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Dzielenie się uzdolnieniami, które 

otrzymujemy od Boga pozwala  znaleźć 

szczęście trwałe i pełne w wiernym 

oddaniu się Bogu.  
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Wierność w małych rzeczach  

„Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. 

Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy 

sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za 

dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji wła-

snych darów. Nikt z nas nie dostał też za mało, aby zazdrościć in-

nym i narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako 

możliwość, a nie jako naszą własność. Wierność w rzeczach ma-

łych otwiera nas na realizację większych dzieł, a jednocześnie na 

przyjęcie jeszcze większej łaski i obdarowania. Niewiara w możli-

wość rozwijania Bożych darów zamyka nas w sobie, unieszczęśli-

wia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedynie negatywne aspekty i 

nadmierne wymagania. Jeśli Bóg ci coś dał, to znaczy, że jesteś w 

stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.  

Jezu, dziękuję Ci, że obdarzając mnie, uczysz mnie także wierno-

ści, odpowiedzialności i radości. 

Święto Niepodległości w Wier-

szach—str. 2. 

Marsz Niepodległości—str. 2  

Porządkowanie cmentarza - str. 3. 

Zajęcia edukacyjne—str. 3.  
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Święto Niepodległości w wierszach                                                                                                                      

Marsz Niepodległości w Polanie 

           W  dniu  przed 11 listopada, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Polanie każdego roku ob-

chodzą Święto Niepodległości. Tradycyjnie już, organizowany jest szkolny Marsz Niepodległości, którego 

trasa przebiega od szkoły na kościelisko czyli plac po nieistniejącym kościele rzymsko-katolickim. Miejsce 

to, związane jest bardzo mocno z bogatą historią Polany , z jej mieszkańcami, których  większość zawsze 

 stanowili  Polacy.       Również i w tym roku,  uczniowie  zaopatrzeni w białoczerwone flagi,  pomaszerowali, 

ale niestety w bardzo okrojonym składzie. Na skutek obostrzeń 

związanych z pandemią, udział wzięli tylko uczniowie oddziału ,,O’’ 

oraz przedszkolaki. Reszta społeczności szkolnej przebywa bowiem 

w domach na tzw. zdalnym nauczaniu. Po dotarciu na plac , o godzi-

nie 11.11 wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski . O tej wła-

śnie godzinie ,w ramach akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej ,,Szkoła do Hymnu’’, we wszystkich szkołach w Pol-

sce śpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Szkoła w Po-

lanie brała udział w tej akcji  również w ubiegłym roku , jako jedna 

z 24 tysięcy placówek oświatowych w Polsce . 

     Uczniom, nie mogących uczestniczyć w uroczystości, umożliwio-

no śledzenie  jej przebiegu poprzez zdalny przekaz internetowy.   

     Można ?   Można !                            H. M.  

Polski dom 

 Niech się ostoi polski dom 

wśród burz i zła powodzi, 
niech go omija każdy grom, 
zły duch niech mu nie szkodzi 
 Niech go omija rozpacz, strach, 
Chrystus niech w każdym domu gości 
i niech się wznosi polski gmach 

prawdy, pokoju i miłości 
Niech go nie zburzy żaden wiatr 
zła, niech nie zatopią fale, 
niechaj nie będzie domkiem z kart, 
lecz polskim domem na skale 

 Niechaj w nim rosną dzieci zdrowo, 
szacunkiem cieszą się starzy, 
spraw, Matko rodzin, Królowo 

niech Bóg miłością nas darzy 

Przez wieki całe ziemia ta 

złym mocom nie uległa, 
bo w polskim domu, Boży Duch 

Wiwat – Niepodległa! 

Modlitwa za walczących o polską niepodle-
głość  

Nad tymi, którzy przed wiekami 
o niepodległość modlili się. 
I za tych, co nie rozumieli, 
nad setnikami zmiłuj się. 
 Za tych, którzy patrzyli z nadzieją, 
że coś się zmieni, że ocali Bóg. 
Byli, walczyli, czekali, marzyli, 
że będzie pokój, że odejdzie wróg. 
 Czy w Twoim domu są dla nich 
mieszkania 
dla tych, co broniąc dali życie swe, 
o Polsko nasza, jakżeś ukochana 
nad nimi także, Panie, zmiłuj się. 
 Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę 
i poranieni wracają przez sen 
do swej ojczyzny, rodziny i dziatek 
nad tymi Panie, też zmiłuj się. 
 Daj pokój wieczny tym, co nie wró-
cili, 
co zostawili swój rodzinny kraj 
i w dłoniach ziemię swych ojców ściskają 
z sobą zabraną, Ty pokój daj. 
 A nad Niepodległą krąży orzeł biały 
znacząc na niebie już wolności dzień 
bądź pochwalona, Pani Nieba, Ziemi 
naszą ojczyznę w swej opiece miej! 
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                             ,, Porządkowanie cmentarza na kościelisku w Polanie’’ 

      Kościeliskiem nazywamy miejsce po nieistniejącym kościele rzymsko – katolickim oraz przylegającym do 

tego miejsca, niewielkim cmentarzem. Miejsce to, w naszej  miej-

scowości  jest szczególne a więc wymaga szczególnej troski. 

Dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańców oraz Szkoły Podsta-

wowej w Polanie  jest systematycznie porządkowane.  W ramach 

tych działań organizowane jest, kilkakrotnie w ciągu roku, kosze-

nie, grabienie a jak ostatnio, obsadzenie po granicy sadzonkami 

tui.  

      Tradycyjnie już , przed Świętem Zmarłych, porządkami zajęli 

się uczniowie naszej szkoły a głównie harcerze z Bieszczadzkiej 

Drużyny Bartoszowej. W sobotę – 24.10. harcerze i kandydaci na 

zuchów ,zgrabili i spalili liście na cmentarzu wokół grobów, spali-

li stertę gałęzi zalegających od lipca, po zwaleniu się  konarów 

starych lip;  oczyścili  stary nagrobek  śp. Pawła Moczarowskiego 

z porastających  mchów a także betonowe podpory dzwonnicy 

parawanowej.  

     Wszystkim zaangażowanym w porządkowanie kościeliska oraz opiekunkom Polańskich harcerzy , paniom 

– Annie Stępniewskiej i Hannie Myślińskiej , bardzo dziękujemy.      H. M.  

 ————————————————————————————————— 

                      ,, Zajęcia edukacyjne w terenie dla klasy II i III ‘’ 

         Słoneczna pogoda jesienna zachęciła nas do wyjścia w teren , aby na świeżym powietrzu przeprowadzić 

zajęcia dydaktyczne. Mamy to szczęście, że mieszkamy w pięknym bieszczadzkim rejonie , że wystarczy 

wyjść po za mury szkoły a znajdzie się wiele tematów, którymi 

można zainteresować naszych uczniów.  I tak to się stało z 

uczniami klasy II i III. Wychowawca klas – pani Ania Stęp-

niewska oraz geograf – pani Hania Myślińska, zorganizowały 

22.10. wycieczkę do Rosolina, przepięknej doliny, pod pasmem 

Moklika,  

        Pierwszym , dłuższym przystankiem była jaskinia – skalne 

wymycie nad potokiem Czarnym. Tu tradycyjnie rozpaliliśmy 

ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Ale zanim do niej dotarliśmy, 

szliśmy wzdłuż wyznaczonego przez Gminę szlaku turystycz-

nego, przez las porastający skarpę spadającą do koryta potoku 

Czarnego. W tym miejscu, w ramach edukacji przyrodniczej,  

uczniowie mieli okazję w terenie zobaczyć warstwy w lesie, poznając ich skład gatunkowy. 

        Następnie przeszliśmy przez  piękne rosolińskie łąki, udając się na  cerkwisko – miejsce po cerkwi, gdzie  

śladami są stare zardzewiałe krzyże oraz jedyny zachowany grób na cmentarzu przycerkiewnym, z rodziny 

Państwa Krakowskich. Uczniowie mieli okazję porównać współczesny wygląd tego miejsca do zdjęć z roku 

1957, którymi dysponujemy,  a które przedstawiają niezamieszkałe domy pokryte strzechą. Była to świetna 

okazja do przeprowadzenia edukacji historycznej. Pełni wrażeń, osmagani ciepłym wiatrem udaliśmy się w 

drogę powrotną.   Maszerując trasą  wycieczki , uczniowie utrwalili również swoją  orientację w topografii 

okolic Polany, a jest to już edukacja geograficzna. Natomiast ciągły ruch podczas zajęć terenowych a więc: 

marsz, bieg , skakanie, były cenną lekcją wychowania fizycznego. 

     Tego typu zajęcia edukacyjne są bardzo ciekawe  dla naszych uczniów. W terenie można przekazać wiedzę 

bardziej atrakcyjnie niż to czynione jest w czterech ścianach klasy szkolnej.    H. M.                                                                                                                           

 



1. Dzisiejsza niedziela w Kościele obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Otwórzmy na-

sze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączajmy się w działalność organizacji społecznych i 

kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym. 

2. W czwartek po Mszy św. zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Kierując się gło-

sem parafian to Nabożeństwo będzie prowadzone w nowej formie - będzie więcej czasu na wła-

sną modlitwę w milczeniu.  

3. W piątek 20 Listopada nabożeństwo różańcowe do św. Charbela.  

4. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.  

5. W naszym kościele przez cały listopad codziennie polecamy naszych bliskich zmarłych. Wypo-

minki można składać w zakrystii. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich parafian. 

6. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezu-

sa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. 

7. Ze względy na sytuację Koronowirusa  W sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla w na-
szym kościele będzie adoracja Najśw. Sakramentu w godz. Od 11 00. do 17 00.   
Na adorację od godz. 11 00 do 12 30 zapraszam Polanę Dolną do P. Michno.  
 O 12 30 do 14 00 - Polana Środkowa od P. Krakowskiego Władysława do P. Konopki.  
Od 14 00. do 15 30.– zapraszam mieszkańców Hotelu, Hawai, do P. Domańskich.  
Od. 15 30.— 17 00. - Od p. Podstawskich, Polana Górna i Ostra. Na adorację zapraszam dzieci 
przygotowujące się do I Komunii św. i Bierzmowania. Lista obecności będzie na stoliku.    
Adorację zakończymy Mszą św. o godz. 17 00. w intencji zmarłych Księży Józefa Talika i Sta-
nisława Gołyzniaka.   
8.Proszę mieszkańców Polany Dolnej o posprzątanie terenu koło Cerkwi.     
 
W tym tygodniu patronują nam:  
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, po jego śmierci ię 
wychowaniu dzieci, przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.  
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka czystości młodzieży.  
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybi-
rak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. 

     Intencje Mszy Świętych 

Niedziela - 15 List.     godz. 8 00. 1) + Jan Bęben  2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Oskorip 

            godz. 11 00.   + Zbigniew Konopka—18 rocz. śm. + rodzice , + rodzeństwo    

            godz. 15 00.  + Kazimiera Mikrut  

Wtorek - godz. 17 00. 1) + Bożena Wiercińska         2) + Maria Czekaj    

Środa- + Józefa Krakowska     Czwartek -  Bogdan w 1 rocz. śm.  Piątek    + Józefa Krakowska      

Sobota - o godz. 17 00 1) + Bożena Wiercińska 2 + ks. Józef Talik , + ks. Stanisław Gołyzniak   

Niedziela - 15 List.    godz. 8 00.     + Bogdan Ścibór—1 rocz. Śm.   

   godz. 11 00.   + Anastazja Maruszczak w rocz. śm.   

              godz. 15 00.   + Ks. Stanisław Gołyzniak    

    Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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