Jasiel: 70 rocznica potyczki
W 70. rocznicę potyczki
żołnierzy ze Strażnicy WOP
w Jasielu (Nadleśnictwo Rymanów) z bandami UPA
oraz mordu jeńców odbyły
się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia
sprzed lat. Uświetnił je udział
kompanii honorowej i orkiestry reprezentacyjnej Straży
Granicznej. Tradycyjnie ich
uczestnicy złożyli hołd kurierom beskidzkim ZWZ i AK.
Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się na cmentarzu w Zagórzu, gdzie po
ekshumacji pochowano 36
żołnierzy WOP. Przy wspólnej ich mogile
głos zabrał burmistrz Zagórza Ernest Nowak. Po złożeniu wiązanek kwiatów i odegraniu pieśni „Strażnica” zebrani udali się do
nieistniejącej już miejscowości Jasiel. Tutaj
– zgodnie z wojskowym ceremoniałem – pod
pomnikiem żołnierzy WOP i funkcjonariuszy
MO poległych i zamordowanych podczas
walk z oddziałami UPA odbyły się główne
uroczystości.
Zaszczycili je swoją obecnością: komendant BOSG w Przemyślu płk dr Piotr Patla,
komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia w Nowym Sączu płk SG Mieczysław
Kurek, dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna
Zagrobelna, wicestarosta sanocki Wacław Krawczyk, burmistrz Zagórza Ernest
Nowak, wójt Gminy Komańcza Stanisław
Bielawka, wójt Gminy Zarszyn Andrzej
Betlej, wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak,
prezes Związku Emerytów i Rencistów SG
w Nowym Sączu płk SG Adam Miksiewicz,
kombatanci i weterani, przedstawiciele służb
mundurowych, organizacji samorządowych
i żołnierskich, funkcjonariusze SG z Sanoka
i Przemyśla, samorządowcy oraz harcerze
z Jaślisk i Sanoka.
Zebranych, jako gospodarz, powitał Paweł Panaś, nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Pod pomnikiem stojącym w rejonie
dawnej strażnicy WOP w Jasielu odczytano
apel poległych, a kompania honorowa Stra-

ży Granicznej dała salwę
honorową. Następnie
delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
Jak co roku, drużyny
zuchów i harcerzy ZSP
w Jaśliskach zaprezentowały montaż słowno-muzyczny.
W trakcie uroczystości odznaczono osoby zasłużone w dziele
upamiętniania miejsc
walki i męczeństwa oraz
współpracujące ze środowiskami kombatancki-

mi i żołnierskimi. Odznaczeniami wyróżniono
wielu leśników, w tym Brązowym Medalem
za Zasługi dla Obronności Kraju m.in.:
Edwarda Orłowskiego z Nadleśnictwa Komańcza, wójta Gminy Komańcza Stanisława
Bielawkę i dyrektora szkoły w Jaśliskach
panią Katarzynę Dubis. Były dyrektor RDLP
w Krośnie, wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów, Bogusław Famielec z rąk
prezesa BZR płk. Marka Borkowskiego
otrzymał najwyższe odznaczenie związkowe – Krzyż ZŻWP z Gwiazdą, a harcmistrz

Jerzy Kwaśniewicz – Złoty Krzyż ZŻWP.
Pozostali leśnicy: Maria Szkutnik, Paweł Panaś, Edward Marszałek, Jerzy Miliszewski,
Paweł Grodziński oraz sponsorzy Związku
Marek Lesniak, Adam Dańczak i Wiesław
Cieślak zostali uhonorowani Złotym Medalem 35-lecia ZŻWP.
Z kolei Odznaką „Zasłużony dla Leśników
Polskich” zostali udekorowani przedstawiciele organizatorów corocznych uroczystości,
członkowie Prezydium BZR – płk Marek
Borkowski oraz podpułkownicy Zbigniew
Czernicki, Andrzej Iskrowicz i Piotr Płóciennik. Odznaczenia wręczył Bronisław
Sasin, przewodniczący Związku Leśników
Polskich RP.
Natomiast z rąk przewodniczącego Koła
nr 3 NSZZ FSG w Sanoku ppłk. SG Andrzeja

Siwca 23 osoby zostały wyróżnione odznaką
pamiątkową 70-lecia wydarzeń w Jasielu,
w tym sponsor Koła nr 5 ZŻWP – pan Adam
Ryba.
Oddano też hołd kurierom beskidzkim,
którzy w czasie wojny przeprawiali się przez
karpackie przełęcze, by utrzymać łączność
okupowanego kraju z rządem na uchodźstwie. Pomnik upamiętniający te wydarzenia
znajduje się również na terenie Jasiela,
kilkaset metrów od pomnika wopistów. Wystawiono przy nim wartę honorową i złożono
wiązanki kwiatów.
Organizatorami uroczystości w roku bieżącym byli: komendant Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,
starosta sanocki, Koło nr 3 NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Sanoku, Koło
nr 5 ZŻWP w Sanoku, wójt Gminy Komańcza, wójt Gminy Jaśliska oraz Nadleśnictwo
Rymanów.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na skromny
żołnierski poczęstunek.
Na rynku w Jaśliskach odbył się pokaz
musztry paradnej Reprezentacyjnej Orkiestry SG oraz koncert pieśni.
Ogromne słowa podziękowania należą się
ppłk. SG Andrzejowi Siwcowi oraz kolegom
Tadeuszowi Naparle, Wiktorowi Karwieńczowi i Januszowi Sękowi za trud, poświęcony
czas oraz przejechane kilometry w celu
pozyskania sponsorów, by godnie uczcić
rocznicę wydarzeń sprzed 70 lat.
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