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"... Chcę, by wszyscy służyli Panu chętnie 

ze świętą radością, nawet pośród 

trudności i diabelskich pokus..." Myśli 

św. Jana Bosko.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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Promieniować szczęściem na widok Boga 

 Nieodmiennie zadziwiać nas powinna ta niezłomna wola 

Jezusa, by wyruszać na poszukiwanie miejsc, w których spotka 

swego Ojca. W żyznej Galilei, na pięknych, obfitujących w wodę  

i żywność równinach można by wygodnie ułożyć sobie życie, 

stworzyć bezpieczne schronienie, w którym niczego by nie brako-

wało. Jezus jednak czuje wezwanie na wysoką i samotną górę. 

Odchodzi z tej strefy komfortu, w której zaspokojone są wszystkie 

ludzkie potrzeby. Wszystkie poza tą jedną, najważniejszą: potrze-

bą spotkania z Bogiem. Dla jednej takiej chwili warto się długo 

wspinać. Warto pozostawić za sobą przyjemny cień i chłodne źró-

dła. Rozświetlone oblicze Jezusa to nie tylko widoczny znak Jego 

chwały, lecz także obraz głębokiego szczęścia, którego doświad-

cza w spotkaniu z Ojcem.  

Panie Jezu, niechętnie pozostawiam cały mój świat. Jeśli jednak 

ukażesz mi swoje święte Oblicze, nic już nie będzie dla mnie pięk-

ne i pociągające. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Wspomnienia z zesłania Zygmunta 
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 Wspomnienia z zesłania Zygmunta   

  Strenczaka cz.8 

(Na podstawie: Z. Strenczak. Człowiek człowiekowi 

wilkiem. Matki sybiraczki – bohaterki przetrwania. 

Wągrowiec 2014r.) 

Nasz Mama zmarła mając 46 lat. Przez sześć trudnych 

lat walczyła o nasze  życie i przeżycie, o nasze prze-

trwanie, a wysiłek ten przypłaciła własnym życiem. 

Nie ma słów, aby wyrazić pełną wdzięczność mojej 

Mamie za Jej miłość, poświęcenie dla nas, za Jej hard 

ducha w walce o przetrwanie, za Jej bohaterstwo, za 

to, że w tych trudnych warunkach potrafiła nas nie 

tylko utrzymać przy życiu, ale też uczyć 

i wychowywać, wpajać wiedzę, miłość do Ojczyzny  

i wiarę w Boga. 

My - dzieci polskie wywiezione, deportowane do 

ZSRR w wieku niemowlęcym i nieco starsze, dzieci 

polskie urodzone na zesłaniu, dziś już starcy i osoby 

w podeszły wieku, pamiętamy o naszych Matkach - 

Bohaterkach Przetrwania. Były jedyną ostoją, nadzie-

ją, źródłem ciepła i miłości. Jak ze wspaniałym uczu-

ciem i przeżyciem dla nas dzieci był uśmiech zmęczo-

nej, udręczonej Mamy. W tych nieludzkich, nienor-

malnych warunkach egzystencji, jej ciepłe słowa,  

a nade wszystko chwile, kiedy mogła nas przytulić, 

pogłaskać, pieścić, były dla nas największym szczę-

ściem i dziecięcą radością, ale też okazją odwzajem-

niania matczynej miłości. Były to chwile niezapo-

mniane. 

Mamy uczyły nas patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, 

uczyły nas wiary w Boga i drugiego człowieka, uczy-

ły szacunku dla innych ludzi i poszanowania godności 

ludzkiej, poszanowania cudzej własności. Wszystkie 

wpajane nam zasady były w sprzeczności z ówcze-

snymi realiami i warunkami, w jakich przyszło nam 

żyć na wygnaniu, warunkami krańcowo innymi niż te, 

w których dotychczas żyły nasze rodziny. 

Jak można mówić o poszanowaniu godności ludzkiej i 

poszanowaniu drugiego człowieka, skoro okres od 

chwili wywózki, przez cały czas pobytu w ZSRR, to 

pasmo poniżeń, pogardy i brutalności ze strony 

NKWD i osób funkcyjnych, nadzorujących Polaków. 

Nie można mówić o poszanowaniu drugiego człowie-

ka i godności ludzkiej, kiedy warunki życia i pracy 

urągają wszelkim normom człowieczeństwa, gdy 

dzieci były brudne, zawszone, nieustająco głodne, 

zmuszone do ciężkiej pracy ponad swój wiek i siły, 

zmuszane przez uwarunkowania do żebractwa i kra-

dzieży. 

Matki uczyły nas pacierzy i wiary w Boga, umiłowa-

nia Ojczyzny, chociaż często mówiono nam: - Boha 

niet i Polszy wże niet – (Boga nie ma i Polski ju z nie 

ma). Matki mówiły nam o historii Polski, opowiadały 

o bohaterskich postaciach historycznych i tych z po-

wieści. Opowiadały o rodzinnych stronach, o polskich 

tradycjach i zwyczajach. Uczyły nas czytać i pisać 

mimo braku książek, zeszytów czy przyborów szkol-

nych. Uczyliśmy się czytać z nielicznych polskich 

książek, z książeczek do modlitwy, z kantyczek z ko-

lędami i pastorałkami. Pisaliśmy na skrawkach gazet 

kopiowym ołówkiem, później odpowiednio zaostrzo-

nym ptasim piórem. Atrament robiony był z kopio-

wych ołówków lub z soku buraka ćwikłowego. Matki 

pilnowały, by starsze rodzeństwo przekazywało nam 

swoją wiedzę wyniesioną ze szkół. 

Same pracowały ponad swoje siły, by zapewnić dzie-

ciom chociażby minimum pożywienia, często niedo-

jadały, oddając swym dzieciom własne, skąpe racje 

żywnościowe. Dzieci, które przeżyły sowieckie piekło 

zawdzięczają wszystko swoim matkom – Bohaterkom 

Przetrwania. 

Mam nadzieję, że te wspomnienia dadzą Czytelnikom 

możliwość bliższego poznania i zrozumienia tego, co 

nazywamy Polską Golgota Wschodu, że będą przy-

czynkiem i skromnym źródłem poznawczym wyda-

rzeń omawianego okresu w dziejach narodu  

polskiego. 



 Bieg Tropem Wilczym w Polanie, 06.03.2022    

           Po raz  V  w Polanie a po raz  X w skali całej 

Polski, 06.03.2022 odbył się Bieg Tropem Wilczym 

pamięci  Żołnierzy Wyklętych. W Polanie bieg został 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową pod patrona-

tem Fundacji Wolność i Demokracja  z Warszawy.            

 Tegoroczny bieg miał dodatkowy ważny cha-

rakter społeczny. W związku z wojną na Ukrainie ,  

w miejscach biegów, organizowano zbiórki krwi a tak-

że zbiórki pieniężne pod   hasłem      ,, Biegniemy 

Ukraino z pomocą’’ . Zebraną kwotę w Polanie – 340 

zł, wpłaciliśmy na konto Fundacji.   

       Uczestnicy  , jak co roku, mogli przebiec tradycyj-

ną odległość 1963m, która symbolizuje rok śmierci w 

walce ostatniego  z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Fran-

czaka ps. Lalek. Ten dystans można było przebiec ro-

dzinnie i indywidualnie. Inne zaproponowane dystanse 

to – 3,300 km oraz 300m jako oferta dla najmłodszych.  

Drugi już rok zapraszamy też rowerzystów górskich do 

przejechania trasy na Moklik i z powrotem – 9 km.  

     Tegoroczny polański bieg zgromadził 42 uczestni-

ków  w bardzo szerokim przedziale wiekowym. Naj-

młodszy biegacz miał 2,5 roku a najstarszy 60+. Licząc 

osoby towarzyszące, można śmiało stwierdzić, że  

w przedsięwzięciu  wzięło udział ponad 60 osób. Za 

taką frekwencję bardzo dziękujemy.  Wszyscy uczestni-

cy po przebiegnięciu i przejechaniu swoich tras, mogli 

posilić się pysznym żurkiem i krokietami, odpocząć 

przy ciastku, kawie i herbacie.                                                     

Poczęstunek przygotowali rodzice i nauczyciele SP  

z Polany.   

    W tym roku wyjątkowo, miejscem spotkania stał się 

Dom Parafialny. W tym miejscu bardzo dziękujemy  

Proboszczowi z Polany – ks. Markowi za umożliwienie 

zorganizowania biegu na terenie Plebani.   

  A oto wyniki Biegu Tropem Wilczym w Polanie 2022. 

Dystans 300m: I m-ce   Franek Froń, II m-ce Michał 

Galica, II m-e Lena Kunikowska  

        Dystans 1963:  

        Kategoria rodzinna : I m-ce Franek Froń + tata 

Mateusz, II m-ce Julka Hermanowicz +mama Angelika, 

III m-ce Asia Kania + tata Tomasz.  

        Kategoria indywidualna: I m-ce Kamil Galica, II 

m-ce Piotr Galica, III m-e Piotr Wierciński.  

        Dystans 3.300 km: I m-ce Marek Korżyk, II m-ce 

Marek Faran, III m-ce Bartek Faran.   Dystans 9 km 

( kolarstwo górskie):   I m-ce Grzegorz Morąg  

   Tegoroczny Bieg Tropem Wilczym odbył się  

w szczególnej sytuacji politycznej. Za wschodnią grani-

cą trwa wojna, do Polski dociera cała rzesza uchodźców 

z Ukrainy, którzy często znajdują gościnę w polskich 

domach. W naszym biegu wzięła udział młoda mama  

z 2,5 letnim synkiem z Ukrainy, która uciekła ze znisz-

czonego Charkowa a znalazła lokum u pani Kamili Be-

dlińskiej w Czarnej.  

   Mamy nadzieję, że za rok Bieg Tropem Wilczym 

 w Polanie odbywać się będzie w czasach spokojniej-

szych,  czego sobie i wszystkim życzymy i już teraz 

serdecznie  zapraszamy do Polany .    H.M                                                                                          
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1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Soli-

darności z Misjonarzami. Modlimy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach. Nie ustawajmy w modlitwie 

o pokój na Ukrainie. Nadal wspieramy naród Ukraiński składając ofiary do koszyczka.   

2. Gorzkie żale dzisiaj po Mszy św. o godz. 11 00. Po Mszy św. także spotkanie rodziców i kandydatami do 

Bierzmowania.     

3. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po Mszy św. o godz. 17 00. w tym tygodniu drogę 

krzyżową przygotowują kandydaci do Bierzmowania, w następnym tygodniu Róże Różańcowe. 

W piątek po nabożeństwie drogi Krzyżowej modlitwa wstawiennicza z błogosławieństwem św. Charbela. 

4. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty 

Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. W tym dniu swoje imieniny obchodzi 

Ks. Józef. Modlitwą otoczymy go na mszy św. w niedzielę o godz. 11 00.   

5. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11 00.  spotkanie organizacyjne 40 Lecia Parafii. Na spotkanie za-

praszam przedstawicieli rada parafialnej, koła gospodyń wiejskich w Polanie, chóru parafialnego, straży pożarnej 

OSP, społeczność szkolną - nauczycieli, rodziców i uczniów, grupę inicjatywną wsi Polana, i  chętnych.  

6. W tym roku dekorację Wielkanocną przygotowują rodziny Polany Dolnej: Michała Tarnawskiego, Zięby 

Lesławy, Majewskiej Małgorzaty, Dyrdy Anastazji, Zatwarnickiej Krystyny, Janiszek Bogusławy, Dzik Krystyny.  

7. Ofiary na kwiaty do Bożego grobu składamy w kopertach do koszyczka. Są do  świece wielkanocne w cenie 

10 zł. W następną niedzielę składka jest przeznaczona na cele inwestycyjne. W maju chcemy rozpocząć remont ję 

wejścia do Kościoła. Zachęcam do nabycia cegiełki - metr kwadratowy chodnika - 150 zł, metr  bieżący - 300 zł. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w 

miłości do Bogu i ludzi.  

      Intencje Mszy Świętych 

13 Marzec -  NIEDZIELA            godz. 8 00. + Robert Pisarski (gr.)        

        godz. 1100. + Czesław Krakowski—20 rocz. śm.  

 

14 Marzec  - Poniedz.     1) + Robert Pisarski (gr.)      2) O zdrowie i bł. Boże dla dzieci 

15 Marzec - Wtorek        1) + Robert Pisarski (gr.)      2) O zdrowie dla Bernadetty  

16 Marzec - środa           1) + Robert Pisarski (gr.)      2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Kazimierza  

17  Marzec - czwart.       1) + Robert Pisarski (gr.)      2)  + Franciszek Krakowski od Elżbiety i Krzysztofa Oliwko          

18 Marzec  - Piątek        1) + Robert Pisarski (gr.)      2)  Za dusze w czyśćcu cierpiące  

19 Marzec  -  Sobota     1) + Robert Pisarski (gr.)      2) + Sylwia, + Józef Bereś  

 

20 Marzec -  NIEDZIELA     godz. 8 00. + Robert Pisarski (gr.)       

  godz. 11 00.      1) W intencji członków Róży Różańcowej      2) W intencji ks. Józefa z okazji imienin.   
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