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S ystem prewencyj ny w rodzinie
Najczęściej odnosimy system wychowawczy
Księdza Bosko do określonych sytuacji czy instytucji
wychowawczych, rzadko łącząc jego podstawowe
zasady z rodziną. Tymczasem to ona właśnie wydaje się
być pierwszym i podstawowym miejscem uczenia się
prewencyjnych zasad postępowania, głównie poprzez
mądre wprowadzanie dziecka w życie. Prewencja
bowiem nie jest niczym innym, jak tylko umiejętnością
przewidywania, wyprzedzania, uprzedzania tego, co
może się zdarzyć, a do czego trzeba być przygotowanym. Nie inaczej było w przypadku św. Jana Bosko,
który zaznał zarówno troskliwej, jak i wymagającej
miłości matczynej, która nie tak szybko zgadzała się na
kompromisy. Doznał zarówno matczynej opieki, ale
i sprawiedliwej oceny tego, co nie było w jego postępowaniu dobre. Był przez nią w ten sposób przygotowywany do życia. Być może zbyt wcześniej musiał
wyjść z domu i usamodzielnić się, ale w tym właśnie
„wyjściu ku samodzielności” tkwi, jak się wydaje, sens
myślenia i działania prewencyjnego, a więc takiego,
które przygotowuje do już osobistego podjęcia odpowiedzialności. Rodzice bowiem muszą być świadomi,
że nie wychowują dziecka dla siebie, ale w tym celu,
aby później było ono w stanie wejść w życie dorosłe
i umieć sobie radzić z problemami, które się będą
pojawiać. Nie uczyni tego ani zaborcza, ani nadopiekuńcza miłość, z którą dzisiaj powszechnie się spotykamy. Powiedziałbym nawet więcej – zjawisko nadopiekuńczości ze strony rodziców staje się dzisiaj „plagą”
w wychowaniu. Przyjmuje ona wiele form: rozpoczyna
się już od zbyt szybkiej zgody na zaspokajanie różnych
dziecięcych „zachcianek”, potem przejawia się w wyręczaniu dziecka w różnych zadaniach, jakie powinno

podejmować (począwszy od dbałości o własny kąt,
wyrzucanie kosza ze śmieciami, pójściem po zakupy...),
nie znosi krytyki postępowania dziecka ze strony
wychowawców, nie mobilizuje do uczenia się i nie
wyciąga konsekwencji z miernych wyników edukacji
szkolnej, obarczając najczęściej winą za taki stan rzeczy
nauczycieli... W przypadku bogatszych rodzin daje
o sobie znać posyłaniem dziecka do szkół prywatnych,
w których ma ono obowiązkowo otrzymywać dobre
noty i mieć zapewnioną promocję. Przyczyn tejże
nadopiekuńczości jest także wiele: najczęstszy model
współczesnej rodziny, jakim jest jedno dziecko, rodzi
stan „drżenia” o jego losy, a tym samym tworzy wokół
niego atmosferę „ochronnego parasola”; przekonanie,
że dziecku powinno być w życiu lepiej niż jego
rodzicom; współczesność z jej nadmiernym dążeniem
do rywalizacji, która w płaszczyźnie wychowawczej
daje o sobie znać przekonaniem, że własne dziecko jest
zawsze najlepsze, najmądrzejsze, najzdolniejsze itp.
Zawsze jednak nadopiekuńczość prowadzi do stanu,
w którym dziecko nie ma żadnych szans na uczenie się
umiejętności wyboru, odpowiedzialności, samodzielności (w przypadkach patologicznych objawia się ona
miłością zaborczą, takim przywiązaniem do dziecka,
które pragnie się mieć zawsze przy sobie, nie pozwalając – w taki czy inny sposób – na jego usamodzielnienie
się, np. na założenie własnej rodziny). O wszystkim
niemalże decydują rodzice, którzy zwykle twierdzą, że
to właśnie oni najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich
dziecka. Jakakolwiek interwencja „z zewnątrz”
(np. wychowawców) jest odbierana jako akt agresji
w stosunku do dziecka, i bywa dość często powiązana
z oskarżeniami nauczycieli i wychowawców o brak
właściwych kompetencji wychowawczych.

„ Pan po słał Mn ie, abym ubo gim n ió sł do brą n o win ę,
więźn io m gło sił wo ln o ść. ” (Łk 4, 1 8)

c. d. n.
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Chór parafialny znów kolędował w Polanie
W dniach 29 i 30 grudnia chór parafialny
przypomniał piękną polską tradycję kolędowania.
Polańskie domy odwiedzili Anna Stępniewska, Anna
Rzeszowska, Małgorzata Majewska, Marcela
Ostrowska, Stanisław Myśliński, Bogusław Borzęcki
oraz ksiądz Damian Kempa przebrani za cygankę,
śmierć, zorro i rockmana z akordeonem.
Dziękujemy za naprawdę niezwykle serdeczne
przyjęcie. Wszyscy chętnie otwierali drzwi i kolędowali
razem z nami. Wspaniale że ci których nie było
przynosili później pieniądze aby nas wspomóc.

Festiwal kolęd w Wołkowyj i
W dniu 20 stycznia w Wołkowyji odbył się XI
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Bieszczadzkie Kolędowanie”. Organizatorem tego dorocznego Festiwalu jest
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana
Kolbego w Wołkowyi i Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Solinie. Rozpoczął się on o godz.
13.30 Mszą św. w kościele parafialnym w Wołkowyi.
A po Mszy św. kościół zamienił się w salę koncertową...
Prowadzący to Lidia Traciak i ks. Maciej Skrzypski.
W skład profesjonalnego jury weszli: 1. Ks. Tomasz
Latoszek, 2. ks. Waldemar Pastuszak, 3. Witold
Orłowski, 4. Anna Sidorska, 5. Lila Różycka. Oceniali
oni zespoły i chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłe
oraz solistów. Konkurs przewidziany jest dla amatorów,
którzy zgodnie z regulaminem zaśpiewać mieli jedną
kolędę tradycyjną oraz jedną pastorałkę. Brano pod
uwagę poziom wokalny uczestników (emisję,
intonację), interpretację (dynamikę, artykulację) oraz
aranżację (śpiew, akompaniament instrumentalny
w wykonaniu uczestników Festiwalu).
Jak co roku posiłek dla uczestników przygotowali
i zasponsorowali właściciele zajazdu Rancho
w Wołkowyi, państwo Danuta i Mieczysław
Wojtanowscy. Fundatorzy nagród to: Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku natomiast
nagrodę Grand Prix - ufundował Proboszcz parafii
Wołkowyja a nagrodę publiczności - p. Mariusz Siuciak.
Na widowni zasiedli zaproszeni Goście: Wójt Gminy
Solina Pan Zbigniew Sawiński i Wójt Gminy Baligród
Pani Agata Pomykała.
Poziom prezentacji był naprawdę wysoki jak stwierdziło
szanowne jury. Widać, że festiwal z roku na rok
naprawdę bardzo się rozwija. Oceniający nie mieli
łatwego zadania i obrady były bardzo burzliwe.
Nasz polański chór pod nazwą zespół wokalno instrumentalny „Don Bosco” w składzie: Bogusław
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Zebraliśmy aż 2100 zł! które zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami przeznaczymy na zakup nagłośnienia
i instrumentów dla chóru. Serdeczne Bóg zapłać za
wasze otwarte serca!
Wspólne kolędowanie ujawniło o wiele więcej talentów.
Chór ma cały czas formułę otwartą i zaprasza
wszystkich lubiących śpiewać w swoje szeregi.
Spotykamy się w czwartki po Mszy świętej i adoracji.
W niedzielę na sumie zapraszamy wszystkich bliżej
ołtarza do wspólnego śpiewu aby ten wybrzmiał
należycie.
Karolina Smoleńska

Borzęcki (z harmonią), Stanisław Myśliński, Marek
Faran (z gitarą), Anna Rzeszowska, Elżbieta Oliwko,
Marcela Ostrowska (z tamburynem) oraz Karolina
Smoleńska również wystąpił na festiwalu.
Zaprezentowaliśmy żywiołowo kolędę „Z narodzenia
Pana” oraz pastorałkę w bluesowym stylu „Kiedyś tam
na ziemię przyszedł Pan”. Nasza pastorałka nie pojawiła
się już w innym wykonaniu więc byliśmy oryginalni!
No i jak stwierdziło później jury obudziliśmy
wszystkich co dało się zauważyć po żywo reagującej
publiczności. Ksiądz Damian dostał szczególne
podziękowania za pełne zaangażowania dyrygowanie
zespołem.
W końcu wyłoniono zwycięzców.
Wśród solistów – dzieci I miejsce zajęła Natalia
Rzeszowska z Czarnej, II miejsce Wiktoria Steciuk
z Czarnej oraz Maria Grzegorzek z Baligrodu, III
miejsce - Aleksandra Tomkiewicz z Czarnej i Maja
Grzegorzek z Baligrodu, wyróżnienie - Zuzanna
Pomykała z Baligrodu.
Wśród zespołów dziecięcych I miejsce przypadło
w udziale zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Berezce
oraz zespołowi Bieszczadzkie Nutki z Baligrodu, II
miejsce scholi z Wołkowyi a III - Alicji Pietras i Elizie
Podstawskiej z Berezki oraz Izabeli Galant, Julii
Sidorskiej i Kindze Błażejewskiej z Wołkowyji,
wyróżnienie otrzymała schola parafialna z Czarnej.
Najlepszą solistką wśród młodzieży okazała się Paulina
Hawko z Górzanki, II miejsce zajęła - Elżbieta Markuc
z Wołkowyji a III miejsce - Kinga Sobiecka z Czarnej.
Jeżeli chodzi o zespoły młodzieżowe I miejsce
wywalczył Chór Kameralny Zespołu Szkół
w Wołkowyi, II miejsce - Bieszczadzkie Wilki
z Górzanki oraz duet: Paulina Szumańska, Maria
Piątkowska z Wołkowyji, na III uplasowało się
Gimnazjum ze Średniej Wsi.
Wśród zespołów dorosłych I miejsce zajął Chór
Parafialny Jankowce - Glinne.
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II miejsce - Zespół wokalno-instrumentalny "Don z narodzenia Pana.
Karolina Smoleńska
Bosco" z Polany. Nagrodę publiczności otrzymała
Zdjęcia: Ks. Adam Chrząszcz, Katarzyna Sobiecka
najmłodsza urocza 6 letnia Karolina Kociuba –
reprezentująca przedszkole z Leska.
Absolutną gwiazdą tegorocznego festiwalu była Izabela
Chrobak ze Starej Wsi k. Brzozowa, która z rąk księdza
proboszcza Adama Chrząszcza odebrała ufundowaną
przez niego Nagrodę Grand Prix. Jury zgodnie
stwierdziło, że Izabela która przepięknie zaśpiewała
i zagrała na flecie poprzecznym zdecydowanie
zaprezentowała wyższy poziom od reszty uczestników.
Czekając na ogłoszenie wyników można było
docenić talent wokalno instrumentalny wójta gminy
Baligród Pani Agaty Pomykały, która zachęcona przez
publiczność dała mini koncert kolęd, co więcej
wciągnęła do wspólnego kolędowania wszystkich
zebranych. I o to przecież chodzi aby wspólnie
pokolędować ciesząc się radością wypływającą

Gminny Turniej Tenisa S tołowego
o " Puchar Wój ta Gminy Czarna"

Zwycięzcami Turnieju zostali:

Kategoria seniorzy:
W sobotę, 9 stycznia 2013 r. został rozegrany I- Jarosław Banasiak
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Wójta II – Ireneusz Kukla
Gminy Czarna”. Miejscem rozgrywek był hala sportowa III – Szymon Sopel
w Czarnej. Zawody zostały zorganizowane przez GDK
w Czarnej, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Czarnej Kategoria szkoła podstawowa (chłopcy):
oraz UKS w Czarnej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. I – Arkadiusz Borzęcki (SP Polana)
9.00 wystąpieniem Pana Jacka Bihuna i Wojtka II – Krystian Szarek
Kowalskiego – sędziów zawodów, którzy po powitaniu III – Konrad Gudzman
wszystkich i wyjaśnieniu celu turnieju, ogłosił uroczyste
otwarcie imprezy sportowej. Rozpoczęcie turnieju Kategoria gimnazjum (chłopcy):
poprzedziło losowanie, które zadecydowało także I – Patryk Pstrąg
II – Tomek Borzęcki (Gimnazjum Polana)
o kolejności rozgrywek.
Do turnieju zgłosiło się 42 uczestników z terenu III – Dawid Koncewicz (Gimnazjum Polana)
gminy Czarna. Turniej rozegrano w systemie
pucharowym do 2 wygranych setów w 4 kategoriach: Kategoria dziewczyny:
seniorzy, szkoła podstawowa chłopcy, gimnazjum I – Paulina Fal
II – Paulina Płocica
chłopcy oraz dziewczęta.
W każdym pojedynku do końca toczyły się zacięte III – Aleksandra Dyrda
rozgrywki o zwycięstwo w turnieju a emocje udzielały
Najlepsi uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wójta Marcina
się nawet doświadczonym graczom.
Rogackiego puchary i dyplomy a pozostali uczestnicy
Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na dyplomy.
wysokim poziomie technicznym, do którego
niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo
przygotowanie uczestników. Podczas zawodów można w turnieju. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - Pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia
co bardzo cieszyło organizatorów - oraz prezentowaną i sukcesów następnym razem!
przez nich postawę fair-play.

Urząd Gminy Czarna. Źródło: www. czarna. pl

4

Wśród Nas nr 4/2013

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

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
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1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Kościele jako
Światowy Dzień Trędowatych. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy
misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami i ofiarami!
2. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca.
3. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać
przed Mszą św. Wszystkich Parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do
licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie eucharystycznym.
4. W nadchodzącą sobotę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej
polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię
przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok,
a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów,
który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
5. Z inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące
służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach.
6. W czwartek będziemy obchodzić wspomnienie św. Jana Bosko. Msza św. szkolna o godz. 9.00,
a po niej spotkanie na świetlicy. Mszy św. wieczornej nie będzie.
7. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Państwu Krystynie i Robertowi
Pisarskim. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Koncewicz Lucynę i Borzęcką Grażynę.
Podaruj 1 % podatku na naszą S zkołę w Polanie.
Zrób to bez jakichkolwiek obaw. Wpłata 1% podatku jest obywatelskim przywilejem. Wynika z obowiązującego
prawa. Gest ten ma poparcie Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Urzędów Skarbowych.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) według
następującego wzoru:

O dokonanej deklaracji prosimy koniecznie powiadomić Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie, 38- 709 Polana 67,
tel. 013 461 90 10, e-mail: szkolapolana@wp.pl
W treści powiadomienia prosimy podać: imię i nazwisko oraz miejscowość i koniecznie Urząd Skarbowy gdzie
został złożony Pit rozliczeniowy.

Serdecznie Dziękujemy!!!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie wraz z rodzicami

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Maria Borzęcka, Maria Skiba.

Solenizantki zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.

