
29 wrzesieñ 2002 r.29 wrzesieñ 2002 r. ~WSPÓLNOTA~ ~WSPÓLNOTA~ str. 3str. 2

W 1914 roku grupa mieszkañców naszej wsi,
po kilku wstêpnych zebraniach, powo³a³a stra¿ po-
¿arn¹, która dzia³a do chwili obecnej. Pierwsze
mundury stra¿acy kupili wówczas za w³asne pie-
ni¹dze, a pierwszy podrêczny sprzêt - drabiny,
wiadra, sikawki i bosaki za zebrane z wielkim tru-
dem spo³eczne sk³adki.

Od pocz¹tku istnienia stra¿y po¿arnej czynio-
no te¿ starania o parcelê pod budowê remizy stra-
¿ackiej. Budowê remizy rozpoczêto w 1925 roku
dziêki zaanga¿owaniu i ofiarnoœci wielu cz³onków
stra¿y.

OSP w Leœnej, oprócz gaszenia po¿arów, sze-
roko rozwija³a pracê kulturalno-oœwiatow¹ organi-
zuj¹c miêdzy innymi szereg imprez artystycznych.

Rok 1929 to dla naszej stra¿y bardzo wa¿na
data, gdy¿ dziêki ofiarnoœci mieszkañców Leœnej
zostaje zakupiony sztandar stra¿acki. Losy tego
sztandaru i stra¿aków z Leœnej by³y szczególnie
ciekawe, a w czasie okupacji tragiczne. Ze szcze-
gólnym szacunkiem i podziwem przypominamy
nazwisko ówczesnego naczelnika stra¿y po¿arnej
druha Antoniego Caputê, który w tych bardzo ciê¿-
kich i niebezpiecznych latach, sam zdecydowa³ siê
na ukrycie cennego sztandaru. Ze szczegó³ami
dotycz¹cymi losów historycznego sztandaru
i jego obroñcy - wspomnianego ju¿ druha i jego
rodziny, zainteresowani mog¹ siê zapoznaæ z za-
chowan¹ w dokumentach relacj¹ podpisan¹ przez
œwiadków tamtych zdarzeñ.

Lata okupacji to bardzo trudny okres dla OSP
w Leœnej. Ca³y szereg zakazów i nakazów oku-
panta nie sprzyja³ pozytywnej dzia³alnoœci, a wie-
lu stra¿aków represjonowano i mordowano za dzia-
³alnoœæ konspiracyjn¹. Kiedy polskie rodziny

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEŚNEJ

Pami¹tka za³o¿enia OSP w Leœnej w 1914 r.

w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia dzieli³y siê op³atkiem,
w rodzinie druha Franciszka Wis³y rozegra³a siê
tragedia. W bestialski sposób bity i katowany przez
Niemców, zosta³ przez nich zamordowany w na-
szej remizie stra¿ackiej.

Po zakoñczeniu wojny zaistnia³y korzystne wa-
runki dla rozwoju, kompletowania i rozbudowy re-
mizy stra¿ackiej. Ca³y obiekt z przy³¹czonymi par-
celami zosta³ ogrodzony i w miarê posiadanych
i wygospodarowanych œrodków finansowych, w du¿ej
mierze spo³ecznych, ci¹gle modernizowany.

Ochotniczy ruch stra¿acki o blisko 90-letniej tra-
dycji chlubnie zaznaczy³ swoje istnienie. Przyk³ady
poœwiêcenia w niesieniu ratunku i pomocy s¹
udzia³em licznej rzeszy stra¿aków ochotników,
którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹ zyskuj¹ uznanie spo-
³eczne. Walka z ¿ywio³em ognia i si³ przyrody, ra-
towanie zdrowia, ¿ycia oraz mienia w obliczu wy-
padków, katastrof czy zdarzeñ losowych, to tylko
czêœæ dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Leœnej.

Nowo wybrany Zarz¹d postawi³ przed sob¹ doœæ
mocne zadanie do wykonania, jakim jest rozbu-
dowa i modernizacja sali tanecznej i pomieszczeñ
sanitarno-gospodarczych. W przysz³oœci chcieli-
byœmy zachêciæ m³odzie¿ do wstêpowania w na-
sze szeregi ochotników oraz do rozwijania swo-
ich zainteresowañ w nowo powsta³ej orkiestrze
przy OSP, a tak¿e w planowanej na przysz³oœæ pra-
cowni komputerowej dla ca³ej spo³ecznoœci Leœnej.

Dziêki wype³nianiu spo³ecznej powinnoœci stra-
¿acy ochotnicy spotykaj¹  siê z ¿yczliwym zain-
teresowaniem szerokiego grona sympatyków
i dobroczyñców, którzy wspieraj¹ realizacjê na-
szych celów, za co serdecznie im dziêkujemy.

Marcin Cender - Prezes OSP Leœna
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22.X.1961 - Poœwiêcenie koœcio³a w Leœnej
przez Ksiêdza Biskupa Eugeniusza Baziaka

Stra¿acy z Leœnej podczas uroczystoœci koœcielnej - ok. 1960 r.

1962 rok
Ksi¹dz Dewera
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KULT RELIKWII
Kult relikwii jest bardzo star¹ tradycj¹. Rozwin¹³ siê

nawet wczeœniej ni¿ kult obrazów. Wzmiankê o nim za-
wiera ju¿ „Mêczeñstwo œw. Polikarpa” ze 156 roku. Opis
ten mówi: kiedy w czasie przeœladowañ biskup Polikarp
zosta³ spalony na stosie w Smyrnie, chrzeœcijanie pie-
czo³owicie zebrali pozosta³e resztki jego koœci, uwa¿a-
j¹c, ¿e s¹ one „cenniejsze od klejnotów i dro¿sze
od z³ota”. Cia³a mêczenników i ich groby by³y otacza-
ne wielk¹ czci¹ od pocz¹tku chrzeœcijañstwa. Przynaj-
mniej od IV wieku, zaczêto przenosiæ ich szcz¹tki
do koœcio³ów. Kiedy koœcio³y zape³nia³y siê relikwiami,
wzrasta³o zainteresowanie nimi. Prawdziwa jednak „eks-
plozja” kultu relikwii nast¹pi³a w okresie wypraw krzy-
¿owych, kiedy z Palestyny i ca³ego Wschodu przywo-
¿ono wiele przedmiotów zwi¹zanych z ¿yciem i dzia-
³alnoœci¹ Chrystusa, aposto³ów czy innych œwiêtych.

S³owo „relikwia” do-
s³ownie oznacza „to, co
pozostaje”. Mo¿e to byæ
cia³o po œmierci œwiête-
go: ca³e albo te¿ jego
czêœæ. Mog¹ to byæ te¿
przedmioty u¿ywane
przez œwiêtych lub ma-
j¹ce z nimi fizyczny kon-
takt. Dlatego mówi siê
o relikwiach osobowych
i przedmiotowych.
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Podstawy teologiczne i biblijne kultu relikwi.

Biblia mówi, ¿e samo do-
tkniêcie szaty Jezusa czy apo-
sto³ów uzdrawia³o chorych.
Wskazywa³o to na jak¹œ wa¿-
noœæ przedmiotów zwi¹zanych
ze œwiêtymi. Dawa³o te¿ pod-
stawê do otaczania ich czci¹.
Zw³aszcza, ¿e cz³owiek za-
wsze potrzebuje czegoœ kon-
kretnego, dotykalnego. Chce
„widzieæ” chocia¿by szcz¹tki
czy wizerunek œwiêtego, do
którego siê modli. Pragnie do-
tkn¹æ lub uca³owaæ przedmioty
z nim zwi¹zane, by przez to
nawi¹zaæ bardziej osobisty,
bezpoœredni kontakt. St¹d wia-
ra, ¿e przy grobie czy reli-
kwiach œwiêtego mo¿na wy-
prosiæ szczególne ³aski.

Szacunek dla cia³a zmar³ego i dla przedmiotów z nim
zwi¹zanych jest obecny we wszystkich kulturach i wie-
rzeniach. Stary Testament poœwiadcza, ¿e wielkim sza-
cunkiem darzono groby niektórych patriarchów. Egipcjanie
nawet mumifikowali zw³oki. Chrzeœcijañski kult relikwii
ma jednak charakter specyficzny. Wynika z wiary,
¿e ³aska uœwiêca nie tylko duszê, ale tak¿e cia³o. Kult
ten wi¹¿e siê z prawd¹ o zmartwychwstaniu.

Kult relikwii to tzw. kult relatywny: odnosi siê nie
do samego cia³a czy przedmiotu, ale do osoby. To, co
widzialne wci¹¿ odsy³a do tego, co niewidzialne. Czci-
my relikwiê nie dla niej samej, ale czcimy to, czym ona
jest i co wyra¿a. A wyra¿a ona zw³aszcza fakt, ¿e cia-
³o jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego i dlatego przeznaczone
jest do zmartwychwstania i chwa³y. Nie ma tu ¿adne-
go ba³wochwalstwa czy fetyszyzmu, jak siê nieraz pró-
buje sugerowaæ.

Ks. Józef Naumowicz
(KAI)

Relikwiarz
œw. Rafa³a Kalinowskiego

1967 rok
Komitet Budowy Koœcio³a
w Leœnej

Relikwiarz œw. Jana z Kêt
Relikwiarz

œw. Brata Alberta

Relikwiarz
Mêczennic z Nowogródka
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13.VI.1965 - Poœwiêcenie wie¿y
i krzy¿a przez Ksiêdza
Biskupa Karola Wojty³ê.
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