STOWARZYSZENIE „INICJATYWA” W ZARSZYNIE
REALIZUJE KOLEJNY PROJEKT
W poprzednim numerze „Głosu Zarszyna” informowaliśmy Czytelników, że oczekujemy na wyniki konkursu FIO
2018. Złożony przez nas projekt pn.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca
i wiara” do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uzyskał dużą liczbę
punktów i znaleźliśmy się w gronie organizacji, które otrzymały dofinansowanie na swoje działania.
Realizacja projektu to okres od 15 maja do 15 grudnia 2018 r.

W ramach projektu przewidujemy:
1. Spotkania uczniów z osobami starszymi z Dziennego
Domu Senior+ w Zarszynie nt.: „Zarszynianie – życie, praca i wiara”.
2. Spotkanie uczniów, rodziców, osób starszych z księżmi nt.: „Św. Marcin – patronem zarszyńskiej parafii”.
3. Warsztaty historyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zarszynie zakończone konkursem nt. wiedzy o swojej miejscowości.
4. „Sto drzew genealogicznych na stulecie odzyskania
niepodległości” - warsztaty historyczne dla uczniów SP wraz
z oddz. gimnazjalnymi w Zarszynie i ich rodziców.

5. „Św. Marcin – patronem zarszyńskiej parafii”
– warsztaty plastyczne dla uczniów SP wraz z oddz. gimnazjalnymi w Zarszynie.
6. „Św. Marcin – patronem zarszyńskiej parafii”
– warsztaty z malowania na desce dla chętnych mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej.
7. „Patronuje nam św. Marcin” - nawiązanie współpracy z parafią z terenu woj. podkarpackiego, której patronem jest św. Marcin (wycieczka do Krasiczyna).
8. Zorganizowanie wystawy „Przez stulecie pod
wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”
na 11 listopada 2018 r.
9. Wydanie publikacji – albumu „Przez stulecie pod
wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”.
10. Akademię środowiskową z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę i zakończenie projektu w dniu 11 listopada.
W ramach projektu zostanie zbudowana nowa strona
internetowa stowarzyszenia.
Apelujemy o dostarczanie fotografii obejmujących okres ostatnich 100 lat do członków stowarzyszenia.

Warsztaty historyczne z uczniami pn. „Zarszynianie – życie, praca
i wiara” (fot. ze zb. stowarzyszenia)

Warsztaty z malowania na desce pn. „Św. Marcin – patronem
zarszyńskiej parafii” (fot. ze zb. stowarzyszenia)

Celem naszego projektu jest uaktywnienie oraz zaangażowanie społeczne i obywatelskie mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, lokalnych działaczy, przedstawicieli różnych instytucji działających na terenie Zarszyna
i Posady w przygotowanie uroczystego, podwójnego świętowania dnia 11 listopada poprzez przygotowanie, wydanie
i rozpowszechnienie publikacji oraz zorganizowanie wystawy okolicznościowej pt.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”.
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Co już zrobiliśmy?
Rozpoczęliśmy w czerwcu warsztaty historyczne
z uczniami. Projektem objęliśmy 50 uczniów zarszyńskiej
szkoły począwszy od kl. IV. Od września wznawiamy
spotkania.
W dniach 27-30.08.2018 r. w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie odbyły się warsztaty z malowania na desce pn. „Św. Marcin – patronem zarszyńskiej parafii”. Poprowadziła je Danuta Prajzler-Mocur, plastyk, mająca własną autorską pracownię ikon w Płowcach.
Siedemnaście osób zgłębiało tajniki tworzenia obrazów na desce począwszy od przekalkowania wzoru na
podobrazie, poprzez użycie werniksu, mikstionu, pokrywanie szlagmetalem, dobór kolorów, malowanie (używaliśmy
farb akrylowych). Na początku było przerażenie, czy po-

dołamy. Jednak później, kiedy chwyciliśmy za pędzle
i weszliśmy w wir pracy, z wypiekami na twarzy patrzyliśmy na deski, na których pojawiała się postać św. Marcina. Z dnia na dzień obraz nabierał kolorów i zbliżał się do
wybranego przez każdego uczestnika warsztatów wzoru
postaci świętego. Końcowy efekt jest imponujący (tak
uważamy, tym bardziej, że większość z uczestników po
raz pierwszy spotkała się z tą techniką malowania).
Wykonane prace będzie można podziwiać na podsumowaniu projektu 11 listopada 2018 r.
Przed nami wyjazd do Krasiczyna w dniu 10 września 2018 r.
Koordynator projektu
Danuta Dec

ILE LAT LICZY PODKARPACIE?
Okazuje się, że życie na naszym terenie (i nie tylko tu) trwa już wiele milionów lat. A mogłoby się wydawać, że kiedyś rozpościerały się tu tylko pustkowia. Nic bardziej mylnego. Teren ten obfitował w bogatą
florę i faunę. Wiele pozostałości uchowało się do naszych czasów i mając wprawne oko można je dostrzec,
czasem na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dobrze patrzeć i posiadać nieco wiedzy na temat geologii Ziemi
i cudów, jakie może ona w sobie skrywać.
. Skamieniałości i skamieliny. Co te nazwy oznaczają? Mówiąc prostym językiem, skamieniałości, to odbicia roślin i zwierząt na kamieniach a skamieliny, to resztki
zachowanych zwierząt najczęściej w postaci kości. Jak
wyjaśnia znawca tematu, a jest nim niewątpliwie pan
Witold Knurek z Beska, pozostałości te zachowały się
dzięki charakterystycznej budowie geologicznej Ziemi.
Rejon nasz obfituje w podłoże kamieniste i żwirowe, stąd
najczęściej zachowane skamieliny, to zęby prazwierząt
lub ich kości. Pozostałe części zwierząt, czy roślin zostały
„przemielone” przez ruchy geologiczne ziemi i zmieniający się klimat. O wiele więcej takich cudów zachowało
się na północnych terenach Podkarpacia, np. w okolicach
Przeworska, gdzie tamtejsze ziemie obfitują w piasek, czyli
materiał, który je bardziej konserwuje. Ale to też Podkarpacie i niezbity dowód trwania tutaj życia przed wielu laty.
Jak opowiada pan Witold Knurek - amator i znawca
tych kamiennych skarbów, najstarsza znaleziona skamielina na terenie Polski, to trylobit (skorupiak) pochodzący

Witold Knurek w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie
(fot.M.K.)

Duże zainteresowanie skamielinami i skamieniałościami (fot.M.K.)
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z okresu kambru lub permu (540 milinów - 250 milionów
lat temu). Obiekt ten znaleziony został na terenie Gór
Świętokrzyskich.
Ale wracamy szybko w rodzime strony i szukamy tutejszych kamiennych pereł. W Besku, w „jazie Wisłoka”
(jest to rodzaj rzecznej kaskady) pan Witold znalazł skamieniałą rybę (prawdopodobnie z rodziny łososiowatych)
mierzącą ok. 40 cm. Ten niecodzienny okaz zachował się
na piaskowcu (większość takich znalezisk odkrywanych

(fot.Witold Knurek)

Szczęka dolna z zębami mamuta

Ryba – skamieniałości

jest na tzw. łupkach). Skamieniałość ta pochodzi
z epoki zwanej oligocenem, czyli liczy ok. od 32 do 24
milionów lat. Jest to jedyny okaz na naszym terenie (lub
jeden z nielicznych), a obecnie przechowywany jest
w zbiorach UG w Besku. Kolejne znalezisko z rodzimego
terenu, to także skamieniała ryba pochodząca z okresu
oligocenu. Rybę znaleziono w Rudawce Rymanowskiej. Liczy ona niewiele ponad 4 cm długości i odbita jest na łupku.
Okazy takie można podobno znaleźć w okolicach Odrzechowej i Beska. Ta właśnie skamielina jest argumentem,
że nasze tereny przed milionami lat były zalane ogromną
masą wód. Kolejne znalezisko, to dwa skamieniałe małże z okolicy Rudawki Rymanowskiej. Znaleziono je na
wysokości tzw. Wernejówki. Znalezisko pochodzi z tego
samego okresu, co poprzednie. Pan Knurek może poszczycić się jeszcze jednym ciekawym odkryciem. Jest nim kieł
mamuta liczący 189 cm długości. Kieł ma około 1200 lat
(mniej więcej w tym okresie wyginęły mamuty). Znaleziono także kość udową mamuta (okolice Przeworska)
liczącą ponad 70 cm długości. Z terenu Dynowa pochodzi
inna skamielina - szczęka mamuta z idealnie zachowanymi dwoma zębami dolnymi a także inne, np. kości i zęby
konia i kość udową nosorożca włochatego - te okazy
pochodzą spod Krzemiennej. Nie wiem, czy ktoś z naszych

Trylobit

Amonit

Czytelników potrafi sobie wyobrazić życie w Zarszynie
w sąsiedztwie z mamutami, czy włochatymi nosorożcami…
Kolejna geologiczno-historyczna ciekawostka, to znajdowane licznie tzw. skamieniałe drewno. Jego proces
powstania, to długie „leżakowanie” w ziemi (przypuszcza
się, że ok. 300 milionów lat) i powolne osadzanie się krzemionki tworzącej z czasem tzw. pień. Najwięcej takich
znalezisk jest w okolicach Przeworska. Ostatnią ciekawostką z tej dziedziny będzie (niebawem o tym usłyszymy
w mediach) odkrycie skamieniałości ptaka z rodziny wróblowatych w okolicach Rudawki Rymanowskiej. Stanowisko to zostało oznaczone już przez naukowców.
Te ciekawe informacje przekazał nam gość Galerii
Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie, pan Witold Knurek, który w lipcowy, ciepły wieczór opowiadał i prezentował zebranym tam gościom te niecodzienne znaleziska.
A więc, garść wiedzy, wprawne oko i ruszamy na pobliskie tereny w poszukiwanie skamielin i skamieniałości.
Radzę w dorzecze Wisłoka, może do Rudawki Rymanowskiej. Może będziemy mieć szczęście i znajdziemy jeszcze starsze kamienne skarby, które zmienią naszą wiedzę
na temat przeszłości regionu.
M.K.

,Jesienią J. Babicz

,Jesień Józef Czechowicz

Co robią drzewa jesienią?
Złocą się i mienią.
Czerwienią i migocą
I na wietrze stoją.

Szumiał las, śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło się jasne słonko
chłodno a złociście...

Co robią pola jesienią?
Ziarno kryją ziemią.
W czarnej skibie ziarno złote
będzie rosło zbożem.

Rano mgła w pole szła,
wiatr ją rwał i ziębił;
opadały ciężkie grona
kalin i jarzębin...

Co robią ptaki jesienią?
Słońce latem gonią.
Przepływają błękit nieba,
a powrócą ... wiosną.

Każdy zmierzch moczył deszcz,
płakał, drżał na szybkach...
I tak ładnie mówił tato:
jesień gra na skrzypkach...
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ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY SAMORZĄDOWE

W niedzielê, 21 paŸdziernika 2018 r. bêdziemy wybieraæ radnych rad gmin, miast, powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Poni¿ej prezentujemy (w alfabetycznej kolejnoœci) sylwetki potencjalnych kandydatów na Wójta
Gminy Zarszyn i ich za³o¿enia programowe.

20 LAT PRACY SAMORZĄDOWEJ
TO SATYSFAKCJA, ALE I WYZWANIE
Szanowni Wyborcy!
Dobiega końca już piąta kadencja samorządowa,
w której mam zaszczyt pełnić funkcję wójta Gminy Zarszyn. Jest to czwarta kadencja, w której funkcję tę pełnię
w oparciu o mandat uzyskany z woli mieszkańców, wyrażonej w bezpośrednim głosowaniu, bowiem po raz pierwszy na funkcję wójta – w 1998 r. – zostałem wyłoniony
w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Gminy.
Dwudziestoletni okres wypełniania przeze mnie służby na rzecz społeczeństwa naszej gminy, na rzecz jej rozwoju, to okres moich wspólnych z radnymi poszczególnych kadencji i wspierającym mnie zespołem pracowników samorządowych działań mających na celu wszechstronny rozwój gminy. Jest to z pewnością okres, w którym udało się zrealizować wiele ważnych zadań, osiągnąć wiele sukcesów. Stało się to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych głównie na zadania inwestycyjne. Były to najpierw środki przedakcesyjne, pochodzące głównie z programów PHARE i SAPARD, następnie pozyskiwane
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a po 2007 r. z ogólnokrajowych i regionalnych programów operacyjnych, czy też Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znaczące dofinansowanie realizowanych zadań, dzięki któremu m.in. zrealizowany został pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej
w Odrzechowej - pozyskaliśmy także w ramach poszczególnych edycji Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Republika Słowacka.
Niewątpliwie największym naszym sukcesem
w inwestycjach gminnych w okresie sprawowania przeze
nie funkcji wójta było osiągnięcie stanu skanalizowania
wszystkich miejscowości na terenie gminy, łącznie z budową nowej gminnej oczyszczalni ścieków.
Zbudowaliśmy też wielokilometrową sieć wodociągową
zaopatrującą w wodę pitną mieszkańców ośmiu spośród
jedenastu sołectw gminy. Zmodernizowanych zostało wiele kilometrów dróg, zbudowaliśmy sale gimnastyczne przy
szkołach i boiska sportowe. Na miarę występujących możliwości dążyliśmy również do lepszego zaspokajania potrzeb niematerialnych, tworząc warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Jako
istotny należy podkreślić fakt, że pomimo ogólnego niedoboru środków finansowych, ograniczającego możliwości
inwestycyjne, uwzględniając oczekiwania mieszkańców
utrzymaliśmy na terenie gminy dotychczasową sieć szkół
podstawowych, pomimo, że względy ekonomiczne wskazywały na potrzebę reorganizacji tej sieci, szczególnie
w odniesieniu do funkcjonowania najmniejszych szkół.
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Andrzej Betlej (fot. ze zb. UG)

Podobnie jak w latach wcześniejszych, również
w ostatnich czterech latach jako priorytetowe podejmowaliśmy zadania inwestycyjne związane z budową dalszych odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zadania związane z radykalną poprawą infrastruktury drogowej, budową oświetlenia dróg (w tym oddane
w ostatnim czasie oświetlenia na odcinkach dróg Zarszyn
– Długie i Długie – Nowosielce, czy też budowane obecnie oświetlenie w ciągu ul. Gołębiej w Zarszynie). Podejmowaliśmy zadania związane z poprawą bazy oświatowej, rozbudową infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
wykonaniem termomodernizacji kilkunastu budynków
gminnych (w tym szkół i domów ludowych). Nasze działania ukierunkowaliśmy nie tylko na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej, ale także na
sukcesywne zaspokajanie potrzeb socjalnych i duchowych
mieszkańców. Przykładem tych działań jest funkcjonujący od początku 2018 r. Dzienny Domu Senior + w Zarszynie. Dobiegają końca prace związane z adaptacją budynku Domu Ludowego w Pastwiskach dla potrzeb planowanego na październik bieżącego roku uruchomienia Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły
w Pastwiskach. W sierpniu br. zakończona została budowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce. Aktualnie
rozpoczęliśmy budowę nowej, spełniającej wymogi XXI
wieku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie. Przystępujemy do prac zmierzających do uruchomienia żłobka
w Nowosielcach. Warto też nadmienić, że w najbliższym
czasie – po kilkuletnich staraniach o pozyskanie niezbędnego dofinansowania – planujemy przystąpić do termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie oraz

do przebudowy i modernizacji budynku Domu Ludowego
w Posadzie Zarszyńskiej, mającej na celu uruchomienie
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego. Kontynuujemy
zadania związane z poprawą stanu nawierzchni naszych
dróg. W sierpniu bieżącego roku wykonana została nawierzchnia asfaltowa na jednej z dróg w Posadzie Jaćmierskiej, a w najbliższych tygodniach przystąpimy do asfaltowania kolejnych czterech dróg na terenie gminy. Rozpoczęliśmy też zadanie utwardzania drogi rolniczej łączącej wsie Odrzechowa i Pielnia. Złożyliśmy kolejne wnioski o pozyskanie finansowania na dalsze zadania inwestycyjne, w tym na zakończenie procesu budowy sieci wodociągowej we wszystkich miejscowościach gminy. Postępują też prace zmierzające do pozyskania terenu pod
przyszłą budowę nowego domu kultury w Zarszynie, do
której chciałbym przystąpić już w kolejnej kadencji.
Ograniczoność środków, jakimi dotychczas mogliśmy
dysponować - pomimo wielu działań zmierzających do ich
pomnażania - nie pozwoliła wykonać wszystkiego, co sobie zakładaliśmy i czego oczekują mieszkańcy. Mam świadomość tego, jak wiele zadań pozostaje jeszcze do wykonania. Uwzględniając fakt, że do końca obecnej kadencji
nie będzie możliwym dokończenie niektórych już rozpoczętych bądź aktualnie przygotowywanych do realizacji
zadań, postanowiłem kandydować na stanowisko Wójta
Gminy Zarszyn na kolejną kadencję samorządową, aby
przy aprobacie mojej kandydatury ze strony Szanownych
Wyborców uzyskać możliwości dalszego czynnego uczestniczenia w procesie rozwoju naszej gminy.
Decydując się na kandydowanie zdaję sobie sprawę
z tego, że zarządzanie gminą w najbliższych latach nie będzie łatwym do podejmowania wyzwaniem. Wierzę jednak, że swoją ustawiczną pracą, wykorzystując wielolet-

nie doświadczenie i opierając się na dobrej współpracy
z Radą Gminy będę w stanie doprowadzić do realizacji wielu
ważnych zadań. Niezależnie od dokończenia obecnie realizowanych bądź wdrażanych do realizacji zadań chciałbym
doprowadzić do osiągnięcia najważniejszych, przyjętych
strategią rozwoju gminy celów priorytetowych. Wśród tych
celów są między innymi: poprawa ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i społecznej na obszarze gminy. Do
najpilniejszych do podjęcia zadań zaliczam budowę sieci
wodociągowej do Pastwisk, Odrzechowej i Pielni, kolejną
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie, budowę
nowych bądź modernizację istniejących domów kultury,
dalszą poprawę bazy dydaktycznej szkół (w tym szkolnej
bazy sportowej). Chciałbym również, aby jednymi z wiodących zadań były nadal zadania związane z poprawą stanu
nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych oraz z budową
oświetlenia ulicznego w wielu jeszcze rejonach gminy,
w których dotychczas oświetlenia nie zbudowano.
Decydując się na kandydowanie na stanowisko wójta na kolejną kadencję samorządową, stawiam sobie za
cel kontynuację mojej dotychczasowej służby na rzecz
społeczeństwa oraz podejmowanie nowych wyzwań.
Chciałbym, aby podejmowane przeze mnie działania były
wynikiem wsłuchiwania się w głosy mieszkańców i na
miarę występujących możliwości – realizacją ich oczekiwań. Wyrażam nadzieję, że jeśli Szanowni Wyborcy
powierzą mi mandat wójta na kolejne lata, przy wsparciu nowo wybranej Rady Gminy i zrozumieniu społecznym będę w stanie osiągnąć wiele ambitnych celów.
Uwzględniając moje 20-letnie doświadczenie jako wójta
gminy jestem przekonany, że razem, wspólnymi siłami
można wiele osiągnąć.
Zachęcam wszystkich Wyborców do aktywnego
uczestnictwa w najbliższych wyborach samorządowych!
Z wyrazami szacunku i poważaniem Andrzej Betlej

NASZ POMYSŁ NA GMINĘ ZARSZYN
Na kilka dni po ogłoszeniu daty wyborów samorządowych o przygotowaniach do kampanii, programie wyborczym oraz mieszkańcach Gminy Zarszyn rozmawiamy z Magdaleną Gajewską – kandydatką na
wójta Gminy Zarszyn startującą z Komitetu Wyborczego Wyborców Wystarczy Chcieć. Rozmowę przeprowadziła Edyta Leszkiewicz
współtworząca Komitet Wyborczy Wyborców Wystarczy Chcieć.
Edyta Leszkiewicz: Data wyborów została już oficjalnie ogłoszona. 21 października to już nie tak odległy termin. Przygotowania do
kampanii ruszyły pełną parą?
Magdalena Gajewska: Tak naprawdę ogłoszenie daty wyborów
samorządowych nie było dla mnie początkiem planowania strategii kampanii, układania programu czy zastanawianiem się nad kandydatami na
radnych. Moja „kampania” rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku od
rozmów i spotkań z wieloma osobami, z którymi chciałam współpracować. Przez te kilka miesięcy udało mi się odbyć wiele wartościowych
rozmów. I chociaż nie wszystkie rozmowy przekładały się na konkretne
decyzje o starcie w wyborach to i tak jestem wdzięczna za każdą poświęconą mi minutę.
G³os Zarszyna 7

E.L. Trudno było zaangażować mieszkańców naszej gminy do współpracy?
M.G. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre osoby niemalże od razu się zgadzały, opowiadały o tym, co
ich zdaniem należy zmienić w ich otoczeniu, na co należy
zwrócić szczególną uwagę i przedstawiały gotowy plan
działania dla ich miejscowości. Były i takie, które bardzo
wnikliwie podchodziły do tematu, powoli ostrożnie rozważały za i przeciw zastanawiając się, czy aby na pewno
podołają tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest sprawowanie funkcji radnego.
E.L. W obecnej kadencji radę gminy opanowali
mężczyźni. Czy kobieca solidarność podpowiadała Ci,
że najpierw należy zwrócić się do kobiet?
M.G. Nie tyle kobieca solidarność, co zdrowy rozsądek i chęć wprowadzenia różnorodności w naszej radzie
gminy. Nie twierdzę, że decyzję podejmowane przez samych mężczyzn są mniej wartościowe. Uważam jednak,
że kobiece spojrzenie na pewne kwestie bardzo dużo wnosi
do każdej dyskusji. Szkoda więc, że do tej pory kobiety
w naszej radzie były reprezentowane w tak małej liczbie.
Jestem bardzo dumna, że udało mi się zaangażować do
wspólnej pracy aż 5 kobiet.
E.L. A jeśli chodzi o przekrój wiekowy?
M.G. Średnia wieku kandydatów na radnych z mojego komitetu to 41 lat. Dla porównania średnia wieku obecnej rady to 55 lat. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego,
że doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe jest
niezwykle cenne i ważne w pracy radnego, uważam jednak, że aby zachować równowagę potrzebny jest przekrój wiekowy całego społeczeństwa. Dlatego też wśród
moich kandydatów na radnych są zarówno dwudziestolatkowie, jak i sześćdziesięciolatkowie.
E.L. A co z waszym programem wyborczym? Macie jakieś sztandarowe punkty, którym chcecie przekonać wyborców?
M.G. Nasz komitet „Wystarczy Chcieć” powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób, które bardzo „wkręciły się”
w temat i bardzo skrupulatnie przedstawiły mi pomysły
na zmiany w ich najbliższym otoczeniu. Było to bardzo
ważne dla mnie, ponieważ chciałam jak najlepiej zorientować się w bieżących problemach i bolączkach mieszkańców poszczególnych miejscowości. Na pewno prostszym
rozwiązaniem byłoby napisać „x” punktów w stylu: „wybudujemy drogi, zrobimy oświetlenia a wszyscy będą mieć
pracę. To bardzo chwytliwe hasła, ale niestety nic nie znaczące. Najpierw trzeba spotkać się z ludźmi, porozmawiać i zapytać co faktycznie jest im potrzebne? Jedni będą
chcieli asfalt, innym przeszkadzać będzie brak siłowni na
wolnym powietrzu, a jeszcze inni mieszkańcy będą chcieli
mieć ścieżki rowerowe. Myślę, że rolą zarówno wójta,
jak i każdego radnego jest w pierwszej kolejności wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy.
E.L. Czyli nie będzie dróg ani oświetlenia?
M.G. Oczywiście, że będą, ale na pewno nie już
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w następny dzień po wyborach i przy wszystkich możliwych drogach w całej gminie. I tu kolejna ważna rzeczy
przy programach wyborczych. Niektórym wydaje się, że
im więcej się naobiecuje tym lepiej, bo mieszkańcom będzie się wydawać, że będzie się coś działo, że inwestycja
będzie gonić inwestycję. Warto jednak spojrzeć na to
z innej perspektywy, a mianowicie skąd pozyskać na to
środki. Żaden budżet nie jest „z gumy” i nie da się go
naciągać w nieskończoność. Z każdą inwestycją wiąże
się wkład własny gminy. Ważne jest także, aby nie wykonywać zadań tylko i wyłącznie dlatego, że są na to środki.
Na pewno każdy z nas jest w stanie wymienić inwestycję,
która jest średnio trafiona, ale i tak powstała, bo akurat
były na to pieniądze i szkoda było ich nie wykorzystać.
E.L. W poprzednich wyborach samorządowych
kontrkandydat obecnego włodarza naszej gminy jako
główny punkt programu postawił likwidację stanowiska zastępcy wójta. Czy w waszym programie przewidziana jest gruntowna reorganizacja urzędu gminy?
M.G. Podczas spotkań z mieszkańcami zarówno ja jak
i moi kandydaci na radnych spotykali się z różnymi sugestiami odnośnie obsady pracowniczej urzędu gminy. Zawsze staraliśmy się studzić emocje i wskazywać na duże kompetencje i doświadczenie pracowników urzędu. Zwalnianie kogokolwiek nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, gdyż rzeczą
naturalną jest, że na miejsce tej osoby należy zatrudnić inną.
Myślę, że należy zastanowić się nad inną kwestią a mianowicie nad tym, żeby zamiast zwalniania pracowników urzędu usprawnić jego pracę. Chcielibyśmy, aby godziny pracy
były mniej sztywne, żeby były dopasowane do rzeczywistych
oczekiwań mieszkańców, którzy przecież również są osobami pracującymi. Ważnym aspektem jest również rozdzielenie obowiązków między pracowników w ten sposób, aby
nawet pod nieobecność jednego z nich mieszkańcy mogli
zostać obsłużeni przez inną kompetentną osobę i nie byli odsyłani z przysłowiowym „kwitkiem”. Zdaję sobie sprawę, że
wymaganie od kogokolwiek, żeby przez całe 8 godzin w pracy był zawsze uśmiechnięty i zadowolony to pobożne życzenie, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi ze swoimi słabościami
i gorszymi dniami, ale my chcemy, aby urząd był dla każdego
mieszkańca miejscem przyjaznym z kompetentną obsługą.
E.L. A co z sektorem kultury? Czy przewidujecie
jakieś zmiany w tej dziedzinie w odniesieniu do naszej
gminy?
M.G. Z tym sektorem jestem blisko związana z racji
mojej pracy zawodowej. Dzięki temu, że miałam możliwość tworzenia od postaw instytucji zwanej gminnym
domem kultury, widzę wiele różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem takich ośrodków. W naszym projekcie ujęliśmy więc plan stworzenia takiej placówki, której zadaniem byłaby koordynacja wszystkich działań kulturalnych, które odbywają się na terenie naszej gminy.
Wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby oddzielnie obecnego wydziału promocji z urzędu i stworzenie odrębnej instytucji przy udziale obecnych doświadczonych pracowników. Chcielibyśmy również bardziej zaangażować młodych ludzi w samorządność poprzez powo-

łanie Młodzieżowej Rady Gminy. W planach jest również
nakłonienie do aktywności mieszańców i utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obie Rady
powołane zostałyby jako organy doradcze wójta.
Podsumowując muszę powiedzieć, że ciężko jest
w kilku zdaniach wymienić wszystkie aspekty, które były
zgłaszane zarówno mnie oraz osobom z mojego komitetu.

Nazywam się Monika Garbowska. Mam 32 lata.
Z wykształcenia prawnik. Jestem absolwentką prawa po
Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od kilku lat stale prowadzę Kancelarię Doradztwa Prawnego
„Diligentia” w Zarszynie, będąc również w swojej karierze urzędniczką i dziennikarką prasy lokalnej. W tegorocznych wyborach samorządowych postanowiłam wystartować w wyborach na wójta. W tym celu powołałam KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSA NA
SUKCES, którego pełnomocnikiem wyborczym jest
Tomasz Rysz.

ZARYS PROGRAMU
WYBORCZEGO
AUTORSTWA KOMITETU
MONIKI GARBOWSKIEJ
Do najważniejszych punktów należą:
1. Odbudowa transportu publicznego w gminie.
W chwili obecnej transport publiczny leży w gruzach (poza
drogą krajową nr 28, gdzie działa sprawny przewoźnik prywatny), a zorganizowany transport drogami powiatowymi
odbywa się sporadycznie i wyjątkowo. Dotychczas gmina
i powiat nie potrafiły się uporać z tą kwestią. Gmina
Zarszyn powinna radykalnie zwiększyć kwoty na transport publiczny do takich miejscowości, jak Pastwiska, Odrzechowa, Jaćmierz, Jaćmierz-Przedmieście, Posada Jaćmierska, Bażanówka i Pielnia i połączyć je z siedzibą gminy, którą jest Zarszyn, i z pozostałymi miejscowościami,
które leżą przy drodze do Sanoka. W dzień powszedni powinno jeździć co najmniej 4-5 kursów autobusowych, aby
zapewnić sprawniejszy dojazd do pracy, szkoły lub specjalistycznych lekarzy.
2. Poprawa nawierzchni gminnych dróg polnych i leśnych, w szczególności nierówności i zagłębień, w celu
sprawniejszego dojazdu mieszkańców do działek polnych
i leśnych.
3. Połączenie Pielni drogą utwardzoną, asfaltową
z resztą gminy Zarszyn. W tej chwili wieś ta jest odizolowana od reszty gminy. Pielnia powinna zostać połączona
z Nowosielcami drogą wychodzącą nieopodal Szkoły Rolniczej lub też, alternatywnie, z ulicą Cerkiewną i Południową, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się cerkiew.

Nasz program wyborczy jest żywym organizmem, który
cały czas ewoluuje i na pewno jeszcze długo będzie, bo
chcemy, aby był odbiciem realnych potrzeb wszystkich
mieszkańców Gminy Zarszyn.
Materiał pochodzi i jest finansowany przez
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WYSTARCZY CHCIEĆ

4. Połączenie Pielni (przysiółek Mroczkówki) i Odrzechowej-Osiedla drogą o niższym standardzie niż asfaltowa, lecz utwardzoną.
5. Zwiększenie zaangażowania gminy Zarszyn w remonty dróg prowadzone przez Starostwo Powiatowe
w Sanoku. Przede wszystkim chodzi o drogę prowadzącą
przez sołectwo Pastwiska i łączące gminę Zarszyn z kilkoma miejscowościami gminy Rymanów. Potrzebna jest
również ścisła koordynacja i większy udział gminy w poprawie nawierzchni innych dróg powiatowych w gminie,
w szczególności z Zarszyna do Jaćmierza.
6. Należy ograniczyć koszty działalności władzy wykonawczej Gminy, w szczególności obniżyć wynagrodzenie wójta o 15 %.
7. Zwiększyć należy środki na cele związane z polityką rynku pracy. Gmina powinna pomagać, szczególnie
osobom młodym, w łatwiejszym znalezieniu przez nich
pracy. W tym celu należy zwiększyć współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku, przedsiębiorstwami oraz tworzyć przedsięwzięcia gminno-prywatne, które
będą zatrudniać bezrobotnych.
8. Remonty dróg powinny odbywać się zgodnie z zasadą: im gorszy stan nawierzchni i większa liczba uszkodzeń, tym pierwszeństwo w jej naprawie.
9. Nowe drogi asfaltowe powinny pojawiać się przede
wszystkim tam, gdzie mieszkają ludzie oraz tam, gdzie powstają nowe domy.
10. Gmina winna poprawić system gospodarki komunalnej, zwiększyć skalę inwestycji ekologicznych, w tym
zatrudnić pracownika do poprawy stanu czystości na terenie całej gminy, w szczególności w miejscach publicznych i przy drogach. Należy zwiększyć intensywność likwidacji dzikich wysypisk. Inwestycje gminne (np. latarnie, fontanny) powinny funkcjonować przez większość
roku, nie zaś od czasu do czasu.
11. Aktywny udział wójta w rozwiązywaniu spraw
załatwianych w Urzędzie Gminy Zarszyn poprzez ocenę
prawną problemu.
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WYDARZENIA W GMINIE
Gmina Zarszyn znalazła się w gronie sześciu w skali kraju jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych jako
laureaci konkursu FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA 2018 w kategorii SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY, organizowanego przez Redakcję Magazynu Gospodarczego „FAKTY” wydawca którego współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Kancelarią Prezydenta RP, izbami gospodarczymi oraz innymi organizacjami branżowymi. Celem konkursu jest uhonorowanie organizacji i ich właścicieli, menadżerów firm oraz gospodarzy miast i gmin, którzy efektywnie i ambitnie zarządzają swoimi przedsiębiorstwami, spółdzielniami, czy też jednostkami samorządu terytorialnego.

Laureatów z grona ponad 200 nominowanych podmiotów oceniano i nagradzano w kategoriach: budownictwo
i nieruchomości, spółdzielnie, technologie, produkcja i handel, usługi i dobra luksusowe, rolnictwo i samorządy. W kategorii SAMORZĄD DOBRZE ZARZĄDZANY laureatami zostały: Gmina Narewka, Gmina Brwinów, Gmina
Iława, Gmina Wilków, Gmina Zarszyn i Miasto Józefów
Laureatów konkursu uhonorowano okolicznościowymi
statuetkami, które wręczone zostały podczas uroczystej
gali konkursu zorganizowanej w Warszawie w dniu
14 czerwca 2018 r.

WIZYTA ARCYBISKUPA W DZIENNYM
DOMU SENIOR+ W ZARSZYNIE
30 czerwca 2018 r. Dzienny Dom Senior+ w Zarszynie
miał zaszczyt gościć Księdza Arcybiskupa Adama Szala, któremu towarzyszyli ksiądz proboszcz Zdzisław Babiarz, ksiądz wikariusz Krzysztof Rygiel oraz Wójt Gminy
Zarszyn Andrzej Betlej. Ksiądz Arcybiskup zapoznał się
z zakresem i profilem działalności placówki. Seniorki pochwaliły się swoimi pracami, zdobiącymi „Nasz Dom”,
w tym pięknie wyhaftowanymi gorsetami ludowymi.

KOLEJNE LAURY W KONKURSIE
„PRZYJAZNY URZĄD”
DLA URZĘDU GMINY ZARSZYN
W dniu 28 czerwca 2018 r. w Pałacu Kulturyi Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala Konkursu „Przyjazny Urząd”,
organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości –
Quality Institute w Katowicach, w którym dokonywana jest ocena instytucji administracjipublicznej. W ocenie KapitułyKonkursu
tworzonej przez naukowców cenionych uczelni wyróżnia się profesjonalizm w działaniu oraz wysoki poziom fachowyzatrudnionych kadr. Laureatem konkursu „Przyjazny Urząd” już po raz
czwartyzostał Urząd Gminy w Zarszynie, któremu nadano znak
jakości „Przyjazny Urząd 2018”. Oraz przyznano dodatkowe
wyróżnienie specjalne za ponowne uzyskanie Znaku Jakości pod
nazwą: „Srebrny Laur Konkursu Przyjazny Urząd”. Okolicznościowe statuetki odebrali Wójt Gminy Zarszyn drAndrzej Betlej
oraz Zastępca Wójta Zbigniew Dec.

50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO –
„ZŁOTE GODY”
17 lipca 2018 r. pary małżeńskie z terenu Gminy Zarszyn
świętowały Złote Gody, czyli jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Z inicjatywy Wójta Gminy Zarszyn
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał „Medale Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 18 parom, które w 1968
roku zawarły związek małżeński. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Zarszynie,
w trakcie której małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Następnie w restauracji „Galicja” w Zarszynie, Wójt Gminy złożył Szanownym Jubilatom gratulacje
i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych osób i udekorował „Medalami
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W uroczystości wręczenia medali wzięło udział 10
następujących par: Państwo Irena i Józef Kędzior, Państwo Teresa i Edward Michalscy, Państwo Helena i Ry-
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Jubilaci - 50-lecie pożycia małżeńskiego (fot.ze zb.UG).

szard Nowak, Państwo Honorata i Antoni Pisula, Państwo Helena i Kazimierz Radoń, Państwo Maria i Jerzy Riemer, Państwo Zofia i Roman Szuma, Państwo
Kazimiera i Wiesław Warchoł, Państwo Ryszarda i Eugeniusz Węgrzyn, Państwo Janina i Piotr Żółkiewicz.
Pozostali jubilaci, którzy ze względów zdrowotnych nie
mogli skorzystać z zaproszenia Wójta, zostaną odznaczeni w terminie późniejszym w swoich domach.

acja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne.
Zawierając umowę gminy zadeklarowały tworzenie
sprzyjających warunków dla rozwoju kontaktów między regionami, województwami, powiatami i gminami na obszarze obydwu państw, uważając, że bezpośrednie kontakty
obywateli i społeczności, jak też instytucji i organizacji społecznych partnerów sprzyjać będą rozwojowi społecznemu
i gospodarczemu w obydwu państwach i gminach.
W imieniu Gminy Zarszyn - realizując podjętą wcześniej stosowną uchwałę Rady Gminy Zarszyn - umowę
o współpracy podpisał Wójt Gminy – dr Andrzej Betlej,
zaś w imieniu Gminy Škofljica – Żupan - Ivan Jordan.

GMINA ZARSZYN NAWIĄZAŁA
WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDEM
W REPUBLICE SŁOWENII
W dniu 13 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy (Občiny)
TURNIEJ „WYBIERAMY BABĘ
Škofljica w Republice Słowenii miało miejsce uroczyste
I CHŁOPA POWIATU SANOCKIEGO”
podpisanie umowy partnerskiej o współpracy Gminy
19 sierpnia 2018r. w Bażanówce odbyła się Turniej
Zarszyn oraz Gminy Škofljica. W oparciu o podpisaną
umowę gminy partnerskie zadeklarowały nawiązanie i roz- „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego”. Po
wój współpracy zagranicznej m.in. w dziedzinach: kultu- raz czternasty zawodnicy stanęli w szranki o miano „Baby
ra i oświata, ochrona zdrowia, turystyka, sport i rekre- i Chłopa Powiatu Sanockiego”. W tym roku w turnieju
udział wzięli zawodnicy z 5 gmin: Zagórz - Iwona i Marek Kraus, Zarszyn - Kamila i Karol Bury oraz Angelika
i Paweł Stączek, Tyrawa Wołoska - Patrycja i Sławomir
Włodarczyk, Besko - Angelika i Gabriel Kostka, Bukowsko - Katarzyna Bąk i Artur Byrtek. Pary startowały
w pięciu konkurencjach: walka o miedzę na ręce, rżnięcie
drewna, rzut gumofilcem do celu, picie wody przez smoczek z poidełka dla cieląt oraz składający się z 8 pytań
test na inteligencje. Pierwsze miejsce i tytuł Baby i Chłopa Powiatu Sanockiego 2018r. zdobyli Angelika i Paweł
Stączek z gminy Zarszyn, którzy otrzymali nagrodę główną
- wannę ufundowaną przez Firmę „Besco”, puchar Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i voucher dla 2 osób na wyjazd na Węgry. Pary
rolników którzy zajęli miejsca od 2 - 6 otrzymały atrakcyjne nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
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pieżowi Janowi Pawłowi II po zamachu na jego życie tłumnie zebrani pod Domem Ludowym o godz. 8:30 wyruszyli
w 40 km trasę, wiodącą przez Puławy Górne, Zrubań,
Smokowiska, Tokarnię, Kamień i Wahalowski Wierch aż do
Komańczy. W rajdzie uczestniczyło ponad 200 osób z różnych stron Polski, a wsparcia podczas Rajdu udzielały Lasy
Państwowe oraz Bieszczadzka Grupa GOPR.

VIII RAJD ŚLADAMI
DWÓCH KARDYNAŁÓW
W dniu 4 sierpnia 2018r. odbył się Rajd Śladami
Dwóch Kardynałów, organizowany już od ośmiu lat
w pierwszą sobotę sierpnia. Po Mszy św. w Kościele
w Pastwiskach, w którym znajduje się Figurka Matki Boskiej Fatimskiej podarowana przez Portugalczyków Pa-

Opracowano na podstawie
stron internetowych UG w Zarszynie

INFORMACJA O PLANOWANYCH
NABORACH WNIOSKÓW
LGD „Dorzecze Wisłoka” informuje, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone nabory wniosków:
- we wrześniu zostanie ogłoszony nabór wniosków z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej. Przewidziana kwota alokacji to 353 926,00 tys. Termin naboru: 17.09.208 – 01.10.2018 r.
- końcem roku zostanie ogłoszony nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz na Rozwijanie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych naborów wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 13 46 700 75, email: dorzeczewisloka@op.pl.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

PROŚBA
Zwracam się z prośbą do wszystkich Czytelników posiadających jakiekolwiek informacje o polowym lotnisku
wojskowym znajdującym się na terenach należących obecnie do Wspólnoty Pastwiskowej (tzw. BŁONIA).
Jest to mało znany epizod w naszej historii, w fachowej literaturze opisany jedynie szczątkowo. Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na ten temat proszę o kontakt. Szczytem marzeń byłoby pozyskanie zdjęcia z tamtego
okresu, lub jakiejś rzeczy bezpośrednio potwierdzającej wspomnienia mieszkańców. Nie pozwólmy naszej historii
zaginąć w odmętach niepamięci, każda relacja, zarówno ta z pierwszej jak i drugiej ręki jest bardzo cenna.
Spiszmy wspomnienia, zachowajmy je dla przyszłych pokoleń.
Mateusz Gajewski
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GMINNE INWESTYCJE
W ostatnim czasie na terenie Gminy Zarszyn dobiegły
lub dobiegają końca kolejne inwestycje. Mieszkańcy Bażanówki mogą już cieszyć się z poprawy infrastruktury
sportowej w ich miejscowości. Wybudowano tam boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 46,58 m x 26,58 m i powierzchni całkowitej 1238,1 m2, na której miejsce znalazły: boisko do piłki ręcznej, dwa pola gry do koszykówki,
pole do gry w tenisa i pole do gry w siatkówkę. Boisko
wykonane zostało z nawierzchni syntetycznej i kostki betonowej. Roboty budowlane prowadzone były w okresie
od 31.10.2017 r. do 07.08.2018 r. i 20 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego boiska od wykonawcy. Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji o „Pozwoleniu na użytkowanie obiektu”.
Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017, a kwota dofinansowania
wyniosła 334 764,00 zł., zaś całkowita wartość zadania
wyniosła 685 925,30 zł.

Dobiega też końca kolejna inwestycja rozpoczęta
w 2016 r. Na bazie dawnego Domu Ludowego w Pastwiskach powstaje Regionalne Centrum Pamięci
Kardynała Karola Wojtyły. Realizacja zadania stała się
możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w postaci dotacji przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (w tym w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich), Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz zaangażowania środków
własnych gminy. Do połowy października br. zostaną dokończone roboty instalacyjne w pomieszczeniu centrum,
zakupione zostanie wyposażenie (gabloty, meble, sprzęt
IT itd.), trwa również przebudowa dawnej sali tanecznej
na salę konferencyjno-widowiskową.
Obok budynku zbudowano parking, wyznaczono aleję
spacerową i montowane są ławki. Budowane jest również oświetlenie terenu.
Warto nadmienić, że z pomocą przyszli również sponsorzy. Dzięki temu Centrum pozyskało nieodpłatnie część
umeblowania. Szereg eksponatów – przedmiotów osobistych Kardynała Wojtyły oraz pamiątek po Nim - przeznaczonych do sali wystawienniczej przekażą osoby prywatne.
Wybór miejsca na uruchomienie Centrum nie jest przypadkowy. W tej części Beskidu Niskiego, w tym w Pastwiskach, wielokrotnie przebywał ksiądz Wojtyła – późniejszy papież. To właśnie podczas pobytu w tej miejscowości otrzymał wezwanie na konklawe. W miejscowym
kościółku znajdują się dary od Jana Pawła II, w tym figura Matki Boskiej Fatimskiej.
Uroczyste otwarcie Centrum zaplanowano na drugą
połowę października br. i od tej pory zostanie ono udostępnione zwiedzającym.

Boisko wielofunkcyjne w Bażanówce (fot. ze zb. UG Zarszyn)

Kolejna inwestycja ucieszyła sporą grupę mieszkańców Zarszyna, Długiego, Nowosielec i Pielni. Wykonano bowiem oświetlenie uliczne dróg gminnych i powiatowej: ul. Długa w Zarszynie; część ul. Spacerowej
i ul. Zagumnie w Długiem; ul. Południowa i część ul. Cerkiewnej w Nowosielcach). Inwestycja była podzielona na
etapy i zadanie zrealizowano w okresie od 18.12.2017 r.
do 25.05.2018 r. Zbudowano linię kablową o długości
5 129,28 m, zamontowano 107 słupów oświetleniowych,
a wartość zadania ogółem wyniosła 510 000,00 zł. Jednak
nie na tym koniec, bo trwa jeszcze budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Zarszyn (ul. Gołębia) i miejscowości Pielnia (koło cmentarza w ciągu drogi powiatowej). Planowany termin odbioru 28.09.2018 r., a wartość
tego zadania wyniesie 91 834,43 zł. Należy nadmienić, że
wskazane oświetlenia w całości sfinansowano środkami
pochodzącymi z budżetu Gminy Zarszyn.

Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach (fot. ze zb. UG Zarszyn)

D.D.
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RUSZYŁA BUDOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE
W ostatnich dniach sierpnia 2018 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie. Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji
z pewnością ucieszy wszystkich czytelników w gminie.
Nowa siedziba biblioteki umiejscowiona będzie w Zarszynie przy ulicy Lipowej w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci, zewnętrznej siłowni oraz niedawno otwartego Dziennego Domu Senior+.

rania o pozyskanie środków trwały 2 lata, od listopada
2015 r. W tym czasie 3-krotnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania w trzech kolejnych naborach, niestety wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Jednakże
w myśl powiedzenia „do trzech razy sztuka” biblioteka
złożyła kolejne odwołanie, które w połączeniu z usilnymi
staraniami wójta gminy przyniosło upragniony sukces
w postaci przyznania dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie”
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 został pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2017 r., jednakże sta-

Od tego momentu rozpoczęły się intensywne działania mające na celu przygotowanie projektu oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie projektu budowlanego zostało powierzone firmie
„InwestProjekt” w Krośnie. Zaprojektowano budynek
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o łącznej powierzchni całkowitej 544 m2 w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniający
normy Certyfikatu Biblioteka+. W nowej siedzibie znajdować się będą: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia,
kącik dla dzieci, sala konferencyjna na 50 osób, pomieszczenia biurowe i socjalne, magazyn oraz taras zewnętrzny. W wyniku przetargu wyłoniono firmę budowlaną „UniRem” w Kobylanach, która zobowiązała się oddać budynek do października 2019 r., zaś zakończenie całej inwestycji planuje się na 31 grudnia 2019 r.

Po zakończeniu inwestycji biblioteka wprowadzi zadania w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży oraz
seniorów, podejmie również współpracę z istniejącymi instytucjami publicznymi, szkołami oraz stowarzyszeniami
działającymi na terenie gminy. Do dyspozycji użytkowników będą w pełni wyposażone stanowiska komputerowe,
uruchomiony zostanie również nowoczesny proces wypożyczeń książek.
Agnieszka Bieleń
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie

NOWA GOSPODA
W DAWNYM KLIMACIE

Wydawca:
Stowarzyszenie „Inicjatywa”

Gospoda w Zarszynie prowadzona przez GS (Źródło: UG Zarszyn)

Budynek dawnej gospody mieszczący się w centrum Zarszyna znalazł
nowego zarządcę, który postanowił nadać mu drugie życie przystosowując go
do nowych funkcji z zachowaniem (albo odtworzeniem) dawnego charakteru.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ostatniego dnia
sierpnia podpisało umowę na rozwój przedsiębiorstwa społecznego, którego
głównym celem będzie świadczenie usług cateringowych. W obiekcie, w którym wcześniej był sklep zlokalizowana zostanie Gospoda Karpacka, której
zamierzamy nadać charakter i klimat minionych lat. Uzyskane wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna,
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie,
przeznaczone zostanie na remont i wyposażenie zaplecza kuchennego i sali
restauracyjnej. Dzięki uzyskanemu wsparciu powstanie nowy podmiot ekonomii społecznej zatrudniający 5 osób.
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z ogromną
prośbą do mieszkańców gminy Zarszyn, którzy dysponują wiedzą, informacjami lub zdjęciami na temat dawnego wyglądu gospody, serwowanych w niej
posiłków oraz panującego tam klimatu o udostępnienie zdjęć, materiałów
i informacji na temat byłej gospody. Wszelkie informacje na temat dawnej
gospody prosimy przekazywać do biura LGD „Dorzecze Wisłoka” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Z poważaniem
Zarząd LGD

Adres wydawcy i redakcji:
38-530 Zarszyn
ul. Bieszczadzka 146
e-mail: inicjatywazarszyn@vp.pl
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„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
100 LAT OSP NOWOSIELCE, A MOŻE I WIĘCEJ …

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – widnieje na rewersie poświęconego w czasie uroczystej Mszy św.
sztandaru – i jest to pozdrowienie Strażaków, którzy nie szczędząc sił, zdrowia wypełniają strażacką przysięgę.
W tym zdaniu zamyka się historia wielu
pokoleń mieszkańców Nowosielec, którzy poświęcając się innemu człowiekowi, walczą i walczyli o życie innych,
narażając własne. To im w tym miejscu
chce oddać szczególny hołd za pracę
i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności i gotowość do służby,
kiedy tylko zabrzmi dźwięk syreny alarmowej. To także uznanie dla moich poprzedników, którzy tworzyli naszą jednostkę i dbali zarówno o jej kapitał materialny jak i ludzki. To oni pamiętali
o wartościach przyświecających braci
strażackiej, bez których nie byłoby nas
tutaj dzisiaj. Oni też pamiętali o patriotyzmie, pracy na rzecz innych i wspólnocie, która daje siłę i uczy uwrażliwienia
na drugiego człowieka. Symbolem Waszego oddania był sztandar, który do
1 lipca 2018 r. towarzyszył nam przy największych uroczystościach i wydarzeniach. Po przekazaniu mocy nowemu
sztandarowi – w czasie ceremonii pożegnania – spocznie on w zasłużonym
miejscu świetlicy strażackiej, gdzie dotychczas się znajdował.” - Tak w słowie jubileuszowym o znaczeniu sztan-
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daru mówił Włodzimierz Kozieradzki
Prezes OSP Nowosielce.
Początki działalności strażaków
w Nowosielcach sięgają jeszcze 1896
r., kiedy to ukonstytuowało się „Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej”. Niestety nie ma na teraz udokumentowanych informacji opisujących
działalność ówczesnego stowarzyszenia, ale jest to otwarta karta dla kolejnych badań i poszukiwań związanych
z lokalną historią.
Na pewno tego typu organizacje
istniały w tym czasie w Galicji wchodzącej w skład Austro- Węgier o czym
świadczy chociażby analiza ówczesnego ustawodawstwa. Pierwsza ustawa
o policji ogniowej z 1786 r. określała

m.in. sposób prowadzenia akcji ratunkowych, nakładała obowiązek gaszenia pożarów na wszystkich mieszkańców, a nawet mówiła o budowie domów, czy stodół. W 1860 r. w Galicji
powstało Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, Gradu i na Życie im.
św. Floriana, a pierwsze stowarzyszenie strażackie utworzono dwa lata później. W 1865 r. założono w Galicji
pierwszą Ochotniczą Straż Pożarną,
a w 1875 r. odbył się we Lwowie I Zjazd
Krajowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Królestwie Galicji
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim we Lwowie.
Zasady „walki z ogniem” były uregulowane rozporządzeniem z 1824 r.
i kolejnymi aktami prawnymi, z których najważniejszym była Ustawa
z dnia 10 lutego 1891 r. o policji ogniowej, obowiązująca w miastach i miasteczkach Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim [Zachowano oryginalną pisownię.], w której m.in. zamieszczono
wzór regulaminu ogniowego, wzór
statutu dla ochotniczych straży ogniowych w miastach i miasteczkach,
a także określano zasady działania
ochotniczych straży pożarnych. § 18
ustawy czytamy: „Straże pożarne
ochotnicze tworzy się dobrowolnie na
zasadzie prawa o stowarzyszeniach
i uchwalonych przez siebie statutów.”

(fot. Tomasz Pietranowicz)

(fot. Tomasz Pietranowicz)

1 lipca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach obchodziła symboliczny Jubileusz 100- lecia
nieprzerwanej działalności. Był to szczególny czas dla druhów i druhen, ponieważ uroczystości rocznicowe
odbywały się w roku, kiedy świętujemy 100- lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.

Ponadto w § 20 nakładano na naczelników gmin ważny obowiązek: „Gdy
się zgłosi dostateczna liczba ochotników, naczelnik gminy winien ich zwołać, celem ustanowienia statutów
i wyboru naczelnika, oraz dowódców
oddziałów straży”. Dlatego działalność
strażaków ochotników w Nowosielcach już pod koniec XIX w. wydaje
się wielce prawdopodobna.
100- letnia, nieprzerwana historia
jednostki - wg przekazów ustnych rozpoczęła się w 1918 r., kiedy to założona została OSP w Nowosielcach,
a jej pierwszym prezesem został Karol Komański, natomiast komendantem
Adam Folta. Kolejną ważną datą był
1922 r. i zakup sikawki ręcznej, którą
zamontowano na resorowym wozie
i tym „nowoczesnym” jak na tamte
czasy sprzętem wyjeżdżano do pożarów. W tym czasie wybudowano także drewnianą remizę, która po wielokrotnej przebudowie i modernizacji służyła strażakom do 1971 r.
Pierwszą motopompę zakupiono
w 1958 r. i przez dwa lata przewożono ją do akcji wozem konnym, a od
1960 r., po zakupie samochodu terenowego marki „Dodge” i adaptacji,
maszyna zastąpiła konie.
W 1968 r. została utworzona sekcja żeńska i od tej pory druhny obok
druhów stają ramię w ramię nie tylko
w zawodach pożarniczo- gaśniczych,
ale także w ochronie mienia i życia
mieszkańców wsi.
W profesjonalny samochód gaśniczy na podwoziu Stara 25 jednostka
została wyposażona w 1972 r. i wówczas podczas uroczystości oddania
wozu po raz pierwszy wystąpił zespól
ludowy, który później przyjął nazwę
„Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia
Sanocka” działający przy OSP Nowosielce”; samochód gaśniczy był garażowany w nowo wybudowanym Domu
Ludowym w Nowosielcach. Potrzeby
lokalowe jednostki spowodowały, że
w 1982 r. Zarząd OSP Nowosielce
podjął uchwałę o budowie nowego garażu i świetlicy, a inwestycja została zakończona po dwóch latach w 1984 r.;
rok później strażacy otrzymali z KW
PSP w Krośnie samochód ratowniczogaśniczy Star 244 GBM.
Na kolejny samochód gaśniczy
przyszło czekać druhom 9 lat i w 1994
r. OSP otrzymała z PR PSP w Sanoku

ciężki samochód gaśniczy „Jelcz”
GCBA, a w 2006 r. strażacy zakupili
samochód ratowniczo- gaśniczy „Gazela”. Wyposażenie w sprzęt, a także
sprawność strażaków i doświadczenie
miały wpływ na przekwalifikowanie
w 1995 r. jednostki na typ S-2 i włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W czasie obchodów Jubileuszu 100lecia przekazano oficjalnie samochód
pożarniczy „Renault 14D4/4” dla jednostki OSP Nowosielce, a także wręczono odznaczenia wielu druhnom i druhom.
Kilka przytoczony dat to tylko fragment historii OSP w Nowosielcach, ale
należy pamiętać, że druhny i druhowie
zawsze bardzo chętnie angażowali się
i angażują się w różnego rodzaju prace
społeczne na rzecz środowiska lokalnego, działalność kulturalną, czy edukacyjną. I jak napisał w słowie wstępnym do jubileuszowej publikacji Mariusz Mołocznik Naczelnik OSP Nowosielce: „To oni budowali kładki i mosty
na rzece, obiekty sportowe, pracowali
przy kościele i budowali dom ludowy.
Nie zabrakło ich w czasie kiedy powstawał punkt katechetyczny, plebania i kaplica pogrzebowa. Pracowali
przy remoncie dróg i ścieżek wiejskich,
a także współpracowali ze Stowarzyszeniem im. św. Zygmunta Gorazdowskiego przy budowie i urządzaniu placu zabaw dla dzieci oraz innymi organizacjami społecznymi, a także instytucjami działającymi na terenie naszej
wsi i organami samorządowymi
wszystkich szczebli. Ten rodzaj zaangażowania i współdziałania to olbrzymi kapitał społeczny, ale także odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy
i ich poszanowanie.”
Historia OSP w Nowosielcach to
także historia Regionalnego Zespołu
Ludowego „Ziemia Sanocka” prowadzonego przez druha Edwarda Litwina, który w 2017 r. obchodził Jubileusz
45- lecia swojej działalności (ostatni
sukces zespołu to zajęcie I miejsca na
XX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych działających przy
OSP), historia Zespołu Wokalno- Instrumentalnego prowadzonego przez
druha Mieczysława Węgrzyna, czy
grupa teatralna prowadzona przez
druhnę Urszulę Małek; to przede
wszystkim artyści amatorzy w różnym
wieku, którzy tańczą, śpiewają i wy-

stępują na uroczystościach państwowych i nie tylko, poświęcając swój czas
na przygotowania, aby tradycja i przeszłość była obecna w teraźniejszości.
Za zasługi dla pożarnictwa oraz
szeroką działalność kulturalno- społeczną sztandar OSP Nowosielce został odznaczony m.in. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa (1993),
odznaką Honorową za zasługi dla
Gminy Zarszyn (2017), „Złotym Znakiem Związku OSP RP” nadanym
przez Prezydium Związku OSP RP
w Warszawie (2018) podczas uroczystości na Zamku Królewskim.
Uroczystości 1 lipca 2018 r. rozpoczęły się przemarszem druhów
i druhen, polową Mszą św. przy Domu
Kultury w Nowosielcach, a następnie
w części oficjalnej, pożegnano stary
sztandar, poświęcono nowy i przekazano go jednostce. Nowy sztandar, jak
i poprzedni z 1979 r. został ufundowany przez mieszkańców Nowosielec i jest to ważna tradycja pokazująca silną więź wsi z stowarzyszeniem.
W części artystycznej wystąpiły
ze specjalnym programem okolicznościowym przedszkolaki z „Tęczowego Przedszkola” w Nowosielcach,
mażoretki z Jaćmierza, Orkiestra
Dęta „Lutnia” z Zarszyna, a także
działające przy OSP Nowosielce Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” kierowany przez druha
Edwarda Litwina oraz Grupa Wokalno-Instrumentalna prowadzona przez
druha Mieczysława Węgrzyna.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in. przedstawiciele władz państwowych, w tym posłowie na Sejm
RP Piotr Uruski i Bogdan Rzońca, samorządowych z Andrzejem Betlejem
Wójtem Gminy Zarszyn, Związku OSP
RP z Druhem Tadeuszem Sieniawskim
– Dyrektorem Biura Terenowego
w Krośnie oraz Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku z Młodszym Brygadierem Grzegorzem Oleniaczem –
Komendantem Powiatowym. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych i delegacji zaprzyjaźnionych jednostek OSP z powiatu sanockiego.
Jubileusz był też okazją do przygotowania wystawy i okolicznościowej publikacji, która pokazuje działalność jednostki i opowiada historię druhów i druhen z OSP Nowosielce.
Urszula Małek
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Udział OSP Nowosielce w większych akcjach ratowniczo- gaśniczych w ostatnich dziesięcioleciach
1992 Pożar lasów w Kuźni Raciborskiej. W gaszeniu
pożarów udział wzięli: Włodzimierz Kozieradzki – Naczelnik OSP Nowosielce, Tadeusz Kornecki – kierowca, Kazimierz Komański, Adam Gamoń, Adam Broszkiewicz,
Piotr Węgrzyn, Andrzej Bury, Tadeusz Dendura.
1995 - Pożar budynku mieszkalnego w Trepczy
i zabudowań w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
1997 – Pożar budynków gospodarczych z sianem
w ZZD Odrzechowa – Pastwiska.
1998 – Pożar stolarni w Kostarowcach
2002 – Pożar zakładu stolarskiego w Strachocinie
i tartaku w Nowosielcach.
2003 – Pożar zakładu stolarskiego – Sanok – Dabrówka.
2004 – Pożar warsztatu samochodowego w Płowcach
i dużego budynku gospodarczego z sianem w Nadolanach.
2005 – Pożar stolarni w Olchowcach i budynku gospodarczego z sianem w Bukowsku.
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2006 – Pożar budynku gospodarczego z sianem
w Nadolanach – Wygnance oraz budynku mieszkalnego
w Niebieszczanach.
2007 – Pożar drewnianego kościoła w Grabówce,
tartaku w Zarszynie oraz stolarni w Strożach Małych.
2008 – Pożar budynków mieszkalnych w Posadzie
Zarszyn, Odrzechowej i Bażanówce.
2009 – Pożar budynków mieszkalnych w Długiem,
Pielni i Besku.
2010 – Pożar lasu w Załużu.
2011 – Pożar stolarni w Międzybrodziu i budynku gospodarczego w Długim.
2013 – Pożar hurtowni przemysłowej oraz budynku
mieszkalnego w Nowosielcach.
2014 – Pożar budynku mieszkalnego i gospodarczego
w Nowosielcach.
2015 - Pożar budynku mieszkalnego i gospodarczego
w Nowosielcach.
2016 – Pożar balotów z sianem w Zarszynie i budynku gospodarczego w Bażanówce.
2017 – Pożar budynku mieszkalno- gospodarczego
w Posadzie Jaćmierskiej i budynku gospodarczego w Pielni

Sokolniki 2002 – w akcji wzięli udział druhowie: Kazimierz Komański, Damian Kozieradzki, Łukasz Szuba,
Adam Gamoń, Mariusz Demkowicz.
Gmina Borowa 2010 powiat Mielec; Gmina Żyraków
powiat Dębica, Tarnobrzeg, Tarnobrzeg – Sobniów. Akcje kilkudniowe, w których wzięli udział druhowie: Włodzimierz Kozieradzki, Andrzej Kozieradzki, Jan Dragan,
Kazimierz Komański, Mariusz Mołocznik, Marcin Michalski, Mateusz Nawalaniec.

1980, 1996 - Nowosielce i Gmina Zarszyn
2002 - Sokolniki, powiat Gorzyce [powiat kiedy się
zmieści]
2005 – Tarnawa Górna
2006 – Jasło
2009 – Ropczyce
2010 – Gmina Borowa, powiat Mielec; Gmina Żyraków powiat Dębica, Tarnobrzeg, Tarnobrzeg – Sobniów
2014 - Zagórz
Źródło: Publikacja na 100-lecie
OSP Nowosielce, Nowosielce 2018.

(fot. Tomasz Pietranowicz)

Udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach w większych akcjach powodziowych
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JUBILEUSZ 60-LECIA
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO IM. II CZECHOSŁOWACKIEJ BRYGADY
SPADOCHRONOWEJ W NOWOSIELCACH
16 czerwca 2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady
Spadochronowej w Nowosielcach obchodził Jubileusz 60- lecia nieprzerwanej działalności połączony
z I Zjazdem Absolwentów Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym w Nowosielcach, której przewodniczył ks. prałat Andrzej Skiba. Następnie licznie zgromadzeni Absolwenci Szkoły,
zaproszeni goście, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy i uczniowie przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Pochód prowadziła Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna i zespół mażoretek.
tora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa, Piotr Uruski poseł na Sejm
RP, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
a także współpracujących ze Szkołą instytucji i organizacji społecznych.
Na uroczystości 60- lecia Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach przygotowano
specjalny film, który poprzez wspomnienia absolwentów,
nauczycieli i dyrektorów ukazał jak zmieniała się Szkoła
na przestrzeni lat. Ponadto film oddał atmosferę miejsca,
gdzie nie tylko mijały szkolne lata, ale spełniały się marzenia i rozwijały zainteresowania, a z zebranych wspomnień
powstała unikalna i żywa kronika Szkoły i jej uczniów. Film
„60 lat ZSCKR Nowosielcach można obejrzeć na stronie
www szkoły.

(fot. Krzysztof Małek)

(fot. Krzysztof Małek)

„Sześć dekad istnienia tej placówki to okres, za którym stoi pełna poświęcenia działalność moich poprzedników - dyrektorów. To dzięki ich mądrości, roztropności
i zaangażowaniu Szkoła przetrwała trudny okres związany z reformą szkolnictwa, zachowując ciągłość kształcenia zawodowego i tradycje. Minione lata to niewątpliwie
czas doniosłych osiągnięć, ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy wielu ludzi - nauczycieli, pracowników
obsługi i administracji, a także całej rzeszy uczniów i absolwentów. Przez wiele lat dążyliśmy do tego, aby nasza
Szkoła była nowoczesna i podejmowała wyzwania XXI
wieku, kształcąc uczniów na potrzeby zmieniającego się
rynku pracy. Dzięki podejmowanym w ostatnich latach
przedsięwzięciom Szkoła intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania, zarówno w zakresie bogatej oferty edukacyjnej, wzrostu liczby uczniów,
jak i imponującej infrastruktury. Realizacja kilku spektakularnych inwestycji przyczyniła się do wykreowania wizerunku szkoły jako nowoczesnej placówki, jednej z najlepiej wyposażonych wśród wszystkich szkół rolniczych
w całej Polsce, prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” – powiedział m.in. w swoim wystąpieniu Józef Gocko – Dyrektor ZSCKR Nowosielce.

Ważną częścią uroczystości było symboliczne pożegnanie starego sztandaru i przekazanie nowego przez
przedstawicieli Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły,
a następnie przez Dyrektora Szkoły uczniom. Ten wzruszający moment był wielkim przeżyciem zarówno dla Absolwentów jak i licznie zebranych gości; wśród zaproszonych gości byli: m.in. Robert Jakubik – zastępca Dyrek-
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Ponadto w części artystycznej wystąpili m.in. nauczyciele Szkoły, którzy wraz z oraz szkolnym zespołem muzycznym „ZSCKR Band” wykonali utwór „Ale to już
było”, koncertowała Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna,
a także tańczył i śpiewał Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach.
Na pewno Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach im. II Czechosłowackiej Brygady
Spadochronowej wpisał się w historię Nowosielec i w biografie wielu jej Absolwentów i stał się wizytówką nie tylko naszej gminy, ale także województwa. Charakterystyczny park przy drodze nr 28, dwór Gniewoszów i pomnik
żołnierzy II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej,
ze swoją historią to elementy, które wyróżniają Szkołę

(fot. Krzysztof Małek)

i tworzą jej tożsamość. Współczesny wizerunek Szkoły to
nowoczesna baza dydaktyczna, w tym hala sportowa,
warsztaty szkolne, poligon uprawowy i uczniowie, którzy
kształcą się w zawodach technik architektury krajobrazu,
technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik weterynarii, technik agrobiznesu, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik.
Na Jubileusz 60- lecia zostały przygotowane wystawy
okolicznościowe, a także publikacja, która opowiada o historii Szkoły, jej dniu dzisiejszym, a także przyszłości. „Wierzymy, że każdy kto uczył się w tej Szkole i kto będzie się
w niej uczył w przyszłości, będzie wspominał ją jako miejsce, gdzie nabywa się umiejętności zawodowe i rozwija
pasje.” – czytamy w zakończeniu książki.
Urszula Małek

KALENDARIUM
na podstawie publikacji opracowanej na Jubileusz 60lecia Szkoły
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
1945/1948 - Kursy rolnicze, szkoła o charakterze sezonowym
1948 - Dwuletnia Publiczna Średnia Szkoła Rolnicza;
uczniowie kończą naukę 30 VI 1950 r.
1958 - Roczna Szkoła Rolnicza I stopnia prowadzona
przez Ministerstwo Rolnictwa
1958/1959 - Remont i adaptacja budynku dworu na
potrzeby szkoły
1959 - Wiesław Zawisza zostaje Kierownikiem Szkoły
1959 - 21 XII pierwszy egzamin końcowy zdawany
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
1961 - Dwuletnia Szkoła Rolnicza
1961 - Janusz Kamecki zostaje Kierownikiem Szkoły
1961 - Remont i adaptacja oficyny dworskiej na internat
1964 - Zasadnicza Szkoła Rolnicza
1965 - Kazimierz Pomykała zostaje Dyrektorem Szkoły
1970 - 1 IX wizyta gen. Juraja Pivoluska dowódcy 2
kompanii walczącej w 1944 r. w Nowosielcach w natarciu „Aleją Śmierci”
1971 – W czasie wizyty oficjalnej delegacji Czecho-

słowacji podjęto decyzję o budowie pomnika ku czci poległych żołnierzy II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
1971 – prace konserwacyjno- remontowe dworu
1972 - 18 VI odsłonięcie pomnika żołnierzy II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
1978 - 4- letnie Liceum Zawodowe o profilu rolniczym
1979/1987 – Remont kapitalny budynku szkoły i internatu, zaadoptowanie piwnic dworu na cele użytkowe, budowa parkingu i poligonu do nauki jazdy ciągnikiem
1981 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku rolniczym
1982 - Pierwszy egzamin dojrzałości w Liceum Zawodowego
1982 - 5-letnie Technikum Rolnicze
1982 - Studium Zawodowe dla Dorosłych o kierunku
rolniczym
1984 - 9 IX Technikum Rolnicze otrzymuje imię
II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
1984 - 9 IX Szkoła otrzymuje prawo posiadania sztandaru
1990 - Stefania Bachta zostaje Dyrektorem Szkoły
1994 – Technikum Zawodowe dla Pracujących
2000 - Zespół Szkół Rolniczych im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w skład, którego wchodzą:
Technikum Rolnicze, Technikum Agrobiznesu, Szkoła Zasadnicza, Technikum Zawodowe dla Dorosłych
2004 - Józef Gocko zostaje Dyrektorem Szkoły
2004 – 5 X obchody 60- rocznicy bitwy o Przełęcz
Dukielską i odsłonięcie odrestaurowanego pomnika II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
2005 – Szkoła Policealna wchodzi w skład Zespołu
Szkół Rolniczych
2005 - Rozbudowa internatu
2008 – Organem prowadzącym Szkoły zostaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2009 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2008/2013- Renowacja zabytkowego dworu i modernizacja zaplecza dydaktycznego szkoły
2010 - 5 IX Pierwsza rekonstrukcja historyczna walk
II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej na wzgórzu Dąbrowa w Nowosielcach
2013 – 27 II otwarcie kompleksu dydaktyczno- sportowego i hali sportowej
2014- Centralna inauguracja roku szkolnego 2014/2015
szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
2017 – Remont i modernizacja zaplecza dla kierunku
architektury krajobrazu
2017/2018 – Budowa zaplecza dydaktycznego oraz poligonu uprawowego dla praktycznej nauki zawodu
2018 – 17 IV oddanie do użytkowania poligonu uprawowego oraz nowych warsztatów szkolnych
2018 - Jubileusz Szkoły i I Zjazd Absolwentów
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(fot. Władysław Komański)

brudnymi, śpieszącymi się, by podstawiać kolejne worki na
zboże i wiązać słomę, którą rozedrgana, głośna młockarnia
wypluwała szerokim strumieniem.
Pierwsze kombajny wydawały się mało przydatnymi
wynalazkami. Bo kto to widział, żeby nie suszyć snopków,
tylko kosić i młócić od razu. I ścierń zostaje jakaś taka
wysoka…I pewnie to cudo nie młóci dokładnie… Ale po
kilku latach nikt już nie kosił inaczej. Teraz kombajny na
polach królują przez całe żniwa, a jedynym zmartwieniem
rolników jest ich „upolowanie”. Starą młockarnię, ciągniki
pamiętające połowę ubiegłego wieku również można było
zobaczyć na jaćmierskim rynku. I ta wystawa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem uczestników Gminnego
Święta Plonów.
Jedno się nie zmieniło przez wieki – wypatrywanie
słońca na czas żniw, bo sierpniowy upał gwarantuje dojrzałe, suche, dorodne ziarno. Ten rok był wyjątkowo przychylny rolnikom, ominęły nas też susze i nawałnice, więc
jest co świętować. Dziękujemy pracowitym mieszkańcom
naszej Gminy za żniwny trud i życzymy, by kolejne lata
były równie udane.
L.Z.

(fot. Władysław Komański)

„Plon niesiemy plon…” – w niedzielne popołudnie
2 września rozlegało się kilkukrotnie z jaćmierskiego rynku. Barwny korowód przeszedł po Mszy świętej z kościoła na rynek, gdzie po oficjalnych wystąpieniach, montażem słowno-muzycznym powitali gości mieszkańcy Jaćmierza. Szacunek dla chleba, ciężkiej pracy rolników, miłość do rodzinnej ziemi, to motywy towarzyszące temu
występowi. Wartości te docenili również mieszkańcy
Nowosielec, którzy wystąpili na jaćmierskim rynku. Towarzyszył im okazały wieniec dożynkowy – piękny, o tradycyjnym kształcie i uwity z dorodnych kłosów zbóż.
W jego centralnym miejscu umieszczono białego orła –
symbol stulecia odzyskania niepodległości. Piękne piosenki
i przyśpiewki zachwyciły publiczność energią i mocą wykonania. Ręce same składały się do oklasków. Bo trzeba
przyznać, że nowosielczanie mają sporą grupę zdolnych śpiewaków i artystów, którym nieobce są występy na scenie.
Wisienką na torcie były występy Regionalnego Zespołu
Ludowego „Ziemia Sanocka” i Młodzieżowej Orkiestry
Dętej w Jaćmierzu z towarzyszeniem mażoretek „Vivid”
Radość widoczna w każdym tańcu, uśmiech, barwne stroje, wirujące w tańcu pary to niezapomniane widowisko.
Dożynki to tradycyjne święto plonów, które obchodzone jest od dziesięcioleci na polskiej wsi. Dawniej żniwa
trwały długo, bo zboże żęto sierpami, składano w kopy by
z wyschło i potem zwożono do stodół. Stukot cepów młócących zboże jeszcze długo rozlegał się w chłopskich stodołach. Kiedy sierpy zostały zastąpione przez kosy, a potem konne kosiarki, żniwa trwały zdecydowanie krócej. Nikt
też nie młócił cepami, bo tę ciężką pracę przejęły na siebie
młockarnie. Rzadko ich właścicielami byli prywatni rolnicy,
najczęściej stanowiły one własność Kółek Rolniczych. Kilkusetmetrowe kolejki wozów załadowanych snopkami zboża
wskazywały miejsca, gdzie stały młockarnie. Otoczone tumanami kurzu i nerwowo biegającymi ludźmi – spoconymi,

(fot. L.Z.)

DOŻYNKI GMINNE W JAĆMIERZU

Wieniec na święto Matki Boskiej Zielnej z Domu Senior+
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Wieniec na święto Matki Boskiej Zielnej z Posady Zarszyńskiej

SKARBY STAREJ PLEBANII
Dni stawały się coraz krótsze, ostatnie kombajny zjechały z pól, ludzie nosili z lasu kosze pełne grzybów, które
zeszłego roku wysypały wyjątkowo obficie. „Jesień” pomyślałem. Rok 2017 powoli przechodzi do historii.
W takim melancholijnym nastroju dotarła do mnie
wieść, iż nowo mianowany proboszcz ks. Zdzisław Babiarz poszukuje osób chętnych do pomocy przy porządkowaniu starej plebani. Informacja ta natychmiast wyrwała
mnie z jesiennego odrętwienia.
Budynek ten znajdujący się obecnie przy ul. Bieszczadzkiej jest prawdopodobnie najstarszym murowanym domem
w Zarszynie. Został wzniesiony staraniem ks. Augusta
Przylibskiego w 1840 roku, (kapłan ten pełnił swą posługę
w latach 1837 – 1848). I od tego czasu był nieprzerwanie
zamieszkały aż do początku lat 90-tych XX wieku. Ile historii mogłyby opowiedzieć te mury? Ilu ludzi przychodziło
tam, aby prosić aktualnie urzędującego księdza o chrzest,
bierzmowanie, ślub, ostatnie namaszczenie? Ile pokoleń
chodziło po tych podłogach szukając schronienia, dobrej
rady, pocieszenia? Ilu znamienitych gości przekraczało jej
progi: prałatów, biskupów, szlachciców, starostów? Na te
pytania już nigdy nie poznamy odpowiedzi, możemy jedynie spekulować. Możemy również wspólnym wysiłkiem
zachować ten obiekt dla przyszłych pokoleń, aby mogły
być w nim zapisywane kolejne karty historii. W związku
z powyższym postanowiłem aktywnie włączyć się w działania porządkowe. Wykorzystując jeden z ostatnich dni urlopu, jaki pozostał mi na poprzedni rok, stawiłem się o wyznaczonej godzinie w umówionym miejscu.
Na miejscu zastaliśmy „artystyczny nieład”. Składowisko rzeczy „które jeszcze się przydadzą” – styropianowe
dekoracje, wykonane z mniejszym lub większym gustem
wiklinowe i papierowe ozdóbki, dotknięte zębem czasu
(i kornika) meble, oraz całą masę innych przedmiotów. Szybko przystąpiliśmy do opróżniania wnętrza, wynosiliśmy kilogramy zmurszałej bibuły, zaschniętych kwiatów, połamanych koszy. Te nic niewarte rzeczy z coraz większym apetytem pochłaniało rozpalone przez kolegów strażaków ognisko. Inne (plastikowe) śmieci zapełniały powiększające się
z minuty na minutę stado żółtych worków. Jednak po niedługim czasie w porządkowym rozgardiaszu, poprzez tumany kurzu spowijające pomieszczenia niczym jesienna
mgła, spostrzegłem coś, co na ognisko, czy makulaturę stanowczo nie powinno trafić. Były to rodzaju pisma i dokumenty. Po pobieżnym przejrzeniu, uświadomiłem sobie, iż
pośród starych gazet, dawno zapłaconych rachunków, zeszytów do religii, mogą kryć się prawdziwe perełki. Miałem rację. Już po kilku minutach trafiłem na zbiór świadectw szkolnych ks. Franciszka Szajny, kilka zdjęć, zaświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego i inne.
Wtedy już nie było mowy o bezrefleksyjnym wyrzucaniu.
W porozumieniu i za zgodą ks. Proboszcza doszliśmy do
wniosku, że trzeba to wszystko przejrzeć „na spokojnie”
i oddzielić przysłowiowe ziarno od plew. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, iż w związku z notorycznym brakiem czasu, całe zadanie mnie przerośnie. Poprosiłem więc
o pomoc jedną z mieszkanek Zarszyna, która żywo zainteresowała się tematem i już po kilkunastu dniach odkładaliśmy na dwie sterty rzeczy bezwartościowe oraz te, które

według naszej skromnej wiedzy przedstawiały jakąś wartość. Jak już wcześniej wspomniałem, była to jesień zeszłego roku. Prace posuwały się dość powoli, ponieważ
każdy dokument trzeba było przejrzeć i ocenić. Wszechobecny kurz unosił się wokół nas niczym dym papierosowy w najgorszej spelunie. Zadziwione całą sytuacją pająki umykały spod nóg nieświadome, dlaczego ktoś narusza
ich odwieczny spokój. Drewniane podłogi wydawały z siebie dźwięki, których nie powstydziłby się niejeden horror
klasy B. Ze ścian spoglądały na nas oczy świętych oraz
papieży, bacznie obserwując nasze zmagania spoza zmatowiałego przez lata szkła, otulonego lekko spróchniałą
ramą. Jednak my na to nie zważaliśmy. Atmosfera ta była
tylko jednym z czynników, który przeniósł nas do innego
świata. Świata historii naszego Zarszyna zaklętej w słowie pisanym. Naszym oczom zaczęły ukazywać się rachunki za materiały budowlane, które służyły do powojennej odbudowy kościoła, zdjęcia osób, co do których personaliów mieliśmy jedynie podejrzenia, spisy ministrantów
z lat takich, iż są to już teraz starsi panowie i inne. Wszystko
to było bardzo ciekawe, jednak po jakimś czasie na spodzie starego regału, dostrzegliśmy prawdziwy skarb: Księgi
Parafialne! Pisane piórem, piękną kaligrafią, informowały
nas kto, kiedy, i z kim zawarł związek małżeński ponad
200 lat temu! Wspaniałe odkrycie. Niejeden genealog dałby
sobie za nie odciąć rękę. Zdaliśmy sobie sprawę, iż trzeba
je jak najszybciej zabezpieczyć. Niestety zbliżała się zima.
Deficyt czasu z naszej strony był coraz większy, brak
oświetlenia i wszechogarniający chłód też jakoś nie ułatwiały pracy, którą postanowiliśmy kontynuować na wiosnę.
Wiosną i latem dokończyliśmy selekcji materiałów. Na chwilę obecną został nam do przejrzenia jedynie strych. Moim
zdaniem do końca roku powinniśmy się z tym zadaniem uporać. Zarchiwizujemy księgi i dokumenty, stare gazety i inne
szpargały trafią do recyklingu, zaś pomieszczenia będą mogły być wtedy dokładnie wysprzątane.
I tu powstaje pytanie: co dalej? Po pierwsze potrzebne
są pilne prace zabezpieczające (uszczelnienie dachu, wstawienie nowych szyb). Po drugie… i tu już wkraczam
w fazę teoretyczną a nawet sferę marzeń. Jeden z najpiękniejszych, największych i najstarszych budynków
Zarszyna po remoncie (na który dałoby się zapewne pozyskać środki zewnętrzne z UE), mógłby kiedyś mieścić
w sobie coś w rodzaju izby pamięci lub muzeum naszej
miejscowości. Jego idealne położenie w centrum, układ
pomieszczeń wewnętrznych, bliskość zabytkowego kościoła, szkoły, parkingu, domu kultury, aż proszą, aby w jego
wnętrzu schronienie znalazły przedmioty opowiadające
o przeszłości naszej wsi oraz regionu. Wyobraźmy sobie,
iż przyjeżdża do nas daleka rodzina (często z zagranicy)
a my zabieramy ich do pięknie odrestaurowanego budynku plebani, w którym umieszczono przedmioty codziennego użytku sprzed ponad wieku, w szklanych gablotach można podziwiać repliki dwóch skarbów z epoki brązu odnalezionych w naszej miejscowości. W innych pomieszczeniach ulokowane są pozostałości po obu wojnach światowych, przypominających te tragiczne losy regionu. Zdjęcia sławnych obywateli Zarszyna opisane są stosownymi
życiorysami. Plazmowe monitory na ścianach wyświetlają
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filmy takie jak: „Czas leśnych kurierów” (o Janie Łożańskim) czy „Byłem w Gestapo” (o Rudolfie Probście).
Zaręczam, iż każdy odwiedzający to miejsce byłby pod
niesamowitym wrażeniem. A oprowadzający go mieszkaniec, mógłby powiedzieć – „popatrz, ten zabytkowy młynek do kawy jest mój. Należał kiedyś do naszego pradziadka. I oddałem go w depozyt do naszego muzeum”.
Później wizyta w pięknie odnowionym zabytkowym kościele, zabytkowym parku podworskim oraz przechadzka
nad malowniczymi stawami dopełniłyby dzieła. Wspaniała wizja, prawda? Oczywiście nie urodziłem się wczoraj. Jak
już wspomniałem wcześniej, taka scena jest na razie jedynie
wytworem mojej wyobraźni.

Prowadzimy teraz jeden z największych i najkosztowniejszych remontów kościoła w jego historii. I to oczywiście jest
priorytet. Jednak stary, szary budynek stoi sobie nieopodal
i czeka. Czeka już długo, na remont, na pomysł, na to, aby tak
jak przez ostatnie niespełna 200 lat znów służyć nam – mieszkańcom Zarszyna. Być może przyjdzie mu jeszcze trochę
poczekać, jednak znam nasze lokalne społeczeństwo od wielu lat. Wiem jedno: jesteśmy zżyci, solidarni i mądrzy. Dlatego
jestem głęboko przekonany, iż za nasza sprawą i naszym
wspólnym wysiłkiem, w niedalekiej przyszłości „szara myszka” odrodzi się jako „lokalna perełka”.
Mateusz Gajewski

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki „Mała Książka –
Wielki Człowiek”, skierowanego do trzylatków i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć wszystkie dzieci urodzone w 2015 r., zarówno te już zapisane do biblioteki, jak
i zupełnie nowi czytelnicy.
Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na
oddziałach położniczych w całej Polsce Instytut Książki
rozpoczyna nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych
dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji.
Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpocznie się we wrześniu 2018 r. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice.
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”
to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród
książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który
nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje
się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej
wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które
z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
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Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać
w prawie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski. W ramach tegorocznej akcji planujemy rozdać około 100 tys.
Wyprawek.
Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział
w projekcie znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek”
przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją,
w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych
otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę
z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów
oraz broszurę informacyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 2017 r. w ramach akcji pilotażowej
rozpoczętej w grudniu rozdano 100 tys. Wyprawek Czytelniczych w 360 szpitalach w całej Polsce, a w 2018 r. na
nowo narodzone dzieci czeka aż 360 tys. wyprawek.
Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r.
przez brytyjską fundację BookTrust.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Instytut
Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl
Agnieszka Bieleń
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie

JUŻ ZABRZMIAŁ PIERWSZY SZKOLNY DZWONEK
3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/
2019. W zarszyńskiej szkole podstawowej naukę rozpoczęło 224 uczniów. Tak dużą liczbę stanowią uczniowie ze szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego
(ostatniego w tym roku) oraz dzieci przedszkolne.
Przedszkolaczków jest 49, gimnazjalistów 41, a najwięcej, bo 134 stanowią uczniowie od kl. I do VIII.

Osobliwością reformy i tego roku szkolnego będą egzaminy do szkół średnich, zarówno dla ósmoklasistów
jak i gimnazjalistów. Wszystkim uczniom życzymy wiele sukcesów szkolnych, przedszkolakom dobrej zabawy a absolwentom trafnego wyboru ścieżki zawodowej i szkoły średniej.
M.K.

(fot. ze zb.SP w Zarszynie)

KRONIKA PARAFIALNA
Odeszli do wieczności
nazwisko i imię
Władysława Niemczyk zd. Węgrzyn
Józef, Edward Kuzianik
Wanda, Stanisława Małek zd. Klimek
Władysława Rysz zd. Trelewicz
Janina Kruczkiewicz zd. Pomykała
Stanisław Pietrzkiewicz

data urodzin
15.11.1922 r.
07.04.1942 r.
07.11.1937 r.
05.09.1936 r.
09.04.1942 r.
28.10.1924 r.

data śmierci
05.06.2018 r.
29.06.2018 r.
01.07.2018 r.
07.07.2018 r.
16.08.2018 r.
26.08.2018 r.

miejsce zamieszkania
Posada Zarszyńska
Zarszyn
Posada Zarszyńska
Zarszyn
Zarszyn
Posada Zarszyńska

Ochrzczeni zostali
imię
Nadia, Maria
Maja
Aleksandra
Hanna
Wiktoria, Faustyna
Krystian
Michał, Grzegorz
Oliwia, Emilia

data urodzin
13.04.2018 r.
14.03.2018 r.
13.05.2018 r.
20.02.2018 r.
15.12.2017 r.
14.03.2018 r.
10.06.2018 r.
19.03.2018 r.

data chrztu
16.06.2018 r.
23.06.2018 r.
07.07.2018 r.
07.07.2018 r.
22.07.2018 r.
28.07.2018 r.
12.08.2018 r.
18.08.2018 r.

Sakrament małżeństwa zawarli
data ślubu
30.06.2018 r.
14.07.2018 r.
18.08.2018 r.

mężczyzna
Sylwester, Łukasz DROZD
Mateusz, Paweł KAIM
Wojciech, Ryszard DUBICKI

kobieta
Beata, Krystyna TRYGAR
Magda, Anna PLUSKWIK
Katarzyna SZYDŁO
Ks. Proboszcz Zdzisław Babiarz
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CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO
Panią Kamilę Bogacką poznałam kilka lat temu, kiedy na scenach krośnieńskiego RCKP przed występem rosyjskich kozaków powitała publiczność i zapowiedziała, że środki zebrane podczas koncertu będą
przeznaczone na leczenie chorych dzieci. Wówczas dowiedziałam się też, że założyła krośnieńskie stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” i jest jego prezesem.

Kamila Bogacka z fotografią ojca - dr. Kamila Jana Bogackiego
(fot. Tadeusz Poźniak)

Po kilku latach obejrzałam spektakl muzyczny: „Tych
miasteczek już nie ma”. I znów pojawiła się Kamila Bogacka, która ze sceny, piękną polszczyzną, z gracją i elegancją zachęciła do ofiarności na rzecz chorych dzieci
z Rymanowa. Była przekonująca i szczera. Jej zaangażowanie i urok osobisty wywarły na wszystkich duże wrażenie. Jednocześnie swoboda wypowiedzi na scenie, serdeczność, z jaką witała się z wieloma gośćmi i artystami dowodziła, że to nie pierwsza impreza charytatywna, którą zorganizowała. Miałam wrażenie, że jest to osoba nietuzinkowa
i z sercem na dłoni. Moje spostrzeżenia potwierdziły się,
kiedy jednym kliknięciem w Internet dowiedziałam się, że
Kamila Bogacka od wielu lat organizuje wspaniałe koncerty, spotkania, konferencje, widowiska nie tylko w Krośnie,
ale też w Europie i poza nią. Dzięki swoim koneksjom, aparycji, zdolnościom organizatorskim i wrodzonemu talentowi
zjednywania sobie ludzi zdobywa środki dla ludzi będących
w potrzebie. A są to m.in. takie imprezy jak:
- 2015 rok - Festiwal Sztuki „Genesis” pod patronatem pierwszej Damy RP, ambasadora Ukrainy w Polsce
i Marszałka Województwa Podkarpackiego, w tym VI Raut
Dyplomatyczny w Pałacu Polanka w Krośnie: podczas
imprezy odbył się wykład Ambasadora Ukrainy w Polsce
oraz licytacja dzieł sztuki z której dochód został przeznaczony na sfinansowanie pobytu w zielonej szkole grupy
dzieci niepełnosprawnych z rymanowskiego ośrodka;
- 2015 rok - konferencja naukowa na temat „Gender zagrożenia dla dzieci, młodzieży rodziny”, która odbyła się
w głównej auli PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie;
- 2016 rok - wizyta w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie w ramach kampanii społecznej na rzecz szpitala
wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie i czynienia
starań o zakup mammografu;
- 2018 rok - „Tych miasteczek już nie ma”- widowisko
musicalowe oparte na motywach „Skrzypka na dachu”-
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wydarzenie w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji jubileuszu 10-lecia działalności stowarzyszenia - zebrane przez wolontariuszy datki wsparły
program rehabilitacyjny dla dzieci chorych z ośrodka
w Rymanowie.
Największą akcją Stowarzyszenia, w skali ratowania
ludzkiego życia, była „Kampania, nad która przypięła różową wstążkę”. Rozliczne działania, koncerty, konferencje naukowe, marsze, mitingi, konferencje prasowe, Marsz
Dzieci – „Dzieci – dzieciom”: 300 dzieci z Ukrainy razem
z niepełnosprawnymi dziećmi, które pozostają pod stałym
wsparciem Stowarzyszenia Czyń Dobro, Mimo Wszystko przemaszerowało ulicami Krosna. Przez półtora roku
trwała heroiczna walka o zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala. Podsumowaniem tej akcji, jest mała książeczka, autorstwa Kamili Bogackiej i Konrada Sikory pt.
„Mam jeszcze plany”. Akcja zwieńczona sukcesem –
można powiedzieć – osobistym – Kamili Bogackiej, która
dała tej kampanii swoją twarz.
Pomoc i działania kulturalne, społeczne. Tak najkrócej
można by przybliżyć działalność stowarzyszenia z Panią
Prezes na czele. Ale słowa te nie oddają wielkości tych
poczynań. Stowarzyszenie Czyń Dobro, Mimo Wszystko
funkcjonuje od 2008 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, organizuje wolontariat, angażuje młodych ludzi
do pomocy w podejmowane akcje społeczne.
A Panią Kamilę Bogacką pasją społecznikowską zaraził Jej ojciec – lekarz, żołnierz, patriota, którego barwny
życiorys może być kanwą pasjonującego filmu.
Kamil Jan Bogacki urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Korczynie w latach 90. XIX wieku. Jego ojciec
był powstańcem styczniowym i zesłańcem na Syberię. Rodzina Bogackich pielęgnowała tradycje patriotyczne. Dziadek ze strony matki był doktorem medycyny. Kamil Bogacki ukończył studia filozoficzne i biologiczne w Wiedniu. Jego pierwsza żona Maria była córką Bronisława
Szwarce, Sybiraka i członka władz Powstania Styczniowego. Kamil Bogacki wraz ze swoją młoda żoną wyjechali do Stanów Zjednoczonych w 1908 roku. W USA
młody Kamil Jan Bogacki podjął studia medyczne. W Princeton poznał profesora i rektora Thomasa Woodrowa
Wilsona, który w marcu 1913 roku został prezydentem
Stanów Zjednoczonych. W Ameryce, Kamil Jan Bogacki
obronił doktorat i rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie w Cleveland, objął stanowisko pierwszego asystenta Kliniki Medycyny Wewnętrznej i został honorowym
członkiem Towarzystwa Lekarzy Amerykańskich. Po wybuchu I wojny światowej odezwała się w młodym Polaku
tęsknota za krajem. Kiedy w 1915 roku do Stanów Zjednoczonych przybył Feliks Młynarski (z misją zdobycia funduszy i poparcia dla Legionów Józefa Piłsudskiego), to
dzięki poparciu Kamila Jana Bogackiego dotarł do prezydenta Wilsona, który obiecał wsparcie i pomógł w zdoby-

ciu pożyczki w amerykańskich bankach. W Cleveland tworzyły się oddziały legionistów złożone z polskich
emigrantów, którzy przystąpili do walki
o niepodległość Polski. W 1916 roku
Bogacki przybył do Polski. Operował
w szpitalach wojskowych w Warszawie, Ostrołęce, Zambrowie (przywiózł
ze sobą najnowocześniejsze instrumentaria chirurgiczne). Ratował ludzkie
życie podczas epidemii tyfusu, która
zbierała obfite żniwo na frontach I wojny światowej. Józef Piłsudski mianował go naczelnym lekarzem swoich ministerialnych formacji. Po zakończeniu wojny Bogacki został szefem Komisji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych i zaczął pełnić funkcję osobistego lekarza Józefa Piłsudskiego. Misję tę wykonywał aż do śmierci Marszałka w 1935 roku.

huszewiczówną, która wywodziła się
z białoruskiej szlachty i była kuzynką
prezydenta Ignacego Mościckiego.

W 1919 roku premier Ignacy Paderewski zwraca się z prośbą do dr.
Bogackiego – o ponowny wyjazd do
USA z misją przekonania Amerykanów,
by wsparli sporą pożyczką rząd Rzeczypospolitej. Misja w pełni powiodła
się i doktor Kamil Jan Bogacki powrócił
wraz z rodziną do Ojczyzny. Niebawem
otrzymał awans na stopień pułkownika, odznaczono go także trzema legionowymi krzyżami walecznych oraz
Krzyżem Niepodległości. W wolnej ojczyźnie pełnił kierownicze stanowiska
w Ministerstwie Zdrowia, był także
konsultantem Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1923
roku nostryfikował dyplom na Wydziale
Medycznym UJ. Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, dr Bogacki zrezygnował ze stanowisk rządowych, poświęcając się praktyce prywatnej i uniwersyteckim konsultacjom.
Kiedy zmarła pierwsza żona, zawarł związek małżeński z Janiną Bo-

Jego trzy córki, Kamila, Bronisława
i Maria były już wówczas dorosłe. We
wrześniu 1939 roku powrócił do Krosna, do swojego domu rodzinnego,
Amalii z Sitarskich i Józefa Bogackiego – swoich rodziców. Osiedlił się
w rodzinnej posiadłości już na stałe,
kontynuując prywatną praktykę lekarską. Znany był z tego, iż za darmo
leczył biednych, potajemnie ratował
Żydów wystawiając im fałszywe zaświadczenia o zachorowaniu na tyfus.
W czasie wojny zaangażował się
w działalność konspiracyjną. Został
członkiem Zarządu AK w Krośnie.
Był odpowiedzialny za łączność radiową, przekazywał rozszyfrowane
informacje i rozkazy. W tym samym
czasie, w Londynie radiostację obsługiwała jego córka Kamila, która była
asystentką generała Władysława Sikorskiego. Kamila miała uczestniczyć
w inspekcji gibraltarskiej, ale decyzją generała została zastąpiona przez Zofię

Kamil Jan Bogacki

Leśniowska, córkę Sikorskiego (dzięki
tej decyzji Kamila nie zginęła w katastrofie samolotu nad Gibraltarem).
W czasie wojny zmarła druga żona
Kamila Jana Bogackiego a gestapo
wpadło na trop jego działalności konspiracyjnej. Od aresztowania uratował
go niezbity dowód współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim potwierdzający jego działalność naukową.
W latach powojennych, odmówił
współpracy z aparatem komunistycznym. Nadal utrzymywał się z prywatnej
praktyki. W 1953 roku zawarł kolejny
związek małżeński z Heleną Mercik.
Z tego związku przyszła na świat
Kamila.
Wielu mieszkańców Krosna
z wdzięcznością wspominało doktora
Bogackiego, to im właśnie uratował
życie. Bardzo dokładnie badał pacjenta, stawiał trafne diagnozy i skutecznie leczył. Pod jego drzwiami stały tłumy pacjentów. Jak wspomina jego
córka Kamila, ojciec potrafił zawrócić pacjenta, by jeszcze raz dokładniej mu się przyjrzeć i zaplanować odpowiednie leczenie.
Dzieło swojego ojca kontynuuje
córka, Kamila Bogacka. Jak wspomina, ojciec otoczył ją miłością, która zaowocowała w jej dorosłym życiu. Czyni dobro, mimo wszystko. Ojciec leczył i pomagał z narażeniem swojego
życia, ona przejęła jego wielkie dzieło
i kontynuuje tę misję.
Dlaczego piszę o pani Kamili Bogackiej? Bo jest osobą o otwartym sercu. Zapytałam ją, czy angażuje się
w pomoc dla wszystkich, którzy się do
niej zwracają. Odpowiedź zabrzmiała
„tak”. Wiem, że nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. A w dodatku jest emocjonalnie związana z Zarszynem, tu
przyjeżdża, ma przyjaciół i rodzinę.
M.K.
PS
Doktor Kamil Jan Bogacki doczekał się należnej mu czci i pamięci. Oficer Legionów Polskich decyzją Rady
Miasta w Krośnie został patronem mostu nad Lubatówką. 15 sierpnia 2018 r.
podczas obchodów Święta Wojska
Polskiego oraz 98. Rocznicy Bitwy
Warszawskiej, odsłonięto tablicę upamiętniającą dr. Kamila Jana Bogackiego przy ul. Sienkiewicza 2 w Krośnie.
Stało się to dzięki staraniom jego córki, pani Kamili Bogackiej, kontynuatorki jego wielkiej misji.
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ROZMOWA O JAPONII Z ANGELIKĄ SOBOTĄ
Angelika Sobota pochodzi z Bażanówki. Studiowała japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
W marcu ub. roku wyjechała do Japonii. Zapytałam tę młodą osobę o jej przygodę z krajem kwitnącej wiśni.
- Słyszałam, że odbyła Pani daleką podróż, mianowicie do Japonii. W jakim celu tam Pani pojechała?
Dostałam ofertę rocznego stypendium na japońskim
uniwersytecie dzięki wysokiej średniej ocen na studiach.
O możliwości wyjazdu dowiedziałam się po rozpoczęciu
trzeciego roku studiów. Dwie najlepsze studentki japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego co roku dostają ofertę wyjazdu do Japonii. Ja i moja koleżanka ze studiów
zostałyśmy wybrane ponad rok temu. Bardzo się ucieszyłam z wyjazdu, gdyż wylot do Japonii to było moje marzenie. Co więcej studiując w Japonii, miałam szanse na zgromadzenie japońskojęzycznej literatury potrzebnej do napisania pracy licencjackiej.
- Czym Pani się tam zajmowała?
Studiowałam na Żeńskim Uniwersytecie Gakushuin
w Tokio. Uczyłam się tam języka japońskiego i brałam
udział w zajęciach przybliżających tradycyjną kulturę Japonii. Oprócz tego uczyłam Japończyków języka polskiego w kawiarni językowej.
- Co można powiedzieć o ludziach z którymi Pani
współpracowała?
Zarówno Japończycy jak i obcokrajowcy (współpracownicy z kawiarni językowej i stypendystki z innych krajów) byli bardzo mili i uprzejmi. Z obcokrajowcami szybciej nawiązywałam kontakt, ale to chyba dlatego, że znajdowali się w sytuacji podobnej do mojej. Najbardziej zaprzyjaźniłam się z Koreankami, które chodziły ze mną na
zajęcia z języka japońskiego. Spędzając z nimi czas, czułam się jak w domu. Japończycy przeważnie trzymali się
na dystans i byli dość nieśmiali. Była to dla mnie nowość,
gdyż Polacy (w porównaniu do Japończyków) są bardziej
bezpośredni. Jednak nie mogę powiedzieć, że nie udało mi
się nawiązać z Japończykami kontaktów. Poznałam wielu
cudownych ludzi, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Mię-

dzy innymi Japonka, którą przydzielono mi jako swego
rodzaju „opiekuna”. Okazało się, że wiele nas łączy (np.
lubimy ten sam zespół muzyczny) i szybko znalazłyśmy
wspólny język.
- Jak Pani porozumiewała się z otoczeniem? Czy
język japoński jest trudny do opanowania? Proszę nam
powiedzieć kilka słów w tym języku.
Rozmawiałam po japońsku. Czy to w sklepie podczas codziennych zakupów, czy to w urzędzie, na poczcie,
w banku... Oczywiście zdarzało się, że używałam języka
angielskiego, np. gdy spotkani przeze mnie Japończycy
zagadywali do mnie po angielsku (a potem bardzo się dziwili, że mogą ze mną
rozmawiać po japońsku).
Jeśli chodzi o sam język - nie jest on
bardzo trudny. Wymowa jest prosta, gdyż
w języku polskim istnieją podobne dźwięki, co w japońskim. Największą trudność
sprawia nauka pisma, gdyż trzeba opanować jego trzy rodzaje.
Powiedzieć coś po japońsku? „Zarushin no koe” wo oyomi itadaki, makoto ni arigato gozaimasu. (Bardzo
Państwu dziękujemy za czytanie „Głosu
Zarszyna”)
- Co Pani szczególnie utkwiło
w pamięci z pobytu tam, może jakieś
wydarzenie, może jakiś nowo-poznany człowiek.
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Był to bardzo długi pobyt, dlatego ciężko jest mi wybrać jedno wydarzenie lub osobę. Tak naprawdę każdy
dzień był swego rodzaju przygodą - nawet robienie zakupów w supermarkecie. Jednak, jeśli miałabym wybrać, to
pewnie byłaby to wakacyjna podróż do regionu Kansai.
Obfitowała ona w wiele zabawnych sytuacji. Na przykład
przypadkowo spotkany staruszek, który zagadał do mnie
i koleżanek w trakcie zwiedzania świątyni Fushimi Inari
w Kioto, a następnie oprowadzał nas po tej świątyni. Mówił
on w dialekcie charakterystycznym dla regionu Kansai,
dlatego miałyśmy mały problem ze zrozumieniem go. Jednakże nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem, np.
w Osace koleżanka upuściła telefon i cały dzień szukałyśmy serwisu, źle wybrałyśmy nocleg przez co jednej nocy
spałyśmy tylko 2 godziny, a w prefekturze Wakayama trafiłyśmy na tajfun więc utknęłyśmy na cały dzień w hotelu bez
prądu (silny wiatr porozrywał linie wysokiego napięcia).
- Co było trudne w Pani pracy?
Zdecydowanie przygotowywanie materiału do zajęć.
Mój zasób słownictwa nie pozwalał mi na akademickie
nauczanie języka polskiego. Kręciłam się po japońskich
księgarniach w poszukiwaniu podręczników do nauki języka polskiego i przeszukiwałam internet w poszukiwaniu, m.in. terminów gramatycznych (zarówno po polsku
jak i po japońsku).
- Proszę nam opowiedzieć o ciekawych tradycjach
i obrzędach wśród ludzi tamtejszej kultury.
Pierwsza jaka przychodzi mi do głowy, to hanami obserwowanie kwitnących kwiatów w szczególności wiśni sakura. Gdy japońskie wiśnie zaczynają kwitnąć, Japończycy wybierają się, np. na pikniki pod sakurami.
W Polsce nie spotkałam się z podobnymi wydarzeniami,
dlatego urzekło mnie to w jaki sposób Japończycy świętują nadejście wiosny.
Jest także wiele innych tradycji, które zwróciły moją
uwagę, np. Boże Narodzenie traktowane jako dzień na
spotkanie z ukochaną osobą a okres noworoczny jako czas
spędzony w gronie rodzinnym. Ciekawą tradycją jest
pierwsza w nowym roku wizyta w świątyni, czyli tzw.
hatsumode. Odbywa się ona w pierwszych dniach stycznia, ale już w Sylwestra ludzie ustawiają
się w kolejkach przed świątyniami. Gdy
zegar wybija 0:00, zaczynają po kolei
podchodzić i się modlić. Kupują także
nowe talizmany zwane omamori.
W Sylwestra byłam z koleżanką w jednej z najbardziej obleganych świątyń
w Tokio - w Sensoji. Kolejka była tak
długa, że policja musiała wyłączyć z ruchu drogę przebiegającą przed terenem
świątyni. Właściwie to policja koordynowała całe wydarzenie. Policjanci
wskazywali, gdzie należy się ustawiać,
wykrzykiwali komunikaty, wpuszczali
do świątyni kolejne osoby, ogólnie pilnowali bezpieczeństwa i porządku.

- Co można by było z kultury Wschodu przenieść
do naszej kultury bycia, czy relacji międzyludzkich.
Porządek, dyscyplinę i szacunek, które przejawiają się
w wielu aspektach życia. Bardzo mi tego w Polsce brakuje. W metrze lub na przystanku autobusowym ludzie
ustawiają się w kolejkach, by po kolei wsiadać. Pomyślałam: „W Polsce wszyscy na raz rzuciliby się do drzwi
i tratowali się nawzajem”. Na ulicach jest czysto, mimo iż
nigdzie nie można znaleźć kosza na śmieci. Znowu smutna
myśl: „W Polsce gdy nie można znaleźć kosza, ludzie często rzucają śmieci tam, gdzie stoją”. Oczywiście Japończycy także śmiecą, np. po wielkich wydarzeniach jak Halloween w dzielnicy Shibuya w Tokio, ale w porównaniu do
Polaków… cóż, moglibyśmy się od nich wiele nauczyć.
Dziękuję za rozmowę
M.K.
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Będąc statystycznym kinomanem, siedząc wygodnie w fotelu przed ekranem kinowym, nigdy nawet w najśmielszych snach nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie mi dane poznać „od kuchni” plan filmowy. Widok ekipy filmowej od
wczesnych godzin porannych aż po zachód słońca przez ponad miesiąc stał się dla mnie codziennością. Po kilku dniach
zdążyłam przywyknąć również do różnych dziwnych telefonów w stylu:
- Pani Magdo na jutro trzeba nam załatwić motor
- Ale jaki motor ? po co wam motor ?
- A komara jakiegoś. W sumie to wystarczy sama rama i koła bo i tak chcemy go spalić na planie …
Albo jeszcze większy hardcore.
- Potrzebujemy balon na niedzielę
- Jaki balon ? takie dmuchane jak na festynie ? dla dzieci ?
- Nie, taki prawdziwy co lata !
- yyyyy ….. (zatkało mnie)
Pomoc ekipie filmowej nauczyła mnie, że nie ma rzeczy nie do załatwienia, trzeba tylko trochę podumać, podzwonić i popytać. Czas jaki spędzaliśmy z całą ekipą pozwolił nam się bardzo zżyć z nimi. Po paru dniach nie byli to już jacyś
obcy z Warszawy, ale nasi, swojacy i tak też ich traktowaliśmy. Nasze początkowe obawy związane z ogólnie przyjętymi uprzedzeniami odnośnie „ludzi ze stolicy” zostały rozwiane niemalże pierwszego dnia, w którym to było nam dane
poznać głównego sprawcę zamieszania – pana reżysera. Niepozorny, luzacki i przyjazny – takie pierwsze skojarzania
przyszły mi do głowy kiedy go zobaczyłam. Potem było tylko lepiej.
- Cześć jestem Janek. O, jakie fajne masz trampki !
Czyżby ten sławny reżyser „Miasta 44” i „Sali samobójców” właśnie komplementował moje buty ?! Nie mogłam
się nadziwić nad jego „normalnością”. Zupełnie nie pasowało mi to do ogólnie lansowanego stereotypu zblazowanych
gwiazd kina i filmu. Tym bardziej, kiedy którego wieczora odebrałam telefon z informacją, że Janek się dość mocno
pochorował nie wahałam się ani chwili, żeby jakoś mu pomóc. Zważywszy na dość późną porę był to dość spory
problem, bo niewielu lekarzy przyjmuje o takich godzinach. Niewielu, ale nie żaden … I właśnie w tym momencie
rozpoczyna się kolejny wątek „zarszyński” w tej całej opowieści. A mianowicie Janek Komasa – znany i ceniony
reżyser filmowy znalazł pomoc i wsparcie u naszego lokalnego lekarza, który pomimo późnej pory i natłoku swoich
obowiązków, z całą serdecznością przyjął pacjenta w potrzebie.
W dzień przed zakończeniem zdjęć udało mi się umówić z Jankiem na rozmowę. Przyjął mnie jak zawsze z sympatią i ogólnym luzem w swojej charakterystycznej czapce z daszkiem. Był to bardzo mile spędzony czas. Z każdego,
wypowiedzianego przez niego zadania dało się wywnioskować, że jest człowiekiem przepełnionym wielką pasją do
swojej pracy i poczuciem misji …

„MOJĄ ROLĄ JEST WZBUDZAĆ DYSKUSJĘ”
Magdalena Gajewska: Powiedz co najbardziej zapadło Ci w pamięć podczas pobytu w naszym pięknym
Beskidzie Niskim?
Jan Komasa: Zwykłe spotkania z ludźmi.
M.G. Tylko tyle?
J.K. Aż tyle. Jest ogromna różnica miedzy miastem,
gdzie spędzam większość mojego czasu, a małymi miasteczkami, które były dla mnie zupełnie obcym światem.
Jest wiele stereotypów o takich miejscach, że jest w nich
więcej agresji, więcej zacofania, więcej takiej ludzkiej zawiści. W większych miastach, też coś takiego się pojawia,
ale jest tego bardzo dużo, przez co to się wszystko niweluje. Jest dużo małych środowisk one się ze sobą zderzają,
ludzie szybciej przechodzą nad tym do porządku dzienne- Jan Komasa na planie zdjęciowym w Jaśliskach (fot.M.Gajewska)
go. Jeżeli coś się komuś nie uda w Warszawie, to jest temat może na parę godzin, bo za parę godzin nie uda się
komuś innemu, a za trzy dni nie uda się komuś tak bardzo, w tym odnajduje, bo z czasem to zaczyna być częścią
że ten pierwszy blednie. Inaczej jest w takich małych spo- ciebie. Strasznie fajne jest to, że już od samego początku
łecznościach, kiedy coś komuś się nie uda to jest to temat bardzo wielu ludzi podchodziło do mnie, ot tak porozmana miesiące, czasami lata. We wsi podoba mi się to spo- wiać o wszystkim i o niczym. Mam świadomość, że to
tkanie z człowiekiem, zwykła rozmowa, takie dotarcie do jest tylko na chwile, ale mimo to z pewnością będę to jeszkażdego z osobna, większa atencja wobec problemów dru- cze długo miał w swojej pamięci.
M.G. Zdradź tajemnice jak to się stało, że scenagiej osoby. Ludzie szybciej rozpoznają problemy innych, są
riusz
trafił do Ciebie i jakie były Twoje pierwsze odbardziej na nich skupieni. Ma się poczucie większej przynależności, czego w dużych miastach nie ma. I ja się czucia po jego przeczytaniu?
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J.K. Scenariusz trafił do mnie od Krzysztofa Raka
scenarzysty „Bogów” i „Sztuki kochania”, którego bardzo lubię i cenię. Współpracował on z młodym scenarzystą
Mateuszem Pacewiczem, który napisał ten tekst, ale jeszcze wcześniej napisał reportaż o chłopaku który udawał
księdza. Zgłębił jego historię, wszystkie meandry i dopiero
później przekuł tą opowieść w scenariusz. To Krzysiek
pierwszy przeczytał reportaż i powiedział do Mateusza
„Stary to jest dobre, z tego może być film”. Dopiero wtedy scenariusz trafił do mnie, przeczytałem go ale jakoś
specjalnie mnie nie porwał. Zwłaszcza druga część.
M.G. Oczekiwałeś innego zakończenia?
J.K. W ogóle miałem coś takiego, że „ok. fajnie jest
to osadzone”, widać było, że osoba, która to pisała zna
doskonale szczegóły. Nawet w paru momentach podszedł
mnie ten tekst, co się rzadko zdarza bo jak się już tyle razy
czyta scenariusze, to już się wie po co ktoś wchodzi w scenie
pierwszej tu a tam, znam te klapki i zapadki dlatego super są
takie projekty filmowe, które wyprowadzają widza w pole.
I w tym scenariuszu tak było i takie coś mogła napisać tylko
osoba która była bliska tej prawdziwej historii.
M.G. I co wtedy ? Jaka była Twoja decyzja?
J.K. Wtedy powiedziałem, że raczej nie. Nie widziałem się w tym. Ale postanowiłem napisać listę rzeczy, które
bym widział inaczej. Zazwyczaj mam taką metodę podczas analizy scenariusza, że pisze taki długi elaborat jakbym to widział, np: inaczej bohater, że tak śmak, lepiej go
osadzić, zbudować mu back story, taką tajemnicę, dodać
mu pazura, nie kończyć happy endem…
M.G. Te Twoje wskazówki zostały uwzględnione?
J.K. Ku mojemu zdziwieniu po raz pierwszy przydarzyło mi się, że druga wersja scenariusza przyszła dokładnie taka jak chciałem. I wtedy właśnie poznałem osobiście Mateusza, który te moje poprawki wprowadził i tak
zaczęła się nasza współpraca. Od razu napisaliśmy razem
inny scenariusz do innego filmu, który chciałbym w przyszłości zrobić. Ta nasza znajomość tak po prostu „siadła”
tak bym to określił.
M.G. Czy Twoim zdaniem tekst tego scenariusza
oddaje współczesną rzeczywistość?
J.K. Rzeczywistość w Polsce i na świecie się zmieniła. Wcześniej był rodzaj takiej liberalizacji i globalizacji,
teraz z kolei pojawiło się widmo różnych „izmów” terroryzmów, ekstremizmów. Odpowiedzią na to odpowiedzią
na to, stało się wzmocnienie wiary wśród ludzi. Świat się
spolaryzował. Kiedy dostałem ten tekst świat nie był jeszcze aż tak bardzo spolaryzowany. Pierwszy raz przeczytałem scenariusz w styczniu 2016. Już rok później miałem
wrażenie, że ten scenariusz jest o wiele bardziej aktualny
i wtedy właśnie zyskał taką siłę, której nie miał wcześniej.
To wtedy zauważyłem, że ludzie w Polsce zaczęli lgnąć
do wiary. Mam wrażenie, że chciano wtedy zamknąć
Polskę i Europę w kokonie i nie wpuszczać innych, bo
inność jest zła. Zobaczyłem wzmożenie takich nastrojów
dookoła, czego nie czułem nigdy tak bardzo.
M.G. Ciągnie Cię do takich tematów?
J.K. Inność od zawsze mnie interesowała, tak jak to
jest pokazane w „Sali samobójców”. Relacja tłum – jednostka to jest dla mnie fascynujące. Tłum, który nie akceptuje jednostki, jednostka która walczy o atencję i god-

Jan Komasa na planie zdjęciowym w Jaśliskach (fot.M.Gajewska)

ność. Dlatego zależało mi, żeby scenariusz „Bożego Ciała” dostał nowego życia, właśnie dzięki takiemu wyeksponowaniu tego, wzmożeniu. Bo im więcej takiej „inności” tym mocniejszy staje się ten scenariusz.
M.G. Skąd pomysł na takie ulokowanie akcji?
J.K. Mieliśmy dwie drogi. Chciałem, żeby miasteczko o którym opowiadamy było odizolowane od reszty świata czymś. I taką pierwszą naturalną przeszkodą mogła być
np. puszcza, lasy więc szukaliśmy jakiejś osady na Mazurach, która otoczona byłaby jakimiś mokradłami, trzęsawiskami, żeby dało się odczuć taką nieprzyjemną atmosferę, żeby stworzyć takie wrażenie, że jak cokolwiek złego tam się stanie to zanim ktokolwiek z cywilizacji tam
dotrze to wszystko już będzie pozamiatane. Zależało nam
też na tym, aby główny bohater znalazł się właśnie w takimi miejscu, gdzie będzie można znaleźć wszystkie możliwe postawy społeczne, takie odbicie całego świata w jednej małej miejscowości. Nie chciałem, żeby to była taka
miejscowość „przelotowa”, gdzie przewijałoby się dużo
ludzi, turystów, ważne było utrzymanie wrażania, że tu trzeba specjalnie przyjechać. Te wszystkie miejscowości na
Mazurach wyglądały niby w porządku, ale były mocno
zaniedbane. Musieliśmy poszukać czegoś innego. Marek
Zawierucha scenograf „Twarzy” zrobił doskonałą dokumentację miejsc, których nie wykorzystał w swoim filmie.
To on pokazał mi Beskid Niski i Jaśliska. Byliśmy zachwyceni. Od razu chcieliśmy tam jechać. Kilka dni później z tekstem w ręku staliśmy na rynku w Jaśliskach
i wszystko pasowało. A nawet jak nie pasowało to było
lepsze niż to zaplanowane w scenariuszu. Do tego stopnia, że momentami dostosowaliśmy scenariusz do miejsca. Nigdy nie byłem w tych stronach. Dlatego jak już
przyjechaliśmy zaczęliśmy czytać i dowiadywać się różG³os Zarszyna 31

nych rzeczy o tym regionie, w tym również o statystykach. Region okazał się - wg. statystyk - jednym z najbardziej konserwatywnych.
M.G. Nie przeraziły Cię te statystki? Nie obawiałeś się prowokować takie trudne tematy?
J.K. Na początku wydawało mi się, że ten film nie
będzie większą kontrowersją od tej ukazanej w „Mieście
44”. Jednak okazało się, że „Boże ciało” faktycznie wzbudziło wiele kontrowersji i że jego wymowa dla wielu osób
z którymi rozmawialiśmy była bardzo trudna i dotykająca
wiary w sposób znaczny. I tu spotykamy się z szerszym
problemem… Jest masa ludzi, która uznaje pewne rzeczy
za dogmaty tak w ogóle i uważaja, że o pewnych rzeczach nie należy mówić. Ale jest też druga strona barykady, czyli ludzie, którzy uważają, że o wszystkim trzeba rozmawiać. Ja jako reżyser należę do tej drugiej grupy, inaczej
nie mógłbym być reżyserem – tak myślę. Moją rolą jako
reżysera jest wzbudzać dyskusję, poruszać ludzi do rozmowy, potrząsać nimi. Tak jak było w „Sali samobójców”. Dzięki
temu filmowi przetoczyła się fala ogromnych dyskusji o tolerancji dla inności w szkole, o potwornej potrzebie bliskości, o roli Internetu w społeczeństwie. Z kolei w „Mieście
44” przetoczyła się dyskusja o tym, czy w ogóle powstanie
w ten sposób pokazane to nie jest jedna wielka katastrofa
i że to było złe od samego początku i że znowu oczerniamy
Polaków. A druga strona widziała to inaczej, że nie oczerniamy tylko pokazujemy świat oczami tych niewinnych dzieci, które robiły to co chciały, bo uważały to za ważne
i w końcu zapłaciły za to wysoką cenę, której się nikt nie
spodziewał. I to zapomnienie tych dzieci to, że nikt się
o nich nie upomniał. Był to i hołd i oskarżenie.
M.G. Czyli scenariusz do „Bożego ciała” doskonale
wpasowywał się w tematykę, w której czujesz się najlepiej?
J.K. Tak, uznałem, że do dobrze, że od samego początku scenariusz wzbudza kontrowersje. To powoduje,
że ludzie muszą sobie zadać pytanie co jest dobre a co złe,
gdzie są granice ? a także to czym mierzyć dobro ? czystymi intencjami ? czy może poszanowaniem reguł i zasad
? To taki odwieczny konflikt, który dotyka spraw wiary,
które w naszym kraju były zawsze ważne, a ostatnio stały
się jeszcze istotniejsze. Jako reżyser cieszę się więc, że
film ten budzi kontrowersje. Zależy mi na tym, żeby ludzie
rozmawiali na trudne tematy, ale nie w taki łatwy sposób.
Mnie nie interesuje szokowanie czy skandal, który dobrze
się sprzedaje. Interesuje mnie poważna rozmowa na poważne tematy. O tym jaki chcemy mieć świat i co oznacza wykluczanie innych, co oznacza opinia o innych ludziach czy wykluczanie ze wspólnoty.
M.G. Główny bohater swoją postawą zmusza widzów do rozmyślania na temat wiary?
J.K. Tak naprawdę to on już na wstępie powinien być
spalony i uciec z kraju, bo ciąży na nim środowiskowy
wyrok za to co zrobił, za to za co trafił do poprawczaka.
Niby powinien uciekać, ale on mimo to zostaje, nie kryje
się, wręcz jako ksiądz wystawia się na odstrzał. To taki
trochę desperacko romantyczny czyn. Próbuje on pomóc
ludziom w społeczności do której przez przypadek trafia.
Sposób w jaki opowiada się ten film jest narowisty i wzbudzający kontrowersje, bo chłopak nie jest księdzem ale
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przyjmuje maskę księdza, więc jak robi pewne rzeczy, których ksiądz nie powinien to ktoś może powiedzieć, że no
jak to nie wypada ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że
przecież nie jest księdzem i to jest dokładnie to, co widz
cały czas będzie odczuwał, ten dyskomfort i próbę odpowiedzi na pytanie, co ja akceptuje i co wypada a co nie. Dawanie widzowi ciężkich zagadek i to ciągłe igranie ze sprzecznościami i zagadkami moralnymi jest tym, co daje mi dużo
satysfakcji. Chce to zrobić w sposób bardzo zniuansowany.
Nie chce żeby to było oczywiste, czarne albo białe. Chciałbym żeby prawda była gdzieś ukryta w szarości.
M.G. A co powiesz o odtwórcy głównej roli?
Po serii castingów uznałem, że Bartek Bielenia nadaje się do tej roli jak nikt inny. Jak dla mnie jest to jeden
z najzdolniejszych ludzi młodego pokolenia. Czuje on i potrafi oddać złożoność charakteru tej postaci. Postaci która jest pomiędzy, jest taka męcząca, ale dzięki temu widz
cały czas próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie co ten
bohater tak właściwie chce co jest jego pragnieniem a co
jest świadomie zaplanowane. Bo to są dwie różne rzeczy.
Plan to znaczy, że bohater jest perfidny a taki nie jest. Jest
trochę taką postacią sokratejską, która widząc, że społeczność cierpi specjalnie coś robi mimo, że ma świdomość, że i on zostanie poświęcony ale dzięki temu poświeceniu ukazuje pewien problem. Jeśli tego nie zrobi to
zostanie zachowany status quo, a jeśli zrobi to może choć
jeden człowiek przemyśli i się zastanowi. I dlatego on to
robi, poświęca się zapłaciwszy cenę za to na końcu. Bardzo zależy mi na przewrotności w tym filmie, bo tak też
jest w prawdziwym życiu, że dzieją, rzeczy których się nie
spodziewamy.
M.G. Lubisz wzbudzać kontrowersje prawda?
J.K. Kontrowersje dla kontrowersji są złe, natomiast
film, który wzbudza dyskusje między ludźmi to najlepsza
droga filmowa, więc jeżeli mi się to uda to będę szczęśliwy że ludzie zaczną rozmawiać i poruszać temat inności
we wspólnocie. Lubię różnorodność, a przeraża mnie jednomyślność, którą obserwuje na co dzień. Lubię jak świat
jest złożony z wielu kolorów, i to jest jego prawdziwa natura a nie kiedy świat jest wytłumaczony, bo to jest wbrew
naturze. Temat wiary w filmie to jest trudna rzecz, bo tego
nie widać na ekranie, ciężko jest pokazać co ktoś myśli
jak zamyka oczy i się modli. Ciężko jest pokazać to uwznioślenie, można się jedynie tego domyślać. Zdecydowanie
łatwiej jest pokazać miłość i pożądanie wystarczy dwie
osoby które się całują i mamy wtedy fizyczny ekwiwalent
tego. Natomiast kiedy chcemy pokazać osobę która głęboko wierzy, to nie da rady. Dlatego jest tak mało filmów
bo to jest po prostu niefilmowe. Czy to jest film o duchowości czy o poszukiwaniu akceptacji - to bym zostawił
widzą do odpowiedzi. Ja nie chciałbym odpowiadać na to
pytanie, chciałbym jak najwięcej pytań wzbudzić.
M.G. Kiedy będziemy mogli zobaczyć Twoją prace na ekranach kinowych?
J.K. Jak dobrze pójdzie to jesień 2019, bo na wiosnę
nie mamy takich planów. W ogóle u nas w Polsce filmy
najlepiej dystrybuować od września do marca. Bo później
jak się zaczyna robić ładna pogoda to widzowie uciekają
i wypuszczanie filmu w tym czasie mija się z celem. Ja

miałem to szczęście, że zawsze premiery moich filmów odbywały się w te zimne miesiące. Ale doświadczyłem również sytuacji, co znaczy wypuścić coś w złym momencie,
jak np. podczas debaty prezydenckiej albo meczów ligi mistrzów. To jest trudne, a zarazem trochę śmieszne, że przyszło nam funkcjonować w czasach, gdzie o uwagę widza
musimy się bić. Kiedyś o uwagę widza walczyło dwa programy telewizji, a dzisiaj ? 700 plus Internet, gry komputerowe, kina teatry koncerty. Te wszystkie podmioty ustawiają się w kolejce, żeby te parę minut uwagi widza złapać.
Film jest więc jednym z x możliwości do wyboru.
M.G. Niedługo kończycie zdjęcia w Jaśliskach.
Wrócisz tu jeszcze kiedyś z kamerą?
J.K. Już podczas zdjęć do „Bożego ciała” obserwowałem dookoła tereny i zacząłem się zastanawiać jak wyglądałyby tu sceny z innych filmów. Jeden z nich to historyczny film i byłoby wspaniale, gdyby główna bohaterka
mogła gdzieś tu w tych regionach przebywać. Albo inny

film, gdzie bohater jedzie z miasta na wieś do swojego ojca.
Tu też na początku klasycznie myślałem o Mazurach, ale
teraz byłoby wspaniale gdyby to właśnie tu, mogła się rozegrać jedna ze scen. W ogóle jestem przekonany, że w tym
regionie postawi się jeszcze nie jedna kamera.
M.G. A czy reżyser chodzi do kina?
J.K. Nieczęsto. W ogóle jeśli chodzi o kino to pewnie
dlatego rzadko bywam, bo sam je robię. Jeśli już, to naprawdę tylko wybranych reżyserów, których cenię. Głównie dlatego, żeby zachować higienę mózgu. Żeby kadry
które oglądam sam w swoim filmie były jedyne i niepowtarzalne, żeby nie miały odpowiedników i odnośników
do innych. Jeśli chodzi o filmy fabularne to tylko klasyka.
Natomiast, jeśli chodzi o dokument to jestem fanem i oglądam jak najwięcej, bo tam jest coś co mnie zawsze zaskakuje. Fabularne są nudne, bo znam już wszystkie zapadki,
wiem już co po kolei się wydarzy. Widzę konstrukcje
i intencję - wychodzi ze mnie takie zboczenie zawodowe.
Rozmawiała Magdalena Gajewska

ŁYSO I PUSTO
Opowiadano, że wtedy, kiedy to się zdarzyło, od paru
tygodni nastały takie gorąca, że i w nocy nie było czym
oddychać. Ludzie do żniwa wychodzili wcześnie nad ranem, a jak zaczynało słońce dogrzewać, schodzono do chałup. Pod wieczór jak upał zelżał, wychodzono znowu do roboty. Czasem nawet do miesiąca zbierano zboża. Ludzie
opowiadali, że to co się stało, stało się w taki upalny dzień.
Czasem na łące takie coś się kręci i zabiera siano do góry
i gdzieś go niesie. Ale takie coś wystarczy tylko przeżegnać
i ono ustanie. A wtedy nawet przeżegnanie nie pomogło.
Takie to było wielkie. Szczęście, że przeszło polami pozostawiając wieś całą. Jak mówiono winne były temu diabły,
które dobrały się do beczki z okowitą, którą to karczmarz
wiózł dla chłopów do swojej karczmy. I to były na pewno te
znad bagien, bo stamtąd ten wir przyszedł. Na ten czas,
chyba zrządzeniem bożym pojawił się mnich,
który z Dzielca przez Siedleszczkę wszedł
na Bakoniarską „krzypope”. I widział, co
się święci. Wtedy chyba Anieli go ponieśli
na Bażanowski las, tam gdzie ten wir łamał
drzewa. Ksiądz wiedział, że złe moce nie mogą
przestąpić znaku zrobionego święconą kredą. Przeto obrysował tą kredą zalesioną górę. I prawdą było, że złe moce
nie postąpiły dalej w las. Ale co nawyrabiały na tej górze, to
nawyrabiały, aż przykro było patrzeć na to wszystko. Cały
las był połamany. Sprzątanie tego wszystkiego trwało długo, a ludzie opału przy tej okazji „nagaruzili” chyba na dwie
zimy. Ludzie co dzień ze zgrozą patrzyli na las doszczętnie
połamany i mówili ze strachem: ale tu łyso. I tak zbocze to
nazwano później Łysą Górą. Czas płynął jak to on ma
w zwyczaju, ludzka pamięć gubiła dawne zdarzenia. Na miejsce tych dawnych przychodziły nowe, świeże, bardziej zajmujące. Te stare, młodzi nazywać zaczęli bajkami. Ale
prawdą w owym opowiadaniu jest moc święconej kredy,
którą i dzisiaj znaczy się drzwi swoich domostw. Dawniej
niektórzy chodząc wokół swoich domostw święconą kredą
obrysowywali ich ściany, a jej okruchy wysypywano na

swoje pola. Chroniła ona przed gradem i powaleniem się
zbóż. Zaś mnich, po tym całym zdarzeniu, poszedł do dworu z prośbą o podarowanie tego uratowanego terenu jego
klasztorowi. Ale dwór odmówił, a zakonnik jeszcze w polach oganiał się od dworskich psów. I podobno wtedy zażyczył dworowi, mówiąc: żeby w tym lesie, od tego czasu
ptaki gniazd nie wiły. Żeby żadna jagoda, ani żaden grzyb tu
nie wyrósł, a ziemia niech licho rodzi. Ten las niech zostanie
pusty. I prawdą było to, co zakonnik powiedział. Pola na tej
górze słabo rodziły, a las był naprawdę pusty tak, że
i w dzień pójść przez niego było strasznie. A diabły uciekając w górę, w chmury musiały coś tam w niebie narobić, bo
po parunastu latach od tego zdarzenia przyszła wielka słota. Woda była wszędzie. Rada w radę, uradzono, że „trza
by ściągnąć płanytnika.” Jak to uczyniono o tym nikt nie
mówił. Wiedziano, że przyszedł od Buczyny
poprzez Puste i doszedł do Widacza, na drogę, która łączy dwie wsie. Niewielu ludzi
było na tym spotkaniu. Ci co byli tam, też
niewiele mówili. Na pytanie jakim był, odpowiadano – straszny. Co robił? Rozganiał rękami
chmury. Rozganiał je przez dłuższy czas i to na cztery świata
strony. I dmuchał też na cztery świata strony i też przez dłuższy czas. Nogami zaś znaczył na drodze ślady, którymi woda
miała spływać. Potem wziął pod płaszcz to, co mu dano za
odpędzanie deszczu i poszedł Widaczem na Szczodre. Na odchodne powiedział ludziom, aby nie skopywali Widacza, bo pod
nim jest wielka woda, która zaleje wieś. Upłynęło wiele, wiele
lat od tego zdarzenia. I kiedy przy budowie tej drogi – między
Bażanówką a Strachociną – zaczęto obniżać szczyt góry, starzy niby to w żartach, mówili do robotników - „jeno głębi nie
kopcie.” Robotnicy na to odpowiadali: my tylko równamy. Całe
szczęście, że tylko równają. A może z tą wodą to nie jest prawda, ale dobrze, że tylko równają. Nieraz taki „płanytnik” przydałby się teraz … Tych który łażą bez celu przez miejscowych
są nazywani płanytnikami, albo płanytami. Ale oni chmur nie
umieją rozganiać.
Stanisław Smolik, Bażanówka
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ZARSZYN I DŁUGIE NA NAFTOWEJ MAPIE POLSKI
„Ropa naftowa powstała przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz
z drobnymi okruchami mineralnymi w osadach morskich. Czynnikami powodującymi przejście substancji
organicznych w bituminy są prawdopodobnie: środowisko redukujące, odpowiednia temperatura i ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i innych” –/Wikipedia/.
Pierwsze podziemne źródła ropy naftowej odkryto
w Chinach 600 lat p.n.e. Konfucjusz w swoich dziełach
wspominał o studniach głębokich na sto stóp, z których
wydobywano ropę, a pierwsze rurociągi wykonane były
z bambusa. W czasach rzymskich ropa naftowa była stosowana jako broń – podpalane pojemniki wystrzeliwano
w stronę wrogów. O prawdziwym rozkwicie branży naftowej w skali świata można mówić dopiero od XIX wieku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych zaczęto wydobywać i przetwarzać ropę naftową na większą skalę.
A co w tej kwestii działo się na ziemiach polskich?
W II połowie XIX w. ówczesna austrowęgierska prowincja Galicja przeżywała „gorączkę naftową”. Świadczą
o tym następujące zabytki techniczne: najstarszy na świecie istniejący szyb naftowy znajduje się w Polsce, we wsi
Siary pod Gorlicami. Wykopano go ręcznie w 1852 roku
i dał on początek kopalni założonej przez Stanisława Jabłonowskiego; pierwsze urządzenia wydobywcze i przetwórcze związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza
– wynalazcy lampy naftowej, która zapłonęła w lwowskim szpitalu w 1853 r. i założyciela pierwszej na świecie
kopalni ropy naftowej - 1854 r. w Bóbrce koło Krosna.
Polska dzięki wynalazkowi Łukasiewicza, na pewien czas
stała się potęgą naftową, wyznaczającą kierunek rozwoju
innym, zasobnym w ropę, państwom. Rozkwit sektora
przemysłu naftowego nastąpił na początku XX wieku
i był on ściśle związany z rozwojem masowej motoryzacji. Aby ocalić od zniszczenia i zapomnienia, a jednocześnie wyeksponować dorobek polskich nafciarzy, w województwie podkarpackim wyznaczono szlak naftowy. Obejmuje on również tereny Ukrainy, dlatego nazwano go
transgranicznym. Szlak łączy ze sobą miejsca związane
z narodzinami i historią przemysłu naftowego. W Polsce
przebiega przez powiat jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki. Nie sposób wymienić wszystkich zabytków technicznych, które pozostały po dawnej potędze
rafineryjnej tych rejonów. Są to między innymi: szyby naftowe, kopalnie, urządzenia kopalniane, sprzęt wiertniczy
urządzenia wodociągowe, zbiorniki na ropę, podziemne magazyny, skanseny, grobowce, tablice pamiątkowe, domy
i inne budynki związane z przemysłem naftowym ... Główna oś szlaku biegnie wzdłuż miast: Jasło, Krosno, Sanok,
Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor -Borysław, Drohobycz,
Lwów , obejmując 58 miejscowości. Wśród nich znajduje
się Zarszyn, ze względu na magazyn glikolu i metanolu
do eksploatacji gazu ziemnego.
W miejscowości Długie, w I połowie XX wieku, rozwijał się przemysł naftowy. Niestety w dzisiejszym krajobrazie nie zachowały się żadne zabytki techniczne potwierdzające ten fakt, ale za to zachowała go pamięć najstarszych mieszkańców Długiego. Świadczy o tym wspomnienie spisane w 2006r. przez absolwenta Gimnazjum w Zarszynie Krzysztofa Rysza na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Babcią, dziś już śp. Władysławą Rysz, pocho-
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dzącą z Długiego. „Wydostającą się na powierzchnię
ziemi czarną, specyficznie pachnącą ciecz zauważył
na swoim polu mój ojciec Jan Winiarski. Było to około
roku 1928. Zorientowany z czym ma do czynienia postanowił wykopać dołek, w który napływała ropa. Wykorzystywał ją do malowania drzwi, fundamentów, płotów…W niedługim czasie okazało się, że na sąsiednich
polach również jest ropa. Pola naftowe były położone
blisko wioski, około 700 km od Długiego, należały do
Franciszka Twardego, Burczyka, Tutaka, Kowala, Folty. Z czasem kilku mieszkańców zawiązało spółkę.
W jej skład weszli: mój ojciec, Jan Goleń, Piotr Goleń,
Stanisław Szychowski, Bieleń. Oni to z własnej inicjatywy i za własne pieniądze postanowili wybudować trojaki. Zakupili drewno, wykonali linę, wykopali dół
i czerpali ropę. Pierwszy trojak powstał na polu ojca.
Nie trwało to jednak długo, gdyż, ktoś życzliwy doniósł
o tym władzom, które zabroniły wydobycia.
W niedługim czasie polami naftowymi w Długiem zainteresował się mieszkaniec Miejsca Piastowego Krężałek, który wziął je w dzierżawę. Jego wspólnikiem był
mieszkaniec Długiego Pikul. Z czasem postawiono
7 albo 8 trojaków, a każdy z nich wyposażony był
w linę przywiązaną do korby, kiwon tj. wielką belkę
z metalowym zakończeniem, łyżkę. Do dołów spuszczano sztangi ze świdrem. Zebrany z wierzchu surowiec
wlewano do beczułeczek i gdzieś wywożono. Przy wydobyciu pracowało 12 mężczyzn przy kiwonach- po
6 na każdej zmianie, 6 w kuźni, 2 lub 4 obsługiwało
korbę (granik), w zależności od jej ciężaru, 1 stróż.
Później kiedy powstał szyb zatrudniano elektryka i pracowano na trzy zmiany. Pracownikami kopalni byli m.
in. Czaja Stanisław i Bieleń Feliks. Miesięczne wydobycie z wszystkich pól wynosiło od 7-10 baryłek, o pojemności 90-100 litrów. Niestety zarządca pól naftowych Krężałek zbankrutował i kopalnię na jakiś czas
zamknięto. Niebawem wybuchła II wojna światowa.
Niemcy szybko zainteresowali się kopalnią. Zmodernizowali ją. Na trzech polach- Tutaka, Folty i Burczyka
postawili nie trojaki, ale szyb wydobywczy, o głębokości około700 metrów. Na kierownika wyznaczyli mieszkańca Długiego. Prowadzone były poszukiwania ropy,
kopalnie pogłębiano, w końcu natrafiono na skałę,
urwano świder. Niemcy winę zrzucili na kierownika
kopalni. Za karę wywieziono go do obozu zagłady Auschwitz- Birkenau, gdzie zginął. Wydobycie ropy trwało do 1943 lub 1944 roku. Po wojnie na krótko próbowano wydobywać ropę, jednak szybko zaprzestano,
zamknięto i zaplombowano kopalnię na stałe. Od tego
czasu nie było prób wydobycia. Nowe władze zabezpieczyły kopalnię, wydobyto rury z ziemi, rozebrano szyb
i zniszczono trojaki.’’
I na tym skończyło się marzenie o naftowej potędze
naszego regionu.
R. K.-Z.

Z WIZYTĄ W ZAGÓRZU
Jadąc w Bieszczady przejeżdżamy przez niewielkie miasteczko Zagórz zwane Bramą Bieszczad. Kiedyś duży
węzeł kolejowy, gdzie z pociągów i autobusów wysiadali turyści zmierzający na wędrówki po połoninach czy nad
jezioro solińskie, przesiadali się i jechali dalej. Teraz gdy najczęściej podróżujemy samochodem, warto na dłużej
zatrzymać się w Zagórzu, położonym w dolinie rzeki Osławy, malowniczej o każdej porze roku. Również i tu
można znaleźć wiele atrakcji a główna z nich to górujące nad miasteczkiem, na wzgórzu Mariemont (Marymont,
Mariae Mons) ruiny klasztoru Karmelitów Bosych, z trzech stron otoczone korytem Osławy.

Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu

Jest to unikalny zabytek, jeden z niewielu w Polsce
zachowanych klasztorów warownych, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1700 roku i trwała ona 30 lat, zakonnicy wprowadzili się w roku 1714.
Zespół klasztorny obejmował wtedy kościół, klasztor,
foresterium czyli budynek gościnny, zabudowania gospodarcze ze stajnią i wozownią oraz ogród. Natomiast za
wysokimi na 5 m murami obronnymi znajdował się szpital
– przytułek dla weteranów wojennych. Pierwszymi mieszkańcami szpitala byli weterani odsieczy wiedeńskiej.
Karmelici posługiwali zarówno mieszkańcom Zagórza jak i okolic, dawali też zatrudnienie okolicznym włościanom. Przy kościele działał chór i zespół muzyczny,
a w dni odpustowe z różnych stron, nawet z Węgier przybywali pielgrzymi.
W czasie konfederacji barskiej bracia udzielali wsparcia i pomocy walczącym. W listopadzie 1772 roku konfederaci chroniący się w klasztorze przez wiele dni odpierali ataki Rosjan. Jednak w wyniku ostrzału artyleryjskiego wybuchł pożar, który wyrządził znaczne szkody. Zakonnicy dokonali naprawy zniszczeń ale w 1822 roku doszło do kolejnego, znacznie potężniejszego pożaru (są różne wersje mówiące o jego przyczynie ale najprawdopodobniej była to inicjatywa władz zaborczych), po którym
w 1831 roku rząd austriacki zniósł klasztor w Zagórzu
a mnichów przeniesiono do Przemyśla i Lwowa.
Przez całe lata pozostałości zabudowań niszczały, nie
powiodły się pierwsze próby odbudowy, dopiero końcem
XX wieku podjęto starania a potem prace nad utrzymaniem obiektu znów zostały wstrzymane.
Obecnie jest to imponująca budowla z najlepiej zachowaną częścią kościoła. Na ścianach widoczne są jeszcze
fragmenty fresków, które oparły się upływowi czasu i siłom natury. Odbudowano baszty a na jednej z nich jest
platforma widokowa, z której można podziwiać panoramę
okolicy – widok na dolinę Osławy i góry Słonne. Teren
dookoła jest ładnie utrzymany, założono też ogród na wzór
dawnego ogrodu klauzurowego. Obecnie trwają prace przy
restauracji muru obronnego.

Jak z każdymi ruinami tak i z zagórskim klasztorem związanych jest kilka legend.W murach można podobno spotkać
widmo wysokiego mnicha w brunatnym habicie. Widziano
go klęczącego w ruinach kościoła lub przechadzającego się
po dawnym dziedzińcu. Czasem trzyma w ręku zapaloną
pochodnię, kiedy indziej ma ręce spętane łańcuchem … Podobno jeśli ktoś odwiedzi ruiny w dniu świąt kościelnych, usłyszeć może stłumione dźwięki organów, chór śpiewający pobożne pieśni i bicie dalekich dzwonów. Niektórzy widzieli też
rycerza. Inna legenda mówi o podziemnym tunelu pod Osławą,
łączącym klasztor z zamkiem w Lesku.
Klasztor ma też swoje miejsce w literaturze. To właśnie między innymi tutaj, jeden z wybitnych pisarzy historycznych z XIX wieku, Zygmunt Kaczkowski, umieścił akcję powieści pt. „Grób Nieczui”. W 2010 roku wydana została kolejna książka z popularnej serii „Pan Samochodzik
i klasztor w Zagórzu”, autorstwa Jacka Czarnka. Natomiast
w 1999 roku kręcono tu niektóre sceny filmu „ Śmierć bohaterom” poświęconego rockowemu zespołowi KSU.Teraz jest to również bardzo popularne miejsce na pamiątkowe zdjęcia dla nowożeńców. Odwiedzając ruiny najlepiej
zostawić samochód na parkingu koło kościoła i wspiąć się
atrakcyjną, najpierw asfaltową a potem polną dróżką.
Po drodze mijamy źródełko, figurę pochylonego papieża pielgrzyma i Samarytanki,
kamienne tablice z 10–cioma
przykazaniami, drewniane
z 7-mioma uczynkami miłosierdzia i stacje Drogi Krzyżowej Nowego Życia.
Powstała ona z inicjatywy
zagórskiego księdza proboszcza i jest swoistą galerią rzeźby bieszczadzkiej. Są to prace
wykonane w drewnie, kamieniu i metalu a każdą z nich
wykonał inny artysta związany z Zagórzem lub naszym regionem, każda prezentuje też
inny styl. Przodującym spośród artystów jest dr Jacek Kucaba, rodem zagórzanin mieszkający obecnie w Tarnowie, profesor krakowskiej ASP i prezes Polskiego Związku Artystów
Plastyków. Ponadto, zagórskich artystów reprezentują tu Jan
i Mariusz Mogilany, Robert Onacko, Franciszek Mikołajczak
i Antoni Łuczka. Inni znani i cenieni twórcy, to Zdzisław Pękalski z Hoczwi, Bogusław Iwanowski z Tyrawy Wołoskiej,
Adam Glinczewski z Czarnej, Tomasz Wermiński i Ryszard
Iwań z Baligrodu, Waldemar Kordyaczny z Rabego, Piotr
Woroniec z Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego z Woli
Sękowej i Sebastian Tarafalski z Leska. Jest to jedyna
w Polsce tego typu realizacja drogi kalwaryjskiej.
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Przestrzeń wokół każdej stacji obsadzana jest kwiatami i krzewami, dzięki czemu z każdym rokiem miejsce nabiera nowego kolorytu i uroku. Tu należy wspomnieć, że o każdą z nich
dba inna rodzina lub wspólnota.
Wszystko razem robi ogromne wrażenie, to mistyczne miejsce skłania do
zadumy, modlitwy i refleksji.
Z każdym rokiem przybywa tu
coraz więcej turystów, także z zagranicy. Tylko w lipcu było ich ponad
7,5 tys. a w sierpniu znacznie więcej.
Przyjeżdżają też pielgrzymi z różnych
okolic aby wziąć udział w Drodze
Krzyżowej, która odbywa się w 3 - ci
piątek każdego miesiąca i w czasie
Wielkiego Postu. Na wzgórzu klasztornym odprawiana jest również uroczysta Msza św. w dniu Matki Boskiej
Szkaplerznej, której figura powróciła na dworcu kolejowym. Karol Wojtyła jako
cokół przed wejściem do kościoła oraz młody ksiądz przyjeżdżał z młodzieżą
w Bieszczady i zawsze zatrzymywał się
nabożeństwa majowe.
w Zagórzu. Z jedną z wypraw wiąże się
Wspomniana wcześniej figura Jana pewna anegdota. Otóż przyszły papież poPawła II nie znalazła się tutaj przypad- prosił ówczesnego proboszcza o możliwość
kiem, należy dodać, że zagórska Droga odprawienia mszy św. dla swojej grupy. ProKrzyżowa stanowi fragment Szlaku boszcz zgodził się ale nie omieszkał wytknąć,
Papieskiego zaczynającego się przy że „ dobry ksiądz modli się w swoim koście-

FOTOGRAFIA
ZE STAREGO ALBUMU
Fotografia z lat 60-tych XX w. przedstawia kobiety wracające z zarszyńskiego kościoła w dniu święta Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, popularnie zwanego Matki Bożej Zielnej. Święto obchodzone jest 15 sierpnia i tradycją jest przynoszenie do święcenia bukietów złożonych z kwiatów, ziół, kłosów zboża, a także warzyw, owoców.

le a nie włóczy się”. Po pewnym czasie
proboszcz otrzymał telegram z podziękowaniem i pozdrowieniami od Karola Wojtyły – biskupa.
Wracając z wędrówki warto zajrzeć do kościoła, nie tylko dlatego, że
bywał tu nasz papież ale też dlatego,
że w ołtarzu głównym znajduje się największy skarb zagórskiej świątyni –
słynący łaskami, późnogotycki obraz Zwiastowania Najświętszej
Marii Pannie, umieszczony w barokowym ołtarzu głównym, koronowany w 2007 roku. Sanktuarium Maryjne w Zagórzu od wieków słynie z licznych łask jakich doznali wierni za przyczyną Matki Boskiej Zagórskiej –
Matki Nowego Życia.
W dokumentach parafialnych są
liczne protokoły i świadectwa wiernych,
tylko w latach 1966 – 1973 spisano 430
podziękowań za łaski, pomoc w chorobie i innych życiowych sprawach.
Kult tego obrazu sięga prawdopodobnie XV a może nawet XIV wieku i jak
mówi legenda został on przysłany przez
króla Kazimierza Wielkiego, do ufundowanej przez niego kaplicy, na miejscu której stoi obecny kościół.
W czasie wyprawy na Ruś, król
zatrzymał się w okolicach Sanoka,
przed przeprawą przez San.
Przyśniła mu się Matka Boska, która
obiecywała pomyślność wyprawy
i prosiła o wystawienie kaplicy. Król
znalazł miejsce, które wskazała, zlecił
budowę i tak już około 600 lat jest to
miejsce kultu maryjnego.
Najstarszymi elementami wyposażenia kościoła są ambona i chrzcielnica w kształcie kielicha, które powstały przed 1700 rokiem, natomiast
stacje drogi krzyżowej i niektóre obrazy znajdowały się pierwotnie w kościele Karmelitów.
Obecnie coraz częściej wyjeżdżamy za granicę, podziwiamy widoki, architekturę, zabytki i dobrze, że mamy
taką możliwość. Pamiętajmy jednak, że
prawdziwe perełki mamy też w naszym kraju, na naszym terenie, bardzo
blisko i nie zapomnijmy ich odwiedzić.
Ewa Smolińska

Po mszy w Uroczystość Matki Bożej Zielnej (ze zb. rodz. Zofii Florian)
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POCZĄTEK DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Po kilkakrotnym odwoływaniu ataku na Polskę padł wreszcie rozkaz Hitlera o podjęciu działań wojennych z Polską w dniu 1 września 1939 roku, w piątek.
W Dzienniku Polskim z datą 1.09.1939 roku opublikowane zostało „Orędzie P. Prezydenta Rzeczypospolitej
do Narodu”. Świat i Polacy zostali powiadomieni o tym
historycznym i tragicznym fakcie poprzez radio i później
prasę. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w piątek rano ogłosił tekst Orędzia, wydrukowany na pierwszej
stronie pomiędzy obrazem Matki Boskiej i Godłem Polski.
Oto pełny tekst Orędzia:
„Obywatele Rzeczypospolitej!
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam
wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się
do wszystkich obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dokoła Wodza Naczelnego i sił
zbrojnych, oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak
się to już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z Armią,
pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa”.
Warszawa, dnia 1 września 1939 roku.
(Ignacy Mościcki)
Prezydent Rzeczypospolitej

Kirem spowita Polska wytrwała w walce do roku 1945.
W 1939 roku dowództwo i społeczeństwo polskie dało się
uśpić wrogom i fałszywym przyjaciołom. Na krótko przed
pierwszym września dostojnicy hitlerowscy w Polsce bywali witani z honorami. Już 28 kwietnia 1939 roku świat
wiedział, że Niemcy zerwali pakt o nieagresji z Polską,
zawarty 26 stycznia 1934 roku. W latach 1936-1938 hitlerowskie Niemcy podpisały Pakt Rzymski, bombardowały
Hiszpanię, zerwały Traktat Wersalski. Polski Rząd nie
reagował energicznie. Polscy politycy wykuli powiedzenie, a wojskowi powtarzali je: „Nie oddamy ani guzika”,
jakby to wystarczyło do obrony granic.
Polska była skazana na klęskę. Wystarczyło porównać siłę militarną hitlerowskiej armii z siłą Polski w tych
dniach. Jak podano w czasopiśmie „Oblicza Wojny” Polska na ten czas dysponowała: 2 500 000 żołnierzami czyli
40 dywizjami, posiadała 400 samolotów, 4 niszczyciele
i 5 okrętów podwodnych. Naprzeciw tym siłom stanęły
hitlerowskie hordy: 3 706 104 żołnierzy czyli 103 dywizje,
7000 dział, 3195 czołgów, 4093 samolotów, w tym 1176
bombowców, 1179 myśliwców, 335 sztukasów /szybkie
samoloty szturmowe/, 2 pancerniki, 2 krążowniki, 3 pancerniki „kieszonkowe”, 8 krążowników lekkich, 22 niszczyciele, 56 okrętów podwodnych.
Niemiecką politykę prowadzenia wojny, zwaną „Blitzkrieg” – wojna błyskawiczna, zastosowano w Polsce. Napad w nocnych godzinach pierwszego września na Westerplatte i po drodze na Wieluń już był barbarzyństwem. Pierwsze ofiary, to właśnie mieszkańcy Wielunia zbombardowanego przez Luftwafe. Atak o godzinie czwartej z minutami przez
około trzytysięczną załogę krążownika Schleswig-Holstein

na załogę Westerplatte nie mieścił się w cywilizowanych
normach. Naprzeciw kilku tysiącom załogi krążownika stanęło zaledwie ponad dwustu polskich żołnierzy.
Westerplatte na półwyspie Hel była to Wojskowa
Składnica Tranzytowa, która powstała w 1920 roku, przekazana Polsce w 1925 roku. Urządzona na wzór stacji
kolejowej z infrastrukturą przewozową, magazynami,
w tym na sprzęt wojskowy. Naczelnikiem tej stacji kolejowej był rodak jaćmierski Wojciech Najsarek. Załoga zmobilizowana tuż przed wybuchem wojny została skoszarowana i zorganizowana w Placówki. Placówka „Dowództwo” liczyła 4 osoby z dowódcą majorem Henrykiem Sucharskim. Oprócz tego istniało 14 placówek, podzielonych
zależnie od zadań i potrzeb wojskowych. Wśród załogi było
skoszarowanych dwóch rodaków pochodzących z gminy
Zarszyn. Jedną z Placówek był „Tor Kolejowy”, której dowódcą był starszy sierżant Wojciech Najsarek, pracownik
PKP; w cywilu był naczelnikiem wojskowej stacji przeładunkowej. Zginął w obronie Placówki jako pierwsza ofiara
wojny na Westerplatte. Drugi obrońca Westerplatte, to
mieszkaniec Zarszyna, członek Placówki „Obsługa Dział
i Moździerzy”, starszy sierżant Stefan Zimny. Obydwaj zostali odznaczeni Odznaką Honorową (Najsarek Wojciech
pośmiertnie) „Obrońca Westerplatte 1939”.
W nierównej walce, po siedmiu dniach, polski garnizon skapitulował. Po kapitulacji załoga dostała się do niemieckiej niewoli. Nie ominęły ich też „roboty” w Niemczech. W końcu ci, co zostali przy życiu, powrócili do domów. Zginęło na Westerplatte ponad 20 żołnierzy (istnieją
różne dane). Polegli Westerplatczycy zostali upamiętnieni
obeliskami i tablicami pamiątkowymi. Niemieckie źródła
podawały iż podczas operacji na Westerplatte zginęło od
300 do 400 żołnierzy niemieckich (dane są różne). Dla nich
to była klęska. Westerplatte nazwali „drugim Verdun”.
Hitlerowskie wojska napadają na Polskę 1 września,
a równie niespodziewanie 17 września czyni to w podobny,
barbarzyński, sposób Związek Sowiecki. W nocy przed tym
tragicznym dniem rząd polski opuszcza kraj przez granicę
z Rumunią. Oddziały wojska pozbawione centralnego dowodzenia wpadają w popłoch. Dodatkowo polskie władze wojskowe i cywilne nie posiadały niezbędnej wiedzy wywiadowczej o ruchach i działaniach obecnej na polskich ziemiach
Armii Czerwonej. Sprzeczne i niesprawdzone wiadomości
wywoływały chaos. Pierwsze rozkazy zabraniały polskim żołnierzom walki z Armią Czerwoną. Poprzez brak skoordynowanych działań dano sowieckiej propagandzie czas na rozsiewanie informacji, że niosą pomoc i ochronę swoim narodom – Rosjanom i Ukraińcom. W rzeczywistości eskalowano terror, wywożono niewygodnych Polaków tysiącami na
peryferie wschodniej Rosji, nie dbając o ich życie i zdrowie.
Polskie społeczeństwo i rząd oszukane nieszczerymi obietnicami Wielkiej Brytanii i Francji skazane zostało na 5 lat
okrutnej okupacji niemieckiej i sowieckiej. Miliony obywateli
naszego kraju straciło życie. A Polacy walczyli na wszystkich frontach nie tylko o wyzwolenie Polski, ale
i Anglii, Francji, Związku Radzieckiego… Ich groby rozsiane są po wielu krajach i głoszą chwałę polskiego żołnierza.
Ryszard Stączek
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CIEKAWOSTKI KULINARNE Z DWORU WIKTORÓW
Niebywałe, iż do dzisiaj zachowała się książka kucharska z której korzystał dworski kucharz. Był nim
Władysław Teśniarz z Posady Zarszyńskiej, który na początku XX wieku przyrządzał posiłki na dworze
Wiktorów w Posadzie Zarszyńskiej. Książka, chociaż bez okładek, zachowała w bardzo dobrym stanie i jest
w posiadaniu prawnuczki kucharza, pani Elżbiety Kurpiel. Składa się z kilku rozdziałów. Zawiera receptury
na zrobienie sosów, ciast, pasztetów, potraw z mięs i ryb. Poniżej kilka przepisów z tamtych lat, może się
przydadzą (zachowano oryginalną pisownię i słownictwo).
KOTLETY BITE Z WOŁOWEGO MIĘSA
Pokroić mięso kotletowe tak, aby każdy kawałek był
przy kostce, wyżyłować, wybić, posolić i popieprzyć. Ukaczać każdy kotlet w mące, a usmażywszy na wrzącej tłustości na rumiano, włożyć do rondelka, wlać kwaterkę wina,
półzwarty buljonu i tuszyć do miękkości, włożywszy pod
koniec tuszenia w talerzyki pokrajaną cytrynę. Wydając na
stół, zalać sosem i obłożyć cebulką; zagotować ja w wodzie, obrać z łuski, włożyć pół kwartyno buljonu z dodaniem
łyżki masła i cukru i tuszyć do miękkości.
SZCZUPAK Z RUMIANYM SOSEM
Pokroić i posolić oczyszczonego szczupaka;włożyć do
rądla kawał masła, pokroić drobno salery, parę marchwi,
położyć na to rybę, osypać drobno pokrajaną cytryną, przykryć i tuszyć. Gdy się ryba ugotuje wyjąć i trzymać na
cieple, aby nie ostygła, zakrywając pokrywą. Do sosu
wytuszonego wrzucić jeszcze trochę masła, wsypać parę
łyżek mąki i podrumienić; dodać trochę podpalonego cukru, kwartę buljonu, wszystko mocno zagotować, przecedzić, włożyć w to rybę i podtuszyć na wydaniu.

z osobna krążek, nakładać farszu i zawijać. Skoro wszystkie
gotowe będą spuścić do gotującej się wody; jak na wierzch
wypłyną, odcedzić i wyłożyć na półmisek.
KLUSKI Z SUCHARKÓW
Utarć pół wyżki masła na śmietanę, wbić trzy żółtka,
wsypać pół kwaterki sucharka, wymieszać, włożyć ubitą
pianę i wymieszać ostrożnie. Jeśli massa za rzadka, dosypać sucharka i próbować na wodzie czy dobre kluski, potem spuszczać do buljonu. Można do tych klusek dodać
trochę usiekanego zielonego kopru.
SOS CEBULOWY Z KMINEM
Kilka sporych pokrajanych cebul ugotować na miękko w buljonie; usmażyć trochę mąki lub tartej bułki w maśle,
zmieszać z cebulowym sosem, dodać parę łyżeczek kawianych kminu, zagotować razem mocno i dać do baraniej pieczeni, lub kotletów. Smacznego!
(M.K.)

KOŁDUNY
Pokroić drobno cztery funty tłustego wołowego mięsa od krzyżówki, włożyć funt pokrojonego drobno wołowego łoju lub szpiku, posolić, popieprzyć, wsypać garść
suchego, startego na proszek majranu, wlać ugotowanego smaku z kilku pokrajanych cebul, i wymieszać mocno
na massę. Zrobić ciasto z kilku jaj, mąki i trochę wody,
robić wałeczki, krajać na kawałki, wywałkować każdy

KRONIKA POLICYJNA
Wykaz wybranych przestępstw popełnionych na terenie działania Posterunku Policji
w Besku w okresie od czerwca 2018 r. do sierpnia 2018 r. na terenie Gminy Zarszyn.
CZERWIEC
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie kierowania motorowerem w ruchu lądowym
przez mieszkańca gminy Zarszyn będącego w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo z art. 178 §1kk.
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie kierowania samochodem osobowym w ruchu
lądowym przez mieszkańca gminy Zarszyn będącego
w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo z art. 178 §1kk.
LIPIEC
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie w sprawie wypadku drogowego na terenie gminy Zarszyn, w którym
pokrzywdzony został pieszy. Przestępstwo z art. 177 §1kk.
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie wypadku drogowego na terenie gminy Zarszyn,
z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Przestępstwo
z art. 177 §1kk.
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Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie dokonania kradzieży telefonu komórkowego
o wartości 550 zł na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art. 278 §1kk.
SIERPIEŃ
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie uszkodzenia mienia samochodu osobowego
i kradzieży wyposażenia o łącznej wartości strat w kwocie 3500 zł na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art. 288 §1kk i 278 §1kk.
Posterunek Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie wypadku drogowego zaistniałego na terenie
gminy Zarszyn z udziałem samochodu osobowego i motocykla, w którym to śmierć ponieśli kierujący i pasażer motocykla. Przestępstwo z art. 177 §2kk.
Kierownik Posterunku Policji w Besku
asp. sztab. Marian Stapiński

