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IV IEDZIELA ZWYKŁA
rok C

Czytania z niedzieli

- Jr 1, 4-5. 17-19,
- Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17,
- 1 Kor 12, 31-13, 13,
- Łk 4, 18,
- Łk 4, 21-30.

„ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby
inni od was nie wymagali. ”
Jan Paweł II

S ystem prewencyj ny w rodzinie - cz. 2

Napotykając wciąż rodzicielską nadmierną opiekę,
buntuje się, a nawet jest zdolne do aktów agresji.
Zawsze jednak nadopiekuńczość prowadzi do Również ważne jest przypomnienie, że „rozpieszczone”
stanu, w którym dziecko nie ma żadnych szans na dziecko, nie znające poczucia odpowiedzialności, jest
uczenie się umiejętności wyboru, odpowiedzialności, dosyć częstym „kandydatem” do „roli przestępcy”.
samodziel-ności (w przypadkach patologicznych
objawia się ona miłością zaborczą, takim Tymczasem mądra miłość (właśnie „prewencyjna”)
przywiązaniem do dziecka, które pragnie się mieć zawsze wyraża się w takim przygotowaniu dziecka do
zawsze przy sobie, nie pozwala-jąc – w taki czy inny życia, aby było ono zdolne przeżywać je w przyszłości
sposób – na jego usamodzielnienie się, np. na założenie samodzielnie i odpowiedzialnie. Dlatego z jednej strony
własnej rodziny). O wszystkim niemalże decydują nie może zabraknąć rodzicielskiej opieki i czułości,
rodzice, którzy zwykle twierdzą, że to właśnie oni z drugiej jednak miłość musi być wymagająca,
najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich dziecka. stawiająca określone zasady, przestrzegająca norm,
Jakakolwiek
interwencja
„z
zewnątrz” ucząca szacunku dla siebie i innych... I stąd rodzi się
(np. wychowawców) jest odbierana jako akt agresji potrzeba obecności „prewencyjnych” metod
w stosunku do dziecka, i bywa dość często powiązana wychowawczych w rodzinie, o których winno się
z oskarżeniami nauczycieli i wychowawców o brak mówić podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji,
„wywiadówek”... Byłaby to także jedna z form
właściwych kompetencji wychowawczych.
przychodzenia współczesnej rodzinie z pomocą, gdyż
To „zamykanie ust” wychowawcom rodzi dodatkowe właśnie taka nadopiekuńcza rodzina potrzebuje, jak
kłopoty czy trudne sytuacje w szkole, gdyż dziecko wie, żadna inna, pomocy. Trzeba tylko umieć ją przekonać,
że jest chronione przez rodziców, w efekcie robiąc że właśnie takiej pomocy potrzebuje. Wtedy, gdy
wszystko, co mu się podoba. Trzeba także dodać i to, że dziecko jest już zbuntowane, agresywne, gdy weszło na
w niektórych przypadkach skutkiem nadopiekuńczości drogę przestępstwa, zwykle jest za późno na skuteczną
jest agresja dziecka w stosunku do własnych rodziców, pomoc wychowawczą. Pozostają ewentualnie domy
szczególnie wtedy, gdy chce ono już samo (w okresie wychowawcze, domy poprawcze – ale czy o to chodzi?
dojrzewania i dorastania) być bardziej autonomiczne.

„ Miło ść cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miło ść n ie zazdro ści, n ie szuka po klasku, n ie un o si się pych ą. . . ” (1 Kor 1 3 , 4)
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Uczniowie polańskiego gimnazj um na posiedzeniu Zagospodarowania
- Odbierania przez gminę środków komunalnych, które
sesj i Rady Gminy Czarna
W dniu 28 stycznia 2013r. 9 uczniów gimnazjum
z Polany wybranych do projektu „ Młode Bieszczady”
wzięło udział w posiedzeniu sesji rady Gminy Czarna.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Wzięli
w nim udział: sołtysi, komendant komisariatu policji
w Ustrzykach Dolnych, wójt gminy Czarna pan Marcin
Rogacki, sekretarz gminy pani Małgorzata Bartnik,
skarbnik gminy pani Teresa Karabanowska, sekretarka
pani Krystyna Gąsiorowska, poszczególni radni, oraz
przewodniczący Rady Gminy pan Tomasz Bielówka
oraz jego zastępca. Na samym początku sesji został
wybrany sekretarz obrad pan Bogusław Borzęcki.
Później pani sekretarz odczytała protokół
z poprzedniego posiedzenia sesji rady Gminy, która
odbyła się 17 stycznia. Następnie podjęto uchwały
w następujących sprawach:
- uchwały budżetowej na rok 2013
- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022
- Programu rozwiązywania problemów alkoholowych
na terenie gminy
- Prac gminy na rok 2013
- Przystąpienia do Stadium uwarunkowań i kierunków

Proj ekt " Młode B ieszczady"
Od 1-go sierpnia 2012r. Fundacja Bieszczadzka
rozpoczęła realizację projektu pt. „Młode Bieszczady”.
Projekt współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Ten dwuletni projekt skierowany jest głównie do
gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich a jego celem
będzie stworzenie modelowych rozwiązań pracy
Samorządu Uczniowskiego, które przyczynią się do
rozwoju postaw obywatelskich wśród młodzieży
gimnazjalnej, w tym służące rozwojowi samorządności
uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz
środowiska lokalnego.
W
ramach
projektu
zaplanowano
przeprowadzenie 2 kampanii. Będą one ściśle związane
z funkcjonowaniem SU oraz jego pracą na rzecz szkoły
i środowiska, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
Pierwsza kampania będzie miała charakter wewnętrzny
i dotyczyła będzie organizacji demokratycznych
wyborów do samorządu szkolnego. Młodzież będzie
mogła wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte
podczas całego cyklu szkoleń projektowych. Druga
kampania będzie miała charakter regionalny, a dotyczyć

muszą być zakupione przez nieruchomości itd.
W dalszej części pan Bogusław Borzęcki powiedział
o trudniej sytuacji mieszkaniowej jednego
z mieszkańców Wydrnego. Gmina mówiła, że zrobi
wszystko co w jej mocy żeby ten pan miał lepszy byt.
Prawie na samym końcu obecności naszych
gimnazjalistów dyrektor szkoły podstawowej
i gimnazjum z Polany ks. Jarosław Wnuk wspomniał
o harcerzach z Polany. Zwrócił się do wójta z pytaniem
czy nie było by dofinansowania dla harcerzy. Pan wójt
powiedział, że jeśli będzie taka możliwość to harcerze
będą sfinansowani. Wkrótce grupa 9 wybranych wyszła
z obrad i pojechała do domów. Niektórych może
zaciekawiły obrady, niektórych znudziły ale ważne było
zobaczyć co się dzieje na takiej sesji. Składamy
serdeczne podziękowania pani Dominice Podstawskiej
opiekunce naszego Samorządu, która była obecna
z nami mimo, że jest nauczycielem i ma dużo pracy.
Dziękujemy również ks. dyrektorami za to, że
powiedział mądrze - wspomniał o sytuacji harcerzy
z Polany. Myślę, że ta sesja nauczyła nas mądrego
podejmowania właściwych wyborów.
Miłosz Smoleński

będzie poznania i promowania walorów środowiska
lokalnego. Kampania prowadzona będzie przez 3 m-ce,
elementem w każdej szkole będą konkursy z nagrodami
zagwarantowanymi przez projekt: plastyczny,
fotograficzny, wiedzy o regionie i piosenki
bieszczadzkiej. Każda szkoła zaplanuje „dzień w mojej
miejscowości” organizując swoisty przegląd
najlepszych inicjatyw szkolnych, środowiskowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.mlode-bieszczady.pl
Nasza szkoła także bierze udział w tym projekcie.
Dzięki niemu przeprowadzono już w szkole kilka
szkoleń oraz powyższy udział uczniów w posiedzeniu
sesji Rady Gminy Czarna.
Uczniowie biorący udział w projekcie:
- Dziubeła Norbert klasa III
- Wiercińska Aleksandra klasa III
- Myślińska Agnieszka klasa II
- Borzęcki Wojciech klasa II
- Oliwko Kamil klasa II
- Smoleński Miłosz klasa II
- Koncewicz Patryk klasa I
- Rzeszowski Michał klasa I
- Michno Witold klasa I
Dominika Podstawska
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Kolęda duszpasterska w szkole w Polanie
Słowo kolęda wywodzi się z języka łacińskiego, od
określenia calendae, oznaczającego pierwszy dzień
miesiąca. W XIII wieku na terenie Polski znany był
zwyczaj odwiedzania parafian przez swoich
duszpasterzy. Wówczas papież Innocenty III skierował
w roku 1207 pismo do polskich biskupów polecając
zreformować zwyczaj kolędowania. I tak po Soborze
Trydenckim kolęda duszpasterska stała się ważnym
czynnikiem odnowy Kościoła.
W piątek 1 lutego ks. proboszcz Stanisław
Gołyźniak odwiedził naszą szkołę, składając wizytę

3
duszpasterską. Po wspólnej modlitwie i kolędowaniu ks.
Stanisław odwiedził każdą salę lekcyjną, poświęcając je
i błogosławiąc przy tym uczniów i nauczycieli.
Kolęda duszpasterska, zgodnie z Kodeksem Prawa
Kanonicznego powinna być kontynuowana, gdyż może
przynieść wiele dobra i stanowi doskonałą okazję do
wzmocnienia więzi z Kościołem oraz do bliższego
zapoznania się duszpasterzy z parafianami.
http://www. polana. 9com. pl

Radosław Pasławski

Akcj a lektury dla biblioteki
Może masz w domu lektury szkolne które już ci się nie przydadzą? Podaruj je do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czarnej i w Polanie.
Mogą jeszcze posłużyć wielu uczniom. Zaangażuj się w społeczną akcję!
Poniżej lista potrzebnych lektur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”
C.Collodi „Pinokio”
R. Dahl “Charlie i fabryka czekolady”
R. Goscinny i Jean- Jacques Sempe „Nowe przygody Mikołajka”
F. Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”
L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
M. Twain „Przygody Tomka Sawyera”
I. Jurgielewiczowa „Ten obcy”
K. Makszyński „Panna z mokrą głową”
A. Szklarski „Tomek w krainie kangurów”
E. Niziurski „Sposób na Alcybiadesa”
A. Fredro „Zemsta”
A. Mickiewicz „Dziady cz.II”
H. Sienkiewicz „Quo vadis”
H. Sienkiewicz „Krzyżacy”
W. Szekspir „Romeo i Julia”
J.R.R Tolkien „Hobbit”
A. Christie „Klątwa starej stróżki”
Molier „Skąpiec”
A. de Saint- Exupery „Mały Książe”
U. Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”
A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
J. Słowacki „Balladyna”
J. D Salinger „Buszujący w zbożu”
Sofokles „Antygona”
R. Kapuściński „Cesarz“
G. Orwell „Folwark zwierzęcy”
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
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1. W dzisiejszą niedzielę warto sobie uświadomić, że jako wierzący w Chrystusa, należący do
wspólnoty Kościoła, wszyscy jesteśmy prorokami, każdy z nas dla siebie wzajemnie.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodziną, znajomymi, czy przyjaciółmi. Opisane w dzisiejszej
Ewangelii wydarzenie z Nazaretu pokazuje, że to zadanie wcale nie jest takie proste. Trudno,
niezmiernie trudno jest głosić Ewangelię wśród swoich. Jednak jedno jest pewne, że warto,
a nawet z obowiązku wszędzie trzeba głosić słowa Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu,
w sąsiedztwie, w pracy, podczas zabawy i wypoczynku, nawet na dyskotece. Czy to utopia? Czy
też tak uważasz, jak wielu, którzy „porwali się z miejsca i wyrzucili” Jezusa ze swego serca,
umysłu, domu, szkoły, pracy, życia? „Wy jesteście solą dla ziemi – mówi Chrystus. – Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie…” (Mt 5,13). Pomyślmy o tym!
2. Wszelkie potrzebne siły do życia Chrystusową Ewangelią i świadczenia o Nim przed innymi
czerpiemy z Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej posilamy się z dwóch stołów: ze stołu
słowa Bożego i ze stołu Chleba Eucharystycznego. Każda z nich kończy się rozesłaniem,
a właściwie posłaniem nas do świata, gdzie dobrym przykładem własnego życia mamy
przybliżać innych do Królestwa Bożego. Dlatego tak ważny jest nasz udział we Mszy Świętej,
i to nie tylko niedzielnej, ale również w pozostałe dni tygodnia, a nawet – jeśli warunki pozwolą
– codziennej.
3. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy oraz do świadomego
napełniania miłością naszej trudnej codzienności. Tylko w ten sposób możemy być
prawdziwymi naśladowcami i apostołami Chrystusa.
4. Zachęcam również do podejmowania dzieł pokutnych, do ofiarowania cierpień w intencji
Kościoła powszechnego, Ojca Świętego i duchowieństwa całego świata, w intencji
prześladowanych braci w wierze, a także w intencji nowych, licznych i świętych powołań
kapłańskich i zakonnych, aby Winnica Pańska mogła się swobodnie rozwijać, a nasza wiara
ciągle umacniać.
5. W niedługim czasie będzie ku temu więcej okazji, jako że w liturgii Kościoła przybliżamy się do
pokutnego okresu Wielkiego Postu – Środa Popielcowa w tym roku przypada już 13 lutego, czyli
za dziesięć dni!
6. Zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 11.00
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Koncewicz Lucynie
i Borzęckiej Grażynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krowiak Zofię i Caban Annę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 5 II – Święta Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult
szybko rozszerzył się na cały Kościół (wspomnienie obowiązkowe);
• 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu
(wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Oskar Krakowski, Agata Hermanowicz, Adrian Tarnawski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

