Rok XXIV 2016, nr 30 (870)

9 października 2016 r.

Dziękujmy Bogu

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak
wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli
jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że
odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest
uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja wiara cię
uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka,
ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo
wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My
też powinniśmy wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do
zbawienia.
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności przychodzę do
Ciebie, aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach.
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa
wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się,
że Jezus milczy. On milczy, ale działa.”
Benedykt XVI
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Historia likwidacji gminnej Szkoły Podstawowej w Polanie
Część 2, (fragment pracy magisterskiej: Monografia Zespołu Szkół Salezjańskich im.
księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Polanie. B.
Michno. Rzeszów 2016).
Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie, po wnikliwej
analizie stanu faktycznego,
uwzględniając wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego, postanowił zaopiniować negatywnie zamiar
likwidacji Szkoły Podstawowej w Polanie wraz z oddziałem przedszkolnym. Minister
Edukacji Narodowej i Sportu
postanowił utrzymać w mocy
zaskarżone przez Gminę
Czarna postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konsekwencją ww. postanowienia było uchylenie
uchwały likwidującej Szkołę.
Niedotrzymanie przez gminę
właściwych terminów, które
zaowocowało negatywą opinią o zamknięciu Szkoły
przesuwało tylko jej likwidację w czasie. Ogólnie było
wiadomym, że rok szkolny
2005/2006 będzie ostatnim
rokiem działalności placówki
jako ośrodka gminnego. Nadal podejmowano wysiłki w
celu utworzenia stowarzyszenia, teraz już w oparciu o wymienione wyżej Stowarzyszenie ”Edukator”. Grupa ak-

tywnie działających rodziców
wraz z nauczycielami i dyrektorem na czele postanowiła utworzyć Zamiejscowe
Koło
Stowarzyszenia
”Edukator”, które w przyszłości miałoby zająć się placówką szkolną. Poczyniono
wiele kroków w kierunku jego utworzenia.
Działalność oświatowa w Polanie opierała się także o
współpracę z parafią. W wyniku rozmów grupy inicjatywnej z proboszczem parafii
ks. Stanisławem Lasakiem
postanowiono zwrócić się z
prośbą o przejęcie Szkoły
przez Towarzystwo Salezjańskie. W ostatnim roku działania gminnej Szkoły władze
gminy zwróciły się do Prowincjała Towarzystwa Salezjańskiego – ks. Tadeusza
Rozmusa, wyrażając chęć
przekazania Szkoły podmiotowi kościelnemu. Władze
salezjańskie wyraziły wstępną zgodę na przejęcie Szkoły.
Realizując dalsze kroki prawne, Rada Gminy w Czarnej
podjęła uchwałę w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej w Polanie z dniem 31
sierpnia 2006 roku i aktem
notarialnym przekazała działkę szkolną wraz z budynkiem
w formie darowizny Zgromadzeniu Świętego Franciszka
Salezego z siedzibą w Krako-

wie. Ze strony salezjańskiej
Inspektor Prowincji Krakowskiej wydał w dniu 16 stycznia 2006 roku Akt Założycielski Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w
Polanie z dniem rozpoczęcia
jej działalności 1 września
2006 roku. Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego – ks.
Tadeusz Rozmus, ustanowił
organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Polanie
Towarzystwo Salezjańskie z
siedzibą w Krakowie. Od tej
pory dla polańskiej placówki
rozpoczął się nowy okres
działalności. …
W czasie wizytacji kanonicznej parafii 5 czerwca 2006
roku ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
zwracając się do ks. Tadeusza
Rozmusa, Inspektora Prowincji Krakowskiej, wypowiedział słowa: „są księża dobrzy, lepsi i najlepsi, tych
najlepszych proszę kierować
do Polany”. Potwierdziły one
zgodę kurii na poprowadzenie przez salezjanów Szkoły
w Polanie, którą czekały
wielkie zmiany. Już w krótkim czasie z publicznej szkoły samorządowej miała stać
się publiczną szkołą katolicką.

Pierwszy rok szkoły salezjańskiej w Polanie.
(na podstawie pracy magisterskiej: Monografia Zespołu Szkół Salezjańskich im.
Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
w Polanie. B. Michno. Rzeszów 2016).

Pierwszym dyrektorem salezjańskiej Szkoły w Polanie
został były dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Świętochłowicach ks. Zenon Latawiec.

Różnica pomiędzy szkołą,
którą dotychczas prowadził, a
tą, do której został skierowany była bardzo duża. Słabo
wyposażone sale lekcyjne,
niewielka ilość pomocy dy-
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daktycznych, brak dostępu do
komputerów i internetu przysparzały wiele problemów nauczycielom. Dyrekcja Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Świętochłowicach
ofiarowała wyposażenie do
pracowni
informatycznej.
Przez kilka dni informatyk,
pan Zbyszek Porębski i ks.
Mariusz Skowron pracowali w
pocie czoła nad ułożeniem i
oprogramowaniem sali komputerowej. Pomocną dłoń podały
także Iwona Machulec i Milena Szołtysek, które układały
dokumenty szkoły oraz dzieliły
się swoją wiedzą i doświadczeniem z ks. dyr. Zenonem Latawcem, bo to on łączył w jednym funkcje dyrektora, sekretarki i księgowego. Zły stan
finansów i mała ilość dzieci
nie pozwoliły na wynagrodzenie dodatkowego etatu w administracji.
Nie tylko braki w wyposażeniu
szkoły były problemem od
wielu lat, ale też stan techniczny budynku przedstawiał się
niezadowalająco. Kontrola sanepidu, która miała miejsce 28
września 2006 roku wykazała
wiele uchybień i braków w budynku szkolnym. Nowy organ
prowadzący Szkołę dołożył
wszelkich starań i od 20 listopada zostały podjęte gruntowne remonty, które trwały ponad
dwa miesiące. Pierwotnym zamiarem było stworzenie właściwego zaplecza sanitarnego i
polepszenie dróg komunikacyjnych (budowa korytarza
wewnątrz budynku). Budynek
modernizowany na początku
lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku wymagał jednak poszerzenia zakresu robót. Ostatecznie remont objął sanitariaty,
części korytarza, salę komputerową, gabinet dyrektora oraz
dwie największe klasy na parterze. W miejscu małego po-

mieszczenia na piętrze, będącego wcześniej pokojem nauczycielskim, powstała nowa
sala lekcyjna. We wszystkich
pozostałych pomieszczeniach
zaplanowano różne prace remontowe, polegające na wymianie okien, grzejników, instalacji elektrycznej, rozebraniu pieców kaflowych, doprowadzeniu wody, montażu
umywalek, wymianie podłóg,
malowaniu pomieszczeń.
Wszystkie te prace odbywały
się pod kierownictwem Józefa
Forystka i Piotra Forystka. Do
tej krakowskiej ekipy włączyli
się rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły i mieszkańcy
Polany. Swoją pomoc zaoferowali również panowie Grzegorz Nieradzik i Andrzej Hanas – mieszkańcy Świętochłowic. Często można było przy
pracy spotkać ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Lasaka,
któremu bardzo zależało na
poprawieniu warunków do nauki. Swoją pomoc przy modernizacji Szkoły zaofiarowały
także matki uczniów. Wzięły
na siebie ciężar uporządkowania placówki po zakończeniu
prac.
W czasie gdy ponad 80-letni
budynek Szkoły był remontowany lekcje odbywały się w
normalnym trybie, jedynie w
czasie największego nasilenia
prac przez dwa tygodnie najmłodsi tj. klasy „0”-III, uczyły
się w domu młodzieżowym
przy plebanii. Aktu poświęcenia odnowionej Szkoły dokonał ks. Inspektor Marek
Chrzan 30 stycznia 2007 roku
podczas uroczystości św. Jana
Bosko.
Dzięki działaniu ks. dyrektora
Zenona Latawca w zakresie
komputeryzacji szkoły i miejscowości, fundacja „Progres
and Business” udostępniła 29
marca 2007 roku terminal „D –
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Star” pod internet. Obsługą
techniczną zajął się Dariusz
Kluz, reprezentant fundacji.
Ksiądz Latawiec zainicjował w
ramach działalności edukacyjnej kursy komputerowe dla
dorosłych, które ukończyło 19
osób. Dało to możliwość nie
tylko szkole ale i całej miejscowości korzystania z sieci
internetowej, której dotychczas
mieszkańcy byli pozbawieni.
Pełna zaangażowania praca w
rozwój polańskiej Szkoły, która wykazywał w ciągu swej
rocznej pracy w Polanie ks.
Zenon Latawiec, znajdowała
także wyraz w pozyskiwaniu
środków na szeroko rozumianą
bieżącą pracę Szkoły. 5 listopada 2006 roku otrzymał z rąk
Prezydenta Miasta Świętochłowice wyróżnienie „Sokoli Laur
imienia Augustyna Świdra”,
nadawane najbardziej zaangażowanym obywatelom, wraz z
nagrodą pieniężną, którą w całości przeznaczył na zakup
sprzętu nagłaśniającego, tak
bardzo potrzebnego Szkole.
Pierwsi absolwenci Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej opuścili jej mury w
roku szkolnym 2006/2007 by
pozostać w tym samym budynku i przejść do Publicznego
Salezjańskiego
Gimnazjum
powstałego 1 września 2007
roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok C

1.

Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże
działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski?
Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc
w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności i wdzięczności pomodlimy się wieczorem w czasie nabożeństwa różańcowego, na które serdecznie zapraszamy.

2.

Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To
wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania papieża Polaka.
Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika
Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej
parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami.
„Bóg zapłać” za składane ofiary.

3.

Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł
II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w
sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym
udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia
po Mszy św.

4.

W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas
Eucharystii w czwartek (13 października) o godz. 9:00. Po Mszy św.
zapraszamy na Świetlicę na śniadanie oraz uroczystą akademię z okazji
DKEN i 10-lecia Szkoły Salezjańskiej w Polanie.

5.

W piątek spotkanie formacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
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11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który
zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
13 X – bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców
Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, „męczennik
konfesjonału”;
15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI
Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”.

