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Realizując zapis statutowy wspie-
rania i popularyzowania dorobku ar-
tystycznego twórców, w tym dzieci,
nasze stowarzyszenie już kolejny raz
zaprosiło wszystkie szkoły z terenu
gminy Zarszyn do udziału w konkur-
sie plastycznym. Tym razem trzeba
było wykonać prace na temat: „Wio-
sna kolorami tęczy malowana”.
Wpłynęło trzydzieści pięknych, kolo-
rowych prac z pięciu szkół. Podlega-
ły one ocenie komisji złożonej z człon-
ków stowarzyszenia, którzy dokonali
oceny poziomu prac plastycznych wg
przyjętych kryteriów, zgodnie z regu-
laminem konkursu, w dwóch katego-
riach: kl. IV-VII i oddziały gimnazjal-
ne. Wybrano laureatów i przyznano
wyróżnienia.

W I kategorii  (klasy IV-VII)
zwycięzcami okazali się:

klasa IV:
I miejsce: Monika Kończyk –

Szkoła Podstawowa w Pielni

Nowinki z działalności
Stowarzyszenia INICJATYWA w Zarszynie

II miejsce: Natalia Dębicka –
Szkoła Podstawowa w Pielni

III miejsce: Michelle Swat –
Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu

klasa V:
I miejsce – Michalina Maślany

– Szkoła Podstawowa w Zarszynie
II miejsce: Gabriela Kończyk –

Szkoła Podstawowa w Pielni
III miejsce: Dagmara Zawada–

Szkoła Podstawowa w Zarszynie
Wyróżnienie: Jakub Adamski –

Szkoła Podstawowa w Odrzecho-
wej

 klasa VI:
I miejsce: Julia Mazur – Szkoła

Podstawowa w Jaćmierzu
II miejsce: Daria Pisula – Szkoła

Podstawowa w Bażanówce
II miejsce: Kamila Klimkowicz

– Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
III miejsce: Karolina Kończyk –

Szkoła Podstawowa w Pielni
 Wyróżnienie: Łukasz Urban –

Szkoła Podstawowa w Pielni

Działając w Stowarzyszeniu „Inicjatywa” jego członkowie starają się być zauważani w miejscowości
i okolicy. Oprócz społecznej, żmudnej i ciągłej pracy na rzecz wydawania kwartalnika „Głos Zarszyna”
braliśmy udział w pracach na rzecz uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w 2018 r.”, a także w gminnych wystawach bożonarodzeniowej i wielkanocnej. Byliśmy
w składzie grupy, której celem było opracowanie trasy questu „Bocianim śladem przez Zarszyn i Posadę”.
Złożyliśmy do Programu FIO - Konkurs 2018 projekt pn.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynia-
nie – życie, praca i wiara”. Oczekujemy na wyniki tego konkursu. Cały czas przyjmujemy grupy i osoby
indywidualne w naszej Galerii Rękodzieła Artystycznego.

klasa VII:
Wyróżnienie: Emila Lorenc –

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu

Wystawa Wielkanocna, Posada Zarszyńska,
18.03.2018 r. (fot. D.D.)

Konkurs plastyczny „Wiosna kolorami tęczy malowana” - prace uczniów (fot. D.D.)
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W II kategorii – oddziały gim-
nazjalne przy SP laureatami zostali:

I miejsce: Szymon Niemiec –
Szkoła Podstawowa w Zarszynie

II miejsce: Sara Szurlej – Szkoła
Podstawowa w Zarszynie

Uroczystość rozdania nagród od-
była się 25 maja w Galerii Rękodzieła
Artystycznego w Zarszynie. Laureaci
i wyróżnieni otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez
Stowarzyszenie INICJATYWA i Wój-
ta Gminy Zarszyn.

Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia tych prac w Galerii Ręko-
dzieła Artystycznego w Zarszynie.

  D.D.Laureaci konkursu plastycznego „Wiosna kolorami tęczy malowana”, 25.05.2018 r. (fot. D.D.)

„Nie boję się pomagać”

W ramach naszych kolejnych
działań prowadzonych podczas reali-
zacji projektu „Nie boję się pomagać”
Fundacji BGK dla najmłodszych dzieci
przygotowano kolejne zajęcia z zakre-
su szeroko rozumianego udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Spotkanie poświęcono tematyce zwią-
zanej z praktycznym wzywaniem służb
ratunkowych. Dla utrudnienia pokaza-
no dzieciakom różne rodzaje telefonów,
tak aby wiedziały jak skorzystać z każ-
dego rodzaju aparatu. Wspólnie z pro-
wadzącymi omawiano różne sytuacje
i to jak dzieci powinny się zachować
w każdej z nich.

Z kolei dla starszej grupy dzieci
przygotowano temat związany z dziką
zwierzyną i owadami. Na podstawie
bajki „Na biwaku” omawiano zasady
zachowania w lesie, postępowania w
przypadku ukąszenia przez owady.
Opowiadano także o tym jak należy
się zachować podczas ataku dzikiego
zwierzęcia.

Dla Seniorów przygotowano te-
maty takie jak: zawały, wstrząs, opa-
rzenia i odmrożenia. Seniorzy mieli
również możliwość spotkania się
z Tomaszem Jasikiem – fizjoterapeutą,
który poprowadził zajęcia koncentru-
jąc się na kwestiach zdrowotnych,
które w sposób szczególny dotyczą

osób starszych. Projekt „Nie boję się
pomagać” Fundacji BGK przewidy-
wał również spotkanie z lekarzem dla
seniorów. Dzięki uprzejmości Dariu-
sza Wanielisty, lekarza z zarszyńskie-
go ośrodka zdrowia seniorzy dowiedzieli
się wielu ciekawych rzeczy z zakresu
profilaktyki dla osób starszych.
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Dzień naszego patrona Świętego
Floriana jest wielkim wydarzeniem dla
naszej jednostki. Co roku druhny i dru-
howie przykładają wiele uwagi i sta-
rań do przygotowania tego święta.
W tym roku, zgodnie z tradycją, go-
spodarzem uroczystości była jednost-

Kolejne zajęcia dla najmłodszych związane były z krwo-
tokami oraz złamaniami. Prowadzący uczyli dzieciaki jak
postępować w przypadku krwotoków oraz jak unierucha-
miać kończyny. Nie zabrakło przygód Bolka i Lolka, któ-
rych doświadczenia służą prowadzącym za wstęp do roz-
mów na poszczególne tematy. Następnym obszarem zain-
teresowań poruszanych podczas zajęć były kwestie zwią-
zane z resuscytacją krążeniowo-oddechową. W dużej mie-
rze prowadzący postawili na zajęcia praktyczne, które naj-
bardziej zapadają w pamięć uczestnikom. Zarówno dzieci
jak i seniorzy zostali gruntownie przeszkoleni z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wydawca:
Stowarzyszenie  „Inicjatywa”

Adres wydawcy i redakcji:
38-530 Zarszyn

ul. Bieszczadzka 146
e-mail: inicjatywazarszyn@vp.pl

www.stowarzyszenie-inicjatywa24.pl

Nr konta:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Oddział w Zarszynie
72 8642 1038 2004 3821 5458 0001

Kolegium redakcyjne:
Redaktor naczelny
Maria Kuzin (M.K.)

Zespół redakcyjny:
Danuta Dec (D.D.)

Tadeusz Szałankiewicz (T.Sz.)
Renata Kasperkowicz-Ziemiańska

(R. K.-Z.)
Andrzej Kuzin (A. K.)
Lidia Zielonka (L.Z.)

Skład:
Jolanta Zuzak

Druk:
Chemigrafia. M. Łuczaj

38-400 Krosno
ul. Białobrzeska 74

tel./faks: 13 43 254 15
Nakład: 300 egz.

Nasze święto – obchody dnia Św. Floriana

ka OSP Posada Zarszyńska. Po uro-
czystym nabożeństwie odprawionym
w intencji wszystkich druhów oraz ich
rodzin orszak strażaków przy akom-
paniamencie dźwięków Orkiestry
Dętej „Lutnia” oraz powiększonym
składem mażoretek przemaszerował

na cmentarz parafialny, gdzie uczczo-
no strażaków, którzy odeszli na
wieczną wartę. Później nastąpił prze-
marsz ulicami Zarszyna do sali domu
ludowego w Posadzie Zarszyńskiej,
gdzie odbyła się oficjalna część uro-
czystości.

Magdalena Gajewska
prezes OSP Zarszyn
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Dla mnie „czas żniw” nastąpił po
25 latach pracy w charakterze organi-
sty w zarszyńskiej parafii. W tej tak
ważnej dla mnie chwili pragnę wyrazić
wdzięczność tym wszystkim, którzy
wraz ze mną służyli Bogu poprzez
śpiew- członkom naszego chóru para-
fialnego. Składam podziękowanie
wszystkim chórzystom za ćwierć wie-
ku wspólnej pracy, a nade wszystko za

Podziękowanie dla chóru parafialnego w Zarszynie

Podziękowania dla p. Romana Drwala składane przez chórzystów i parafian z Zarszyna,
Poniedziałek Wielkanocny, 2018 r. (fot. Władysław Komański)

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem (…).
Jest czas siewu i czas żniw (…)”.

zrozumienie oraz pełną ciepła i życzli-
wości atmosferę zarówno w czasie
żmudnych ćwiczeń wokalnych, niezli-
czonej ilości prób, jak i występów. Dzię-
kuję za to, że pomimo wielu obowiąz-
ków zawodowych i rodzinnych zawsze
z wielkim zaangażowaniem i zapałem
uświetniali swoim śpiewem najważniej-
sze uroczystości kościelne - Święta, od-
pusty, jubileusze, przeglądy.

Niech słowa św. Augustyna: „Kto
śpiewa dwa razy się modli” będą na-
grodą za Wasz, drodzy Chórzyści, trud
i poświęcenie, a Bóg niech obdarza
swoimi łaskami Was i Wasze Rodziny.

Organista-emeryt
      Roman Drwal

Dziêkujemy
Panie Organisto
za 25 lat pracy
w naszej parafii.
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26 maja w zarszyńskim Domu
Kultury odbył się koncert muzyczny
z okazji Dnia Matki. Pomysłodawca-
mi wydarzenia byli nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Zarszynie (Anna
Knurek i Grażyna Kurpiel) we współ-
pracy z Urzędem Gminy Zarszyn.
W koncercie wyst¹pili: Piotr Ro-
gala „Rogalik” – bieszczadzki bard,
laureat festiwalu im. Wojtka Belona
w Busku Zdroju oraz Michał Matu-
szewski, finalista 11 edycji progra-
mu „Must Be The Music” – gwiazda

Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu
w Łazach koło Rymanowa

Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie miesz-
ka samotnie. Dzienny Dom Pobytu w Łazach, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin.
Zapewnia nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze ale pozwala też aktywnie spędzać czas seniorom.

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych świad-
czonych przez Dzienny Dom Pobytu w Łazach już od lipca 2018 r. Do końca maja br. trwa rekrutacja
osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Dzienny Dom Pobytu  to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób starszych i/lub niesamodzielnych z uwagi na
stan zdrowia i/lub niepełnosprawność, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-
ność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. DDP funkcjonować będzie
przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie.

Obok form spokojnej rekreacji (TV, szachy, gry logiczne i planszowe, biblioteczka) seniorzy będą mogli wziąć
udział w codziennych zajęciach ruchowych. Będą też warsztaty rozwijające wiedzę, ćwiczące umysł czy spotkania ze
specjalistami z różnych dziedzin. Pracownicy zadbają także o udział mieszkańców w ofercie kulturalnej (teatr, kino
itp.) oraz integrację międzypokoleniową. Do wyboru będą też najróżniejsze warsztaty, nauka obsługi komputera.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.dorzeczewisloka.pl lub www.dompobytu.eu,
gdzie znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne niezbędne do złożenia celem zakwalifikowania się do udziału
w projekcie. Służymy też pomocą i informacją pod numerem tel.:  13 46 700 75.

LGD „Dorzecze Wisłoka”

Dzień Matki w Zarszynie
wieczoru. Koncert świetnie poprowa-
dzili uczniowie SP w Zarszynie Alek-
sandra Sikorowicz i Kacper Górecki.
Ich konferansjerka przypadła do gu-
stu artystom, którzy stworzyli cu-
downą atmosferę wzruszając widow-
nię i angażując ją do wspólnej zaba-
wy i śpiewania. Usłyszeliśmy takie
szlagiery jak: „Nie ma jak u mamy”,
„Matko moja ja wiem” i wiele innych
znanych i lubianych utworów. Każda
przybyła mama została obdarowana
skromnym prezentem wykonanym
przez uczniów. Podczas koncertu
przeprowadzono zbiórkę charyta-
tywną na rzecz Stowarzyszenia Ko-
biet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”
pomagającego dzieciom i kobietom,
które w wyniku trudnej sytuacji zna-
lazły się pod opieką Specjalistyczne-
go Ośrodka Wsparcia SOS w Lesku.

Odbyła się również licytacja płyt
muzycznych podarowanych na ten cel
przez Piotra Rogalę oraz tekstu pio-
senki „Człowieczy los” przekazanej
przez Michała Matuszewskiego. Osta-
tecznie sprzedano płyty za 70 zł i 110
zł, a tekst piosenki za 60 zł. Wyko-
nawcy polubili zarszyńską publiczność
i chętnie tu wrócą na kolejne wystę-
py. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom koncertu.

Retransmisja z tego wieczoru
jest dostępna na stronie interne-
towej https://www.facebook.com/
gmzarszyn/

Grażyna Kurpiel
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Przed wojną wraz  z rodzicami i rodzeństwem miesz-
kałam w Pielni. Nasz dom nie był duży. Mieszkaliśmy
nieopodal cerkwi. Nasza rodzina uczęszczała do ko-
ścioła rzymsko-katolickiego w Nowotańcu. Moja
mama, Weronika była rodowitą dłużanką, pochodziła
z Kruczkiewiczów (ojciec księży Burczyków był bra-
tem mojej babki). Dziadek po stronie mamy zginął
w walkach na frontach I wojny światowej, a babcia
wyszła ponownie za mąż za Kalityńskiego z Pisarowiec.
Dziadkowie sprzedali całą swoją posiadłość w Dłu-
giem, zakupili ziemię w Pielni i tam się osiedlili. Mój
tatuś Michał pochodził od Limanowej  a na te tereny
przyjechał w poszukiwaniu lepszej ziemi pod uprawy.

 Prawie połowę mieszkańców Pielni stanowili Ukra-
ińcy, drugą część Polacy. Miło wspominam tamte przed-
wojenne lata, szkołę, pomoc rodzicom w polu i nasze
dziecięce psoty. Pamiętam, jak pasłam krowę, a za przy-
słowiową miedzą kozę wypasał kolega z Dudyniec,
Ukrainiec. Jak to wśród dzieci bywa, przezywaliśmy
się.  On do mnie: „Lach ci z konja skóru stiag, wytiag
na horu, postawił komoru, komora się zawaliła, Lachy
podusiła”. A ja „wte pędy” jemu odpowiedziałam:
”Propała Ukraina, propał Wasz  ród, zwyciężył orzeł
biały, zwyciężył polski ród” (ludność posługiwała się
wówczas mieszanym językiem polsko- ukraińskim -
przyp. red.). Można powiedzieć, że zarówno Polacy,
jaki i Ukraińcy żyli ze sobą w zgodzie, chociaż czasa-
mi Ukraińcy „nosili się z pyszna”.  Pamiętam, jak kie-
dyś Ukrainiec ironicznie zapytał mojego tatusia, czy
wie, co to jest wojna. A mój tata był przecież komen-
dantem strzelców przed wojną! Ale nie wszyscy Ukra-
ińcy tacy właśnie byli. Muszę tu wspomnieć o wspania-
łej postawie ukraińskiego popa, który uratował życie
mojemu ojcu. Było to tak. W 1939 roku tato wrócił
z wojny i okazało się, że Niemcy aresztują tych żołnie-
rzy, którzy służyli w polskim wojsku. Z tego terenu było
kilka takich osób, między innymi z Długiego mój tata
i  Bronek Szymański. Niemcy zabrali ich i wywieźli po-
czątkowo do Nowotańca. Moja mama i pani Szymań-
ska udały się do tam, aby prosić Niemców o zwolnienie
ich mężów. Mogły to jedynie zrobić po ukazaniu listu
intencyjnego świadczącego o uczciwości mężczyzn.
Kobiety poszły do ukraińskiego popa i prosiły o porę-
czenie. Pop zgodził się  po tym, jaka jego żona po-
twierdziła, że Łącki i Szymański  to uczciwi i dobrzy
ludzie. Pop wystawił „poświtku” a kobiety z tym porę-
czeniem pomaszerowały do Nowotańca. Tam  nie za-
stały swoich mężów. Okazało się, że zostali przetrans-
portowani do Bukowska. Udały się znów do Bukow-
ska,  tam okazały niemieckiemu dowódcy „poświtku”
i dzięki temu tata i Szymański zostali  zwolnieni do domu.
Tak to ukraiński pop uratował życie mojemu  tacie.

Przed wojną kierownikiem szkoły w Pielni był pan
Mizio, Ukrainiec. Dzieci w szkole uczyły się w języku
ukraińskim a te, które chciały po polsku, chodziły do

WSPOMNIENIE WOJNY

szkoły w Nadolanach. Pamiętam doskonale zakończe-
nie zajęć szkolnych w czerwcu 1939 roku. Na uroczy-
stość tę przybył ze swoją świtą pan pułkownik z Sanoka
a nam, uczniom podarował w prezencie książeczki do
nabożeństwa. To było nasze ostatnie, szczęśliwe lato…

Kiedy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, mia-
łam 14 lat.

Nasz dom w Pielni spłonął w 1944 roku, gdy prze-
chodził front rosyjsko- niemiecki. Zamieszkaliśmy wte-
dy we dworze w Pielni. Zewsząd dochodziły do nas słu-
chy, że nadciągają banderowcy, mordują Polaków i palą
ich domy. Baliśmy się, że nas w nocy zamordują i cho-
dziliśmy spać do Pielni,  do krewnych (mieszkała tam
kuzynka mamy, Franka Laskowska, która wyszła za mąż
za Ukraińca, więc u nich było bezpieczniej nocować).
Czasami długie noce spędzaliśmy w rowach, czy w be-
tonowych kręgach, by nie być widocznym dla nadcią-
gających band. Całą wiosnę 1944 roku chowaliśmy się
przed ich napadem. Kiedy nadciągał front, udaliśmy
się do schronu w Mroczkówkach a  potem w popłochu
uciekaliśmy przed siebie.  W szczerym polu wpadliśmy
pod otwarty ostrzał. Do tej pory noszę w nodze mały
odłamek kuli, pamiątkę po tym wydarzeniu. Na szczę-
ście nikomu z moich bliskich nic się nie stało. Niestety,
nie mogliśmy wrócić do Pielni, gdyż przez wieś, cen-
tralnie prowadziła linia frontu (na linii frontu stała tak-
że cerkiew). Obraliśmy kierunek do Nowosielec. Szli-
śmy całymi grupami i rodzinami niosąc tobołki na ple-
cach oraz dobytek, który zdołaliśmy udźwignąć. We dwo-
rze w Nowosielcach  zorganizowano szpital polowy dla

Czesława Knurek (zd. Łącka)
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rannych żołnierzy. Widziałam, jak wieziono do niego
rannego radzieckiego żołnierza, który oderwaną nogę
trzymał w ręce. Minęliśmy Nowosielce i kierowaliśmy
się do Długiego, ale i tam już strzelali a mieszkańcy
uciekali w kierunku Bażanówki a potem  Grabownicy.
Nasza grupa dołączyła do nich. W Grabownicy przyłą-
czyliśmy się do naszej krewnej, kuzynki mojej mamy-
Franciszki Szychowskiej. W Grabownicy koczowaliśmy
w stodole. Słyszałam  w nocy, że mieszkańcy tego domu
nasłuchiwali wiadomości płynących z radia. I znów ko-
lejny marsz, kolejna ucieczka, tym razem w kierunku Nie-
bocka. Tam osiedliliśmy się we dworze. Z tego okresu pa-
miętam, jak starsi mówili, że czterech radzieckich żołnie-
rzy otruło się bimbrem, który mieszkańcy pędzili we wsi.
I znów ucieczka, tym razem do Dydni, znów do dworu.
W Dydni przebywaliśmy najdłużej, bo cztery lub pięć ty-
godni. Wśród nas, osób przebywających wówczas we dwo-
rze, była Żydówka Estera, która pochodziła z Długiego.
Wraz z grupą mieszkańców uciekała także przed ostrza-
łem.  Podobno mieszkańcy Długiego zdołali ją ukryć przed
Niemcami. Estera miała dobry kontakt z radzieckimi żoł-
nierzami i często z nimi rozmawiała. Mówili, że przeżyła
wojnę i w 1948 roku wyjechała do Izraela.

Po przejściu frontu wyruszyliśmy w drogę powrotną
w kierunku Pielni.  Niestety, naszego domu już nie było.
Znów zamieszkaliśmy we dworze. Dokładnie pamiętam
noc 14 października, kiedy banderowcy napadli na Piel-
nię. Podpalali domy, brogi z sianem. I znów ucieczka,
tym razem do Pisarowiec.  Przygarnęła nas wówczas
rodzina Piątków. Tam mieszkaliśmy około trzech tygo-
dni. Potem otrzymaliśmy pożydowski dom w Nowosiel-
cach. Nasz nowy dom położony był blisko kościoła,
a my cieszyliśmy się bardzo, że mamy wreszcie swój kąt.

Kościół rzymsko-katolicki w Nowosielcach, lata przedwojenne ( fot. ze
zb. E. Litwina)

Nasza radość jednak nie trwała długo bo zaledwie
dwa miesiące. W pamiętną, sylwestrową noc z 1945 na
1946 rok na Nowosielce napadły bandy UPA. Pierw-

szym ich celem było wysadzenie w powietrze budynku
stacji kolejowej.

Stacja kolejowa „Gniewosz” w Nowosielcach, lata przedwojenne
( fot. ze zb. E. Litwina)

Nas, dzieci obudził głośny wybuch, a tato mobilizo-
wał nas znów do kolejnej ucieczki. Na niebie widzia-
łam czerwoną łunę powstałą z blasku  palących się
domów. Naprędce zbieraliśmy tobołki i uciekaliśmy
w kierunku młyna i skryliśmy się w łozinie nad rzeką.
Widziałam, jak banderowiec z pochodnią w ręku  pod-
palał nasz dom. Banderowcy zamordowali młynarza
i 17 innych osób z Nowosielec. Przed tą akcją bande-
rowcy mieli zwyczaj wypuszczać  w powietrze rakietę
z czerwonym dymem, a po zakończonej  bestialskiej akcji
rakietę z białym dymem. Przed ich napadem dzielnie
bronili się mieszkańcy Długiego. Robili zasieki z drutu
kolczastego. Mimo to, bandy UPA spaliły pięć domów
w Długiem. Cała nasza rodzina wyprowadziła się na
Długie do znajomego, Władysława Bielenia. Mieszka-
liśmy u niego dwa miesiące, a potem  wyprowadziliśmy
się do dworu w Besku (w czasie okupacji mój ojciec
był karbowym we dworze). W tych dniach, kiedy było
względnie spokojnie, poruszaliśmy się po okolicy. Kie-
dyś wracałam z Pielni przez Nowosielce na Długie
i widziałam, jak jacyś ludzie  wywozili cały majątek
z nowosielskiej cerkwi. Pamiętam dokładnie ten mo-
ment, to był 1946 rok. Do murów świątyni przystawio-
ne były drabiny, a oni  przez okna podawali chorągwie
i obrazy. Dokąd je wywozili, tego nie wiem.

Cerkiew grecko-katolicka w Nowosielcach, lata  przedwojenne (fot. ze
zb.  E. Litwina)
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Słyszałam też, że z rozbiórki cerkwi w Besku zo-
stał wybudowany magazyn GS-u w Zarszynie. Ot, ta-
kie były trudne czasy….

W latach 1955-1974 roku pani Czesława Łącka wraz
z mężem wyjechała  do Ołdrzechowic Kłodzkich a stam-
tąd powrócili do Beska i zamieszkali w nowo wybudowa-
nym domu.

PS I
Pani Czesława Knurek (z domu Łącka) z rozrzewnie-

niem wspomina czasy wojny. Zgłębia historię, czyta gazety,
książki, na bieżąco   korzysta z Internetu. Ma 88 lat.

Wspomnień wysłuchała M.K.

PS II (od redakcji – wyjaśnienie)
Cytowany tu termin „Ukraińcy” pochodzi z czasów

konfliktu polsko-ukraińskiego, który przybrał swe tragicz-
ne oblicze po zakończeniu II wojny światowej - napady
banderowców.  Wcześniej nazywano ich Rusinami i była
to ludność zamieszkująca nasze tereny od momentu włą-
czenia ich do państwa polskiego przez Kazimierza Wiel-
kiego. Była ich tu większość i wszyscy żyli w zgodzie
zakładając wspólne polsko-rusińskie rodziny. Ale:

- Żydówka o której mowa, to prawdopodobnie była to
Laika, jej siostra Esterka i matka zginęły rozstrzelane. Laika
zdołała uciec, ukrywała się w lesie, w polach pod mostka-

mi, pomoc dawali jej dłużanie głównie z Granicy, gdyż tu-
taj mieszkała jej rodzina, tutaj miała dobrych sąsiadów. 
Jedną z zim spędziła na strychu domu Franciszka i Marii
“Węgrzynów. Jest informacją bezcenną, że uciekła przed
frontem razem z dłużanami do Grabownicy i Dydni,  nikt
o tym wcześniej nie mówił.

Informacją bezcenną jest także to, że znała język ro-
syjski, co świadczy o  gruntownym podejściu nawet bied-
nej rodziny żydowskiej do edukacji swoich dzieci.

- pokrewieństwo pani Czesławy do rodziny księży Sta-
nisława i Mariana Burczyków miało miejsce, ale nie do ich
ojca Jana, ale do matki Marceli, która była córką Barbary
Kruczkiewicz, ta zaś siostrą Tomasza Kruczkiewicza - dziad-
ka pani Czesławy, czyli siostra dziadka pani Czesławy była
babką księży po stronie matki. Pokrewieństwo bliskie.

- datę napadu banderowców na Nowosielce współ-
cześni historycy ( Andrzej Romaniak) przenieśli na 29 grud-
nia  na podstawie prawdopodobnie błędnego raportu mili-
cyjnego. Świadkowie tamtego wydarzenia zawsze mówi-
li, że było to 31 grudnia i należy im wierzyć. Potwierdza to
Pani Czesława.

- dłużanie bronili się skutecznie, spalił się tylko jeden
dom- Anieli Chmiel.

Cieszą powiązania Pani Czesławy z krewnymi z Dłu-
giego, którzy udzielili  jej rodzinie pomocy w tragicznych
chwilach  bezdomności, strachu i poniewierki.

TEKSTY MAZURKA DĄBROWSKIEGO:

W wersji Józefa Wybickiego. Aktualny

Jeszcze Polska nie umarła Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy Kiedy my żyjemy
Co nam obca moc wydarła Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbijemy. Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz Dąbrowski Refren: Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoskiej Z ziemi włoskiej do polskiej
Za twoim przewodem Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. Złączym się z narodem.

PIEŚŃ LEGIONÓW
„Legiony nie zostawiły po sobie żadnych ustaw, uregulowań prawnych czy konstytucji, ale zdobyły dla

przyszłych pokoleń prawo niepodległego bytu i samodzielnego urządzenia się. Kiedy politycy dowodzili nie-
przedawnionych praw Polski w notach podawanych rządom europejskim, generałowie Legionów okazywali
żywy dowód jej bytu…” (Adam Mickiewicz „Wykłady o literaturze słowiańskiej” 26.IV.1842 r.). Cenna wypowiedź
polskiego poety jest nadspodziewanie aktualna w roku 2018 - w tym roku bowiem przypada setny Jubileusz
odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Legiony Polskie we Włoszech utworzone zostały w 1797 r. staraniem polskiej grupy patriotycznej na emigracji.
Inicjatorem ich powstania był generał Jan Henryk Dąbrowski, a jednym ze współtwórców Józef Wybicki (1747-1822),
który w wieku dwudziestu lat był wybrany do Sejmu jako uczestnik Konfederacji Barskiej. Józef Wybicki był zarazem
twórcą pieśni Legionów. Ta pieśń żołnierska, zwana „Mazurkiem Dąbrowskiego” zyskała nieśmiertelność; muzykę do
niej ułożył Michał Kleofas Ogiński, twórca głośnych polonezów. Po latach podważono jego autorstwo muzyczne,
dopatrując się innych elementów muzycznych, w tym ludowych.
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Jak Czarniecki do Poznania Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze Po szwedzkim  zaborze
Dla ojczyzny ratowania Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze Wrócim się  przez morze.
Refren: Refren:

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami. Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy. Jak zwyciężać mamy.
Refren: Refren:

Niemiec, Moskal  nie osiądzie Mówił ojciec do swej Basi
Gdy jąwszy pałasza, Całej zapłakanej:
Hasłem wszystkich  zgoda będzie Słuchaj jeno, pono nasi
I ojczyzna nasza. Biją w tarabany.
Refren: Refren:

Już tam ojciec dosiej Basi
Mówi  zapłakany:
Słuchaj jeno, po nasi
Biją w tarabany
Refren:

Na to wszystko jedna głosy.
Dosyć tej niewoli,
Mamy racławickie kosy,
Kościuszce Bóg pozwoli.
Refren:

Umieszczone historyczne postacie w „Mazurku Dą-
browskiego” to szczególne osobowości z polskiej historii:

Generał (Jenerał) Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818)
uczestnik wielu walk wolnościowych w Europie, organi-
zator w Wielkopolsce powstania przeciw Prusakom,
uczestnik walk napoleońskich, powstania kościuszkowskie-
go i innych walk wolnościowych. W 1813 r. został miano-
wany przez Napoleona naczelnym wodzem wojsk polskich.

Wymieniony w innej zwrotce Stefan Czarniecki (1599-
1665) to wybitny wódz, polityk, uczestnik kampanii szwedz-
kiej, bohater wielu wygranych bitew i hetman. Pozostała
po nim i jego białym rumaku ciekawa legenda. Gdy het-
man zmarł, wkrótce po nim odszedł na zawsze również
koń. Mieszkańcy rodzinnej miejscowości hetmana, Czarn-
cy, w rocznicę śmierci hetmana przez wiele lat słyszeli
tętent biegu konia w okolicy. Legenda ta znalazła swoje
miejsce w malarstwie. Na obrazie Leopold Loffler nama-
lował scenę stojącego nad łożem śmierci rumaka.

 Zwrotka „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” jest
jakby programem marszu z południa po wolność Polski
i wolność wszystkich Polaków. Wspomniana „Basia” to
Barbara Chłapowska, która, gdy powstawał „Mazurek”
była dzieckiem. Generał Dąbrowski w 1807 r. pojął ją za
żonę. Tarabany to tureckie bębny, których używało woj-
sko polskie.

Hymn państwowy podczas uroczystości świąt, jak
ustalają prawne dokumenty winien być prezentowany

i wysłuchiwany godnie oraz szanowany. Cywilni uczest-
nicy są zobowiązani do postawy zasadniczej; mężczyźni
do zdjęcia nakrycia głowy, osoby wojskowe do oddania
honorów i pochylenia sztandarów. Te same obowiązki od-
noszą się do prezentowanych barw narodowych i godła.
Podczas zbiorowego odśpiewywania Hymnu Polski obo-
wiązują ustawowe ustalenia, w tym znajomość tekstu.
Zdarzają się przypadki używania inaczej brzmiących słów,
aniżeli wskazane w oficjalnym tekście, które posiadają
identyczne znaczenie, na przykład: zamiast „odbijemy”
używane jest czasem słowo „odbierzemy”.

Pieśń Legionów była dobrze znana w Księstwie War-
szawskim. Ulegała różnym zmianom słów jak: „nie umar-
ła” na „nie zginęła” i inne późniejsze, jako skutek między
innymi zmian w języku polskim. Mazurek Dąbrowskiego
stał się hymnem w czasie powstania listopadowego 1830-
1831. Decyzją kompetentnych władz państwowych zo-
stały wycofane z hymnu dwie zwrotki: jedna ze wzglę-
dów politycznych, druga ze względów historycznych. Są-
siedzi z południowej obecnie granicy, wykorzystali frag-
menty melodii poloneza z Pieśni Legionów do swoich hym-
nów, kiedy wraz z Polską rodziła się ich państwowość.

„Jeszcze Polska nie zginęła”, są to największe
i najdonioślejsze słowa, jakie od stu lat usta polskie
wymówiły. Hymn i jego tekst jest wiekuistą prawdą
(Stanisław Witkiewicz, 1903).

Ryszard  Stączek
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Do lat 80. ub. wieku na terenie
Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i oko-
licznych wsi do prac polowych gospo-
darze używali wozów „żelaznych”,
których drewniane koła okute były
w żelazną obręcz.. Potem zostały one
wyparte przez gumowe, które kon-
strukcję miały taką samą jak „żelazne”,
tyle że koła były ogumione. Elementy
składowe wozu miały bardzo charak-
terystyczne nazwy. Sztuką było umie-
jętnie wóz złożyć, czy zabezpieczyć go
na zimę, nie mówiąc o nałożeniu „za-
powążenia” „fury” siana lub żyta.
Potrafili to zrobić zarszyńscy gospo-
darze. Koła wozu żelaznego składały
się z takich elementów, jak: dzwon
i buksza, głowica, sprychy, rafa,
wąs, sprężynka. Szczeble drabiny
wozu złożone były z tzw. podkulek,
które były przymocowane do osi znaj-
dującej się przy kołach. Do drabin
przymocowane były haki. Między dra-
binami znajdowała się deska, a „przed-
nią” i „tylną” telegę łączyła sfora. Wóz
posiadał koła przednie i tylne, a tzw.
luśnię zakładało się na oś. Drabiny
wozu wieszało się w rozgałęzieniach.
Charakterystyczne było to, że tył wozu
zawieszało się podobnie jak przód.
Następnie dolne drągi drabin wiązano
łańcuchem i zakładano śmigę (był to
drążek jesionowy, którym skręcano
łańcuch i zakładano między szczeble
drabin, aby dolne drągi drabin nie
zjeżdżały się ku środkowi ).

Drabiny ustawiano na obartlu.
Z kolei dyszel mocowany był między
śnicami, a okucia na śnicach i dyszlu

WIŚTA WIO, HETTA WIO!
 Jeszcze niedawno w każdym gospodarstwie był wóz „na żelaznych kołach”.

Edmund Bieleń na tle swojego domu, VII 1964 r  (fot. ze zb. rodziny Burczyk)

bywały czasem bardzo ozdobne. Na
końcu dyszla znajdował się fornal,
a pod śnicami powożek i kula środ-
kowa. Przednia część wozu była ru-
choma. Na górnych drągach drabin
zawieszony był łańcuch, na tyle wozu
znajdował się sznur. Po załadowaniu
siana pawąz należało przycisnąć łań-
cuchem, tym który zwisał na górnych
drągach drabin. Natomiast tył pawą-
zu  należało przycisnąć sznurem i za-
cisnąć kluczkę.

Z tyłu wozu znajdował się tzw.
prożek. Wiązało się go łańcuchem
a jesionowy patyk należało włożyć
między szczeble drabiny, aby nie wpa-
dły do środka wozu.

Przednia część wozu była zazwy-
czaj ruchoma. Podczas nakładania sia-
na na wóz drabiniasty łańcuchem za-

bezpieczano górne drągi drabiny a tył
wozu sznurem.

Wielką umiejętnością było zapo-
wążenie wozu „aby nie przedobrzyć”,
tak aby wóz był wyważony, a boki
trzeba było podtrzymywać widłami
(drogi wówczas były wyboiste, więc
wóz z sianem łatwo mógłby przechy-
lić się i wywrócić ).

Na wozy drabiniaste nakładano
także snopy pszeniczne i żytnie. Ukła-
dano je symetrycznie a dodatkowy na
środek.

Skąd nazwa: „wozy żelazne”? Otóż
większość elementów była z drewna
a niektóre z nich były okute metalem -
na przykład podymna, dyszel, koła (po
to aby wzmocnić konstrukcję).

Na naszym terenie funkcjonowa-
ły trzy rodzaje wozów:

- wóz z paką (zwożono nim bura-
ki, ziemniaki, tzw. „buraczynę”),

- wóz  w gnojnicach (były nakła-
dane niskie deski i bez tzw. „zatyłku”,

- tzw. „leterka”.
Każdy gospodarz posiadał kilka

sfor - aby zblokować określony ro-
dzaj wozu żelaznego: wóz z paką, gno-
jownik albo leterkę.

Leterka służyła do wyjazdu go-
spodarza np. do Rymanowa na targ.
Na leterkę zakładano tzw. połkoszyk
(obudowa z wikliny). Półkoszki miały
zazwyczaj paradne, sprężynowe sie-
dzisko (nawet z oparciem). W półkosz-
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Wóz gumowy z paką pana Stanisława Kielara z Zarszyna ( fot. Jakub Kielar)

ku gospodarze odwozili ludzi na sta-
cję albo wyjeżdżali na targ.

Innym rodzajem zimowego wozu
była tzw. karierka. Były one często
kolorowe – zielone, brązowe a nawet
białe. Przed wojną karierki posiadali
gospodarze zarówno z Zarszyna jak
i Posady Zarszyńskiej (po wojnie jeź-
dzili nimi tylko Władysław Rysz i Bro-
nisław Węgrzyn a także mieszkańcy
Odrzechowej, którzy przyjeżdżali do
Zarszyna na zakupy albo przywozili
podróżnych do pociągu).

Uprząż konna składała się z kan-
toru, podkładu, na to zakładano cho-
mąt. Do chomątu przymocowane
były: pasy, obledro i podpinka. Na
chomącie znajdowały się jarzma, do
których przymocowane były pasy
z okuciami a z nich zwisał łańcuszek
z haczykiem (tzw. postronek). Do
kantora przymocowywano wędzidła.

W kantorze znajdowały się zapinki.
Kiedy założono koniowi wędzidła, to
lejce przeciągano przez kółeczko.
Wiśta wio – koń skręcał w lewo, het-
ta wio – w prawo. A prawda (podob-
no) była taka, że gospodarz pociągał

za prawą lub lewą lejce, powodując iż
koń skręcał w odpowiednią stronę.

Relacji pani Bronisławy
Zajączkowskiej

z Posady Zarszyńskiej
wysłuchała M.K.

Kładka wiodąca do sklepu (właścicielem budynku
była p. Kucharska), obecnie sklep „Raj” (fot. ze zb.
rodzinnych Zofii Florian)

FOTOGRAFIE ZE STAREGO ALBUMU

Dawne wejście do sklepu (właścicielem budynku była
p. Kucharska), obecnie sklep „Raj” (fot. ze zb. ro-
dzinnych Zofii Florian)
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NASZA PIELNIA
Choć taki tytuł może zdziwić, to

wyjaśniam, że Pielnia jest nasza, bo
należy do gminy Zarszyn już od 1973
roku. Od 1954 do 1972 należała do
Gromadzkiej Rady Narodowej
w Nowosielcach.

Wcześniej pod wieloma względa-
mi związana z Nadolanami, z którymi
bezpośrednio sąsiaduje i Nowotań-
cem, który był ośrodkiem administra-
cyjnym, gdzie była parafia rzymsko-
katolicka dla części mieszkańców
Pielni. Dlatego w uroczystościach ju-
bileuszowych uczestniczyły również
kobiety z KGW z tych miejscowości
– dowód dawnej oraz dzisiejszej
współpracy sąsiedzkiej.

Pielnia to wyjątkowo urokliwie
położona miejscowość, ciągnąca się
wzdłuż doliny rzecznej,  przytulona do
swej Pielnicy – na dobre i na złe.   Nie
wiadomo co było pierwsze, ale chyba
rzeka Pella i od tego późniejsza na-
zwa wsi. Wszyscy nazywamy ją
rzeką, chociaż urzędnicy austriaccy,
a za nimi i nasi melioranci nazwali ją
potokiem, ale mieszkańcy nie używają
tego terminu.

Pielnica to główna rzeka naszej
gminy, łączy kilka miejscowości - prze-
pływa przez Pielnię – swoją imien-
niczkę, Nowosielce, Długie, Zarszyn
a nawet chyba i jaćmierskie pola.
Więc Pielnica też jest nasza.

W porównaniu do innych miejsco-
wości gminy Zarszyn teren Pielni już
mocno wchodzi w Pogórze Bukowskie
– pola pielnieckie  położone na stro-
mych zboczach, są ciężkie do uprawy.
A mimo to Pielnia zawsze rozwijała się
rolniczo. Łąki i pastwiska górskie stwa-
rzały dobre warunki do hodowli bydła
i owiec. Tak było przed wojną, ale tak
też było i po wojnie.

W wyniku wysiedlenia części lud-
ności oraz po reformie rolnej  pozo-
stały do zagospodarowania dodatko-
we grunty. Gospodarstwa w Pielni
miały średnio większą powierzchnię

JUBILEUSZ W PIELNI

niż w innych miejscowościach – moż-
na było utrzymywać 5-7 krów w go-
spodarstwie. Dla porównania w Dłu-
giem 1-2. Ta różnica widoczna jest do
dzisiaj.

HISTORIA KGW
Koło Gospodyń Wiejskich w Piel-

ni powstało w 1937 roku – czyli na dwa
lata przed wojną – wiemy to dzisiaj.
Ale wówczas kobiety w Pielni były
pełne energii, nie myślały o wojnie,
chciały iść śladem innych okolicznych
wiosek, widziały potrzebę działania na
rzecz społeczności swojej wsi.  A była
to społeczność historycznie złożona
z ludności rusińskiej i polskiej i należy
się spodziewać, że były to kobiety re-
prezentujące obydwie te grupy społecz-
ne. Należy z całą mocą podkreślić, że
stanowiły one jedność,  chociażby
z uwagi na dużą  liczbę małżeństw mie-
szanych, o czym dzisiejsze kobiety do-
brze wiedzą i tę przeszłość szanują.

Sytuacja kobiet w okresie przed-
wojennym nie była łatwa – praca
w polu, utrzymywanie gospodarstwa
i rodziny,  wychowywanie dzieci, za-
pewnienie im chleba, a jeszcze dodat-
kowo – praca na polu dworskim.

Wojna obeszła się z Pielnią wy-
jątkowo okrutnie  -  w czasie frontu

w 1944 roku i w rok  później w czasie
napadu banderowców spaliły się nie-
mal wszystkie zabudowania, a było ich
ponad 260.  Ludność musiała uciekać,
chronić się gdzie indziej.

Mimo tych wszystkich tragicznych
wydarzeń, mimo wysiedlenia części
mieszkańców,  możliwe było odbudo-
wanie Koła po wojnie i kontynuacja
jego działalności. W 1954 roku zmarła
Katarzyna Sobolewska, pierwsza
przewodnicząca - i należało myśleć
o dalszej organizacji Koła.  Zajęła się
tym miejscowa nauczycielka  Janina
Michoń. Po niej przewodniczącymi
były: Lubomira Sajdak, Janina Śpiewa-
kowa, Franciszka Dąbrowska, Maria
Kopacz, Eugenia Pluskwa.

Bardzo cennym dokumentem jest
Kronika KGW w Pielni, prowadzona
wiele lat przez Janinę Śpiewakową.
Starannie opisane każde wydarzenie,
a dodatkowo załączone okolicznościo-
we wiersze, które sama pisała.

Dużo z nich poświęconych jest
nowo utworzonej parafii w Pielni, księ-
żom, a przede wszystkim Klarze Ko-
walewski – Amerykance, która w ra-
mach swej działalności charytatywnej
bardzo Pielni pomogła w remoncie,
wyposażeniu i urządzeniu kościoła.
 W pracach tych intensywnie uczest-

Koło Gospodyń Wiejskich w Pielni obchodziło niedawno 80-lecie swego istnienia. 21 kwietnia 2018
roku w Domu Ludowym odbyła się uroczystość jubileuszowa. Była zorganizowana pomysłowo, z bogatym
programem o charakterze formalnym, rozrywkowym, towarzyskim i kulinarnym. Poniżej -  relacje i reflek-
sje związane z Jubileuszem.

 Zdjęcie z Kroniki KGW w Pielni  z roku 1937.
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niczyły członkinie KGW. Kościół
w Pielni mieści się w dawnej zabyt-
kowej cerkwi zbudowanej w roku
1805 i wraz z dzwonnicą stanowi chlu-
bę dawnej i obecnej wsi.

Poza tymi wzniosłymi działaniami
były też inne, jak zakładanie dzieciń-
ców letnich, organizowanie imprez
okolicznościowych, w tym dożynek,
występów amatorskich, a w okresie
zimowym uczestnictwo w różnego
rodzaju kursach.

Co roku też odbywało się poważ-
ne przedsięwzięcie, jakim był odchów
piskląt, prowadzony przez kobiety
z KGW. Była to popularna w pew-
nym  okresie działalności Kół Gospo-
dyń Wiejskich  akcja, którą wieńczyła
sprzedaż odchowanych kurcząt.  Na-
zwać ją można  - ni mniej ni więcej  -
tylko formą działań w obszarze eko-
nomii społecznej,  o której rozwój in-
tensywnie się obecnie zabiega w ra-
mach dotacji unijnych. Chyba trochę
za późno. Nie ma już tamtych kobiet,
które aż z takim  poświęceniem pra-
cowały dla dobra organizacji, dla do-
bra wspólnego.

SPOTKANIE
JUBILEUSZOWE
Była to miła uroczystość, w któ-

rej uczestniczyło wiele zaproszonych
gości – w tym władze gminne,  przed-
stawiciele Zarządu Regionalnego Kół
Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolni-
czych, Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, koleżanki z Kół w sąsiednich miej-
scowościach itp. Relacja z formalnej
oprawy  uroczystości wraz z galerią
zdjęć została umieszczona na stronie
Urzędu Gminy.

Należy podkreślić, że  niekwestio-
nowanymi bohaterkami wydarzenia
były same gospodynie - jubilatki. Wy-
glądały przepięknie. Ich niezwykle
gustowne stroje – to czerwone spód-
nice obszywane dołem kolorowymi
wstążeczkami, białe bluzeczki i białe
zapaski z delikatnymi koronkowymi
krajkami, do tego czerwone korale
i takież bransoletki. Nic dodać nic ująć,
tylko podziwiać.

Obecnych było kilkanaście senio-
rek, działających w Kole dawniej
i jeszcze obecnie. Wiele z nich otrzy-
mało zasłużone dyplomy – podzięko-
wania i były to: Aleksandra Suszko,

Marta Kiszkowa, Maria Ołowiańczyk,
Augustyna Ołowiańczyk, Kazimiera
Cieślewicz, Helena Kocan, Zofia Bur-
natowska, Maria Bednarczyk- wielo-
letni skarbnik Koła,  Eugenia Pluskwa,
Irena Siwikowa, Łucja Leżoń, Augu-
styna Łukaszczuk.

Obecna przewodnicząca Fran-
ciszka Suszko, prowadząca uroczy-
stość,  jest osobą o ogromnym poten-
cjale i energii do pracy społecznej. To
ona dopilnuje remontu Sali, to ona zor-
ganizuje i  dopnie wszystko co potrze-
ba na ostatni guzik. Przewodniczącą
Koła jest od 2004 roku. Od trzech lat
jest również sołtysem wsi. Takich osób
nam dzisiaj potrzeba, a szukać trzeba
wśród młodych kobiet.

Podczas prezentacji  historii Koła
na ekranie pojawiło się historyczne zdję-
cie członkiń nowo powstałego KGW
w Pielni.  Niezwykle wzruszający wi-
dok.  Około 30 kobiet przeważnie
w  średnim wieku, a również i kilka mło-
dych,  godnie reprezentują swe nowo
powstałe Koło. Wszystkie ubrane
w ciemne płaszcze, jest chyba późna je-
sień, drzewa niemal bezlistne, mają na
głowach białe krochmalone chustki, wią-
zane fantazyjnie z tyłu głowy. Wyglą-
dają dostojnie i elegancko.  Wsród nich
na pewno gdzieś siedzi Katarzyna So-
bolewska –  założycielka.

Na spotkaniu jubileuszowym od-
były się też występy artystyczne.
Najpierw dzieci szkolne przedstawiły
bardzo udany program pt. „Koło na
wesoło” – uczennice prezentujące się
jako gospodynie – należy mieć nadzie-
ję, że to przyszłe członkinie Koła.

Klub Seniora z Długiego również
wspomógł swym występem uroczystość
-  ich program to wędrówki muzyczne

poprzez 80-lecie.  Zaśpiewano modne
w latach 1930-tych przeboje – w tym
walc i tango. Dwie piosenki łemkowsko-
rusińskie, a to w hołdzie założycielkom,
z których znakomita część na pewno była
Rusinkami.   O odważnych pragnieniach
kobiety z lat 70-tych  zaśpiewała ładnie
i z dużym wdziękiem  Maria Węgrzyn.

Inne piosenki były o dawnych pra-
cach żniwnych i gospodarskich  oraz
o przędzeniu, do którego intensywnie
zabrały się pielnieckie członkinie. Do
tego występu spontanicznie włączyły
się gospodynie z Pielni zarówno do
przędzenia jak i do śpiewania. Bar-
dzo zdolne muzycznie, o mocnych
i strojnych głosach – bez próby –
wspomogły nasze wspólne śpiewanie.
Wśród nich  „dziewczyna szwarna”,
którą wypatrzył i przyprowadził kole-
ga Józef Dufrat – Irena Siwikowa –
sól pielnieckiej ziemi, siła, energia, pra-
cowitość.  Za nią podążyły inne. Z ta-
kimi Pielniankami można wiele doko-
nać.

Na ich ręce zaniesiono dużo ser-
decznych życzeń, otrzymały wiele
cennych prezentów. W zamian za to
zaserwowały wszystkim wspaniały
obiad, a po nim tort.

Do słuchania i do tańca zagrali
Lisznianie, a potem jeszcze zaprzyjaź-
nieni z gminą Słowacy.

MOJE  OSOBISTE
WSPOMNIENIA O PIELNI
Nie było łatwo kiedyś zobaczyć

Pielnię z bliska - samochodów ani na-
wet rowerów nie było, a tak daleko,
mowa o dzieciach,  się nie chodziło.
Odgradzało nas najwyższe wzniesie-
nie w naszej okolicy – Wysokie.

Ja miałam dwie okazje specjalne.
Mieliśmy w Nowosielcach pole po
babce Franciszce Bętkowskiej –
ostatnie pole orne dochodzące do sa-
mego Wysokiego. Na szczyt nigdy
sama nie poszłam, ale mój tata mnie
tam parę razy zabrał. Bałam się bar-
dzo, bo pokazał mi okopy z frontu,
opisał mi bitwę, gdzie byli Niemcy,
gdzie Rosjanie – wiatr gwizdał za
uszami, czasami wydawało mi się że
groźnie wył.

Ale największą atrakcją było zo-
baczyć stamtąd Pielnię, która wyła-
niała się jak na dłoni po dojściu na
samą górę. Liczyłam wówczas po

Przewodnicząca KGW w Pielni – Franciszka
Suszko  (fot. UG Zarszyn)



16   G³os Zarszyna

kolei domy, żeby zobaczyć, gdzie
mieszka nasza rodzina.

Zdarzył się raz wyjazd do Pielni  -
chyba na chrzciny, nie jestem pewna.
To była jedna  z nielicznych wówczas
podróży dlatego tak dobrze zapamię-
tana, być może pierwsza taka daleka
– miałam wówczas 5-6 lat.   Podróż
odbywała się wozem konnym. Naj-
pierw gorączkowe przygotowania, bo
moja mama w prezencie upiekła tort
i pięknie go przyozdobiła – masą i bia-
łym słodkim winogronem, które rosło
na ganku dziadkowego domu. Asysto-
wałam jej przy tym. Masa była biało-
kremowa, winogrona drobne, slodkie,
w jasno-zielonym kolorze. Wsiedliśmy
na wóz, dziadek powoził, była babka,
nie wiem kto jeszcze i moja mama
z tortem na kolanach. Trzeba go było
szczęśliwie dowieźć. Jechaliśmy Za-
gumniami przez całe Nowosielce, po-
tem pamiętam jak wóz turkotał po ka-
mieniach koło cerkwi.  Ten moment
pamiętam najbardziej. Może też było
trochę groźnie, jakaś głucha cisza,
kraczące ptaki. Potem już niewiele
pamiętam – było po prostu  dużo ludzi,
gwar, bawiłam się z jakimiś  dziew-
czynkami.

Do historii  Pielni na Jubileuszu
nawiązała Kazimiera Haniak. Po woj-
nie wieś była całkowicie zniszczona,
pozostało tylko 10 domów. Otóż oka-
zuje się, że powojenne państwo  po-
mogło odbudować Pielnię stawiając
nowe domy z pustaków – wówczas
to nowość budowlana -  produkowa-
ne były na miejscu. A Pani Kazia

z dumą dodała, że pracowała przy pro-
dukcji tych pustaków jako bardzo mło-
da junaczka, polewając rozgrzane pu-
staki wodą.

Pielnia wówczas wyglądała cała
szara, domy stały w szeregu, ale mo-
gły do niej wracać rodziny, które prze-
trwały ten tragiczny czas chroniąc się
w innych miejscowościach. Przybyli
również nowi osadnicy.

Wiele lat później zdarzyło mi się
po studiach pracować  krótko w Wy-
dziale  Rolnictwa Powiatowej Rady
Narodowej  w Sanoku, jako świeżo
upieczony inżynier – bardzo niedo-
świadczony - z pewną wiedzą teore-
tyczną,  mającą niewiele  wspólnego
z tym co się działo w praktyce. Wów-
czas najbardziej utkwiła mi w pamię-
ci  często pojawiająca się w Wydziale
para – małżeństwo  – on zootechnik,
ona agronom. Przychodzili zimą, ubra-
ni w kożuchy  i ciągle domagali się
czegoś dla Pielni. Najbardziej utkwiły
mi w głowie cielęta, o  które chcieli
się dla Pielni wystarać.

Wywnioskowałam, że Pielnia była
wówczas intensywnie rozwijającą się
rolniczo miejscowością w porówna-
niu z innymi i warto było się starać
o najróżniejsze dla niej przydziały. Były
również  starania o nowe odmiany
pszenicy – wchodziły wtedy odmiany
intensywne.  W tamtym okresie też
rozprowadzana była nowa odmiana
ziemniaków o nazwie Atol.  Osobiście
uprawiam Atole do dzisiaj – są wspa-
niałe, nieprawda że się wyrodziły –
plon nie jest tak ważny – ważne są

ich wartości smakowe i kulinarne.
A to małżeństwo – to Barbara i  Sta-
nisław Wojciechowscy.

I NA ZAKOŃCZENIE...
Na Jubileuszu Koła  - i ja byłam –

żurek, pieczeń, sałatki i przepyszny tort
też jadłam. Ale najwspanialsza była
atmosfera stworzona przez Jubilatki.
Pielnieckie dziewczyny w swoich
pięknych strojach, jak dawniej młode,
oczarowały chyba wszystkich uczest-
ników tego wspaniałego Jubileuszu.
Życzymy im dużo zdrowia, siły, ener-
gii do kontynuowania dzieła ich po-
przedniczek w  dzisiejszych, nowych
-  trudnych inaczej – okolicznościach.

         Maria Grabowska

P.S. Poniżej zamieszczam wiersz
Janiny Śpiewakowej z Kroniki
KGW w Pielni, pisany na 50-lecie
Koła w roku 1987.  Autorka opatrzy-
ła go komentarzem: „Słowa te zapi-
sane zostały dla wspomnień przy-
szłych pokoleń...”  A zatem wspo-
minajmy…

-  50 LAT  -
Pięćdziesiąt lat kwiat się rozwija,
To kwitnie, to znów opada,
I znowu wiosna pędy wybija,
A piękność jego podziwia gromada.

I w pracy naszego Koła
Też są podobne przebicia,
Jedne członkinie odchodzą,
Młode zaś rwą się do życia.

W pracy społecznej potrzeby rosną,
Coraz to nowe są problemy,
Czasem śpiewamy pieśń radosną,
To znów na przemian popłaczemy.

Cóż zrobić, takie jest życie, niestety,
Czy chcesz, czy nie chcesz,
naprzód się toczy,
Nie sposób wszystko jest zapamiętać,
Co się zrobiło, co widziały oczy.

Członkinie KGW w Pielni – Jubilatki wraz z Seniorkami ( fot. UG Zarszyn)
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Problemem dla mieszkających przy
rzekach był czas większych opadów,
po których wzrastał poziom wody
w rzece, a kiedy opadał, to gospoda-
rze na swoich podwórkach lub w po-
bliżu domów znajdowali pełno nowych
rzeczy – kamienie, konary czy wrzu-
cone do wody lub pozostawione na
brzegu przez człowieka śmieci. Zdarza-
ło się, że woda podmywała brzegi, za-
bierała ziemię z jednego miejsca i prze-
nosiła w inną stronę. Było to bardzo nie-
bezpieczne dla domów mieszkalnych.
Z czasem rzeka zmieniała swoje koryto.

Rzeka była i jest naturalnym do-
brem dostępnym dla wszystkich. Zu-
pełnie naturalnych rzek w Polsce jest
niewiele. Większość z nich została ure-
gulowana w latach 50. i 60. ubiegłego
stulecia, prostowano i skracano bieg
rzek, umacniano ich brzegi, likwidowa-
no meandry.

Odpowiadając na sugestie miesz-
kańców zajęłam się tematem Pielnicy
– rzeki długości około 67 km przepły-

JAK ZMIENIAŁA SIĘ PIELNICA

wającej przez nasze miejscowości.
Źródła jej znajdują się na Pogórzu
Bukowskim. Rzeka (a właściwie po-
tok) bierze swój początek z południo-
wych stoków pasma Bukowicy u stóp
wzgórz Polany (680 m n.p.m.) i Skib-
ców (Zrubania) (778 m n.p.m.).
W górnej części biegu (po Nowosiel-
ce) Pielnica ma charakter potoku gór-
skiego, niżej (po Zarszyn) potoku pod-
górskiego. Na tym odcinku koryto jest
w większości naturalne i występują
meandry (zakola). Od Zarszyna rze-
ka jest uregulowana. Przepływając
przez miejscowości Wola Sękowa,
Nadolany, Pielnia, Nowosielce, Dłu-
gie, Posada Zarszyńska, Zarszyn
zmierza w kierunku Porąb k/Beska,
gdzie między Beskiem a Bukowem
wpływa do Wisłoka. Ten z kolei jest
dopływem Sanu, z którym łączy się
w okolicach Głogowca (na trasie Sie-
niawa-Leżajsk). San wpływa do Wi-
sły powyżej Sandomierza, Wisła zaś
kończy swój bieg w Zatoce Gdańskiej,

która jest częścią Morza Bałtyckiego.
Rzeka w przeszłości określana

była różnymi nazwami, np.: 1390 r. –
Pele (w Akcie nadania miejscowości
Jaćmierz Fryderykowi Myssnarowi
przez króla Władysława Jagiełłę uży-
to tej nazwy w określaniu granic miej-
scowości: … I z tym stawem aż do
mostków do rzeki Redliczka i tą
rzeką do stawu, do którego wspo-
mniana rzeka wpływa. I cały ten
staw do rzeki zwanej Pele ...),1419-
Pella, 1441 – Pielica (A. Kunysz,
1963 r. opis ziemi sanockiej – Ziemia
Sanoka obfitowała w lasy tak po
górach ku węgierskim granicom,
nie tylko nad rzeką Sanem, ale i nad
rzekami innymi jak: Osławą, Osła-
wicą, nad rzeką Komańczą i Pie-
licą).

Pielnica jest nie tylko elementem
krajobrazu Zarszyna, ale często ma
wpływ na życie jego mieszkańców.
Szczególnie niebezpieczne mogą oka-
zać się zmiany poziomu wody w rze-

Pranie bielizny w Pielnicy, lata 70 XX w. (fot. ze zb. prywatnych) Maria Rysz z „Wólki” z Krystyną Laskowską na ławie
(kładce) w rejonie cmentarza (fot. ze zb. A. Szałankiewicz)

Człowiek od zawsze był nierozerwalnie związany z rzeką - oferowała ona możliwość dostępu do wody
pitnej, była źródłem pożywienia dla ryb, raków i ptactwa wodnego, domem dla roślin i zwierząt, stanowiła
środek transportu. Jej bieg wyznaczał kierunek osadnictwa, był rodzajem drogi, który ułatwiał ekspansję
i zarazem międzyludzką komunikację. Z rzeką wiązało się życie wsi. Kobiety wchodziły do rzeki prać bieli-
znę i po wodę na użytek gospodarstwa. Pastuch przyganiał krowy do wodopoju, a dzieci latem bawiły się
w chłodnej wodzie. Wchodząc do wody łapały w niej ryby i raki.
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ce podczas ulewnych deszczów czy
długotrwałych upałów. Problemem są
również zatory lodowe. Nie ma jed-
nak nic gorszego od powodzi. W kil-
ka minut rzeka może zniszczyć cały
dobytek życia mieszkańców w jej po-
bliżu. Z racji położenia nad Pielnicą
(jak wynika z historii tych miejscowo-
ści) Zarszyn, Długie i Nowosielce
ucierpiały na skutek wylewów rzeki
m.in. w latach 1774, 1893, 1911, 1925.
Nurt i koryto rzeki zmieniało się bie-
giem czasu. Istniała potrzeba wyko-
nywania prac regulacyjnych i zabez-
pieczeniowych. Z dokumentacji archi-
walnej można odczytać: W 1909 r.
odcinek od ujścia do Wisłoka,
w górę do torów kolejowych ure-
gulowano i obwałowano celem
ochrony przyległych użytków rol-
nych przed wylewami „wielkich
wód” Pielnicy oraz stanów cofko-
wych rzeki Wisłok. Dolina ta została
również odwodniona rowami, któ-
re częściowo obwałowano w latach
1940-1960. W miarę pogłębienia
się koryta Wisłoka nastąpiło rów-
nież pogłębienie dna koryta rzeki
Pielnicy w międzywalu, a w związ-
ku z tym wystąpiła lokalna erozja
boczna oraz lokalne zawężenie
przekroju koryta spowodowane
obrywaniem brzegów. Pogorszyło
to znacznie hydrauliczne warunki

przecznego, ujednolicenie spadku pod
kątem zabezpieczenia odcinków
skarp narażonych na erozję i zagro-
żenie dla budynków zlokalizowanych
bezpośrednio nad skarpą oraz odcin-
ków dróg przylegających do rzeki.
Głębokość koryta rzeki w tym rejo-
nie wynosiła bowiem od 2 do 4 m.
Prowadząc prace regulacyjne do za-
bezpieczenia skarp oraz dna rzeki
użyto m.in. płyt betonowych typu
JOMB, kamieni w siatkach, narzutu
kamiennego i podsypki żwirowej.
W ramach zadania niezależnie od
głównych robót polegających na wy-
profilowaniu i zabezpieczeniu koryta
i dna rzeki wykonano 416 metrowy
odcinek drogi z płyt żelbetowych na
prawym brzegu rzeki (obecnie ul. Li-
powa). Zbudowano też (w miejsce
drewnianej) kładkę żelbetową o dł. 16
m i szer. 1 m zlokalizowaną w rejonie
zarszyńskiego cmentarza, a w jej po-
bliżu przejazd w bród z płyt żelbeto-
wych służący do przejazdu sprzętu rol-
niczego. Dziś patrząc na rzekę z tej
kładki w stronę Długiego (po tartak),
widzimy prosty bieg rzeki i aż trudno
uwierzyć w to, że przed regulacją było
inaczej, że w tym miejscu rzeka me-
androwała. Dwa zakola zniknęły. Rze-
ka „dostała” nowe, proste koryto. Sta-
re zostało zasypane m. in. ziemią
z prac regulacyjnych wykonywanych
już w Długiem. Pojawił się płaski, dość
spory teren pomiędzy rzeką a ul. Dłu-
gą. Dziś we wspomnieniach miesz-
kańców pozostały obrazy wakacyj-

Zlewnia rz. Pielnica (materiały WZWM w Rze-
szowie z 1965 r. dotyczące projektu technicz-
no-roboczego odbudowy regulowanej rzeki
Pielnicy)

dla przepływu niskich stanów wód
w Pielnicy.

 Z upływem czasu rzeka wyma-
gała dalszego udrożnienia. W drugiej
połowie lat 60. ubiegłego wieku na od-
cinku o długości 4815 mb (od mostu
na drodze Wzdów-Besko do linii ko-
lejowej Zagórz-Jasło w Zarszynie)
wykonano prace regulacyjne celem
poszerzenia dna rzeki dla polepszenia
warunków przepływu wód. Zabezpie-
czono również skarpy opaską faszy-
nową. Dla stabilizacji i podniesienia
dna wykonano stopnie betonowe wy-
sokości około 80 cm. Jeden z takich
stopni (progów) określanych przez
mieszkańców Zarszyna mianem „wo-
dospadu” zbudowano na odcinku rzeki
w rejonie zarszyńskich błoni. Był to
punkt przez bardzo długie lata licznie
odwiedzany przez dzieci korzystają-
ce z tego miejsca jako kąpieliska. In-
westorem był Powiatowy Inspektorat
Wodnych Melioracji w Sanoku repre-
zentowany przez inż. Zbigniewa Fol-
tę – mieszkańca Zarszyna.

Zapewne starsi Czytelnicy „Głosu
Zarszyna” pamiętają powodzie z roku
1980 i 1982. Pielnica wtedy pokazała,
że jest górską rzeką i potrafi być nie-
bezpieczna. Aby złagodzić kaprysy
rzeki 7 czerwca 1983 r. rozpoczęto jej
regulację na odcinku 2286 mb. Prace
rozpoczęto od dolnego odcinka rozpo-
czynającego się w rejonie już istnieją-
cego progu betonowego (zarszyńskie
błonia). Obejmowały one przede
wszystkim zwiększenie przekroju po-

Przebieg rzeki Pielnica przed regulacją w rejonie cmentarza



G³os Zarszyna  19

nych dzikich kąpielisk dzieci i młodzie-
ży w tych miejscach („zokrąg”, „głę-
bokie” i „płytkie”), krzaków, pochy-
łych wierzb, których gałęzie sięgały
lustra wody, krętych i wąskich ście-
żek wzdłuż obu brzegów rzeki.

W ramach zadania prowadzone-
go przez Wojewódzki Zarząd Inwe-
stycji Rolniczych w Krośnie z siedzibą
w Sanoku, które ukończono 17 grud-
nia 1986 r., na dalszym odcinku rzeki
Pielnica wykonano remont kładki
drewnianej (obok pp. Bętkowskich)

dokonując jej podwyższenia, wymia-
ny podłogi i podpór. Ponadto (obok pp.
Twardych - Długie) wybudowano
most, a na regulowanym odcinku rze-
ki wykonano sześć schodów na skar-
pach. Prace zadaniowe prowadziło
Rejonowe Przedsiębiorstwo Meliora-
cyjne w Jaśle.

W wyniku przeprowadzonej regu-
lacji Pielnicy w Zarszynie, Posadzie
Zarszyńskiej i Długiem zmniejszyło się
zagrożenie powodzią w tych miejsco-
wościach, niemniej jednak rzeka wy-

maga tu regularnego utrzymywania
pożądanego stanu i regulacji na dal-
szym jej odcinku w górę jej biegu.

                                                                                                                                              D.D.
P.S. Pragnę złożyć podziękowanie

Panu Dariuszowi Folcie - Zastępcy
Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
wchodzącego w skład Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie za udostępnienie
materiałów archiwalnych umożliwiają-
cych opracowanie niniejszego tekstu.

nazwisko i imię data urodzin data śmierci miejsce zamieszkania

Kielar Renata 26.06.1972 r. 31.08.2017 r. Zarszyn
Kurpiel Helena Monika (Kurpiel) 14.03.1935 r. 10.11.2017 r. Posada Zarszyńska
Kulikowski Piotr Andrzej 19.05.1966 r. 19.11.2017 r. Zarszyn
Kruczkiewicz Wojciech Konrad 19.02.1963 r. 15.12.2017 r. Zarszyn
Dufrat Czesława (Łuczko) 29.10.1935 r. 24.12.2017 r. Posada Zarszyńska
Bieleń Liliana Joanna (Jabczanik) 06.05.1962 r. 05.01.2018 r. Zarszyn
Riemer Ryszard 15.04.1952 r. 07.01.2018 r. Zarszyn
Kułak Edward Karol 04.11.1955 r. 11.01.2018 r. Posada Zarszyńska
Konik Józef 31.03.1956 r. 11.02.2018 r. Posada Zarszyńska
Wojtal Zbigniew Władysław 17.06.1958 r. 11.03.2018 r. Posada Zarszyńska
Kurpiel Stanisław 04.10.1916 r. 17.05.2018 r. Posada Zarszyńska
Skryp Mariusz 05.08.1972 r. 03.05.2018 r. Zarszyn
Żółkiewicz Maria Janina (Stachowicz) 02.12.1939 r. 25.05.2018 r. Zarszyn

Odeszli do wieczności:

Ochrzczeni zostali:

imię data urodzin data chrztu

Marcel Dominik 22.03.2017 r. 26.08.2017 r.
Jagoda 09.07.2017 r. 30.09.2017 r
Adela Anna 22.06.2017 r. 21.10.2017 r.
Karol 12.09.2017 r. 05.11.2017 r.
Marcel Henryk 10.07.2017 r. 18.11.2017 r.
Kacper 28.09.2017 r. 18.11.2017 r.
Kamil, Julia 04.10.2017 r. 25.11.2017 r.
Aleksandra 13.09.2017 r. 17.02.2018 r.
Jakub Stanisław 14.06.2017 r. 18.02.2018 r.
Milena Joanna 02.10.2017 r. 04.03.2018 r.
Klaudia Amanda 23.01.1996 r. 08.04.2018 r.
Aleksandra Joanna 25.02.2018 r. 22.04.2018 r.
Eliza Anna 29.03.2018 r. 29.04.2018 r.
Julia Matylda 13.02.2018 r. 19.05.2018 r.

data ślubu mężczyzna kobieta

26.08.2017 r. Mateusz  Sylwester PODKALICKI Martyna  Elżbieta MATUSZEK
23.09.2017 r. Tadeusz  Jan MARQUARDT Dorota  Joanna KONIECZNA
30.09.2017 r. Mateusz  Michał TUTAK Ewa  Agata WOJTAL
14.10.2017 r. Grzegorz KUZIAN Justyna  Helena KOMAŃSKA

KRONIKA PARAFIALNA

ks. Zdzisław Babiarz - proboszcz

Sakrament małżeństwa zawarli:
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D.D. Zyta, napisz kilka zdań
o sobie.

Z.B. Zabawne, jak pewne zdarze-
nia potrafią wracać! „Kilka zdań
o sobie” – o to samo półtora roku temu
poprosiła, reprezentująca wydawnic-
two MaMiKo, pani Apolonia Mali-
szewska. Poprosiła o to wówczas, kie-
dy mój tomik został już zaakceptowa-
ny do druku, czyli w zasadzie „co naj-
gorsze” było za mną. I tu się grubo
pomyli każdy, kto tak właśnie uważa,
bowiem napisanie kilku zdań o sobie
było (i ciągle jest) zadaniem po wielo-
kroć trudniejszym, niż złożenie wierszy
w tomik. Żaden z moich tekstów nie
doświadczył tylu tortur w postaci skre-
śleń, zgnieceń, poprawek i znów skre-
śleń. Czytałam cudze notki biograficz-
ne, aby się jakoś powzorować. Wszyst-
ko na nic! Autorzy pisali o sobie:

- laureat …(tu pojawiały się na-
zwy wygranych konkursów literac-
kich),

- absolwent …(tu zaś można było
przeczytać o ukończonych kierun-
kach, związanych głównie z literaturą,
a jeśli nie – to przynajmniej o udziale
w warsztatach literackich, prowadzo-
nych przez znanych i cenionych lite-
raturoznawców),

- obecnie zajmuje się … (tutaj
bardzo szeroki wachlarz ról społecz-
nych i cieszących się uznaniem funk-
cji i zawodów).

Teraz – kto mnie zna – już rozu-
mie, dlaczego napisanie o sobie było
tak trudnym wyzwaniem, że niewiele
brakowało, a zrezygnowałabym
z wydania książki.

To „kilka zdań o sobie” powinno

Zyta Bętkowska – osoba znana i nieznana
Gdybym w Zarszynie, Jaćmierzu lub Odrzechowej zapytała: Czy wiesz, kto to jest Zyta Bętkowska? zapewne nie

uzyskałabym w większości odpowiedzi twierdzących. Natomiast na tak zadane pytanie kilku mieszkańcom z Długiego,
uzyskałam następujące odpowiedzi: to nauczycielka z naszej szkoły ucząca dzieci kl. I-III, to Pani, która jest
wychowawczynią mojej córki, to nasza mieszkanka, córka Państwa Burych – również nauczycieli, pani Zyta
wydała jakąś książkę. Tak to prawda, ale mało kto wie, że Zyta Bętkowska pisze i publikuje wiersze. W 2017 r.
zdobyła pierwszą nagrodę w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza „Złoty Środek
Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2016 za publikację „Dwa chutory” wydaną przez Ma-
MiKo w Nowej Rudzie. Decyzję o takim wyborze spośród 72 tomów poezji podjęło jury w składzie: prof. dr hab.
Piotr Śliwiński, dr Jakub Kornhauser, Adam Wiedemann. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 kwietnia 2017 r.
w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.

Chcąc przybliżyć Czytelnikom „Głosu Zarszyna” Zytę Bętkowską, poprosiłam Ją o przygotowanie odpowiedzi na
kilka pytań. Umówiłyśmy się, że przedstawi je w formie pisemnej. I odpowiedziała …

Nagrodzona Zyta Bętkowska (www.bialafabryka.blogspot.com)

być wizytówką, zachęcać do lektury,
a napisanie, że jestem wiejską na-
uczanką (tak nazywają nas, nauczycieli
młodszych klas szkoły podstawowej)
– będzie antyreklamą, która raczej nie
zaprosi do lektury, bo co tam taka hy-
bryda oświatowa może stworzyć?

Uciekanie od problemów to nie
jest dobry sposób, dlatego wzięłam się
z bykiem za rogi i napisałam ową nie-
szczęsną notkę.

To było końcem 2016 roku, a po-
czątkiem 2017- w Kutnie na gali „Zło-
tego Środka Poezji” – znów to samo
polecenie: „Kilka zdań o sobie”. Tym
razem w wersji mówionej, na żywo,
na scenie, z wielkimi światłami reflek-
torów na oczach. Na szczęście by-
łam tak zestresowana, że nie mam
pojęcia, co powiedziałam, a spotkanie,
ku memu zadowoleniu, nie miało do-

kumentacji dźwiękowej. Ponieważ
wieszcz przestrzegał (a ja wierzę
wieszczom), przed strojeniem się
w pożółkłe laury, zamknęłam tamten
rozdział i spokojnie wróciłam do mo-
ich nauczankowych obowiązków.

Początek maja 2018 r. – pytanie
o notkę biograficzną (sic!) wróciło,
tym razem zadane przez Redakcję
„Głosu Zarszyna”.

Powiem tak: Jestem stąd. Kto
mnie zna, to mnie zna. Kto mnie nie
zna - kilka słów niczego nie zmieni.

D.D. Od kiedy piszesz wiersze,
gdzie je zamieszczałaś i kiedy zo-
stały one wydane?

Z.B. Nie wiem, od kiedy piszę
wiersze. „Internety” uważają, że ro-
bię to od 2004 r. Istotnie wtedy napi-
sałam pierwszy wiersz „do sieci”.
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Wcześniej jednak zdarzało mi się po-
pełniać różne „liryki”, w większości
jako teksty okolicznościowych piose-
nek, scenariuszy. Robiłam to od dziec-
ka i nie uważałam za twórczość. Upa-
trywałam w tej działalności raczej za-
bawę, może czasem rzemiosło, pracę.
Dlatego rzeczywiście mogę uznać
pierwsze „wklejenie” tekstu na stronę
portalu poetyckiego nieszuflada.pl za
początek mojej „drogi literackiej”;)

Nie pisałam wierszy po to, by
stworzyć z nich tomik. Robiłam to, by
nawiązać literacki dialog z innymi au-
torami. Tak działają portale poetyckie.
Jest ich w sieci sporo. Wówczas Nie-
szuflada była prężna i – imho – na
dobrym poziomie. Miała swoisty kli-
mat, który tworzyli jej użytkownicy
i moderatorzy. Pisałam tam anonimo-
wo, pod nickiem. Powoli najciekawsi
autorzy odchodzili z portalu, ponieważ
wydawali tomiki i „wyrastali z pia-
skownicy”. Spotykałam się z pytania-
mi, kiedy i ja „odłożę łopatkę” i złożę
swoją pierwszą książkę poetycką.
Odpowiadałam, że nigdy. Nie potrze-
bowałam tego – to raz, a dwa – nie
czułam się na siłach. Pewnego dnia –
ni stąd, ni zowąd – dojrzała we mnie
ta decyzja. W 50-te urodziny zosta-
łam poetycką debiutantką. Kurier
przywiózł mi wielkie pudło z pachną-
cymi farbą drukarską książkami. Po-
nad 100 egzemplarzy! To był bardzo
przyjemny, choć zupełnie nieprzydat-
ny prezent. Sądziłam wówczas, że
wystarczyłoby mi kilka sztuk dla naj-
bliższych przyjaciół i krewnych.

Myliłam się, ale miłe są takie po-
myłki?

D.D. Twój udział w kutnow-
skim konkursie, powód i rezultat
oraz ilość i tematyka wierszy
w Twoim tomiku.

Z.B. Wstyd się przyznać, ale
udział w konkursie był skutkiem mo-
jego niedokładnego czytania umowy
z wydawnictwem. Zupełnie nie inte-
resował mnie zapis, że zezwalam
Wydawnictwu „MaMiKo” na wysy-
łanie mojego tomiku na konkursy po-
etyckie. Nie sądziłam, że z tego pra-
wa skorzystają, bo i po co? Któregoś
dnia dostałam mail z informacją, że
Kutnowski Ośrodek Kultury prosi
o podpisanie zgody na przetwarzanie

danych osobowych, gdyż mój tom
„Dwa chutory” został wybrany debiu-
tem poetyckim roku. To mógł być żart,
dlatego zaczęłam przeszukiwać Inter-
net i byłam w ogromnym szoku.
Zresztą – nie tylko ja.

W tomiku zamieściłam ponad 60
wierszy. Czy najlepszych? Nieko-
niecznie. Kilka (moim zdaniem) nie-
złych wierszy nie trafiło na papier, gdyż
w jakiś sposób nie pasowały do kli-
matu książki. Jednocześnie są tam
wiersze słabsze, ale kompatybilne
z całością tematycznie i formalnie.

60 wierszy to trochę dużo na je-
den tomik, a w zasadzie jest to ilość
wystarczająca dokładnie na 2 książki
poetyckie. Dlaczego taką ilość
upchnęłam w jeden tytuł? Z dwóch
powodów. Primo – pochodzą mniej
więcej z podobnego okresu czasu,
mają spójną dykcję i tematykę. Secun-
do – to miał być jedyny tomik w moim
życiu i chciałam jak najwięcej wier-
szy „zmaterializować”.

D.D. Skąd w wierszach tema-
tyka łemkowska?

Z. B. Czy ja wiem? Równie do-
brze można zapytać, skąd tematyka
społeczna, religijna, muzyczna itp. Deli-
katne akcenty łemkowskie nie są w żad-
nym wypadku dominujące. A że są? Są.
Bo jestem stąd. W sumie tylko jeden
wiersz „Oikos” opowiada łemkowską
historię, inny ma w tytule słowo „chu-
tor”, które może sugerować łemkowski
charakter, ale nic poza tym.

D.D. Czy, jako nagrodzona,
masz teraz propozycje od wydaw-
ców?

Z. B. Propozycji nie mam. To tak
nie działa. Każdego roku w Polsce
wydaje się sporo książek poetyckich,
a już samych debiutów kilkadziesiąt.
Wydanie jednego tytułu, na dodatek
w późnym wieku, to za mało, aby być
rozchwytywanym przez wydawnic-
twa, których przecież głównym celem
jest zysk, a przynajmniej – brak strat.
Owszem, są na rynku wydawnictwa
– fundacje, ale promują one lokalnych
twórców (np. ośrodek wrocławski,
poznański, łódzki, warszawski). Na
naszym terenie chyba takich nie ma.
Na dodatek tego rodzaju wydawnic-
twa bardzo ingerują w całość publi-

kacji, co nie zawsze podoba się auto-
rom.

Podejrzewam jednak, że wzmian-
ka w notce biograficznej o sukcesie
mogłaby ułatwić ewentualną realiza-
cję kolejnych wydań.

Nie wiem, czy to będzie „na te-
mat”, ale dzięki nagrodzie miałam
przyjemność być jurorką w interneto-
wym konkursie poetyckim na „Wiersz
Wiejski”. Otrzymuję też czasem za-
proszenia na spotkania np. z uczniami
szkół podstawowych czy członkami
stowarzyszeń. Niechętnie jednak się
na nie zgadzam, gdyż źle się czuję
w takiej roli. Podobnie zresztą jak
w roli uczestnika wywiadu ?

D.D. Jak odbierane są Twoje
wiersze?

Z.B. To pytanie należałoby raczej
zadać czytelnikom. W Internecie moż-
na przeczytać dwie profesjonalne recen-
zje: „Poboczność i przeszłość” Andrze-
ja Lesera (na stronie wydawnictwa)
oraz „Abrakadabry, kierat i kurdybanek”
Krzysztofa Kleszcza (na blogu poetyc-
kim „Biała Fabryka”). To dojrzały od-
biór ludzi zajmujących się od lat poezją
i bardzo te opinie sobie cenię.

Zacni jurorzy z Kutna: literaturo-
znawca - profesor Piotr Śliwiński,
poeta i literaturoznawca – dr Jakub
Kornhauser oraz poeta - Adam Wie-
demann – to także osoby, które bar-
dzo pozytywnie wypowiedziały się
o moich wierszach. Wielką niespo-
dzianką i radością był dla mnie fakt,
że prof. Śliwiński czytał i omawiał
wiersze z tomu „Dwa chutory” (po-
chlebnie się o nich wypowiadając) ze
studentami literaturoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Natomiast jeśli chodzi o odbiór
wśród czytelników z mojego środowi-
ska – nie jest już tak różowo. Ow-
szem, kilku, może nawet kilkunastu
osobom, tomik się podoba, deklarują,
że znajdują przyjemność w jego lek-
turze. Zdecydowana większość mówi
wprost, że wierszy nie rozumie, do-
dając na pociechę, że nie tylko moich,
ale ogólnie – współczesnych. Myślę,
że dzieje się to za sprawą przyzwy-
czajeń, które tkwią w nas od czasów
szkolnych. Uczono nas tzw. analizy
wiersza, która miała za zadanie odga-
dywanie „co autor miał na myśli”. Ta-
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kie podejście do poezji rzeczywiście
może stawiać czytelnika moich tek-
stów w trudnej sytuacji. Równie cięż-
ko będzie osobie, która czyta „Dwa
chutory” literalnie.

Jak więc odnaleźć się w strofach
moich wierszy?

Miłośnicy prozy znają zapewne
powieść „Cień wiatru” Carlosa

OIKOS 

W izbie, w sieni, w komorze połemkowskiej chyży
obora. Nad żłobami wiszą, jak ikony,
pochylone drabiny. Pomyłuj Hospody!,
że w alkierzu sąsieki, że w plewniku grzyby

schną. Popielą się z rzadka spasane caryny,
z porzuconych czuchanii - straszydła na wrony.
Przez wysokie porohy popętane krowy
z trudem wchodzą do nowej, choć starej sadyby.

Na zachacie pozostał kot, a może wrócił,
bo przecież dom to miejsce, gdzie zwykle się wraca.
Jemu jabłoń eleusa ektenię zanuci,

krzywy buk pankreator wyszumi kondakia.
A czasem, gdy wiatr jojka nad grobami ludzi,
lichy dach złata gontem Maryja Oranta.

Czas marszu plenia

Płasko, higienicznie i cicho. Szpitalny stelaż
przywarł do pleców, więc leżysz, niczym pociec
na pordzewiałej siatce do suszenia grzybów.
W oliwkowych rurkach flaneli zagnieździły się
strzałki i piszczele. Paznokcie - czarne główki
bladych larw, uwięzionych w kanalikach plechy.

Balum-balum, po monitorze skacze jasna plamka,
jakby ktoś animował tu odcinki La Linea. Wąż
uformował się z chwil i pełznie. 

R. Zafóna. Pochodzą z niej takie zna-
mienne słowa: „Książki są lustrem: wi-
dzisz w nich tylko to, co już masz
w sobie.” Dlatego proponuję nie szu-
kać moich znaczeń, ale swoje własne.
Nie iść moją drogą, ale własną. Wier-
sze są tylko bodźcami, zaproszeniami
do medytacji. I – jak to z zaproszeniami
bywa – jedne nam się spodobają, inne
– nie, na jedne odpowiemy, na inne nie.

Pacific 231

Ogródek za szarym płotem, goździki,
floksy i cynie. Kociak tarmosi powązkę,
a słońce, jak splątany starzec, sączy
ciepłe kropelki wody z oselnicy.

I cisza. Powinnaś być w tym ogrodzie,
kraciastą chłopką zahaczać o brzeg balijki,
karcić kota, siadać na brzegu studni
albo przykucać w grządkach rabarbaru.

Po co ci dano wiarę w swój czas, swoją kolej?
W sztucznym marmurze siewnik lśni jak Bösendorfer,
zgrzyta, wlecze prychanie, wisk metalu.
Prycha i zgrzyta. Wlecze wizg. W niepamięć.

Menu z Szuberem

Zanosi się na deszcz. W Czarnym Kogucie tłoczno
od ciszy. Błotnisty gulasz wsiąka w tarte placki,
jakby chciały być blisko - odyniec i kartoflisko.

Spomiędzy szkła i gliny wyszpertuję tomik.
Skrzypi pod palcami kredowany papier.
Połonina powleczona kaolinem płonie,
spogląda nierukotwornyj spas spod kredy
i lepiszcza, pachnie prowincja.

Zanosi się na deszcz. W Czarnym Kogucie mroczno
od słowa. Rodzę się znowu tam, gdzie brunatne
niedźwiedzie nawarzyły piwa. Jestem szczęśliwa.

Zachęcając Państwa do zapoznania się z wierszami
Zyty Bętkowskiej z tomiku „Dwa chutory” zapraszam
do odwiedzenia biblioteki w Zarszynie.

                                                                                                                                              D.D.

Nic nie szkodzi. Ja na przykład nie
lubię czytać pism urzędowych, ale nie
znaczy to, że urzędnik je źle zredago-
wał. Zwyczajnie nie jesteśmy dla sie-
bie stworzeni. Doskonale rozumiem
więc tych, którym z moją poezją nie
po drodze. Konstruktywną krytykę
również chętnie przyjmuję.

D.D. Dziękuję bardzo za wypo-
wiedź.

A oto przykład twórczości Zyty Bętkowskiej.
Wybrane wiersze pochodzą z tomiku „Dwa chutory”:



G³os Zarszyna  23

Dzień dobry. Jakiś czas temu za-
mieszczaliśmy obszerną informa-
cję w naszej lokalnej gazecie
o pańskich podniebnych wyczy-
nach, latał Pan wtedy na paralot-
ni. Nie tak dawno zauważyłam
czerwony  samolocik, który zgrab-
nie mknął w przestworzach. Do-
wiedziałam się, że to właśnie Pan
jest sprawcą tych podniebnych lo-
tów. Skąd  wzięła się taka nieco-
dzienna pasja i pragnienie coraz
wyższego i szybszego latania?

Pasja latania ciągnęła się za mną
od dzieciństwa. Ciągłe sny o lataniu
spełniły się gdy zacząłem latać na pa-
ralotni. Przez jakiś czas praca zawo- Emil Zawiślan z synem w samolocie AEROPRAKT A22 (fot. ze zb. wł.)

PODNIEBNE SZYBOWANIE 
Krótka rozmowa z mieszkańcem Nowosielec, panem Emilem Zawiślanem

dowa nie pozwalała mi na zakup sa-
molotu i rozwiniecie tej pasji ponieważ
samolot jest dość kosztowny. Po la-
tach spotkałem na swojej drodze zna-
jomych, którzy uświadomili mnie, że
i w moim wieku można zrobić upraw-
nienia. Chcąc latać samolotem lekkim
trzeba odbyć zajęcia teoretyczne
i praktyczne, które trwają około pół
roku i kończą się egzaminem. Pomyśl-
nie zdałem egzamin sprawiłem sobie
prezent na 60 urodziny. Samolot, któ-
ry posiadam jest produkcji ukraińskiej
– jest to AEROPRAKT A22 z silni-
kiem 100 KM zużywający ok. 15 l
paliwa (benzyny) na 1 h lotu z pręd-
kością średnią 135 km/h.

Latamy na wysokości od 300 do
2000 m. Samolot hangarowany jest
w Starej Wsi  koło Brzozowa, gdzie
znajduje się lądowisko. Tam garażo-
wanych jest 10 samolotów. Średni za-
sięg tego typu samolotów wynosi ok.
600 km. Lądowisk jest dużo, wystar-
czy wyznaczyć trasę i lecimy… La-
tamy w zasięgu 300 km.

Każdy lot jest dla mnie przyjemno-
ścią – odpoczywam podczas lotu, lu-
bię podziwiać z góry nasze piękne,
rodzime krajobrazy, Moja rodzina nie
ogranicza mnie w realizowaniu mojej
pasji, a raczej wspiera. Wiele czasu
w powietrzu spędza ze mną mój syn.

Rozmawiała M.K.



24   G³os Zarszyna

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE
- II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

K A L E J D O S K O P   S Z K O L N Y

PRZEGLĄD SZKOLNYCH TALENTÓW - 2018
21 marca 2018r., zgodnie z tradycją, w Szkole Pod-

stawowej w Zarszynie odbyła się kolejna edycja imprezy
o charakterze rozrywkowym: Pokaz Talentów. Organiza-
torem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski. Chętni
uczniowie zaprezentowali swoje uzdolnienia wokalne, re-
cytatorskie, taneczne, instrumentalne, lingwistyczne, kon-
struktorskie, plastyczne… Uczestnicy solidnie przygoto-
wali się do zaprezentowania swoich pasji, osiągnięć, ta-
lentów. Popisy dzieci spotkały się z żywiołowym i sponta-
nicznym odbiorem licznej widowni.

Przed szkolną publicznością wystąpili:
Julita Haduch z kl. VI (sztuka animacji),
Paweł Czyż z kl. 2b (rapowanie),
Jan Wroniak z kl. 3b (przedstawienie hobby - pszcze-

larstwo),
Piotr Janik i Paweł Naparła z kl. 3b (prezentacja po-

jazdu na wodę, nagrodzonego I miejscem w III Wojewódz-
kim Turnieju Pojazdów zasilanych wodą),

Klaudia Miazga, Ola Sikorowicz, Jan Wroniak, Wik-
toria Kurc, Adrian Ostrowski - kl. 3b (akompaniament) –
piosenka „Alleluja”,

Wiktoria Grygiel, Wiktoria Kłak, Marlena Bajger, Mar-
tyna Bajger, Karolina Skopińska, Katarzyna Gac kl.3, Ga-
brysia Maciaszek (kl. 2b) – piosenka „Przyjdzie taki dzień”,

Oliwia Czupiej z kl. VI – shuffle dance,
Piotr Tarnawski z kl. 3a – opowiadanie dowcipów,
Aneta Wielgosz – gra na keyboardzie (wiązanka me-

lodii),
Adrian Ostrowski – gra na organach, kompozycja J. S.

Bacha, własnego utworu muzycznego, melodii z „Titanica”,
Oddział przedszkolny:
Julia Buczek, Aleksandra Buczek, Zofia Szaro, Olga

Trelewicz, Emilia Rysz, Filip Pufka, Natalia Małek, Anna
Betlej (wiersze i piosenki) oraz zespół taneczny Pani M.
Gibczyńskiej,

Klasa I:
Zuzanna Olearczyk, Melania Semenowicz, Gabriel

Komański, Maria Komańska, Maja Stapińska, Natasza
Folcik, Jagoda Toczek (piosenki, gra na perkusji i keybo-
ardzie),

Klasa II:
Oliwia Kwiatkowska, Julia Kielar, Nikola Komańska,

Tomasz Małek (wiersze i lepienie z plasteliny),
Klasa III:
Maja Betlej, Damian Broda (piosenka i gra na gitarze,)
Klasa IV:
Amelia Komańska, Emilia Rysz, Julian Semenowicz, Se-

weryn Dziurkowski (wiersz, taniec i gra na instrumentach).

POKAZ TALENTÓW W OBIEKTYWIE
–źródło: strona internetowa szkoły

NIE TYLKO SZKIEŁKO I OKO…
26.04.2018, w związku z przypadającymi 22 kwietnia

Międzynarodowymi Obchodami Dnia Ziemi uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zarszynie, podzieleni na 4 grupy
wiekowe, uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przyrody, na
którą składały się eksperymenty z fizyki, chemii, geogra-
fii, biologii i matematyki. W sali gimnastycznej wydzielono
specjalne przestrzenie edukacyjne - mini laboratoria spe-
cjalistyczne, w których zgromadzono potrzebne do doświad-
czeń urządzenia np. elektroskop, wahadło i maszynę elek-
trostatyczną, pompę próżniową, półkule magdeburskie, mi-
kroskopy, szkielet człowieka, skały, modele związków che-
micznych, odczynniki, palnik, bryły Platona, tangramy i inne
pomoce dydaktyczne. W roli laborantów fizyków wystą-
pili  uczniowie klas III: Aleksandra Sikorowicz, Angelika
Stabryła, Klaudia Miazga, Krzysztof Stączek, Piotr Janik,
Paweł Naparła, Szymon Niemiec, Szymon Folta, którzy
pod okiem p. Leona Szałankiewicza zademonstrowali do-
świadczenia z elektrostatyki, hydrostatyki i aerostatyki.
M.in zaprezentowali wzajemne oddziaływania ciał - przy-
ciągania i odpychania - na przykładzie balonów, pokazali
przy pomocy maszyny elektrostatycznej powstanie pioru-
na, doświadczalnie wyjaśnili prawo Pascala i Archimede-
sa. Zaprezentowano  również pojazdy - projekty własne
uczniów- zasilane energią potencjalną wody. Asystenci
p. Katarzyny Michnowicz, uczniowie klasy III a: Klaudia
Piaskowy, Katarzyna Gac i Patryk Połdiak umożliwili
uczestnikom lekcji obserwację mikroskopową krwi czło-
wieka, przybliżyli budowę szkieletu oraz anatomii człowie-
ka. Propagowaniu nauki z zakresu biologii służyła również
wystawa przedstawiająca okazy ze zbioru p. Witolda
Knurka współpracującego z Instytutem Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN. Przedstawiała ona zęby, cios
i kość udową mamuta oraz część zęba megalodona tj. pre-
historycznego rekina, największego ze wszystkich znanych
ryb drapieżnych, który żył 19.9 -2,6 mln lat temu. W celu
przybliżenia prezentowanych   okazów, grupa wyświetliła
odbiorcom film o mamutach, dostosowany do ich wieku.
Pod okiem p. Renaty Kasperkowicz - Ziemiańskiej, ucznio-
wie klas II: Emilia Kot, Oliwia Krawczyk, Kacper Górec-
ki, Grzegorz i Łukasz Zgłobiccy, zaprezentowali ciekawe
eksperymenty. Przybliżyli proces sedymentacji i metamor-
fizmu skał, pokazali jak rozpoznać skałę wapienną wśród
innych skał. Zademonstrowali wybuch wulkanu, przed-
stawili jego skutki. Zachęcili najmłodszych uczniów do
zrobienia tęczy w szklance. Objaśnili jak samemu zrobić
prosty kompas oraz pokazali sposoby na wyznaczenie
w terenie kierunku północnego bez użycia kompasu.
W roli laborantów chemików wystąpiły uczennice klas III:
Karolina Skopińska, Klaudia Miazga, Martyna Bajger. Po-
kazały one, że jedną z najczęstszych metod badania
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Postaw na słońce
W roku szkolnym 2017/2018 nasze gimnazjum wzięło udział

w 4 edycji konkursu „Postaw na Słońce”.  Spośród społecz-
ności szkolnej wybraliśmy 7 uczniów, którzy utworzyli zespół
reprezentujący naszą szkołę.  Są to: Klaudia Miazga, Alek-
sandra Sikorowicz, Sandra Łagosz, Katarzyna Rygiel, Krzysz-
tof Stączek, Piotr Janik i Krystian Piaskowy.  Od września nasi
uczniowie prężnie pracują, nad realizowaniem projektu i sze-
rzeniem wiedzy w tym temacie. 

Celem projektu jest upowszechnienie wśród naszej społecz-
ności lokalnej wiedzy na temat korzyści środowiskowych i eko-
nomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Klaudia Miazga

UŚMIECH  WIOSNY
Gdy mrok zapadnie, tysiące gwiazd na niebie lśni,
Wśród nich się księżyc uśmiecha.
Promyk księżyca puka do drzwi,
Jedyna tej chwili pociecha.
A gdy się budzi dzień, za horyzontem znika noc,
Słońce promieniami otula twarz i daje siłę i moc.
Budzą się do życia i kwiaty i drzewa
A kiedy wiosna nadchodzi, przyroda budzi się ze snu
Słowik zachwyca swym trelem,
ukryty gdzieś w krzaku bzu.
Wiosenny wiatr dziewczęce włosy rozwiewa.
O poranku mgła unosi się ku niebu,
Kaczeńce się uśmiechają na ruczaju brzegu.
Przebiśniegi i sasanki, fiołki i pierwiosnki
Tworzą dywan kolorowy. To ozdoba wiosny.
A Twoim sercu jak cudny sen poranny maj zakwita.
Sercem unosisz się w górę-
Niebo błękitne cię wita
I pragniesz dotknąć gwiazd.
I Boga chciałbyś tam spotykać,
Być tam wysoko w obłokach, dłonią gwiazd dotykać.
Chciałbyś zamieszkać na samych gór szczycie,
Wieźć tam bez żadnych trosk
Szczęśliwe, beztroskie życie.
Świat się kręci dookoła, a czas płynie jak rzeka.
Więc zrób jeszcze coś dobrego, bo czas ucieka,
Bo cały świat pięknieje, a życie swój urok ma.
Jeśli zrobisz komuś przysługę,
Ona ci radość da.
Lecz może spełniły się Twoje marzenia?
I wcale nie jest ci źle!
Gdy nie zmarnujesz żadnej chwili,
Masz radość w duszy i żyć ci się chce

 Irena Piotrowska, Sanok

w laboratoriach jest analiza chemiczna. Przeprowadziły wie-
le różnych  reakcji używając m.in. fenoloftaleiny, kwasu azo-
towego, badały właściwości magnezu, przybliżyły historię my-
dła oraz dokonania grupy pracującej w ramach projektu „Po-
staw na Słońce'”. Nad pracą laborantek czuwała p. Lucyna
Gburyk. Zainteresować  uczniów na nowo matematyką sta-
rały się uczennice kl.II: Emilia Kot i Oliwia Krawczyk - asy-
stentki p. Zofii Koniecznej. Zgromadzone bryły Platona, czyli
wielościany foremne, tak jak kiedyś poruszały wyobraźnię
myślicieli i filozofów, teraz miały zadziałać na wyobraźnię
uczniów, którzy odkrywali również własności figur przestrzen-
nych przy pomocy okularów 3D. Udostępniono uczniom grę
tangram - chińską łamigłówkę znaną od ok. 3000 lat, której
celem było ułożenie przedstawionych figur  - wzorów z do-
stępnych siedmiu części tangramu, tak by  je wszystkie wy-
korzystać.  Uczniowie - uczestniczący w tym dniu w tej nie-
typowej lekcji przyrody, z wielką uwagą przyglądali się jej
„wystrzałowym” epizodom. Pytali, z zachwytem obserwo-
wali eksperymenty i z zainteresowaniem podziwiali kolejne
kąciki edukacyjne. Celem nadrzędnym zajęć było rozbudze-
nie zainteresowania zjawiskami i procesami zachodzącymi
w środowisku przyrodniczym, poprzez eksperymentowanie
z żywiołami: wodą, powietrzem, ogniem i ziemią.

R.K.-Z.
Wizyta Arcybiskupa Adama Szala w SP w Zarszynie, 29.05.2018 r.
(fot. ze zb. SP w Zarszynie)
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Rozważania i przemyślenia są
odpowiedzią na wydarzenia otaczają-
cej rzeczywistości. A o czym tu roz-
ważać, jak nic się nie dzieje? – takie
pytanie wydaje się być niedorzeczne,
gdy jesteśmy zasypywani zewsząd
masą rozmaitych informacji. Lecz
właśnie taka ich obfitość powoduje, iż
każda pojedyncza z tych informacji
staje się mniej znacząca, po prostu
uodparniamy się na nie, przestajemy
reagować. Jest to zjawisko bardzo
subiektywne i osobnicze – każdy z nas
ma inną wrażliwość i oceniając świat
według własnych wartości, na niektóre
zjawiska zwraca więcej uwagi, a na
inne – wcale. Wielokrotnie pomysły
o charakterze refleksji nasuwają się
spontaniczne w reakcji na doniesienia
medialne, czy to o jakichś wydarze-
niach, czy podane w formie ciekawo-
stek. Z niepokojem jednak stwierdzam,
iż coraz trudniej jest dostrzec coś war-
tościowego w tym zalewie danych,
a tym bardziej z pożytkiem przetwo-
rzyć to tak, by w kontaktach z innymi
wykorzystać te informacje pragma-
tycznie – poszerzając horyzonty współ-
rozmówcy i budując własny autorytet
wiedzy. W tym kontekście, jak zwykle,
niełatwo jest znaleźć temat, który zain-
teresuje wielu a zarazem pozwoli prze-
kazać pożyteczne informacje wspoma-
gające codzienne zmaganie się z tru-
dami egzystencji (stanowiącymi, co
chcę wyraźnie podkreślić, jedynie cześć
naszego życia – równoległą jego atrak-
cyjności i przyjemności).

Na tle piramidy Słońca

Świątynia Matki Bożej z Guadalupe

O LENISTWIE

Łącząc te wątki postanowiłem
podzielić się rozważaniami o lenistwie.
Nieraz się słyszy od ludzi, że są leni-
wi, i to ich niepokoi. Wielu podobnych
skarg wysłuchuję w rozmowach
z pacjentami, lecz dążąc zgodnie z wła-
snymi przekonaniami i przyzwyczaje-
niami do sprecyzowania przekazu, sta-
wiam w wątpliwość zasadność uży-
wania takiego pojęcia w odniesieniu
do stanów apatii, zniechęcenia, kłopo-
tów z motywacją i mobilizacją. Zaj-
rzałem bowiem - słysząc po raz kolej-
ny o lenistwie od współrozmówcy -
do wikipedii i trafiłem na definicję,
według której jest to zaniechanie dzia-
łania, czy aktywności sprawiającej
satysfakcję, a więc będące zaprze-
czeniem cierpienia. Nie podejmuję się

wzorem wielkich filozofów uzmysła-
wiać Szanownemu Czytelnikowi sen-
su używanych sformułowań, gdyż nie
mam do tego ani prawa ani kompe-
tencji, apelując jedynie do uczenia się
właściwego określania tego, co czuje-
my – iluż nieporozumień dałoby się
uniknąć wówczas. Nie potrafimy, nie-
stety, precyzyjnie przekazywać tego, co
jest związane z emocjami. A będzie -
jak przypuszczam, obserwując coraz
większy zanik międzyludzkich kontak-
tów bezpośrednich - coraz gorzej. Trze-
ba więc dzielić się wrażeniami i emo-
cjami. Dzieci już od urodzenia uczmy
ich określania i nazywania.

Wrażeniami z kolejnej, odległej
eskapady chciałem się również po-
dzielić rozpoczynając pisanie tego tek-
stu (pamiętając o planach utworzenia
stałej rubryki podróżniczej w GZ), lecz
złapałem się na tym, że temat zamie-
rzony wcale nie musi być atrakcyjny
a ja również mogę mieć problemy
z emocjonalnym przekazem doświad-
czeń. Żeby były emocje, podzielę się
ogromną radością graniczącą z eufo-
rią, że wróciłem. Tyle że ta radość
została wzbudzona dopiero po pew-
nym czasie, gdy w mediach usłysza-
łem o okrutnym morderstwie studen-
tów w rzekomych porachunkach ma-
fijnych i 25 tysiącach morderstw
w roku minionym. Tak, wrócim z Mek-
syku, kraju egzotycznego i atrakcyj-
nego turystycznie - choć tradycyjnie
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LUTY
Posterunek  Policji w Besku

wszczął dochodzenie w sprawie do-
konania  włamania do wolnostojące-
go garażu – blaszaka, w miejscowo-
ści Bażanówka.i kradzieży akumula-
tora do motocykla. Przestępstwo
z art.279§1kk.

Posterunek  Policji w Besku
wszczął dochodzenie w sprawie do-
konania przywłaszczenia  telefonu ko-
mórkowego w miejscowości Nowo-
sielce. Przestępstwo z  art.284§3kk.

Posterunek  Policji w Besku
wszczął dochodzenie w sprawie kie-
rowania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości w miejscowo-
ści Nowosielce. U zatrzymanego
funkcjonariusze KPP Sanok stwier-
dzili 0,84 mg/l alkoholu. Przestępstwo
z art. 178 §1kk.

Posterunek  Policji w Besku
wszczął dochodzenie w sprawie kie-
rowania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości w miejscowo-
ści Nowosielce. U zatrzymanego

w związku z naukowym celem wy-
jazdu ilość obejrzanych atrakcji nie
była imponująca. Szczerze mówiąc,
wątpliwym staje się przekaz wrażeń
podróżniczych na łamach tego perio-
dyku, biorąc pod uwagę ogrom pro-
gramów telewizyjnych prowadzonych
przez tak wybitnych mistrzów relacji
jak Cejrowski czy Makłowicz. Nie-
mniej, paroma refleksjami, myślę,
mógłbym się podzielić, zwłaszcza że,
jak przedstawia te klimaty wspomnia-
ny wyżej Wojciech Cejrowski, leni-
stwo jest jak najbardziej naturalne dla
tego obszaru geograficznego. I to
wbrew danym o najdłuższym na świe-
cie czasie pracy - w Meksyku wła-
śnie. Tyle, że Meksykanie tak inten-
sywnie jak Polacy nie pracują. Ale
miało być o refleksjach… Ogromny
kraj, z bogatą historią i kulturą – każ-
dy znajdzie tu dla siebie wiele cieka-
wego. Pomimo krótkiego czasu poby-
tu, mogłem zatem podziwiać architek-
turę Mexico City łączącą najlepsze

wzorce sztuki europejskiej z klimata-
mi nawiązującymi do specyfiki sej-
smicznej tych terenów. Przeważnie
niska zabudowa ograniczająca następ-
stwa licznych trzęsień ziemi powodu-
je, że poruszanie się po tym  ponad
20-milionowym mieście zajmuje mnó-
stwo czasu. Więc po co się śpieszyć,
skoro i tak się nie zdąży? Wielopasmo-
we ulice są totalnie zakorkowane, ale
za to spacerując można podziwiać
wielobarwne indiańskie stroje i różno-
rodność leniwie i powoli snujących się
ulicami tłumów – tubylców i licznych
turystów. Szczerze mówić, przyzwy-
czajony do pospiechu, dopiero po paru
dniach poczułem tę atmosferę spoko-
ju i wolnego tempa życia.

Dla miłośników sztuki ogromną
atrakcją będzie m.in. dom - muzeum
Fridy Kahlo w kolejce do którego nie-
którzy spędzali wiele godzin. Na pew-
no podobne wrażenie wywoła prze-
bogata kultura Majów i Azteków, po-
znawanie której należałoby zacząć na

długo przed udaniem się do Meksyku,
by ją zrozumieć i nie być zaskoczo-
nym poziomem rozwoju tych cywili-
zacji wyprzedzających znacznie euro-
pejską. Wielka frajdą było wejście na
piramidy, co się okazało wcale nie tak
przerażające, gdy na te potężne bu-
dowle patrzyło się z dołu. Oczywiście,
niesamowitym przeżyciem dla
wszystkich a nie tylko osób wierzą-
cych była wizyta w sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe. Atmosfera tego
miejsca przesiąknięta jest rzeczywi-
stym zaangażowaniem i duchowym
uniesieniem licznych pielgrzymów (tu
delikatnie rzucam kamyczek w kierun-
ku Fatimy, gdzie nie ma podobnego
klimatu). Przyznam szczerze, że do-
piero po pewnym czasie od powrotu,
przeglądając spokojnie wykonane
zdjęcia, szczerze zachwyciłem się
Meksykiem. To wyjątkowe miejsce,
ale trzeba poznawać otoczenie i na-
pajać się nim spokojnie, powoli, po
meksykańsku…

A.K.

Z policyjnego notesu
Wykaz przestępstw popełnionych na terenie działania Posterunku Policji w Besku
w okresie od lutego 2018 r. do maja 2018 r. na terenie Gminy Zarszyn.

funkcjonariusze KPP Sanok stwierdzi-
li 0,36 mg/l alkoholu. Przestępstwo
z art. 178 §1kk.

Posterunek  Policji w Besku
wszczął dochodzenie w sprawie kie-
rowania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości w miejscowo-
ści Nowosielce. U zatrzymanego
funkcjonariusze KPP Sanok stwierdzi-
li 0,31 mg/l alkoholu. Przestępstwo
z art. 178 §1kk.

MARZEC
Posterunek  Policji w Besku

wszczął dochodzenie w sprawie
wprowadzenia w błąd i doprowadze-
nia mieszkańca Bażanówki do nieko-
rzystnego rozporządzania własnym
mieniem podczas sporządzania umo-
wy z osobą przedstawiającą się za
przedstawiciela firmy telekomunika-
cyjnej. Przestępstwo z art. 286 §1kk.

KWIECIEŃ
Posterunek  Policji w Besku

wszczął dochodzenie w sprawie kie-

rowania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości w miejscowo-
ści Zarszyn. U zatrzymanego funkcjo-
nariusze KPP Sanok stwierdzili 0,57
mg/l alkoholu. Przestępstwo z art. 178
§1kk.

Posterunek  Policji w Besku
wszczął dochodzenie w sprawie kie-
rowania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości w miejscowo-
ści Odrzechowa. U zatrzymanego
funkcjonariusze KPP Sanok stwierdzi-
li 1,25 mg/l alkoholu. Przestępstwo
z art. 178 §1kk.

Ponadto, w minionym okresie
funkcjonariusze PP Besko, dokonali
wszczęcia 29 postępowań dotyczą-
cych alimentacji z art. 209§1kk.

Dodatkowo, w 10 postępowaniach
sprawdzających odmówiono wszczę-
cia dochodzeń, gdyż nie stwierdzono
przestępstw o jakich byli zawiadamiani.

Kierownik posterunku
Policji w Besku

asp. sztab. Marian Stapiński
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„Metamorfoza”
Kolejne święta
z bicza trzask
świat się na chwilę
zarumienił
i oddech wstrzymał
zawstydzony cynik
gdy poruszony
przed nędzną szopką
na kolana padł
a łza jak gwiazda
na twarzy mu rozbłysła
jak tamta- betlejemska
i cynik przepadł
na te krótką chwilę
nim łzę rękawem wytarł

Gdy Cię dotykam
gra muzyka
i dźwięczy kryształ
i wiem że tęsknił będę
nieszczęśliwy
w koniuszkach palców
pamięć przetrwa
natrętnych świateł
refleks złoty
na Twym bezwstydzie
skórę liże
tak karkołomnie niemożliwy...

uczyłaś mnie siebie
w pośpiechu
jakbyśmy już wyrośli
z czasu danego nam
 na miłość

„Przypowieść”
Psy szczekają całkiem zajadle
czerwień odsłoniętych dziąseł
płoszy dzień
tak dobrodusznie szczęśliwy
chęć dialogu
z moją prowokująco
tchórzliwą łydką
wypisana na mordach
już nie proszą
skamląc pod drzwiami
o resztki
chcą krwi
.

„Epitafia”
Piwko Roman
urodził się, żył
i... umarł
tak z cicha
zwyczajnie był
i nikt nie pamięta
nie stworzył żadnego imperium
niczego nie namalował
nic nie napisał
nawet nie wiem
czy umiał pisać
ale dla śmierci
to żadna różnica

Zamyślamy się
tak dramatycznie niedorośli
nad życiem
jak dzieci nad drzewem
co takie ogromne
a nie widać
jak rośnie
.

„Zakochanie”
Dotknął jej ust
oszalałych na punkcie
mówienia
jak bardzo
niebieskie są sny
gdy kocha się z nim
a później
zasypia wpatrzona w niebo

ona
słucha bicia jego serca
tylko dla niej
jak przestraszony zając
pod miedzą

                                Wojciech Podkulski
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Czytając bez zrozumienia teksty, prawie zawsze, su-
biektywnie interpretujemy ich treści na swoją korzyść lub
lekceważymy je. Takie zjawisko podprawione egocentry-
zmem, często steruje naszymi poczynaniami, ustala nasze
zachowania w stosunku do otaczających nas ludzi… Zja-
wisko takie, będzie miało prawie zawsze charakter konflik-
togenny. Dotyczyć to może nie tylko relacji w stosunku do
obcych nam ludzi, ale nawet do najbliższych nam osób.

W procesie wychowywania młodego człowieka, na
który składa się między innymi kształtowanie jego wrażli-
wości umożliwiającej mu na układanie pozytywnych rela-
cji z innymi ludźmi, należy też zwrócić uwagę na rozwój
jego dojrzałości emocjonalnej. Owa dojrzałość emocjonalna
powinna kształtować się razem z odpowiedzialnością za
swoje postępowania. Pan Freud określiłby ten proces pro-
cesem rodzenia się instynktów np. ojcowskiego i matczy-
nego. Powiedziałby, że instynkt ojcowski rodzi się troszecz-
kę później niż matczyny. Poezja mówi o tym zjawisku, że
rodzi ono wielką radość i dumę z bycia w rodzinie. Wtedy
własne JA musi być zastąpione pojęciem MY. Jak to
w życiu bywa, wypowiadamy czasem opinie o innych bez
pełnego zrozumienia cytatu rozpoczynającego to rozwa-
żanie. Opinie te mogą mieć jeszcze jakieś ukryte intencje,
których spełnienie – jesteśmy tego pewni - przyniesie nam
radość lub rozczarowanie. Ludzka natura jest ułomna
i ma podobno dwa oblicza - dobre i złe. Wszelkie poczy-
nania - dobrze by było – powinny wspierać w człowieku
istnienie poczucia dobra po to, aby czynienie dobra dla
innych ludzi przynosiło człowiekowi radość, po to również
aby owa radość pozwalała nam dojrzeć w drugim czło-
wieku bliźniego swego. Często ludzie bez względu na ich
status społeczny zastanawiają się nad sensem życia. Swo-
jego życia. Chyba nikt do tego czasu nie zdefiniował tego
pojęcia tak aby owa definicja mogła uspokoić wszystkie
indywidualne niepokoje. Sens życia poszukiwany jest przez
cały czas naszego trwania ale w zasadzie nie jest określo-
ny jako COŚ, co by mogło uspokoić nasze JA w momen-
cie – hipotetycznie - odnalezienia go. Należy zdać sobie
z tego sprawę, że „wszystko ma swój czas i jest wyznaczona
godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3.1). Myśl tę
można odebrać wielotorowo. Po pierwsze należy przyjąć
z pokorą, że również i życie płynie i w związku z tym nie róbmy
głupca z siebie z tym sowim afiszowaniem się, bo nie jesteśmy
ponad NIC. I znowu Koh 4.6: „…taka postawa niesie pokój
zaś lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw
 i pogoń za wiatrem”. A starzy ludzie mówili: „Uczciwe życie
pędzone w zgodzie razem z innymi daje nasycenie spokojem
tak, jak obfita jużyna”. Uśmiechasz się do każdego i każdy do
ciebie się uśmiecha.

Po drugie – w następne etapy życia powinno się wcho-
dzić emocjonalnie przygotowanym. Jeśli sensem życia,
z jego określeniem bywają kłopoty, to takich nie powinno
być z wyznaczeniem celów w życiu. Część dorosłych lu-

KAWAŁEK POPIELCA NA CAŁY ROK
„ nic cięższego, nic gorszego, często powtarzam, jak osądzać bliźniego i gardzić nim”

Doroteusz z Gazy, VI.

dzi myśli, że trzeba by chyba przy wychowywaniu foro-
wać drugą stronę życia, tą gorszą. Czy ona jest gorsza?
Chyba nie - jeśli jest ona wytworem etyki ogólnie przyję-
tej. Prężna jednostka pracując dla siebie pomaga również
innym. Inteligencja moralna ludzi nie jest jednakową. Osią-
ga ona różne poziomy, w których to granicach toczy się
życie. Te różne jej poziomy mogą chyba oddziaływać prak-
tycznie na kształtowanie się charakteru ludzkiego. Mogą
zubażać treści celów życia lub odwrotnie. Może być, że
sensem życia niektórych ludzi jest poniżanie innych. Jak
wykazują badania opisane przez panią Kim Zarzour
w pracy pt. „Gnębiciel ze szkolnego boiska” ci którzy mają
inklinacje do gnębienia słabszych po osiągnięciu wieku do-
rosłego i nie tylko bardzo często wchodzą w kolizję z pra-
wem. Jednostka słabsza fizycznie i intelektualnie jest czę-
sto obiektem kpin i nadaje się do maltretowania. Często ci,
co maltretują innych, odreagowują w ten sposób swoje kom-
pleksy i doznawane krzywdy ze strony silniejszych od nich
i bez fachowej pomocy nie mogą już samodzielnie zawró-
cić z tej drogi. Często z własnego wyboru taka osoba sięga
po używki, co skutecznie hamuje jej rozwój intelektualny
i jej wrażliwość. Tempo obecnego życia i wszędzie gdzie
się tylko da eksponowany relatywizm wartości, które od
pokoleń były drogowskazem jak postępować w życiu, wy-
wołują różne zachowania. Taka relatywizacja może powo-
dować również przyspieszone wchodzenie w następne etapy
życia a to stwarza określone problemy społeczne. Najczę-
ściej pojawia się u takiej osoby np. niechęć do rozwoju swo-
jego intelektu. Zjawisko to ogranicza możliwości uzyskania
w przyszłości korzystnego dla jednostki miejsca na rynku
pracy. To eliminuje ją z pewnej grupy społecznej, z grupy,
której członkowie mają swoje określone tzw. wyższe cele.
W dzisiejszym świecie do pracy poszukiwany jest wysokiej
klasy fachowiec. Do produkcji wkroczyła już automatyka,
która wyraźnie zmienia zatrudnienie ludzi w procesach wy-
twarzania. Przy nadmiarze ludzi o niskim przygotowaniu do
pracy zawodowej, będą rosły szeregi bezrobotnych lub ni-
sko opłacanych. Haszkowa prawda, która przypomina, że
„wpierw obowiązki a potem przyjemności” powinna być
znana człowiekowi od najmłodszych lat.

Stanisław Smolik, Bażanówka
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MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA

Quest, zwany też deptajem, to nieoznakowany w te-
renie szlak spacerowy wiodący z Zarszyna do miejsco-
wości Posada Zarszyńska. Jest ciekawą formą spędze-
nia wolnego czasu w Gminie Zarszyn, dzięki któremu
można odkrywać piękno okolicy. Pozwala w ciekawy spo-
sób zapoznać się z miejscowymi zabytkami i lokalną hi-
storią, a wszystko to za pomocą wierszowanych zaga-
dek. Celem questu jest odkrycie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego tych miejscowości. Na jego trasie znala-
zły się: cmentarz z jego zabytkowymi nagrobkami, budy-
nek dawnego XVII w. browaru i parku podworskiego.
Możecie też m. in. poznać historię Rudolfa Probsta i Jana
Łożańskiego, poczytać o zarszyńskim tartaku oraz cegiel-
ni i browarze w Posadzie Zarszyńskiej jeżeli tylko wpi-
szecie tytuł questu na facebooku. Zapraszamy!!

Quest to zabawa dla każdego bez względu na wiek.
Czas deptania wynosi ok 1 godz. Trasa rozpoczyna się w
różowym budynku w Zarszynie (Apteka Omega), gdzie
można w godzinach otwarcia pobrać Quest w formie pa-
pierowej, natomiast wersję elektroniczną można pobrać
ze strony www.zarszyn.pl. Na zdobywcę czeka tam rów-
nież skarb – pieczątka, której odbicie potwierdza przeby-
cie całego questu.

Metą questu jest Park w Posadzie Zarszyńskiej, który
stanowi cenny obiekt przyrodniczy, a wspaniałe starodrze-
wy, które jeszcze znaleźć można w parku, należą do skarb-
nicy narodowej kultury. W 2017 roku powstała na jego
terenie Ścieżka Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego,
na wiodącej przez park trasie stanęły tablice informacyj-
ne, ławki,  dwie lunety obserwacyjne oraz makieta daw-
nego dworku letniskowego na wyspie. W parku zostały
nasadzone rośliny tj. Morwa Biała, Wiąz Górski, Platan
Zachodni, Kasztanowiec Czerwony, Klon Polny. Ścieżka
pokazuje miejscową przyrodę, a w szczególności kolonie
gniazd bocianich i zabytkowe dęby.

Weźcie ze sobą długopis i kierujcie się informacjami
zawartymi we wskazówkach.

Przekonajcie się, czy znacie Zarszyn i Posadę Zarszyńską
tak dobrze jak myśleliście.

do wspólnego przejścia trasy Questu „Bocianim Śladem przez Zarszyn i Posadę”, który wydany został
w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko - słowackiego, realizo-
wanego przez Gminę Zarszyn i partnera słowackiego, którym był Obec Demjata, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa.

Część ulotki Questu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Urząd Gminy w Zarszynie

ul. Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn

tel. 13 46 71 001


