów
dynastii Piastów. Rozstrzygnięcie konkursu
miało miejsce 15.04.br.
Pierwsze miejsce
zdobyła praca Marty
Stępniewskiej, ukazująca scenę udzielania
chrztu Mieszkowi I
przez biskupa Jordana.
Drugie miejsce zdobyła praca najmłodszej
uczestniczki konkursu
– Julii Hermanowicz,
ukazująca piękne dwa
portrety Mieszka I

i Dobrawy. Na trzeciej
pozycji znalazła się
praca Huberta Cabana,
która najwierniej oddaje postać Mieszka I.
Wygranym serdecznie gratulujemy
a Karolinie Oskorip,
Asi
Stępniewskiej,
Kacprowi
Podstawskiemu, Sebastianowi
Koncewiczowi
oraz
Ninie
Smoleńskiej
dziękujemy za udział
w konkursie. Nagrody
dla zwycięzców zakupiono z funduszy Rady
Rodziców przy ZSS
w Polanie, za co serdecznie dziękujemy.
Hanna Myślińska

II miejsce—Julia Hermanowicz

„Poznaj Jasia”, czyli ukryta historia życia każdego z nas

Uczniowie kl. 1
Gimnazjum z banerami
promującymi życie

18.03.br. uczniowie naszego gimnazjum, obecni w szkole
na zajęciach uczestniczyli w konferencji na
temat życia, którą zorganizowała i poprowadziła p. Anna Kucharzyk w ramach programu
„Jaś w każdej
szkole”, który jest edukacyjnym programem

realizowanym
przez
Fundację „Głos dla
życia”. Program kierowany jest głównie do
uczniów
wszystkich
typów szkół, uruchomiony został w roku
szkolnym 2013/2014.
W ramach programu
uczniowie naszej szkoły zapoznali się z rozwojem
człowieka

w okresie prenatalnym.
Obok krótkiego wykładu i projekcji filmu,
każdy uczeń otrzymał
model 10 - tygodniowego dziecka przed
narodzeniem
(tzw.
„Jasia”) wraz z broszurką ukazującą rozwój dziecka przed narodzeniem.
Bernadetta Szkarłat
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„W świecie łamanej” - konkurs plastyczny z matematyki
Uczniowie klasy IV w ramach poznawania figur geometrycznych zostali zaproszeni do udziału
w klasowym konkursie
plastycznym „W świecie łamanej”. Celem
konkursu była popularyzacja,
promocja
i przybliżenie geometrii dzieciom już na
samym początku edukacji w II etapie
kształcenia.
Zadaniem
uczniów
było stworzenie pracy
plastycznej przedstawiającej konkretną sytuację lub obiekt wykorzystując tylko łamaną otwartą lub zamkniętą (w każdym
przypadku dopuszcza-

ło się łamaną zwyczajną i wiązaną). Format
i technika wykonania
prac była dowolna.
Uczniowie na wykonanie prac mieli 3 dni.
Ocenianiu podlegało:
zgodność z tematem,
dobór techniki, estetyka wykonania, samodzielność,
oryginalność i pomysłowość.
Cała ósemka z klasy
IV oddała pracę w wyznaczonym czasie, ale
niestety nie wszystkie
prace spełniały wymagania
konkursowe.
Ostatecznie na wyróżnienie
zasługiwało
sześć prac, a wśród
nich
dwie
(„Wiewiórka”, „Zając
na łące”), które zostały

uhonorowane pierwszym miejscem. Autorzy tych prac to Paweł
Kania i Daniel Galica.
Uczniowie wyróżnionych prac otrzymali
dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Zwycięzcom gratulujemy
pomysłowości
i życzymy dalszych
sukcesów!

I miejsce
Paweł Kania

Bernadetta Szkarłat

I miejsce
Daniel
Galica

Joanna Stępniewska laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej „Olimpus”!
W styczniu br.
w naszej szkole odbyła
się ponadprogramowa
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna
„Olimpus”, która przeznaczona
jest
dla
uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI)
i gimnazjum. Test
olimpiady składa się
z 30 pytań. Zadania
do olimpiady przygotowywane są przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Niewielka część pytań dostosowana jest do programu nauczania danej
klasy. Znaczna większość pytań wykracza

poza program. Naszą
Szkołę
Podstawową
reprezentowały dwie
prace: Daniela Galicy
(kl. IV) i Mileny Froń
(kl. VI), Gimnazjum
reprezentowały 4 prace: Wojciecha Hermanowicza, Aleksandry
Oskorip, Joanny Stępniewskiej (kl. I) oraz
Marty Stępniewskiej
(kl. III). Na wyniki
czekaliśmy z wielką
niecierpliwością ponad
2 miesiące, ale warto
było! Nasi reprezentanci uplasowali się
w pierwszej trzydziestce. Aleksandra Oskorip zdobyła miejsce 29,

Wojciech Hermanowicz 28, Daniel Galica
25, Milena Froń 22,
Marta Stępniewska 20,
a Joanna Stępniewska miejsce 6! - otrzymując tym samym
tytuł laureata. Należy
podkreślić, iż Joanna
miała 2138 przeciwników z całej Polski i by
wybić się i zostać laureatem całe pierwsze
półrocze prowadzona
była indywidualnym
tokiem
nauczania
z matematyki. Zdobywała umiejętności wykraczające poza program nauczania, rozwiązywała
zadania

trudne i złożone. Ale
jak widać ciężka praca,
popłaca! Joanna już po
raz drugi została laureatką olimpiady matematycznej. Tuż po
przerwie egzaminacyjnej Asia rozpocznie
kolejny etap indywidualnego
nauczania
i przygotowania do
następnego konkursu
ogólnopolskiego z matematyki.
Wszystkim gratulujemy
i zachęcamy do dalszego rozwijania zdolności matematycznych!
Bernadetta Szkarłat

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Rok C

Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie
38 - 709 Polana 26A
polana@sdb.krakow.pl
www.polana.9com.pl
Zespół redakcyjny:
ks. Stanisław Gołyźniak,
Karolina i Witold
Smoleńscy.
Skład i oprawa graficzna:
Bernadetta Szkarłat.

1.

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus
porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan Jezus
jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami
i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten
dar,
dziękujmy
za
nieskończoną
miłość
Pana
Boga
i bądźmy Mu posłuszni.

2.

To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę
niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień
Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw
o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa –
Dobrego Pasterza.

3.

W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie
z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

4.

Najbliższa niedziela to już ostatnia niedziela kwietnia. I jak co roku,
według programu duszpasterskiego, jest ona Ogólnopolską Niedzielą
Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach.
Niech nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy
samochodowych wojaży. Datki, które złożycie, przeznaczymy na
wsparcie naszych misjonarzy, zwłaszcza na zakup środków transportu dla nich (organizatorem tego dnia jest Miva Polska – stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu).

5.

W dniu wczorajszym odbyły się w naszej wspólnocie parafialnej
uroczyste obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Bardzo serdecznie
dziękujemy głównemu organizatorowi tych uroczystości na czele
z p. Hanną Myślińską, p. Dominiką Podstawską i p. Marią Faran
oraz osobom zaangażowanym w te uroczystości. Szczegółowe podziękowania zostaną umieszczone w kolejnym numerze naszego biuletynu.

6.

W najbliższą niedziele w naszej wspólnocie parafialnej gościć będziemy małżeństwo, które podzieli się z nami świadectwem swojego
życia i zmagania się z chorobą alkoholową.

7.

Zapraszamy mieszkańców Polany Dolnej do podjęcia prac przy
sprzątaniu placów kościelnych.

W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Robert Pisarski, Bogusława Janiszek, Agnieszka Dobrowolska,
Agnieszka Krakowska, Bartosz Faran, Łukasz Pisarski, Łukasz Domański,
Wojciech Janiszek, Wojciech Zatwarnicki, Wojciech Borzęcki,
Wojciech Mantojfel, Wojciech Hermanowicz, Jerzy Lewandowski.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

