
 To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi wie-
rzących ku prawdzie. On przecież nie zna innego 
"kierunku". Zaprzeczyłby sobie samemu, prowadząc 
uczniów ku czemuś innemu niż prawda. Może jednak zro-
dzić się pytanie, jaki wymiar ma owo pełnej. Przecież to, 
co objawił Bóg Ojciec w Starym Testamencie, a następnie 
Chrystus w Ewangelii, nie było jakąś półprawdą (jeżeli 
taka w ogóle istnieje), jej niedopowiedzeniem, lecz praw-
dą par excellence. Ku pełnej prawdzie jest darem dla wie-
rzących, którzy będą mogli kontemplować tajemnicę Bo-
ga w Trójcy. Po objawieniu Ojca jako Stwórcy i Władcy 
świata, a następnie Syna jako naszego Pana i Zbawiciela, 
nadejdzie czas poznania Ducha Świętego - Tej uświęcają-
cej więzi miłości. 

 Jezu, dziś z radością wołam: Chwała Ojcu i Tobie, 
i Duchowi Świętemu... Ty pozwalasz mi poznać prawdę, 
wobec której mój umysł jest za ciasny, a serce za małe. 
Wierzę w Ciebie i wielbię Cię.  

Pełna prawda 

22 maja 2016 r. 
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 (…) Jeżeli cho-

dzi o pracę zawodową, 

to zarówno w Komen-

dzie Powiatowej MO 

jak i w Posterunkach 

MO w powiecie stała 

ona na bardzo niskim 

poziomie. Składało się 

na to cały szereg czyn-

ników, a mianowicie 

niski poziom funkcjo-

nariuszy tak pod 

względem zawodo-

wym jak i politycznym 

ze względu na niskie 

wykształcenie ogólne, 

brak odpowiedniego 

nadzoru i kontroli ze 

strony kierowników 

jednostek i brak kon-

kretnej pomocy z ich 

strony. (…) istniejąca 

wówczas organizacja 

partyjna, która pod 

ko0niec roku liczyła 

30 członków i kandy-

datów, czyniła pewne 

wysiłki w kierunku 

poprawy tej sytuacji, 

jednak efekty tych wy-

siłków były bardzo 

znikome. (…) Celem 

podniesienia poziomu 

politycznego funkcjo-

nariuszy prowadzone 

były kursy: podstawo-

wy kurs partyjny, 

szkoła polityczna i ko-

ło studiowania historii 

KPZR. Uczestnicy 

szkolenia często jed-

nak nie przychodzili 

na organizowane szko-

lenia, a brało w nich 

udział tylko dwóch lub 

trzech funkcjonariu-

szy. W celu podniesie-

nia poziomu również 

kładziono nacisk na 

prenumeratę prasy  

i prasówki. prenumera-

torów było jednak bar-

dzo mało, bo tylko  

4 funkcjonariuszy pre-

numerowała gazety. 

Celem powstrzymania 

funkcjonariuszy od 

nadużywania alkoholu, 

organizacja partyjna 

opracowała specjalną 

odezwę, co świadczy 

bardzo wymownie  

o tym problemie. 

Jeżeli chodzi o prze-

stępczość w tym roku, 

to nie notowano wy-

stąpień bandyckich, 

włamań, napadów ra-

bunkowych i dywersji. 

(…) Na ten rok przy-

padają takie wydarze-

nia jak śmierć Stalina i 

podwyżka cen,  

w związku z którymi 

prowadzona była akcja 

uświadamiająca wśród 

funkcjonariuszy i ba-

danie nastroji wśród 

społeczeństwa. 

Płynność kadr w dal-

szym ciągu jest bardzo 

duża, jedni ludzie 

przychodzą, drudzy 

odchodzą, następują 

również zmiany na 

poszczególnych stano-

wiskach. Ta płynność 

kadr niewątpliwie 

ujemnie odbija się na 

wynikach poszczegól-

nych jednostek. 

I tak: (…) 

w Posterunku MO  

w Polanie Komendan-

tem zostaje Olczyk 

Wiesław. 

 

ROK 1954 

 

Na rok 1954 przypada-

ją dalsze duże zmiany 

personalne w Komen-

dzie Powiatowej MO 

w Ustrzykach i w Po-

sterunkach MO w po-

wiecie. (…) 

Sytuacja bytowa funk-

cjonariuszy jakkolwiek 

się już wyraźnie po-

prawiła była nadal 

trudną. (…) Jeżeli cho-

dzi o życie kulturalne 

w posterunkach MO i 

jakiekolwiek rozrywki 

to te ograniczały się 

tylko do spożywania 

napojów alkoholo-

wych w miejscowych 

gospodach, gdyż na-

wet kino ze względu 

na zły stan dróg do 

tych miejscowości nie 

docierało. 

Pobory były dość ni-

skie także funkcjona-

riusze kilka dni po 

pierwszym zadłużali 

się i sprzedawali czę-

ści umundurowania co 

bardzo ujemnie odbija-

ło się na ich wyglądzie 

zewnętrznym. 

Dzięki wysiłkom orga-
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Adamski Bolesław,  

komendant Posterunku 

MO w Polanie 

nizacji partyjnej i kie-

rownictwa służbowego 

praca operacyjna w tym 

roku podniosła się na 

wyższy poziom w po-

równaniu z poprzednimi 

latami kiedy właściwie 

nie istniała. Również na 

wyższy poziom w tym 

roku podniosło się szko-

lenie partyjne, funkcjo-

nariusze zaczynają czę-

ściej uczęszczać i coraz 

częściej zabierają głos  

w dyskusji na tych szko-

leniach. 

Na ten rok przypadają 

wybory do rad narodo-

wych, nowy podział ad-

ministracyjny terenu  

i co się z tym wiąże 

zmiana rejonów poste-

runków. 

Kronikę spisał  na pod-

stawie zebranych mate-

riałów Inspektor KO 

por. Emilian Guzik. 

Z zapisów kronikarskich 

odnotowujących zmiany 

stanu zatrudnienia wyni-

ka, że Posterunek MO  

w Polanie przestał ist-

nieć ok. 1954 r. W póź-

niejszych notatkach po-

jawiają się jedynie Po-

sterunek w Czarnej  

i Posterunek w Szew-

czenku. 

 
oprac. Barbara Wójcik 

Podparty stoi Olczyk Wiesław, który praco-

wał w KPMO od 1953 r. jako komendant 

Posterunku MO w Polanie, Szewczenku  

i w Wojtkowej, w 1963 r. przeniesiony na 

inny powiat, w środku Brzeziński Karol  

i Staszewski Feliks. 



UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

Rok C 

1. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym ra-
zem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak 
krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy 
niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyzna-
niem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy 
Osób. 

2. Przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele po Mszy św. wspólna 
modlitwa maryjna. Zachęcamy do udziału w niej. 

3. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki 
Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień po-
wszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Ta intencja będzie nam to-
warzyszyć podczas nabożeństwa majowego. Zachęcamy też wszystkich 
parafian do indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji na-
szych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania. 

4. 25 maja wraz z społecznością szkolną świętować będziemy wspomnie-
nie NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Dzień Matki. O godz. 9:00 
będzie Msza św., a po niej uroczysta akademia i wspólne śniadanie  
w Świetlicy Wiejskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Mszy św. 
wieczornej nie będzie. 

5. W czwartek, 26 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie 
wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte 
zostaną odprawione o godz. 8:00 i 11:00. Po Eucharystii o godz. 11:00 
wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy 
po ulicach naszej parafii. Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, 
feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. 
Dziewczynki  zapraszamy do sypania kwiatków. Przypominamy, że jest 
to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we 
Mszy Świętej.  

Pierwszy ołtarz koło kościoła przygotują: Podstawska Dominika, Faran An-
na, Stępniewska Anna, Szczygieł Agnieszka, Koncewicz Grażyna. Drugi oł-
tarz koło sklepu przygotują: Kania Monika, Faran Maria, Krauze Janina, Kra-
kowska Agnieszka.  Trzeci ołtarz koło P. Melani przygotują: Oliwko Elżbie-
ta, Maruszczak Maria, Zatwarnicka Aniela, Zatwarnicka Teresa. Czwarty oł-
tarz na placu starego kościoła przygotują: Mantojfel Joanna, Froń Urszula, 
Ostrowska Marcelina, Łysyganicz Małgorzata, Domańska Bożena. 
 
6. W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem naszych 

mam. O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać 
w modlitwie. 

 
7. W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiącle-

cia, Stefana kard. Wyszyńskiego. Przez cały sobotni dzień będzie nam 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Helena Podraza, Helena Torbińska, Joanna Cichacz. 

 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 


