
 Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce  
i śmierci, rozpoczęła się, gdy nadchodził czas, kiedy miał 
być zabrany z tego świata. Idzie On z wielką stanowczo-
ścią. Na samym początku tej podróży Jezus daje się po-
znać przez ogień. Obecność tego żywiołu objawiała Boga 
w Starym Testamencie. Często był to ogień pożerający 
jako wyraz gniewu Bożego oraz sądu i kary. Jezus już na 
początku swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. 
Nie ten, który pożera, niszczy i karze, lecz ten, który 
oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, który 
sprawia, że w człowieku dokonuje się gruntowna prze-
miana. Rozpalenie tego innego ognia dokonało się na 
krzyżu. Teraz płonie on na ołtarzu, kiedy jest sprawowana 
Eucharystia. 
 
 Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od po-
czątku jest ona rozjaśniona ogniem Twojej miłości. Niech 
on rozpali me serce, abym nie ociągał się, lecz chętnie  
i wiernie szedł za Tobą.  

Inny ogień 

26 czerwca 2016 r.  
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 Już od wielu lat, 
pierwszego czerwca, 
Dzień Dziecka w naszej 
szkole połączony jest  
z z imprezami sporto-
wymi, podczas których 
mają miejsce nieco-
dzienne mecze i nie ina-
czej było tego roku. Ale 
po kolei. Najpierw nasi 
trzecioklasiści z gimna-
zjum, kończąc realizo-
wany projekt edukacyj-
ny Czytajmy razem, za-
prezentowali go pozo-
stałym uczniom naszej 
szkoły. A dzięki niemu 
gimnazjaliści mogli 
kształcić swoje umiejęt-
ności pracy w grupie. 
Metoda projektu jako 
metoda aktywizująca 
pozwala jej uczestni-
kom na korzystanie  
z treści wykraczających 
poza nową podstawę 
programową, a także 
poza jeden przedmiot 
szkolny, dając im szero-
ki wachlarz możliwości 
i działania. Chwilę po-
tem, na sportowo, każ-
dy mógł spróbować 
swoich sił w meczach 
piłki nożnej, do których 
zgłosiło się pięć drużyn 
– dwie w kategorii klas 
0-IV SP i trzy złożone  
z osób starszych: uczen-
nice, uczniowie i rodzi-
ce uczniów wraz z nau-
czycielami. Wśród tych 

starszych po końco-
wych gwizdkach okaza-
ło się, że każda z dru-
żyn wygrała po jednym 
meczu, więc należało 
rozegrać mecze dodat-
kowe w skróconym cza-
sie, które ostatecznie 
wyłoniły zwycięzców: 
pierwsze miejsce przy-
padło uczniom, drugie – 
rodzicom wraz z nau-
czycielami, a trzecie – 
uczennicom. Całość 
spotkań miała charakter 
zabawy, choć rywaliza-
cja chwilami była zacię-
ta, gdyż żadna z drużyn 
nie odpuszczała swoim 
przeciwnikom. A było  
o co walczyć; oprócz 
satysfakcji ze zdobyte-
go zwycięstwa i ze 
zmagań z niecodzien-
nym przeciwnikiem 
zwycięzca otrzymał pa-
miątkowy puchar, który 
udekoruje gablotę mi-
strzów. Graczy dopin-
gowali nie tylko zgro-
madzeni widzowie, ale 
także chętni komentato-
rzy, którzy użyczyli 
swojego głosu poprzez 
sprzęt nagłaśniający.  
W międzyczasie, naj-
młodsi mogli pojeździć 
na specjalnie na tę oka-
zję sprowadzonych ko-
niach, pograć w siat-
kówkę, koszykówkę, 
potańczyć Makarenę, 

taniec belgijski, czy po-
silić się kiełbasą z ogni-
ska i słodkim poczę-
stunkiem przygotowa-
nym przez uczestniczki 
projektu Wszystkie sma-
ki pogranicza, gotuj  
z Polanami, a chętnych 
do tych atrakcji czy 
smakołyków nie brako-
wało. I tak, po ponad 
pięciu godzinach świę-
towania, z bagażem mi-
łych przeżyć, opuścili-
śmy teren szkoły. Każ-
dy z pewnością będzie 
miał co opowiadać 
chwaląc się, że imprezy 
polańskie mają swój 
urok.  
       Szczególne podzię-
kowania za organizację 
całych obchodów nale-
żą się p. Dominice Pod-
stawskiej za całościową 
organizację i koordyna-
cję, Radzie Rodziców 
przy Zespole Szkół Sa-
lezjańskich za ufundo-
wanie nagród, p. My-
ślińskim za udostępnie-
nie koni i nadzorowanie 
jazdy, p. Andrzejowi 
Majewskiemu za swoją 
osobę sędziego podczas 
meczów oraz  poszcze-
gólnym nauczycielom 
za nadzorowanie 
uczniów przy pracach 
porządkowych na tere-
nie szkoły.  
 

Radosław Pasławski 
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 11 maja br.  
w naszej szkole odbył 
się Ogólnopolski Kon-
kurs Matematyczny 
„Albus” zorganizowany 
przez Centrum Edukacji 
Szkolnej z siedzibą  
w Warszawie. Wzięła  
w nim udział cała klasa 
III Gimnazjum oraz Mi-
lena Froń z klasy VI  
i Joanna Stępniewska  
z klasy I Gimnazjum. 
Konkurs miał formę te-
stu składającego się z 26 
zadań. Konkurs z mate-
matyki trwał 60 minut. 
Uczniowie w tym czasie 
rozwiązywali zadania  
które zawierały treści  
z obowiązującej podsta-
wy programowej a także 
wykraczające poza pod-
stawę. Wszystkie zada-
nia miały charakter kon-
kursowy, zatem były to 
zadania o zwiększonym 
stopniu trudności. 
 Wszyscy ucznio-
wie biorący udział  
w tym konkursie byli   
wcześniej odpowiednio 
przygotowywani. Zdo-
bywali wiedzę ponad-
programową na lekcjach 
dodatkowych z matema-
tyki, rozwiązywali wraz 
z nauczycielem zadania 
trudne i olimpijskie, 
utrwalali wiedzę z mate-
matyki i dołączali do 
niej wiedzę z klas pro-
gramowo wyższych. 

Przez ostatni miesiąc 
(kwiecień—maj) roz-
wiązywali zestawy za-
dań konkursowych. Pra-
cy, wysiłku, trudu i cza-
su sami uczniowie wraz 
z nauczycielem włożyli 
bardzo dużo, ale wszyst-
ko to się opłaciło. 10 
czerwca dotarły do szko-
ły wyniki, po otwarciu 
koperty nastąpiła wielka 
radość, gdyż na liście 
widniały trzy tytuły lau-
reata i wyróżnienie. Ty-
tuł laureata zdobyły: 
Joanna Stępniewska  
z klasy I Gimnazjum 
(miejsce 2), Nina Smo-
leńska (miejsce 8) oraz 
Marta Stępniewska 
(miejsce 9), obie uczen-
nice z klasy III Gimna-
zjum. Wyróżnienie 
zdobyła Milena Froń  
z klasy VI Szkoły Pod-
stawowej, która upla-
sowała się na miejscu 
12. Należy podkreślić, iż 
Joanna po raz drugi  
w tym roku zdobyła ty-
tuł laureata z matematy-
ki, a po raz trzeci  
w przeciągu 4 lat nauki. 
Joanna konkurowała  
z 907 innymi uczestni-
kami, Milena z 1595 
uczestnikami, Nina  
i Marta z 947 uczestni-
kami. 
Nasze uczennice  zasłu-
żyły na tytuły laureata  
i wyróżnienie, ciężko 

pracowały nie tylko 
przed konkursem, ale od 
kilku lat, nie poddawały 
się, poświęcały czas, 
brnęły z odwagą przez 
meandry matematyki  
i teraz są tego efekty.   
 Joanna Stęp-
niewska pozostaje w na-
szym gimnazjum i nadal 
będzie od nowego roku 
szkolnego zdobywać 
ponadprogramową wie-
dzę z matematyki i brać 
udział w olimpiadach  
i konkursach. Nina, 
Marta i Milena opuściły 
mury naszej szkoły, ale 
ufam, że zdobyta wiedza 
będzie procentować  
w dalszej edukacji i że 
będzie pomnażana i roz-
wijana. 
Bardzo dziękuję naszym 
absolwentkom za współ-
pracę na polu matematy-
ki, za odwagę, za czas 
poświęcony matematyce 
i za otwartość w zdoby-
waniu wiedzy. Życzę 
Wam drogie absolwentki 
samych sukcesów w dal-
szej edukacji. 
Joasiu gratuluję, życzę 
udanych wakacji i wy-
trwałości w zdobywaniu 
wiedzy matematycznej. 
Do zobaczenia we wrze-
śniu :) 
 

Bernadetta Szkarłat  

„Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, 

jak matematyka.” 

Hugo Steinhaus 



XIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Rok C 

1. W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się te-
mat powołania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w czasie odpo-
czynku mamy być świadkami Bożej obecności i działania w świecie? 
Prośmy o siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy  
w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych chrześcijańskich obowiąz-
ków. 

2. Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić 
do wspólnej modlitwy do Jezusowego Serca. Nabożeństwa czerwcowe 
w naszym kościele po Mszy św. wieczornej.  

3. W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspól-
nota. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji całego Kościoła, pa-
pieża, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali 
się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku.  

4. W ostatni dzień czerwca przypadnie czwartek przed pierwszym piąt-
kiem miesiąca. Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, 
pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także  
o nowe i święte powołania. Będzie też możliwość skorzystania z sakra-
mentu pokuty i pojednania.  

5. W sobotę po Mszy Świętej nabożeństwo różańcowe. W niedzielę zmia-
na Tajemnic Żywego Różańca. 

6. Wszystkim, którzy niebawem wyruszą na wakacje, chcemy życzyć bez-
piecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej 
wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy.  

7. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 19.00.  

8. Taca inwestycyjna wyniosła 1831 zł. Dziękuje za złożone ofiary.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

28 VI – św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną  
i wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu Adversus 
hæreses możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijań-
stwo, oraz wykład autentycznej wiary; 

29 VI – święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani dla podkreślenia ich 
wyjątkowych zasług dla Kościoła „Książętami Apostołów”. 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Joanna Stępniewska, Władysława Spólna, Władysław Wierciński, 

Władysław Podstawski, Włodzimierz Mańko, Włodzimierz Krakowski, 

Paweł Hermanowicz, Paweł Buć, Piotr Dzik, Piotr Oskorip, Piotr Pochyła, 

Piotr Karciarz, Piotr Wierciński, Lucyna Koncewicz, Halina Bakalarz. 

 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1900. 


