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„„PPookkóójj WWaamm””

Żadnymi słowami nie da się opisać zaskoczenia
i radości uczniów, gdy zobaczyli swego Mistrza,
którego trzy dni wcześniej bezpowrotnie utracili, całego
i zdrowego. Tym bardziej się cieszyli, że przecież na
pewno dodatkową udręką była dla nich świadomość
i wyrzuty sumienia, że tak haniebnie Go odstąpili
w chwili próby. W tamtym momencie ich życie zostało
raz na zawsze stracone i przegrane. A oto teraz klęska
zamieniła się w zwycięstwo! Jezus żyje! Mało tego,
przychodzi do nich nie z wyrzutami i wymówkami, lecz
z orędziem pokoju! Wszystko, w czym zawiedli,
przebaczył i puścił w niepamięć, za to wrócił do
obietnic, jakie dawał im onegdaj , w dniach powodzenia
i sukcesów we wspólnej pracy: „Posyłam was tak, jak
Ojciec Mnie posłał”. Czy można się było czegoś
takiego spodziewać? Zamiast nagany – awans? Zamiast
rozliczeń – premia? Trzeba koniecznie zbadać, co Jezus
chciał przez to osiągnąć.

Przede wszystkim rozumiał ich lęk, poczucie klęski,
zawiedzione nadzieje. Rozumiał i przebaczył. Przybył
właśnie po to, aby je przezwyciężyć i zamienić w ra-
dość i męstwo. Dlatego pierwszym Jego darem dla
zalęknionych i rozbitych uczniów był pokój . Wszyscy
go potrzebujemy, zwłaszcza w chwilach kryzysów.
I Chrystus ten pokój chce nam dać, jeśli tylko zechcemy
go przyjąć.

Rozumiał także ich zdumienie i niedowierzanie: nie co
dzień bowiem zdarza się nam widzieć żywym kogoś,
kto niedawno umarł. Dowodem autentyzmu Jego
śmierci były rany. On naprawdę umarł. Zmartwych-
wstanie nie było tylko reanimacją czy też ocuceniem z
omdlenia, wymagającym teraz długiej rekonwalescencji

i powrotu do sił. Było tryumfalnym zwycięstwem nad
śmiercią i zapoczątkowaniem zupełnie nowego rodzaju
życia. Uczniowie widzieli, że to był ten sam Jezus, ale
już nie taki sam.

Jezus przychodzi do uczniów jako Pan, jako ten, który
ma władzę nad światem, który powołuje do specjalnych
zadań, posyła do pracy, którą sam kiedyś rozpoczął
i wspólnie z nimi prowadził. W ich posłannictwie nic
się więc nie zmieniło, ich umiejętności i kwalifikacje
się nie zmarnują, będą jednak robić to, w czym pokła-
dali największe nadzieje, a z czego stratą już się jakby
pogodzili. Posłannictwo to jest wzorowane na misj i
Jezusa, którą otrzymał od Ojca, jest kontynuacją dzieła
zamierzonego i kierowanego przez samego Boga. Będą
występować w Jego imieniu, otrzymają najlepsze peł-
nomocnictwa i gwarancje. A także najlepsze wyposaże-
nie i pomoc: „Weźmijcie Ducha Świętego!” On da wam
moc odpuszczania grzechów. Będzie wam bardzo
potrzebna. Przecież wiecie z własnego doświadczenia,
jak łatwo zgrzeszyć, nawet wtedy, gdy wydaje się, że
nic człowiekowi nie zagraża. Bez Mojego przebaczenia,
będziecie ciągle sparaliżowani swoim grzechem i słabo-
ścią. Rzeczywiście, niczego chyba tak nie potrzebu-
jemy, jak świadomości, że nasze grzechy są odpuszczo-
ne. To jest właśnie drugi – obok pokoju, owoc Zmar-
twychwstania Chrystusa. Chrystus umarł i zmartwych-
wstał właśnie po to, aby okupić nasze winy i przeba-
czyć grzechy i dlatego zobowiązuje Apostołów do
niesienia światu orędzia przebaczenia.

Oczywiście, że człowiek może to orędzie odrzucić. Jest
ono bowiem skierowane tylko do tych, którzy w Niego
uwierzą. Ilustracją tego jest Tomasz. Póki nie wierzył,
był poza zasięgiem zbawienia. Gdy uwierzył, Chrystus
stał się jego Panem i Bogiem, jego Zbawicielem.



Wśród Nas nr 16/20122 http://www.polana.9com.pl

KKiieerrmmaasszz wwiieellkkaannooccnnyy

Jak co roku, w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu
organizowany jest na świetlicy wiejskiej w Polanie
kiermasz wielkanocny. Tego dnia uczniowie naszej
szkoły przynoszą przygotowane pod czujną opieką
rodziców i nauczycieli liczne wyroby cukiernicze,
kartki świąteczne, palmy, stroiki, czy pisanki, które za
przystępną cenę sprzedają odwiedzającym świetlicę
gościom. Największym popytem cieszyły się słodkie
wypieki, których także było najwięcej ze wszystkich
artykułów. Tego dnia odbył się także konkurs na
najpiękniejszą palmę, a którego wynik ogłosił ksiądz
dyrektor Jarosław Wnuk, przyznając ex aequo pierwsze

miejsce dla Zuzy Przybylskiej , Zosi Myślińskiej oraz
Piotra Wiercińskiego, którzy także otrzymali zasłużone
upominki. Po ponad czterech godzinach większość
wyrobów została sprzedana i gdy goście zaczęli
opuszczać salę nadszedł czas zakończenia tegorocznego
kiermaszu. Dochód ze sprzedaży wyrobów wielka-
nocnych przeznaczony zostanie na sprawy szkolne
Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, m.in. odział
zerowy wraz z p. Małgorzatą Gałek całą zebraną kwotę
207 zł przeznaczają na zakup nowych firanek do sali
zajęć. Podsumowując dochód z kiermaszu przezna-
czany jest na szczytne cele, które mogą wzbogacić i
ulepszyć naszą szkołę.

Radosław Pasławski

PPoowwiiaattoowwee eelliimmiinnaaccjj ee OOMMTTTTKK ww LLuuttoowwiisskkaacchh

W tym roku już po raz czterdziesty odbywa się
OMTTK – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Turystyczno - Krajoznawczy, będący największą
ogólnopolską imprezą turystyczną dla młodzieży
szkolnej . Celem tej imprezy jest wyłonienie najlepszego
młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego
w poszczególnych poziomach szkół.
Eliminacje powiatowe dla powiatu bieszczadzkiego
rozegrały się już po raz 18. W tym roku odbyły się
w dniach 29-31 marca, a miejscem rozgrywania elimi-
nacji tym razem były Lutowiska. Przyjechała rekordowa
liczba uczestników zwłaszcza, że dołączył powiat
sanocki, więc w turniejowe szranki stanęło aż 103
zawodników. Zawodnicy startowali w trzyosobowych
drużynach – 10 drużyn ze szkół podstawowych, 1 8 ze
szkół gimnazjalnych oraz 8 ze szkół ponadgimna-
zjalnych. Razem aż 35 drużyn! Uczestników gościło
schronisko PTSM funkcjonujące przy Zespole Szkół w
Lutowiskach. Pierwszy dzień zmagań upłynął pod
znakiem testów pisemnych – testu krajoznawczego –
sprawdzającego wiedzę o naszym regionie, testu wiedzy
turystycznej i topograficznej , testu samarytanki, czyli
wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz testu obejmującego przepisy ruchu
drogowego. Tego dnia odbyły się także: część
konkurencji „turystyczne abc”, czyli rzut do celu i ocena
„kart do kroniki”. Każda drużyna przedstawiła kartę
drużyny oraz kartę obrazujacą wybrany rezerwat
przyrody w Bieszczadach. Niektóre drużyny naprawdę
włożyły w to dużo pracy – pojawiły się wiersze,
oryginalne rysunki – wykorzystano różnorodne techniki
plastyczne.
Piątek mimo fatalnej , zimowej pogody z opadami
śniegu zaczął się marszem na orientację. Dla drużyn
z podstawówki trasa była krótsza, dla drużyn ze szkół
gimnazjalnych i po-nadgimnazjalnych nieco dłuższa

i trudniejsza. Na szczęście wszystkie drużyny zakoń-
czyły go bez większych przeszkód. Wszyscy wrócili
zziębnięci i umorusani w błocie, ale szczęśliwi. Po
przerwie obiadowej odbyła się część praktyczna z
samarytanki, w której uczestnicy musieli wykazać się
praktycznymi umiejętnościami z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, niełatwy rowerowy tor przeszkód,
dalsza część turystycznego abc – wyznaczanie azymutu
i odległości w terenie. I już bardzo późno odbył się
konkurs niespodzianka polegający na odgadywaniu
zdjęć bieszczadzkich roślin, oraz fotografii zabytków
z obszaru Bieszczadów. Odpowiedzi były udzielane
w sposób interaktywny – za pomocą systemu pilotów,
a fotografie wyświetlano z pomocą projektora multime-
dialnego. System od razu rejestrował wszystkie odpo-
wiedzi i natychmiast pokazywał wyniki. Taka trochę
zabawa w szkołę przyszłości! Ostatni dzień to już
odczytanie wyników oraz wręczenie nagród. Na tę
uroczystą chwilę przybyli: Wójt gminy Lutowiska pan
Krzysztof Mróz, Dyrektorka Zespołu Szkół w Lutowi-
skach pani Marta Polechońska, Prezes Oddziału PTTK
„Ziemia Sanocka” pan Mieczysław Krauze oraz
prowadzący rowerowy tor przeszkód – Wiceprezes
Oddziału Bieszczadzkiego PTTK z Ustrzyk Dolnych –
pan Bogusław Kochanowicz oraz opowiadająca za
część teoretyczną i praktyczną samarytanki pani
Agnieszka Tomaszewska – pracownik Straży Grani-
cznej w Stuposianach. Rozdanie nagród prowadził
odpowiedzialny za cały turniej pan Andrzej Rybski,
przewodnik beskidzki, członek Oddziału Bieszczadz-
kiego PTTK w Ustrzykach Dolnych – człowiek od lat
całym sercem zaangażowany w tę imprezę. Ale nagrody
tym razem otrzymali nie tylko uczestnicy OMTTK.
Wójt gminy Lutowiska został odznaczony honorową
odznaką PTTK za wieloletnią pomoc przy organizacji
turnieju. Zaproszeni goście gratulowali wszystkim
zawodnikom zwłaszcza, że jak słusznie zauważył
Prezes sanockiego PTTK Pan Mieczysław Krauze
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niejeden przewodnik miałby problem z bezbłędnym
rozwiąza-niem testu krajoznawczego czy
topograficznego. To prawda testy były naprawdę trudne
i aby zająć miejsce na podium trzeba było się nieźle
natrudzić. Prezes Krauze zachęcał młodzież do
pogłębiania wiedzy krajo-znawczej i zasilenia w
przyszłości szeregów przewo-dników. Konkurencja była
spora a walka zaciekła, bo jak stwierdził pan Andrzej
Rybski czasem o zajęciu wyższego miejsca decydowały
nawet ułamki zdobytych punktów. Ale nasza młodzież
zdobywa laury nie tylko na eliminacjach powiatowych,
lecz także na etapie wojewódzkim, a nawet podczas
finału ogólnopolskiego, – co także podkreślił pan
Andrzej . Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment
odczytania ostatecznych wyników powiatowych
eliminacji jubileuszowego 40-tego Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Tury-styczno -
Krajoznawczego. W kategorii szkół podstawo-wych I
miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkolny Klub
Krajoznawczo-Turystyczny działający przy Zespole
Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkole Sportowej
w Ustrzykach Dolnych w składzie: Kinga Miszczak,
Daria Prędki, Adam Steciuk. II miejsce zajęła drużyna
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego ze
Szkoły Podstawowej w składzie: Bartłomiej Michale-
wski, Elwira Osękowska, Dagmara Wronowska. III
miejsce – drużyna Szkolnego Koła Krajoznawczo-
Turystycznego ze Szkoły Podstawowej w Lutowiska w
składzie: Krzysztof Chyżyński, Łukasz Hodur, Bartosz
Szpiech, IV miejsce – drużyna SKKT ZSP 2 – NSS w
Ustrzykach Dolnych w składzie: Paulina Pańczyszyn,
Zuzanna Wójtowicz, Anna Ziembikiewicz, V miejsce –
drużyna SK PTSM ZSP 2 – NSS w Ustrzykach Dolnych
w składzie: Marcelina Grzebyk, Łucja Koszczka,
Remigiusz Kunasz, VI miejsce – drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Polanie w składzie: Natalia Caban, Nina
Smoleńska, Irena Zięba. W kategorii szkół gimnazjal-
nych zwyciężyło wywalczyła drużyna Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego z Gimnazjum w Lutowi-
skach w składzie: Justyna Korżyk, Mateusz Szpiech,
Weronika Żołądź, II miejsce wywalczyła drużyna
reprezentująca O/Bieszczadzki PTTK w Ustrzykach
Dolnych w składzie: Urszula Gwóźdź, Kaja Hrabal,
Klaudia Orłowska, III miejsce przypadło drużynie
SKKT z Gimnazjum w Lutowiskach w składzie:
Wojciech Pełdiak, Maciej Skuza, Barbara Tkacz, IV
miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkolny Klub
Krajoznawczo-Turystyczny działający przy Zespole
Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkole Sportowej
w Ustrzykach Dolnych w składzie: Justyna Jarocka,
Dominika Markowicz, Jakub Nieśpiał, miejsce V przy-
padło drużynie z Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach
Dolnych w składzie: Jakub Bakun, Bartosz Piasecki,

Adam Tomków, VI miejsce przypadło drużynie
z Gimnazjum w Lutowiskach w składzie: Krystian
Grzegorz, Kamila Grzybek, Dawid Kosmecki. W kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła druży-
na z I LO w Sanoku w składzie: Maria Karkula,
Ewelina Sadowska, Małgorzata Sidor, miejsce II
wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Licealnych w
Ustrzykach Dolnych w składzie: Maciej Bryndza, Alicja
Frankowska, Aneta Wrosz, miejsce III przypadło
również drużynie z Zespołu Szkół Licealnych w
Ustrzykach Dolnych w składzie: Jagoda Duda, Sylwia
Paguła, Sonia Winnicka, IV miejsce zajęła drużyna z I
LO w Sanoku w składzie: Karolina Kędzior, Marcin
Kwaśny, Maciej Szybiak, V miejsce wywalczyła
drużyna reprezentująca Ognisko Pracy Pozaszkolnej w
Ustrzykach Dolnych w składzie: Magdalena Orlef,
Paulina Malawska, Justyna Toporowska, na miejscu VI
uplasowała się drużyna reprezentująca Gminny Ośrodek
Kultury w Lutowiskach w składzie: Anna Hodur, Marta
Mordarska, Ilona Pachana. Uczestnicy otrzymali jak
zawsze wspaniałe nagrody rzeczowe: plecaki, przewo-
dniki turystyczne, albumy, książki. Nie byłoby to możli-
we gdyby nie hojność sponsorów i przychylność na tego
typu imprezy. Słowa wdzięczności za tę wielką pomoc
należą się: Urzędowi Gminy w Lutowiskach, Nadle-
śnictwu Lutowiska, Nadleśnictwu Stuposiany, Urzędowi
Gminy w Czarnej , Starostwu Powiatowemu w Ustrzy-
kach Dolnych, Bieszczadzkiemu Oddziałowi PTTK z
Ustrzyk Dolnych, Sanockiemu Oddziałowi PTTK
„Ziemia Sanocka”, Urzędowi Miasta i Gminy w Ustrzy-
kach Dolnych, Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji i
zaangażowanie dla: Pana Krzysztofa Mroza Wójta
Gminy Lutowiska, Pani Marty Polechońskiej Dyrektor
Zespołu Szkół w Lutowiskach, Pana Bogusława
Kochanowicza Wice prezesa Bieszczadzkiego Oddziału
PTTK w Ustrzykach Dolnych, Pana Mieczysława
Krauze Prezesa Sanockiego Oddziału PTTK „Ziemia
Sanocka”, Pani Agnieszki Tomaszewskiej oraz dla
Panów Krzysztofa Fundanicza i Andrzeja Żołądź
funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Stupo-
sianach, Pani Karoliny Smoleńskiej Przewodnika
Beskidzkiego PTTK Oddział „Ziemia Sanocka”,
opiekunów drużyn startujących w eliminacjach
powiatowych, Pana Andrzeja Koszczki, Magdaleny
Kuźmińskiej , Katarzyny Tympalskiej oraz Katarzyny
Bardzińskiej . Wreszcie największe podziękowania i
słowa podziwu dla pana Andrzeja Rybskiego
przewodnika beskidzkiego, członka ustrzyckiego
oddziału PTTK, organizatora powiatowych eliminacji
OMTTK za jego ogromny trud włożony w organizację,
zaangażowanie i wielkie serce dla młodzieży.

Karolina Smoleńska



1.W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy
go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się
wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa.

2. Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Misyjnych Środków Transportu dzisiejsza niedziela jest
przeżywana jako Dzień Modlitw za Kierowców.

3. Jutro, 1 6 kwietnia, papież Benedykt XVI będzie obchodził 85 rocznicę urodzin. Pamiętajmy
o nim w modlitwie, prośmy Boga o wsparcie dla jego sił duchowych i fizycznych, by cały
Kościół czuł jego ojcowską troskę i opiekę.

4. Po Mszy świętej o godzinie 11 .00 spotkanie dla chętnych, na plebani w celu omówienia
peregrynacji Relikwii Krzyża w naszej Parafii.

5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Majewskiej Małgorzacie
i Dyrda Anastazji. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Janiszek Bogusławę i Dzik Krystynę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
II �IEDZIELAWIELKA�OC�A

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Anastazja Dyrda, Bernadeta Pałka, Bernadeta Janiszek, Robert Pisarski,

Bogusława Janiszek, Agnieszka Dobrowolska, Agnieszka Krakowska, Bartosz Faran.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.

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

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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Mówiąc o ludziach wierzących, używa się pewnych przymiotników, które określają odniesienie osoby
do Boga. Stąd narodziły się określenia „człowiek głębokiej wiary” albo „głęboko wierzący”. Nie brakuje
jednak i innych sądów, w których kogoś uważa się za letniego chrześcijanina czy też osobę o zapędach
dewocyjnych.
Apostoł Tomasz jest często nazywany „Niedowiarkiem”. Do jego wiary w zmartwychwstanie Jezusa było
konieczne spotkanie osoby i obraz ran. Chrystus spełnił jego życzenie, a on w dowód wdzięczności pokłonił się
Mu, wypowiadając słowa: „Pan mój i Bóg mój! ”. Ilu jest dziś takich, którzy nie wierzą, ale i nie proszą, aby
Pan dał im łaskę wiary.

Panie Jezu Chryste, który swoim zmartwychwstaniem otworzyłeś nam drzwi do domu Ojca, umacniaj

nas w chwilach trudnych, pocieszaj w samotności i chorobie, przemieniaj nasze życie według słowa Bożego

i spraw, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie.

RRaannyy

Mówią, że Cię poznano przy łamaniu chleba

raczej po ranach rąk Twych które go złamały

chleb niewidoczny jak tajniak na co dzień

być albo nie być nie dla nas pytanie

tylko Ty jesteś

obraca się ziemia

miłość oddala bo za bardzo zbliża

chleb tak jak serce o wiele za małe

rany świadczą więcej niż ręce rozdały

ks. Jan Twardowski




