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Wydarzenia w GPZB:
„NIE TAKIE AJ WAJ...”
We wrześniu Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim działająca przy Zespole Szkół w Lutowiskach
rozpoczęła realizację projektu „Nie takie aj waj...” współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jak nawiązuje tytuł projektu, jest on poświęcony szeroko rozumianej kulturze żydowskiej.
Podczas imprez lokalnych w naszej miejscowości promowane są pieśni, taoce produkt lokalny:
bojkowski, ukraioski, polski, natomiast zupełnie zapomina się o tym, że w Lutowiskach przed II wojną
światową 70% społeczności stanowili Żydzi.
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Zespół Fundacji Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB: cd. „NIE TAKIE AJ WAJ...”

Sami o sobie:

Wiedza młodzieży i dorosłych na temat religii, kultury czy zwyczajów żydowskich jest praktycznie zerowa,
dlatego głównym celem naszych działao jest popularyzacja, głównie wśród młodzieży, tematyki
dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów.
Pierwszy etap projektu mamy już za sobą. Ruszyły całoroczne warsztaty taoca żydowskiego, tradycyjnej
muzyki i pieśni żydowskich. Na zajęciach teatralnych uczniowie przygotowują spektakl w oparciu o
„Opowiadania dla dzieci” I. Singera. W ramach zajęd koła regionalnego odbyły się warsztaty „Kultura
materialna i niematerialna Żydów z terenu Bieszczadów”.
Oprócz wysłuchania ciekawej prezentacji, uczestnicy
mieli okazję przygotowad latkesy - placki żydowskie oraz
zagrad w Dreidela –grę związaną ze świętami Chanuki.
Opiekę „medialną” nad projektem sprawowad będzie
grupa uczestnicząca w warsztatach dziennikarskich. W
październiku odbyło się spotkanie z dziennikarzem
gazety panem Krzysztofem Potaczałą - kontynuacja to
całoroczne warsztaty, efektem których ma byd wydanie
numerów gazetki poświęconej nie tylko działaniom
projektowym, ale i życiu szkoły. Również w październiku
grupa gimnazjalistów aktywnie i twórczo spędziła czas w
Muzeum Lalek w Pilźnie. Uczniowie między innymi brali
udział w zajęciach artystycznych, podczas których
wykonali z gliny chanukowy bączek, zwiedzili piękną
wystawę „Rok żydowski”, „Modły szabatowe”, mieli
okazję do zapoznania się z oryginalnymi przedmiotami
towarzyszącymi obrzędom. W ramach projektu
przewidujemy jeszcze dwie wycieczki: do teatru i
szlakiem chasydzkim, konkursy, warsztaty wycinanki
żydowskiej, szydełkowania jarmułek oraz cykl
„Kulinaria żydowskie”, podczas którego uczestnicy poznają tajniki kuchni żydowskiej, dowiedzą
się, jakie zasady muszą byd bezwzględnie przestrzegane, aby kuchnię można było nazwad koszerną. Na
czerwiec 2012 roku zaplanowana została impreza, której nadrzędnym celem będzie ukazanie
dziesięciomiesięcznego dorobku. Uczniowie zaprezentują przygotowane spektakle - teatralny, muzyczny,
taneczny, poznamy zwycięzców poszczególnych konkursów. Będzie można obejrzed wystawy prac, kupid
wycinankę żydowską lub jarmułkę oraz spróbowad jadła żydowskiego.
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26 października 2011r.
podczas uroczystej gali
w Warszawie odebraliśmy

I nagrodę w konkursie
KONKURS O NAGRODĘ
PROGRAMU NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH DS.
ROZWOJU I KRAJOWEGO
OŚRODKA EFS NA
„NAJLEPSZE
PARTNERSTWO
SPOŁECZNO-PRYWATNE
2011 ROKU”

Wydarzenia w GPZB: cd. „NIE TAKIE AJ WAJ...”

Sami o sobie:

Już dzisiaj wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Lutowisk. Informacje o
działaniach projektowych można śledzid na stronie www.szkolybieszczadzkie.pl

Nasze pomysły możemy realizowad nie tyko dzięki dotacji od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, ale również dzięki wsparciu otrzymanemu od naszego Partnera-Gminnego Ośrodka Kultury
im. J. Janickiego w Lutowiskach, który nie po raz pierwszy wspiera działania Fundacji.
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Wydarzenia w GPZB:cd. „NIE TAKIE AJ WAJ...”

Sami o sobie:

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu „Nie takie aj waj...” uda się zainspirowad i
zaangażowad sporą częśd społeczności lokalnej do jeszcze wnikliwszego poznawania kultury żydowskiej
– egzotycznej, pełnej magii i tajemnic a zarazem jakże ściśle związanej z naszym regionem.

Autor tekstu i zdjęd koordynator projektu: Agnieszka Magda-Pyzocha
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Wydarzenia w GPZB:

Sami o sobie:

TOTALNIE LOKALNI...
Piękna, październikowa aura sprzyjała miłej dla wszystkich mieszkaoców Lutowisk chwili poświęcenia
kapliczki, która powstała dla uczczenia pamięci rodzin pomordowanych w Lutowiskach w 1944 roku.
„Historię tworzą różne wydarzenia - niestety, nie zawsze te, z których możemy byd dumni i które
wspominamy z radością - powiedział Kazimierz Garstka, pomysłodawca powstania kapliczki - W dniach 20-22 lipca
1944 roku doszło w Lutowiskach do wymordowania 30 rodzin - kobiet, dzieci, starców, ponad 60-ciu osób. Tak
zginęły między innymi rodziny: Samborskich, Górali, Raczkowskich, Kukurowskich, Ziółkowskich i innych. Podobnie
jak 650 - ciu Żydom pomordowanym w roku 1942, tak i tym rodzinom nasza społecznośd winna jest pamięd...”.

W dniu 24 września 2011r.
w Iwoniczu Zdroju odbyły się
wojewódzkie obchody Światowego
Dnia Turystyki, który
zorganizowany został przez
Lokalną Organizację Turystyczną
Beskid Niski pod patronatem
Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Podczas
obchodów prezentowane były
walory Beskidu Niskiego.
Fundacja Bieszczadzka otrzymała
statuetkę Marszałka
Województwa Podkarpackiego

Z inicjatywy Fundacji Pomocy Szkołom Bieszczadzkim i przy dużym wsparciu Urzędu Gminy w Lutowiskach
powstała więc drewniana kapliczka. W wydrążonym pniu lipy ujrzymy postad zamyślonego Chrystusa
Frasobliwego. Dnia 4 października br odbyło się uroczyste poświęcenie tego nowego obiektu, który malowniczo
wkomponował się w przepiękne otoczenie punktu widokowego na szlaku Ekomuzeum „Trzy Kultury”. W
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Pomocy Szkołom Bieszczadzkim, uczniowie ZS w Lutowiskach,
najliczniej zgromadzeni członkowie Koła Seniorów „Złota Jesieo ” w Lutowiskach, sołtys oraz inne zaangażowane
osoby. O wydarzeniach z powojennej historii Lutowisk opowiedział Kazimierz Garstka, głos zabrali również:
Agnieszka Magda-Pyzocha - wiceprezes Fundacji i proboszcz Parafii Lutowiska - Bogdan Kupczyk, który dokonał
uroczystego poświęcenia kapliczki. Na zakooczenie panie z Koła Seniorów zaśpiewały kilka pieśni.
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„Za szczególną aktywnośd
w rozwoju turystyki
i promocji regionu”

Wydarzenia w GPZB:cd TOTALNIE LOKALNI...

Sami o sobie:

Powstanie kolejnej atrakcji na tracie Ekomuzeum „Trzy Kultury” było możliwe dzięki wsparciu, które
otrzymała Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim na realizację projektu „Totalnie lokalni” w ramach
Regionalnego Konkursu Grantowego „Równad szanse” (Program Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności
koordynowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży).
Głównym celem projektu
było rozbudzenie zainteresowania młodzieży regionem oraz
zainicjowanie działao służących jego promocji. Odbyły się między innymi: warsztaty psychologiczne, rzeźbiarskie,
zajęcia koła regionalnego, w ramach których uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepsze zaprezentowanie
miejscowości organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi (www.atlaswsi.pl), konkursy: literacki i
plastyczny;
Inicjatywy - takie jak powstanie kapliczki w Lutowiskach-pozwalają ocalid pamięd o wielu ludziach i
wydarzeniach, jakże istotnych nie tylko dla naszych „małych ojczyzn”, pozwalają na integrację, często generują
nowe możliwości w lokalnym środowisku. W imieniu Fundacji Pomocy Szkołom Bieszczadzkim i ZS w Lutowiskach
chcielibyśmy podziękowad wszystkim, którzy wsparli nas w naszych działaniach: Urzędowi Gminy w Lutowiskach,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Kazimierzowi Garstce, Wiesławowi
Tworzydle – artyście, który wyrzeźbił postad Chrystusa Frasobliwego, Józefowi Bochnikowi, Stanisławowi
Galantemu i Kazimierzowi Osieckiemu.

Autor tekstu i zdjęd Agnieszka Magda-Pyzocha
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Wydarzenia w GPZB:

Konkursy dotacyjne
i szkolenia

KLAPS RUJNUJE, CZUŁOŚD BUDUJE”
W ramach programu Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeo Kulturowa „Klaps rujnuje, czułośd buduje” w
Szkole Podstawowej w Krościenku i Łodynie odbywają się warsztaty dla dzieci na temat praw dziecka. Dzieci uczą
się nie tylko tego, jakie mają prawa , gdzie na świecie są one łamane, ale również zdobywają wiedzę potrzebną im
na co dzieo. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie poświęcone technikom zapamiętywania i uczenia
się. Warsztaty są ciekawe, zróżnicowane. Na zajęciach sięgamy do różnych form pracy.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

RĘCZNIE ROBIONE
BOMBKI
09.12.2011 (piątek) godz. 15:00
Szkoła Podstawowa w Krościenku
20 zł/osoba

Organizatorzy
zapewniają potrzebne
materiały i poczęstunek.
Zapisy i informacje
J. Jarecka 607068094
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Wydarzenia w GPZB: cd KLAPS RUJNUJE, CZUŁOŚD BUDUJE”
SZKOŁA LIDERÓW
Takie spotkania poza lekcjami, w przyjaznej atmosferze pomagają dzieciom otworzyd się, lepiej poznad,
sprzyjają motywacji, dodają wiary we własne możliwości. Działanie lokalne, ale wymiar globalny, bo zaowocuje w
przyszłości. Młodzi uczestnicy już ujawniają swoje chęci niesienia pomocy innym.
Dodatkowe zajęcia w szkole to również możliwośd efektywnego spędzenia wolnego czasu. Oprócz zajęd
projektowych stowarzyszenie od paru lat prowadzi zajęcia teatralne. Pod okiem animatora teatralnego powstają
dwie niemalże profesjonalne sztuki w roku szkolnym wystawiane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Ustrzykach Dolnych.
Dzięki temu, że stowarzyszenie tworzą dzieci, rodzice i pedagodzy dobro dziecka jest rozumiane w stu
procentach.

Stowarzyszenie
Szkoła
Liderów
we
współpracy z Fundacją PwC ogłasza nabór
otwarty uczestników do drugiej edycji
programu „Dwa sektory - jedna wizja.
Program coachingowy liderów biznesu dla
liderów społecznych”
Celem projektu jest wsparcie liderów
organizacji
społecznych
poprzez
umożliwienie
im
współpracy
z
doświadczonymi osobami na stanowiskach
kierowniczych z firmy PwC.
W założeniu organizatorów program, poprzez
wzajemną
wymianę
doświadczeo
i
perspektyw pomiędzy liderami sektora
pozarządowego
i
liderów
sektora
biznesowego,
ma
służyd
budowaniu
współpracy
pomiędzy
sektorem
pozarządowym i biznesowym, wpływad na
efektywnośd działania trzeciego sektora i
społeczne zaangażowanie biznesu.
Grupą docelową są liderzy społeczni, liderzy
organizacji pozarządowych z doświadczeniem
w zakresie wdrażania innowacyjnych
przedsięwzięd społecznych, mogący wykazad
się konkretnymi rezultatami, planujący
podjęcie w 2012 roku ambitnych projektów
społecznych.

Autor tekstu i zdjęd Jolanta Jarecka
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Wydarzenia w GPZB:
PRYWATNY CZYŚCIEC – SPEKTAKL W REŻYSERII JOLANTY JARECKIEJ
Inscenizacja wybranych utworów poetyckich Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Zbigniewa
Herberta. Sztuka czarno-biała pod względem kolorystyki i pytao o człowieka. Ten trudny temat podjęli uczniowie
uczęszczający na zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej w Krościenku. Warto dodad, że nie są to tylko uczniowie
tej szkoły, bo absolwenci też chętnie angażują się w działania sceniczne co jest spowodowane silnymi więzami, jaki
tworzą się między grupą a prowadzącym. Aktorzy nie sugerowali odpowiedzi.
Sceniczny
czyściec
to
specyficzna
oczyszczalnia, wewnętrzny filtr, który segreguje i
ocenia nasze wybory. Nie zawsze jesteśmy
osamotnieni w tym procesie. Nasze historie splatają
się z innymi, nachodzą na nie aby podążyd w
przeciwnym kierunku.
Piekło to okrucieostwo człowieka, samotnośd,
brak zrozumienia, pośpiech, rywalizacja… A może
sen. Spektakl nie jest jednoznaczny. To
przedstawienie warstwowe, które można kroid jak
cebulę. Od naszej wrażliwości zależy jak dalece go
zrozumiemy. Kooczy się jednak nutą optymizmu .
Biała mokra koszula zawisa na sznurku jak wyrzut
sumienia.

W ramach programu lokalni liderzy
wezmą udział w procesie coachingowym.
Przez pół roku (styczeo – czerwiec 2012
r.) lider społeczny w parze ze swoim
coachem z firmy PwC będzie pracował
nad rozwojem swojej działalności. Proces
ma skłonid uczestników programu do
zmiany spojrzenia na swoją aktywnośd
zawodową i społeczną, zbudowad lub
zrewidowad
strategię
działania.
Dodatkowo uczestnicy nabędą nowe
praktyczne
umiejętności
podczas
warsztatów przygotowanych wspólnie
przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i
Fundację PwC. Większośd sesji oraz
warsztaty będą odbywad się w siedzibie
firmy PwC w Warszawie.
Główne korzyści z udziału w programie:
1. Poznanie kultury biznesu.
2. Możliwośd zweryfikowania
dotychczasowych strategii działao.
3. Nabycie doświadczenia w zakresie
efektywnego zarządzania ludźmi,
projektami, procesami.
4. Możliwośd wypracowania własnego
podejścia do budowania współpracy z
biznesem.
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Wydarzenia w GPZB: cd. PRYWATNY CZYŚCIEC – SPEKTAKL W REŻYSERII JOLANTY
JARECKIEJ
„Prywatny czyściec” to nie pierwszy i nie ostatni teatr wyreżyserowany przez Jolę Jarecką. Warto się na
niego wybrad, tym bardziej, że wstęp jest darmowy.
Wystąpili:
Jola Musiał
Agnieszka Kulka
Basia Patulak
Paulina Żarska
Ola Liptak
Tomek Labryga
Dominika Rosołowska
Kamila Rosołowska
Magda Zalewska
Martyna Stec
Judyta Kulka
Dżesika Pągowska
Patrycja Liptak
Mateusz Jaremko
Karolina Śmigielska
Patrycja Kudła
Justyna Grzegorzak
Ania Jagielska
Oliwia Szczyrba
Jola Terlecka

Więcej informacji o pierwszej edycji
programu : blog
Zgłoszenia do projektu w postaci
formularza i CV prosimy przesyłać na
adres
magdalena.plewowska@szkolaliderow.pl
do dnia 6 grudnia do godz. 24.00.
Informacja o wynikach konkursu pojawi
się w w drugiej połowie grudnia na
stronach Szkoły Liderów i PwC
FORMULARZ do pobrania
http://www.szkolaliderow.pl/download.php?id=386

Informacji o projekcie udzielają:
Magdalena Plewowska:
magdalena.plewowska@szkolaliderow.pl

Autor tekstu i zdjęd Jolanta Jarecka

Elżbieta Żórawska:
elzbieta.zorawska@pl.pwc.com

str. 10

Wydarzenia w GPZB:

Od 1 stycznia łatwiejsza
sprawozdawczośd dla OPP

W RAJSKIEJ DOLINIE KRÓLOWAŁA SZTUKA.
W pensjonacie Rajski Gościniec w miejscowości Rajskie w dniach od 20-29.10.2011r.odbył się II
Międzynarodowy Plener Malarski „Rajska Jesieo”.Organizatorem spotkania artystycznego było Stowarzyszenie
"Rajska Dolina" oraz Stargardzkie Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych "Brama" ze Stargardu. Kuratorem pleneru i
wernisażu był Robert Sabadini. Uczestnicy pleneru to Ludmiła Sabadini ze Stargardu, Dorota Chwałek z Gubina,
oraz Anatol Martyniuk z Ukrainy. Gościnnie wystawili swoje prace ukraioscy artyści :Ola Chyhryk, (obrazy) i Sergiej
Chyhryk (fotografie). W czasie wernisażu swoje prace w zakresie sztuki użytkowej zaprezentowała znana artystka
z Sanoka Zofia Paterek. W trakcie pleneru artyści zorganizowali jednodniowe warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
,z Gimnazjum w Wołkowyi.
Uczestnicy wernisażu mogli podziwiad
fotografie
wykonane
podczas
wiosennego pleneru fotograficznego
pod tytułem "Zbliżenie Kultur"
zorganizowanego
przez
Rajski
Gościniec, BDK Lesko oraz SSMSP
"Brama" ze Stargardu.
Sponsorem wydarzenia artystycznego
w Rajskim był Johan Tiemens
właściciel młyna "Julia" Sp.z o.o. oraz
organizator imprezy Stowarzyszenie
"Rajska Dolina".
W trakcie wernisażu przeprowadzono
aukcję obrazów ,pozyskane środki
przeznaczono na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia "Rajska
Dolina".
Na wernisaż przybyło wielu znamienitych gości animatorów kultury, artystów., lekarze, nauczyciele.
Szkoda ,że mimo wysłania wielu zaproszeo, nikt nie przybył z Samorządu Lokalnego ,Gminy Solina?.......
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1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie
rocznego sprawozdania merytorycznego z
działalności organizacji pożytku publicznego
(Dz.U. Nr 80, poz. 434). Określa ono zakres
rocznego sprawozdania merytorycznego z
działalności organizacji pożytku publicznego
oraz wzór tego sprawozdania.
Uwaga! Organizacja pożytku
publicznego podaje wspomniane wyżej
sprawozdania do publicznej wiadomości w
sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na
swojej stronie internetowej.

Wydarzenia w GPZB: cd. W RAJSKIEJ DOLINIE KRÓLOWAŁA SZTUKA.

Organizacja pożytku publicznego, niezależnie
od obowiązków wynikających z odrębnych
przepisów, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego, czyli ministrowi pracy,
sprawozdanie finansowe i merytoryczne w
terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego.
Ponadto, organizacja pożytku
publicznego zamieszcza sprawozdanie
finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni
od dnia zatwierdzenia rocznego

Organizatorzy przygotowali poczęstunek a podczas towarzyskich rozmów padły propozycje kolejnych spotkao
artystycznych.
Prezes Stowarzyszenia "Rajska Dolina" pragnie aby była to impreza cykliczna .Niech sztuka powraca pod
"strzechy" mówi . Nasze społeczeostwo też zasługuje na tzw ."kulturę wysoką"- mamy takie potrzeby.

sprawozdania finansowego, na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra
pracy. Natomiast do ogłaszania rocznych
sprawozdao finansowych organizacji pożytku
publicznego stosuje się odpowiednio
przepisy art. 64 ustawy o rachunkowości.

Autor tekstu i zdjęd Małgorzata Koncewicz
wysokośd otrzymanych dotacji,
wielkośd osiąganych przychodów,
potrzebę zapewnienia kontroli
prawidłowości prowadzonej
ewidencji.
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W odniesieniu do organizacji pożytku
publicznego,

ŚP. STEFAN TRYOCZA Z POLANY (1914-1944).

których

sprawozdanie

finansowe nie podlega obowiązkowi badania

Dawno temu w czasopiśmie „Gromada” ukazała się lista żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Monte
Cassino. Na liście znajdowało się nazwisko urodzonego w Polanie Stefana Tryoczy. To była druga wiadomośd dla
rodziny co się z nim stało w czasie wojny. Pierwszą wiadomośd przekazał w czasie okupacji znajomy, twierdził że
widział Stefana w niewoli sowieckiej.
Rodzina Tryoczów mieszkała w rejonie obecnego przystanku Polana - szkoła. Stefan urodził się 17 marca
1914 r., jeszcze pod panowaniem cesarza Franciszka Józefa Habsburga, czyli w czasie gdy Polana leżała w
austriackiej prowincji Galicja. Ojciec Dymitr był Rusinem a matka Maria Polką z domu Maoko.

zgodnie z przepisami o rachunkowości,
minister

finansów

ministrem

pracy

w

porozumieniu

może

w

z

drodze

rozporządzenia wprowadzid taki obowiązek,
biorąc pod uwagę:Jak wynika z przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z 23
grudnia

2004

r.,

obowiązek

badania

sprawozdao finansowych organizacji pożytku
publicznego,
podlegają
przepisami

których

takiemu
o

sprawozdania
badaniu

rachunkowości,

nie

zgodnie

podlegają

organizacje, które:
realizują zadania publiczne zlecone,
jako powierzone do wykonywania
lub do wspierania zadania
publicznego, oraz
otrzymały w roku obrotowym łączną
kwotę dotacji na realizację tych
zadao w wysokości co najmniej
50.000 zł, oraz
osiągnęły w roku obrotowym
przychody w wysokości co najmniej
3.000.000 zł.

Krzyż Monte Cassino, wykonano z brązu, ma profilowane ramiona, nawiązuje kształtem do krzyża
Świętego Benedykta.
W Polanie mieszaka dziś cioteczne rodzeostwo Stefana Tryoczy. To oni stali się strażnikami pamięci
poległego pod Monte Cassino kuzyna.
W Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie znajdują się nie odebrane przez rodziny depozyty
poległych żołnierzy. Dopiero w sierpniu tego roku rodzina w Polanie odebrała depozyt: legitymację i Krzyż
Pamiątkowy Monte Cassino nadany pośmiertnie Stefanowi Tryoczy.
.
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Obowiązek tego badania dotyczy
rocznych sprawozdao finansowych

Widoczna na legitymacji biała syrenka na czerwonej tarczy to oznaka 2. Korpusu. Natomiast oznaka 5. Kresowej
Dywizji Piechoty, w której służył Stefan Tryocza, to szykujący się do walki żubr.
Nie wiadomo jak Tryocza trafił do armii gen. Andersa. Różne prowadziły tam drogi. Sąsiad Tryoczy, Karol
Zatwarnicki z Polany, przeszedł granicę w trakcie lub po kampanii wrześniowej i wstąpił do wojska polskiego
odradzającego się za granicą. Podobne były losy Kazimierza Jastrzębskiego z Seredniego. Obaj walczyli pod Monte
Cassino w składzie 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Natomiast Stanisław Szpak z Seredniego przeżył zesłanie
syberyjskie i zgłosił się do polskiej armii formującej się w Związku Radzieckim, służył prawdopodobnie w 5 Kresowej
Dywizji Piechoty.

organizacji pożytku publicznego
sporządzanych za rok obrotowy
następujący po roku, w którym organizacje
te spełniły łącznie wymienione wyżej
warunki. Badanie odbywa się z
zastosowaniem przepisów o
rachunkowości

W bitwie pod Monte Cassino Tryocza walczył w składzie 15. Wileoskiego Batalionu Strzelców "Wilków". Co
może sugerowad, że w sierpniu 1942 roku został ewakuowany z armią Andersa z ZSRR. Jego 15. batalion został
sformowany 25 października 1942 roku, w obozie Khánaqin (Chanakin), w Iraku. Potem 15. batalion wszedł w skład
5 Kresowej Dywizji Piechoty. Polskie natarcie na Monte Cassino, zaczęło się ogniowym przygotowaniem ataku w
nocy z 11/12 maja 1944 r. Bataliony 15. i 13. nacierały w pierwszym rzucie. Miały one za zadanie opanowad
najeżone bunkrami rozległe, kamieniste wzgórze "Widmo", a następnie uderzyd na wzgórze 575 oraz 601 „San
Angelo” . Do ataku na "Widmo" (oznaczone na angielskich mapach sztabowych jako „Phantom Ridge”) oba
bataliony szły wzmocnione przez saperów i miotacze ognia.
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Gdy po godzinie walki czołowe bataliony 15. i 13. wdarły się na "Widmo", straty sięgały 20%. Żołnierze lewoskrzydłowego 15. batalionu wzięli jeoców z
niemieckiego 100 pułku górskiego. Około 5:00 całe "Widmo" zostało zdobyte. Niemcy pokryli teren ogniem moździerzy i artylerii. Dalsze natarcie prowadzone
przez mjr. Leona Gnatowskiego w kierunku wzgórza 575 załamało się. Siły nacierających topniały coraz szybciej. Niemcy rozpoczęli kontratak. Łącznośd z
dowództwem Kresowej Dywizji została przerwana. Kolejne uderzenia oddziałów niemieckiej 1 Dywizji Strzelców Spadochronowych spowodowały znaczne straty.
Zdecydowano przerwad natarcie i przegrupowad siły. O godz. 14:00 dowódca Korpusu gen. Anders dał rozkaz wycofania się na pozycje wyjściowe. Rozkaz nie
dotarł do mjr. Gnatowskiego kierującego walką na niedawno zdobytym „Widmie”. Major wycofał się z garstką żołnierzy dopiero po zmroku.
Stefan Tryocza poległ 12 maja, w czasie pierwszego szturmu 15. batalionu na wzgórze „Widmo”. Dopiero drugie natarcie rozpoczęte 16/17 maja
zakooczyło się sukcesem. 17 maja powtórnie zdobyto ”Widmo”, wzgórze obstawiły polskie czołgi. 19 maja osiągnięto główny cel natarcia 15. batalionu - wzgórze
„575”1. Ruiny klasztoru benedyktynów zajął dzieo wcześniej 18 maja 12. Pułk Ułanów Podolskich.
Po zdobyciu Monte Cassino i przełamaniu tzw. Linii Gustawa rozgorzały krwawe walki o Piedimonte na drugiej linii obrony Niemców. Nad ranem 25 maja
15. batalion wraz ze szwadronami 12. Pułku Ułanów zajęły miasto. Dopiero wtedy zakooczyła się bitwa 2. Korpusu pod Monte Cassino i Piedimonte.
Walki 2. Korpusu były niezwykle krwawe, zginęło 924 żołnierzy, 2930 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345. W czasie wcześniejszych szturmów w
1944 r. zginęły pod Monte Cassino tysiące żołnierzy amerykaoskich, francuskich, brytyjsko-hindusko-nowozelandzkich.
Po bitwie gen. Władysław Anders sam wskazał miejsce przyszłego Polskiego Cmentarza Wojennego - spalony las pod wzgórzem 593 w masywie Monte
Cassino. Cmentarz został otwarty 1 września 1945 r. Wrót cmentarza strzegą wykute w kamieniu husarskie orły. Groby poległych ułożone są amfiteatralnie. Na
kamiennym tarasie wyryto napis: "Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie". W środku tarasu płonie znicz na tle inkrustacji krzyża Virtuti
Militari. Każdą mogiłę przykrywają białe płyty trawertynu, takiego samego jakiego użyto do budowy rzymskiego Colosseum. Stefan Tryocza spoczął w kwaterze 5A-7. Na płycie skromny prosty żołnierski napis:

†
S T R Z.

TRYNCZA STEFAN
15 B A O N S T R Z.
+ 12 – 5 – 1944
Opracowanie : Witold Smoleoski
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Ważne linki:

Dzieo 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt każdego Polaka, gdyż wtedy świętujemy odzyskanie
przez naród polski niepodległości po 123 latach niewoli. Owe święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23
kwietnia 1937 roku. Nieuznawane przez władze komunistyczne Polski, święto obchodzone 11 listopada zostało
przywrócone przez sejm PRL-u w 1989 roku. Dzieo ten jest wolny od pracy i uroczyście obchodzony przez
wszystkich Polaków.
Także w Polanie nasza społecznośd świętowała ten dzieo, spotykając się na Mszy św. w kościele o godz. 9, którą
poprowadził ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak, zaznaczając w kazaniu, że w okresie powojennym zapomniano o
bohaterach narodowych, m.in. Józefie Piłsudskim a także o dacie 11 listopada, dodając, że „to wszystko minie, a
prawda pozostanie i miłośd do ojczyzny też”.
Po Mszy św. udaliśmy się pod krzyż misyjny, gdzie p. Witold Smoleoski odczytał przejmujący wiersz autorstwa p.
Marii Faran, recytując m.in. te słowa:
„Dziś wszystkich wzywamy do apelu
z Włoch, Narwika, Tobruka i Helu
z wszystkich pól bitewnych – poległych
z naszych miast i krajów odległych.”

www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
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Następnie p. Andrzej Majewski wezwał do apelu m.in. mieszkaoców aby uczcid tych, którzy polegli. Dalsza częśd uroczystości została przeniesiona do
świetlicy wiejskiej, gdzie społecznośd polaoska złożona z gimnazjalistów naszej szkoły a także innych mieszkaoców Polany przygotowała akademię. Na wstępie
Norbert Dziubeła z II klasy gimnazjum zaprosił wszystkich na „lekcję historii” mówiąc, iż obce narody próbowały narzucid nam język, kulturę i religię. Polacy nie
zgodzili się z utratą wolności organizując Powstanie Listopadowe, rezultat którego został podsumowany przez obecnych słowami: „jednak wróg był silniejszy”.
Polacy pozostali nieugięci wszczynając Powstanie Styczniowe – także przegrane. Jednak w 1918 roku Polska odzyskała niepodległośd, co Paulina Domaoska
podsumowała mówiąc: „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą – ale sobą”. Dawid Koncewicz z II klasy gimnazjum wezwał wszystkich, aby oddad hołd naszej ojczyźnie i
w odpowiedzi wszyscy wspólnie stojąc na bacznośd zaśpiewali słowa Roty. Następnie nastąpiło odczytanie przez p. Andrzeja Majewskiego nazwisk mieszkaoców
Polany, m.in. więźniów obozów koncentracyjnych oraz polaoskiej listy katyoskiej, co zostało podsumowane minutą ciszy jako wyraz szacunku dla tychże osób.
Na zakooczenie obchodów tej uroczystości ks. dyrektor podziękował wszystkim organizatorom, m.in. p. Annie Stępniewskiej, p. Andrzejowi Majewskiemu,
pocztowi sztandarowemu reprezentowanego przez Zuzę Przybylską, Olę Wiercioską i Norberta Dziubeła z II klasy gimnazjum, harcerzom i zuchom za obecnośd, p.
Annie Dziubeła, m.in. p. Annie Rzeszowskiej i p. Eli Oliwko za przygotowanie inscenizacji, rodzicom uczniów, ks. Proboszczowi i p. Witkowi Smoleoskiemu. Swoje
podziękowania dla p. Witka złożyła także p. Barbara Michno za trud w pozyskaniu medalu za udział w walkach pod Monte Cassino dla p. Stefana Tryoczy, który był
żołnierzem Drugiego Korpusu Polskiego, poległy pod Monte Cassino. Ów medal został przekazany rodzinie p. Tryoczy.
Na koniec ks. dyrektor zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania przy nakrytych stołach przygotowanych przez rodziców naszych uczniów.

Autor: Radosław Pasławski
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