
 Jezus żegna się z uczniami i przygotowuje ich do 
swojego odejścia. Mówi już nie tyle o śmierci, co o po-
wrocie do Ojca. Ale uczniowie nie pozostaną sami. Zapo-
wiada podwójną formę swej obecności. Po pierwsze, ten, 
kto będzie zachowywał naukę Jezusa, stanie się mieszka-
niem Ojca i Syna. Już nie namiot albo świątynia, lecz ser-
ce wierzącego ma stać się swoistym tabernakulum. Po 
drugie, odejście Jezusa jest warunkiem posłania, a także 
poznania Ducha Świętego. Posłanie Wspomożyciela spra-
wi, że człowiek wierzący stanie się tym umiłowanym 
mieszkaniem Trójcy. Będzie on też uczestnikiem praw-
dziwego i pełnego pokoju oraz radości. 

 
 Jezu, Twoje słowo jest kluczem, dzięki któremu 
otwieram drzwi mojego serca i mogę uczynić z niego ta-
bernakulum dla Ciebie i Ojca, i Ducha. Przyjdź z darem 
pokoju i zamieszkaj we mnie. 

Pożegnanie 

1 maja 2016 r. 
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  „Nie samym chlebem żyje człowiek …” 
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pożegnała Łupaszkę.pożegnała Łupaszkę.  

 Harcerska dru-

żyna działająca przy 

Zespole Szkół Sale-

zjańskich w Polanie, 

której opiekunem jest 

ks. Jarosław Wnuk, 

uczestniczyła w po-

grzebie pułkownika 

Zygmunta Szendziela-

rza ps. Łupaszka, który 

odbył się 24.04.2016 r. 

w Warszawie. 

 Kilka słów o 

zmarłym: Zygmunt 

Szendzielarz urodził 

się w 1910 r.  w Stryju 

(dzisiejsza Ukraina); 

otrzymał solidne, woj-

skowe wykształcenie, 

kończąc Szkołę Pod-

chorążych Piechoty  

w Ostrowi Mazowiec-

kiej oraz Szkołę Pod-

chorążych Kawalerii  

w Grudziądzu. We 

wrześniu 1939 r. staje 

do walki z Niemcami, 

jako dowódca 4 Pułku 

Ułanów Zaniemeń-

skich. Od 1943 r. za-

czyna walczyć w kon-

spiracji w rejonie Wi-

leńszczyzny w szere-

gach  Związku Walki 

Zbrojnej, który prze-

kształca się w Armię 

Krajową. Łupaszko 

obejmuje dowództwo 

5 Wileńskiej Brygady 

AK, która walczy  

z Niemcami oraz poli-

cją litewską kolaboru-

jącą z nazistami,   

a także   z partyzantką 

sowiecką. Po zakoń-

czeniu wojny, w 1945r. 

żołnierze Szendziela-

rza nie składają broni. 

Takich jak Oni, Żoł-

nierzy Wyklętych – 

Niezłomnych, jest ok. 

250 tys. Kontynuują 

walkę o wolną i praw-

dziwie suwerenną Pol-

skę, bez przyniesione-

go na bagnetach Armii 

Czerwonej, reżimu 

komunistycznego. Żoł-

nierzy Niezłomnych 

jest coraz mniej, są 

wyłapywani przez 

funkcjonariuszy wła-

dzy komunistycznej, 

osadzani w ubeckich 

katowniach, gdzie po 

bestialskich przesłu-

chaniach skazywani są 

na śmierć. Giną za-

zwyczaj metodą katyń-

ską, strzałem w tył 

głowy a ich ciała tra-

fiają do bezimiennych 

dołów.  Na Łupaszce 

wyrok śmierci wyko-

nano 8 lutego 1951r., 

po 2,5 latach przeby-

wania w mokotow-

skim więzieniu w War-

szawie. Żołnierze Nie-

złomni mieli zniknąć  

z powierzchni ziemi,  

a także z ludzkiej pa-

mięci. 

 Po kilkudzie-

sięciu latach, od cza-

sów szalejącego terro-

ru stalinowskiego, tzw. 

Podziemna Armia po-

wraca.  Od wielu lat, 

Instytut Pamięci Naro-

dowej, prowadzi po-

szukiwania szczątków 

pomordowanych Żoł-

nierzy. Odnajdywani 

są w całej Polsce: na 

Pomorzu, na Podlasiu, 

na Opolszczyźnie, na 

cmentarzach Warsza-

wy czy Gdańska. 

Część z nich udaje się 

zidentyfikować. I tak 

szczątki śp. Zygmunta 

Szendzielarza, zostały 

odnalezione wiosną 

2013 r. na tzw. 

,,Łączce’’, bocznej 

kwaterze cmentarza 

wojskowego na war-

szawskich Powąz-

kach .                                                                     

 Po 65 latach 

Łupaszko ma prawdzi-

wy pogrzeb, pochowa-

ny zostaje w grobie,  

u boku swojej córki 

Wandy, na tymże 

cmentarzu.  W uroczy-

stościach pogrzebo-

wych biorą udział naj-

wyższe władze pań-

stwowe, a wszystko 

odbywa się w pełnej 

asyście wojskowej.  

W kondukcie żałob-

nym idzie kilkadziesiąt 

tysięcy ludzi, w znacz-

nej większości mło-

dych, którzy przybyli, 

aby oddać Cześć  

i Chwałę Bohaterowi. 

 Pamięć o Żoł-

nierzach Wyklętych – 

Str. 2 Wśród Nas 



Niezłomnych powróciła, 

i miejmy nadzieję, że 

będzie pielęgnowana 

przez młode pokolenia, 

które wezmą na siebie 

ten obowiązek.  

                                                                                         
Hanna Myślińska    

                              

P.S.  W całej tej historii 

jest mały wątek związa-

ny z naszą Polaną:  

w Polanie – Ostre 

mieszka pani Magdalena 

Osuchowska, która, jako 

ośmioletnia dziewczyn-

ka, w styczniu 1939 r.  

w Wilnie uczestniczył 

a w uroczystości  ślubu 

Zygmunta Szendzielarza 

z jej ciocią - Anną 

Zwolkień. Pani Magda 

też uczestniczyła w po-

grzebie, jako członek 

rodziny zmarłego.                                                           

Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa  

w kondukcie żałobnym 

Str. 3 Rok XXIV 2016, nr 16 (856) 

Wycieczka kl. IV SP na basenWycieczka kl. IV SP na basen  

Klasa IV na pływalni  

w Lesku 

kach Dolnych stanowił 

kolejny – ostatni etap 

tej wycieczki. I tak, po 

ponad 6 godzinach po-

wróciliśmy do miejsca 

startu – do Polany.  

Z pewnością niejedno-

krotnie pojawi się oka-

zja, żeby wrócić na ten 

basen, a my przepeł-

nieni pozytywnym do-

świadczeniem z poby-

tu na nim, będziemy 

tej okazji oczekiwać.  

       Podziękowania za 

opiekę nad uczniami 

oraz transport należą 

się p. Małgorzacie Ko-

stańskiej. 

Radosław Pasławski 

zabaw z piłką oraz lek-

cji pływania pod 

okiem p. Małgorzaty 

Kostańskiej. Ten wy-

jazd na basen z pewno-

ścią na długo pozosta-

nie w pamięci 

uczniów, gdyż stano-

wił „przerywnik” od 

zajęć klasowych i był 

szansą na  zregenero-

wanie sił przed nauką 

w szkole. Co jak co, 

ale woda doskonale 

oddziałuje na orga-

nizm ludzki, poprawia-

jąc sprawność fizycz-

ną, a co za tym idzie  

i psychiczną, co jak 

było widać, udzieliło 

się także uczniom. Po-

byt w niej pobudza 

także apetyty nie tylko 

na pływanie ale i na 

jedzenie, więc pobyt  

w pizzerii w Ustrzy-

 Dnia 18 kwiet-

nia czyli w czasie, gdy 

trzecioklasiści pisali 

egzamin gimnazjalny, 

uczniowie kl. IV wy-

brali się na basen Aqu-

arius do Leska. Mimo, 

że musieliśmy poko-

nać większy dystans, 

niż gdybyśmy skorzy-

stali z pływalni  

w Ustrzykach Dol-

nych, uśmiechy  

z twarz uczniów nie 

schodziły. Leski basen 

ma do zaoferowania 

wiele atrakcji, które 

uczniowie faworyzo-

wali i po 2 godzinach 

pływania nie mieli 

dość. Oprócz korzysta-

nia z dwóch zjeżdżal-

ni, „rwącej rzeki”, gej-

zerów podwodnych, 

jacuzzi, mogli oni sko-

rzystać z grupowych 



VI NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

Rok C 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej 
polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką 
Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam po-
magała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła peł-
nić wolę Boga. Dzisiaj zapraszamy na pierwsze majowe nabożeń-
stwo po Mszy św. o godz. 11.00. Na wspólnym śpiewie litanii lore-
tańskiej będziemy spotykać się codziennie po wieczornej Euchary-
stii. 

2. Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej będziemy modlić się w inten-
cji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa 
Rzemieślnika. W tym roku przypada ono dzisiaj, czyli w niedzielę, 
która rangą jest ważniejsza niż to wspomnienie. W modlitwie będzie-
my prosić dobrego Boga, aby podejmowany przez ludzi pracy trud 
przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Bę-
dziemy modlić się też za tych, którzy poszukują pracy. 

3. We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy  
w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msze Święte będą odpra-
wione o godz. 8.00 i 11.00, podczas Eucharystii będziemy szczegól-
nie modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech przez 
ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za 
Polaków w kraju i na emigracji. Również jutro, z okazji Dnia Polonii 
i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we 
Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój 
w naszej Ojczyźnie. 

4. W szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga 
o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam 
będzie podczas nabożeństw majowych. Razem z Maryją będziemy 
prosić dobrego Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, by przynio-
sły one obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.  

5. W środę  przypada  wspomnienie Świętego Floriana, na wieczornej 
Mszy Świętej będziemy modlić się w intencji strażaków i wszystkich 
spieszących z pomocą podczas pożarów, powodzi czy innych klęsk 
żywiołowych. 

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek  
i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek razem z Maryją będziemy 
się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie. Będzie okazja 
do spowiedzi dla wszystkich, przed Mszą św. a po litanii loretańskiej 
odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. W sobotę po  Mszy Świętej − różaniec fatimski. 

7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

w Polanie 
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