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WAKACJI CZAS - WARTO POCZYTAĆ I S PĘDZAĆ CZAS RAZEM!
Dla dzieci i młodzieży

Pamiętnik nastolatki
"Nie wiem, czy jestem
normalna...Kapcie
zamiast
glanów? Jacek czy Bartosz?
Miłość do dwóch chłopaków
jednocześnie? Rozlatujące się
przyjaźnie czy zmyślone
problemy? Normalna szkoła
czy
wstrętna
buda?
Dom...wariatów czy kochany
domek? Czy tylko mnie się
takie rzeczy przytrafiają? A Ty nie masz czasem
podobnych kłopotów? Bo może mój pamiętnik jest
także dla Ciebie. Nikt nas przecież lepiej nie zrozumie,
niż my siebie nawzajem!!!" Natka
"Pamiętnik nastolatki" został laureatem konkursu
wortalu literackiego Granice.pl w kategoriach:
"Najlepsza książka dla młodzieży na jesienno-zimowe
wieczory" oraz "Najlepsza książka dla młodzieży na
Gwiazdkę".

Edukacyj na gra
p l an s z o w a
" Kocham Polskę"
Nowa edycja gry na
podstawie bestsellerowej serii
książek dla dzieci i rodziców
„Kocham Polskę”. Znakomicie
łączy funkcję rozrywkową z
walorami edukacyjnymi. To
propozycja dla dzieci oraz rodziców, którzy chcą swym
pociechom przekazać wiedzę o Polsce, jej historii,
tradycji, bohaterach, ważnych wydarzeniach i
miejscach, którzy chcą zaszczepić w nich zalążki
patriotyzmu i miłości do swojego kraju.
Gra rekomendowana dla osób
w wieku od 5 do 99 lat.
Liczba graczy: 2 - 16.
Wydawca: Rafael

Bestseller
Autor: Beata Andrzejczuk
Wydawca: Rafael

„ Tro ska o dziecko jest pierwszym i po dstawo wym sprawdzian em
sto sun ku czło wieka do czło wieka. ” (Jan Paweł II)
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Dzień Dziecka
w Zespole S zkół S alezj ańskich w Polanie

Dnia 31 maja br. w Zespole Szkół Salezjańskich
w Polanie obchodzono Dzień Dziecka, z tej okazji cała
społeczność szkolna udała się do Miejsca Piastowego na
XXVIII Michayland, jak 4,5 tysiąca innych dzieci, które
w tym dniu przyjechały do „Krainy św. Michała”,
by świętować swój dzień.
W Miejscu Piastowym
znajduje się sanktuarium św. Michała
Archanioła i bł. Bronisława
Markiewicza, to właśnie na placu
przed tym sanktuarium zgromadziły
się dzieci, młodzież i ich opiekunowie,
by
wziąć
udział
w Michaylandzie, czyli plenerowej
imprezie, organizowanej corocznie
przez
Zgromadzenie
Sióstr
Michalitek z okazji Dnia Dziecka.
Składa się ona zarówno z części
modlitewnej, jak i rekreacyjnej
i z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością. W tym roku spotkaniu
towarzyszyło hasło „Tu stworzył dom”. Jest to tym
samym nawiązanie do obchodów 100-lecia śmierci bł.
Bronisława Markiewicza - wychowawcy dzieci
i młodzieży, twórcy zakładów wychowawczych, szkół
i warsztatów zawodowych, założyciela zgromadzeń
michalickich, a także patrona gminy Miejsce Piastowe.
W czasie Michaylandu dzieci miały możliwość bliżej
poznać tę postać. Pomocne było m.in. przedstawienie
o bł. Bronisławie, przygotowane specjalnie na tę
okoliczność, napisane przez p. Marcina Kobierskiego,
wyreżyserowane przez s. Robertę Prokopowicz,
a przedstawione przez dzieci i młodzież na początku
spotkania. Potem, podczas Mszy św. ks. Roman Tupaj michalita, nawiązywał do życia i działalności ks.
Markiewicza, co także pozwoliło małym pielgrzymom
przylgnąć sercem do tego wielkiego wychowawcy
i kochającego ojca dzieci opuszczonych i zaniedbanych.
Eucharystii przewodniczył ks. Ryszard Andrzejewski wikariusz generalny CSMA. A całe spotkanie uświetnił
koncert kleryckiego zespołu "Michael". Po wspólnej
modlitwie była wspólna zabawa - w gronie
rówieśników, pod troskliwą opieką dorosłych. Miejsce
Piastowe rozbrzmiewało śpiewem, serdecznym
śmiechem, radosnymi okrzykami i życzliwymi
rozmowami. Atrakcji nie brakowało, jedynie czasu,
by z wszystkiego skorzystać. Mimo ponad dwudziestu
sektorów, dzieci stały w długich kolejkach, by poskakać
czy pozjeżdżać na "dmuchańcach", dosiąść konia lub
wsiąść do samochodzików lub wspiąć się "na ścianę".
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Bardzo chętnie uczestniczyły też w rozgrywkach
sportowych, w zabawach integracyjnych, warsztatach
artystycznych i sztuczkach cyrkowych. Z ciekawością
siadały do policyjnych czy strażackich samochodów,
ochoczo dawały zrobić sobie "makijaż" i ze smakiem
zajadały darmowe posiłki - parówki lub bigos. Atrakcją
tegorocznego "Michaylandu" były niewątpliwie dwie
"ciuchcie", które obwoziły dzieci po drogach, którymi
chodził bł. ks. Bronisław. Jechały pod kościół
parafialny i pod klasztor sióstr michalitek.
Wiele grup odwiedzało także muzeum
misyjne w domu sióstr. Dość duża grupa
dzieci wzięła udział w konkursie plastycznym
i w konkursie na piosenkę o ks. Markiewiczu.
W każdym sektorze dzieci częstowane były
słodyczami, a na koniec wszyscy uczestnicy
Michaylandu otrzymali "koszyk malin". Ten
upominek nawiązywał do wydarzenia z życia
bł. ks. Bronisława, opisanego przez jednego
z jego wychowanków. Otóż ks. Markiewicz
nie ukarał niesfornego wychowanka, tylko
polecił wychowawcy poczęstować go
malinami - "Ten sposób rzadko zawodzi!",
przekonywał. I rzeczywiście tak się stało. Okazana
chłopcu miłość zmieniła jego serce.
Spotkanie w Miejscu Piastowym było radosne,
słoneczne i pełne atrakcji. Warto było tam być!
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim dzięki którym
mogliśmy się tam wybrać, a zwłaszcza: ks. Dyrektorowi
za zorganizowanie wyjazdu oraz Radzie Rodziców za
sfinansowanie kosztów przejazdu – dziękujemy bardzo!

Bernadetta Szkarłat
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Wyniki konkursu matematycznego Geniusz 201 2
W naszej szkole 16 maja 2012 r. odbył się
konkurs matematyczny Geniusz zorganizowany przez
Szkolną Akademię Wiedzy z siedzibą w Warszawie.
Aby wziąć w nim udział należało przez 1/2 roku
szkolnego wykazać się wiedzą i umiejętnościami
matematycznymi i uzyskać na semestr minimum ocenę
dobrą z matematyki. Takich uczniów w szkole jest
wielu, a Ci którzy zdecydowali zmierzyć się z
konkursowymi zadaniami matematycznymi to:
Arkadiusz Borzęcki, Radosław Faran, Karolina Oskorip,
Piotr Wierciński, Nina Smoleńska, Dariusz Oskorip,
Witold Michno, Dawid Koncewicz, Zuzanna Przybylska
oraz Aleksandra Wiercińska. Konkurs miał formę testu
składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania
podanych było 5 odpowiedzi, z których tylko jedna była
prawidłowa. Czas trwania testu był określony przez

Peregrynacj a Krzyża Papieskiego
i relikwii Jana Pawła II, Polana, 05 -06. 201 2 r.
Krzyż, który Jan Paweł II trzymał w dłoniach
w Wielki Piątek 2005 r., podczas swojej ostatniej Drogi
Krzyżowej, nawiedza wszystkie parafie archidiecezji
przemyskiej. Dotarł i także do naszej parafii polańskiej.
W dniach od 02.06. – 04.06 br. odbyły się
rekolekcje, które prowadził ks. Janusz Marszałek,
proboszcz z Cisnej. Były one bezpośrednim przygotowaniem duchowym do przyjęcia krzyża papieskiego
i relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Głoszone
nauki, ogólne i stanowe, wpadały w dusze parafian,
wprowadzały pokój i refleksję.
5 czerwca ok. godz. 17, w asyście ks. biskupa
przemyskiego Adama Szala, ks. Dziekana Andrzeja
Majewskiego,
przybyłych kapłanów i licznie

Wiadomości z Dekanatu Czarna
Zapraszamy na festyn parafialny 21.07.'12, który
rozpoczyna się Mszą Świętą o godz.10.00. Po Niej
różaniec poprowadzi Jan Budziaszek, były perkusista
Skaldów. Ma on dać również świadectwo. Później
nastąpi przejście na stadion, gdzie odbędą się konkursy,
koncerty. Między innymi będzie występ zespołu
Testimonium połączony z ewangelizacją, jak również
konkurs piosenki /jedna religijna, jedna świecka/.
Od 15.07.'12. rozpoczyna się w kościele
parafialnym w Czarnej Jerycho Różańcowe, które
nieprzerwanie trwać będzie do soboty 21.07.'12. W tym
świętym czasie można będzie w każdej chwili włączyć
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Szkolną Akademię Wiedzy i nie można było go
przekroczyć. Wynosił on 60 minut + 10 minut na
sprawy organizacyjne.
Na wyniki tego konkursu czekaliśmy z niecierpliwością,
ale w końcu nadeszły. Na wyróżnienie zapracowali:
Dawid Koncewicz zajmując 46 miejsce w skali kraju,
Arkadiusz Borzęcki plasując się na 47 miejscu w skali
kraju i Aleksandra Wiercińska z 49 miejscem w kraju.
Wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie są wynikami
dobrymi i wskazują na to, iż w naszych uczniach
drzemią spore możliwości i umiejętności. Starajmy się
rozbudzać w nich zainteresowania i pasje, które będą
procentować w kolejnych latach ich nauki a potem
pracy.
http://www. polana. 9com. pl

Bernadetta Szkarłat

„ Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary
w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka. ”
Hugo Steinhaus

zgromadzonych parafian powitaliśmy krzyż i relikwie
bł. Jana Pawła II, a następnie uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy św., której przewodniczył ks.
biskup. Po mszy św., do późnego wieczora, jak
i następnego dnia, poszczególne grupy parafian
modlitwą i śpiewem adorowały krzyż i relikwie. Na
zakończenie tego duchowego „spotkania” z Janem
Pawłem II odbyła się msza św. i pożegnanie krzyża
i relikwii, które w asyście strażaków i parafian
odjechały do parafii Czarna.
Maria Faran, Anna Stępniewska

„ Z bólem odnotowujemy wypadki znieważania Krzyża,
niech peregrynacja będzie wynagrodzeniem za te
zniewagi, również za znieważanie Kościoła, którego
głową jest Chrystus”
kardynał Stanisław Dziwisz

się do adoracji Najświętrzego Sakramentu, modlitwy
i rozważań różańcowych i czuwania.
17.07.'12 w Łopience odprawiona zostanie Msza
Święta i nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie.
22.07.'12 zapraszamy na pielgrzymkę do
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa po
relikwie Św.Rity i udział w nabożeństwie ku Jej czci.
Koszt 60 zł. Zapisy Agnieszki Rzeszowskiej pod tel.
502 340262 lub 134619292.
W dalszym ciągu prosimy o modlitwę o zdrowie
dla ks. dziekana Andrzeja Majewskiego i ojca Jana
Mikruta. Bóg zapłać.
Przekazuje Stanisław Myśliński

4

http://www. polana. 9com. pl

Wśród Nas nr 29/2012

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XV IEDZIELA ZWYKŁA

1. Chrystus wzywa nas do nawrócenia, czyli oddania tego, co „cesarskie cesarzowi, co Boskie
Bogu”. Mimo czasu wolnego nie lekceważmy tego wezwania ani nie odkładajmy go na później.
2. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od
modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od
uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie
nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się – gdzie jest świątynia i o której
godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie
urlopów charakter szczególnego świadectwa.
3. Zapraszam do wyniesienia rusztowań z nowego kościoła Panów: Krakowski Janusz, Pisarski
Jan, Pisarski Robert, Borzęcki Bogdan, Myłek Józef, Konopka Jan, Oskoryp Józef, Oskoryp
Stanisław, Borzęcki Edward, Borzęcki Stanisław, Korżyk Łukasz. Zapraszam w sobotę na godz.
15.00.
4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Korżyk Barbarze i Borzęckiej
Dorocie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Borzęcką Monikę i Chmiel Annę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• w poniedziałek, 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel. Wspomnienie nawiązuje do
klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj
noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny jako znaku zbawienia, ratunku
w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju;
• w piątek, 20 lipca – błogosławiony Czesław, duchowy syn świętego Dominika, od którego przyjął
habit dominikański.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Henryk Zatwarnicki, Kamil Wierciński, Kamil Karciarz, Czesława Krakowska,
Czesława Gazda, Małgorzata Powązka, Daniel Mikrut.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

