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Wewnętrzne rozdwojenie

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
Zebranie ws. szkoły
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Bardzo często żyjemy w sposób, który doskonale
odzwierciedla staropolskie przysłowie: Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek. Tak ustawiamy sobie życie, aby
zabezpieczyć się na wszystkich frontach. Nie ma w nim
miejsca na zaufanie do Boga. Przecież na wszelki wypadek musimy się sami zabezpieczyć. W ten sposób utrwalamy w sobie wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje
nasz rozwój duchowy. Jak bowiem można iść do przodu,
kiedy próbujemy podążać w dwóch różnych kierunkach?
Kręcimy się więc w miejscu, upadamy, złościmy się na
siebie samych za to, że nie robimy żadnych postępów lub
najzwyczajniej przyzwyczajamy się do tej duchowej stagnacji i uznajemy ją za coś normalnego. Jeśli jednak
chcemy wykonać krok do przodu, to musimy oddalić
pewne rzeczy w naszym życiu, które ten czyn blokują.
Nie zawsze są to rzeczy złe, ale jeśli ich nie zostawimy, to
nie uda nam się ruszyć z miejsca. Dla każdego z nas jest
to coś innego i każdy z nas musi sam to odkryć. Tylko
wtedy, kiedy zaufamy Bogu i zrobimy pierwszy krok wiary, będziemy mogli wyruszyć w duchową podróż naszego
życia.
Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie. Pomóż
nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„W tym, co nieraz tak ciężkie i trudne,
zawsze jest coś dobrego. Dopiero po latach
odczytujemy sens krzywdy, upokorzenia, bólu,
pracy.”
ks. Jan Twardowski
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Zebranie w sprawie dalszych losów szkoły w Polanie
21.02 w świetlicy
wiejskiej odbyło się zebranie
mające na celu wyjaśnienia
sytuacji Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie i jego
dalszych losów. Od 2006 roku szkołę prowadzą księża
salezjanie włodarze parafii
Polana ale z powodu coraz
mniejszej liczby dzieci oraz
braku niektórych klas nie są
w stanie robić tego dalej.
Gimnazjum jest już wygaszane, mamy tylko jedną obecnie drugą klasę.
Niestety zabraknie pieniędzy
także na prowadzenie podstawówki. Salezjanie podjęli
dramatyczną dla mieszkańców Polany decyzję o zamknięciu szkoły. Jednak po
rozmowach delegacji nauczycieli z Inspektorią Krakowską
oraz deklaracjach pomocy
finansowej ze strony zarówno
nauczycieli
(rezygnacja
z części pensji) jak i rodziców oraz mieszkańców wsi
podjęto decyzję o odroczeniu
zamknięcia szkoły o kolejny
ostatni już rok. Tak więc rok
szkolny 2017/2018 szkołę
poprowadzą jeszcze Salezjanie pod pewnymi warunkami
lecz w kolejnym roku musi to
być inny organ prowadzący,
którego powinni poszukać
mieszkańcy.
Tyle tytułem wstępu.
Zebranie w dniu 21 lutego
prowadził koordynator działań ze strony mieszkańców
pan Stanisław Myśliński przy
pomocy dawnego dyrektora
szkoły (jeszcze sprzed czasów salezjańskich gdy szkoła
była gminna) pana Andrzeja
Majewskiego. Gościem specjalnym był starosta bieszczadzki pan Marek Andruch.

Pan Myśliński przedstawił sytuację szkoły o czym
było wyżej w wyjaśnieniach.
Przypomniał, że kolejny rok
szkolny placówkę poprowadzą Salezjanie tylko przy pomocy finansowej mieszkańców oraz nauczycieli zadeklarowanej na poprzednim
zebraniu wiejskim. To będzie
rok na przygotowanie - etap
przejściowy pozwalający na
zmianę organu prowadzącego. W obecnej sytuacji zwrócono się do Stowarzyszenia
Edukator w Łomży, które
kiedyś prowadziło w Polanie
przedszkole; a za nim szkołę
przejęli Salezjanie był też
pomysł prowadzenia jej właśnie przez to stowarzyszenie,
które ratuje wiele małych
wiejskich szkół. Jedynym
sensownym wyjściem na dziś
wydaje się założenie Koła
Terenowego stowarzyszenia
Edukator z Łomży.
Oczywiście niesie to za sobą
duże zmiany, które odczują
głównie nauczyciele. Będzie
ich bowiem obowiązywał
kodeks pracy co wiąże się
z niższymi płacami. Zaangażowanie rodziców też musi
być większe niż dotychczas,
chociaż i tak nie możemy narzekać. Jeżeli szkoła będzie
prowadzona przez Koło Terenowe opieka prawna, księgowość, rozliczanie będą po
stronie stowarzyszenia Edukator. Dla nas nie mających
w tym doświadczenia to doskonałe wyjście. Koło Terenowe musi wyłonić Dyrektora którego zatwierdza Edukator. Dyrektor dobiera kadrę.
Koło zawiązujemy wcześniej
żeby jeszcze w okresie prowadzenia szkoły przez księży

Salezjanów nawiązać dobrą
współpracę z Edukatorem.
Stowarzyszenie organizuje
doszkalanie kadry nauczycielskiej, ma ogromne doświadczenie w pisaniu projektów i pracy w nich. My
możemy z tego czerpać bo
generuje to dodatkowe zyski
i korzyści dla szkoły.
Pan Myśliński powiedział
także, że kilka dni wcześniej
odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dotyczące sytuacji
w małych szkołach (poniżej
200 uczniów) na Podkarpaciu. Wiadomo, że takich
szkół jest wiele i nie tylko
Polana ma problemy wynikające głównie z braku dzieci.
Uczestniczył w nim Wojewoda, Kurator, Dyrektorzy
szkół, przedstawiciele Rad
Rodziców, samorządowcy.
Była także delegacja z Polany. Padło sporo postulatów,
przygotowywane są decyzje
odnośnie finansowania szkół
małych. Jedna z propozycji
była taka aby subwencja była
do oddziału i do ucznia a nie
jak to jest teraz tylko do
ucznia. Kolejny aby wszyscy
nauczyciele niezależnie od
organu prowadzącego mieli
te same płace.
Następnie
podczas
naszego zebrania głos zabrał
starosta bieszczadzki pan
Marek Andruch.
Problem szkół istnieje w całym powiecie i dotyczy szkół
podstawowych i średnich także. Subwencje oświatowe nie
pokrywają kosztów prowadzenia szkół.
Szansą dla takiej małej szkoły jak nasza jest przeprofilowanie tak żeby szkoła wyszła
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na zero lub z niewielką stratą. Gmina lub Salezjanie mogą sobie na to pozwolić Edukator już nie. Trzeba tak
konstruować szkołę aby była
samowystarczalna.
Dzieci
jest mało nie tylko w polańskiej szkole która ma obecnie 28 uczniów. Aby była
samowystarczalna powinno
być ich 50. Salezjanie dziś
dopłacają 140 tysięcy rocznie do szkoły. Dzieci jest
coraz mniej i niestety niektóre odchodzą do innych szkół.
Nie można teraz na to pozwolić jeżeli chce się dalej
utrzymać szkołę. Za uczniem
idą bowiem pieniądze. Szansą jest dokooptowanie ok. 20
polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. Jest to
możliwe w powiecie pilotażowo dzieje się to od początku tego roku szkolnego.
Wiadomo, że jest im ciężej
bo inny poziom nauczania
i trochę gorzej z językiem ale
z miesiąca na miesiąc widać
poprawę. Powiat zapewnia
utrzymanie, stancję, dojazd
do domu ale dla powiatu to
i tak się opłaca bo na obywateli innego państwa jest sporo wyższa subwencja. Dodatkowe pieniądze są na naukę
języka polskiego.
Pytań jest dużo jakie dzieci
starsze czy młodsze? Gdzie
bursa dla nich? Jedynym dobrym miejscem wydaje się
na dzień dzisiejszy dom młodzieżowy księży Salezjanów.
Starosta zapewnił, że gdyby
były jakieś problemy prawne
czy techniczne z otwarciem
bursy przez księży bursa
ustrzycka może wziąć to na
siebie i wówczas Polana byłaby jej filią. Warunkiem byłoby to aby uczniowie po
skończeniu nauki w Polanie
kontynuowali ją w Ustrzy-
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kach a nie wybierali jak to
często ma miejsce dzisiaj
leskie czy sanockie szkoły.
Siłą rzeczy mieszkali by
wówczas w ustrzyckiej bursie.
Pan starosta wraz z panem
Myślińskim wybierają się
wkrótce na Ukrainę aby tam
w polskich parafiach poszukać chętnych do nauki u nas
dzieci z polskich rodzin. Na
początek dobrze byłoby znaleźć choć 8-9 dzieci. Wspólne dojazdy z Ukrainy do
Ustrzyk i Polany zapewnione
przez powiat też by sporo
pomogły. Powiat ma również
doświadczenie we współpracy z Marszałkiem Województwa, który pomaga
w zakupie podręczników,
finansuje programy kulturalne dla dzieci zza wschodniej
granicy. Na tym naturalnie
mogliby skorzystać i polańscy uczniowie. Możliwości
są teraz potrzebna jest praca
i mobilizacja wszystkich nauczycieli rodziców mieszkańców aby je dobrze wykorzystać.
Kolejno głos zabrał
pan Majewski. Nastąpił ważny moment powołania Koła
Terenowego stowarzyszenia
Edukator.
Koło powinno
mieć
co
najmniej
10 członków oraz
4
osoby
w zarządzie.
Jak podkreślił to
ostatni
wentyl aby
szkoła istniała i za-

proponował aby do zarządu
weszły dwie osoby ze strony
nauczycieli oraz dwie ze
strony rodziców.
Następnie w wyborach jawnych wybrano zarząd w składzie: Stanisław
Myśliński – przewodniczący,
Andrzej Majewski - wiceprzewodniczący, Anna Stepniewska - sekretarz, Lena
Wiercińska - skarbnik.
Głosowało 25 osób, 24 były
za, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.
Do stowarzyszenia zapisały
się 23 osoby ale wciąż można się zapisać.
Osoby wybrane do
zarządu od lat działają na
rzecz szkoły i środowiska
lokalnego. Teraz liczymy
tylko na przychylność władz
gminnych i powiatowych
oraz zaangażowanie całego
środowiska. Trzymajcie za
nas kciuki!
Zatwierdzenie Zarządu Koła
Terenowego w Polanie to już
tylko formalność.
Karolina Smoleńska

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VIII NIEDZIELA
ZWYKŁA

1.

Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół
wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do
abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich
czy znajomych.

2.

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa
Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msza
Święta tego dnia o godz. 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na
drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela
gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że
wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci.
Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych
popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy
– ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne
przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

3.

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu
dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych
wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.

Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać
będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

5.

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu
oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie
nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

6.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii
Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. Przed Mszą św. W pierwszą
sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.

7.

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w piątki po Mszy św.
w Drodze Krzyżowej, a w niedziele po Mszy św. o godz. 11:00 w Gorzkich
Żalach.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Mirosław Konopka, Mirosław Majewski, Helena Mańko,
Kazimiera Budziewska, Kazimierz Przybylski, Kazimierz Torbiński.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

