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„Idźcie i odpocznijcie nieco”

Na koniec czerwca dzwonek w szkołach
obwieścił wakacje! A więc czas bez szkoły, bez nauki,
bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania
każdego ranka ciężkiego plecaka i co najważniejsze —
bez porannego wstawania. Pewnie każdy zgodzi się, że
te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to chyba
pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, że po
całorocznym wysiłku należy się odpoczynek. Łatwo
wtedy cytować słowa Jezusa z szóstego rozdziału
Ewangelii wg św. Marka: „Idźcie i odpocznijcie nieco”.
Apostołowie, po trudzie ewangelizowania, wrócili do
Jezusa i opowiadali o swoich osiągnięciach. Mimo
entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro
Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy uczeń
szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum wraca
ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku swoje
świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony
odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie go na górskie
szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe
kraje. Niektórzy marzą o spływie kajakowym lub
o wędkowaniu.

sprawowana Msza św. Również w wakacje należy
pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili
adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą
Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na
modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za słońce,
piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi,
której doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas
spotkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał:
„Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie
żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla
własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga
i każą chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwila wakacyjnej

radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.

Myśl o tym, co najważniejsze
Kiedyś przed jednym z kościołów wisiał plakat
ewangelizacyjny z napisem: „ie ma wakacji bez
Boga!”.A na niedzielnej Mszy św. miejscowy kościół
był przepełniony turystami. To naprawdę piękne
widzieć, że tak wielu ludzi chce dziękować Bogu za
swój czas wypoczynku. Bardzo często wakacje to czas,
gdy możemy się wyrwać z naszego zagonienia. Receptą
Wcale nie zamykają kościołów
na odpoczynek nie musi być wcale znane stwierdzenie
Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, „przestać myśleć o wszystkim ”. Może raczej należy
pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce myśleć o tym, co najważniejsze. Jezus mówi do nas
On, abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące poprzez karty Ewangelii: „przyjdźcie do Mnie wszyscy,
samego. On chce być z nami i przeżywać wszystkie którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was
chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy pokrzepię” (Mt 11, 28). Ten wakacyjny czas może być
zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, dla nas okazją do spotkania z Bogiem, który nie
abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym obciąża, a ukazuje, iż to właśnie dzięki modlitwie
Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem... Mamy możemy nabrać jeszcze więcej sił!
pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamykają
kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.” (1 Sm 3, 9)
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Zakończenie roku szkolnego 201 2/201 3

Jak co roku o tej porze, zaczęliśmy świętować
koniec nauki szkolnej od Mszy św., którą poprowadził
i kazanie wygłosił delegat księdza Inspektora ks.
Stanisław Lasak. W owym kazaniu oznajmił, że w szkole są zarówno sukcesy i porażki, tak jak w sporcie, gdyż
nauka wymaga wysiłku, aby osiągnąć swój cel. Godzinę
później nasze kroki skierowaliśmy do świetlicy
wiejskiej, aby wziąć udział w dalszych uroczystościach.
Swój głos zabrał nasz gość ks. Stanisław, który dodał, że
nie byłoby miejscowości Polana takiej jaka jest bez
szkoły, dziękując przy tym za trud, który rodzice
i nauczyciele wkładają w wychowanie dzieci. W dalszej
części ks. dyrektor podsumował tegoroczne organizowane wycieczki szkolne oraz konkursy, które w wielu
przypadkach zakończyły się sukcesami uczniów, a także
poinformował zebranych o wynikach sprawdzianu
szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, które dają
powody do radości. Chwilę później dało się u niektórych dostrzec sentymenty, gdy uroczyście pożegnaliśmy
naszą nauczycielkę p. Ewelinę Górną-Baran, która przy
tym bardzo się wzruszyła. Z kolei trzecioklasiści z gimnazjum zaprezentowali realizowany przez siebie projekt
edukacyjny, nawiązujący do przeszłości Polany a przedstawiający wspomnienia jej starszych mieszkańców.
Z przeprowadzonych w nim wywiadów mogliśmy się
dowiedzieć m. in. jakie uczucia towarzyszyły osiedlaniu
się przybyszów w Polanie, czy jak wyglądało życie na
tym wyludnionym, powojennym terenie. Następnie
nadszedł najbardziej oczekiwany przez uczniów moment, czyli rozdanie świadectw, przeplatany wręczaniem podarunków dla nauczycieli za włożony trud w na-

Wycieczka kl. VI S P do Trój miasta
Przełom maja i czerwca to okres wycieczek
szkolnych, czyli czas na relaks i zasłużony odpoczynek
po całorocznych zmaganiach lekcyjnych. Tak więc 11
czerwca nadszedł długo oczekiwany moment, gdy
wyruszyliśmy na drugi koniec Polski. Ksiądz proboszcz
jako kierowca oraz p. Karolina Smoleńska towarzyszyli
nam podczas całej podróży, służąc pomocą i radą.
W późnych godzinach wieczornych dojechaliśmy na
nocleg do Warszawy, gdzie gościła nas rodzina p.
Karoliny, którzy poczęstowali nas obfitą kolacją.
Nazajutrz, wypoczęci i pełni energii, zawitaliśmy do
pierwszego punktu w naszym programie wycieczki, a
mianowicie zamku w Malborku. To co nas tutaj
zauroczyło to jego wyjątkowy charakter, gdyż jest to
jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie naprawdę
można poczuć średniowieczną atmosferę, a nawet
spotkać ducha rycerza. Zamek został wzniesiony przez
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uczanie. Co najważniejsze wszyscy uczniowie uzyskali
promocję do klasy lub szkoły programowo wyższej. Po
uzyskaniu upragnionych świadectw dane nam było
obejrzeć prezentacje ukazujące ostatnie lata szkolne
aktualnych szóstoklasistów i trzecioklasistów z gimnazjum. Ostatnim punktem programu była akademia
z udziałem uczniów naszej szkoły. Piosenki na
pożegnanie w wykonaniu szóstej klasy, czy wiersze to
tylko niektóre elementy występów artystycznych. Ala
Podraza z kl. II Gimnazjum zarecytowała znany
wszystkim wiersz Wisławy Szymborskiej pt. Nic dwa
razy, Miłosz Smoleński tłumaczył, że zdarzały się
uwagi i spóźnienia, ale co by było, gdyby do szkoły
chodziły anioły. Uczniowie biorący udział w akademii
rozbawili widownię do łez, gdy zasypywali ich
humorami z zeszytów i dowcipami o szkole, np.
usłyszeliśmy, że Romeo i Julia nie mogli być ze sobą na
żywym świecie, że wieś była samowystarczalna:
kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór, czy choćby, że
Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale
przecież wiedział, że całe swoje życie poświęcił
ojczyźnie. Kandydaci na dyrektora szkoły, jako ostatni
artyści, przedstawili swój nietypowy program,
w którym informowali, że zaopatrzyliby bibliotekę
w magiczne książki, po których wzięciu do ręki wiedza
sama wchodziłaby do głowy, wykreśliliby ze słownika
wyrazy wagarowicz i leń jako obraźliwe. I tak, po
dwóch godzinach nadszedł czas pożegnania i przywitania wakacji. Na zakończenie ks. dyrektor podziękował
wszystkim, którzy przygotowali całą uroczystość
- p. Krystynie Pisarskiej i ks. Damianowi Kempie.
Radosław Pasławski

Krzyżaków w latach 1274-1457. W latach 1309-1457
był siedzibą mistrzów Zakonu Krzyżackiego i sto-licą
Państwa Krzyżackiego, natomiast wyprawa do malborskiej warowni to wspaniała i niepowtarzalna lekcja
historii. Wieczorem dotarliśmy do naszej bazy
noclegowej i gastronomicznej (Salezjanów w Rumii),
którzy serdecznie nas przywitali i rozlokowali. Atrakcją
następnego dnia była Łeba, oraz jej najbardziej znane
wydmy ruchome, które występują w Słowińskim Parku
Narodowym. Przemierzając ten park uczestniczyliśmy
w lekcji przyrody prowadzonej przez naszego
przewodnika i pilota p. Karolinę, która przybliżyła nam
informacje dotyczące fauny i flory tego regionu.
Zabawom na wydmach nie było końca; każdy mógł
poczuć się jak na Saharze, turlając się i obsypując
wszechogarniającym piaskiem. Będąc na wybrzeżu nie
sposób ominąć kąpieli w morzu mimo, że woda w tym
okresie nie jest zbyt ciepła, co nie odstraszyło nikogo.
Niedosyt jednak pozostał i chwilę później udaliśmy się
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do aquaparku w Sopocie, gdzie dane nam było
skorzystać z basenów rekreacyjnych, wirów wodnych,
zjeżdżalni oraz wanien z hydromasażem, która korzystnie wpływa na organizm i psychikę człowieka, a także
odprężająco działa na skórę i mięśnie. Po wodnych
przygodach, nieco głodni, skorzystaliśmy z gościny p.
Jabłońskich z Gdyni, którzy poczęstowali nas pizzą, co
oczywiście przyjęliśmy z podziękowaniami. Kolejnego
dnia naszym celem był półwysep helski, gdzie dużym
zainteresowaniem cieszyła się obserwacja dokarmiania
fok w miejscowym Fokarium, które w zręczny sposób
także aportowały, co spotkało się z entuzjazmem licznie
zgromadzonej widowni. Po całym widowisku dyrekcja
Fokarium obdarowała nas licznymi materiałami o tematyce turystyczno-krajoznawczej, co było dla nas miłym
zaskoczeniem. Chwilę później udaliśmy się na
okoliczny kemping, gdzie zostaliśmy zaproszeni na
poczęstunek przez znajomego p. Karoliny – Tomasza
Brojka. Będąc na Helu musieliśmy także zwiedzić
latarnię morską, gdzie przez ciasne wijące schody
dotarliśmy na jej szczyt znajdujący się na wys. 41,50m.,
z którego rozciąga się widok na wiele kilometrów.
Spacerując po deptaku helskim uczniowie odkryli
bunkry, które służyły obronie Helu w 1939 r. Teraz
pozostały po nich zarośnięte i zdewastowane schrony,
jednak nie powstrzymało to ich przed ich eksploracją,
podczas której okrzyków zachwytu nad ich ciemnymi
i długimi korytarzami nie było końca. Po południu
dojechaliśmy do Gdańska, gdzie przewodnik PTTK
oprowadzał nas po starówce, zaznajamiając nas z jej
historią i kulturą. Obserwowaliśmy kamienice, które są
typowymi domami gdańskimi o wąskich fasadach
zwieńczonych szczytami bądź attykami, bogato
zdobionych herbami, figurami alegorycznymi i postaciami antycznych bohaterów. Dowiedzieliśmy się
z jakim miejscem w Gdańsku związana jest Panienka
z okienka, gdzie jest most zakochanych, czy z jakiego
miejsca widać jednocześnie trzy pomniki Neptuna.
Solidna obsługa przewodnicka z rąk pracownika PTTK
to nie wszystko, gdyż jego dyrekcja hojnie obdarzyła
nas podarunkami dla całej klasy w postaci koszulek,
plakatów, czy choćby map krajoznawczych. W Gdańsku
nie mogliśmy pominąć katedry oliwskiej z jej organami,
które słynne są na całym świecie. Wspaniałe brzmienie,
które stało się naszym udziałem, przyciąga tysiące
słuchaczy na corocznych prezentacjach i letnich
koncertach festiwalowych. Kolejnym etapem naszej
podróży była Gdynia z jej dwoma statkami: Dar
Pomorza i Błyskawica, pierwszy to trzymasztowy
żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony przez
społeczeństwo Pomorza w 1929 roku dla Szkoły
Morskiej w Gdyni, natomiast drugi to polski
niszczyciel, jeden z dwóch zbudowanych okrętów typu
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Grom. W swojej bogatej ofercie turystycznej Gdynia
posiada także Akwarium, które mogliśmy zwiedzać i
podziwiać jego obszerną faunę. Dla ciekawych biologii
morza, a przede wszystkim dla młodych odkrywców,
Akwarium ma rozbudowaną i prężnie działającą Sekcję
Edukacji. Na zajęciach można zdobyć wiedzę poprzez
doświadczenia i niekonwencjonalne lekcje prowadzone
przez specjalistów z dziedziny oceanografii, biologii
i ochro-ny środowiska. W dalszej części wycieczki
udaliśmy się do Grodziska w Sopocie, gdzie
poznaliśmy średniowieczne techniki wykonywania
naczyń, ówczesną zabudowę, a także mogliśmy wziąć
udział w lekcji strzelania z łuku. Spacerując po Sopocie
przypadkiem natrafiliśmy na pokazy koszykówki, gdzie
nasi uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych
zakończonych pozytywnym skutkiem a uwieńczone
nagrodami w postaci piłek z autografami vice mistrza
świata w koszykówce. Chwile rozrywki dostarczyła
uczestnikom wycieczki także wizyta w Multikinie
w Sopocie gdzie obejrzeliśmy film w 3D, który
stanowił końcowy punkt programu wycieczki. W planie
miał odbyć się jeszcze rejs statkiem pirackim, lecz
pogoda nie pozwoliła zrealizować tego zamiaru. W niedzielę nadszedł ostatni dzień naszej wycieczki i po
wspólnej Mszy św. udaliśmy się w drogę powrotną do
Polany. Po kilku godzinach jazdy skorzystaliśmy
z zaprosin do Warszawy do znajomych p. Karoliny –
Emilii i Karola Nurzyńskich, którzy uraczyli nas
obiadem niezbędnym, aby wytrwać w dalszej podróży.
Wycieczka nie mogłaby być zrealizowana bez
licznych sponsorów, przede wszystkim wyżej
wymienionych instytucji, które zaoferowały nam zniżki
lub darmowe bilety wstępu do swoich obiektów.
Podziękowania należą się p. Stanisławowi Krzemień
z Czarnej za ufundowanie bazy kulinarnej, Tomaszowi
Brojek z latarni na Helu, Monice Selin z Fokarium na
Helu oraz Wioletcie Kmiecik z Grodziska w Sopocie za
bezpłatny wstęp, Agnieszce Bukowskiej z Młynu pod
Mariaszkiem w Ostródzie za zniżkę na obiad,
pracownikom PTTK - oddział w Gdańsku za bezpłatne
usługi przewodnickie, materiały piśmienne i koszulki,
Salezjanom z Rumii za tańsze noclegi i wyżywienie,
Małgorzacie, Markowi, Edycie i Karolowi Piotrowskim
z Warszawy, Emilii i Karolowi Nurzyńskim
z Warszawy oraz Katarzynie i Łukaszowi Jabłońskim
z Gdyni za gościnę i poczęstunek, p. Jerzemu Litwin
z CMM w Gdyni, Andrzejowi Nowak z MMW
w Gdyni oraz Tomaszowi Bogdanowiczowi z zamku
w Malborku za tańsze bilety wstępu, Pawłowi Glicadystrybutorowi Kino Świat z Warszawy - za darmowy
wstęp do Multikina, a także p. Karolinie Smoleńskiej za
opiekę przewodnicką i pilotaż oraz ks. Stanisławowi
Gołyźniakowi za transport.
Radosław Pasławski
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XIII IEDZIELA ZWYKŁA
1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane
grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.
2. W najbliższą środę, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła, Świętego Tomasza, który
pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie
zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej
ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody…” – także, a może przede wszystkim w wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy
odpowiedzialni za Kościół! Warto o tym pamiętać szczególnie w trwającym ciągle Roku Wiary!
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do
pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
4. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym
kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej przed Mszą św. Wszystkim
wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop, obojętnie gdzie spędzany, był miłym wypoczynkiem,
ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.
5. W sobotę, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej,
przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy
również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom
z naszej wspólnoty parafialnej.
6. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 19. W miesiącach wakacyjnych Msza św. na
Chrewcie w niedziele o godz. 15.00.
7. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swój podpis na liście osób
wspierających akcję "Stop aborcji", a klasie I gimnazjum za zbieranie tych podpisów.
8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Wiercińskiej Lenie
i Myślińskiej Hannie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Zięba Aleksandrę i Tarnawską
Bożenę.
W TYM TYGODIU PATROUJE AM:
• 6 VII – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która
założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja Świętego Piotra
Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Lucyna Koncewicz, Halina Bakalarz, Malwina Gazda,
Karolina Piotrowicz, Dominika Podstawska, Dorota Łysyganicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

