
 Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje po-
kusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Pra-
wa. To pokazuje, że był On poddany tym samym pró-
bom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego 
podczas wędrówki przez pustynię. Brak chleba, żądza 
władzy i wystawianie Boga na próbę były przyczyna-
mi ich kolejnych buntów. Izraelici ulegali tym poku-
som. Jezus je przezwycięża. Pamiętajmy o tym, gdy 
pojawi się przy nas nasz przeciwnik i będzie nas 
zwodził i kusił. 

 

 Jezu, Synu Boży, karmię się Twym słowem,  
aby nie zwiódł mnie podszept złego ducha. Pragnę jak 
Ty wytrwać w wierności Ojcu. Bądź ze mną, zwłaszcza 
gdy odczuję samotność pustyni. 

Moc słowa Bożego 

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 

 „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu,  

będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu  

służyć będziesz«”. 
(Łk 4, 8) 
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 W dniu 6 lute-
go w Świetlicy Wiej-
skiej w Polanie miało 
miejsce spotkanie 
członków i sympaty-
ków Koła Gospodyń 
Wiejskich w Polanie. 
Była to biesiada z po-
częstunkiem. 
Spotkanie miało na 
celu podsumowanie 
zeszłorocznej działal-
ności i podziękowanie 
za czynny udział  
w działalności Koła. 
Przewodnicząca Mał-
gorzata Łysyganicz 
podziękowała za ze-
szłoroczne inicjatywy 

tj.: zabawę karnawało-
wo-walentynkową, 
Dzień Kobiet, konkurs 
plastyczny dla dzieci 
na Dzień Dziecka pt.: 
„Pocztówka z Polany”, 
zabawę z okazji Dnia 
Dziecka, festyn Tro-
pem jaskiniowca, zor-
ganizowanie warszta-
tów haftu karpackiego 
i pisania ikon w ra-
mach projektu 
„Objazdowe rękodzie-
ło” z Narodowego 
Centrum Kultury, 
warsztaty bożonaro-
dzeniowe. A w tym 
roku członkowie na-

szego koła (tak tak 
członkowie mamy bo-
wiem w Kole kilku 
panów) wzięli udział  
w pokazie kulinarnym 
w Czarnej wraz ze zre-
dagowaniem przepi-
sów do gazety 
„Nowiny Rzeszow-
skie” i do książki kuli-
narnej. Jak widać po-
lańskie Koło Gospo-
dyń Wiejskich działa 
bardzo prężnie i oby 
tak dalej! 
 

Karolina Smoleńska 

Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w PolanieSpotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Polanie  

Film „12 gniewnych ludzi” i pokaz slajdów z HimalajówFilm „12 gniewnych ludzi” i pokaz slajdów z Himalajów  

A jednak krok po kro-
ku ławnik nr 8 (Henry 
Fonda) przekonuje po-
zostałych że nie 
wszystkie dowody są 
takie jak się na pozór 
wydają. 
Przekonuje po kolei 
najpierw jednego, po-
tem drugiego aż do 
najbardziej zatwardzia-
łego na końcu. Dysku-
sja jest naprawdę gorą-
ca niemal dochodzi do 
rękoczynów, ale prze-
konuje pozostałych  
mężczyzn do swojej 
racji, za pomocą wni-
kliwej analizy sytuacji 
oraz logicznych wy-
wodów. 
To dramat w którym  
napięcie dorównuje 
niejednemu thrillero-
wi. Trzeba zwrócić 

uwagę na wyśmienitą 
grę aktorską, każdy 
bohater jest inny, ma 
inną osobowość, inny 
temperament i siła tego 
filmu tkwi właśnie  
w nich a najbardziej  
w Davisie zagranym 
przez Henryego Fonda.   
 Po filmie obej-
rzeliśmy pokaz slaj-
dów przygotowany 
przez panią Hannę 
Myślińską. Pani Hania 
w listopadzie wraz  
z trzema koleżankami 
była już po raz trzeci  
w Himalajach i zdoby-
ła sześciotysięcznik 
Mera Pik 6461 m 
n.p.m. oraz pięcioty-
sięcznik Czukung Ri 
5550 m n.p.m. 
 

Karolina Smoleńska 

 6 lutego w na-
szym Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym 
oglądaliśmy amery-
kański film  Sidneya 
Lumeta pt.: „12 gniew-
nych ludzi”. Dwunastu 
przysięgłych ma wy-
dać wyrok w procesie 
o morderstwo. Jeden  
z nich (znakomity 
Henry Fonda)  ma wąt-
pliwości dotyczące 
winy oskarżonego. 
Oskarżony to 18-letni 
chłopak, któremu przy-
pisuje się zamordowa-
nie własnego ojca. 
Wszyscy poza jednym 
przysięgłym są przeko-
nani o jego winie. Do-
wody wydają się nie-
zbite więc dla reszty 
ławników dalsze obra-
dy to strata czasu.  

Str. 2 Wśród Nas 

Członkinie KGW   

w Świetlicy Wiej-

skiej 6 lutego 

P. Hanna Myślińska 

podczas spotkania 

6 lutego 



 7 lutego Grupa 
Inicjatywna wsi Polana 
spotkała się w polań-
skiej izbie historycz-
nej, która teraz znajdu-
je się w miejscu, gdzie 
poprzednio znajdowała 
się biblioteka. 
Dyrektor Gminnego 
Domu Kultury w Czar-
nej Urszula Pisarska- 
Plezia przedstawiła 
możliwości ubiegania 
się o dotację z progra-
mu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich - Aka-
demia Aktywnych 
Obywateli - Podkar-
packie Inicjatywy Lo-
kalne. 
Pani Maria Faran 
„mózg” całej grupy 

podziękowała za do-
tychczasowa pracę 
wszystkim jej człon-
kom. 
Do tej pory zrealizo-
waliśmy cztery projek-
ty z programu Działaj 
Lokalnie w roku 2009- 
„Ocalić od zapomnie-
nia - dziedzictwo Pola-
ny”, w latach 2012 -
2013 - „Ocalić od za-
pomnienia - pozosta-
wić po sobie ślad”,  
w roku 2013—„Ocalić 
od zapomnienia - po-
lańskie zbiory histo-
ryczne”, w roku 2015 -
„Ocalić od zapomnie-
nia - zachować historię 
tej ziemi”. W ramach 
tego ostatniego projek-

tu powstały dwie tabli-
ce informacyjne - jed-
na o kopalni ropy  
i druga w miejscu nie-
istniejącego młyna 
oraz szlak do dawnej 
kopalni ropy w Polanie 
(dokładnie Polana - 
Ostre). Kto jeszcze nie 
był zachęcamy, aby 
przejść się nowym 
szlakiem. 
Planujemy również 
ubiegać się o dotację  
w tym roku, ale żeby 
nie zapeszyć na razie 
nie mówimy na co. 
Poczekamy na wyniki 
konkursu. 
 

Karolina Smoleńska 

cji, że Bóg nie istnieje. 
Jest to warunek ko-
nieczny do zaliczenia 
przedmiotu. Kiedy stu-
dent pierwszego roku, 
Josh Wheaton sprzeci-
wia się złożeniu takie-
go oświadczenia, nau-
czyciel stawia mu wa-
runek: aby zaliczyć 
kurs, musi przy całej 
grupie udowodnić,  
że Bóg istnieje. Film 
potwierdza, że kto szu-
ka Boga zawsze Go 
znajduje, a także wska-
zuje, że w ateizm naj-
częściej uciekają lu-

 Dyskusyjny 
klub filmowy zaprasza 
na film pt. „Bóg nie 
umarł”, reżyseria Ha-
rold Cronk. Film  
w kategorii dramat, 
produkcja USA, 2014 
rok, czas trwania 113 
min.  

W rolach głównych: 
Kevin Sorbo, Shane 
Harper 

Kontrowersyjny profe-
sor filozofii, zadekla-
rowany ateista zmusza 
swoich studentów do 
podpisywania deklara-

dzie,  którzy z jakiegoś 
powodu zapomnieli  
o Bogu w swoim co-
dziennym życiu.  

Bogdan Siedlecki 

Spotkanie w izbie „Polańskie zbiory historyczne”Spotkanie w izbie „Polańskie zbiory historyczne”  

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt. „Bóg nie umarł”Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt. „Bóg nie umarł”  
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I NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  

Rok C 

1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię  
o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie sza-
tańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. 
Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie 
podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas  
w naszych zmaganiach ze złem.  

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeży-
cia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia 
bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. 
W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha po-
kuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś koń-
ca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwi-
jać. 

3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym 
jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś na pierwsze Gorzkie Żale z ka-
zaniem pasyjnym. Natomiast w piątki zapraszamy na Drogę Krzyżo-
wą. 

4. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii 
świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym  
o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania  
i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie 
przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świę-
tej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze serca, 
uczyńmy je gotowymi na przyjęcie zmartwychwstałego Pana. 

5. Dziś przypadają też tzw. walentynki – Dzień Zakochanych. Pomyśl-
my o dobrym słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich – 
rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt. Narzeczonym przygotowują-
cym się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przypominamy,  
że w  parafii w Czarnej działa Poradnictwo Rodzinne.  

6. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – 
dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych 
będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – mi-
nistranci  będą stać z przygotowanymi skarbonkami. 

7. Filmowy klub dyskusyjny zaprasza na film pt. „Bóg nie umarł”, re-
żyseria Harold Cronk. Film w kategorii dramat, produkcja USA, 
2014 rok, czas trwania 113 min.  Recenzja filmu znajduje się we-
wnątrz gazetki. 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Zenon Dzik, Konrad Faran. 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

38 - 709 Polana 26A 

polana@sdb.krakow.pl 

www.polana.9com.pl 
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