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W niedzielę 26 marca 2017 roku odbyły się w Józefowie uroczystości patriotyczno – religijne
upamiętniające pacyfikację wsi Pardysówka. 

  

  

Dzień 29 marca 1943 roku związany jest z tragicznym wydarzeniem dla ówczesnych
mieszkańców Pardysówki. Tego dnia wojska niemieckie w odwecie za partyzanckie akcje
spacyfikowały wieś. Zginęło wówczas 33 osoby. Dla upamiętnienia tamtych bolesnych
doświadczeń wieś Pardysówka przybrała nazwę ulicy 29 marca. 

  

  

Dzisiejsza rocznica pacyfikacji jak co roku zgromadziła wokół siebie wiele osób. Uroczystości
otworzył burmistrz Józefowa Roman Dziura, przywołując ku pamięci tragizm tamtych dni.
Następnie ksiądz Marcin Migas odprawił Mszę Świętą w intencji pomordowanych mieszkańców
Pardysówki. Podczas homilii zwrócił uwagę na ogrom bolesnych doświadczeń jakie miały
miejsce w tamtym czasie. Jednocześnie nawiązując do współczesności przypomniał wszystkim
obecnym, że nasza Ojczyzna Polska zawsze wymaga od nas postawy patriotyzmu. W prawdzie
obecnie nie ma potrzeby przelewania krwi, jak to miało miejsce 29 marca 1943r, ale 
naszą miłość do Ojczyzny należy zaczynać od przemiany swoich serc, myśli i działań w
kierunku dobra innych ludzi
żyjących wokół nas i w kierunku dobra następnych pokoleń.

  

  

 Po Mszy Świętej poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami, mieszkańcy Józefowa i goście
przeszli pod pomnik upamiętniający poległych podczas pacyfikacji. Pod pomnikiem złożono
wieńce i wysłuchano wierszy recytowanych przez uczniów Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w
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Józefowie. Pan Franciszek Momot jako przedstawiciel organizacji kombatanckich przedstawił
rys historyczny marca 1943r. Na zakończenie uroczystości Pan Ryszard Ostasz jako obecny
mieszkaniec ulicy 29 marca i zastępca Burmistrza Józefowa podziękował wszystkim za
przybycie i uczestnictwo w uroczystości.

  

  

W tych oto uroczystościach patriotyczno-religijnych naszej małej Ojczyzny uczestniczyli również
uczniowie naszej szkoły. Poczet sztandarowy reprezentujący szkołę oraz delegacja uczniów
wraz z dyrektorem Panią Edytą Nieśpiał 
oraz z
opiekunem samorządu uczniowskiego Panią Marią Mielniczek 
– oddali hołd, cześć i pamięć ofiarom zbrodni.

  

  

  

Sprawozdanie opracowała Maria Mielniczek
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