
 

14. 11. 2021 r.  

"... Nigdy nie myślę, że śmierć może 

zmienić moje plany, ale czynię wszystkie 

rzeczy tak, jakby to były ostatnie w moim 

życiu ..."  Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

(do użytku wewnętrznego) 

 

Rok XXIX 2021, nr 44  

Gotowość naszego pokolenia na przyjście Pana  

 Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się 

końcu świata, ogarnia nas lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia 

mówi o końcu świata i przyszłych wydarzeniach. Pierwsze przyj-

ście Pana dziejów i historii dokonało się w pokorze i uniżeniu, 

przy drugim Pan objawi się w chwale. Nie wiemy, kiedy to nastą-

pi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej gotowości. Bóg pra-

gnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił nam czas, 

by się nawrócić, wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi i 

ze sobą.  

 Jezu, pragnę, aby moje serce było zawsze gotowe na Two-

je przyjście. Ty jesteś Panem historii i dziejów. Ty jesteś Panem 

mojego życia.   

 Wojenny pamiętnik Włodzimierza 
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   Wojenny pamiętnik Włodzimierza  

   Streńczaka. Część 4. 

Więzienie w Samborze. 18 XII 40 r. przeniesiony do 

celi Nr. 67 tu zastałem inż Martyniego, studenta 

Zawadzkiego, Barana, Hrycyka Mikołaja z Potasz-

ni, Domańskiego młodego z Polany, Feliksa Nie-

bieszczańskiego z Rudek, Magrysiewicza Kazimie-

rza masarza z Ustrzyk, kelnera z restauracji Dziu-

rzyńskiego z Ustrzyk, Poznara z Polany, Bieniasza 

zwanego wujkiem kolejarza ze Sambora, Raka 

przodownika straży granicznej, Raczkowskiego Jó-

zefa tokarza z Ustrzyk i innych (Starzyk st. sierż. 

Bumakowski, Burola, Hołowij z Turki, Sokyra z 

pow. samborskiego, Peterenko, Krukowski Jan 

aspirant Policji Państwowej, Bubkowski z Turki 

nad Stryjem. W sąsiednich celach byli Feder Fedasz 

rymarz ze Smolnika, Somi młody ze Sambora, Kre-

mer Heniu szewc.  

W dniu 12 II 1941r. przeniesiony do celi transpor-

towej gdzie poznałem Trojanowskiego, Kłepaka 

zwanego Kum, Nycza z Borysławia, Wilków braci 

Sikorów, Czajkowskich, Horodyskiego, Łebedia, 

zastępcę sędziego z Drohobycza, Czubkiewicza.  

 Autor Pamiętnika opisał przed komisją II 

Korpusu w 1943 roku specyfikę sowieckich więzień: 

„Wesoło było w celi, gdy była tzw. zakupka, czyli 

ławok, mówiąc po polsku zezwolenie na zakup w 

sklepiku więziennym artykułów pierwszej potrzeby, 

jak chleb, papierosy itp. Wówczas już każdy w celi 

mógł sobie zakurzyć całego papierosa lub do syta 

zjeść chleba. Takie szczęście jak zezwolenie na kup-

no w sklepiku więziennym bywało raz na miesiąc i 

to trzeba było usilnie prosić naczelnika więzienia. 

W więzieniu odzieży żadnej nie otrzymywaliśmy. 

Bywało, że niejeden z więźniów chodził półnagi. 

Przez całą noc w więzieniach, aresztach i obozach 

obowiązkowo musiało być zapalone światło, co bar-

dzo szkodziło na oczy śpiącym w pobliżu źródła 

światła”. Wśród współczesnych mieszkańców Pola-

ny zachowała się pamięć o uwięzionym  Tadeuszu 

Domańskim. W czasie pierwszej wojennej zimy na-

rysował nartami na śniegu orła na Kiczórce. Został 

aresztowany. Cudownie ocalał w czasie likwidowa-

nia przez sowietów więzienia w Samborze w pierw-

szych dniach ataku Niemców na ZSRR w czerwcu 

1941 roku. W czasie buntu więźniów niektórym 

udało się uciec. Szczęśliwie wrócił do rodzinnego 

domu w Polanie. Ale zimą pod koniec wojny 2 lute-

go 1944 roku został aresztowany przez Niemców 

razem z ojcem Andrzejem za nielegalne świniobicie. 

W trakcie transportu leśną drogą do Ustrzyk Dol-

nych udało mu się uwolnić z pęt i uciec. Początkowo 

ukrywał się w Polanie w domu organisty Jędrzeja 

Poznara. Wnuczki miały przykazane, żeby „ani słó-

weczkiem nie pisnęły o tym, że w domu Tadzio się 

ukrywa”. Potem nie wiadomo co się stało z Tadeu-

szem. Znajomy nauczyciel Głuszko, kierownik 

szkoły w Łobozwi, przekazał informację, że Tade-

usz Domański był w Sanoku i tam zmarł. Ale nawet 

Zosia, siostra Tadeusza, nie wie dokładnie co się z 

bratem stało. Natomiast ich ojciec Andrzej Domań-

ski został rozstrzelany przez Niemców jako zakład-

nik latem 1944 roku .  

 Antoni Poznar był komendantem polańskiej 

Drużyny Strzeleckiej i Orląt. Jego córka wspomina, 

że tata został aresztowany za to, że był Polakiem, to 

był wystarczający powód. W trakcie aresztowania 

w domu przeprowadzono rewizję. Sprawdzano na-

wet czy coś nie jest ukryte w łóżkach. Babcia bar-

dzo płakała. Ojciec był w więzieniu w Samborze 

osiem miesięcy. Tam był głód i wszy. Po ataku Nie-

miec na Związek Radziecki w czasie chaotycznej 

likwidacji więźniów, grupie więźniów udało się wy-

łamać drzwi i uwolnić. Antoni Poznar ukrył się na 

jakiś czas u kolegi w Samborze. Miał kryjówkę na 

kurniku, był zarośnięty, z brodą. Wrócił do Polany, 

jego dzieci bawiły się w tym czasie zjeżdżając z sia-

na. Powiedziano im „cieszcie się wasz tata przyje-

chał”.  Antoni Poznar został aresztowany pod ko-

niec wojny przez Niemców w tym samym czasie co 

Domańscy. Odzyskał wolność po przejściu frontu. 

Cdn. opracował WS - 28.10.2021. 



   Obchody 11 listopada w Szkole Podstawowej w Polanie 

                   W dniu 10 listopada , w polańskiej szkole, odbyły się obchody Święta Niepodległo-

ści. Cała społeczność szkolna, nauczyciele i 

uczniowie, uczestniczyli w uroczystym apelu , 

podczas którego uczniowie klasy VIII – Emi-

lia Caban, Amelia Pisarska, Roksana Tar-

nawska i Hubert Szałański  przedstawili w  

wielkim skrócie drogę naszej Ojczyzny do 

wolności. Całość wzbogaciły wiersze i piosen-

ki żołnierskie w wykonaniu uczniów klasy V, 

IV i II -  Leny Rzeszowskiej, Antoniny Kalu-

ba i Krzysia Oskorip. Po ich występie, apel   

 

zakończono wykładem pana Andrzeja  Majewskie-

go , który w sposób bardzo obrazowy, na podstawie 

map historycznych,  przedstawił stopniową utratę 

ziem polskich na przestrzeni skomplikowanych dzie-

jów naszej Ojczyzny.  

          Po apelu , już tradycyjnie,  w Marszu Niepod-

ległości , niosąc liczne  biało-czerwone flagi, przeszli-

śmy na kościelisko – miejsce po dawnym kościele 

rzymsko-katolickim . Wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Polski a harcerki- 

Emilia Caban i Roksana Tarnawska złożyły wieniec i zapalony znicz  pod krzyżem, w central-

nym  miejscu starego, przykościelnego cmentarza; po czym uczniowie i nauczyciele powrócili 

do budynku szkoły.          Opr. H.M.  

  ——————————————————————————— 

   

  

 Obraz Prymasa Tysiąćlecia Stefana Wyszyńskiego   

      patrona naszej szkoły  - w pierwszą niedzielę Adwentu  

 zostanie poświęcony w naszej świątynii.    
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1. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym., a także Światowy 

Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka.   

  

2. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata.  

3. W następną sobotę w naszym kościele będzie adoracja Najśw. Sakramentu.   

Adorację rozpoczniemy Mszą św. o godz. 12 00. z grupą Pomocników Salezjańskich z Ja-

sła. Na adorację od godz. 13 00 do 14 30 zapraszam Polanę Dolną do P. Michno.   

O 14 30 do 16 00 - Polana Środkowa od P. Krakowskiego Władysława do P. Konopki.  

Od 16 00. do 17 30. – zapraszam mieszkańców Hotelu, Hawai, do P. Domańskich.   

Od. 17 30 — 19 00. - Od p. Podstawskich, Polana Górna i Ostra.   

 

4. W środę 17 list. - zapraszam na Mszę św. i spotkanie o godz. 17 00. Radę parafialną.  

5. W piątek 19 Listopada po Mszy św.  O godz. 17 00. nabożeństwo do św. Charbela.   

 

6. W przyszła niedzielę składka jest przeznaczona na cele inwestycyjne. Po Mszy św. o 

godz. 11 00. spotkanie dzieci i rodziców pierwszokomunijnych.  

 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opie-

ki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

8. W tym tygodniu patronują nam:  

– w środę 17 list. – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica.    

– w czwartek 18 list. – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica.   

– w sobotę 20 list. – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, powstaniec styczniowy.  

  

 

  Intencje Mszy Świętych  14 List. - niedziela  

      - godz. 8.00 - + Anastazja Maruszczak w rocz. śm. + Stanisław     

   O godz.  11 00. + Zbigniew Konopka w rocz. śm. i jego   

    rodziców: Apolonia i Władysław     

 

15 List. - Poniedz.  + Barbara Tokarczyk  2) + Czesława Krakowska od Malwiny Gazda    

16 List.– Wtorek  + Barbara Tokarczyk 2) Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów        

17 List. - środa  -  1) + Barbara Tokarczyk   

 2) + Helmut Kłobuch, + Franciszek Niestrój, + Janina , + Krystyna i Pokrewieństwo. 

18. List. - czwartek  1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów  

19  List. - piątek -     1) + Barbara Tokarczyk   2) Czesława Krakowska od rodz. Naporów   

20 List.  -  sobota -   1) + Barbara Tokarczyk  2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny.    

   

21 List. - niedziela godz. 8  00.   +Stanisław Krzyśko - w rocz. śm.       

    godz. 11 00.  + Bogdan Ścibor - w rocz. śm.   

      

  

  

  

  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

(do użytku wewnętrznego) 
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