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PPrrzzyyjj ddźź,, PPaanniiee!!
Całe życie człowieka jest nieustannym

oczekiwaniem na nadejście czegoś. Jako rodzice
oczekujemy, kiedy nasze dzieci, pokonując pracowicie
trudy lat szkolnych, osiągną dojrzałość emocjonalną,
umysłową i fizyczną. W tej dojrzałości z kolei
oczekujemy coraz lepszej pracy, osiągnięcia dobrej
pozycji zawodowej i rodzinnej , stabilizacji materialnej ,
realizacji marzeń, powrotu do zdrowia, czasem powrotu
do domu, który się utraciło. Oczekujemy na przyjście do
naszego życia miłości — najpierw narzeczeńskiej ,
potem małżeńskiej i rodzicielskiej , wielu z nas oczekuje
na trwałe związki przyjacielskie. Nieliczni oczekują,
kiedy Bóg dotknie ich serca, budząc w nich nadprzy-
rodzoną miłość do Niego. Naszym zadaniem jest nie
tylko tę miłość przyjąć, ale i obdarzać nią innych.
I tylko ci, którym dane było w życiu odczuć głębię
i pełnię miłości do Boga i ludzi, odchodzą z tego świata,
doświadczając sytości życia. Większość z nas w pogoni
za dobrami tej ziemi zapomina zwykle, że czas nam
przeznaczony jest drogą prowadzącą w jednym kierunku
— do Boga. Nie szukamy odpowiedzi na pytanie o sens
życia, o wartości, za które bylibyśmy gotowi oddać
wszystko. Ciągle zaaferowani i niespokojni odsuwamy
w bliżej nieokreśloną przyszłość sprawy najważniejsze.
Nasze życie nie jest adwentowym oczekiwaniem na
przyjście Pana, a przecież tylko Jego — Prawdy, Miło-
ści i Światłości — naprawdę potrzebujemy. Bo tylko On
rozjaśnić może szarość naszej codzienności, rozgrzeszyć
nas z naszej małości, zakłamania i nienawiści,
przywrócić zdolność do dobroci i bezinteresowności.
Tylko On może sprawić, że na nowo zamieszka w nas
życzliwość, serdeczność i prawda. Ale musimy ponieść
trud prawdziwego uporządkowania własnego życia

zgodnie z Jego przykazaniami. Dlatego teksty biblijne
czytane w tym okresie nawołują do pokuty, nawrócenia
i odnowy. Św. Paweł w Liście do Rzymian (1 3, 11 -14)
przypomina: Bracia, rozumiejcie chwilę obecną: teraz
nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz
bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy
uwierzyli. �oc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się
w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień:
nie w hulankach i pijatykach, (. . . ) nie w kłótni i zazdro-
ści. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie
troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. „ �ic
to, że Bóg twój urodził się w żłobie, jeżeli także nie
zrodzi się w tobie” — napisał Adam Mickiewicz.
W Rozważaniach o wierze ks. T. Dajczer pisze: Miłość
chce być oczekiwana, jeżeli nie jest oczekiwana, jest
miłością wzgardzoną. W tym sensie wiara jest oczekiwa-
niem. Stopień oczekiwania na Pana jest świadectwem
wiary w Jego moc i Jego miłość. �igdy nie dość
naszego oczekiwania na Boga. Oczekiwanie na Tego,
który chce do Ciebie przyjść i chce być przez Ciebie
przyjęty, powinno stale wzrastać. Dokonuje się to dzięki
podejmowanym przez Ciebie próbom oczekiwania, ale
przede wszystkim dzięki Jego łasce, która sprawia, że
Twoja tęsknota za �im może wzrastać i pogłębiać się.

Adwent to właśnie czas osobistego oczekiwania
na przyjście do nas tej miłości. Nie czekajmy jednak
biernie — zróbmy wreszcie krok w stronę Tego, który
jest jej ucieleśnieniem. Pogodzeni z najbliższymi
i samymi sobą, uspokojeni i zatrzymani w pędzie nie
lękajmy się otworzyć drzwi naszego serca Jezusowi,
któryw wigilijny wieczór udzieli nam radości i pogody
ducha, pokoju i ufności.
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W dniach od 16-18 listopada zuchy i harcerze
z Polany pojechali do Krakowa na wyjazd integracyjny
oraz na spotkanie z drużyną harcerską z Pychowic. Po
zajęciach szkolnych 16 listopada nasze zuchy i harcerze
wyjechali. Zuchy pojechały busem a harcerze samoch-
odem z księdzem proboszczem. Droga była długa, ale
spokojnie dojechaliśmy na godzinę 20 do Krakowa na
ulicę Tyniecką gdzie znajduje się budynek Oratorium
Salezjańskiego. Gorąco powitał nas tam ks. Paweł
Centnar. Następnie wszyscy udali się na kolację. Po
kolacji klerycy zaprosili nas do zabawy. Zadawali nam
pytania jak się nazywamy i jakie lubimy warzywa.
Następnie rozpoczęła się zabawa z gazetami i krzesłami.
Mi osobiście podobały się te zabawy. Po szaleństwach
pomodliliśmy się a nasz dzień zakończyło słówko ks.
Piotra Seroczyńskiego. Następnie wszyscy umyli się
i poszli spać. Następnego dnia druh Norbert obudził
wszystkich o godzinie 7.00, o godzinie 8 wszyscy
spotkali się na modlitwie a później udali się na
śniadanie. Następnym punktem tego dnia było
zwiedzanie Krakowa. Po dotarciu pod Wawel przywita-
liśmy się z panią przewodnik która oprowadzała nas
ulicami Krakowa. Pierwszym punktem był Wawel
a ponieważ nie było dużo czasu nie weszliśmy do
wnętrz Krakowskiej katedry i zamku na Wawelu.
Natomiast pani przewodnik opowiedziała nam
o katedrze a później weszliśmy na dziedziniec zamku na
Wawelu gdzie podziwialiśmy krużganki. Następnie
przechadzaliśmy się po jednej z dzielnic Krakowa tzw.
krakowskim Kazimierzu. Potem zobaczyliśmy wiele
kościołów a w tym kościół św. Piotra i Pawła a na placu
św. Magdaleny widzieliśmy pomnik ks. Piotra Skargi.
W kościele franciszkanów zobaczyliśmy portrety
biskupów krakowskich oraz całe jego wnętrze. Później
poszliśmy na krakowski rynek i sukiennice gdzie dano
nam 15 minutową przerwę. W tym czasie mogliśmy
kupić pamiątki. Następnie przeszliśmy do kościoła
Mariackiego gdzie byliśmy świadkami odsłonięcia
słynnego obrazu Wita Stwosza. Pani przewodnik
opowiedziała nam o historii powstania obrazu.
Następnie przeszliśmy do Barbakanu. Później po
pożegnaniu się z panią przewodnik pojechaliśmy na
obiad. Po obiedzie uczestniczyliśmy we mszy św.

odprawianej przez naszego księdza proboszcza
Stanisława Gołyźniaka. Kolejnym ważnym punktem
dnia było uczestnictwo w koronce do Miłosierdzia
Bożego w sanktuarium w Łagiewnikach. Później
poszliśmy na wieżę widokową jednak z powodu mgły
nie było nic widać. Nie zepsuło to jednak naszego
humoru. Później pojechaliśmy na spotkanie z drużyną
harcerską z Pychowic. Po zbiórce poszliśmy na zajęcia
terenowe wymyślone przez pychowicką drużynę.
Naszym zadaniem było odbić łączniczkę AK z rąk
Niemców. Żeby akcja poszła sprawnie musieliśmy
przyjąć fałszywe imiona i nazwiska. Musieliśmy
znaleźć wiele wskazówek. Po wielu trudach udało nam
się odbić łączniczkę. Po pożegnaniu się z harcerzami
wróciliśmy do oratorium na Tynieckiej . Po kolacji odbył
się ważny moment dla naszych zuchów. Złożyły one
przyrzeczenia harcerskie i odtąd stały się harcerzami.
Nowymi młodszymi harcerzami zostali: Wiktoria
Borzęcka, Joanna Stępniewska, Marta Stępniewska,
Sebastian Koncewicz, Nina Smoleńska, Zofia
Myślińska, Karolina Oskorip, i Aleksandra Oskorip. Po
tak uroczystym przyrzeczeniu nowi harcerze zostali
przyjęci oklaskami. Następnie udaliśmy się na projekcję
filmu Opowieści z Narnii „Podróż Wędrowca do
Świtu”. Kiedy film się skończył zaszczycił nas swoją
obecnością rektor seminarium ks. Wojciech Krawczyk,
który zakończył nasz kolejny dzień słówkiem.
Następnie każdy się umył i poszedł spać. Następnego
dnia w niedzielę po zbudzeniu i śniadaniu zuchy
i harcerze pojechali do największego w Polsce
aquaparku. Każdemu podobał się basen a w nim
zjeżdżalnie, rwąca rzeka itd. Po 2 godzinnych
szaleństwach udaliśmy się do oratorium gdzie harcerze
starsi i młodsi uczestniczyli w tamtejszym kościele
w mszy św. Harcerze Miłosz Smoleński, Patryk
Koncewicz i Darek Oskorip stali z proporcem. Po mszy
św. udaliśmy się na pyszny obiad niedzielny. Pewien
ksiądz dał do rozdania naszym harcerzom cukierki.
Później spakowaliśmy się i podziękowaliśmy księżom
za pobyt, pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę
powrotną do Polany. Długa była nasza podróż może
i wróciliśmy zmęczeni, ale uradowani i szczęśliwi.
Moim zdaniem ten wyjazd był bardzo udany i polecam
temu kto nie był jeszcze w Krakowie żeby udał się do
tego pięknego miasta. Miłosz Smoleński

KKoonnkkuurrss rreeccyyttaattoorrsskkii

Dnia 29 listopada 2012 roku o godz. 9.00 odbył
się w szkole w Polanie konkurs recytatorski Serce pełne
dobra miej jak św. Mikołaj , w którym udział wzięły
dzieci z zerówki oraz uczniowie klasy I i III SP.

Wszystkie wiersze treścią nawiązywały do św.
Mikołaja, a jego krótką charakterystykę wszystkim
zebranym przedstawiła współorganizator konkursu p.
Ania Stępniewska. Rozpoczęła Małgosia Michno z
zerówki wierszem Prośba Mikołaja, następnie jej
koleżanka Amelia Pisarska zarecytowała wiersz pt. O
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W ten szczególny dzień - szczególny dlatego, że
mieliśmy dwie okazje do świętowania: wspomnienie
św. Mikołaja i dzień Niepokalanego Poczęcia NMP -
rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 9.00, której przewo-
dniczył i kazanie wygłosił ks. dyrektor Jarosław Wnuk.
Już na wstępie ks. dyrektor nawiązując do święta,
zauważył, że mottem św. biskupa Mikołaja oraz Maryi
jest nieść dobro dla drugiej osoby, natomiast w kazaniu
dodał, że Maryja chce być matką każdego z nas i jest
Ona najpewniejszą drogą do Jezusa. Po mszy udaliśmy
się na świetlicę wiejską, gdzie przy suto zastawionych
stołach dane nam było obejrzeć film pt. Święty Mikołaj ,
w którym jako lektor swojego głosu użyczyła uczennica
kl. III SP Klaudia Krakowska. I na tym nie poprzestała,
gdyż chwilę później odczytała tekst z prezentacji
multimedialnej także o św. Mikołaju. Jako, że Mikołajki
nieodłącznie kojarzą się z prezentami Rada Rodziców
ufundowała dla każdego ucznia upominkowego
czekoladowego Mikołaja. W dalszej części uroczystości
nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego
oraz wręczenie nagród dla każdego jego uczestnika.
Pierwsze miejsce wśród zerówkowiczów zajęła
Małgosia Michno, natomiast kolejne miejsca przypadły
w udziale Amelii Pisarskiej i Emilii Caban. W kl. I SP
zwyciężyła Kinga Borzęcka, drugą pozycję zajął Patryk
Pałka a jego koleżanka Julia Hermanowicz uplasowała
się na trzeciej pozycji, natomiast w kl. III SP pierwsze
miejsce ex aequo zdobyli Hubert Caban i Jowita
Fundakowska. Nagrody zostały także wręczone
zwycięzcom konkursu plastycznego organizowanego w
kl. 0-III SP. Wśród najmłodszych ponownie najwyżej

uplasowała się Małgosia Michno, a na dalszych
miejscach znaleźli się kolejno Paweł Drozd, Amelka
Pisarska i Emilia Caban. W klasie pierwszej najlepsi
okazali się kolejno Paweł Kania, Oskar Krakowski
i jego siostra Oliwia. Wśród najstarszych z tej grupy
najładniejsza praca plastyczna była dziełem Klaudii
Krakowskiej , a drugą w kolejności okazał się portret
Mateusza Cabana, natomiast trzecią ex aequo Huberta
Cabana i Jowity Fundakowskiej . Pani Bernadetta
Szkarłat organizowała wśród kl. IV-VI SP konkurs
grafiki komputerowej , który polegał na wykonaniu
postaci św. Mikołaja biskupa z wykorzystaniem
programu graficznego. Rezultaty tego konkursu dane
nam było obejrzeć na projektorze, a zdobywcami
pierwszych trzech miejsc okazali się kolejno Piotrek
Wierciński (kl. V), Natalia Caban (kl. VI) i Zosia
Myślińska (kl. IV).

I tak po dwóch godzinach świętowania cała
uroczystość dobiegała końca. Na zakończenie p. Anna
Stępniewska gorąco podziękowała p. Hannie
Myślińskiej , Małgorzacie Gałek, Bernadecie Szkarłat,
ks. dyrektorowi oraz uczestnikom konkursów, natomiast
ks. dyrektor skierował swoje podziękowania p. Annie
Stępniewskiej , członkom Rady Rodziców, rodzicom
przygotowujących poczęstunek oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania
tego święta.

Radosław Pasławski

św. Mikołaju. Trzecią klasę reprezentowali Hubert
Caban z wierszem Prawdziwy św. Mikołaj oraz Jowita
Fundakowska z wierszem 6 grudnia. Uczniowie klasy
pierwszej , wystąpili w najliczniejszej obsadzie czytając
obszerniejsze objętościowo wiersze w porównaniu do
wierszy ich młodszych kolegów i koleżanek. Tutaj
tradycyjnie dominowały utwory Władysława Bełzy,
których treść, intonację oraz artykulację, jak na swój
wiek, całkiem nieźle przekazała Kinga Borzęcka
czytając Czwarty wiersz o św. Mikołaju, Julia
Hermanowicz wierszem Trzeci wiersz o św. Mikołaju,
oraz Oliwia Krakowska utworem Piąty wiersz o św.
Mikołaju. Jej brat Oskar zaprezentował wiersz
Małgorzaty Strzałkowskiej pt. Święty Mikołaj , a Patryk
Pałka przedstawił utwór ks. Włodzimierza
Kwietniewskiego o tym samym tytule co wiersz jego
kolegi z klasy Oskara. Emilka Caban z zerówki także

nie chciała być dłużna i pomimo że jej rówieśnicy
wcześniej deklamowali swoje utwory ona po namowie
mamy i nauczycieli postanowiła pokazać swój talent
recytując na zakończenie wiersz pt. Mikołaj jest jak
babcia. Nagrody za udział w konkursie otrzymał każdy
jego uczestnik natomiast wyniki, sporządzone przez
jury składające się z nauczycieli naszej szkoły zostaną
ogłoszone w dzień św. Mikołaja, przypadający
dokładnie za tydzień. Należy dodać, iż nie wszyscy
zgłoszeni uczestnicy wystąpili w konkursie z różnych
przyczyn, jednak poziom poetycki reprezentowany
przez uczniów naszej szkoły na tym konkursie był
godny podziwu. Podziękowania za przygotowanie
całego konkursu, począwszy od przygotowania uczniów
do występów na wystroju sali skończywszy należą się p.
Małgorzacie Gałek oraz p. Annie Stępniewskiej .

Radosław Pasławski

Zdjęcia z powyższych uroczystości znajdują się
na stronie www.polana.9com.pl

Zapraszamy do galerii!



1. Dziś druga niedziela Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy
i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się na spotkanie z Panem, który przyjmuje na
siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny
charakter Adwentu zagłuszyły nachalne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami
w marketach.

2.Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę
z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć
się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie
wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami trwający Rok Wiary i tegoroczny program
duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadczyć o naszej wierze
i świadomie wołać: Przyjdź, Panie Jezu! Czy na co dzień pamiętamy też o zachęcie Ewangelisty
Łukasza: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie…”?

3.Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami! ), młodzież i dorosłych zachęcamy do licznego
udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele.

4.W tych dniach grudnia pamięcią sięgamy do bolesnych doświadczeń z naszej najnowszej historii
(1 6 grudnia 1970 roku dokonano masakry robotników na Wybrzeżu, 1 3 grudnia 1981 roku
wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tegoż roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na
Śląsku). Błogosławiony Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił
naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę
świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksj i o Polsce, nad tym, jaką była,
jaką jest i jaką powinna być”.

5.W następną niedzielę zapraszamy na kiermasz świąteczny, który odbędzie się na Świetlicy
Wiejskiej po Mszach świętych.
6.W najbliższym czasie do naszych domów poprzez Radę Parafialną dotrą pobłogosławione
w kościele opłatki wigilijne.

7. Na Święta Bożego Narodzenia kościół przygotowują następujące osoby: Mańko Helena, Michno
Barbara, Krakowska Agnieszka, Plezia Urszula, Pisarska Krystyna, Koncewicz Lucyna.

8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Janiszek Bogusławie i Dzik
Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Łysyganicz Dorotę i Caban Iwonę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 1 3 XII – Święta Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304
roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych (wspomnienie obowiązkowe);

• 1 4 XII – Święty Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1 591 , jeden z największych
mistyków i teologów duchowości, za co wyróżniono go tytułem doktora Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe).

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
II �IEDZIELAADWE�TU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Wiesław Caban, Wiesław Krakowski, Aleksandra Oskorip, Aleksandra Podraza, �ina Smoleńska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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