Zagadka nieśmiertelnika
Końcówka roku dla grupy poszukiwawczej była bardzo pracowita.

Równolegle eksploratorzy z SZANSY prowadzili badania na terenie dwóch gmin – Annopola i Zawichostu, nad którymi
nadzór archeologiczny sprawował Pan dr Marek Florek z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. I tym razem podczas
poszukiwań udało się znaleźć wiele ciekawych zabytków historycznych. Ponieważ znajdują się one obecnie w
naukowym opracowaniu, nie podamy Wam w tym momencie wszystkich wyników naszych działań.
Podczas poszukiwań na terenie Gminy Annopol znaleziony został, należący do polskiego żołnierza, nieśmiertelnik
wojskowy z czasów II Wojny Światowej. Na jego awersie wybity jest napis: Stanisław Zbizek Kat I, na rewersie: Kraśnik
1908. Nieśmiertelnik jest ułamany w połowie, co może znaczyć, że wspomniany żołnierz oddał swoje życie za ojczyznę.
Dlatego zwracamy się do wszystkich chętnych o pomoc w uzyskaniu informacji na temat losów żołnierza Stanisława
Zbizka (ewentualnie Zbiżka), ustalenia jego krewnych i miejsca skąd pochodził.

W dniu 18.01.2018 gościliśmy w programie telewizyjnym "Poranek Między Wisłą Bugiem" realizowanym przez TVP 3
Lublin. Opowiedzieliśmy o tym czym zajmuje się "SZANSA", jakie podejmuje na co dzień działania. Zdradziliśmy rąbek
tajemnicy na temat wyników ustalenia losów właściciela, znalezionego na terenie naszej gminy nieśmiertelnika oraz
porozmawialiśmy o pasji poszukiwacza. Załączamy kilka zdjeć, a dla niecierpliwych zostawiamy link z naszą rozmową
https://youtu.be/Ki6DFdrXYh8.

ZAGADKA NIEŚMIERTELNIKA ROZWIĄZANA Dzięki wielu wskazówkom, jakie otrzymaliśmy od Was, udało się ustalić
skąd pochodzi właściciel nieśmiertelnika. Był to mieszkaniec Borowa, wsi położonej w gminie Annopol. W jego domu
rodzinnym, udało nam się spotkać z dziećmi, wnukami i prawnukami Stanisława Zbiżka. Zarówno dla rodziny, jaki i dla
naszego stowarzyszenia była to chwila wyjątkowa, tym bardziej, że spotkanie odbyło się w obecności kamer
telewizyjnych. Niesamowite w tej sprawie jest również to, iż wnukiem Stanisława Zbiżka jest Łukasz Kowal - założyciel
Szwadronu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą, który razem ze swoimi bratankami kultywuje tradycje patriotyczne.
Fakt, że ustaliliśmy informacje o miejscu pochodzenia właściciela nieśmiertelnika, nie kończy tej historii. Przeciwnie,
to dopiero początek, postaramy się ustalić jak wyglądały losy wojenne naszego bohatera. A tymczasem zapraszamy
do obejrzenia materiału przygotowanego przez TVP 3 Lublin z dnia 20.01.2018r - "PATRIOTYZM W GENACH".
Zapraszamy do obejrzenia tutaj https://youtu.be/cGZ7WToc0ec lub tutaj
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https://lublin.tvp.pl/35688919/70-rocznica-smierci-tadeusza-radwanskiego-zolnierza-nsz
Artykuł w Gazecie Powiatowej "Goniec"
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Fotorelacja ze spotkania z dziećmi, wnukami i prawnukami właściciela nieśmiertelnika - Stanisława Zbiżka, podczas
którego towarzyszyli nam dziennikarze TVP 3 Lublin i Gazety Powiatowej Goniec. ZAPRASZAMY DO GALERII
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