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„Panie, żebym przejrzał”
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać,
bo bardzo często w życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy
pod Jerychem. W chwilach trudnych, gdy szukamy Boga, wołamy
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do Niego. Chcemy, by nas usłyszał i pomógł nam. Ale świat i inni
ludzie próbują zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, aby On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi reklamami, a nawet ateistycznymi billboardami, zakłamując
rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał” dosłownie po grec-

ku oznacza: „żebym spojrzał w górę”. Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa w naszym życiu.
Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku Tobie.
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Włodzimierza Streńczaka.– str.—2
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"... Miejcie wielkie nabożeństwo do
Najświętszej Maryji Panny i bądźcie
zawsze radośni, bardzo radośni..." Myśli
św. Jana Bosko
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Wojenny pamiętnik
Włodzimierza Streńczaka.

Wśród Nas

wanie
przekroczenia
granicy
sowieckowęgierskiej.
Został uwięziony w areszcie NKWD przy
rejonowym
sądzie w Ustrzykach Dolnych.
Autor w diariuszu krótko opisuje swoją
wojenną tułaczkę w czasie kampanii wrześnioWłodzimierz Streńczak w swojej relacji,
wej, pobyt w więzieniach NKWD, zsyłkę na Kozłożonej w 1943 roku przed komisją w armii Anłymę, służbę w armii Andersa. Pamiętnik jest niedersa, zanotował: „Areszt NKWD w Ustrzykach
zwykle insertujący dla mieszkańców Polany gdyż
Dolnych był brudny, podłogi zupełnie niemyte,
autor wspomina znane sobie osoby z okresu służściany poobijane, prycze do spania z desek, w
by w Bieszczadach.
których gnieździło się mnóstwo pluskiew i wszy,
Włodzimierz Streńczak urodził się w Jaropoza tym nic więcej nie znajdowało się w celi. W
sławiu, po odbyciu szkolenia policyjnego
drzwiach cel małe okienka, tzw. judasze, przez
i służbie we Lwowie został skierowany do Lutoktóre co kilka minut zaglądał pełniący wartę.
wisk, gdzie pełnił funkcję posterunkowego PoliPrzed oknami na podwórzu pełno różnego rodzacji Państwowej. W Lutowiskach urodził się w
ju śmieci i kału ludzkiego, tak że nie można było
1935 roku jego syn Zygmunt. Po wybuchu wojny
przejść przez to podwórze. Przez 14 dni nie daStreńczak ewakuował się 8 września z Lutowisk
wano mi jeść, a tylko tym żyłem, co dostałem od
do Halicza, dokąd dotarł po czterech dniach trasą
innych aresztowanych, którzy otrzymywali jedzeprzez Bandrów Narodowy, Ławrów, Stary Samnie z domu”.
bor, Sambor, Drohobycz, Stryj, Bolechów, DoliW celi ustrzyckiego aresztu Włodzimierz
na, Kałusz. 12 września został skierowany do ŻuStreńczak zastał Migasa Józefa, Klementowskierawna, a po agresji sowieckiej jego oddział odjego Wacława i Zbigniewa, dwóch Hauserów, cztechał przez powiatowe miasto Dolina, Wygodę,
rech Randów z Lutowisk oraz Cwynara StanisłaWyszków do granicznej Przełęczy Wyszkowwa z Polany. Klementowscy to prawdopodobnie
skiej. Na granicy oddział złożył broń przed wojsynowie kierownika szkoły w Lutowiskach. Ranskiem węgierskim.
dowie to przedstawiciele zamożnej kupieckiej
W Lutowiskach została jego żona Zofia z
rodziny żydowskiej, właściciele majątku Lutowitrojgiem dzieci (Zdzisławem, Władysławem,
ska kupionego od hr. Stanisława Konarskiego
Zygmuntem). Dlatego Streńczak zdecydował się
pod koniec XIX wieku. Ostatni z wymienionych
20 września na powrót do Polski. Według relacji
współwięźniów - Stanisław Cwynar, urodził się
jego syna Zygmunta, prawdopodobnie było to w
w 1900 roku w Orzechówce koło Brzozowa, był
czasie powrotu z Węgier do domu, Włodzimierz
policjantem na rencie chorobowej ze względu na
Streńczak z Pietrzakiem zostali zatrzymani przez
chorobę stawów. Mieszkał w Polanie u rodziny
Ukraińców. Włodzimierz Streńczak znał język
żony Marii z domu Kamińskiej. Wcześniej był
ukraiński, udawał Ukraińca, wykazał się przed
funkcjonariuszem w Czarnej, Stuposianach,
napastnikami znajomością modlitwy po ukraińUstrzykach Dolnych i Rajtarowcach koło Sambosku. I to go uratowało, został puszczony wolno.
ra. Stanisław Cwynar został aresztowany w
Natomiast Pietrzak został ukamienowany. 22
kwietniu 1940 roku, przebywał krótko w więziewrześnia w Lutowiskach Stańczak zastał Niemniu w Samborze. Został rozstrzelany wiosną 1940
ców, którzy odeszli 27 września. Na miejsce
roku i jego nazwisko znajduje się na tzw.
Niemców wkroczyła armia czerwona.
„Ukraińskiej Liście Katyńskiej”. W następnym
Dla swojego bezpieczeństwa Streńczakoroku, w maju 1941, jego żona Maria Cwynarowa
wie opuścili mieszkanie w dawnym posterunku
z córką Marią Antoniną, rodzicami Katarzyną i
policji w Lutowiskach 20 grudnia. Zamieszkali w
Franciszkiem oraz stryjem zostali zesłani na SyCzarnej u gospodarza Michała Kościowa zwanebir. Do miejsca zesłania dopłynęli statkiem rzeką
go Kapralem.
Czaj skąd jechało się furmankami do rejonu PodW nocy 9 kwietnia Włodzimierz Streńgorna a dalej do kołchozu w Czapkosowie. Zesłaczak został aresztowany. Pod zarzutami: szpiegonia nie przeżył stryj Marii – Jan Kamiński.
stwa i za służbę w Policji Państwowej i za usiłoC.D.N.
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Wspomnienie o śp. Ks. Stanisławie Gołyźniaku w I rocznicę śmierci.
Śp. Ks. Stanisław Gołyźniak objął probostwo w Polanie w roku 2009. Był to
czas, kiedy jeszcze Msze Św. odprawiane były w starym kościele a w dawnej cerkwi,
która od 1969r. służyła wiernym kościoła rzymsko-katolickiego.
Posługa ks. Stanisława przypadła na czas trwania budowy
nowego kościoła w Polanie, którą rozpoczął śp. Ks. Józef Talik, a
kontynuował ks. Stanisław Lasak. Nowy Proboszcz przez 10 lat swojego duszpasterstwa w naszej wsi, doprowadził do zakończenia budo-

wy świątyni, i tak 16.11.2013r. odprawił ostatnią Mszę Św. w stary
kościele i wraz z parafianami, w uroczystej procesji , przeniósł Najświętszy Sakrament do nowego kościoła, którego poświęcenia w dniu następnym 17.11.
dokonał abp Adam Szal.
Ks. Stanisław , pracując w Polanie, związany był bardzo mocno z miejscową
szkołą, która w tym czasie prowadzona była przez Księży Salezjan z Krakowa. Był
opiekunem I Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej
zrzeszającej polańskich uczniów. Dzięki ogromnemu

zaangażowaniu księdza, harcerze z Polany mogli
uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach Hufca Leskiego.
Ponad to ks. Stanisław wspomagał chętnie nauczycieli przy organizacji wycieczek szkolnych, na których był niezastąpionym kierowcą. Współuczestniczył
w licznych działaniach Inicjatywnej Grupy wsi Polana, realizującej projekty promujące historię Polany i
jej mieszkańców. Zwieńczeniem Jego zaangażowania w tej materii, było odsłonięcie i
poświęcenie Krzyża Pamięci i kapliczki Św. Jana Nepomucena, które powstały w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 2018. Ks.
Stanisław wspierał również całym sercem Chór Parafialny, umożliwiając jego członkom
organizowanie spotkań na Plebanii.
Ks. Stanisław Gołyźniak był proboszczem wielkiego serca, wspierającym swoich
parafian w każdym dniu i w każdej sferze ich działalności. Z wielkim bólem , rok temu,
przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci. Ks. Stanisław na długo pozostanie w pamięci
nas wszystkich – parafian z Polany.
H.M

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 24 Października 2021r.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i
wsparciem materialnym Misjonarzy. Dziś słowo Boże kieruje do nas ks. Jacek Gęca.
O godz. 11 00. - będzie poświęcenie pamiątkowej Tablicy w pierwszą rocznicę śm. Ks. Stanisława Gołyzniaka.
2. Zapraszamy codziennie na nabożeństwo Różańcowe po Mszy Św. Dzieci we wtorek i środę, a w czwartek i piątek młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
3. W tym tygodniu będziemy się modlić na modlitwie różańcowej za rodziny:
25. paźdz. Poniedz. - Witold, Karolina Smoleńscy, Wojciech i Hanna Grzaneczcy Maciej
Dyrda, Jan i Bogusława Janiszek.
26.pażdz. Wtorek - Jurek Iszkyto, Stefan I Anastazja Dyrda, Marian I Krystyna Zatwarnicka
27. paźdz. Środa - Michał Tarnawscy,Andrzej I Emilia Łopuszanski, Andrzej i Małgorzata
Majewscy, Halina Bakalarz,
28. Paźdz. - Czwartek - Anna Zięba, Bronisław, Stanisław Zięba, Lesia i Julian Zięba, Stanisława Karciarz
29. Paźdz. – piątek -Hotel Granaty Józef I Andrzej,
30. Pażdz.- sobota Za pozostałe rodziny.
31. Paźdz. – niedziela – za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych.
4. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wypominki
można składać w zakrystii lub na tacę w kopertach.
5. W przyszły poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczysta procesja z modlitwą za zmarłych po Mszy św. o godz. 11 00.
6. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na
tacę i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. W
ostatnią niedzielę składka inwestycyjna wynosiła 690 zł. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Intencje Mszy Świętych 24 padź. - niedziela
- godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.) 2) + Kazimiera—1 rocz. śm. Zenon - 25 rocz. śm.
o godz. 11.00 - + Ks. St. Gołyzniak—1 rocz. śm.
2)+ Kazimierz Bakalarz , Jan, Genowefa Solarz
25. Paźdz.- poniedz. + Maria Czekaj (gr.) 2) + Czesława Krakowska od rodz. Szydłowskich
26. Paźdz. - wtorek - +Maria Czekaj (gr.) 2) + Ryszard Sekuła
27. Paźdz. - środa - +Maria Czekaj (gr. ) 2) + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów.
28. Paźdz.- czwartek - + Maria Czekaj (gr. ) 2) + Janina Starzyk
29. Paźdz. - piątek - + Maria Czekaj (gr.). ) 2) + Czesława Krakowska od rodz. Hawryłko
30 Paźdz. - sobota - +Maria Czekaj (gr.) 2 ) + + Ryszard Sekuła
31. Październik - niedziela
godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.)
2) O zdrowie i bł. Boże za wstawiennictwem M. Wspomożycielki dla
Agnieszki z okazji 50 rocznicy urodzin.
o godz. 11.00 - + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów.
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