
Mieszkańcy Stobiernej uczcili  65. rocznicę pacyfikacji wsi 

 

 

 W niedzielę 6 lipca 2008 roku w Stobiernej odbyła się uroczystość , 

podczas której uczczono pamięć poległych w 65. rocznicę  pacyfikacji wsi. 

O godz. 11.30 w  kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP  została 

odprawiona Msza św. , której przewodniczył Ksiądz Prałat Jan Szczupak, 

Kanclerz Kurii Rzeszowskiej. 

Na początku uroczystości Proboszcz parafii, Ksiądz Józef Pasiak, powitał 

zaproszonych gości: 

-p. Jana Tomakę, posła na Sejm RP 

-p. Jerzego Wiśniewskiego, Dyrektora Gabinetu Wojewody Podkarpackiego 

-p. Krzysztofa Mosiężnego, Asystenta Posła na Sejm RP Jana , Sekretarza  

w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego 

- p. Józefa Fedana, Wójta Gminy Trzebownisko 

- p. Jana Lecha , Radnego Powiatu Rzeszowskiego 

- p. Józefa Cyrka, Sołtysa Wsi Stobierna  

oraz  rodziny ofiar II wojny światowej i przedstawicieli lokalnych organizacji. 

 W homilii wygłoszonej do wiernych Ks. Prałat J. Szczupak przywołał 

pamięć tragicznych wydarzeń z 8 lipca 1943 roku, kiedy to 15 mieszkańców 

Stobiernej zostało rozstrzelanych przez gestapo podczas pacyfikacji. 

Cytując utwory wybitnych Polaków-  Jana Pawła II,  Stefana Wyszyńskiego, 

Marii Konopnickiej, Ksiądz Prałat podkreślił , jak ważne jest poczucie własnej 

tożsamości narodowej, szacunek dla polskiego dziedzictwa, znajomość własnej 

historii i pamięć o swoich przodkach.  

Dobru Ojczyzny nie służy modne obecnie ubóstwianie demokracji, budowanej 

bez podstawowych wartości, jakimi są: bezwarunkowa ochrona życia ludzkiego, 

troska o godność i rozwój każdego obywatela, uczciwość, odpowiedzialność, 

sprawiedliwość i solidarność społeczną.  

Ksiądz Prałat przestrzegł jednocześnie przed kosmopolityzmem, który 

powoduje, że ludzie zatracają swoje korzenie i świadomość narodową. 

W dalszej części Mszy św. podczas Ofiarowania z  kościelnego chóru popłynęła 

wzruszająca piosenka Czerwonych Gitar  Biały krzyż w wykonaniu  

p. Leszka Miguta, a przedstawiciele młodzieży złożyli dary: biało-czerwony 

bukiet kwiatów, chleb i wino. 

Następnie  zebrani, z chorągwiami żałobnymi, a miejscowa OSP ze 

sztandarem, przy dźwiękach orkiestry dętej z Zaczernia , udali się na pobliski  

cmentarz, gdzie znajduje się wspólna mogiła pomordowanych. 

Przy mogile , obok dumnie powiewających biało-czerwonych flag, honorowa 

wartę zaciągnęli członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników 

Militariów, ubrani w partyzanckie mundury. 

Pod przewodnictwem Ks. Prałata Jana Szczupaka  odmówiono modlitwę  



za ofiary pacyfikacji, a młodzi mieszkańcy Stobiernej zaprezentowali krótki 

program artystyczny złożony z poezji K. K. Baczyńskiego i tekstów J. Pietrzaka, 

urozmaicony pieśniami patriotycznymi w wykonaniu orkiestry dętej. 

W części oficjalnej odbył się apel poległych - Komendant OSP w Stobiernej,  

Tadeusz Buczak , kolejno przywoływał imiona i nazwiska zamordowanych, 

oddając cześć ich pamięci. Następnie głos zabrali  zaproszeni goście, zwracając 

uwagę na przynależność do własnego narodu, która przejawia się m.in. poprzez  

pamięć ofiar naszych przodków, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. 

Na koniec zaproszeni goście i przedstawiciele lokalnych organizacji przy 

dźwiękach orkiestry  złożyli wieńce na zbiorowej mogile, a  pod błękitne 

polskie niebo uleciał hymn Boże coś Polskę. 

 Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia 

Stobierna-wieś aktywna oraz Rady Sołeckiej. 

 

          

Maria Skała 


