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„ O dniu radosny pełen chwał,
dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
nam zmartwychwstania przykład dał,
Alleluja!”

W Wielkanocny poranek Chrystus staje przed nami ze słowami:„Ufajcie! Jam zwyciężył świat. Nie bójcie się! Ja jestem z wami aż do skończenia świata”.
Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią,Prawda zatryumfowała nad fałszem,Miłość pokonała egoizm.

Niech wiara w Zmartwychwstałegonadaje głęboki sens każdemu najmniejszemu gestowi miłości,rozjaśnia szarzyznę dnia codziennego,uczy radości i pomaga obdarowywać dobrocią i ciepłem tych,których sam Jezus postawił obok nas.
ŻycząSalezjanie z Polany

„„ ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałł jjuużż CChhrryyssttuuss,, PPaann mmóójj ii nnaaddzziieejjaa.. ””
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W dniu 23 marca w gospo-
darstwie agroturystycznym „Win-
centówka” w Czarnej Dolnej
odbyło się zebranie sprawo-
zdawczo - wyborcze Gminnego
Koła GGG w Czarnej . Przybyli na
nie członkowie koła, osoby chcące
do niego wstąpić, prezes GGG
(Galicyjskie Gospodarstwa
Gościnne) Bieszczady Roman
Glapiak oraz sekretarz Andrzej
Gąsiorowski. Spotkanie celowo
miało się odbyć w jednym z gos-
podarstw aby pokazać innym
kwaterodawcom miejsce gdzie
przyjmuje się gości. Organizatorzy
poprosili o przyniesienie ciasta,
gospodarz pan Marek miał
zapewnić kawę i herbatę. Jakież
było zdziwienie uczestników
spotkania gdy poczęstował nas
także pysznym dwudaniowym
obiadem! Podczas zebrania
wyjaśniono wiele kwestii. Okazało

się że niektórzy zrezygnowali
z członkostwa w kole. Dlatego też
koniecznym stało się wybranie
nowego Zarządu. Przyjęto nowych
członków (Beata Bakalarz, Alicja
Cierpisz) oraz jednogłośnie wy-
brano nowy Zarząd.
Obecny skład przedstawia się
następu-
jąco:
Witold
Smoleński
– przewo-
dniczący,
Urszula
Mako-
wska -
sekretarz,
Beata
Bakalarz-
skarbnik, Alicja Cierpisz – członek
zarządu.
Następnie odbyła się dyskusja na
temat pracy koła i możliwości jego
rozwoju i promocji. Dyskutowano
także na temat problemów
turystyki samochodowej (off road)
i o wizerunku gminy przyjaznej

turystyce, w tym o gospodarce
odpadami.
Prezes GGG Bieszczady Roman
Glapiak przedstawił sprawozdanie
z działalności w roku 2010 oraz
stan finansowy. Następnie
przedstawił pracę zarządu od 1 .01 .
do 23.03. 2011 roku.

Nowy Zarząd
postanowił re-
prezentować
gminne koło
GGG na naj-
bliższym Wal-
nym Zebraniu
Galicyjskich
Gospodarstw
Gościnnych w
Lesku.

Karolina Smoleńska

KKiieerrmmaasszz wwiieellkkaannooccnnyy

Dnia 17 kwietnia 2011 roku
odbył się w świetlicy wiejskiej
w Polanie kiermasz wielkanocny,
na którym to nauczyciele,
uczniowie naszej szkoły oraz ich
rodzice sprzedawali wszystko, co
jest z Wielkanocą związane, m.in.:
ciasta świąteczne, stroiki i kartki
wielkanocne własnej roboty,
pisanki, koszyki z wikliny oraz
palmy. Uczniowie prześcigali się
w coraz to bardziej wyrafi-
nowanym przyciąganiu klienta,
poprzez reklamowanie swoich
produktów na afiszach, a także
poprzez kierowanie mieszkańców
Polany oraz turystów do świetlicy,
którzy spieszyli do kościoła albo
z niego wracali. A zainteresowanie

prezentowanymi wyrobami było
ogromne, gdyż po około dwóch
godzinach większość stoisk z ofe-
rowanymi artykułami była niemal
pusta.

Dochód ze sprzedaży
przeznaczony był na Radę
Rodziców a także
na organizację
wycieczek
szkolnych dla
uczniów naszej
szkoły. Poprzez
swój udział w
kiermaszu
uczniowie mogli
wykazać się swoimi zdolnościami
manualnymi i inwencją twórczą,
a sprzedawcy i organizatorzy
w pozytywny sposób przyczynili
się do promowania i podtrzymania

wartości kulturalnych i tradycji
wielkanocnych.

Radosław Pasławski
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10 kwietnia w niedzielę
przypadła pierwsza, bolesna ro-
cznica katastrofy prezydenckiego
samolotu. Ksiądz dyrektor
Jarosław Wnuk celebrował
uroczystą Mszę świętą w intencji
ofiar katastrofy smoleńskiej i ofiar
zbrodni katyńskiej . Mszy towarzy-
szył poczet sztandarowy szkoły w
Polanie. Ksiądz wspominał ofiary
katastrofy oraz obywateli II
Rzeczypospolitej wymordowanych
w Katyniu, Charkowie, Twerze i w
innych, znanych i jeszcze niezna-
nych miejscach straceń. Po Mszy
nastąpiło złożenie przyrzeczenia
przez drużynę naszych zuchów
oraz harcerza Michała Rzeszo-
wskiego na ręce komendantki
hufca ustrzyckiego pani Haliny
Armaty. Następnie odbył się
montaż słowny w wykonaniu
chóru parafialnego, panów
Andrzeja Majewskiego i Witolda
Smoleńskiego oraz Kuby
Stępniewskiego. Cały kościół

zasłuchany był w mądre i głębokie
słowa, które przygotowała pani
Maria Faran. To była taka dłuższa
chwila zadumy i refleksj i nad
dwoma jakże bolesnymi wydarze-
niami, które wspominaliśmy w tej
uroczystości. Tej zadumie poma-
gała niezwykła dekoracja wyko-
nana przez panią Anię Dziubeła z
pomocą pani Agnieszki Oskorip.
Rysunek wraku samolotu, brzozy
jakby żywcem wzięte z katyń-
skiego lasu i płonące, czerwone
znicze.. . .
Po krótkiej
akademii
nastąpił
przemarsz ze
sztandarem
oraz flagami
państwowym
i na dawny
plac
kościelny. Zuchy z zastępu Ryś
także dumnie maszerowały ze
swoją flagą. Prezentowały się
wspaniale w swoich mundurach,
harcerze także dumnie reprezen-
towali Bieszczadzką Drużynę

Bartoszową. Na placu kościelnym
nastąpiło odczytanie Apelu Pole-
głych przez pana Andrzeja
Majewskiego. Odpowiadali stra-
żacy z OSP Polana. Po apelu
kwiaty i znicze złożyły delegacje
Urzędu Gminy (zaszczycił nas
Wójt pan Marcin Rogacki oraz
Przewodniczący Rady Gminy pan
Tomasz Bielówka), Rady
Sołeckiej , Szkoły (harcerze i
zuchy). Znicz złożył też pan
Lewandowski upamiętniając swo-

jego
ojca,
jeńca
Staro-
bielska.
Dzięku-
ję wszy-
stkim,
którzy
zaangaż

owali się w przygotowanie tej
uroczystości.

Karolina Smoleńska
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„Zwycięzca śmierci, piekła i
szatana” — śpiewamy, obchodząc
Wielkanoc. Zmartwychwstanie Pana
Jezusa zdarzyło się w czasie, ale
jednocześnie przekracza czas i
przestrzeń. Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego jest nie tylko
wspomnieniem wydarzenia z prze-
szłości, ale uobecnia się w każdej
chwili i zapowiada zmartwych-
wstanie ciał na końcu świata.
Zmartwychwstanie daje nam i na-
szym rodzinom światło i nadzieję
zwycięstwa w trzech trudnych
sprawach ludzkiego życia; są to:
grzech, cierpienie i śmierć. Grzech
obraża Boga, niszczy wnętrze i
życie człowieka, zatruwa wspólnotę.
Możemy dostrzec, jak niszczącą siłę
w naszej rodzinie ma każdy z

siedmiu grzechów głównych: pycha,
chciwość, nieczystość, zazdrość,
nieumiarkowanie (na przykład w
formie alkoholizmu), gniew, leni-
stwo. W krzyżu i zmartwychwstaniu
Pana Jezusa wszyscy odnajdujemy
siłę, by przezwyciężać grzech: stale
się nawracać, prosić Boga o miło-
sierdzie, przebaczać i przepraszać,
wciąż pomagać bliskim, by stawali
się lepsi. Kolejną trudną sprawą,
która niejednokrotnie nas przygnia-
ta, prowadzi do zniechęcenia, a
nawet załamania, jest cierpienie —
fizyczne i duchowe. Może nim być
choroba, która wciąż trwa i nie ma
nadziei na jej wyleczenie, niezgoda,
poczucie samotności i niezrozu-
mienia, nadużywanie alkoholu,
zdrada czy rozpad małżeństwa i
rodziny. Każda rodzina ma swoje
niepowtarzalne cierpienie, swój

krzyż, o którym często otoczenie nic
nie wie, zazdroszcząc powodzenia i
szczęścia. Jak unieść jego ciężar?
Co zrobić, by środowisko rodzinne
nie przemieniło się w miejsce
nieustannych wzajemnych oskar-
żeń? A przemijanie, śmierć?
Czasem śmierć przychodzi nagle,
niespodziewanie, czasem — w
młodym wieku. Wypadki, nowo-
twory.. . Pytamy: „Boże, dlaczego?”.
Zostają młode wdowy, wdowcy,
małe dzieci, dorastające dzieci.
Nawiedzamy groby naszych
bliskich. Święty Jan napisał, że gdy
wszedł do wnętrza grobu, „ujrzał i
uwierzył” (J 20, 8). Z tajemnicą
śmierci, z bólem po śmierci tych,
których kochaliśmy, z przemijaniem
— wchodzimy „do wnętrza grobu”,
w którym pozostały tylko płótna i
chusta, „która była na Jego głowie”.



1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłością
Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić
nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp
do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył
i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą Miłością, dzielmy się tym darem
z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej Miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza
społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że
rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez
Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Pamiętajmy, że nasza radość i cała
przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej .
Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę
Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój
Grobów Pańskich.

3.W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki,
pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest
zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

4. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, przypadająca akurat 1 maja, będzie Niedzielą
Miłosierdzia Bożego.

5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom ; Podstawskiej Dominice
i Daniłów Zofii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Szczygieł Agnieszkę i Faran Annę
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
ks. Jarosław Wnuk, Grzegorz Borzęcki, Katarzyna Mikrut.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00
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