
 Jezus mówiąc o miłość, kilkakrotnie używa słowa bar-
dziej. Czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci? Czy kochasz mnie 

bardziej niż matkę i ojca? Widocznie miłość ma różne stopnie. 
Jezus mówi wyraźnie, że chce, abyśmy Go kochali najbardziej, 
ponad wszystko inne. Nie znaczy to, że nie mamy kochać  
innych. Jezus mówi kochajcie swoją mamę, swojego tatę, swoją 

żonę, swojego męża, swoje dzieci, ale mnie kochajcie bardziej 
od nich, bo jeśli mnie będziecie kochać bardziej, to miłość wo-
bec ludzi będzie wam się udawała, będzie piękna. Żeby kochać 
człowieka, to najpierw trzeba bardziej kochać Boga, wtedy 

prawdziwa miłość do człowieka stanie się możliwa. 

 

 Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest praw-
dziwa miłość, ukazałeś nam to w miłości do swojej Matki  
i do swoich uczniów. Z miłości do nas przyjąłeś krzyż. Prosimy 
Cię, abyś uzdrowił relacje w naszych rodzinach tak, by panowa-

ła w nich miłość. 

2 lipca 2017 r.  

 

W tym numerze: 

Zakończenie r. szkolnego 2-3 

Mistrz rachunków 3 

  

  
„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXV 2017, nr 25 (906)  

Kochać bardziej niż...  

 „Spotkanie z drugim człowiekiem „Spotkanie z drugim człowiekiem   

sprawdza naszą wrażliwość, sprawdza naszą wrażliwość,   

odpowiedzialność, nasze zrozumienie innych.”odpowiedzialność, nasze zrozumienie innych.”  

  

ks. Jan Twardowskiks. Jan Twardowski   
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 W ciągu ostatnich dzie-

sięciu miesięcy zadawaliśmy 

pytania i wyrażaliśmy niepo-

koje, które leżały nam na sercu 

– w ten sposób, podczas Mszy 

św. 23 czerwca, ks. dyrektor 

Jarosław Wnuk opisał pokrótce 

miniony rok szkolny, który był 

naszym udziałem, dziękując 

przy tym wszystkim za ten 

wspólnie spędzony czas. Także 

podczas mszy, w procesji  

z darami, nasi uczniowie zło-

żyli do ołtarza swoje dyplomy 

i puchar; miniaturowy model 

roweru jako symbol wakacji 

oraz Chleb i Wino. Po mszy, 

jak co roku, udaliśmy się na 

świetlicę wiejską, aby obejrzeć 

akademię, w którą zaangażo-

wani byli niemal wszyscy ucz-

niowie polańskiej szkoły. Kon-

feransjerzy skrzętnie prowadzi-

li całą akademię zapowiadając 

poszczególne jej punkty. Po-

przez nich dowiedzieliśmy się, 

że uczniami roku klas młod-

szych zostali: Oliwier Pałka  

z kl. I  oraz Małgosia Michno  

z kl. III, natomiast uczniem  

z najwyższą średnią ocen  

w całej szkole (4,9) i ze 100% 

frekwencją została Julia Her-

manowicz z kl. V. Z kolei,  

z klas gimnazjalnych uczniami 

z najwyższą średnią zostali ko-

lejno Karolina Oskorip z kl. III 

i Wojciech Hermanowicz z kl. 

II. Spośród najmłodszych klas 

najwyższe frekwencje uzyskali 

Roksana Tarnawska z kl. III, 

Marek Hermanowicz i Prze-

mek Łysyganicz-Szczepanek  

z kl. II. Co więcej, klasą roku 

naszej szkoły została kl. V ze 

średnią ocen 4,37. Wszyscy 

zostali nagrodzeni przez ks. 

dyrektora pamiątkowymi dy-

plomami, na które z pewnością 

zasłużyli. W dalszej części 

miały miejsce występy arty-

styczne w wykonaniu naszych 

uczniów. I tak, klasa piąta,  

w nieco już wakacyjnym tonie, 

śpiewała do melodii piosenki 

Hej sokoły, aby ich na lekcjach 

nie pytać, na przerwach nie 

pilnować, czy w dzienniki nie 

wpisywać, choć chwilę póź-

niej, sami zainscenizowali nie-

które lekcje z odpytywaniem 

przy tablicy, tak jak oni sami 

chcieliby je widzieć. A więc,  

w nieco komiczny sposób, od-

powiadali na pytania nauczy-

cieli, że kukułka nie buduje 

gniazd bo mieszka w zegarze 

czy choćby, że po wstąpieniu 

na tron Kazimierz Wielki 

usiadł. Poprzez takie zabawne 

spojrzenie na lekcje, uczeń 

może zdać sobie sprawę, że 

nauka niekoniecznie musi być 

nudna i monotonna, co może 

ich do niej motywować. Wie-

dzą o tym nasi najmłodsi ucz-

niowie, którzy 

chwilę potem, 

przebrani za bo-

haterów z kre-

skówki Smerfy, 

przy wsparciu 

ks. dyrektora  

w roli papy 

Smerfa i przy 

aplauzie zgroma-

dzonych wi-

dzów, tańczyli  

i śpiewali, dobrze się przy tym 

bawiąc. Wracając jeszcze do 

nagrodzonych wcześniej 

uczniów, ich sukcesy są  

w wielkiej mierze zasługą nau-

czycieli, którzy zostali za to 

chwilę potem nagrodzeni me-

dalami i wierszami pod ich ad-

resem. Swoje osobne podzię-

kowania złożyli im także ucz-

niowie kl. III gimnazjum, któ-

rzy żegnając się z naszą szkołą 

dziękowali za ich trud włożony  

w ich wychowanie i nauczanie. 

Chwilę potem, oni sami zostali 

nagrodzeni za zasługi, na które 

nikt wcześniej nie zwrócił 

większej uwagi, a które ich 

charakteryzują. Żeby rozwese-

lić nieco smutna atmosferę to-

warzyszącą pożegnaniom, 

dziewczyny z kl. V SP, II i III 

gimnazjum, przebrane w cow-

boyskie stroje zatańczyły 

wspólny taniec do melodii ze-

społu Rednex – Cotton eye 

Joe, poprzez który zobaczyli-

śmy co to znaczy tworzyć 

zgrany zespół. Pożegnaniom 

nie było końca, gdyż po chwili 

dziękowaliśmy za pracę p. Ma-

rianowi Szutiak i p. Annie Ku-
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charzyk, dla których był to 

ostatni rok pracy z nami. Suk-

cesy uczniów na egzaminach 

są potwierdzeniem, że ich trud 

nie poszedł na marne. Na za-

kończenie uroczystości ucz-

niowie odebrali swoje świa-

dectwa wraz z nagrodami za 

ciężką pracę włożoną w nau-

kę, gdyż wszyscy uczniowie 

otrzymali promocję do klasy 

wyższej, lub ukończyli szkołę.  

       Szczególne podziękowa-

nia należą się p. Dominice 

Podstawskiej za przygotowa-

nie uczniów do aka-

demii, p. Bernade-

tcie Szkarłat za pro-

jekt  

i druk dyplomów dla 

uczniów oraz skom-

ponowanie muzyki, 

uczniom i ks. dyrek-

torowi za występy 

podczas akademii 

oraz rodzicom kl. III 

gimnazjum za po-

częstunek po akademii. 

Radosław Pasławski 

 Z doświadczenia wie-

my, jak wielkie znaczenie ma 

umiejętność poprawnego  

i szybkiego wykonywania 

działań i dlatego w bieżącym 

roku szkolnym 19 czerwca 

zorganizowany został w na-

szej szkole konkursu „Mistrz 

rachunków 2016/2017”. Po-

nadto poprzez konkursy, chce-

my zainteresować uczniów 

matematyką i doskonalić ich 

umiejętności. Jest wiele dzieci 

sprytnych i zaradnych, liczą 

szybko i bezbłędnie i to prze-

de wszystkim ich wyłonić 

miał ten konkurs. 

Tematyka konkursu obejmo-

wała: 

 pamięciowe i pisemne 

dodawanie, odejmowa-

nie, mnożenie, dziele-

nie, potęgowanie  

i pierwiastkowanie liczb 

naturalnych, ułamków 

zwykłych i dziesiętnych 

oraz liczb całkowitych. 

 własności działań mate-

matycznych, 

 kolejność wykonywania 

działań, 

 podzielność liczb. 

Celem konkursu było promo-

wanie oraz popularyzacja ma-

tematyki wśród dzieci i mło-

dzieży, ułatwienie uczniom 

ujawnienia potencjalnych 

możliwości, doskonalenie 

umiejętności szybkiego licze-

nia, rozwijanie umiejętności 

wykorzystywania wiedzy  

i zdolności matematycznych 

w zadaniach o podwyższonym 

stopniu trudności.  

W konkursie brali udział ucz-

niowie klasy V Szkoły Pod-

stawowej oraz uczniowie klas 

II i III Gimnazjum. Każdy 

uczestnik otrzymał kartę za-

wierającą 100 zadań i 45 mi-

nut na rozwiązanie jak naj-

większej ilości zadań. Ucznio-

wie, którzy uzyskali najwięk-

szą liczbę punktów zostali 

zwycięzcami. I tak: tytuł Mi-

strza rachunków 2016/2017 

klasy V wywalczył Paweł 

Kania, a tytuł Mistrza ra-

chunków 2016/2017 Publicz-

nego Gimnazjum Salezjań-

skiego w Polanie zdobyła Jo-

anna Stępniewska.  

Zwycięzcy odebrali pamiątko-

we dyplomy oraz nagrody. 

Gratulujemy i życzymy  

dalszych sukcesów. 

Bernadetta Szkarłat 

Nasi absolwenci 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

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

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza na-
szych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeży-
wanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przema-
wia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca  
i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, 
ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źró-
dłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.  

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

3. Nie wszyscy wyjechali na wakacje. Może znamy jakąś wielodzietną ro-
dzinę, którą należy wesprzeć, fundując wyjazd dziecka na kolonie, obóz, 
wycieczkę czy rekolekcje. Mamy być świadkami miłości miłosiernej, 
niech to zatem będzie nasza odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” i na innym miejscu: „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”.    

4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pra-
cy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transpor-
cie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg 
błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczy-
wać. 

5. W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apo-
stoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dale-
kich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: 
„Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Toma-
szową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze 
niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem 
Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa.  

6. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą 
modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się poma-
gać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom. 

7. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek mie-
siąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłań-
skich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Ko-
munii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystu-
sa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego  
w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej przed 
Mszą św, a wieczorna Msza Święta wynagradzająca z pierwszopiątko-
wym nabożeństwem o godz. 19.00. 


