Ocalić od zapomnienia.
Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wietrznie
Ks. mgr Jan Wosiewicz - Cz. 15
*23.11.1954 w Kobylanach

Wśród grona nauczycielskiego w gimnazjum w Wietrznie

Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej w Kobylanach naukę
kontynuował w Zawodowej Szkole
Metalowej w Krośnie jednocześnie
pracując. Ukończył zdaną maturą
Technikum Mechaniczne w
Krośnie w 1976 i podjął pracę w
krośnieńskim PKS. Do Seminarium Duchownego w Przemyślu wstąpił
w 1988 kończąc je w 1994. Jednocześnie uzyskał stopień mgr teologii
na KUL-u w Lublinie
Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1994 w Przemyślu

Z parafianami podczas Pierwszej Komunii św. 3 maja 2008
Oprac: Jerzy Malinowski

Po uzyskaniu święceń kapłańskich pierwszą Jego placówką był
wikariat w Rogach, gdzie pracował w latach 1994 – 1995. Następnie
w latach 1995 – 1998 był wikariuszem w Wierzbnie k/Jarosławia.
W sanockiej parafii Dąbrówka, w latach 1998 – 1999 w gimnazjum

Królowej Zofii pełnił funkcję katechety. Od 1999 – 2001 objął wikariat
w miejscowości Górki, a od 2001 – 2002 wikariat w Zarszynie. Jako
kapelan pracował w szpitalu Monte Cassino w Przemyślu w okresie
od 2002 – 2005. Funkcję rektora w Woli Małej pełnił przez okres
dwuletni, aby
25. 08. 2007 objąć parafię Wietrzno w charakterze
proboszcza, którą to funkcję spełniał do 23.08. 2014 r.

W rok po objęciu probostwa w Wietrznie - Pierwsza Komunia św.

Po odejściu z Wietrzna ks. Andrzeja Szajnara Jego następcą został
mianowany ks. mgr Jan Wosiewicz. Pracował w naszej małej parafii przez
okres 7 lat. Oprócz posługi kapłańskiej i nauki religii, pracował ciężko
fizycznie i również wszystkie możliwe do wykonania roboty wykonywał
samodzielnie. Za czasów Jego probostwa wykonano ogrom prac
wykończeniowych świątyni. Ułożono nowe sufity, po wymianie konstrukcji
dachowej za czasu poprzedniego proboszcza. Wykonano polichromię
zarówno sufitową jak i odnowiono pionową ścian bocznych. Dokonano
gruntownej renowacji ołtarzy bocznych z tym, że renowacja drugiego
ołtarza została dokończona w okresie późniejszym. Wymieniono tablice
elektryczne z częściową zmianą instalacji elektrycznej i oświetlenia na
nowszej generacji urządzenia. Ks. Jan podjął się wykonania prawidłowego
odwodnienia kościoła wg projektu p. Penara z Rymanowa i fachowym
odprowadzeniem wód ściekowych, tak od kościoła jak i od parkingu.
Wykonał gruntowny remont plebanii z wymianą stropów, zastępując stare
drewniane – stropami żelbetonowymi. Zmienił posadzki i zadbał o nowe
wyposażenia łazienki i kuchni. Samodzielnie wykonał drogę dojazdową
do plebanii podnosząc jej standard użytkowy. Jednakże największym
osiągnięciem gospodarczym było wybudowanie systemem zleconym
przykościelnego parkingu. Nadmiarem ziemi wyrównano obejście plebanii
dla zabezpieczenia jej posadowienia na zboczu górki. Systematycznie
poziomował tereny będące własnością kościoła. Uporządkował teren
cmentarza i wykonał alejki ułatwiające przejście. Usunięto rozłożyste stare
drzewa, co było zadaniem wyjątkowo trudnym. Mimo tak wielu
uciążliwych prac znajdował czas na górskie wędrówki, a zdobywanie
poszczególnych szczytów gór na niemal wszystkich kontynentach było
Jego życiową pasją. Kochał góry i kochał górskie wędrówki. Ksiądz Jan
odszedł z Wietrzna bez wdzięczności ze strony części mieszkańców.
Jednakże pozostawione dzieła Jego niesamowitej pracy, Jego wysiłku na
rzecz tej małej wspólnoty stanowić będą trwały, widoczny ślad dobrze
spełnionej misji. Dziś, po kilku latach prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności
za trudy i poświęcenie pozostawione w Wietrznie.
Obecnie ks. Jan jest kapelanem Szpitala Powiatowego w Sanoku.

