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WYCIECZKA DO KRASICZYNA

Jednym z zaplanowanych zadań do zrealizowania
w projekcie były odwiedziny kościoła, który - podobnie
jak zarszyński - jest pod wezwaniem św. Marcina. Wy-
brano rzymskokatolicki kościół parafialny w Krasiczynie
należący do dekanatu Przemyśl i archidiecezji przemyskiej.

O godz. 8.00, dziesiątego września, pięćdziesięcio-
osobowa grupa złożona z uczniów, ich rodziców i babć
oraz seniorów z DDS+, przedstawicielek KGW w Zarszy-
nie, nauczycieli, a także członków Stowarzyszenia INI-
CJATYWA rozpoczęła wspólną wycieczkę. Już na począt-
ku podróży doszło do integracji. Po zapoznaniu uczestni-
ków z celami wyjazdu, rozpoczął się śpiew piosenek, roz-
mowy, a ks. Antoni Obłoza przybliżył uczestnikom wy-
jazdu postać św. Marcina. Piękna, słoneczna pogoda,
a także atmosfera w autobusie sprawiły, że droga bardzo
szybko minęła i - po wcześniejszym umówieniu się na wi-
zytę z tamtejszym księdzem proboszczem - przed godz.
10.00 grupa weszła do pięknego kościoła z 1760 r. Wszy-
scy zauważyli, że jego wnętrze – podobnie jak w Zarszy-
nie – jest w remoncie. O historii tego miejsca i trwających
pracach odnowienia polichromii opowiadał ks. proboszcz
Sławomir Nowak. Nie dane nam jednak było zobaczyć
obrazu z wizerunkiem św. Marcina, bowiem ze względu
na trwające prace przy odnawianiu polichromii na ścia-
nach został on zdjęty i jest w przechowaniu. Żegnając

W poprzednim numerze „Głosu Zarszyna” poinformowaliśmy Czytelników, że rozpoczęliśmy od 15 maja
2018 r. realizację projektu pn.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”
dofinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolno-
ści - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Opisane zostały warsztaty z malowania na desce
pn. „Św. Marcin – patronem zarszyńskiej parafii”.

STOWARZYSZENIE
„INICJATYWA” W ZARSZYNIE

ZREALIZOWAŁO KOLEJNY PROJEKT

ks. proboszcza krasiczyńskiej parafii, podziękowano za
miłe przyjęcie grupy i zaproszono do odwiedzenia parafii
i zarszyńskiego kościoła. Zaproszenie zostało przyjęte.
Wręczono również monografię Zarszyna i Posady Zarszyń-
skiej, a także ostatni numer „Głosu Zarszyna”.

Będąc w Krasiczynie grupa odwiedziła także krasi-
czyński zamek i spacerowała po pięknych zamkowych
ogrodach. Na zakończenie pobytu w tym miejscu uczest-
nicy wycieczki zjedli obiad w zamkowej restauracji. Wszy-
scy wrócili do Zarszyna pełni wrażeń, zadowoleni, z na-
dzieją na kolejny taki integracyjny wyjazd.

SPOTKANIA UCZNIÓW Z OSOBAMI STAR-
SZYMI - UCZESTNIKAMI DZIENNEGO DOMU
SENIOR+ W ZARSZYNIE

W dniach 14 i 17 września grupa 27 uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Zarszynie wzięła udział w międzypokole-
niowych rozmowach o przeszłości Zarszyna z uczestnika-
mi Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie. Spotkania, które
poprowadziły nauczycielki i zarazem członkinie stowarzy-
szenia Maria Kuzin i Renata Kasperkowicz-Ziemiańska
odbyły się w siedzibie DDS+ przy ul. Lipowej 34.

Spotkania dowiodły, że seniorzy są nieocenioną skarb-
nicą wiedzy dla młodego pokolenia, gdyż pamiętają histo-
rię, byli jej naocznymi świadkami, ona działa się z ich
udziałem. Poruszano tematykę dotyczącą warunków życia

Opis działań, które zostały zrealizowane do 15 grudnia 2018 r. przedstawiono poniżej:
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- wyglądu domów, wyposażenia i wystroju mieszkań, spo-
sobu odżywiania się, ubierania, zajęć codziennych zmie-
niających się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Seniorzy opowiadali o swoim ciężkim dzieciństwie i mło-
dości. Wspominali lata szkolne, wymieniali przedmioty,
jakich się uczyli, przywoływali nazwiska swoich nauczy-
cieli, katechetów, pracowników obsługi, opowiadali
o zwyczajach szkolnych dotyczących regulaminu zacho-
wania. Nie zabrakło też wspomnień o obowiązkach nakła-
danych przez rodziców na dzieci, o zupełnym braku czasu
wolnego na zabawę. Nawiązywano również do tematyki
wychowania religijnego, do zwyczajów związanych
z przyjmowaniem sakramentów świętych., m.in komunii
św. Jako, że historię tworzą ludzie, podczas rozmów pa-
dało wiele nazwisk osób związanych z historią zarszyń-
skich instytucji. Młodzież odnajdywała wśród nich człon-
ków swoich rodzin. Wspominano o działalności banku,
urzędu gminy, przedszkola, poczty, sklepów... Podkreśla-
no rolę Kół Gospodyń Wiejskich w życiu kulturalnym wsi.

Uczniowie z uwagą, czasem niedowierzaniem słuchali
relacji Seniorów. Żywa lekcja historii, w której uczestni-
czyli, jest gwarantem, że tożsamość regionalna, poczucie
przynależności do niej, wiedza o przeszłości zostaną przez
nich zachowane a może i przekazane innym.

„ŚW. MARCIN – PATRONEM ZARSZYŃSKIEJ
PARAFII” - SPOTKANIA UCZNIÓW, RODZICÓW,
OSÓB STARSZYCH Z KSIĘŻMI ZARSZYŃSKIE-
GO KOŚCIOŁA

Jednym z zadań w projekcie były spotkania uczniów,
rodziców i seniorów z księdzem zarszyńskiej parafii nt.
życia Świętego Marcina. Zaproszenie do udziału w nich
przyjął ksiądz kanonik Antoni Obłoza. Spotkania popro-
wadzili członkowie stowarzyszenia Anna Szałankiewicz
i Józef Kasza.

Jedno z nich odbyło się w świetlicy szkolnej 25 wrze-
śnia z dwudziestoosobową grupą uczniów, którzy w tym
dniu rozpoczynali warsztaty plastyczne z malowania po-
staci Św. Marcina. W spotkaniu uczestniczyli również ro-
dzice i osoby starsze, którzy z zaciekawieniem, podobnie
jak uczniowie, wysłuchali opowieści o życiu Św. Marci-
na. Ksiądz Obłoza przedstawił życie świętego w kilku
odsłonach: jako rzymskiego legionistę, mnicha pustelnika

i biskupa Tours. Uwrażliwiał dzieci i młodzież na dziele-
nie się z biednymi i potrzebującymi nawiązując do zda-
rzenia z życia Marcina, który zimą, gdy napotkał półna-
giego żebraka, oddał mu połowę swojej żołnierskiej opoń-
czy. Nie zabrakło również tematów związanych z gęsiną
i rogalami oraz przysłowiami o Św. Marcinie. Dodatkowo
zebrani otrzymali od prowadzących spotkanie wiedzę nt.
jak w ikonografii przedstawiany jest święty, jakie atrybu-
ty są do tej postaci przypisane oraz czyim jest patronem.

Drugie spotkanie odbyło się w 28 września w budynku
Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie. W tym spotkaniu
z ks. Obłozą wzięli udział seniorzy z DDS+, panie z KGW
w Zarszynie oraz członkowie Stowarzyszenia INICJATYWA.
Atmosfera, jaka wytworzyła się z przytulnym pomieszczeniu,
opowieści o świętym i modlitwa sprawiły, że było to niezapo-
mniane spotkanie. Miłym akcentem były życzenia i kwiaty dla
pani Wacławy Kuzianik z okazji imienin. Zapadła także decy-
zja, aby wybrać się na wspólną wycieczkę do Dębowca.

„ŚW. MARCIN – PATRONEM ZARSZYŃSKIEJ
PARAFII” – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA
UCZNIÓW SP WRAZ Z ODDZ. GIMNAZJALNY-
MI W ZARSZYNIE

Dwudniowe, czterogodzinne warsztaty plastyczne,
które odbyły się 25 i 26 września w świetlicy szkolnej na-
leżały według prowadzącej warsztaty Grażyny Kurpiel,
nauczycielki plastyki do wyjątkowych z trzech względów:
Po pierwsze – tematyka. Po drugie – uczestnicy, którymi
byli uczniowie od klasy czwartej po klasy trzecie gimna-
zjalne Szkoły Podstawowej w Zarszynie. Po trzecie – tech-
nika wykonania prac, pastele.

Zanim grupa 20 uczniów rozpoczęła warsztaty pla-
styczne, wcześniej miała spotkanie z ks. Antonim Obłozą,
który przybliżył im postać świętego, którego mieli nama-
lować. Z tak przyswojoną wiedzą, omówieniu techniki
pracy przez prowadzącą warsztaty i wyborze wizerunku
Świętego, rozpoczęły się zmagania z tematem i techniką,
jaką jest pastel, który zajmuje pośrednie miejsce między
malowaniem, a rysowaniem. Najpierw pojawia się odpo-
wiedni układ kompozycyjny, później kolory wypełniające
poszczególne elementy. Istota posługiwania się pastelami
tkwi w ich ścieraniu i wcieraniu w szorstkawe podobra-
zie. Ostatni krok pracy to uzupełnianie kontrastów ciem-
nych i jasnych kolorów.
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Obawy i niepewność młodych uczestników przed
pracą były ogromne, jednak efekty okazały się wspaniałe.
Przepiękne obrazy są dowodem ich ogromnej wrażliwo-
ści. Namalowane obrazy zostały oprawione w passe-par-
tout (kolorowe, kartonowe ramki) i wystawione podczas
podsumowania projektu połączonego z akademią w dniu
11 listopada.

„ZARSZYNIANIE – ŻYCIE, PRACA I WIARA”
– WARSZTATY HISTORYCZNE DLA UCZNIÓW
SP WRAZ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
W ZARSZYNIE

W czerwcu (12.06., 19.06.), wrześniu (27.09.) i po-
czątkiem października (2.10) odbyły się warsztaty histo-
ryczne nt.: „Zarszynianie – życie, praca i wiara” z ucznia-
mi klas IV-VIII i III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej
w Zarszynie. Zajęcia dla 51 uczniów z podziałem na dwie
grupy poprowadziła Danuta Dec – emerytowana nauczy-
cielka historii z zarszyńskiej szkoły. Uczniowie w każdej
grupie zapoznawali się lub rozszerzali wiedzę na temat
historii Zarszyna i Posady Zarszyńskiej.

Tematyka była różnorodna: od przedhistorycznych
dziejów, „skarbów zarszyńskich”, właścicieli dóbr ziem-
skich, czasów wojen, poprzez drogi dochodzenia do nie-
podległości, czasów PRL aż po lata współczesne. W opar-
ciu o zgromadzone stare fotografie m.in. budynków uży-
teczności publicznej, usługowej, kościoła uczniowie do-
strzegali przemiany, jakie dokonywały się na przestrzeni
ostatnich 100 lat. Przywoływane były osoby – uczestnicy
wojen, pracujące przez wiele lat zawodowo na stanowi-

skach i pełniące różne funkcje społeczne – mogące być
przykładem dla współczesnej młodzieży.

Niespodzianką podczas tych spotkań było przyjście
na jedno z nich pani Janiny Husak, która postanowiła opo-
wiedzieć niezwykłą historię rodzinną odnalezienia po la-
tach siostry swojej babci, którą uważano za zaginioną.
Okazało się, że będąc siostrą zakonną wypełniała misję
w Chinach, później Wietnamie, a pochowana została we
Francji. Przypadek ten wpisał się bardzo dobrze w tema-
tykę kolejnych zajęć, jakie przygotowano w projekcie dla
uczniów, a były nimi warsztaty historyczne „Sto drzew
genealogicznych na stulecie odzyskania niepodległości
przez Polskę”.

Zajęcia zakończyły się testem wiedzy o przeszłości
Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, który przeprowadzony
został 3 października. Piszący test wykazali się dużą zna-
jomością tematu, a najlepiej wypadli: S. Kwiatkowski,
M. Zdybek i E. Kot. Dla wszystkich uczestników zajęć
przygotowano niespodziankę w postaci książki pt.: „Księ-
ga mojego rodu”, która była pomocą do kolejnych zajęć
„z drzew genealogicznych”.

„STO DRZEW GENEALOGICZNYCH NA
STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ” - warsztaty historyczne dla uczniów
SP wraz z oddz. gimnazjalnymi w Zarszynie i ich rodzi-
ców

W dniach: 01.10., 08.10., 09.10. i 10.10. odbyły się
zajęcia, których celem było zainteresowanie uczestników
warsztatów genealogią, przekazanie informacji o sposo-
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bach zbierania, weryfikowania i porządkowania wiedzy
o krewnych oraz wykonanie drzew rodzinnych i rodowo-
dów, które są odmianą drzew genealogicznych.

W zajęciach poprowadzonych przez Danutę Dec
uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, a także zaproszona
została Justyna Dziurkowska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zarszynie, która opowiedziała o ważnym
źródle informacji o przodkach – księgach metrykalnych
(urodzeń, małżeństw, zgonów) znajdujących się w urzę-
dzie: Zarszyna od 1891 r. i Posady Zarszyńskiej od 1889
r. Zachęcała wszystkich do korzystania z tego źródła na
miejscu, w Urzędzie Gminy.

Podczas spotkań uczniowie dzielili się wrażeniami
w odkrywaniu historii rodzinnych, m.in.: o przodkach przy-
byłych z Węgier, śmierci pradziadków na Syberii, uczest-
nikach wojen i pobycie na robotach w Niemczech w cza-
sie II wojny światowej. Poznając historię swojego rodu,
docierając do świata prawdziwego, aczkolwiek trochę za-
kurzonego uczniowie zrozumieli, że w ten sposób uczymy
się czcić swój ród i postrzegać siebie jako jego część, kon-
tynuację.

Efektem warsztatów było wykonanie na papierze
- w oparciu o autorskie wzory przygotowane przez pro-
wadzącą warsztaty - drzew rodzinnych i rodowodów przez
każdego ucznia (niektórzy wykonali po dwie sztuki). Włą-
czyły się też w to osoby dorosłe – uczestnicy projektu.
Powstało w sumie sto prac, które zostały przekazane do
zakładu fotograficznego w celu wykonania "fotoobrazów"
o wymiarach 40cmx50 cm.

Wszystkie prace można było zobaczyć na podsumo-
waniu projektu 11 listopada 2018 r. połączonego z wy-
stawą pt.: „Zarszynianie- życie, praca i wiara” i akademią
środowiskową z okazji 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA – PODSUMOWA-
NIE PROJEKTU

11 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Zarszynie
odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Uroczystość
ta była zwieńczeniem działań i zaangażowania się miej-
scowych społeczeństw w przygotowanie, wydanie i roz-

powszechnienie publikacji pt.: „Przez stulecie pod wspól-
nym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” oraz
wystawy okolicznościowej pod tym samym tytułem. Wy-
bór dnia, w którym odbyła się ona, nie był przypadkowy.
Termin zaplanowano w projekcie i był on ściśle związany
z założonymi działaniami. Odnosił się do tytułu projektu.
Dla mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej dzień
11 listopada w tym roku był szczególny: świętowanie set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i uro-
czystość odpustowa w parafii, której patronuje Św. Mar-
cin Biskup (w nowo odremontowanym kościele).

Uroczystość zaplanowano na 17.30 i nikt chyba nie
spodziewał się tak wielkiego tłumu. Sporo osób ze wzglę-
du na taką sytuację nie mogło wejść do środka sali. Przy-
było bardzo, bardzo dużo osób, które przy wejściu obda-
rowane zostały biało-czerwonymi chorągiewkami. Zanim
rozpoczęło się ostatnie działanie w projekcie - akademia
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wszystkich
przybyłych powitał prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa”
Tadeusz Szałankiewicz. Omówienia projektu natomiast
dokonała jego koordynatorka Danuta Dec, która przed-
stawiła pokrótce zrealizowane działania i zaprosiła do
obejrzenia spektaklu przygotowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Zarszynie, partnera w projekcie.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów
nawiązywał do wydarzeń, które wywarły największy
wpływ na bieg dziejów naszego narodu w ciągu minio-
nych 100 lat niepodległego bytu. Rozpoczęły go wiersze
i pieśni związane z rokiem 1918 oraz odezwa obejmujące-
go władzę Marszałka Piłsudskiego do żołnierzy. Tę część
akademii poświęconą formowaniu się państwa polskiego
zakończył mazur brawurowo zatańczony przez pierwszo-
klasistów w ludowych strojach. W atmosferę dwudziesto-
lecia międzywojennego wprowadził widzów walc „Fran-
cois” w wykonaniu gimnazjalistów oraz słynne przeboje
lat dwudziestych i trzydziestych zaprezentowane przez
panie z zarszyńskiego KGW. Żywe zainteresowanie wzbu-
dził występ uczniów gimnazjum oraz Pawła Suwały z klasy
piątej, którzy śpiewając popularne piosenki tamtego okre-
su („Zimny drań”, „Ach, te baby” oraz „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”) popisali się przy okazji swymi umie-
jętnościami tanecznymi. Starszym kolegom nie ustępowa-
li ósmoklasiści, których zebrani mogli podziwiać w sztan-
darowym dla dwudziestolecia tańcu „Lambeth walk”. Pio-
senka „Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie” oraz od-
tworzone z taśmy przemówienie prezydenta Warszawy
Stefana Starzyńskiego przeniosły widzów do okresu
II wojny światowej. Do tego najtragiczniejszego w minio-
nym stuleciu doświadczenia nawiązywały recytowane
przez starszych uczniów wiersze i pieśni podkreślające
martyrologię narodu polskiego. Okres powojenny, upadek
komunizmu i najważniejsze wydarzenia z historii współ-
czesnej przedstawiła przygotowana przez uczniów prezen-
tacja multimedialna. Akademię zakończył występ pierw-
szoklasistów, którzy deklamowali wiersze i śpiewali pio-
senki o charakterze patriotycznym, oraz przepięknie i bez-
błędnie wykonany przez uczniów zerówki taniec flagi. Przy
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dźwiękach Poloneza z „Pana Tadeusza” wszyscy wykonawcy (uczniowie
i wspomagające ich panie z KGW) pożegnali się z publicznością, która licz-
nie zgromadzona gromkimi oklaskami nagrodziła ich występ. Uczniów przy-
gotował zespół nauczycieli pod kierunkiem Anny Koniecznej.

Po zakończeniu występu dzieci szkolnych nastąpiły podziękowania ze
strony stowarzyszenia dla partnerów w projekcie, którymi byli: Szkoła
Podstawowa w Zarszynie, Dzienny Dom Senior+ w Zarszynie, Gmina
Zarszyn, Koło Gospodyń Wiejskich w Zarszynie oraz księża parafii. Ze
strony partnerów płynęły natomiast gratulacje na ręce koordynatora za po-
mysł na projekt i jego realizację. Wzruszającą chwilą było podziękowanie
ks. Antoniego Obłozy dla Wójta Andrzeja Betleja za 20 letnią pracę na
rzecz Gminy Zarszyn i gromkie odśpiewanie przez zgromadzonych na sali
pieśni „Życzymy, życzymy…”

Po tych serdecznych podziękowaniach zaproszono zebranych do obej-
rzenia okolicznościowej wystawy pt.: „Przez stulecie pod wspólnym nie-
bem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” i nieodpłatnego odbierania albu-
mu wydanego w ramach projektu. W publikacji tej znalazł się zbiór foto-
grafii przedstawiający życie mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej
w różnych odsłonach na przestrzeni ostatnich 100 lat. Zamieszczone w nich
wybrane stare, czarno-białe zdjęcia kontrastują z barwnymi z lat współcze-
snych. Zaprezentowane fotografie są esencją życia mieszkańców na prze-
strzeni wieku, a ich wielobarwność i tematyka są dokumentem społeczno-
kulturowych przeobrażeń obydwu miejscowości. Aby uprzyjemnić czas zwie-
dzania i stania w długiej kolejce po albumy, panie z zarszyńskiego Koła
Gospodyń Wiejskich częstowały wszystkich upieczonymi przez siebie ro-
galami świętomarcińskimi, pysznym ciastem i słodyczami.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i zapewne, jak wszy-
scy mówili, pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. Długo jesz-
cze przybyli na spotkanie prowadzili rozmowy nt wystawy i treści albumu
z członkami zarządu stowarzyszenia, koordynatorem projektu i członkami
stowarzyszenia dając zapewnienie, że wystawa i album na długo pozostaną

Wydawca:
Stowarzyszenie  „Inicjatywa”

Adres wydawcy i redakcji:
38-530 Zarszyn

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

www.stowarzyszenie-inicjatywa24.pl

Nr konta:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Oddział w Zarszynie
72 8642 1038 2004 3821 5458 0001

Kolegium redakcyjne:
Redaktor naczelny

Maria Kuzin (M.K.)

Zespół redakcyjny:
Danuta Dec (D.D.)

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

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

Skład:
Jolanta Zuzak

Druk:
Chemigrafia. M. Łuczaj

38-400 Krosno
ul. Białobrzeska 74

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

w ich pamięci. Nie zapomną też swojego
zaangażowania w ich powstanie, bowiem
zbiór fotografii pochodzi właśnie z ich
rodzinnych albumów.

W ramach projektu powstała nowa
strona internetowa Stowarzyszenia INI-
CJATYWA w Zarszynie. Wszystkie dzia-
łania w ramach tego projektu, jak też
i pozostałe działania stowarzyszenia moż-
na zobaczyć na: www.stowarzyszenie-
inicjatywa24.pl

Link do naszej strony znajduje się
również na: www.zarszyn.pl w zakładce
„Organizacje pozarządowe”.

Koszt całkowity projektu –
31 240,78 zł., w tym kwota dofinanso-
wania – 29 531,00 zł.

W projekt zaangażowanych było 112
osób.

Koordynator projektu
                           Danuta Dec
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zarszyn,

Chciałam serdecznie podziękować za każdy głos oddany na moją
kandydaturę w wyborach samorządowych. Dziękuję wszystkim tym,
którzy z takim zaangażowaniem wzięli udział w wyborach dając mi
i całej radzie gminy swój mandat zaufania, zaufania którego będzie-
my się starać nie zawieść.

Dzień 19 października 2019 roku na długo zostanie w mojej pa-
mięci. Początek nowej kadencji jest początkiem naszej wspólnej bar-
dzo ważnej i trudnej drogi, której nadrzędnym celem będzie działanie
dla dobra naszej gminy. I tylko poprzez zaufanie, szacunek, wytężoną
pracę i nieustanne wsłuchiwanie się w głos Mieszkańców będziemy
w stanie ten cel zrealizować. 

Z wyrazami szacunku
Magdalena Gajewska

Wójt Gminy Zarszyn

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zarszyn!

W związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Wójta
Gminy Zarszyn pragnę z całego serca podziękować Państwu za cało-
kształt wieloletniej współpracy, za życzliwość, zrozumienie i udziela-
ne wsparcie. Przychylne traktowanie mojej osoby przyniosło nieoce-
nione korzyści dla całej społeczności Gminy Zarszyn.

Zakończoną dwudziestoletnią misję zarządzania gminą zawsze trak-
towałem jako służbę na rzecz społeczności lokalnej oraz wszechstron-

nego rozwoju gminy. Stąd też z dużą satysfakcją podkreślam, że w pięciu kadencjach sprawowania
przeze mnie funkcji wójta udało się zrealizować wiele niezwykle ważnych dla Mieszkańców gminy za-
dań, osiągnąć wiele ważnych celów. Warto przy tym podkreślić fakt, iż realizacja tak szerokiego zakresu
zadań nie byłaby możliwa bez pomocy wielu osób i instytucji, na których wsparcie zawsze mogłem
liczyć. Dlatego też wszystkim tym osobom i instytucjom wyrażam moje serdeczne podziękowanie, wyra-
zy wdzięczności i uznania za pomoc w wykonywaniu przeze mnie tej nadzwyczaj ważnej misji publicznej.

Powracając do ostatnich wyborów samorządowych pragnę podziękować wszystkim Szanownym Wy-
borcom za udział w wyborach wójta, a szczególnie tym spośród Państwa, którzy głosując na moją
osobę wyrazili uznanie dla mojego zaangażowania w służbę publiczną oraz dla moich wieloletnich
osiągnięć. Zapewniam przy tym Państwa, że zdobyte w okresie piastowania urzędu wójta doświadcze-
nie w pracy samorządowej pragnę nadal wykorzystywać w mojej dalszej aktywności na rzecz lokalnej
społeczności.

Z poważaniem
dr inż. Andrzej Betlej
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15 października 2018 r. w Domu Kultury w Długiem miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy Zarszyn,
podczas której odznakami honorowymi za zasługi dla gminy Zarszyn odznaczonych zostało 27 osób oraz Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Gminy Zarszyn przyznawana jest za działalność zawodową, społeczną i pu-
bliczną na rzecz Gminy Zarszyn które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy
Zarszyn. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał pan Janusz Konieczny, przewodniczący Rady Gminy. Odznaczeni
otrzymali również okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

Odznaczenia przyznano następującym osobom:
1)    Panu Mieczysławowi Folczykowi zam. Posada Jaćmierska,
2)    Pani Elżbiecie Ścibor zam. Posada Jaćmierska,
3)    Panu Markowi Kaznowskiemu zam. Posada Jaćmierska,
4)    Panu Januszowi Bończakowi zam. Bażanówka,
5)    Pani Krystynie Bury zam. Bażanówka,
6)    Panu Józefowi Gocko zam. Mokre,
7)    Panu Zygmuntowi Żebrackiemu zam. Bażanówka,
8)    Pani Janinie Watral zam. Nowosielce,
9)    Pani Joannie Mazur zam. Posada Jaćmierska,
10)  Pani Krystynie Marii Jankiewicz zam. Posada Jaćmierska,
11)  Pani Marii Boszczar zam. Posada Jaćmierska,
12)  Pani Marii Bajgier zam. Posada Jaćmierska,
13)  Pani Annie Cech zam. Jaćmierz,
14)  Panu Wiesławowi Łukaszewskiemu zam. Jaćmierz,
15)  Panu Michałowi Kot zam. Jaćmierz,
16)  Pani Józefie Wolańskiej zam. Jaćmierz,
17)  Panu Ryszardowi Stączkowi zam. Jaćmierz,
18)  Panu Aleksandrowi Florianowi zam. Zarszyn,
19)  Panu Lucjanowi Bajger zam. Zarszyn,
20)  Pani Otylii Rykiel zam. Posada Zarszyńska,
21)  Pani Zofii Dereń zam. Posada Zarszyńska,
22)  Panu Józefowi Kurpielowi zam. Posada Zarszyńska,
23)  Pani Zofii Zawada zam. Zarszyn,
24)  Pani Irenie Winiarskiej zam. Długie,
25)  Pani Irenie Dudek zam. Posada Zarszyńska,
26)  Panu Stanisławowi Kurpiel zam. Długie,
27)  Panu Wiktorowi Kurpiel zam. Posada Zarszyńska,
28)  Zespołowi Szkół Centrum kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach.
                                 (na podstawie materiałów UG z Zarszyna)

WRĘCZENIE „ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA GMINY ZARSZYN”
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Każdy wie, że po odpuście w Strachocinie, odpuście
na świętą Katarzynę, w pierwszą niedzielę rozpoczyna się
Adwent. Szczególny czas. Czas przygotowania się ludzi
na powitanie Narodzonego Chrystusa. Młodzi traktowali
ten odpust jako jeszcze jedną z możliwości zobaczenia in-
nych i pokazania się. Wiodącym elementem Adwentu są
roraty. Odprawiane zawsze wcześnie rano. W Adwencie
obowiązuje również post jak i konieczność wyspowiada-
nia się. Przed tą niedzielą sąsiedzi umawiali się kto, kiedy
i którędy pójdzie na roraty. O tym czasie zima mocno się
już trzymała i na drogę trzeba było się ciepło ubierać. Aby
nie zaspać trzeba było już od trzeciego piania koguta czu-
wać a po gwiazdach ustalać czas wyjścia. Cisza wczesne-
go poranka pozwalała usłyszeć chrzęst kroków na mrozie
i nawoływania się ludzi. Dobrze było jak kościelny z dzia-
dem przygotowali kościół wcześniej do mszy. Wtedy można
było się schronić do jego wnętrza.

Z roratów już nieśpiesznie wracano do domu. Trzeba
było w czasie powrotu zebrać jak najwięcej wiadomości
po okolicy. Te wiadomości przekazywane domownikom
ożywiały atmosferę w domu a i sąsiedzi, ci co nie byli na
mszy, też chętnie brali udział w owym rannym plotkowa-
niu. Z wielkim szacunkiem omawiano też to, co ksiądz
mówił na kazaniu. Młodzi w tym okresie omawiali kolę-
dowanie na Wigilię i wyznaczali rejony przypisane dla
określonych grup kolędników. W tych rejonach można było
kolędować na Trzech Króli. Starsi kolędnicy zawsze obiecy-
wali młodym zdradzić treść formułki, magicznej formułki,
która zapewni wysokie „zyski” z kolędowania. Jednak cena
za przekazanie takiej treści była zwykle bardzo wysoka.

W okresie Adwentu dobierały się również grupy He-
rodów. Wymagało to zabezpieczenia strojów, nauczenia
się tekstu i ustalenia kto, kim się stanie. W domach trzeba
już było zacząć zbiórkę i odkładanie jaj do wypieków. Do
tego zadania oddelegowywano najmłodszych, którzy mie-
li za zadanie obserwować również zachowanie się dziad-
ka. Za podebrane jaja dziadek zawsze kupował sobie ma-
chorkę i o tym kobiety nie powinny wiedzieć. Składane
jaja, aby się szybko nie zepsuły zalewano w garnku gę-
stym mlekiem wapiennym. W tym okresie do codziennych
prac doszły też inne. Trzeba było namleć więcej zboża,
naciąć więcej słomy na sieczkę, przygotować więcej drewna
na opał, czasem nanieść wody. O wiele wcześniej niż zbiór-
ka jaj, zbierano też do beczki serwatkę z której przez cały
post gotowano polewkę. Zbierano także kwas z kapusty
po to by gotować zupę kwasówkę. Dla dzieci był to rów-
nież czas robienia ozdób na drzewko z materiałów groma-

dzonych nie raz przez cały rok. Na drzewku obowiązko-
wo musiał być łańcuch zrobiony z kawałków żytniej sło-
my i z kolorowych papierków. Łańcuch ten ma moc spaja-
nia rodziny. Robiono też z wydmuszek i kolorowego pa-
pieru kogutki, po to, aby kury niosły więcej jaj. Niektórzy
wycinali figury kogutków z papieru ale to nie zwiększało
nieśności kur w przyszłym roku. Z pudełek po zapałkach
robiono koszyczki, w których powinny być orzeszki. Po-
winny też być szyszki ze świerka pomalowane na srebrno
i jabłka. Czasem, w niektórych domach, z cukru robiono
cukierki. Papierki po tych cukierkach były nie raz prze-
chowywane na drugi rok. Dzieci do tych cukierków, za-
wieszonych wysoko na drzewku, dostępu nie miały. Cu-
kierki te były przeznaczone dla śmieciarzy.

Oprócz choinek przynoszonych z lasu w niektórych
domach były drzewka zrobione z małych krzaków i za-
wieszane były na tragarzu gałęziami do dołu. W tym cza-
sie, kiedy kobiety robiły wypieki, młodzi kończyli ozdoby
na choinkę przypominali sobie treść winszowań. Niektóre
potrawy kobiety musiały w poprzedzający dzień Wigilii
mieć już gotowe. Do tych potraw należała kapusta z gro-
chem, kogutki z makiem, kasza z suszonymi owocami,
kasza z fasolą, kompot z suszu. Gotowano też ziemniaki
w łupinach jako późniejszy dodatek do żuru i kapusty. Bób,
fasolę, groch też trzeba było wcześniej ugotować.

Robienie ozdób, wieszanie drzewka, ubieranie go wy-
woływało tyle natchnienia, zapału a przede wszystkim
wielkiej wspólnej radości. Po tylu latach jakie upłynęły od
tamtych chwil owe wspomnienia są cięgle żywe i napeł-
niają zawsze tamtą radością dorosłe już życie (jak udało
się tamtym dorosłym tak wiernie przekazać radość, ich
młodzieńczą radość, nam dzieciom). Warto by było po-
siąść owe umiejętności, które pozwoliłyby przekazać na-
stępnym pokoleniom tę spontaniczną, świąteczną  radość.

W dzień Wigilii gotowane były żur, dosmażane gołąb-
ki. W związku z tym kobiety nie mogły wtedy nigdzie pójść.
Panowało przekonanie, że ich wizyta przynosi w tym dniu
nieszczęście. Za to chłopcy w ten czas musieli ruszyć jak
najwcześniej we wieś z życzeniami. Pałaźnik musiał być
młody, zdrowy i najlepiej jak szedł od dołu wsi. Wtedy
i zdrowie przez cały rok się trzymało rodziny a gospodar-
ka dźwigała się. Byli też narajeni pałaźnicy. Ci przycho-
dzili zwykle sami i na ustalonych wcześniej przez rodzi-
ców- chłopca i dziewczyny, warunkach. Takie kolędowa-
nie zwykle kończyło się weselem. Po Szczodrokach cho-
dziły również i dziewczyny. Tam w tych domach, gdzie do
szczodroków przy wypieku dodawano popiołu, kolędnicy

NADCHODZ¥   ŒWIÊTA
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WIGILIA W DOMU SENIORA W ZARSZYNIE

już nie szli. Przed Wigilią gospodarz szedł podzielić się
opłatkiem z inwentarzem. Oprócz opłatka, krowy i koń
dostawali jeszcze po kawałku chleba ze solą. Potem Rek-
som, Burkom obiecywano jak co roku poprawę warun-
ków ich życia. Natomiast koty nie brały udziału w tej uro-
czystości, wolały kręcić się w kuchni, gdzie było tyle za-
pachów.  Nawet wilkowi dawano łyżkę kapusty z ziem-
niakiem, po to żeby nie czepiał się inwentarza. A lisowi
tylko odgrażano: zaraza- lisie- cię wydusi jak porwiesz
chociaż jedną kurę. Ceremonia w sadzie przy drzewach
owocowych miała inny charakter. Gospodarz przykładał
siekierę do korzeni np. jabłoni i mówił: musisz rodzić duże
rumiane i słodkie jabłka. I jabłoń na drugi rok rodziła ta-
kie jabłka, jakie umiała. Drzewa nie owocowe były gła-
skane i zachęcane do tego by szybciej rosły. I już jest
Gwiazda, gospodarz wraca do izby. Goście czekają…
w brzuchach burczy. Czas rozpocząć wieczerzę.

Rozpoczęcie zaczynano od dzielenia się opłatkiem. Po opłat-
ku  podawane były łyżki, które trzeba było trzymać w garści bo
inaczej czekało pasienie krów. Gospodyni powinna przez całą
wieczerzę przesiedzieć przy stole, to wtedy kwoki wywiodą
wszystkie kurczaki. Babka zaś tak,  aby nikt nie widział zawsze
coś pod nalepę ciskała, mówiąc: niech ta niebożęta też się posilą.
Przy drzwiach izby postawieni byli dziad  po prawej stronie
a baba po lewej. Im też babka coś tam dawała. Pod koniec wie-
czerzy brzuchy od przejedzenia zawsze bolały. I nie pozwalały
na śpiewanie kolęd. Kolędy były śpiewane aż do pasterki.
W ostatni dzień świąt - Szczepana był zwyczaj rzucania do sie-
bie w kościele owsem, grochem, pszenicą. Miało to przypomi-
nać kamieniowanie świętych. Najbardziej z tego obyczaju cie-
szył się organista. Nie raz uzmiatał ze dwa worki karmy dla kur.
A kawalerka takie kamienowanie nie raz kończyła przy byle nada-
rzającej się okazji, najczęściej na zabawach.

                            Stanisław Smolik
Bażanówka

Tradycje i zwyczaje świąteczne stały się tematem wspomnień i rozważań
w gronie podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Zarszynie. Seniorki zapy-
tane, „ ...jak wyglądało Boże Narodzenie dawniej”,  pogrążyły się w zadumie,
bo to przecież zupełnie inna rzeczywistość! Po chwili zaczęły się opowieści,
przyznać trzeba, że dość zaskakujące!

Panie z Jaćmierza opowiedziały nam, że w Jaćmierzu choinka wieszana
była przy suficie. Choinka różniła się nieco od tych, które mamy teraz. Mianem
świątecznego drzewka określano przystrojony ciastkami, jabłkami i opłatkami
wierzchołek jodełki. Jak podkreślają panie, takie rozwiązanie praktykowane było
często ze względów bezpieczeństwa, ponieważ łatwopalna choinka bywała przy-
czyną pożarów drewnianych domostw.

Wśród ozdób królowały przypominające żyrandole- „pająki” ze słomek
i bibułek.  Taki właśnie „pająk” stał się również ostatnio dekoracją naszego
Domu Seniora. Skręcane misternie bibułki, nawijane na słomki oraz kolorowe
kolczatki były przez kilka ostatnich tygodni jednym z naszych zajęć. Efekt prze-
szedł nasze najśmielsze oczekiwania!! Po prostu coś pięknego!!! Cudo!!!

Wigilia natomiast przebiegała podobnie jak dziś, rodzina zbierała się by
wspólnie zasiąść do wieczerzy z tą jednak różnicą, że gdy dziś pieczołowicie
sprzątamy wnętrza naszych domów, kiedyś rozsypywano słomę na podłodze
i ławach. Wieczerza była zazwyczaj skromna,  na stole gościł m.in. barszcz
czerwony i uszka z grzybami, kapusta z grochem, pierogi, fasola ze śliwkami,
gołąbki (inaczej nazywane chałupcie), kukutki, kutia oraz ryba. Ponadto, wszy-
scy jedli z jednej miski drewnianymi łyżkami (krewni przynosili je ze sobą),

a jedyną osobą, która mogła wstać od stołu była
gospodyni. Jak wspominają panie z Długiego,
wszystkie łyżki zbierane były pospiesznie przez
młodzików, kto zebrał najwięcej zyskiwał przywi-
lej pasienia krów.

Podobnie jak dzisiaj, po Wigilii wszyscy do-
mownicy czekali na pasterkę śpiewając kolędy. Dla
dzieci rozścielano na podłodze snopek słomy, aby
mogły odpocząć.

W Boże Narodzenie zwyczajowo zakazane
było przeglądanie się w lustrze. W sadach wiązano

Dawne zwyczaje świąteczne znacznie różnią się od współczesnych, to nie podlega dyskusji. Dzisiaj nikt już nie rozsy-
puje słomy po pokoju, by zapewnić lepsze zbiory. Nikt też nie okręca stołów łańcuchem, by wzmocnić rodzinne więzy.

słomianymi powrósłami drzewa owo-
cowe, aby dobrze rodziły. W domach
pojawiały się zielone gałęzie świer-
ku, sosny czy jodły, jako symbol
zdrowia i życia. Gałęzie przybijano
też do płotów i drzwi pomieszczeń.

Okres świąt rozpoczynało świa-
tło gwiazdy oznajmującej rozpoczę-
cie wieczerzy, kończyło natomiast
światło gwiazdy niesionej przez ko-
lędników w dniu Trzech Króli, czyli
6 stycznia następnego roku.

            Anna Trelewicz
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To wszystko działo się jeszcze przed wojną, kiedy or-
ganistą w kościele był niejaki Kuzian. Ludzie wtedy całą
gromadą chodzili na roraty. Przed roratami obowiązkowo
śpiewane były godzinki. Kościelnym i pomocnikiem pro-
boszcza Laskosia był Świderski. Kiedy zgromadzeni na
chórze parafianie chcieli zapalić świeczkę (to był wczesny
ranek i było bardzo ciemno), zapałka upadła, a od niej
zapaliła się podłoga i organy. Ogień czym prędzej ugaszo-
no, ale ksiądz Laskoś sprawiedliwie nakazał wyremonto-
wanie spalonej podłogi i organów. Tak też się stało. Mię-
dzy innymi mój tatuś, Edward Gajewski zawinił i był zo-
bowiązany, aby pójść na chór i zreperować straty po po-
żarze podłogi (tak opowiadała mi Janina Florian, miesz-
kanka Zarszyna). Za lekkomyślność trzeba było odpoku-
tować!

Kiedy nadchodziły święta Bożego Narodzenia, wszy-
scy mieszkańcy Zarszyna i Posady przygotowywali się du-
chowo do świąt. Adwent, to był rzeczywisty okres postu
i wyrzeczeń.

W dniu Wigilii (zwanej tu, w Zarszynie i okolicy Wi-
liją), kiedy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka (cza-
sami to była 16.00, czasami 17.00), domownicy zasiadali
do uroczystej kolacji. Najpierw odprawiali modlitwę. Za-
zwyczaj była to cząstka różańca. Modlitwę zawsze pro-
wadziła gospodyni domu. Modlono się także za zmarłych
krewnych, obowiązkowo na stole stało jedno puste nakry-
cie (dla zbłąkanej duszy, albo dla wędrującego biedaka).
W rogu izby stał snop zboża, który wróżył obfity plon na

Jak to przed wojn¹
na  roratach bywa³o...

rok następny. Mieszkań-
cy Zarszyna i Posady
stawiali w rogu izby tak-
że skromne choinki,
drzewka bożonarodze-
niowe, symbol szczęścia
i radości. Choć krzak
jedliny był ubogi, to wi-
siało na nim mnóstwo
zabawek i ozdób wyko-
nanych ze słomy i kolo-
rowej bibuły (bombki prze wojną nie były w modzie,
a i nie stać na nie było ludzi). Zawieszano na niej także pie-
czone ciastka w kształcie serduszek i ozdabiano łańcuchami
z papieru (w późniejszych latach pięknymi „włosami aniel-
skimi”). Gospodynie wykonywały też dużo drobnych ozdób
ze słomy, np. łańcuchy. Po Wigilii, ci z domowników, którzy
chcieli, szli na pasterkę. W Zarszynie pasterka zawsze była
odprawiana o północy. Pani Janina Florian pamięta, że
w kościele przy ołtarzu Serca Pana Jezusa stała niewielka,
skromna szopka. W polskiej tradycji zawsze było dwa dni
świąt, które przeznaczano na odpoczynek, kolędowanie i gosz-
czenie się w gronie rodzinnym.

Na święta spożywano mięso z królika lub kury (w te cza-
sy rzadko jadano mięsa, czasami na niedzielę). Pieczono cia-
sto drożdżowe. Drożdże pozyskiwano  z browaru. Miały
postać ciemnego płynu. Płyn drożdżowy był mocny, a ciasto
wyrobione na nim rosło szybko i smakowało wybornie.

Janina Florian  z dzieckiem

 Janina Florian w młodości

Janina  Florian w ogródku
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Janina Florian z mężem Tadeuszem (najwyższy), Walentyna Rysz
z mężem Tadeuszem, Kazimiera Rysz z mężem Józefem oraz dzieci:
Andrzej i Elżbieta Rysz, Aleksander Florian i krewna z USA (w środku)

Aleksander Florian (syn Janiny Florian)

W Wigilię, wczesnym rankiem domy odwiedzali połażnicy
(kobietom nie wolno było odwiedzać domostw, bo przynosiły nie-
szczęście), którzy składali życzenia, a w zamian dostawali od
gospodarzy jakiś grosz, czy - starsi połażnicy - kieliszek samogo-
nu. W drugi dzień świąt Zarszyn roił się od kolędników, którzy
przedstawiali różne sceny z narodzenia Jezusa Chrystusa.

W czasie świąt, zarszyńskie stoły dekorowały zawijaki z ma-
kiem, jabłkami i serem, strucle, mięsiwa z własnego uboju (drób,
w późniejszych latach świnie), a także częstowano samogonem,
który pędzili prawie wszyscy mieszkańcy Zarszyna. Na Wigilię
przygotowywano tradycyjne potrawy, czyli: czosnek z chlebem,
pierogi z kapustą, barszcz z uszkami (grzyby nazbierane obo-
wiązkowo w zarszyńskich lasach), gołąbki z kaszą jęczmienną,
kutię (zrobioną z pszenicy, maku i osłodzoną cukrem), kokotki
(wyrobione z ciasta drożdżowego, maku, omaszczone olejem lnia-
nym), fasolę ze śliwkami (to było pyszne danie, szczególnie dla
najmłodszych). Na święta dokupywano mąkę ze sklepu, aby da-
nia były bardziej „szlachetne”, (na co dzień gospodarze w żar-
nach mełli jęczmień, dodawali odrobinę pszenicy, z tego przyrzą-
dzali potrawy mączne). W ciekawy sposób w latach przedwojen-
nych pozyskiwano miód z buraków cukrowych. Buraki pokrojo-

ne w ćwiartki gotowano z małą ilością wody. Kie-
dy wywar odparował, zostawała „melasa”, miód,
który był używany do słodzenia herbaty lub kawy
zbożowej.

Moja rozmówczyni wspomniała, że przedwo-
jennym przysmakiem w Zarszynie była gotowana
kapusta z fasolą. Nie była to zwykła fasola, ale
taka, którą w nazywano „krówką”, bo kolorem przy-
pominała zwykłą, zarszyńską, brązowo - białą kro-
wę. Ugotowaną i rozgniecioną fasolę  dodawano do
kiszonej kapusty, a w takim zestawie całość smako-
wała wyśmienicie! Danie nie wymagało zagęszcze-
nia zasmażką.  Na zarszyńskich stołach gościła tak-
że inna fasola, tzw. hoczowska, ta, także „krasa”, ale
nieco mniejsza od „krówki”. Gospodynie gotowały
często polewkę, zupę z serwatki zagęszczoną mąką,
którą podawano z chlebem, fasolą lub z ziemniaka-
mi. Na stołach w chłopskich i mieszczańskich do-
mach (mieszczanie mieszkali w Zarszynie, tak ich
nazywano z „dziada pradziada”) stawiano także żur,
który był wyrabiany  z żytniej mąki.

Te informacje przekazała mi mieszkanka
Zarszyna, pani Janina Florian, która w tym roku
ukończyła 97 lat ( urodziła się 10 października 1921
roku, z domu Gajewska, mama jej  to Antonina,
ojciec Edward). Jak wspominają jej bliscy, zawsze
była pracowita i  solidna. Wstawała wczesnym ran-
kiem, gotowała, szła w pole, obrabiała gospodar-
stwo, pielęgnowała dzieci, a wieczorem miała czas
na książkę, różaniec i rozmowę z bliskimi. Wszy-
scy z sąsiedztwa podziwiali ją za tę umiejętność
godzenia różnych obowiązków. Ale ona zawsze była
taka pracowita. Kto wie, może to jest recepta na
długowieczność! Pani Janina doskonale pamięta
czasy wojny w Zarszynie, szkołę i kierownika Zu-
zaka, przeżycia związane ze swoją pierwszą komu-
nią i ślubem. Ale te opowieści to już do innego nu-
meru gazety.

M.K.
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Urodziła się w 1918
roku (matka jej, to Aniela
z Michalskich, ojciec Jan).
Naukę realizowała w przed-
wojennej szkole powszech-
nej w Zarszynie. Ukończyła
obowiązkowe trzy klasy.
Kiedy zmarł jej ojciec była
zmuszona pracować we
dworze Wiktorów na tzw.
„sezon”. Pracowała ciężko
w polu, a w zamian otrzy-
mała od pana 3metry zbo-
ża, 3 wozy drewna na opał i
morgę łąki na siano. Kiedy
wybuchła wojna, groziła jej

wywózka do Niemiec. To właśnie dziedziczka Zofia sta-
wiła się za nią i przyjęła ją na służbę do dworu. Obie uda-
ły się do sołtysa Rysza, który podpisał stosowny doku-
ment zezwalający jej na pozostanie w rodzinnej miejsco-
wości i pracę we dworze. Od tej pory pracowała jako po-
kojowa. Swoje obowiązki wykonywała sumiennie. Mile
też wspomina tamte czasy, bo zdarzało się, że pani dzie-

dziczka pozwalała jej” najeść
się do syta”, kiedy wokół
panowała bieda, a mieszkań-
cy nie mieli czasami co wło-
żyć do garnka. Wspomniała
też taki fakt, że kiedy jej mat-
ka Aniela była poważnie cho-
ra, pani dziedziczka okazała
gest łaski i podarowała dla
chorej matki sok wiśniowy.

W 1944 roku dziedzicz-
ka Zofia Wiktorowa Dziedu-
szycka  i córka Lula opusz-
czały  swój majątek w Posa-
dzie Zarszyńskiej i zapropo-
nowały pokojowej Gieni, aby

pojechała z nimi do Krakowa. Tak też się stało. Mieszkały
razem, ale dworska pokojowa podjęła pracę w restauracji,
bawiła też dzieci u rodziny doktorskiej. Potem wyjechała
do pracy do zakopiańskiego pensjonatu, aby już na stałe
powróci  do rodzinnego Zarszyna. Jako trzydziestoletnia
panna wyszła za mąż za Henryka Rysza i zamieszkała na
„Kopcu” z mężem i teściami. Razem z nimi pracowała
w polu we wspólnym gospodarstwie (teściowa Stanisława
z d. Węgrzynowska haftowała podobno piękne serwety,
które wykonywała na zamówienia i zdobiły one ściany
zarszyńskich domów). Genowefa podjęła też pracę zarob-
kową pracując w zarszyńskiej gospodzie jako bufetowa. Genowefa Rysz z wnukami

WIELE ZDROWIA DLA JUBILATKI!
18 grudnia to piękna data dla pani Genowefy Rysz (z d. Niemczyk) z Posady Zarszyńskiej. W tym dniu

obchodziła okrągłą, setną rocznicę urodzin! Życzymy jej wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia,
zdrowia, zdrowia! Pani Genowefa jest „żywą pamiątką” starych dziejów miejscowości, lat międzywojennych,
losów rodziny Wiktorów, okupacji, trudnych czasów powojennych a także lat współczesnych.

Jak swoje dziecko przyjęła i wychowywała małego Fran-
ka (siostrzeńca męża), któremu matka zmarła zaledwie trzy
miesiące po porodzie. W 1957 roku na świat przyszedł
syn Roman. Odtąd jej życie wypełniała praca w gospodar-
stwie i wychowywanie chłopców. W wolnym czasie robiła
na drutach skarpety i swetry dla domowników.

Jakie posiłki przyrządzała dla swoich domowników?
Jak u większości zarszyńskich rodzin menu nie było uroz-
maicone, ale jak wspomina synowa pani Genowefy Rysz,
kolacja zawsze była ciepła. Ścieranka albo polewka (dla
niewtajemniczonych, to pierwsze danie, to mleko ze ście-
ranym ciastem, drugie, to serwatka w połączeniu z mle-
kiem, mąką i szczyptą cukru - takie danie lubiła pani Ge-
nowefa). Oprócz powyższych potraw na co dzień gotowa-
ła kluski, placki „tarte”, a także prawie codziennie ziem-
niaki z zsiadłym mlekiem, które były przysmakiem całej
rodziny.

Panią Genowefę można spotkać było jeszcze latem
i jesienią jak w przydomowym trawniku „skubała” chwa-
sty, składała drewno na opał a nawet kilka lat temu rąbała
siekierą drewno i nawet wnukowie nie ośmielili się stanąć

Genowefa Rysz w młodości

Genowefa Rysz
- lata młodzieńcze
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z nią w szranki. Ostatnio pani Genowefa wspominała
piękną modlitwę do św. Antoniego Padlewskiego

Święty Antoni Padlewski
obywatelu niebieski!
Uczciwie miej mnie
w swojej pamięci
Niech się chwała Twoja święci!
Niech się święcą cuda Twoje
nie ominą łaski zdroje.
Niech po stratach się ukoją
niech powróci zdrowie moje!

Z okazji stuletnich urodzin dedykujemy Pani Geno-
wefie Rysz wiersz i życzenia jeszcze wielu pięknych dni
w ciepłej, domowej atmosferze wśród swoich najbliższych.

Piękne jest życie, gdy Ty w nim grasz
Lecz radośniejsze, gdy serce masz.
Bądź zawsze sobą i nie zmieniaj się
Żyj w rytmie serca, ogrzewaj je!

Najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego skła-
da Redakcja „Głosu Zarszyna” oraz członkowie stowa-
rzyszenia „Inicjatywa”.

M.K.

Spotkanie rozpoczęła Bogumiła Bętkowska Kierownik
Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy, która na wstę-
pie zaznaczyła, że pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom
na całym świecie niezależnie od miejsca, światopoglądu
i religii. Przybliżyła też tradycje pogańskie i religijne zwią-
zane z Zaduszkami, które w Polsce już w XII w. pojawiły
się w kościele katolickim jako obchody „Dnia Zaduszne-
go”, a jeszcze w XIX w. we wschodniej Polsce odprawia-
no obrzędy ku czci zmarłych zwanych „Dziadami”.
W swoim wystąpieniu pani Bętkowska przypomniała, że
taki obrzęd opisał w swoim poemacie Adam Mickiewicz
i przybliżyła sens tej tradycji. Dziady – inaczej przodko-
wie. Rytuał odbywał pod przewodnictwem Guślarza. Zgro-
madzony lud w kaplicy wierzył w skuteczność modlitw
i poczęstunku. Wierzono, że jadło może pokrzepić duszę,
więc w przed dzień święta pieczono chleb, przygotowy-
wano pierogi i gotowano bób. Potrawy te ustawiano na

JESIENNE ZADUSZKI W ZARSZYNIE
Pod taką nazwą w Domu Kultury w Zarszynie w dniu 18 listopada 2018 r. odbyło się działanie realizowane

w ramach mikroprojektu „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekt realizowany jest przez Gminę Zarszyn wspólnie
z partnerem słowackim - Obec Fulianka.

poczęstunek dla dusz zmarłych. Na noc zostawiano otwarte
drzwi, aby duchy mogły wrócić do swoich domostw.
W całej Polsce ugaszczano żebraków modlących się przy
kościołach, którzy w zamian za jadło zanosili modlitwy za
dusze zmarłych. Cmentarze były rozświetlone płonącymi
ogniskami, których funkcja była niekiedy tłumaczona ina-
czej. Miały one oświetlać drogę wędrującym i błąkającym
się duszom, aby mogły się oczyścić i ogrzać. Pozostało-
ścią tego zwyczaju są współczesne znicze. Tradycje te
wywodziły się z czasów pogańskich. Na zakończenie pani
Bętkowska zaznaczyła, że dziś inaczej obchodzimy
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Tradycje pogań-
skie zostały wyparte. Obecnie odwiedzamy groby, stawia-
my na nich kwiaty i znicze, modlimy się za dusze zmar-
łych i dajemy jałmużnę na wypominki. Zaprosiła też
wszystkich zgromadzonych do obejrzenia występu nawią-
zującego do omówionych tradycji przygotowanego przez
miejscowe koło gospodyń wiejskich.
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Po chwili przed publicznością wystąpił Zespół obrzędo-
wy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Zarszynie,
który przedstawił Fragment II części „Dziadów” A. Mic-
kiewicza i „Chłopów” W. Reymonta. W odpowiedniej sce-
nerii przygotowanej przez panie z KGW odtworzono zwy-
czaje opisane w tych utworach. Występ wymagał opano-
wania bardzo długich i trudnych tekstów przez aktorów-
amatorów. Wielodniowe próby przyniosły wspaniały efekt.
Występ wypadł znakomicie, a odgrywający swoje role zo-
stali nagrodzeni gromkimi i długimi brawami. Grupę do
występu przygotowała pani Anna Konieczna.

W dalszej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta
„Lutnia” z Zarszyna, która przygotowała koncert pieśni
patriotycznych i ludowych. Występ orkiestry uświetniła
wokalistka Klaudia Graboń i mażoretki „Magia”. Orkie-
stra zagrała pod batutą pana Artura Gadzały natomiast
mażoretki do występu przygotowała pani Elżbieta Matu-
szek. Publiczność, wśród której byli goście ze Słowacji
gromkimi oklaskami nagrodzili występujących.

Wspomniany na wstępie mikroprojekt jest realizowa-
ny od 1-go maja 2018 r., a działania odbywają się po obu
stronach granic. Do tej pory odbyła konferencja inaugura-
cyjna, odpust „U stóp Chrystusa Króla” w Odrzechowej
w dniu 24 czerwca i 15 września odpust u stóp Matki Nie-
ustającej Pomocy w Fuliance. Uczestnicy mieli możliwość
poznania zwyczajów i tradycji religijnych po obu stronach
granic. Ponadto wyremontowano w Zarszynie kapliczkę
z 1900 r. oraz znajdujące się w niej figurki, w Jaćmierzu
kapliczkę drewnianą Jana Nepomucena, a także zabytko-

wy pomnik nagrobny „Chrystusa Króla” na cmentarzu pa-
rafialnym w Odrzechowej. Na Słowacji, w miejscowości
Fulianka, w lesie, gdzie corocznie odbywa się uroczystość
odpustowa wyremontowano kapliczkę, wybudowano za-
daszenie nad ołtarzem, zamontowano ławeczki, wybudo-
wano altanę, oprawiono źródełko oraz miejsce na grilla. Po-
nadto wyżwirowano teren i umieszczono tablice informa-
cyjne. W miejscu tym przed wiekami znajdowała się bizan-
tyjska osada. Wyremontowane obiekty zarówno w Gminie
Zarszyn jak i Fuliance uchronione będą od zniszczenia,
a jako cenne zabytki będą stanowić atrakcję dla osób od-
wiedzających Gminę Zarszyn oraz Obec Fulianka.

Kolejne działania mikroprojektu odbędą się w Jaćmierzu,
w styczniu 2019 r., podczas których uczestnicy będą wspól-
nie poznawać tradycje Bożonarodzeniowe. Wszystkim, któ-
rzy do tej pory wzięli udział w projekcie serdecznie dziękuje-
my i zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach.

Bogumiła Bętkowska

Ja też byłam na wzruszającym podsumowaniu inspiru-
jącego projektu zarszyńskiego Stowarzyszenia „Przez stule-
cie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wia-
ra”. Tytuł projektu niemal bez zmian można odnieść do wiel-
kiego wydarzenia w naszej rodzinie – w listopadzie moi Ro-
dzice – Janina i Jan Kuzianikowie świętowali siedemdziesię-
ciolecie związku małżeńskiego. Czas niewiele krótszy od tego,
który objął projekt. To były trudniejsze i łatwiejsze lata, lep-
sze i gorsze dni. I tak przez 70 wspólnych lat.

Kamienne gody – tak je nazywają. Nie brzmi to może tak
efektownie jak diamentowe czy rubinowe, ale chyba tak ma być.
Trzeba cierpliwości i naturalnej szlachetności zwykłego kamie-
nia, by przetrwać razem różne chwile.

Często przychodzi nam spotykać się z rodziną w smutnych
okolicznościach. Tym większa była nasza radość, że cała rodzi-
na mogła być na „ślubie” (dziękujemy księdzu Antoniemu)
i „weselu” naszych Seniorów.

75 lat to brylantowe gody…
Dorota Sobol, Kraków

WISIENKA NA… PROJEKCIE
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WYDARZENIA W CZASIE II WOJNY
ŚWIATOWEJ W ZARSZYNIE

Fragmenty rękopisu nauczycielki Bronisławy Pietrzkiewicz.

Bronisława Pietrzkiewicz z Posady Zarszyńskiej po ukończeniu Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku w po-
czątkach lat dwudziestych XX w. wyjechała na tak zwane „Kresy” - na Litwę, w okolice miasta Lida /teren
współczesnej Białorusi/. Po powstaniu Polski Niepodległej w 1918 r. wiele młodych Polek i Polaków było kiero-
wanych tam do pracy w szkolnictwie, na podstawie „nakazu pracy”. Bronisława Pietrzkiewicz wyjechała razem
z koleżanką Marią Kosibą /też z Posady Zarszyńskiej/. Młode nauczycielki były bardzo zadowolone podejmując
tam pracę. Wkrótce zdobyły poważanie, przyjaciół i towarzystwo. Jednak na polskim wschodnim Pograniczu był
to czas niespokojny. Minęło zaledwie kilka lat od rewolucji październikowej w Rosji /1917 r./
i przegranej przez Rosjan wojny z Polakami w 1920 r. Kresy nadal wrzały.

Powstawały nowe, radzieckie, socjalistyczne Republi-
ki. W Europie rodził się i organizował faszyzm i nacjona-
lizm niemiecki. Zrywanie przez Hitlera umów pokojowych
i traktatów o nieagresji przerażało narody. Narastała świa-
domość zagrożenia. Większość młodych Polaków i Polek
wróciło ze Wschodnich Kresów do „macierzy” w drugiej po-
łowie lat trzydziestych. Bronisława Pietrzkiewicz i jej kole-
żanka uciekały „z dobytkiem w węzełku”, by ocalić życie.
Maria Kosiba zmarła po powrocie do Zarszyna w latach trzy-
dziestych. Wkrótce wybuchła II wojna światowa.

 „Uciekinierzy wjeżdżali w Zarszynie w atmosferę wo-
jenną i działania okupanta. Pozostali bez pracy, poma-
gali więc rodzinom w gospodarstwie”. – pisała w swoim
pamiętniku Bronisława Pietrzkiewicz. Zaczęła zapisywać
najciekawsze wydarzenia jeszcze na Kresach. Nie przy-
wiozła jednak swojego pamiętnika do Zarszyna z obawy
przed rewizjami Niemców.

Po powrocie do domu zaczęła zapisywać wydarzenia
wojenne toczące się na terenie Posady Zarszyńskiej i oko-
licy. Tę swoistą „Kronikę Wojenną” tworzyła na strzępach
papieru pakunkowego, w który zawijano w sklepie mar-
moladę, smalec i inne towary. Swoje wrażenia i przeżycia
oraz wydarzenia i nazwiska ofiar wojennych zapisywała
ołówkiem na zabrudzonej kartce. Gdyby te zapiski dosta-
ły się w ręce Niemców, ich autorkę czekałaby śmierć. Nie-
wiele zapisków zachowało się do Setnego Jubileuszu Pol-
ski, ale są to bardzo ważne dokumenty, pisane na gorąco.
Oryginały!

Co autorka zapisała?
„Zarszyn (do niedawna miasteczko) stanowi gminę

zbiorową w powiecie sanockim. Leży u podnóża Karpat.
Przez środek Zarszyna przebiega ze wschodu na zachód
szosa - gościniec, zaś z północy Zarszyn przylega do linii
kolejowej. Samo miasteczko łącznie z Posadą Zarszyńską
położone jest jak gdyby w kotlinie. Na południu, bowiem
rozciąga się na wzgórzach pole uprawne, za polami las.
Zarszyn leży na wysokości 287 metrów nad poziomem mo-
rza. Za łańcuchem gór położona jest wioska Odrzechowa,
do której prowadzi gościniec pod górę i do lasu Posady
Zarszyńskiej. Od zachodniej strony biegnie linia kolejowa
Zagórz – Jasło od 1882 roku. Na północ od Zarszyna leżą

równinne łąki aż po (dawne) miasteczko Jaćmierz. Od Zarszy-
na ciągną się równinne łąki po Besko, sąsiednią miejsco-
wość. Za Jaćmierzem od północy ciągną się wzgórza
i pagórki, tworzące długi łańcuch do wsi Bażanówka
i Strachocina. W Zarszynie na rzece Pielnica jest zbudo-
wany most drogowy i kolejowy. Droga, tor kolejowy, łąki
i wały ochronne nad brzegami rzeki, to teren zaciekłych
walk na Błoniach już w pierwszej wojnie światowej”.

Kolejny wpis dotyczy II wojny światowej:
„Rankiem 1 września 1939 r. powitał mieszkańców

w słońcu huk eksplodujących bomb hitlerowskich oraz
warkot niemieckich i polskich samolotów. Niemieckie sa-
moloty starały się uszkodzić most kolejowy w Besku na
rzece Wisłok. Polskie pościgowce odpędzały niemieckie
samoloty z powodzeniem. Cywile obserwujący z odległo-
ści atak na Krosno, dostrzegali ogień z płonących fabryk
Krosna. Od 1 do 8 września trwała mobilizacja mężczyzn
do Armii Polskiej. Reszta mężczyzn w wieku od 16 do 60
lat otrzymała rozkazy wymarszu na wschód Polski. Wśród
mieszkańców budzą zainteresowanie przejeżdżające po-
ciągi z wagonami towarowymi z ewakuowaną ludnością
z zachodu Polski. Po zatrzymaniu się na pewien czas na
stacji Zarszyn, odjeżdżają chaotycznie w stronę Sanoka,
Zagórza “i dalej do Chyrowa, Sambora itd. Gościńcami
jadą kolejne fury z ludźmi z zachodu. W dniu 17 marca
1940 r. przybywają wysiedleni i wywłaszczeni z pograni-
cza Polski i ZSRR. Są dalej przewożeni i wysyłani na „ro-
boty niewolnicze” do Niemiec. Następują gwałty kobiet,
aresztowania osób starszych i członków rodzin za to, że
mieszkańcy chowają się, by nie być ofiarą obławy. Żyje
się z dnia na dzień z groźbą wywiezienia do Niemiec.
Gestapo łapało obywateli żydowskich, których rozstrzeli-
wano na cmentarzu końskim, po zachodniej stronie
Zarszyna. W 1941 r. padła od kul, uciekając gestapow-
com Irena Łożańska. Kule utkwiły jej w gardle. Dwa razy
uciekła im z rąk i ukrywała się przez pół roku na przeło-
mie lat 1943 - 1944. Ludność była rygorystycznie zaga-
niana do robót melioracyjnych, położonych na zachód
od Zarszyna. Aż wreszcie przyszło wyzwolenie od knuta
niemieckiego. Radośnie powitała ludność żołnierza so-
wieckiego w nocy z 7 na 8 sierpnia 1944 r. Po raz pierw-
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szy Armia Sowiecka przepędziła wroga z Zarszyna. Żoł-
nierze sowieccy dzielnie nacierali, a patrole sowieckie li-
kwidowały grupy Niemców. O godzinie czternastej w tym
dniu rozpoczął się kontratak Niemców. Pociski padały
gęsto na Zarszyn. Wróg umocnił się na południowych sto-
kach gór w Odrzechowej, na południe od Długiego, na
wzgórzach i lasach Beska. Rozpoczęła się straszna ofen-
sywa, trwająca wiele godzin. Na Zarszyn padał gęsty grad
pocisków dział. Z lasów i pól Niemcy atakowali mino-
miotami (moździerzami). Z terenów wzgórz bażanowskich
i jaćmierskich ogrodów odwzajemniały się sowieckie ka-
tiusze. Pola i łąki pokryły trupy Niemców, Armii Sowiec-
kiej i cywilów. Widać było również zabite krowy, konie
i inne zwierzęta domowe.

W płonących zabudowaniach Zarszyna paliło się rów-
nież zamknięte bydło i ludzie. Na przykład u Zinglerowej,
żony byłego kierownika szkoły. Śmiercią tragiczną zginął
naczelnik poczty Kuzian Mieczysław, rozerwany przez
minę. Na dymiących zgliszczach swego gospodarstwa
zginął od kuli niemieckiej mój ojciec Andrzej Pietrzkie-
wicz, gaszący pożar.”

„W miesiąc po przerwaniu działań wojennych odbyły
się masowe pogrzeby ofiar bojów. Do wspólnego grobu
poza cmentarzem, złożono 13 trumien - pak do południa
i 20 po południu w dniu 20 października 1944 r. Były to
groby osób cywilnych mieszkańców Zarszyna. W niedłu-

FOTOGRAFIA ZE STAREGO ALBUMU
Fotografia pochodzi z albumu Władysława Czai. Nie wiadomo, co ona przedstawia. Może ktoś z Czytel-
ników rozpozna miejsce lub wydarzenie utrwalone na niej. Prosimy w tej sprawie o kontakt z Redakcją.

gim czasie zostały ekshumowane i przeniesione na cmen-
tarz. Oprócz tych pochówków od strony południowej
i w ogrodach Posady Zarszyńskiej powstało wiele mogił
opisanych i bezimiennych. Na spalenisku, tuż przy ów-
czesnej szkole stał przed wojną prywatny dom, na tym
spalenisku zostało tam pochowanych dwóch żołnierzy so-
wieckich. Obok kościoła natomiast powstało kilka mogił
sowieckich i niemieckich żołnierzy”.

Zarszyn został zniszczony, ponieważ długo na tej linii
ognia trwał front, podobnie jak w czasie pierwszej wojny
światowej. Niemcy, wycofując się z Zarszyna głośno mó-
wili, że „zanim stąd wyjdziemy, to z Zarszyna nie będzie
ani śladu”. Charakteryzowała ich teutońska buta, zapo-
mnieli, że Polacy walczyli o wolność i niepodległość i na
pewno odbudują swoje domy.

Bronisława /Pietrzkiewicz/ Ćwiklińska po śmierci męża
w 1965 r. pozostała samotna. Często wspominała tragiczne
wojenne losy i ucieczkę z Kresów. Zmarła w 1987 r. i zosta-
ła pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Zarszynie.
Z jej Pamiętnika zostało zaledwie kilka kart, ale mają one
szczególną wartość. Są świadectwem walki i pracy miesz-
kańców naszego regionu, którym w roku 100-lecia powsta-
nia Niepodległej Polski  należy się szczególna pamięć.

Ryszard  Stączek
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100 LAT LOTNICTWA WOJSKOWEGO
W MAŁOPOLSCE (1918-2018)

Historia lotnictwa od początku jego powstania, pisana jest krwią lotników. W okresie 100 lat w polskim
lotnictwie zginęło ponad 1000 lotników (pilotów). To wizjonerzy, pasjonaci, romantycy czasem szaleńcy, mimo
tragicznych zdarzeń podejmowali działania mające na celu budowę i wykorzystanie statków powietrznych. Już
w 1250 roku angielski mnich, badacz i filozof Roger Bacon był przekonany, że można latać za pomocą urządzeń
lżejszych od powietrza. Do najstarszych znanych mitów o lataniu należy opowieść o Dedalu i Ikarze, którzy na
skrzydłach z ptasich piór umocowanych przy pomocy wosku podjęli próbę wzniesienia się w przestworza. Próba
ta zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Największym geniuszem pomysłów na latanie, był
żyjący w XV wieku Leonardo da Vinci - włoski renesan-
sowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca,
matematyk, mechanik, anatom, wynalazca i geolog. Pro-
wadził badania i dążył do poznania anatomii ptaków i ta-
jemnicy utrzymywania się ich w powietrzu.

Pierwsze loty za pomocą urządzeń (balonów) lżejszych
od powietrza przeprowadzili w 1783 roku bracia Etienne
i Joseph Montgolfier ze zbudowaną o średnicy 11 metrów
kulą. Ich pierwszymi pasażerami ze względu na bezpie-
czeństwo były: kogut, kaczka i owca. Pierwszymi ludźmi,
którzy polecieli balonem byli: Jean-François Pilatre de
Rozier i Markiz François Laurent d’Arlandes.

Burzliwy podbój przestworzy spowodowały najpierw:
balony, potem sterowce, wypełnione gorącym powietrzem,
łatwopalnym wodorem a następnie samoloty, gdy projek-
towanie lotów zaczęła wspierać nauka, w tym szczególnie
wiedza dotycząca praw aerodynamiki. Dzięki swoim ba-
daniom młody polski uczony Stefan Drzewiecki stał się
w dziejach nie tylko polskiego lotnictwa, ale także na mia-
rę światową, twórcą teorii lotu mechanicznego. Tym sa-
mym położył naukowe podwaliny, z których korzystało
wielu przyszłych pionierów, konstruktorów lotnictwa. To
jest nie kwestionowany, chociaż mało znany wkład pol-
skiego uczonego w rozwój światowego lotnictwa.

Pierwszy lot miał miejsce w dniu 17 grudnia 1903 roku
w Kitty Hawk w Północnej Karolinie (USA). Samolot kie-
rowany przez Orville’a Wrighta wzniósł się w powietrze
i wykonał pierwszy kilkusekundowy lot i od tego wszyst-
ko się zaczęło.

Polacy uczestniczyli w budowie i wykorzystaniu lot-
nictwa jeszcze w okresie, gdy Polska była pod zaborami.
Po odzyskaniu niepodległość nastąpiło przejęcie od zabor-

ców lotnisk i samolotów stacjonujących na tych lotniskach.
Znaczny rozwój polskiego lotnictwa rozpoczął się wraz
z kształtującą się państwowością z reguły wyprzedzając
możliwości organizacyjne, finansowe i szkoleniowe pań-
stwa.

Datę 31 października 1918 roku przyjmuje się za datę
powstania Polskiego Lotnictwa Wojskowego. To w nocy
z 31 października na 1 listopada 1918 roku ukazał się roz-
kaz podpisany przez brygadiera Bolesława Roję, nakazu-
jący oficerom narodowości polskiej obejmować dowodze-
nie w swoich jednostkach. Na podstawie tego rozkazu ka-
pitan Florer objął dowodzenie i tym samym Rakowice
w Krakowie stały się pierwszym polskim lotniskiem woj-
skowym.

Obecnie, kiedy od tej daty mija 100 lat rozwoju pol-
skiego lotnictwa, należy stwierdzić, że polskie lotnictwo
zapisało się w pamięci wielu Polaków zarówno w kraju
jak i poza jego granicami. Także utrwalone dzieje powsta-
nia i funkcjonowania lotnictwa w Małopolsce możemy
znaleźć czytając pożółkłe kartki książek, kronik i innej
dokumentacji. Dokumenty te pozostają niemym świadec-
twem minionych wydarzeń. Wydarzeń radosnych, szczę-
śliwych, ale i często smutnych, niejednokrotnie tragicz-
nych. Nigdy zatem nie będziemy w stanie spłacić długu
wdzięczności tym, którzy walczyli o niepodległości w 1918
roku, w okresie międzywojennym oraz na różnych fron-
tach drugiej wojny światowej. Dlatego pielęgnowanie tra-
dycji lotniczych to nasz obowiązek i powinność. Od lat
robią to wojskowe jednostki lotnicze, Krakowski Klub
Seniorów Lotnictwa i Krakowski Oddział Stowarzysze-
nia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, którego autor
jest aktywnym członkiem. Swój udział, w propagowaniu
lotniczych tradycji oraz eksponowaniu sprzętu i wyposa-



20   G³os Zarszyna

żenia lotniczego ma także Muzeum Lotnictwa Polskiego
(znajduje się na terenie byłego lotniska Kraków – Czyży-
ny) i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Z historią lot-
niczą możemy się także zapoznać w Muzeum Armii Kra-
jowej w Krakowie i prywatnym muzeum Przyjaźni Polsko
– Amerykańskiej Hell’s Angel w Wadowicach prowadzo-
nym przez Zygmunta Krausa.

Tych czytelników, których szczególnie pasjonuje hi-
storia lotnictwa zapraszam do zapoznania się z książką,
pod tytułem „100 lat lotnictwa wojskowego w Małopol-
sce (1918–2018)”. Książkę można nabyć w Krakowskim
Oddziale Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowe-
go RP. (kontakt mail: jerzy_ku@yahoo.com). Książka
obejmuje sześć obszarów tematycznych przedstawionych
na ponad 500 stronach:

• w pierwszym opisano jak funkcjonowało lotnictwo
na ziemiach polskich będących pod zaborami w okresie
pierwszej wojny światowej i jak wykorzystywano lotnic-
two w walce o niepodległość,

• drugi objął przygotowanie lotnictwa w okresie mię-
dzywojennym oraz jego działanie w czasie drugiej wojny
światowej w Polsce i poza jej granicami,

• w  trzecim przeprowadzona analiza objęła powsta-
nie, rozwój i funkcjonowanie lotnictwa transportowego
w Małopolsce,

• czwarty objął funkcjonowanie lotnictwa transpor-
towego w Małopolsce w latach 1972 – 2000 roku, z rozbi-
ciem na poszczególne podokresy,

• w piątym obejmującym lata 2001 - 2010 dokonano
analizy, w jaki sposób nastąpiło przeformowanie 13. Puł-
ku Lotnictwa Transportowego na 13. Eskadrę Lotnictwa
Transportowego, a następnie na 8. Bazę Lotniczą,

• w szóstym ustalono jak funkcjonują nowe struktu-
ry lotnictwa transportowego na lotnisku w Balicach,
w tym 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w okresie od
2011 roku – do czasów współczesnych.

100 lat lotnictwa wojskowego aktywnej, profesjonal-
nej, lotniczej działalności, w tym 70 lat lotnictwa trans-
portowego. Zarówno działalność lotnictwa wojskowego,
jak i cywilnego w obszarze i na rzecz środowiska Krako-
wa i całej Małopolski ciągle się rozwija przynosząc ocze-
kiwane efekty w wielu obszarach działalności gospodar-
czej i obronności oraz bezpieczeństwa.

Dokonując podsumowania funkcjonowania lotnictwa
wojskowego w Małopolsce należy stwierdzić, że przecho-
dziło ono różne koleje losu. Niewątpliwie miał na to wpływ
burzliwy rozwój sprzętu i wyposażenia lotniczego. Istot-
nym czynnikiem był też proces doboru personelu i przyję-
te metody szkolenia. Decydującym czynnikiem, który po-
zwalał minimalizować tragiczne zdarzenia, incydenty
i wypadki lotnicze był obowiązek szczegółowego ich ba-
dania (analizowania), a przedstawiane przez komisje wnio-
ski (rekomendacje) wymagały niezwłocznego wdrożenia
ich do praktyki codziennego funkcjonowania.

Lotnictwo transportowe stacjonujące w Małopolsce
realizowało i nadal realizuje szereg zadań, do których na-
leży zaliczyć: szkolenie wojsk powietrznodesantowych
i specjalnych, działania mające na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa w czasie transportu ładunków i pasażerów.
Wykonywało zadania na rzecz gospodarki narodowej,
pomocy humanitarnej czy transplantologii. Szczególny
wymiar działania lotnictwa transportowego mieliśmy
w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza tych, związanych
z ludzką tragedią. Ludzi dobrej woli w takich momentach
łączy potrzeba udzielenia pomocy poszkodowanym. Od
szybkości dostarczenia takiej pomocy często zależy życie
i zdrowie tysięcy osób. Do takich działań wykorzystuje
się różnego rodzaju transport, w tym transport lotniczy
stanowiący szybki i względnie pojemny środek. Transport
lotniczy bardzo często jest wykorzystywany w obliczu
katastrof i tragedii. Wszystkie organizacje charytatywne
udzielające pomocy (w różnym stopniu) korzystały i na-
dal korzystają z lotnictwa transportowego w przesyłaniu
pomocy w miejsca, gdzie jest ona oczekiwana. Do realiza-
cji tej pomocy wykorzystuje się samoloty lotnictwa trans-
portowego z Krakowa.

W kolejnych wydaniach „Głosu Zarszyna” przed-
stawione zostaną poszczególne obszary tematyczne obej-
mujące „100 lat lotnictwa wojskowego w Małopolsce
(1918 2018)”.

Płk dr Jerzy Kuck
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów

Lotnictwa Wojskowego RP

ANIO£OWIE,
ANIO£OWIE BIALI
Anio³owie, anio³owie biali,
na coœcie to tak u ¿³obka czekali,
pocoœcie tak skrzyde³kami trzepoc¹c
p³atki œniegu rozsypali czarn¹ noc¹?

Czyœcie blaskiem drogê chcieli zmyliæ
tym przeklêtym, co krwi¹ rêce zbrudzili?
Czyœcie kwiaty, srebrne liœcie posiali
na mogi³ach tych rycerzy ze stali,
na mogi³ach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginêli i g³odu?

Ciemne noce, anio³owie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i œnieg ciemny, i mi³oœæ,
i pod tymi ob³okami ciemnymi
nasze serce w ciemnoœæ siê zmieni³o.

Anio³owie, anio³owie biali,
O! poœwieæcie blaskiem skrzyde³ swoich,
by do Pana trafi³ ten zgubiony
i ten, co siê oczu podnieœæ boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi
by jak cz³owiek szed³ do Boga-Cz³owieka,
anio³owie, anio³owie biali.

                                    K. K. Baczyñski
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Lata mijały, teren zmeliorowano.
Stał się on bardziej przystępny dla
ludzi, zwierząt i upraw. Takie sielskie
przeznaczenie tego urokliwego zakąt-
ka naszej małej ojczyzny, zapewne
nigdy nie zostałoby naruszone, gdyby
nie II wojna światowa.

Już jako dziecko słuchałem opo-
wieści starszych mieszkańców, iż
w czasie tego konfliktu zbrojnego, ob-
szar ten był wykorzystywany jako lot-
nisko. Przyznam szczerze, iż brak ja-
kichkolwiek szczegółów z czasem ze-
pchnął te opowieści do poziomu le-
gend, jakich już setki słyszałem.
O czołgach zatopionych w bagnach na
skraju wsi, wiadrach wypełnionych
złotem i ukrytych na miejscu starej
żydowskiej karczmy, tunelach łączą-
cych dwory, plebanie kościoły, ratu-
sze itd. W mojej świadomości z cza-
sem powstało przekonanie, że zapew-
ne jakiś zbłąkany lub uszkodzony
w walce samolot wykorzystał rozle-
gły, płaski teren do awaryjnego lądo-
wania, a ludzka skłonność do przesa-
dy, po wielu latach opowiadań, zrobi-
ła z zarszyńskich błoni drugie Tem-
pelhof 2. Jednak mając na uwadze, iż
każda legenda kryje w sobie ziarno
prawdy, postanowiłem jakiś czas temu
zająć się tematem.

Był to jedyny, jaki do tej pory
znam przypadek, aby miejscowe opo-
wieści nie tylko potwierdziły się (co
już jest niesamowite), lecz również
przerosły moje oczekiwania.  Po wy-
słuchaniu kilku historii niezależnie po-

Kiedy widzimy Zarszyn, jadąc od strony Odrzechowej, naszym oczom ukazuje się piękny widok na malow-
niczą miejscowość położoną u stóp pogórza Bukowskiego jednak w większości obejmującą swoją zabudową do-
linę zwaną „Doły Jasielsko - Sanockie”. Rozległy, niemal idealnie płaski teren pomiędzy Zarszynem, Jaćmierzem
i Bażanówką, jest obecnie w głównej mierze wykorzystywany w celach rolniczych. Równe łany zbóż i kukurydzy
z czasem ustępują miejsca rozległym łąkom, od wieków wykorzystywanym przez dawnych zarszyńskich miesz-
czan do wypasania swoich krów. Jednak czy zawsze tak było? Jak te tereny wykorzystywane były w odległej
przeszłości? Na pochodzącej z lat 1779 – 1783 Józefińskiej Mapie Topograficznej1 przedstawiającej Galicję,
można zaobserwować porośnięte niedużym lasem bagnisko zasilane potokiem Siedleczka.

LOTNICZY EPIZOD
W DZIEJACH ZARSZYNA

cz. I

twierdzających fakt występowania lot-
niska, postanowiłem sprawdzić to
w źródłach pisanych, co okazało się
bardzo trudne. Wbrew pozorom Inter-
net nie wie wszystkiego. Na szczęście
jestem już w tym wieku, iż lata mojej
nauki przebiegały analogowo – czyli
informacji szukałem w czymś coraz
mniej znanym obecnej młodzieży
a nazywa się to… książki.  Miałem
również to szczęście, iż uczęszczałem
do I LO w Sanoku, w którym wykła-
dowcą historii był (wtedy w stopniu
doktora) prof. dr hab. Andrzej Olejko.
Moim zdaniem jeden z najwybitniej-
szych obecnie historyków lotnictwa. Po
zagłębieniu się w lekturze jego dzieła
pt. „Lotnicze Tradycje Bieszczadów”
odnalazłem sensacyjne fragmenty:

„Tak jak w latach I wojny świa-
towej, tak i w okresie II wojny świa-
towej okolice Sanoka zapełniły się po-
lowymi lotniskami, używanymi przez
siły lotnicze I Republiki Słowackiej,
niemieckiej III Rzeszy i ZSRR.
W sierpniu i wrześniu 1944 r. na po-
lach koło Zarszyna znajdowało się ro-
syjskie lotnisko polowe, lecz w lipcu
1941 r. pojawiły się na nim po raz
pierwszy samoloty SVZ. Gdy słowac-
ka, zmotoryzowana Rychla Skupina,
czyli Grupa Szybka, uderzyła przy
boku 17 Armii Wehrmachtu na ZSRR,
w jej osłonie znajdowały się jednost-
ki lotnicze. Z powodu braku lotnisk
stałych wybór padł na błonia pod
Zarszynem. Około 1 VII 1941 r. na
lotnisku pojawiły się samoloty rozpo-

1 W. Bukowski, B.Dybaś, Z.Noga,(red.) Galicja - na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, Kraków 2014.
2 Port lotniczy Berlin-Tempelhof (niem. Flughafen Tempelhof) - nieczynny obecnie port lotniczy w Berlinie położony, około 4 km od centrum,
w dzielnicy Tempelhof-Schöneberg. Działający w latach 1927-2008.
3 A.Olejko, Lotnicze tradycje Bieszczadów, Krosno 2011,  s.180.

znawczo-bombowe typu Letov Š-328
Šmolik słowackiej 2. i 3. Eskadry
Obserwacyjnej (dowódcą 2. Eskadry
był npor. pil. F. Wagner zaś 3. – npor.
pil. B. Kubica), przebazowane lotem:
2. Eskadra Obserwacyjna ze Spišskej
Novej Vsi, zaś 3. Eskadra obserwa-
cyjna z Nitry – łącznie 20 maszyn.
Według innych danych pod Zarszy-
nem stacjonowała tylko 2. Eskadra
Obserwacyjna, a 10 maszyn rozpo-
znawczo-bombowych typu Letov
Š-328 Šmolik 3. Eskadry obserwacyj-
nej bazowało na słowackim lotnisku
w Kamienicy n./ Cichorą151.

W związku z tym iż linia frontu
szybko przesunęła się na wschód, sło-
wackie załogi stacjonujące w Zarszy-
nie 7 VII 1941 r. odleciały na węzeł
polowych lotnisk pod Lwowem.3”

Informacje te są naprawdę fascy-
nujące, jednak o wiele ciekawsze moż-
na przeczytać na następnej stronie:

„Proces powstawania lotnisk
polowych postępował szczególnie
szybko w 1944 r. Oddziały Armii Czer-
wonej rozpoczęły wówczas na szeroką
skalę prace ziemne, w wyniku których
na zniwelowanym i lekko utwardzo-
nym terenie błoni pomiędzy Zarszy-
nem, Jaćmierzem i Długim powstało
sporych rozmiarów lotnisko polowe.
Z niego, w okresie walk w ramach
ofensywy styczniowej, od 12 do 19
stycznia 1945 r., operowały radziec-
kie samoloty szturmowe typu Ił-2 m 3
oraz maszyny innych typów, ponieważ
w tym rejonie działała też jednostka
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bojowa (działała ona w ramach umo-
wy Lend Leasse Act, na samolotach
bombowych typu A-20 Havoc[DB-3
Boston], pochodzących z dostaw
z USA). Jedna z maszyn została roz-
bita przy lądowaniu, a jej wrak moż-
na było ujrzeć jeszcze po zakończe-
niu walk; trzech lotników z załogi po-
chowano w mogile na rynku w Jać-
mierzu. Ekshumowano ich po zakoń-
czeniu walk i przeniesiono na cmen-
tarz w Sanoku(?).”4

Ustalenie tych faktów wzmocni-
ło moją determinację, aby ten stosun-
kowo mało znany epizod naszej histo-
rii znów ujrzał światło dzienne.
W poprzednim wydaniu „Głosu
Zarszyna” zamieściłem zapytanie, czy
ktoś z Czytelników posiada jeszcze
jakieś informacje związane z tematem.
Już po niespełna kilku dniach siedziałem
w domu Pani Zofii Dracz (co ciekawe
podczas wojny w miejscu tego domu
znajdowały się lotniskowe baraki), wy-
słuchując niesamowitej opowieści.

Pietia był radzieckim pilotem sta-
cjonującym w Zarszynie. Z czasem za-
przyjaźnił się z ojcem Pani Zofii. Spę-
dzali długie wieczory na  rozmowach
o życiu, wojnie i polityce, nierzadko
okraszając spotkanie kieliszkiem sa-
mogonu. Po jakimś czasie „Piotruś”
bo tak się  potem zaczęto do niego
zwracać, poczuł się wśród rodziny na
tyle swobodnie, iż coraz bardziej ma-
ślanym wzrokiem spoglądał na siostrę
Pani Zofii, snując w stosunku do niej
plany matrymonialne. Przyjaźń roz-
kwitała, rozmowy stawały się coraz

Douglas A-20 Havoc/Boston w barwach lotnictwa radzieckiego. (Źródło: internet). Maszyna
tego typu uległa katastrofie na lotnisku w Zarszynie.

Piotruś
(ze zb. prywatnych Zofii Dracz)

dłuższe i bardziej szczere, a i do woj-
skowych przydziałów z napitkiem się-
gano coraz śmielej. Z czasem młody
lotnik nabrał na tyle zaufania do swo-
ich gospodarzy (zaczął u nich po-
mieszkiwać), że kiedy po udanym lo-
cie planowano jakieś „spożycie”, po
prostu odpinał pas z kaburą i zawar-
tością, aby pan Wiktor schował go
w bezpiecznym miejscu i oddał następ-
nego dnia, kiedy – powiedzmy - gło-
wa trochę „odparuje”. Zapewne wte-
dy padały obietnice, iż po wojnie oże-
ni się z panią Kazimierą i zamiesz-
kają w Polsce. Z relacji jego przeło-
żonych wynikało, iż jest wybitnym pi-
lotem, co zresztą potwierdzało to, że
z każdej misji wracał cało, a jego ar-
mia odnosiła coraz większe sukcesy.

Po wygranej bitwie o Przełęcz Du-
kielską Piotruś przyszedł powiedzieć
„do widzenia” i „wrócę jak tylko zdo-
będziemy Berlin”. Na to oświadcze-
nie Pan Wiktor odpowiedział:

- Pietja, jakie „do widzenia”, czy
ty wiesz co się tam dzieje? Przecież
oni cię tam zabiją!.

Do niego jednak to nie docierało,
stwierdził tylko:

- Głupoty gadasz. Acha i mam
prośbę, przechowaj mi tę walizkę do-
póki nie wrócę.

Były w niej dwa mundury: jeden
lotniczy, wyjściowy, a drugi piękny
granatowy jeszcze ze szkoły kadetów
pod Moskwą. Następnego dnia wyje-
chał, cały czas wbrew zdrowemu roz-
sądkowi wierząc, iż pewnego dnia
wróci po swoje rzeczy. Mijały dni,
potem miesiące, wszyscy zadawali so-
bie pytanie jaki los spotkał „Piotru-
sia”, a ci bardziej pesymistycznie na-
stawieni do świata, zastanawiali się
gdzie i kiedy poległ. Berlin został zdo-
byty, wojna skończona, zgodnie
z przewidywaniami słuch po pilocie
zaginął. Jednak wśród bożonarodze-
niowych życzeń (1945/46) dotarł rów-
nież list. A jakże, od Piotrusia! W nim
informował zdumionych adresatów, iż
przetrwał zwycięskie walki o Berlin,
udaje się w inne miejsce i niedługo się
odezwie. Jednak się nie odezwał.
Wszyscy zdawali sobie sprawę, co to
oznacza. Nawet siostra Pani Zofii na
tyle straciła wszelką nadzieję iż „za-
opiekowała” się jego pięknym mun-
durem kadeta w taki sposób, że po
spotkaniu z zaprzyjaźnioną kraw-
cową, stał się wspaniałym żakieci-
kiem, wzbudzającym zazdrość kole-
żanek podczas niedzielnych mszy. Na
święta wielkanocne 1946 znowu za-
częły listownie spływać życzenia. Jed-
nak pośród pisanek i zajączków za-
uważono coś jeszcze. Ano oczywiście
kolejny list od Piotrusia! Zdziwienie
było niemałe, zwłaszcza kiedy odczy-
tano jego treść z której wynikało iż
nasz dzielny wojak walczy właśnie
nad… Japonią!. A jak tu już załatwi
co trzeba, to wpadnie do Zarszyna. Ta
buńczuczna obietnica oczywiście nie

4 Ibidem, s.181.
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Fragment mapy przedstawiającej błonia zarszyńskie w latach 1779-1783
 (Galicja – na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, Kraków 2014)
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mogła się spełnić. Jednak znając do-
tychczasowe poczynania tego młode-
go pilota, nie miano już takiego prze-
konania o jego rychłym końcu. I tak
też się stało!  Tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia 1946/47.  Jednak nie
był to już ten sam człowiek. Pomimo,
iż od rozstania minęły dopiero dwa
lata, wydawał się postarzeć znacznie
bardziej niż wskazywałaby na to dłu-
gość rozłąki. Poważniejszy, zaduma-
ny, czasami smutny, nie przejawiał już
takiej entuzjastycznej miłości do

Samolot rozpoznawczy Letov Š-328 w barwach czechosłowackiego lotnictwa wojskowego.
(Źródło: internet).

Maszyny tego typu stacjonowały w Zarszynie.

Samolot szturmowy Iljuszyn Ił-2m3 lotnictwa radzieckiego. (Źródło: internet)

Związku Radzieckiego. Stwierdził tyl-
ko, iż musi wracać do siebie, co
zresztą uczynił. Wtedy na dobre kon-
takt się urwał. Zostało po nim wspo-
mnienie, oraz małe pożółkłe zdjęcie
przedstawiające przystojnego mło-
dzieńca w mundurze. Jakie były jego
dalsze losy? Trzeba mieć świadomość
tego, jak Stalin traktował takie oso-
by. Osoby które zbyt wiele widziały,
były na zachodzie, gdzie miały boha-
tersko polec w walce, ale jednak wró-
ciły. Były dla tego systemu po prostu

niebezpieczne. Ludzie ci za dużo wi-
dzieli, za dużo przeżyli. Mogli swo-
imi opowieściami mocno „namieszać”
w głowach swoich współtowarzyszy.
Mogli też kiedyś zacząć zadawać „nie-
wygodne” pytania5.

Natomiast ja postanowiłem odpo-
wiedzieć na inne pytania. Pytania
o lotnisko w Zarszynie. Do tego nie-
zbędne są badania terenowe za po-
mocą wykrywaczy metali, dzięki któ-
rym będzie można zrobić planigrafię
całego terenu, oraz wykrywacza ra-
mowego (o dużej głębokości detekcji)
aby móc zlokalizować głębiej zalega-
jące przedmioty, które wbiły się
w grunt podczas wspomnianej kata-
strofy. Takim sprzętem dysponuje
stowarzyszenie do którego należę 6. Pra-
cę planujemy rozpocząć latem 2019 r. po
wcześniejszym uzyskaniu zgód właści-
ciela terenu oraz WKZ 7. Mam nadzieję
iż uda się potwierdzić większość relacji
zarówno tych ze źródeł historycznych
jak i tych przekazywanych mi ustnie,
które to oczywiście zostaną spisane
i wraz z wynikami badań terenowych
pozwolą nam rzucić całkiem nowe świa-
tło na ten ciągle owiany wieloma mita-
mi epizod z dziejów Zarszyna.

5 Na podstawie wspomnień Pani Zofii Dracz.
6 Stowarzyszenie Eksploracyjno Historyczne Galicja.
7 Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ps. Oczywiście wszystkie wyniki badań jak i relacje osób zamieszczę w drugiej części artykułu
Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Zofii Dracz za zainteresowanie, pomoc i podzielenie się tą nie-

zwykłą i jakże osobistą historią.

Mateusz Gajewski
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Potwierdziła to wiadomość od prof. zw. dr hab. Andrzeja Olejko, hi-
storyka lotnictwa, pragnącego uhonorować pamięć o naszym mieszkańcu.
Majorze Józefie Gryglewiczu. Pamięć o nim zaginęła gdzieś w mrokach
dziejów, i stanęła trochę w cieniu innych naszych sławnych krajan. Jednak
czy słusznie? Kiedy wpiszemy jego imię i  nazwisko w jedną z najpopular-
niejszych z przeglądarek internetowych pojawia się tekst:

JÓZEF GRYGLEWICZ
major nawigator

Data i miejsce urodzenia
10 maja 1908 w Zarszynie
Data i miejsce śmierci
26 czerwca 1978 Wielka Brytania

Przebieg służby
Siły zbrojne
Siły Powietrzne RP, Royal Air Force
Jednostki
3 Pułk Lotniczy, Dywizjon 300, Dywizjon 301
Główne wojny i bitwy
II wojna światowa

Życiorys
Józef Gryglewicz urodził się 10 maja 1908 roku w Zarszynie,

w ówczesnym Królestwie Galicji i Lodomerii, w rodzinie Jana, koleja-
rza, i Katarzyny z domu Scheller. Ukończył Szkołę Powszechną imienia
Romualda Traugutta w Jaśle, a w 1928 roku Państwowe Gimnazjum
imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w tym samym mieście.
W latach 1928-1931 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty
w Ostrowi Mazowieckiej. 15 sierpnia 1931 roku Prezydent RP Ignacy
Mościcki mianował go podporucznikiem ze starszeństwem z 15 sierpnia
1931 roku i 289. lokatą w korpusie oficerów piechoty, a Minister Spraw
Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski przydzielił do 55 Poznań-
skiego pułku piechoty w Lesznie i wyznaczył z dniem 1 września 1931

POSTAĆ WIELKA LECZ NIEZNANA
Przez lata wgłębiałem się w zamierzchłe dzieje Zarszyna. Starając się odkrywać jego przeszłość, zarówno

w źródłach pisanych, jak i fizycznie pozyskując za pomocą najnowszych technik artefakty zalegające w naszej
ziemi.  Jednak po wielu latach, coraz bardziej uświadomiłem sobie iż nasza przeszłość jest tak bogata, iż nie
wystarczy mi życia aby choć w części przybliżyć ją naszym mieszkańcom. Moja pasja narastała z każdym dniem,
im więcej odkrywałem tym bardziej uświadamiałem sobie iż jedynie powierzchownie dotykam tematu.

roku na stanowisko dowódcy plutonu.
W 1933 roku został słuchaczem kursu ob-
serwatorów w Szkole Podchorążych Lotnic-
twa w Dęblinie. 22 lutego 1934 roku awan-
sował na porucznika ze starszeństwem
z dniem 1 stycznia 1934 roku i 341. lokatą
w korpusie oficerów piechoty. W tym sa-
mym roku, po ukończeniu kursu, został prze-
niesiony do 3 pułku lotniczego w Poznaniu
i przydzielony do 34 eskadry liniowej.

W 1939 roku wziął udział w kampanii
wrześniowej. Po jej zakończeniu przedostał
się przez Węgry, do Francji. Po klęsce Fran-
cji z grupą lotników polskich znalazł się
w Wielkiej Brytanii. Przydzielony został do
300 dywizjonu bombowego Ziemi Mazo-

Fragment ksiąg parafialnych z zapisem mówiącym o urodzeniu Józefa Gryglewicza

 Józef Gryglewicz
(fot. ze zb. A. Karamona)
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 W górnym rzędzie czwarty od lewej, dowódca por. obs. Józef Gryglewicz wraz
 z załogą samolotu typu Vickers Amstrong Wellington Mk – II.  (fot. ze zb. A. Karamona)

Mjr obs. Józef Gryglewicz na skraju lotniska Brindisi, z którego latał na zrzuty do Polski.
(fot. ze zb. A. Karamona)

wieckiej stacjonującego w Stacji RAF Bramcote, w ramach którego ukończył
pierwszą turę lotów operacyjnych. Został przydzielony do jednostki szkolnej. Na
własną prośbę przeniesiono go do Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia
- eskadry „C” brytyjskiego 138 dywizjonu RAF. Wykonywał loty do Polski z lotni-
ska Tempsford w Anglii. 4 listopada 1943 roku eskadra, w której służył została
usamodzielniona i przemianowana na 1586 eskadrę specjalnego przeznaczenia. Po
reorganizacji przeniesiono ją do Włoch na lotnisko w Brindisi. Tam został oficerem
łącznikowym eskadry z Oddziałem VI Sztabu Naczelnego Wodza. Z bazy w Brin-
disi wykonywał loty do Polski ze zrzutami dla Armii Krajowej, w tym również dla
powstańców Warszawy. Będąc dyspozytorem lotów nad Polskę, jako pilot nawiga-
tor wyznaczał trasy lotów, z których jedna przebiegała nad jego rodzinnym mia-
stem Jasłem. 9 kwietnia 1944 roku wziął udział w zrzucie nad lasem pomiędzy
Warzycami i Sieklówką dla jasielskich oddziałów Armii Krajowej. Zrzut ten, pomi-
mo wielkiego ryzyka ze względu na bliskość oddziałów niemieckich, powiódł się.
Przejmował go między innymi podporucznik Adam Piegłowski, kolega Józefa Gry-
glewicza. Został awansowany do stopnia majora.

Po wojnie pozostał w Anglii.
Zmarł 26 czerwca 1978; po śmier-
ci i skremowaniu jego prochy zo-
stały sprowadzone do Polski i zło-
żone w grobie rodzinnym na
Cmentarzu Junikowo w Poznaniu
(pole 5, kwatera 4, miejsce 3).

Ordery i odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu

Wojskowego Virtuti Militari
Krzyż Walecznych (cztero-

krotnie)
Medal Lotniczy
Brązowy Medal za Długo-

letnią Służbę

Te ogólnodostępne infor-
macje, przez lata nie zostały wła-
ściwie zinterpretowane, a wspa-
niały człowiek – nasz rodak, mjr
Józef Gryglewicz, powinien
moim zdaniem zostać należycie
upamiętniony.

W środowisku  ludzi dba-
jących o nasze wspólne dziedzic-
two, trwają właśnie dyskusje jak
uhonorować pamięć o naszym
krajanie. Moim marzeniem jest
aby na którymś z naszych gmin-
nych budynków, zawisła tablica
upamiętniająca Jego dokonania,
a gdyby dało się to zrobić w oko-
licach jego 101-szych urodzin,
czyli 10-05-2019 r. Byłaby to
piękna klamra dopinająca Jego
życie i osiągnięcia, z których
wszyscy możemy być dumni.

Na podstawie wikipedia.pl
Mateusz Gajewski

 Józef Gryglewicz
(fot. www.listakrzystka.pl)
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Tegoroczne obchody świętowaliśmy wraz z przedszkolakami i uczniami
z Nowosielec, Regionalnym Zespołem Ludowym „Ziemia Sanocka” i „Theatrum
Mundi”, działającymi przy OSP Nowosielce, zaproszonymi gośćmi, a także wspa-
niałą, tłumnie przybyłą publicznością. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i słu-
chaliśmy, podziwiając artyzm recytatorów „poezji niepodległościowej”. Oglą-
daliśmy pięknie zagraną przez naszych artystów amatorów sztukę teatralną,
napisaną przez Nowosielczankę Urszulę Małek. Autorka przedstawiła codzien-
ne życie rodziny, którą odwiedził sam Marszałek Józef Piłsudski. Tytułowy „Bo-
hater” to nie tylko Józef Piłsudski, ale także Antoni Dobija, lokalny bohater
walk o niepodległość z lat 1918-1921. Cichymi bohaterami sztuki – których
nazwiska przewijały się w przedstawieniu - byli również: Edward Pisula,
Józef Szałankiewicz, ks. Wawrzyniec Michalski, czy Janicki.

Udział w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych pozwala nam
przywołać w pamięci losy wielu bohaterów, ich drogi znaczone polami bitew,
a przede wszystkim historie, które łączą się w nasze narodowe dzieje. Wspomi-
namy wielkich bohaterów, ale także przywołujemy naszych lokalnych bohate-
rów z rodzinnych Nowosielec, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Podczas corocznych podróży z mężem i córką do Gdyni i Gdańska odwie-
dzamy od kilku już lat - z wielką przyjemnością - mieszkających nad Bałtykiem
Eugeniusza, Aleksandra i Helenę pochodzących z Nowosielec, Czesława z Dłu-
giego oraz Władysława ze Strachociny. Tam właśnie znaleźli oni swoje miłości
i założyli domy w latach 50 i 60 XX wieku. Rozmowom, wspomnieniom i opo-
wiadaniom wówczas nie ma końca, a my słuchamy i słuchamy.

Podczas ostatniej wizyty, rozmawiając z Eugeniuszem Szałankiewiczem
o planowanych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
w naszej miejscowości, „zeszliśmy” na temat Nowosielczan - uczestników wo-
jen, ich losów. Zrodził się wówczas pomysł, aby te właśnie osoby przybliżyć
mieszkańcom Nowosielec i okolic na łamach czasopisma „Głos Zarszyna”, któ-
rego niektóre egzemplarze posyłam Eugeniuszowi do czytania, a 100-lecie od-
zyskania przez Polskę Niepodległości to dobra okazja, aby z racji Roku Jubile-
uszowego, przybliżyć bojowników i gorących patriotów z Nowosielec. Okazało
się, że gotowy tekst czekał już w przysłowiowej szufladzie.

 Eugeniusz Szałankiewicz pochodzi z Nowosielec, jest lekarzem dermatolo-
giem, mieszka wraz z żoną i rodziną w Gdańsku. Napisał wspomnienia o nastę-
pującej treści: (cyt. fragmenty)

Należy wspomnieć o wybitnym bojowniku i gorącym patriocie z Nowosie-
lec, jakim był żołnierz z armii generała Józefa Hallera, Józef Szałankiewicz
syn Jana. Rodzice opowiadali mi, że stryj wyemigrował za pracą do USA wraz
z trzema braćmi i siostrą Anielą. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Wstąpił do
Francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Brał udział w walkach o posiadanie kolonii
francuskich w Afryce. Legioniści cudzoziemscy byli wówczas gorzej uposażeni
niż jednostki francuskie. Na czele delegacji stanął Józef Szałankiewicz, z pe-
tycją do naczelnego dowódcy o zrównanie praw żołnierskich na równi z żoł-
dem i uposażeniem z żołnierzami francuskimi. Podczas rozmów otrzymał od-
mowę swoich żądań. Rozgniewany, zerwał pagony z ramion generała, za co
wyrokiem sądu wojskowego skazany został na karę śmierci przez rozstrzelanie.

O „NIEPODLEGŁEJ” MOŻNA PISAĆ
I PISAĆ, ŚPIEWAĆ I ŚPIEWAĆ …

Jubileusz 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości świętujmy w różnoraki sposób. W mojej wsi orga-
nizatorem uroczystości niepodległościowych od dwudziestu lat jest Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach.

Edward Pisula

Józef Szałankiewicz
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Wyższego stopnia jego przełożony, nakazał wstrzymanie
egzekucji i na podstawie ponownego sądu i wyroku, zo-
stał ułaskawiony, a wszyscy legioniści otrzymali te same
prawa i uposażenie. Wystąpił z Legii Cudzoziemskiej i po-
nownie wyjechał do USA. Na wiadomość tworzenia Ar-
mii Polskiej we Francji, wstąpił do obozu szkoleniowego
w Niagarze w USA zorganizowanego przez Związek Pa-
triotów Polskich na obczyźnie za sprawą pana Paderew-
skiego. Po ukończeniu szkolenia przepłynął do Francji.
Wraz z Armią Polską gen. Józefa Hallera, desantował się
na wybrzeżu bałtyckim we Władysławowie. Walczył w sze-
regach tej armii z sowietami. Po zwycięskich bojach znów
wrócił do USA. Tam wziął ślub z koleżanką Katarzyną
Zabawską z Nowosielec. Po krótkim pożyciu zmarł i po-
chowany został w USA tam, gdzie jego bracia i siostra.

W walce z „czerwoną zarazą” sowietami wsławili się
nowosielscy legioniści marszałka Józefa Piłsudskiego:

Legionista Pułkownik Edward Pisula, działał w Ar-
mii Krajowej na Kresach. Był dowódcą Brygady Kawale-
rii Polskiej w Ludowym Wojsku Polskim, chciał pomóc
Powstańcom Warszawy. Zamordowany został jak wielu
jego kolegów przez NKWD w zorganizowanym po wojnie
obozie jenieckim.

Legionista Jan Zabawski zamordowany został przez
gestapo na wniosek rodzimego nacjonalisty ukraińskie-
go.

Legionista starszy sierżant Antoni Dobija, zasłużony
w bojach na wielu frontach, otrzymał wiele zasłużonych
odznaczeń.

Sierżant Paweł Michalski, pierwszy komendant Or-
ganizacji Strzeleckiej w Nowosielcach zabity został przez
UPA. Syn Pawła, Wiesław opowiadał mi, że po oddanych
w ich stronę strzałach, udając, że jest zabity, rozpoznał

rodzimego nacjonalistę ukraińskiego, który zabił jego
ojca.

Z opowiadań mojego wujka Józefa Bila z Nowosielec
wynika, że brał udział w wyzwoleniu Ojczyzny, będąc ma-
szynistą kolejowym pociągu pancernego, z którego cięż-
ka artyleria kładła ogień na tyły armii sowieckiej. Kole-
ga wujka dostał się do niewoli sowieckiej i powrócił
z Syberii z odmrożonymi kończynami jako kaleka.

Z polecenia wujka odwiedziłem jego kolegę w Pozna-
niu. Opowiadał mi o tych walkach będąc wraz z Józefem
Bilem, maszynistą pociągu pancernego. Z ogromnym
wzruszeniem opowiedział mi również o tęsknocie za sy-
nem pilotem, który zginął w walce powietrznej o Anglię
w Dywizjonie 303. W dniu jego śmierci, żona mieszkają-
ca w Anglii urodziła mu syna.

Napełnieni jubileuszowymi, niepodległościowymi tre-
ściami, częściej sięgamy myślami w historie dziadków, pra-
dziadków i rozmawiamy o nich w naszych rodzinach.
Myślę, że jest to najlepszy czas, by napisać czy głośno
o nich powiedzieć, byśmy wspólnie, nie pomijając nikogo,
mogli wspominać naszych wielkich Nowosielczan - cichych
bohaterów - ich ogromne poświęcenie i bohaterstwo
w walce o niepodległość Polski, naszej kochanej Ojczy-
zny.

Agata Kozieradzka (Węgrzyn)
Nowosielce

Ks. Wawrzyniec Michalski, dowódca
3 Pułku Pieszych Strzelców

Józef Bil (fot. z nagrobka)Antoni Dobija
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Kiedy wybuchła I wojna światowa miliony zmobilizo-
wanych żołnierzy stanęło do walki na frontach Europy.
Polacy walczyli w szeregach armii austro-węgierskiej
i armii Cesarstwa Niemieckiego. Bili się po przeciwnych
stronach.

W trakcie krwawych walk w 1915 r, po przystąpieniu
do wojny Zjednoczonego Królestwa Włoch po stronie En-
tenty i po przegranych przez Armię Cesarstwa Niemiec-
kiego bitwach we Włoszech, Polaków uwięziono w wielu
obozach jenieckich na terenie Włoch. Jakby na złość lub
z obawy, porozrzucano ich po licznych obozach we Wło-
szech, tak, że „nie było prowincji, gdzie nie byliby Pola-
cy”, jak donosiła miejscowa prasa. Z powodu znacznych
odległości zostali bez możliwości wzajemnego kontaktu.

W tej sytuacji prezydent Republiki Francuskiej powo-
łał autonomiczną Armię Polską we Francji w czerwcu 1917
roku. W tym samym roku powstał wspierający Komitet
Narodowy Polski. Skoncentrowano się w tej sytuacji na
próbie tworzenia Armii Polskiej, która stanowiłaby część
tej Armii we Francji. Ta inicjatywa nie spotkała się z po-
parciem ze strony włoskiej, która uznała za słuszniejsze
tworzenie polskich oddziałów ochotniczych z jeńców przy
Armii Włoskiej. Włochy w końcu zgodziły się przesunąć
polskich jeńców, przebywających w dwóch tysiącach obo-
zów mieszanych, do obozów w takiej samej ilości, ale czy-
sto polskich.

Dla przyśpieszenia tych działań i poprawy sytuacji
zadbano o:

- eliminację w obozach wszelkich wpływów austriac-
kich i niemieckich,

- ustalenie polskiego dowództwa i życzliwych stosun-
ków wewnętrznych,

- objęcie tych obozów polską propagandą,
- wyjednanie ulg w warunkach pobytu,
- opieki nad jeńcami.
Pod koniec 1917 r. ustalono miejsca pobytu i ilość osób

zgrupowanych w jednym obozie najwyżej do 5 tysięcy jeń-
ców.

We wrześniu 1919 r. do Rzymu udała się polsko - fran-
cuska Misja Wojskowa dowodzona przez Polaka, majora
Konstantego Radziwiłła, aby tam kierować rekrutacją
i pracami nad organizacją Armii Polskiej we Francji z Po-
laków przebywających na terenie Włoch. Rekrutowani byli
tam polscy jeńcy, a Dowództwo Główne wyraziło też zgo-
dę na rozpoczęcie rekrutacji cywilów do Armii Polskiej
we Francji. Udało się pozyskać z Francji uzbrojenie i umun-
durowanie i wkrótce rozpoczęły się przysięgi wojskowe.
Z początkiem grudnia uczyniły to trzy jednostki piechoty,

JEŃCY POLSCY W NIEWOLI WŁOSKIEJ
Patriotyczna Emigracja Polaków, nie mogąc pogodzić się z zaborami, zabiegała o pozyskanie Europy na rzecz

odrodzenia Polski z niewoli. Wykorzystywała do tego nadarzające się okoliczności (konflikty państw z polskimi
zaborcami), aby tworzyć u ich boku armie polskie złożone z emigrantów. Zbliżająca się wojna francusko-au-
striacka na terenie Włoch stwarzała takie możliwości. Wówczas generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki
utworzyli w 1797 r. Polskie Legiony na terenie Włoch.

które przyjęły imiona znanych Polaków: Dąbrowskiego,
Głowackiego i Kościuszki. W połowie 1919 r. chętni do
wojska byli kierowani do oddzielnego obozu, a niezdol-
nych do służby wojskowej najpierw skierowano do Bolo-
nii, a potem do Krakowa pod opiekę włoskiego i polskiego
Czerwonego Krzyża.

W Turynie nasz regiment po przysiędze przyjął imię
Adama Mickiewicza. Turyński Komitet Pro Patria poda-
rował jednostce sztandar - wręczony w obecności 12 ty-
sięcy żołnierzy i cywilów. Niektóre oddziały Polaków prze-
syłano bezpośrednio do Polski przez Austrię, jednak więk-
szość wróciła do kraju przez Francję. Spośród 60 tysięcy
Polaków przebywających we Włoszech 30 tysięcy dołą-
czyło do generała Hallera we Francji.

Od początku 1919 r., co 4 dni wyjeżdżał jeden polski
batalion liczący 850 ludzi. W lutym wyjechał pierwszy
konwój żołnierzy polskich do Francji, a trzy dni później
pułki piechoty, noszące imiona francuskich bohaterów:
„Francesko Nullo” i „Garibaldi” oraz imiona znanych
Polaków: „Zawisza Czarny” i „Stefan Czarniecki”.

W raporcie z czerwca 1919 r. Szef Misji napisał, że
w szeregi Wojska Polskiego wciągnięto ponad 32 500 żoł-
nierzy, z tego 450 oficerów i 23 500 żołnierzy. Nie wyka-
zana ilościowo grupa pozostałych żołnierzy miała być
później przewieziona.

Na terenie Jaćmierza w sołectwie Przemieście, w ogro-
dzie rodziny byłych właścicieli działki - Stączków, stoi do
dziś od stu lat obelisk, upamiętniający śmierć żołnierza
pierwszej wojny światowej Władysława Stączka, poległe-
go we Włoszech. Jest to piękny obiekt, ufundowany przez
rodzinę. Czworokątny, wysoki na około 3 metry, ma na
szczycie figurę Matki Boskiej. Został ufundowany w 1920
roku.  Na środku tablicy pamiątkowej umieszczono wize-
runek krzyża, po lewej stronie widoczna litera „Ś”, a po
prawej litera „P”. Poniżej słowa: „Ofiar wojny zmarłych
w 1918 roku Marianny Stączek żony lat 64 i syna Włady-
sława lat 26 pochowanego w St. Michel (Włochy) za ich
mrówczą pracę na tej ojców roli ufundował w 1920 roku
mąż i ojciec Paweł”.

Nie są znane bliższe okoliczności jego służby w wojsku,
śmierci i jego życia podczas pobytu we Włoszech. Zginął
jak wielu innych za przyszłą, wolną Ojczyznę. Tysiące jego
współbraci w bojach wróciło do kraju. On już nie zdążył!
Jego towarzysze niedoli witali Wolną Niepodległą Polskę
wracając – jak mówią słowa naszego Hymnu: „(…) z ziemi
włoskiej do Polski”. On został tam, gdzie rodziły się Legio-
ny. Cześć pamięci - Jego i tysięcy poległych!

Ryszard Stączek
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Duże, wielkoformatowe dzieło pojawia się na budynkach, murach i innych elementach przestrzeni miast i wsi, by
nakłaniać do zastanowienia się, informować, reklamować. Sporą sławą cieszy się zarszyński mural na budynku gospo-
darczym P. Gajewskich, który przedstawia bohaterów kultowej komedii „Sami swoi” – Kargula i Pawlaka. Od kilku
tygodni piękny mural zdobi też drewniany dom Państwa Brodzickich. Kim jest przedstawiony na nim mężczyzna?

Na pewno ci, którzy systematycznie czytają naszą gazetę, nie mają problemów z odpowiedzią na to pytanie. Portret
na drewnianej elewacji domu przedstawia Rudolfa Probsta, bohatera Armii Krajowej, który przez osiem miesięcy na
rozkaz dowództwa AK był „wtyką” w sanockim gestapo i w tym czasie uratował życie kilkudziesięciu osobom.

Państwo Probstowie z synami w latach 1934 – 1944 mieszkali w Zarszynie. Wynajmowali drewniany dom nieda-
leko stacji kolejowej. Właśnie ten, na którym możemy podziwiać dzieło sanockiego malarza Arkadiusza Andrejkowa,
autora portretu Rudolfa Probsta. A wszystko to zasługa wnuczki Bohatera, Laury Barszczewicz, która jest pomysło-
dawczynią i fundatorką muralu, a na przełomie października i listopada odwiedziła Zarszyn, by ze wzruszeniem podzi-
wiać portret ukochanego Dziadka i osobiście podziękować Państwu Brodzickim, że wyrazili zgodę na umieszczenie
muralu właśnie w tym, szczególnym miejscu.

L.Z.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.andrejkow.pl, gdzie możecie Państwo zobaczyć inne, wspa-

niałe prace Arkadiusza Andrejkowa.

Najpierw zarys postaci… Arkadiusz Andrejkow
tworzy portret Rudolfa Probsta.

(fot. Andrejkow, Zarszyn, październik 2018 r.)

Potem cieniowanie… (fot. Andrejkow, Zarszyn, październik 2018 r.)

A tak wygląda efekt końcowy.
(fot. Andrejkow, Zarszyn, październik 2018 r.)

Na zdjęciu: Laura Barszczewicz - fundatorka muralu, wnuczka Rodolfa Probsta /
trzyma zdjęcie Dziadka/ Michalina Brodzicka, Józef Brodzicki

/pierwszy z prawej/ i Adam Wojtkowiak. Zarszyn, (1 listopad 2018, fot. L.Z.)

Mural to taki rodzaj sztuki plastycznej, który najczęściej jest
określany terminem „street art.”, czyli „sztuka uliczna”
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SUKCESY UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE

1. Uczniowie Grzegorz i Łukasz Zgłobicki z klasy III
oddziałów gimnazjalnych w trakcie wakacji uczestniczyli
w obozie sportowym w biathlonie letnim i strzelectwie
organizowanym przez Związek Kultury Fizycznej
„OLIMP”.

Podczas Mistrzostw Polski w Biathlonie letnim w Ry-
manowie w kategorii Junior -Grzegorz zdobył  brązowy
i srebny medal. Obaj bracia zostali przez Trenera Kadry
Narodowej zakwalifikowani do dalszych konsultacji i zgru-
powań oraz zawodów.

2. Aktorzy z obecnych klas I, grający w filmiku  „A co
to niepodległość?”, wykonanym na konkurs historyczny
dla przedszkoli, w ramach programu Szkoła dla Niepod-
ległej realizowanego przez PCEN w Rzeszowie, z okazji
obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polską Nie-
podległości, otrzymali wyróżnienie i nagrody z rąk p. Ku-
rator.

3. W konkursie wojewódzkim plastyczno- fotograficz-
no- literackim „Małe jest piękne –przyroda pod lupą”, or-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową w Iwoniczu Zdro-
ju, 7 uczniów: Faustyna Dudek, Zofia Kraska, Maja Be-
tlej, Mateusz Szałankiewicz, Aleksandra Leszkiewicz, Je-
remiasz Dudek, Alicja Szczęsny zdobyło wyróżnienia.

4.17 października w szkole odbyły się gminne elimina-
cje do Powiatowego konkursu historycznego „Sanockie
drogi do niepodległości”. 11 uczniów z 6 szkół z Gminy
Zarszyn zmagało się z testem wiedzy historycznej. Trójka
najlepszych zakwalifikowała się  do etapu powiatowego:
z SP w Nowosielcach - Emilia Drozd I Lena Burczyk oraz
z SP w Jaćmierzu Justyna Jakiel.

5. 14.11.2018 r. w szkole odbył się międzyszkolny kon-
kurs geograficzny „W 90 minut dookoła Polski”. Wzięło
w nim udział 7 uczniów z poszczególnych szkół w gminie
Zarszyn. Nadrzędnym celem konkursu było uczczenie 100
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ogło-
szonym przez Sejm RP – Roku Polskiej Geografii -2018.
Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiadomości
i umiejętności. Najwyższy wynik uzyskała uczennica SP
w Jaćmierzu Karolina Kaczmarska, minimalnie gorszy wy-
nik zdobył Dominik Gburyk z SP w Zarszynie, zaś trzecie
miejsce zajął Kacper Szymański z SP w Pielni.

6. 21 listopada w Szkole Podstawowej w Nowosiel-
cach odbyły się konkursy o zasięgu gminnym: Konkurs
Recytatorski „Barwy jesieni” i Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej „Śpiewamy dla Niepodległej”. Nikola Komańska
z klasy III zdobyła I miejsce, Julia Buczek z „0” – III
miejsce, Paweł Suwała z klasy V – I miejsce, a zespół
wokalny z klasy III gim. Marta Drozd i Gabriela Macia-
szek – II miejsce.

7.Politechnika Rzeszowska i Szkoła Podstawowa
nr 16 w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „Natchnieni Biesz-
czadami” w Cisnej byli inicjatorami Wojewódzkiego Kon-
kursu Fotograficznego „Jesienią góry są najszczersze”. Do
konkursu zostało wysłanych 6 przepięknych fotografii
uczniów. W dniu  17 XI 2018r. podczas „Dnia Bieszczadz-
kiego” na Politechnice Rzeszowskiej nagrody odebrali:
Patryk Ciupka z kl. Ia za zajęcie II miejsca,  Filip Pufka
z kl. I b I Mateusz Szałankiewicz z kl. II –których prace
zasłużyły na wyróżnienie.

8. 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku
odbył się jubileuszowy X Międzyszkolny Turniej Ekolo-
giczny „Eko-Dzieciaki”. Wzięły w nim udział dzieci z SP
nr1, SP nr2, SP nr7, SP nr 8 w Sanoku i SP w Zarszynie,
którą reprezentowała drużyna w składzie – Natasza Fol-
cik, Lena Bielawska, Zuzanna Olearczyk, Milena Tom-
ków. Choć nie udało się zdobyć miejsc na podium,  Tur-
niej był wspaniałą okazją do zdobycia doświadczenia.

9. 7.12.2018, kl.III(Lena Bielawska, Julia Kilar, Ni-
kola Komańska, Oliwia Kwiatkowska, Tomasz Małek,
Szymon Małek, Milena Tomków) zdobyła tytuł laureata
w ogólopolskim konkursie  „Gazetka- plakat na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości’’ , organizowanym przez Wy-
dawnictwo Mac Edukacja. Uczniowie w nagrodę otrzy-
mają - „Wielkie księgi małego Polaka’’, a zdjęcie gazetki
umieszczone będzie w ogólnopolskim magazynie
„Z klasą’’. Z ogromnej ilości szkół biorących udział
w konkursie, wybrano czterech laureatów. Oprócz SP
z Zarszyna, w gronie laureatów znalazły się SP z Łodzi,
Tarnobrzega i  SP z okolic Katowic.

                           Na podstawie szkolnej strony
internetowej zebrała R.K-Z.
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Jak uważa jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ce-
nionych (przyznam, że również przeze mnie) współcze-
snych pisarzy, Stephen King, pomysły autorowi zwykle
przychodzą same. Nie będąc pisarzem, a już tym bardziej
pokroju wyżej wymienionego, znanego z niebywałej po-
mysłowości, z pomysłami mam problem, zwłaszcza, że
dzielić się swoimi przemyśleniami i przekonaniami z in-
nymi mamy prawo wówczas, gdy w danym temacie jeste-
śmy kompetentni. Ten poziom kompetencji powstaje ze
zdobytej wiedzy, lecz jest aprobowany i zatwierdzany przez
gremia, które podobne prawa otrzymały od swoich po-
przedników. I tak przekaz wiedzy przebiega z upoważnie-
niem posługiwania się nią przez różnej maści fachowców.
Możemy również bez wspomnianego mandatu zaufania
uznać się za osoby kompetentne w określonym temacie,
lecz wiąże się to z ryzykiem kompromitacji przez specjali-
stów rzeczywistych. Jak wspomniałem, mając problem
z pomysłami, którymi mógłbym zainteresować Czytelni-
ka i będąc ograniczony względami kompetencyjnymi, po-
wrócę do kwestii zdrowotnych, temat których został za-
początkowany we wcześniejszych numerach GZ, gdyż
w tej materii jedynie otrzymałem mandat kompetencji. Aby
nie uprawiać dalej rezonerstwa (dla niewtajemniczonych -
spotykane w psychiatrii zaburzenie formy wypowiedzi
polegające na skomplikowanej budowie zdań o cechach
nieraz naukowych nie zawierających głębszego sensu, puste
filozofowanie) przejdę do konkretów.

Wobec wydłużającego się przeciętnego wieku przeży-
cia w populacji da się zaobserwować coraz częściej pro-
blemy z koncentracją i pamięcią. Problemy te wystarcza-
jące do zaburzenia funkcjonowania w życiu codziennym,
spełniają kryteria otępienia obejmującego pogorszenie
czynności ważnych funkcji układu nerwowego takich, jak
pamięć, mowa, rozpoznawanie, sprawność manualna,
czynności wykonawcze. W aspekcie ostatnim znamienne
dla uchwycenia rozpoczynającego się otępienia są zakłó-
cenia wykonywania następujących czynności: posługiwa-
nie się telefonem i innymi środkami komunikowania się,
planowanie wyjścia i skuteczne wyjście z domu, bezpiecz-
ne zażywanie leków oraz odpowiednie używanie pienię-
dzy. Oczywiście, nieprawidłowości mogą (i zwykle do-
tyczą) innych codziennych czynności (higiena, ubieranie
się, przygotowywanie i spożywanie posiłków), ale podob-
nie jak niespecyficzne zaburzenia emocjonalne typu draż-
liwości, apatii, niepokoju, przygnębienia, zaburzeń snu,
mają one mniejsze znaczenie rozpoznawcze.

Uchwycenie rozpoczynającego się otępienia jest ogrom-
nie ważne ze względu na zasadność (podobnie jak w wielu
innych chorobach) odpowiednio wczesnego rozpoczęcia
leczenia pozwalającego na powstrzymanie lub opóźnienie
procesu starzenia się mózgu, w konsekwencji poprawia-
jąc jakość życia osób na tę przypadłość cierpiących, jak
również ich otoczeniu.

MEMENTO
Szanujmy, kochajmy i wspomagajmy starszych ludzi.
Oni byli kiedyś tacy jak my, a my będziemy kiedyś tacy jak oni…

O ile postępowanie lecznicze jest oczywiste i pozostaje
domeną stricte medyczną, działania wspomagające mogą
być realizowane samodzielnie, a trzeba przyznać, często
są one lekceważone i przez fachowych pracowników opie-
kujących się chorymi, i przez ich bliskich, większą uwagę
przywiązujących do leczenia farmakologicznego. Co praw-
da, jednoznacznie pozytywny wpływ sugerowanych poni-
żej metod postępowania na zmniejszenie problemów typo-
wo poznawczych nie jest oczywisty, ale już na zaburzenia
zachowania często obserwowane u osób z procesami otę-
piennymi – jak najbardziej. Metody te ze względu na na-
turalny ich charakter i bezpieczeństwo można polecać na
każdym etapie otępienia i w każdej jego formie, szczegól-
nie dotyczy to prowadzonych w przyjaznej atmosferze tre-
ningów pamięci, terapii zajęciowej, zajęć gimnastycznych
lub muzykoterapii. Pamiętać warto o stałym porządku dnia
z zaplanowaną aktywnością fizyczną, kontaktami towa-
rzyskimi, wypoczynkiem, zapewniającymi poczucie bez-
pieczeństwa przy jednoczesnym unikaniu czynników wy-
zwalających uczucie niepokoju lub rozdrażnienie – w efek-
cie obserwacji reakcji na bodźce.

A zatem krótka propozycja niemedycznych metod po-
prawy funkcji poznawczych: terapia poznawcza (trening
pamięci, orientacja w rzeczywistości); terapia wspomnie-
niowa (wywoływanie wspomnień przy użyciu stymulują-
cych materiałów jak fotografie, muzyka, pamiątki z prze-
szłości dostosowując otoczenie chorego w sposób przypo-
minający to z przeszłości); terapia walidacyjna (pobudze-
nie prawidłowych zachowań społecznych, tożsamości,
zmniejszenie niepokoju i lęku, poprawa samopoczucia
przez korzystny wpływ otoczenia); terapia zajęciowa
(utrwalanie umiejętności jeszcze posiadanych przez cho-
rego, odtwarzanie niedawno utraconych, poprawa aktyw-
ności) oraz stworzenie przyjaznego i bezpiecznego oto-
czenia choremu. Realizując te zadania, warto pamiętać
o zasadzie bazowania na względnie dobrze zachowanych
umiejętnościach chorego nie proponując mu zajęć ani zbyt
łatwych ani za trudnych. Trening orientacji można opie-
rać na wielokrotnym powtarzaniu podstawowych infor-
macji dotyczących chorego i jego otoczenia, można wspól-
nie czytać prasę lub oglądać programy telewizyjne oma-
wiające je. Dowolne zajęcie sprawiające choremu przy-
jemność, jest lepsze od biernego siedzenia w fotelu. Może
to być prosta czynność – obieranie warzyw, mycie naczyń,
zwijanie wełny itp.

Jeżeli nie wszyscy, to większość z nas będzie stara,
wielu też zapewne doświadczy problemów szeroko rozu-
mianych jako otępienne. Nie dajmy się, ćwiczmy umysł
by jak najdłużej zachować jego sprawność.

A.K.
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GOSPODA KARPACKA to niepowtarzalne miejsce na kulinarnej mapie Dorzecza
Wisłoka. Gospoda to klimatyczna restauracja w nowej odsłonie prowadzona przez Stowarzyszenie LGD
„Dorzecze Wisłoka”.  Wyśmienita kuchnia, regionalne potrawy i miła obsługa zaprasza wszystkich miesz-
kańców Zarszyna do korzystania z naszej oferty.

Gospoda Karpacka prowadzona w formie przedsiębiorstwa społecznego utworzona została w ra-
mach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi
priorytetowej VIII. W Gospodzie zatrudnionych zostało 5 osób w tym 2 kucharzy, pomoc kuchenna,
kelnerka i barmanka. To dzięki zgranej załodze oraz smacznym posiłkom, obiad i każde spotkanie jest
przygodą kulinarną. Aby Gospoda miała bardziej lokalny charakter zapraszamy do współpracy i pomocy
w uzupełnianiu wnętrza restauracji  sprzęt i pamiątki z życia dawnej gospody.

Gospoda Karpacka to idealne miejsce na szybką kawę z przyjaciółmi, obiad, uroczystość rodzinną,
wesele, lunch grupowy i imprezę firmową. Zapraszamy do odwiedzin i degustacji naszych potraw!

GOSPODA KARPACKA
ul. Bieszczadzka 21
38-530 Zarszyn
tel. 882 453 944

KRWIODAWCA
– CZŁOWIEK ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY

Krwiodawstwo – to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebują-
cych. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego odda-
wania krwi. Kwalifikacji dokonuje lekarz.

W krwiobiegu dorosłego człowieka krąży około 5-6 l krwi. Jednorazowo możemy jej
oddać mniej niż 10 procent. Zabieg pobrania krwi trwa od do 8 minut. Jest to proces
bezbolesny i nieszkodliwy dla dawcy. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi to osoba, która
oddała co najmniej 20 litrów krwi.

Krew jest substancją, dla której nie wymyślono zamiennika. Jest czymś bezcennym
dla naszego organizmu.  Dawca w zamian otrzymuje wdzięczność biorców – podtrzymu-
je wyjątkowy system wzajemnego wsparcia Według WHO tylko w 60 krajach zapotrze-
bowanie na krew jest w pełni zaspokajane. W Polsce – dawcą  jest co piąty obywatel.

Jednym z nich jest mieszkaniec Zarszyna – Jerzy Burczyk, dawca z wieloletnim
stażem. Również imponująco przedstawia się osiągnięty przez niego wynik. Do 22
maja br. oddał 57100 ml krwi pełnej. Na pytanie jak to się zaczęło, odpowiada pro-
zaicznie – potrzebna była  krew dla członka rodziny. I tak już bez presji oddaje do dnia dzisiejszego. Celem nie
jest ilość – mówi. To świadomość ratowania życia drugiej osoby.

12 grudnia tego roku  Jerzy Burczyk otrzymał odznakę Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego Dla Zdrowia
Narodu i nową legitymację Honorowego Dawcy Krwi oraz podziękowanie od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Pozostaje nam pogratulować i podziękować.
T.Sz.
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Opieka zdrowotna - dokąd zmierzamy?
Po ostatnim raporcie stanu organizacji opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej nie

można być optymistą, będzie gorzej. Okazuje się, że mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców, o najgorszej
demografii / najwyższa średnia wieku /, źle rozmieszczonych w regionach, przewaga opieki specjalistycznej nad
podstawową, najwyższą ilość łóżek szpitalnych w stosunku do populacji, jeden z najniższych środków PKB prze-
znaczanych na zdrowie. Obecne działania zarządzających opieką zdrowotną skupione są na komputeryzacji sys-
temu, by kontrolować wszelkie zdarzenia w systemie oraz próbie zapobiegania znacznemu wydłużaniu się kolejek
pacjentów w obszarach newralgicznych tj. wymiana stawów biodrowych i kolanowych oraz wymianie soczewek.
Zabezpieczone są również procedury interwencyjne w stanach nagłych. Realizowany jest też program podwyżek
płac, głównie dla pielęgniarek, który był przez lata zaniechany.

To co napisałem powyżej jest ważne, gdyż przekłada
się na Medicsan oraz wszystkich pacjentów tego zakładu.

Chcę poinformować o tym, że realizujemy świadcze-
nia medyczne zakontraktowane przez NFZ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i zgodnie z harmonogramem.
Zakres naszych świadczeń nie uległ zmianie, bo też nie
mógł się zmienić, gdyż NFZ od kilku lat nie organizuje
konkursów na realizację świadczeń medycznych. Jeżeli
nawet taki konkurs byłby realizowany, to i tak nie jeste-
śmy w stanie sprostać wymogom NFZ. Informuję, jak
powinna działać poradnia specjalizacyjna: świadczenia re-
alizowane muszą być przynajmniej 12 godzin w tygodniu,
przynajmniej 3 dni w tygodniu w tym raz w godzinach
dopołudniowych i raz w godzinach popołudniowych, ale
czy tak działają wszystkie poradnie specjalistyczne z któ-
rych państwo korzystacie?

Nie jest obecnie możliwe zdobycie lekarzy, których
można by wykazać w ten sposób.

Tak największym problemem jest BRAK LEKARZY,
a problem ten będzie narastał. Dotyczy on również Me-
dicsan, gdyż nie ma lekarzy mających kwalifikacje do pracy
samodzielnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Wszyst-
kie szpitale, poradnie specjalistyczne oraz POZ walczą
o lekarzy.

Problemy dotykają również nasz zakład. Narasta kłopot
z brakiem wystawiania zwolnień lekarskich przez poradnie
specjalistyczne, gabinety prywatne, SOR oraz Nocną
i Świąteczną Opieką Lekarską. Zwolnienie powinien wy-
stawiać ten lekarz, który bada pacjenta i stawia diagnozę,
a nie jego lekarz rodzinny!!! Coraz częściej pacjenci korzy-
stają z porad w gabinetach prywatnych, albo są odsyłani do
lekarzy rodzinnych po badania potrzebne do diagnozy – jest
to niezgodne z prawem. Pacjent musi realizować te badania
prywatnie! Badania potrzebne dla potrzeb diagnostyki to-
mografii komputerowej i rezonansu magnetycznego musi
zlecać lekarz, który zleca te badania! Tak wygląda stan praw-
ny na tę chwilę. Próbujemy zmagać się z tymi problemami,
ale nie możemy rozwiązać ich wszystkich.

Medicsan podjął trud dostosowania się do wzrastają-
cych wymogów NFZ dotyczących informatyzacji i jest
jednym z pierwszych, który realizuje wystawianie zwol-
nień w formie elektronicznej. Przygotowujemy się także
do przejścia na elektroniczną dokumentację pacjenta.
W planach resortu zdrowia jest zwiększenie zadań dla POZ,
tylko pytanie: KTO TO BĘDZIE REALIZOWAŁ, skoro
już obecnie nie jesteśmy w stanie realizować na bieżąco
zapotrzebowania pacjentów!

               Pozdrawiam
 Dariusz Wanielista – lekarz rodzinny

AFORYZMY, PRZYSŁOWIA - Cz. I
(Źródło: „Kurier Literacko-Naukowy” z lat trzydziestych XX wieku).

Na protekcję i złoto tylko ten pluje, który nie ma ani jednego ani drugiego.
Niejeden nie stałby się wielkim, gdybyśmy w stosunku do niego nie robili się tak małymi.
Polityczne obietnice i przysięgi miłosne to jedno.
Silniejszym aniżeli nasze pięć zmysłów jest częstokroć szósty - lekkomyślność.
W każdym biurze znajdują się współpracownicy i współlenie.
Gdy ludzie wzruszają się na widok nędzy, znajdują częściej chusteczkę do nosa jak portmonetkę.
Gdy pytamy kiedy mamy zawierać związek małżeński? - odpowiedź: Później!
Kicze trafiają się nie tylko w malarstwie, ale także w polityce.
Wojny nigdy nie kończą się, jedynie pokój od czasu do czasu rozpoczyna się.
Człowiek o bogatym umyśle nie może zubożeć, chociaż jest rozrzutny.
Złota obrączka małżeńska jest często pierwszym ogniwem żelaznego łańcucha.
Życie jest tym dla człowieka, czym motyw dla artysty. Robi się z niego co się samemu chce.
W przyjaźni lepiej jest słuchać, a niżeli udzielać rad.
Żaden kodeks nie przewiduje kar za gwałcenie ludzkich sumień.
Pieniądze pozwalają się lekceważyć, gdy się je ma.
Alkohol konserwuje wszystko z wyjątkiem tajemnic i honoru.
O ludziach się mówi, że czym są starsi, tym bardziej bywają zgorzkniali, a o owocach, że bywają słodsze.
W życiu jedyną stałą jest zmienność.
Ileż tych zapisanych autentycznych i sprawdzających się prawd jest, było i będzie! Czekają na nas nadal z radami,
by z nich korzystać!  Ryszard Stączek
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    Społeczności lokalne też włączały się w rocznicowe
obchody. 17 października bieżącego roku dokonano uro-
czystego otwarcia Regionalnego Centrum Pamięci Kar-
dynała Karola Wojtyły w Pastwiskach. Na potrzeby Cen-
trum zaadaptowano miejscowy budynek Domu Ludowe-
go, przy  którym dwa razy w roku rozpoczyna się Be-
skidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów. Na parterze
budynku znajduje się sala widowiskowa, a na I piętrze
pamiątki po Karolu Wojtyle: listy,zdjęcia, buty sportowe,
namiot… Święty Jan Paweł II jako kardynał Karol Wojty-
ła  wielokrotnie odwiedzał Beskid Niski. Pierwszy raz był
tu pod koniec lat 50-ych, a ostatni w 1978 r. Tu ówczesne-
go kardynała zastało wezwanie na konklawe do Watyka-
nu. Okolica przełomu Wisłoka między Pastwiskami,
a Rudawką Rymanowską była jednym z jego ulubionych
miejsc do biwakowania. W sklepie w Pastwiskach zaopa-
trywał się w chleb, ser, jajka, przed wyprawą na beskidz-
kie szlaki. Przyjeżdżał tu ze swoimi przyjaciółmi: Wandą
i Andrzejem Półtawskimi. W Pastwiskach  zawarł  przy-
jaźń z rodziną Kosiarskich, o której pamiętał będąc  Pa-
pieżem, a dowodem na to była  audiencja z ich udziałem
w Watykanie. W kościele, w Pastwiskach znajduje się fi-
gurka Matki Boskiej Fatimskiej, ofiarowana przez Ojca
św. .Regionalne Centrum Pamięci  ma służyć miejscowym
i turystom w  poznanu życia kardynała Wojtyły oraz ma
być świadectwem związku Papieża z naszym  regionem.
Na uroczystość otwarcia Reginalnego Centrum  zapro-
szony został Stanisław Kardynał Dziwisz, który niestety

„O PANIE TO TY NA MNIE SPOJRZAŁEŚ...’’
Z okazji 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową uczniowie szkół w gminie Zarszyn

na wiele różnych sposobów uczcili pamięć tego niezwykłego w dziejach Polski i świata Człowieka. Np. w Szkole
Podstawowej w Długiem, uczniowie zatańczyli dla Papieża słynny taniec „belgijka”. Odświętnie ubrani, dobrani
przypadkowo w pary - mały z dużym, uczeń z nauczycielem, chłopak z dziewczyną, utworzyli na obwodzie boiska
sportowego krąg i tanecznym krokiem w rytm muzyki płynącej z głośnika pląsali po murawie. Następnie uczest-
niczyli w modlitwie dziękczynnej w kościele parafialnym. W innych szkołach podczas uroczystych apeli uczniowie
oglądali montaże słowno-muzyczne, prezentacje multimedialne opowiadające o życiu Karola Wojtyły, Jego przy-
jaźni z Chrystusem i drugim człowiekiem. We wspomnieniach pontyfikatu Jana Pawła II można było usłyszeć
fragmenty historycznych wypowiedzi Papieża Polaka. Uczniowie wskazywali postać Jana Pawła II jako wzór
człowieka, którego należy naśladować.

z powodu innych zobowiązań przyjętych na ten dzień nie
mógł w niej uczestniczyć. Na ręce Wójta Gminy Andrzeja
Betleja przysłał list z podziękowaniem za zaproszenie,
z gratulacjami z powziętej inicjatywy i z nadzieją, że miej-
sce to pomoże w pielęgnowaniu dziedzictwa Papieża. Ran-
gę  inauguracyjnego spotkania podniosła obecność: Wan-
dy i Andrzeja Półtawskich, posłów na Sejm RP Bogdana
Rzońcy,  Piotra Babinetza, Marii Kurowskiej – Wicemar-
szałka Województwa Podkarpackiego, prof. Romana Kuź-
niara z małżonką Danutą, Olgierda Łukaszewicza - akto-
ra teatralnego i filmowego, który odczytał myśli Jana Pawła
II na temat wolności. Gospodarzem uroczystości był Wójt
Gminy Zarszyn Andrzej Betlej.

24.11.18 w Regionalnym Centrum Pamięci odbył się
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu  Marii Lamers
- artystki  Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Na 17.12.18
zaplanowano  autorski wieczór z Urszulą Sygit, autorką
książki ‘’Markowy but. Spotkanie ze  św. Janem Pawłem
II’’. Regionalne Centrum Pamięci ma przypominać i prze-
kazywać młodemu pokoleniu wielkie dokonania i przesła-
nia płynące z nauki Papieża. Dla żyjących w czasach Jego
pontyfikatu, Ojciec św., był autorytetem wartości. Poka-
zywał jak należy postępować, czego się wystrzegać.
Życiem zasłużył na świętość. Świętych sprzed wieków le-
dwo znamy, często z jakiś starych rycin, kronikarskich
zapisów, sztywnych portretów. Czasem ich życie wydaje
się tak nierealne, jak nieosiągalna wydaje się ich świętość.
Tymczasem Jan Paweł II żył wśród nas. Pamiętamy Jego
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głos, Jego sylwetkę, to, jak się śmiał, jak Mu błyszczały
oczy, gdy słyszał ulubione piosenki, Znamy Jego poczucie
humoru.  Znany fotoreporter Ryszard Rzepecki, był świad-
kiem zabawnej sceny podcza pożegnania Ojca Świętego
na zakończenie jego pierwszej pielgrzymki do Polski i tak
ją zrelacjonował. „Na lotnisku w Balicach widzę w obiek-
tywie (i słyszę!), że  proboszcz katedry wawelskiej,
ks. Franciszek Walencik, płacze, a Jan Paweł II bierze Go
w ramiona  i powiada: „Chłopie czemu ty beczysz? Prze-
cież to nie ty zostałeś papieżem.” Ojciec św. potrafił być
twardy, gdy chodziło o ważne sprawy. Głosił, że we współ-
czesnym, niespokojnym świecie bycie świętym może przyj-
mować wiele postaci, ale wszystkie one sprowadzają się
do jednego celu. „Czynić dobro, unikać złego’’. Dostrze-
żenie dobra w sobie i w drugim człowieku, wprowadzanie
w swoje życie wartości, które pozwolą nam gdzieś za sobą
zostawić gniew, egoizm, zazdrość …. Papież uczył, że
każdy człowiek ma szansę postępować jak święty, gdy tyl-
ko tego zechce. Zawsze można przecież zmienić koleje
swojego losu i wybrać dobro. Barierą w dążeniu do świę-
tości nie może być niechlubna przeszłość, czy prowadzo-
ny styl życia. Zawsze można zmienić się na lepsze, jeśli
uważamy, że nasze życie nie jest jeszcze takie, jak byśmy
chcieli. Jak widać na przykładzie Jana Pawła II świętość
nie jest to tylko pasmo ciągłych wyrzeczeń, zakazów, bra-
ku przyjemności. Świętość to czynienie pewnego rodzaju
„cudów”- rzeczy których druga osoba by nie zrobiła, nie
potrafiłaby się na nie zdobyć. Świętość to nasz własny
wybór, nasza decyzja, do niej zapraszał nas Ojciec Świę-
ty.  Nie ma takich granic, które mogłyby zabronić nam
być takimi jak Papież.

Od 16 lipca 2018, parafia Zarszyn cieszy się z blisko-
ści ze św. Janem Pawłem II, a to za sprawą relikwii I stop-
nia w postaci włosa Ojca św., które znalazły miejsce
w kościele parafialnym. Relikwie mają nam przypominać
o nieustającej obecności wśród nas świętego Papieża, skra-
cać dystans między nami a Nim. Nasuwa się pytanie, czy
dzisiejszemu człowiekowi tak niezależnemu, samowystar-
czalnemu potrzebne są relikwie? Okazuje sie,że tak. Ich
obecność ułatwia nam okazanie wdzięczności Ojcu św. -
całując relikwie możemy dziękować, możemy  sprawdzić
naszą pokorę. Relikwie mają nam uświadamiać o dokony-
wanych za wstawiennictwem Świętego cudach, uzdrowie-
niach,  przekonywać, że On oręduje za nami w niebie
i wyprasza potrzebne nam łaski. Bywa, że za Jego wsta-
wiennictwem niemożliwe staje się możiwe,choćby tak jak
w przytoczonej niżej sytuacji. „Gloria Maria urodziła się
już po śmierci Jana Pawła II. To właśnie do Papieża jej
mama modliła się, kiedy dowiedziała się, że jej dziecko
nie przeżyje. Lekarze nie dawali  dziewczynce praktycz-
nie żadnych szans. U jeszcze nienarodzonego dziecka
stwierdzono wadę serca, brak nerek i pęcherza. Ale Glo-
ria przeżyła, ma 13 lat, jeździ po Polsce i świecie świad-
cząc o cudzie, który ją uzdrowił. Gloria Maria Wrona
urodziła się 1 lipca 2005. Była trzecim dzieckiem Joanny
i Jacka z Częstochowy, na które czekali z niecierpliwo-

ścią. Zaczęły się jednak komplikacje. Gdy matka była
w ciąży, dziecko przestało rosnąć, a jego organy wewnętrz-
ne nie rozwijały się. Szanse na przeżycie oceniono na ze-
rowe. Lekarze w Klinice Położnictwa i Ginekologii Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach początkowo
nie mogli ustalić przyczyny takiego stanu, a Joanna za-
częła się modlić każdego dnia do Jana Pawła II. Nie wy-
brała go bez powodu. Jego obrazek wypadł z dokumen-
tów męża, kiedy robiła porządki. Była na nim modlitwa
do Anioła Stróża, a Ojciec Święty pobłogosławił go z myślą
o nieuleczalnie chorej kobiecie. Joanna obrazek z papie-
żem Polakiem kładła codziennie na swoim brzuchu. 9 dni
później okazało się, że wody płodowe całkowicie zanikły,
a dziecko i tak przytyło 400 g. Pojawiła się nikła szansa
na poprawę jego stanu. Ale tylko na chwilę. Kiedy leka-
rze próbowali uzupełnić wody płodowe okazało się, że
dziecko nie ma nerek, pęcherza, ma też rozdęte jelita
i przerośnięte serce. To uniemożliwiało mu życie poza or-
ganizmem matki. Joanna nie mogła też urodzić drogami
natury, bo groził jej krwotok. Lekarze zaproponowali na-
tychmiastowe cięcie cesarskie, bo ten stan zagrażał także
jej życiu. Joanna miała świadomość, że dziecko umrze.
Poprosiła o chrzest i nadanie imienia Gloria Maria, bo
ofiarowała dziecko Matce Bożej. Miała jednak chwilę za-
wahania, czy nie zmienić imienia, bo jak napisała w swo-
ich wspomnieniach, co to za chwała, że takie imię będzie
na nagrobku. Lekarze przeprowadzili cięcie. Dziewczyn-
ka przyszła na świat w 6. miesiącu ciąży, bardzo słaba.
Na ścianie naprzeciwko łóżka Joanny wisiał kalendarz ze
zdjęciem Jana Pawła II, z tym samym gestem wzniesio-
nych rąk, co na obrazku, który kładła na brzuchu. Joan-
na powtarzała sobie, że to nie przypadek. Razem z mężem
gorąco się modlili. Na drugi dzień po porodzie dowie-
dzieli się od lekarza, że z dzieckiem dzieje się coś niesa-
mowitego. Pojawiły się kropelki moczu, więc ma pęcherz
i przynajmniej jedną nerkę. Mała Gloria zaczęła też sama
oddychać, co jest niewiarygodne u dziecka w 28. tyg
i o masie 86 dkg. Kiedy rodzice poczuli, że jest nadzieja,
a stan dziecka się stabilizuje, okazało się, że Gloria ma
sepsę. Lekarze nie mieli złudzeń, że w tym stanie to wy-
rok. Dziewczynka jednak znów wyzdrowiała i opuściła
szpital po 3 miesiącach. Wypis ze szpitala miał 8 stron
i rodzice od razu zgłosili się z dzieckiem do 8 specjali-
stycznych klinik, gdzie rozpoczęli rehabilitację. Ewentu-
alne operacje oczu czy serduszka zaplanowano na póź-
niej. Ale za każdym razem, kiedy przychodzili do klinik
lekarze mówili, że to nie ma sensu, bo Gloria czuła się
coraz lepiej, rosła, a lekarze nie musieli nic robić.
W pierwszym roku życia nie miała żadnego zabiegu i nie
wzięła żadnej tabletki. Lekarz, który badał Glorię tuż po
urodzeniu nie mógł uwierzyć, że nie miała żadnego za-
biegu i że rozwija się normalnie, jest zdrowa. Wszelkie
dolegliwości ustąpiły…’’.

Historia niezwykłego wyzdrowienia Glorii stała się jed-
nym z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym Jana
Pawła II.

                                        zebrała R.K.-Z.
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Stanisław pierwszy raz zetknął się ze
sportem jeszcze w czasach niemieckiej oku-
pacji, kiedy jako niespełna 10-letnie dziecko
obserwował swoich starszych kolegów (Mi-
chał Czajnik, Jan Łożański, Jureczek Wła-
dysław) rozgrywających mecz piłki nożnej
przeciwko żołnierzom niemieckim, na tzw.
„Zawalu” w Zarszynie. Jak sam po latach
przyznał w swoich wspomnieniach, to wła-
śnie wydarzenie rozpaliło w nim bakcyl spor-
tu. I to właśnie ze sportem związał swoje za-
równo zawodowe jak i prywatne życie. Już
w czasach gimnazjalnych organizował na
„błoniach” mecze towarzyskie z Nowosiel-
cami, Pisarowcami, Bażanówką. Od roku 1947 stał się
członkiem założonego w Zarszynie KS „Gwardia” pod
którego barwami rozgrywano mecze z Dąbrówką, Zagó-
rzem czy Milczą. W listopadzie 1948 klub ten przemiano-
wano na LZS Zarszyn. W 1949 roku po ukończeniu gimna-
zjum kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym, tam
również po raz pierwszy zetknął się z lekkoatletyką i piłką
ręczną (liceum to miało profil wychowania fizycznego).
W 1952 roku po zdaniu matury i ukończeniu kursu nauczy-
cielskiego dostał nakaz pracy w Sędziszowie Małopolskim,
jednak co niedzielę wracał do Zarszyna, aby rozegrać mecz
wraz z klubowymi kolegami. Po dwóch latach spędzonych
w wojsku zaczął pracować jako sekretarz Rady Powiato-
wej Ludowych Zespołów Sportowych w Sanoku. W latach
1957-59 był członkiem władz Podokręgu, a w latach 1960-
1970 członkiem Plenum Rady Wojewódzkiej w Rzeszowie.
W 1957 w ośrodku szkoleniowym LZS w Przemyślu ukoń-
czył kurs dla instruktorów piłki nożnej.  Kiedy w 1955 roku
został wybrany Przewodniczącym LZS Zarszyn, natych-
miast rozpoczął starania o wybudowanie w naszej miejsco-
wości stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem. Oczywiście
dopiął swego, nowoczesny obiekt został oddany do użytku
w 1963 roku. Dzięki swoim rozległym kontaktom wśród
innych działaczy sportowych, walnie przyczynił się także
do budowy innych stadionów w pobliskich miejscowościach.
Także sporty zimowe nie były mu obce. Już w 1953 roku
z jego inicjatywy zaczyna tworzyć się związek uprawiania
narciarstwa biegowego. Sekcja narciarska przy LZS
Zarszyn już rok później mogła poszczycić się III miejscem,
jakie zdobył w zawodach w Zagórzu w biegu na 15 km
Marian Komański. Nieco później w roku 1970 tworzył Wo-
jewódzki Klub Sportowy w Narciarstwie Biegowym „Szron
Rymanów Zdrój”, do którego przenieśli się najlepsi zawod-
nicy z LZS Zarszyn.

ŚPIJ KOLEGO
WSPOMNIENIE O STANISŁAWIE GUZIAKU (1933-2018)

Pomimo licznych obowiązków
zawodowych cały czas uprawiał rów-
nież inne dyscypliny sportu. Brał
udział w zawodach w rzucie dyskiem,
oszczepem, pchnięciu kulą. Kilku-
krotny mistrz Gromady Zarszyn
 i Powiatu Sanockiego w tenisie sto-
łowym. W 1956 roku startuje również
w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS
w pływaniu w Soninie pow. Przemy-
ski, gdzie na dystansie 100 m stylem
dowolnym zdobywa II miejsce. Kie-
dy w 1975 r. zostaje powołane Woje-

wództwo Krośnieńskie zostaje zastępcą przewodniczące-
go Rady Wojewódzkiej LZS. Funkcję tę sprawuje aż do
przejścia na emeryturę w 1985 roku. I myliłby się ten, kto
pomyślał iż Pan Stanisław zasiadł w fotelu z filiżanką cie-
płej herbaty. Jak donoszą gazety z tamtego okresu,
w Gminie Zarszyn w roku 1986 odbyły się 324 imprezy
sportowe, w których startowało prawie 13 tysięcy osób!
Czyli tyle, ile mieszkańców liczyła wówczas cała gmina
(do której należało jeszcze wtedy Besko).  To właśnie on
był inspiratorem większości z nich. Przez całą swoją ka-
rierę wyróżniał się ogromną kulturą bycia i zaangażowa-
niem w każde przedsięwzięcie, którego był uczestnikiem.
Takie działania zostały zauważone i docenione przez jego
zwierzchników.

Za swoją długoletnią pracę zawodową i społeczną
zostaje wyróżniony wieloma dyplomami, medalami i od-
znaczeniami a wśród nich:

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
-Złotym Krzyżem Zasługi
-Złotą Odznaką „Zasłużony działacz Kultury Fizycz-
nej”
-Odznaką Zasłużony Działacz LZS
-Odznaką Zasłużony dla Gminy Zarszyn

Szczególnie ukochał sobie młodzież, dla której był
nie tylko trenerem, lecz przede wszystkim przyjacielem
i mentorem. Wprost nie wyobrażał sobie innej drogi za-
wodowej niż praca z młodzieżą. Zawsze szczery, pomoc-
ny i sprawiedliwy w rozsądzaniu sportowych sporów, ema-
nował uśmiechem i dobrą energią. Nie zmieniła tego na-
wet osobista tragedia jaka dotknęła jego rodzinę w 1981
roku, kiedy to w tragicznych okolicznościach śmierć po-
niósł jego jedyny, ukochany syn Bogdan. Był jego oczkiem

Niektórzy ludzie będąc dziećmi i wchodząc w dorosłość często latami zastanawiają się nad wyborem zawo-
du i drogi życiowej. Inni od najmłodszych lat noszą w sobie iskrę pasji, która determinuje ich dalsze zarówno
zawodowe jak i prywatne życie. Te nieliczne, wyjątkowe jednostki często później stają się liderami w swoich
społecznościach, gromadząc wokół siebie podobnych im ludzi i nierzadko wspólnie dokonując rzeczy wielkich.
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i anoni-
mowości, twórcy kryptowalut zabezpieczają system wy-
miany informacji (i zarazem wartości) przy pomocy za-
awansowanych technik szyfrujących (kryptograficznych).
To właśnie od kryptografii, wzięła się nazwa „kryptowa-
luty”. Kryptowaluty pozwalają na wymianę  na walutę
lokalną w poszczególnych krajach świata – 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Pierwszą powszechnie znaną i używaną kryptowalutą
został bitcoin (powstał w 2009 r.). Obecnie funkcjonuje
ponad 1000 innych kryptowalut, które stanowią alterna-
tywę dla bitcoina. Kryptowaluty są innowacyjnym roz-
wiązaniem w sferze finansów i technologii informatycz-
nych ostatniego dziesięciolecia

Aktualnie minęło już kilka lat od jej pojawienia się na
giełdzie internetowej w USA. Cena tej waluty dynamicz-
nie cały czas rosła. Na początku 2013 roku za bitcoina
trzeba było zapłacić 15 USD, po niespełna roku ponad
1100 USD, a obecnie około 3500 USD.

Tak duża chwiejność to efekt ograniczonej podaży tej
wirtualnej waluty. To w 2018 roku wartość jednego Bitco-
ina osiągnęła swój rekord 20000 USD aby po kilku mie-
siącach ustabilizować się w przedziale 3500 – 5000 USD
(stan na grudzień 2018 roku).

Aktualnie w obrocie jest około 14 mln bitcoinów,
a liczba ta ma nigdy nie przekroczyć 21 mln. Bitcoiny są

INNOWACYJNE TRANSAKCJE PRZYSZŁOŚCI
Z WYKORZYSTANIEM KRYPTOWALUT

w głowie i świetnie zapowiadającym się piłkarzem grają-
cym na pozycji pomocnika.  Jednak przeciwności jakie
stawiało przed nim życie zawsze udawało mu się pokonać
i z jeszcze większą determinacją realizował swoje pasje.

Pana Stanisława Guziaka znałem osobiście. Razem
działaliśmy w jednej z wielu organizacji do których nale-
żał. Zawsze życzliwy, szczery ale przede wszystkim kom-
petentny i pracowity. Jego niezwykłe doświadczenie życio-
we i wiedza jaką nabył przez wszystkie lata działalności
społecznej zawsze robiły na mnie niesamowite wrażenie.
Wszyscy bardzo chętnie korzystaliśmy z jego rady i po-
mocy. Aż do 10 października 2018 roku, kiedy dotarła do
nas smutna wiadomość, iż nasz kolega Stanisław zmarł
mając 85 lat. Smutkiem napawa mnie również fakt, iż
podczas uroczystości pogrzebowej tak zasłużonego dla
sportu i lokalnej społeczności człowieka, ani przedstawi-
ciel Związku Sportowego ani Urzędu Gminy nie powie-
dzieli o nim nawet kilku słów. Żegnali go natomiast kole-
dzy, którzy dzielili z nim sportową karierę, jak na przy-
kład biegacz narciarski Edward Gajewski, członkowie

zarządu LZS Zarszyn i innych okolicznych klubów spor-
towych. A dla tych, którzy znali i cenili jego dokonania,
bezspornym pozostaje fakt, iż za jego przyczyną zostało
zapisanych wiele wspaniałych kart w historii Zarszyna.

Ps. Dziękuję Panu Edwardowi Gajewskiemu za in-
spirację, materiały i pomoc.

         Mateusz Gajewski

„wydobywane” w czasie weryfikacji transakcji tą walutą
co wymaga coraz większej mocy obliczeniowej kompute-
rów w to zaangażowanych1. Stąd też Bitcoin stał się wa-
lutą spekulacyjną, na której można dużo zarobić w krót-
kim okresie. Ze względu na fakt, że waluta ta nie podlega
kontroli żadnego banku centralnego, a transakcje są ano-
nimowe przyciąga ona coraz to więcej użytkowników.

Bitcoin nie ma jednoznacznej definicji. Można o nim
powiedzieć że jest on współcześnie innowacyjną, zdecen-
tralizowaną cyfrową walutą, której jednostki tworzone są
w intrenecie. Bitcoin posiada bardzo charakterystyczną
cechę odróżniającą go od tradycyjnych walut  - nie wystę-
puje w postaci fizycznej. W ujęciu historycznym można
stwierdzić, że Bitcoin to trzecia generacja systemu płatni-
czego na świecie po epoce monet i banknotów oraz epoce
bankowości elektronicznej.

 W ujęciu informatycznym Bitcoin to implementacja
koncepcji kryptowaluty, która po raz pierwszy została
opisana przez programistę Wei Daia w 1998 roku. Bitcoin
jest zatem zdecentralizowaną bazą informacji o przepły-
wach określonych wartości liczbowych między kontami
użytkowników systemu. W aspekcie  finansowym Bitco-
ina można identyfikować jako walutę podobną do euro czy
też dolara z tym jednak wyjątkiem, że nie jest on kontrolo-
wany przez rządy państw, banki centralne czy jakiekol-
wiek instytucje finansowe.  Zatem Bitcoin jest walutą bez

Kryptowaluty chociaż funkcjonują zaledwie od kilku lat stają się coraz bardziej popularne w
świecie. Są niezależne, anonimowe odporne na wpływy banków czy rządów państw. Kryptowalu-
ty są różnie definiowane, ale najczęściej opisuje się je jako cyfrowe nośniki wartości, które wystę-
pują tylko w formie informacji rozpoznawanych przez komputer i nie mają zmaterializowanego
odpowiednika (np. jak banknoty, monety lub żetony). Kryptowaluty mogą służyć np. jako lokata
kapitału oraz nośnik wartości w ramach rozliczeń. Ich zaletą jest m.in. wysoki stopień anonimowo-
ści, niski koszt wykonywania szybkich rozliczeń, a także uniezależnienie od systemu bankowego.
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Bitcoin ma dzisiaj już zasięg globalny. Został on osią-
gnięty w niespełna 9 lat, jako że za jego formalną „datę
urodzin” przyjmuje się początek 2009 roku, gdy został utwo-
rzony i publicznie udostępniony algorytm Bitcoin. Tworze-
nie wirtualnych walut ma charakter techniczny, a więc pry-
watny – rozwiązywanie algorytmu jest stosowaniem wie-
dzy z szeroko rozumianej informatyki. Efekt takiej opera-
cji, czyli np. „wykopany bitcoin” przechodzi jednak auto-
matycznie do sfery publicznej, bowiem twórcy Bitcoina
zgodzili się przypisywać mu określone funkcjonalności.
Może on być przedmiotem sprzedaży chętnym nabywcom,
bezpośrednio lub przez funkcjonujące wirtualnie platformy
(rodzaj kantoru walutowego).  Od około roku działają też
bankomaty (bitcomaty) wypłacające bitcoiny.

Podkreślić należy, że Bitcoin jest systemem opartym
o matematykę i kryptografię co powoduje, że jest jedną z
najbardziej bezpiecznych walut na świecie, której nie moż-
na skutecznie dodrukować, zablokować czy też sfałszować.

Dopiero w 2013 r. organy nadzorujące bezpieczeństwo
rynków finansowych oraz banki centralne w niektórych
państwach zaczęły wydawać oficjalne komunikaty prezen-
tujące ich stanowiska wobec wirtualnych walut4.

W Polsce Bitcoin nie jest zabroniony a kwestia jego
legalizacji nie jest uregulowana.  Na przykład zgodnie
z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. – Prawo dewizowe5 walutami są znaki pieniężne
(banknoty i monety) będące prawnym środkiem płatniczym.
Ustawodawca rozumie, zatem przez walutę wyłącznie zna-
ki pieniężne czyli pieniądz w formie gotówkowej. Z dru-
giej jednak strony walutą może być wyłącznie prawny śro-
dek płatniczy a więc waluta, której system prawny przy-
znaje walor oficjalnego środka płatniczego umożliwiają-
cego skuteczne regulowanie zobowiązań. Stwierdzić za-
tem można, że Prawo dewizowe nie traktuje bitcoinów jako
waluty. Podobna identyfikacja pieniądza znajduje się
w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym
Banku Polskim6. Przepis ten, definiując prawny środek
płatniczy, odwołuje się do znaków pieniężnych, a więc
wyłącznie do pieniądza w postaci gotówkowej. Wynika
z tego, że polskie prawo nie jest przystosowane nie tylko
do bitcoinów, lecz nawet do tak bardzo już popularnych
„tradycyjnych” rozliczeń bezgotówkowych7.

W Polsce „wydobywanie” oraz obrót bitcoinami zdaniem
Ministerstwa Finansów nie narusza prawa. Ale z drugiej strony
ministerstwo odmawia bitcoinowi statusu waluty lub jakie-
gokolwiek innego instrumentu finansowego. Zatem w Polsce
Bitcoin nie jest prawnie usankcjonowany jako jednostka pie-
niężna, instrument rynku pieniężnego, papier wartościowy
czy też elektroniczny instrument płatniczy.

dr Jerzy Kuck

centralnej instytucji emisyjnej. Te wirtualne monety moż-
na uzyskać poprzez tzw. „wydobycie” (tzw. mining) lub
kupując je od uczestników rynku za inne waluty. Ujmując
kwestię identyfikacji Bitcointa w uproszeniu stwierdzić
można, że jest to zapis elektroniczny danych w formie pliku
portfela lub przetrzymywane  w prowadzonym przez osoby
trzecie zewnętrznym serwisie (dysku twardym komputera).

Za prekursora Bitcoina uważany jest pewien użytkow-
nik nieznanego szerzej forum dla kryptografów, który
w listopadzie 2008 roku opublikował pomysł na stworze-
nie wirtualnej waluty, którą nazwał Bitcoin. Twórca idei
Bitcoin (bitmonet) podpisywał się japońskim imieniem
i nazwiskiem Satoshi Nakamoto2.

Satoshi Nakamoto opisał system Bitcoina w pracy
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System na jednej
z internetowych grup dyskusyjnych. Tożsamość pomysło-
dawcy i głównego twórcy Bitcoina do dziś jest anonimo-
wa, przez co doczekała się ona już różnego rodzaju mi-
tów. Część osób twierdzi, że Satoshi Nakamoto to geniusz,
który stworzył rewolucyjny w skali światowej projekt
w postaci wirtualnej waluty. Prawdopodobnie opuścił on
projekt Bitcoin w 2011 roku. Natomiast jego imię zostało
utrwalone w „bitcoinowych groszach”. Równowartość
0,00000001 bitcoina, czyli jego najmniejsza niepodzielna
część nazwana została 1 satoshi3.

Tej innowacyjnej walucie internetu można przypisać
następujące cechy:

- anonimowość transakcji (adres Bitcoin jest całkowi-
cie anonimowy i można go zmieniać dzięki temu nie wia-
domo kto wykonał operację i do kogo personalnie należą
waluty),

- brak ogniw pośrednich przy przelewach (przelew tra-
fia bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem banków i in-
stytucji finansowych),

 - przeciwieństwo pieniądza, który funkcjonuje po-
szczególnych państwach (opartego na wierze do rządów
i banków oraz umowie społecznej, nie wymienialnego na
kruszec), którego wartość ustalana jest przez wolny rynek,

- waluta ta oparta jest wyłącznie na zaufaniu, jakim
darzą ją jej użytkownicy,

- bitcoiny nie istnieją fizycznie – ich system opiera się
na zapisach transakcji pomiędzy różnymi adresami,

- prawo własności waluty nie zależy od banków i rzą-
dów państw (prawo do bitcoinów daje klucz prywatny –
przechowywany w pliku wallet.dat, który znany jest tylko
właścicielowi, nie ma zatem możliwości zamrożenia kon-
ta przez służby rządowe),

- cały system opiera się na mocy obliczeniowej, mate-
matyce, kryptografii i sieci rozporoszonej,

- odporność na inflację (nie ma możliwości dodruko-
wania monet ponad ich maksymalną liczbę, może powstać
tylko 21 milionów bitcoinów),

- brak właściciela i zarządcy systemu ponieważ Bit-
coin działa w sieci Peer-to-Peer (P2P), której nikt nie kon-
troluje ani nie sprawuje nad nią władzy,

- umożliwia błyskawiczne transakcje w dowolne miej-
sce na świecie gdzie funkcjonuje internet,

- prostota, wygoda i szybkość przelewów.
Kurs omawianej waluty jest cały czas na krzywej wzro-

stowej. Powoduje to, że przyciąga to spekulantów, jak rów-
nież obywateli takich państw gdzie inflacja waluty krajo-
wej jest dość wysoka.

1 G. Siemionczyk, Bitcoin w głównym nurcie. Tradycyjne instytucje
zaczynają wspierać rozwój rynku wirtualnych walut, „Rzeczpospo-
lita” z 26 marca 2015 r., s. B6.
2 R. Tomański, Co powinniśmy wiedzieć o bitcoin?, http://techno-
winki.onet.pl/artykuly/co-powinnismy-wiedziec-o-bitcoin/b30nk,
dostęp z dnia 14.03.2015 r
3 M. Szymankiewicz, Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu, Helion,
Gliwice 2014, s. 24.
4 E. Butkiewicz, Czy Bitcoin…, op.cit.
5 Dz.U z 2012 r., poz. 826 z późn. zm., Prawo dewizowe
6 Dz.U z 2013 r.,  poz. 908 z późn. zm., ustawa o NBP
7 K. Wojdyło, Bitcoin a polskie prawo, http://www.codozasady.pl/
bitcoin-a-prawo-polskie/, dostęp z dnia 15.03.2015 r.
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Tak mówi o sobie  Piotr Staruchowicz, kolejowy emeryt z ulicy Wiej-
skiej w Zarszynie. Przedsmak tego, co nas czeka, widoczny jest już na
ogrodzeniu. Nazwa ulicy  naniesiona na drewnianym, nieregularnym
elemencie.

Potem już tylko więcej i więcej. Zwalisty pień w geście V z płaskorzeź-
bami postaci „mieszkowych wojów”  wspartych o miecze, z postacią białe-
go orła w części centralnej.   Szpaler z płaskorzeźb maskujący wejście do
warsztatu, pojedyncze prace na konstrukcji składu opału.  Ostatnia realiza-
cja jest szczególna. Walec zwieńczony proporcem w biało - czerwonych
barwach,  przedstawiający postacie znane z historii: Mieszko I, Bolesław
Chrobry, Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski, Kazimierz Wielki, Józef Pił-
sudski, Jan Paweł II. Dobór postaci nieprzypadkowy. Według twórcy insta-
lacji są to kluczowe postacie w procesie budowy naszej państwowości.
Wysiłek podjęty przez Pana Piotra to jego autorski sposób na wpisanie się
w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

A inne rzeźby? Piotr Staruchowicz jest autorem postaci legendarnych zbój-
ców, które zdobią centrum Odrzechowej, prac poplenerowych w Korczynie
i Dukli i wielu innych, wykonywanych na zamówienie osób prywatnych
i instytucji. Wszystko to powstaje na podwórku, w warsztacie lub plenerze.
Zawsze pod krytycznym okiem żony Halinki – pierwszego cenzora. W profe-
sję,  którą teraz uprawia, wprowadził Piotrka  pan Jan Stachyrak z Korczyny.
Uruchomił mnie – komentuje zarszyński rzeźbiarz Piotr Staruchowicz – rzeź-
biarz nieprofesjonalny. Młody emeryt, ale doświadczony twórca.
                                                                                                                                                                                        T.Sz.

RZEŹBIARZ  NIEPROFESJONALNY

AFORYZMY, PRZYSŁOWIA Cz. II

(Źródło: „Kurier Literacko-Naukowy” z lat trzy-
dziestych XX wieku).

Z dwóch polityków, wybiera się zawsze mniejszego.
Gdy jesteśmy młodzi, zmieniamy zbyt często za-
patrywania, a gdy jesteśmy starzy - zbyt rzadko.
Większość woli być bogatym aniżeli mądrym.
Przyjaźń dzisiejsza, to złudzenie.
Nadzieja jest ślepą przewodniczką, ale gdzie zna-
leźć inną?
Człowiek, który dla siebie jest dobrym towarzy-
szem, jest nim także dla innych.
Wielką sztuką jest górować nad innymi, nie dając
im tego odczuć.
Doświadczenie potęguje mądrość, ale nie pomniej-
sza głupoty.
Aby zacząć nowe życie, nie wystarczy wstać
o świcie!
Dlaczego wszyscy godzimy się z tym, że nie ma
żadnej jedności?
Im mniej ktoś ma, tym więcej ludzie ośmielają się
go o coś prosić.
Więcej robi się dla tych, których się boimy, aniże-
li dla tych, których się poważa.

Ileż tych zapisanych autentycznych i sprawdzają-
cych się prawd jest, było i będzie! Czekają na nas
nadal z radami, by z nich korzystać!

                                                 Ryszard Stączek
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Dzień Zaduszny
Jest taki w roku dzień szczególnie smutny
Pełen zadumy żalu i rozpaczy
Gdzie śmierci piętno jego pieczęć znaczy
Kiedy nić życia przetnie los okrutny.

Ciężko zabliźnić serca swego ranę
Kiedy się straci kochane osoby
Dzisiaj ich pamięć znaczą tylko groby
I kwiaty na nich łzami podlewane.

W cmentarnej ciszy wiatr jesienny szepce
Smutną modlitwę za tymi co w grobach
Leżą od wieków w trumiennych osnowach
A zapomnienie ciężko po nich depcze.

Kiedy w zadumie myślisz o sobie
Którą w pamięci i sercu swym nosisz
I o zbawienie duszy Boga prosisz
Wiedz, że zawdzięczasz życie tym co w grobie.

W cmentarnych zniczach nikłe światło życia
Rozjaśnia pamięć o tych co w mogile
Przeżyły z tobą swojej drogi chwile
Które przed sobą miały do przebycia.

Dziś w wiecznej ciszy dusze pogrążone
Pragną przy tobie być w swym śnie mogilnym
Lecz trud ten jednak zda się być bezsilnym
Jakoż nie mogą przejść na życia stronę.

                                                     Tadeusz Florian, USA

Dzisiaj nad głową słonko
Jakby inne wstało
Serca się rozgrzały
Niebo pojaśniało

Bo Bóg się urodził
W Betlejem ubogim
Z przeczystej panienki
Na sianie w stajence

Dzisiaj my urośli
Ponad naszą małość
A zło tak zmalało
Jakby nie istniało

Bo Bóg się...............

Niech trwożą się wszyscy
Co gwiazdy nie patrzą
I żywot im grzeszny
W kamień serca zaciął

Bo Bóg się..................

Bo oto nadzieja
A oni markotni
Bo światłość nadeszła
A oni w ciemności

Bo Bóg się..................

By dać nam nadzieje
I zmazać przewiny
Byśmy wyszli z cienia
I w świetle stanęli

„Marzenie’’
Chciałbym mieć dom
do którego przez otwarte okna
będą wlatywać motyle
kolorowe sny
na tę chwilę gdy zasnę
który jak pies
będzie na mnie czekał zawsze
i witał radośnie
echem kroków na schodach
w drzwiach klucza zgrzytem
pełen kwiatów
i szuflad z wspomnieniami
obwiązanymi niebieską wstążką
a na dachu bocian uwije gniazdo
a po ścianach pnie się winorośl
i usiądę przed domem na ławce
i tak radośnie się zamyślę
wiersz napiszę o moim domu

Słyszysz
odmierzają ciszę zegary
w wieczną próżnię
ześlizguje się sekundami czas
teraz to już nigdy
wielkie mi co
ona właśnie przed lustrem
czerwienią usta znaczy
do pocałunku składa uśmiech
po co rozpacz
że zegar się skrada
wskazówkami szyderczo wygraża
zazdrosny dewot
o uśmiech co przed lustrem
o usta rozpustne
o tę chwilę co już zbyt długo trwa

 „O ks. Twardowskim”
Zdążył
poustawiać na swoich miejscach
wszystkie słowa
niesforne
jak dzieci na wiosennej wycieczce
ostatnią postawił kropkę
przy wierszu ostatnim
co ważny
tak samo jak pierwszy
i zawsze o miłości

Umierają nieśmiertelni
na życie
tak po prostu
w pół gestu
w pół kroku
oniemieli na wieki
w pół słowa
a świat bez nich
jakby ktoś zrobił wyrwę
w monolicie kosmosu
i zabrał gwiazdy
najważniejsze
cały Wielki Wóz
naszego nieba
tak wrośnięci w krajobraz
jak drzewa
w ten zgiełk
i w tę ciszę
w jakiś dom
i ulicę
jasnością w czyjś mrok
i wciąż są
mimo epitafium w granicie

Wojciech Podkulski

POEZJA
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KRONIKA PARAFIALNA
Odeszli do wieczności
nazwisko i imię data urodzin data śmierci miejsce zamieszkania
Władysław, Ryszard Broda 27.06.1949 r. 26.09.2018 r. Zarszyn
Stanisław, August Guziak 03.05.1933 r. 09.10.2018 r. Zarszyn
Józef, Piotr Rysz 27.08.1948 r. 21.10.2018 r. Zarszyn
Maria Surowiak 16.07.1923 r. 01.11.2018 r. Kraków
Ryszard, Andrzej Chowaniec 13.02.1959 r. 07.11.2018 r. Posada Zarszyńska
Rafał Janiszewski 26.11.1975 r. 11.11.2018 r. Sanok

Ochrzczeni zostali
imię data urodzin data chrztu
Jan, Jerzy 07.07.2018 r. 22.09.2018 r.
Józef, Jakub 28.08.2018 r. 21.10.2018 r.
Julita, Marcelina 28.09.2018 r. 10.11.2018 r.
Ireneusz, Stanisław 12.08.2018 r. 17.11.2018 r.
Bartłomiej 19.10.2018 r. 02.12.2018 r.
Maksymilian 05.08.2018 r. 08.12.2018 r.

Sakrament małżeństwa zawarli
data ślubu mężczyzna kobieta
18.08.2018 r. Wojciech, Ryszard DUBICKI Katarzyna SZYDŁO
20.10.2018 r. Piotr, Mateusz SZAŁANKIEWICZ Joanna, Monika KURPIEL
27.10.2018 r. Rafał, Jan PATRYLAK Patrycja, Ewelina ŻYŁKA

ks. Zdzisław Babiarz

WRZESIEŃ
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie kierowania samochodem w ruchu lądowym
przez mieszkańca gminy Zarszyn, będącego w stanie
nietrzeźwości i niestosującego się do zakazu sądowego
dotyczącego kierowania pojazdami mechanicznymi
wszelakich kategorii. Przestępstwo z art. 178a §1 kk.
w zw z art. 178 §4 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie kradzieży energii elektrycznej na terenie
gminy Zarszyn, na szkodę PGE Dystrybucja. Przestęp-
stwo z art. 278 §1 i 5 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie kradzieży sprzętu RTV na terenie gminy
Zarszyn. Przestępstwo z art. 278 §1 kk.

PAŹDZIERNIK
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie wypadku drogowego na terenie gminy
Zarszyn, z udziałem samochodu osobowego i motocy-
kla. Przestępstwo z art. 177 §1 kk.

 KRONIKA POLICYJNA
Wykaz wybranych przestępstw popełnionych na terenie działania Posterunku Policji w Besku w okresie od

września 2018r. do 31.11 2018r. na terenie Gminy Zarszyn.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie uszkodzenia ciała mieszkańca gminy Zarszyn.
Przestępstwo z art. 157 §1 kk.

LISTOPAD
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie w spra-

wie usiłowania dokonania włamania do stacji paliw
w Zarszynie Przestępstwo z  art. 279§1  kk i art.13 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie w spra-
wie wypadku drogowego zaistniałego na terenie gminy
Zarszyn z udziałem dwóch samochodów  osobowych. Prze-
stępstwo z art. 177 §1  kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie w spra-
wie dokonania  kradzieży trzech akumulatorów o łącznej
wartości 1000zł, na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art.278§1kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie w spra-
wie dokonania  kradzieży kosiarki żyłkowej i roweru o łącznej
wartości 1000 zł, na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art.278 §1 kk.

Kierownik Posterunku Policji w Besku
asp. sztab. Marian Stapiński


