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Credo. Tom 1, 2
"Wierzę w jednego Boga..." - to nasze wyznanie W każdym tomie
wiary. Deklaracja wartości, do których się odnosimy znajdują się trzy
w życiu codziennym.
konferencje wraz
ze słowem wstępu
Trylogia CREDO to spotkania z Żywymi Postaciami od autora i niepuobecnymi w wyznaniu wiary. To porywająca historia blikowanymi
wcielenia Boga, Jego niezwykłej Matki, świętych, nigdzie
indziej
Kościoła oraz działającego poza wszelkimi schematami zdjęciami.
Ducha Świętego.
Ks. Michał Olszewski przybliża ten świat w sposób
prosty, dynamiczny i niezwykle obrazowy, pozwalając
W trwającym Roku Wiary seria ta ma tym
zrozumieć głębię słów, które czasami powtarzamy głębszy sens, że dla wszystkich wierzących
bezrefleksyjnie. Liczne przykłady i historie, także w Chrystusa jest to czas refleksji nad sensem wiary
te z posługi ks. Michała jako egzorcysty, żywo oddają w życiu swoim i wspólnoty Kościoła.
siłę i moc Credo.
1 tom wprowadza nas w temat Roku Wiary, porusza
kwestię "wierzę" w stosunku do Boga Ojca i Jezusa
Chrystusa oraz akceptuje istnienie tajemniczej cechy
każdego człowieka - "Capax Dei".
2 tom "Credo" stawia nas przed obliczem Boga,
zakochanego w człowieku Króla Wszechświatów, Który
staje się człowiekiem zrodzonym z Niepokalanie
Poczętej Dziewicy i sam siebie wydaje na śmierć, aby
w ten sposób odkupić człowieka - Jego największą
pasję.
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„ O t w ó r z , Pa n i e , n a s z e s e r c a ,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.” ( Dz 16, 14b)
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Dr Adam Fastnacht w Polanie

Miałem wielką przyjemność być 4 lipca
w Muzeum Regionalnym w Brzozowie na sesji
okolicznościowej i wystawie zorganizowanej w stulecie
urodzin dra Adama Fastnachta (1913 – 1987), patrona
muzeum. Ten wielki historyk ziemi sanockiej, autor
m.in. wyjątkowej pracy Osadnictwo ziemi sanockiej
w latach 1340-1650, był potomkiem spolonizowanej
rodziny kolonistów niemieckich z wioski Melchingen
w Jurze Szwabskiej w księstwie Wirtembergii. Urodził
się w Sanoku, ale jego babcia Zofia Stupnicka
pochodziła z Seredniego Małego. Dlatego właśnie
ojciec Adama - Władysław Fastnacht odziedziczył
kawałek ziemi w Seredniem. W 1921 roku sprzedał swą
część w Seredniem swojemu szwagrowi Rudolfowi
Richterowi.
Zofia ze Stupnickich Fastnachtowa zmarła w wieku 71
lat we Lwowie w 1918 roku i tam została pochowana na
Cmentarzu Łyczakowskim. Na brzozowskiej wystawie
można zobaczyć jej zdjęcie wykonane we Lwowie.
Można także odczytać w genealogii rodziny
Fastnachtów informacje o pochodzących z Seredniego
Małego rodzicach Zofii: Stanisławie Stupnickim (synu
Franciszka i Marii z Kowalskich) i Marii Michalskiej
(córce Pawła i Zofii) zmarłej młodo w Seredniem
w 1849 roku.
Adam Fastnacht zbierał dokumentację dziejów swej
rodziny nawet w czasie okupacji. Informację
o pradziadkach z Seredniego przesłał mu w 1943 roku
ks. Franciszek Glazer, łaciński proboszcz Polany.
W czasie okupacji niemieckiej Adam Fastnacht ukrywał
się pod fałszywym nazwiskiem jako Adam Stupnicki –
pod panieńskim nazwiskiem swojej babci z Seredniego.
Córka Adama, redaktor Anna Fastnacht-Stupnicka
używa dziś dwuczłonowego nazwiska, gdzie drugi człon
jest nazwiskiem konspiracyjnym ojca.
Adam Fastnacht prawdopodobnie wielokrotnie
odwiedzał Polanę, gdzie pochowani są jego przodkowie.
Maria Faran zapamiętała, że Adam Fastnacht odwiedził
Polanę w latach 60–tych. Był w szkole, gdzie rozmawiał
dłużej z nauczycielem Emilem Faranem. W szkole była
wówczas na piętrze zgromadzona przez mieszkańców
Polany kolekcja ikon z niszczejących okolicznych
cerkwi. Dr Fastnacht ofiarował bibliotece w Polanie
egzemplarz swojej książki: Osadnictwo ziemi sanockiej
w latach 1340-1650. W księdze bibliotecznej
Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Polanie Maria
Faran zapisała ten dar pod datą 23 marca 1963 roku.
Książka choć podniszczona zachowała się do dziś,
wydana w październiku 1962 roku, w małym nakładzie,
na papierze III klasy, niestety nie ma w niej żadnego
wpisu ofiarodawcy.
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Ostatnie odwiedziny Adama Fastnachta w Polanie
odnotował w kronice polański proboszcz ks. Stanisław
Zasada: W czerwcu 1986 r. przyjechał do Polany
i odwiedził również mnie historyk z Wrocławia dr
Adam Fastnacht, miłośnik i znawca historii
Bieszczadów. W czasie rozmowy poprosiłem go, by
opracował historię Polany, która z dodatkiem mojego
opracowania historii parafii służyłaby do gabloty przy
kościele jako informacja dla turystów. Chętnie się
zgodził i już 10 sierpnia otrzymałem gotowe
opracowanie, które wraz z historią parafii Polana
dołączam do kroniki.
Szczęśliwie zachował się wspominany list: Wielebny
Księże Proboszczu, wspominając przemiły pobyt
u Księdza Proboszcza i w Polanie pozwalam sobie
przesłać obiecane dane historyczne o Polanie
i Seredniem Małym. (…) Córka, która pisała pracę
magisterską o zespołach teatralnych na wsi galicyjskiej
przed I wojną – podała mi ponadto, że w r. 1910
powstał w Polanie zespół teatralny. Może pamięta go
staruszek Łysyganicz i przypomni sobie bliższe dane
o tym zespole. Jeśli będzie Ksiądz Proboszcz miał
jeszcze jakieś zapytania i wątpliwości, proszę łaskawie
napisać. Łączę wyrazy poważania oraz pozdrowienia,
również od córki i rodziny. W postscriptum dr Fastnacht
napisał: Wymieniona pierwsza wzmianka o kniaziu
z Polany w r. 1486 nie świadczy, że wieś ta została
założona w tym roku, lecz że już istniała. Powstała
zapewne kilka lub kilkanaście lat wcześniej, lecz nie
zachowały się o niej wzmianki w źródłach
historycznych. Może z racji tego pięknego jubileuszu
500–lecia Ksiądz Proboszcz zachęci mieszkańców do
wykonania jakiegoś czynu społecznego, czyli jak to
przed wojną się nazywało „święta pracy” utrwalającego
tę rocznicę. Byłoby to godne uczczenie takiej rocznicy
i wiązałoby mieszkańców bardziej z rodzinną wsią
i wspólnymi sprawami.
Dzięki tej zachęcie dr. Adama Fastnachta, w dzień
dożynek parafialnych 6 września 1986 roku
zorganizowane zostały obchody 500–lecia Polany. Ks.
proboszcz zanotował: Ten moment historyczny
dominował w dzień dożynek parafialnych tak
w kościele jak i w świetlicy: dekoracją i występami
dzieci.
Adam Fastnacht w czasie okupacji był działaczem
polskiego podziemia. Na brzozowskiej wystawie można
zobaczyć część gromadzonych przez niego
dokumentów okupacyjnych – m.in oryginalne
obwieszczenie niemieckie ze stycznia 1944 roku z listą
rozstrzelanych i aresztowanych zakładników. Na tej
liście znajduje się brat Adama - Marian Fastnacht, który
został aresztowany, jak głosi napis, za przynależność do
nielegalnej organizacji. Znalazł się w gronie
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zakładników w więzieniu tarnowskim, a następnie
rozstrzelany w grupie 30 osób po wysadzeniu przez
partyzantów pociągu pod Sanokiem w kwietniu 1944
roku. Obwieszczenie jest w trzech językach:
niemieckim, ukraińskim i polskim. Na obwieszczeniu
trzy pierwsze pozycje listy zajmują osoby z dwóch
polańskich parafii (rzym.-kat. i gr.-kat.), które zostały
rozstrzelane za nielegalne posiadanie broni już
w styczniu 1944 roku: Gawłowski Józef ze Skorodnego,

3
Lalczyk Peter z Rosochatego, Skarecki Iwan
z Seredniego Małego.
Wystawa jubileuszowa w 100–lecie urodzin doc. dr.
Adama Fastnachta w Muzeum Regionalnym
w Brzozowie będzie czynna do 9 sierpnia w dni
powszednie do godz. 14.30, w weekendy do 13.00.
http://www. polana. 9com. pl

oprac. W. Smoleński
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XVI IEDZIELA ZWYKŁA

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas
wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem,
umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie
rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem!
2. We wtorek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 13021373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy).
Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się
w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą
szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając
aktualność jej przykładu, Błogosławiony Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
3. W czwartek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako
jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo
Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.
Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy
o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
4. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona
kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać
o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do
domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy
mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech nam nigdy nie
zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych
pojazdów w naszej parafii odbędzie się tego dnia po Mszy św.
5. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Janiszek Bogusławie i Dzik
Anastazji. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Łysyganicz Dorotę i Caban Iwone.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 22 VII – Święta Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym,
jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu
Zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe);
• 24 VII – Święta Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia
Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje
życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy,
a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku (wspomnienie obowiązkowe);
• 26 VII – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Daniel Mikrut, Magda Gałek, Magdalena Konopka, Magdalena Osuchowska, Kinga Borzęcka,
Krystyna Dzik, Krystyna Hermanowicz, Jakub Wytyczak, KrzysztofOliwko, KrzysztofGalica,
KrzysztofKania, KrzysztofMaj, Grażyna Koncewicz, Anna Caban, Anna Chmiel, Anna Faran ,
Anna Glapa, Anna Pisarska, Anna Rzeszowska, Anna Stepniewska, Anna Tarnawska,
Anna Wiercińska, Anna Zięba, Anna Żmijewska, Anna Daniłów, Anna Dziubeła, Hanna Lewandowska,
Hanna Myślińska, atalia Łysyganicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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