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Piotrków jedzie do Papieża, marzenia się spełniają

Autor spektaklu
Krzysztof Kamiński

Przez Farę...
do Watykanu

Spektakl autorski Krzysztofa Kamińskiego, ,,Miłość jest najważniejsza”, wypełniony wierszami Karola Wojtyły oraz
muzyką Michała Lorenc, którego prapremiera odbyła się w Kościele Farnym w Piotrkowie, jedzie do Rzymu.
Autor spektaklu chcąc upamiętnić postać Wielkiego Polaka Papieża zwrócił się z oficjalną prośbą do stolicy papieskiej z propozycją wystawienia spektaklu w Rzymie.
- W dniu dzisiejszym otrzymałem list z kancelarii papieskiej z fotografią papieża Franciszka - mówi Kamiński..- Bardzo się cieszę z jaką powagą została oceniona moja praca.

List od Ks. rektora Pawła Ptasznika z Watykanu
Bardzo dziękuję za przesłane materiały. List do Ojca Świętego
przekazałem.Wysłuchałem z uwagą i wzruszeniem Pana interpretacji poezji Karola Wojtyły. Mogę zaproponować dwa wystąpienia w kościele po niedzielnych Mszach św. o 12.00 i 18.00 (o
18.00 zamiast w kościele mogłoby być w auli).Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu łask Bożych.
ks. Paweł Ptasznik

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Szanowni i Drodzy Rodzice, Panie i Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci,
Jak każdą wielką i ważną rzecz, pragniemy również ten nowy rok szkolny
2014/2015 rozpocząć z Panem Bogiem, prosząc Ducha Świętego o światło dla naszych umysłów,
które chcą poznawać prawdę, i o moc dla naszych serc, które mogą wzrastać tylko
wtedy,
gdy są otwarte na Boga i na innych ludzi.

Odpowiedź z Sekretariatu papieskiego
Szanowny Panie,
W imieniu Świątobliwości Franciszka dziękuję Panu za przekazany list i dołączony do niego dar w postaci autorskiego albumu
i utrwalonego na płycie spektaklu z recytacjami wierszy Karola
Wojtyły.Chciałbym w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła
II zawarte w napisanym przez Niego Tryptyku Rzymskim”Non
omnis moria (nie wszystek umrę).To co we mnie nie zniszczalne, teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest”.Tak, teraz stoi
twarzą w twarz z Tym, który Jest! Uroczyście stwierdził to Kościół poprzez Jego kanonizację w dniu 27 kwietnia br. Trzeba
więc, aby w sposób szczególny Jego Rodacy, którzy oprócz
słusznej dumy, że Syn Narodu Polskiego został świętym, odpowiedzialnie przejęli bogatą spuściznę Jego nauczania pozostawioną Kościołowi, a przede wszystkim Kościołowi w Polsce.
Z wyrazami szacunku
MONS. Peter B.Wells
Asesor

Przed Wami wszystkimi, Moi Drodzy, staje kolejna wielka szansa, aby poprzez swój
osobisty wysiłek i poświęcenie przyczynić się do wzrostu dobra, zarówno osobistego, jak i dobra innych ludzi, dobra naszej Ojczyzny i dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dla Rodziców, Dyrekcji Szkół, dla Nauczycieli, Wychowawców i Nauczycieli nowy rok szkolny rysuje się jako wspaniała okazja, aby swym dzieciom,
uczniom i wychowankom mogli każdego dnia przekazywać to, co najbardziej szlachetne i piękne – prawdę i miłość.

Pamiętajmy o Ks. Wiktorze Potrzebskim
Ksiądz, działacz niepodległościowy i społeczny, kapelan Armii Krajowej. Urodził się 30 lipca 1880 r. w
Ślesinie w pow. konińskim.
Po ukończeniu gimnazjum w Kaliszu
Potrzebski wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w
czerwcu 1904 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Na pierwszą placówkę
skierowany został do Koła.Tu jak wielu
młodych wikariuszy diecezji kujawsko-kaliskiej związał się z ruchem niepodległościowym. Był sympatykiem
Narodowego Związku Robotniczego.
Pod naciskiem władz rządowych został zwolniony z wikariatu w Kole w
końcu 1907 r., po czym przeniósł się
do Galicji. W 1908 r. rezydował przy
kościele Św. Anny we Lwowie i w tym
czasie wydał broszurę pt. „O współdzielczości czyli kooperacji”.W 1910 r.mianowany został prefektem szkół męskich: ludowej i wydziałowej w Solinie. Tam
działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Wkrótce został wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgowego TSL w Stryju. Przed
wybuchem I wojny światowej był współorganizatorem Drużyn Bartoszowych, stanowiących część ruchu niepodległościowego we wschodniej Galicji. Po wybuchu I wojny światowej weszły one w skład Legionu Wschodniego. Po kuracji w
Zakopanem uczęszczał na wykłady z zakresu m.in.literatury,
psychologii, historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po czym podjął pracę duszpasterską w archidiecezji
lwowskiej obrządku łacińskiego 1908-1921. W latach 19081909 był wikariuszem parafii Św. Anny we Lwowie, 19091913 katechetą parafii Dolina, 1913-1916 katechetą parafii
Monasterzyska, 1916-1921 administratorem parafii Sokołówka. W 1921 r. powrócił do diecezji włocławskiej obejmując
obowiązki katechety w Bełchatowie, we wrześniu przeniesiony został do Piotrkowa Trybunalskiego. Pełnił obowiązki prefekta w różnych szkołach piotrkowskich, w tym w latach 19271928 w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego. W latach
1926-1928 ks. Harcmistrz Wiktor Potrzebski pełnił obowiązki
komendanta Hufca ZHP w Piotrkowie Trybunalskim. W okresie swej działalności w Piotrkowie i kierownik młodzieżowych

Słowo arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego,
metropolity łódzkiego,
na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

obozów wędrownych we wschodnich Karpatach. Wrażenia z tych
organizowanych w trudnych powojennych warunkach wędrówek
opisał w książce „Listy wakacyjne” (1926).
Pełnił funkcję m.in. redaktora
kwartalnika „Ogniwo”. W latach
1928-1937 był nauczycielem w
Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Trokach, jak również dyrektorem gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Grodnie.
Tam też zastała go wojna. Zagrożony aresztowaniem wyjechał w
lipcu 1941 r. do Puław, a następnie do Warszawy, gdzie został kapelanem batalionu „Vistula”. W
1942 r. został kapelanem Armii
Krajowej IV Rejonu Obwodu
Śródmieście. Podczas okupacji był również dyrektorem do
spraw nauczania w szkole sióstr felicjanek, a także kapelanem Zgromadzenia Sióstr Loretanek na warszawskiej Pradze.W powstaniu warszawskim pełnił nadal funkcje kapelana
śródmiejskich oddziałów Armii Krajowej.W czasie powstania
udzielał posług kapłańskich ludności cywilnej i żołnierzom powstania. Zachowało się zdjęcie przedstawiające ks. kapelana
Wiktora Potrzebskiego udzielającego ślubu sanitariuszce Alicji Trentler i podchorążemu Bolesławowi Biedze przy ołtarzu
polowym w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11.
4 wrześnie 1944 r.ks.Potrzebski zginął wraz z częścią sztabu
4 Rejonu na rogu ulicy Szpitalnej i Przeskok. Miejsce to upamiętnia tablica na ścianie domu.Spoczywa na cmentarzu komunalnym na Powązkach. Nazwisko ks. Potrzebskiego wyryte jest na tablicy zgrupowania „Kiliński” w kościele Św. Antoniego w Warszawie. W kościele Garnizonowym przy ul. Długiej w Warszawie, na tblicy poległych kapelanów WP, znajduje się zdjęcie ks. Potrzebskiego. Zdjęcie księdza znajduje się
również na tablicy rektorów kościoła „Panien” w Piotrkowie.
Portret ks. Potrzebskiego znajduje się w muzeum I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie
Trybunalskim.
Zenon Bartczak

Natomiast dla uczniów i wychowanków nowy rok szkolny to czas, w którym będą
mogli zgłębiać i odkrywać najprzeróżniejsze tajemnice świata i człowieka, stworzonych przez Boga, a ponadto nawiązywać między sobą koleżeńskie i przyjacielskie
więzy.W ten sposób każda szkoła może stać się wspaniałym ośrodkiem, jednoczącym ludzi różnych pokoleń, którym leży na sercu dobra przyszłość dzieci i młodzieży, a przez to budząca wielką nadzieję dobra przyszłość naszej Ojczyzny – Polski.
Aby móc zrealizować ten cel, będący naszym wspólnym dobrem, konieczne jest
wielkie zatroskanie wszystkich odpowiedzialnych za właściwe – właśnie w duchu
prawdy i miłości – wychowanie młodego pokolenia Polaków. Zarówno prawda, jak i
miłość są rzeczywistościami, które domagają się wobec siebie swoistego posłuszeństwa ze strony człowieka. Prawda domaga się, aby ją uczciwie zgłębiano i
przekazywano dalej, odrzucając wszelkie kłamstwa, półprawdy i manipulacje.Miłość domaga się, aby dawano jej odpowiedź w postaci miłości – rzetelnej, uczciwej,
bezinteresownej, ofiarnej.Żeby nauczyciele i wychowawcy mogli żyć prawdą i miłością, a następnie żeby mogli swym uczniom i wychowankom ukazywać całe ich
piękno i niezwykłą wartość, muszą być przede wszystkim ludźmi prawego sumienia.Muszą zatem umieć iść zawsze za prawdą i dobrem, a równocześnie zdecydowanie odrzucać kłamstwo i zło – właśnie po to, aby uczyć tego dzieci i młodzież powierzone ich wychowawczej trosce.Tylko w ten sposób nauczyciele będą mogli się
cieszyć prawdziwym autorytetem i wdzięcznością ze strony dzieci i młodzieży, a z
kolei dzieci i młodzież będą stawali się ich autentyczną dumą i radością. W ten też
sposób właściwej treści nabierze zapis znajdujący się w Preambule „Ustawy o systemie oświaty” z 1991 roku, w której jest mowa o tym, że „nauczanie i wychowanie
– respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”.Na ten odpowiedzialny i zarazem piękny trud bycia człowiekiem sumienia oraz
uczenia i wychowywania innych bycia takim właśnie człowiekiemz serca błogosławię
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita łódzki

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z
późniejszymi zmianami ) informuje, że podany został do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6 (obr. 23, działka nr 214 o pow. 496
m2), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu
nieograniczonego.
Ww. nieruchomości szczegółowo opisana została w odrębnie sporządzonym
wykazie, wywieszonym na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28 oraz
opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.piotrkow.pl, w
zakładce: Prawo lokalne ? Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2014.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28,
pokój 58 lub pod nr tel. 44 732-18-52.

