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Ś WIĘTY JAN B OS KO
Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w małej wiejskiej
miejscowości Becchi koło Turynu, w ubogiej rodzinie piemonckich rolników Francesca i Margerity Occhiena. W roku
1817 zmarł jego ojciec Francesco i Jan był wychowywany
przez matkę. Od lat chłopięcych pragnął zostać księdzem.
Jednakże wcześnie musiał podjąć pracę, aby w ten sposób
pomóc matce w ich utrzymaniu, dlatego z tego względu
dopiero w wieku 15 lat mógł rozpocząć naukę. Korzystał
najpierw z prywatnych lekcji łaciny i podstawowych
przedmiotów u proboszcza w Morialdo, a od roku 1830 był
uczniem publicznej szkoły w Castelnuovo.
W roku 1835 Jan został przyjęty do seminarium duchownego
w Chiesi, gdzie spotkał się ze świątobliwymi kapłanami,
jednym z nich był św. Józef Cafasso i od niego najwięcej
skorzystał w przygotowaniu się do kapłaństwa. Jan Bosko
otrzymał święcenia kapłańskie w czerwcu 1841 roku i od
początku z wielką gorliwością zaczął spełniać swoje
obowiązki duszpasterskie. Przede wszystkim zwrócił uwagę
na młodzież męską. Już w jesieni 1841 roku założył w
Turynie oratorium, czyli świetlicę młodzieżową pod
patronatem św. Franciszka Salezego w celach katechetycznych, jak i rekreacyjnych. Ksiądz Jan poprzez to oratorium
troszczył się także o warunki pracy i życia młodocianych
robotników i rzemieślników, organizował im kursy dokształcające (H. Fros), uczył katechizmu, sztuki pisania i czytania,
zakładał różnego typu szkoły, dla bezdomnych i internaty.
Wychowanie młodzieży oparł na rozumie, religii i przyjaźni.
Młodzieży stawiał tylko jedno wymaganie: "Róbcie, co
chcecie, ale tylko nie grzeszcie". W latach 1844-1846 był
kapelanem w żeńskim schronisku św. Filomeny, jednocześnie
opiekując się swoim oratorium. Dzieło ks. Jana Bosko coraz
bardziej rozrastało się, wiele było młodzieży podopiecznej,

dlatego też nasz Patron założył w roku 1859 męskie
zgromadzenie (salezjanie), którego oficjalna nazwa brzmi:
Towarzystwo św. Franciszka Salezego, co oznacza, że
należący do zgromadzenia powinni naśladować swojego
patrona w dążeniu do świętości oraz naśladować go w
głoszeniu Ewangelii, w pracowitości, dobroci i łagodności.
Posłannictwo salezjańskie, według wskazań założyciela,
polega na podejmowaniu różnego rodzaju działalności
apostolskiej, zwłaszcza wśród młodzieży biednej i opuszczonej. Ksiądz Jan Bosko kierował, się w pracy słowami Pisma
Świętego: "Daj mi dusze - resztę zabierz". W zakładach
salezjańskich ks. Jan wprowadzał atmosferę życzliwości,
zaufania, wyeliminował kary fizyczne, popierał sport,
ukazywał wychowankom ideał świętości, do której wszyscy
mają zmierzać. Swoim duchowym synom (salezjanom)
zostawił w testamencie polecenie: "Praca, praca, praca". W
roku 1872 powstało Zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki (salezjanki). Celem zgromadzenia są prace
apostolskie na placówkach wychowawczych (żłobki,
przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, kursy różnych
typów, internaty, kolonie, szkoły wyższe), także misje. W
celu wspomagania obu zgromadzeń zakonnych ks. Jan Bosko
powołał w roku 1876 dla osób świeckich Pobożny Związek
Pomocników Salezjańskich.
Ksiądz Jan Bosko, pełen zasług i w opinii świętości
odszedł do Pana 31 stycznia 1888 roku w Turynie.
Beatyfikował go w roku 1929 i kanonizował w pięć lat
później papież Pius XI, nazywając św. Jana "księciem
wychowawców". Święty Jan Bosko jest patronem
wychowawców katolickich, także patronem terminatorów
różnych zawodów we Włoszech, Hiszpanii i Kolumbii.
Polecajmy często naszą młodzież Bogu za wstawiennictwem
św. Jana: " Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Bosko na ojca i
nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą
miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie
samemu".

„ Przyjdźcie, rado śn ie śpiewajm y Pan u, wzn o śm y o krzyki ku ch wale Opo ki n aszego zbawien ia. ” (Ps 95, 1 )
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Olimpiada z j ęzyka polskiego

Na początku listopada zeszłego roku w naszej
szkole odbył się konkurs wiedzy z języka polskiego
organizowany przez firmę Olimpus, a w imieniu naszej
szkoły przez p. polonistkę Krystynę Pisarską. Udział
w tym konkursie wzięli uczniowie z klas IV - V SP oraz
klasy gimnazjalne, łącznie uczestniczyło 20 uczniów,
a najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy V SP Nina
Smoleńska zajmując 26 miejsce na 673 uczestników
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w skali kraju. Każdy z uczestników otrzymał dyplom
uznania za udział w ogólnopolskiej olimpiadzie. Należy
podkreślić, że poprzez udział w olimpiadzie można
znacznie poprawić swoje umiejętności przedmiotowe
przygotowując się do konkursu, co także stanowi
motywację do dalszej nauki i do startowania w innych
konkursach co może również przyczynić się do
wielkich osiągnięć i sukcesów z różnych dziedzin
wiedzy.
Radosław Pasławski

Wizyta duszpasterska w naszej szkole

serdeczność i wrażliwość religijna. Jest to sposobność,
aby porozmawiać o wątpliwościach a także odpowiePierwsze dni nowego roku, to okres, w którym dzieć na wiele nurtujących nas pytań odnośnie wiary
księża odwiedzają nasze domostwa niosąc błogosła- i życia religijnego. Dlatego warto się przygotować na
wieństwo dla całej rodziny. Dnia 13 stycznia owe ten wyjątkowy dzień w roku.
Radosław Pasławski
błogosławieństwo stało się udziałem wszystkich
uczniów naszej szkoły oraz grona pedagogicznego.
Ksiądz Damian Kempa po wspólnej modlitwie,
kolędowaniu i po pokropieniu wszystkich wodą święconą udał się wraz ministrantami i kolędnikami
z oddziału zerowego do poszczególnych sal lekcyjnych,
aby natchnąć uczniów do nauki, a nauczycieli do
umiejętnego przekazywania wiedzy swoim podopiecznym. Kolęda duszpasterska stanowi doskonałą
okazję, aby bliżej się poznać, umacniać parafian w Panu
i wspólnie się modlić. Ważne są także, obustronna

POLAŃS KIE JAS EŁKA
Nietypowo w tym roku 22 stycznia trochę
później z powodu kolędy a nie jak zawsze 6 stycznia
w dniu Trzech Króli odbyły się w Polanie jasełka. Po
niedzielnej sumie wszyscy udali się do świetlicy
wiejskiej aby zobaczyć występ młodzieży z naszej
szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowany przez
nauczycielkę przyrody i geografii panią Hannę
Myślińską. Słowo wstępne powiedział pan Andrzej
Majewski wprowadzając wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Następnie nastrój ten spotęgowali
lektorzy - gimnazjaliści. Potem zobaczyliśmy Maryję
z Józefem, pastuszków, trzech króli, anioły i znów na
nowo mogliśmy przeżywać cud Betlejemskiej Nocy.
Młodych artystów wspierał śpiewem chór parafialny

Dzień babci i dziadka

z grającą na gitarze Ireną Łysyganicz. Po udanym
występie i burzy braw bardzo ładnie o jasełkach
i kolędach powiedział ksiądz Damian, złożył wszystkim
noworoczne życzenia oraz poprosił aniołki o rozniesienie opłatków. Zaśpiewał także kilka kolęd w czasie
gdy parafianie przełamywali się opłatkiem i składali
sobie najserdeczniejsze życzenia.
Karolina
Smoleńska

najmłodszych uczniów. Na wstępie p. Anna
Stępniewska przywitała wszystkich serdecznie, a szczeDnia 25 stycznia obchodziliśmy w szkole w gólnie zaproszonych gości. Uczniowie klas II i III SP
Polanie święto wszystkich babć i dziadków. Tego dnia wyrecytowali wiersze nawiązujące do przeżywanego
miały miejsce liczne przedstawienia i występy naszych święta, a także zaśpiewali zbiór piosenek. Zosia
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Myślińska przekonywała dziadków i babcie, że o ich
„święcie dobrze pamiętamy” a uczniowie z klasy II SP
w piosence życzyły „dla ukochanej babci”, aby była
zdrowa. Wika Borzęcka zwierzyła się, że „całą noc nie
spała, bo prezenty wymyślała”, Asia Stępniewska
stwierdziła w wierszu, że jej „babcia jest na luzie”, a
Milena Froń oznajmiła, że jeśli nie znacie jej dziadka, to
błąd. Ci sami uczniowie dodali jeszcze z aprobatą, że
„broda dziadka kłuje, gdy się go całuje” oraz, że „babcie
w prezencie wnuki dostały”. Liczny aplauz otrzymała
Asia Stępniewska za wiersz o kwoce, recytacji którego
nie powstydziłby się chyba żaden zawodowy artysta,
który był wykonany w sposób należyty pod względem
emocji i wyczucia sytuacji. Prawdziwy maraton
pokazała Milena Froń recytując wiersz „Lokomotywa”.
Swoim talentem popisał się także Wojtek Hermanowicz
za wiersz o słowiku, Sebek Koncewicz za „Rzepkę”,
Kacper Podstawski za dialog z p. Anną Stępniewską o
liście, czy Klaudia Krakowska, która „zdrowia,
szczęścia i słodyczy babci i dziadkowi życzy. zainteresowanie wzbudził filmowy pokaz przedstawiający wypowiedzi najmłodszych uczniów odnośnie
ich dziadków, zawierający same superlatywy. W dalszej
części byliśmy świadkami teatrzyku pt. „Dwie Dorotki”
w wykonaniu zerówki i klasy II SP, przeplatanego

Dzień świętego Jana B osko
Wraz ze zbliżającymi się feriami często obchodzimy dzień patrona spotykając się wspólnie na Mszy
św. Tego dnia – czyli 27 stycznia – mszę poprowadził
ks. Damian Kempa, który w kazaniu przybliżył nam
sylwetkę ks. Bosko, który nauczał, że świętość polega
na wychowywaniu młodzieży. Nawiązując do ferii ks.
Damian oznajmił, że każdy koniec jest zarazem początkiem czegoś nowego. Po mszy udaliśmy się do świetlicy wiejskiej w Polanie, gdzie przygotowane były
liczne atrakcje. Na wstępie odbył się konkurs Jeden z
dziesięciu wzorowany na znanym teleturnieju, którego
pytania nawiązywały m.in. do historii naszej szkoły i
Polany a także dotyczyły znajomości przysłów polskich,
jak np. Podaj nazwy dwóch potoków w Polanie, W
którym roku iemcy zajęli naszą wieś? Ile jest
nauczycieli w naszej szkole? czy Dokończ przysłowie:
Co kraj to … . Zwycięzcą tegoż konkursu został Kamil

Oliwko z klasy I Gimnazjum. W dalszej części programu odbył się konkurs karaoke Łaka łaka i po zaciętej
walce wygrała go Irena Zięba z klasy V SP za wykonanie utworu pt. Kołysanka dla nieznajomej zespołu
Perfekt zdobywając tym samym nagrodę główną, czyli
złoty mikrofon. Drugie miejsce w tym konkursie zajął
Kacper Podstawski z klasy III SP za utwór zespołu Big
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tańcami uczniów klas III, IV i V SP. Zaś morał tego
spektaklu pouczał dzieci, aby zawsze słuchały
dorosłych i żeby były one dobre i miłe dla siebie, a będą
żyły jak w niebie.
Na zakończenie ks. dyrektor Jarosław Wnuk
pogratulował aktorom, będąc pod wielkim ich wrażeniem, podsumowując słowami, że „nie musimy jeździć
do Rzeszowa, bo teatr mamy u siebie”. Na dalsze
świętowanie przenieśliśmy się do nakrytej stołami sali,
aby wraz z solenizantami wspólnie ucztować.
Szczególne podziękowania za organizację całej
uroczystości należą się głównie p. Annie Stępniewskiej,
p. Małgorzacie Gałek oraz p. Dominice Podstawskiej.
http://www. polana. 9com. pl

Radosław Pasławski

Cyc zatytułowany Kiepskich świat, natomiast trzecie
miejsce przypadło ex aequo Patrykowi Koncewiczowi
(klasa VI SP) za utwór zespołu Ich troje pt. A wszystko
to , Arkowi Daniłów z klasy V SP za piosenkę zespołu
Fasolki Kaczka dziwaczka oraz Miłoszowi Smoleńskiemu za utwór zespołu Happy End pt. Jak się masz kochanie.
Oba konkursy dokładnie przygotowała p.
Bernadetta Szkarłat, która na zakończenie podziękowała
wszystkim za pomoc w organizacji a szczególnie klasie
II Gimnazjum oraz sponsorom wszystkich nagród czyli
księżom Salezjanom z Polany i Radzie Rodziców ZSS.
Ksiądz dyr. Jarosław Wnuk również dołączył się do
podziękowań głównie dla p. Bernadetty, ks. Damianowi
i rodzicom.
Radosław Pasławski
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
IV IEDZIELA ZWYKŁA
1. Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawił się ze złym duchem: „Milcz i wyjdź z niego!” –
rozkazał. I duch nieczysty opuścił dręczonego człowieka. Wniosek „na jutro” nasuwa się sam:
Trzeba zdecydowanie walczyć ze złem, grzechem i swoją słabością, wtedy łatwiej usłyszymy
głos Boży i otrzymamy potrzebną nam pomoc. Nie zapominajmy o tym!
2. Dziś Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy się o zdrowie i skuteczną pomoc dla nich.
3. W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim
prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni
jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze
świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia,
będą nam przypominały o Jezusie – Światłości Narodów. Msza św. o godz. 16.00 w intencji
członków Róży Matki Bożej Gromnicznej.
4. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały
drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo
i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością.
5. W piątek, 3 lutego przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona
wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej
będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego świętego.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. Zapraszamy dzieci i młodzież na zimowisko od godz. 10.00 do 14.00 na świetlicę wiejską.
8. za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Domańskiej Bożenie i Gałek
Małgorzacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Torbińską Stanisławę i Piotrowicz Marię.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we wtorek, 31 stycznia – święty Jan Bosko, założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży;
• w piątek, 3 lutego – święty Błażej, żyjący w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i męczennik,
patron wstawiający się za cierpiącymi na choroby gardła.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Maria Borzęcka, Maria Skiba, Oskar Krakowski.

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