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Początki naszej jednostki nikną gdzieś w mrokach nie-
pamięci. Na naszym sztandarze wyszyto datę 1903 – 1983,
lecz już wtedy zdawano sobie sprawę iż najprawdopodob-
niej jest ona błędna. Przyjęto ją umownie wobec braku
w ówczesnym czasie źródeł pisanych i mglistych wspo-
mnień najstarszych mieszkańców Zarszyna.

W 2003 roku obchodziliśmy więc jubileusz 100 –
lecia naszej organizacji. W związku z tak doniosłym wy-
darzeniem poproszono Pana Jana Ciupkę, aby przygo-
tował publikację na temat naszej historii. Podczas pracy
nad nią autor zagłębił się w temat i wysnuł tezę, iż za
datę powstania można przyjąć rok 1897 lub nawet 1893.
Ustalenia te, jakże ważne dla nas, wprowadziły jednak
trochę zamieszania i wymusiły przeprowadzenie dal-
szych badań, celem rozwiania wszelkich wątpliwości.
W tej kwestii sprawy wyjaśniły się za sprawą Pana Ja-
nusza Koniecznego, który prowadząc poszukiwania
w archiwum we Lwowie pozyskał dla nas dokumenty

DWA JUBILEUSZE - DWIE HISTORIE SUKCESU
Pod takim hasłem 14 lipca 2019 roku odbyły się uroczystości obchodów 125–lecia Ochotniczej Straży

Pożarnej w Zarszynie oraz 95–lecia Orkiestry Dętej „Lutnia”. Ta doniosła uroczystość zgromadziła wielu
znamienitych gości na czele z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Przybyły Poczty Sztandarowe
z zaprzyjaźnionych jednostek, władze zarówno Związkowe jak i Gminne. Miałem ten zaszczyt, aby wraz
z Panią Dominiką Rysz poprowadzić całą galę. Niestety jak to czasem bywa, niesforna pogoda pokrzyżo-
wała nam nieco plany. Byliśmy zmuszeni pominąć dwa bardzo istotne punkty naszego scenariusza. Były to
specjalnie na tę okazję przygotowane rysy historyczne naszych zacnych jubilatów. Korzystając z okazji
pozwolę sobie na łamach naszej gazety zamieścić przedmiotowe teksty.

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie

rozwiewające wszelkie wątpliwości. Był to „Statut To-
warzystwa Straży Pożarnej Ochotniczej w Zarszynie” -
bardzo szczegółowy opis działalności naszej organiza-
cji wymagany do zarejestrowania towarzystwa przez C.
K. Namiestnictwo Galicyjskie. Na ostatniej stronie, obok
pieczęci z napisem „Miasto Zarszyn” widnieje zapis –
„Zwierzchność Gminna Miasteczka - Zarszyn 18 lipca
1893” . To moim zdaniem ucina wszelkie dalsze speku-
lacje na temat wieku naszej jednostki. Lecz jakie jesz-
cze informacje przekazuje nam ten dokument? W pierw-
szych słowach czytamy:

 „Zadaniem Towarzystwa Straży Pożarnej jest nie-
sienie pomocy ratowania życia i mienia nie tylko przy
pożarach ale w razie innych klęsk elementarnych zda-
rzyć się mogących w Zarszynie i okolicy”.

 Z tego aktu wynika również, iż Straż Pożarna
w Zarszynie bierze na siebie obowiązki gminnej Straży
Pożarnej, gdyż poniżej czytamy:



4   G³os Zarszyna

„Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej Gaśni-
czej w Zarszynie przyjmuje na siebie obowiązek, że wy-
konywać będzie obowiązki swoje w charakterze poru-
czonego jej przez gminę zakresów działania i stosować
się w tym względzie przepisów ustawy organizacyji
gminnej z dnia 10 lutego 1891”.

Oczywiście nie sposób w tak krótkim tekście przy-
toczyć więcej szczegółów z przedmiotowego statutu,
gdyż liczy on 7 stron pisma odręcznego. Zaznaczyć na-
leży jeszcze, że zostało ono na ostatniej karcie sygno-
wane przez Stanisława Kuziana, zastępcę Burmistrza
Miasta Zarszyna. Z całą więc pewnością można zało-
żyć, iż od tamtego czasu istniała w Zarszynie jednostka
OSP stojąca na straży bezpieczeństwa mieszkańców.
Pomimo tego, iż oficjalnie towarzystwo zostało zareje-
strowane dopiero 5 lat później. Straż została zakwalifi-
kowana do trzeciej, najwyższej kategorii, a w regionie
oprócz Zarszyna status taki miały tylko jednostki z Mrzy-
głodu, Rymanowa, Jaćmierza, Tyrawy Wołoskiej, Bu-
kowska, Nowotańca, i Jaślisk. Takie jednostki stanowi-
ły instytucję gminną a naczelnik jednostki stawał się
honorowym urzędnikiem gminnym.

Organizacja rozwijała się bardzo prężnie o czym
świadczy powołanie w 1909 roku orkiestry dętej „Lut-
nia”, a jako, że nazwiska założycieli orkiestry i straży
pokrywają się, można założyć, że powstała ona z inicja-
tywy OSP. Świadczą o tym także opowieści starszych
mieszkańców, iż „orkiestra i straż byli zawsze razem”.
Kolejną ważną datą był rok 1911, kiedy to ze składek
mieszkańców zakupiono wykonaną w Sanockiej Fabry-
ce Wagonów (obecny Autosan) sikawkę konną znacz-
nie usprawniającą pracę strażaków, która jest na naszym
wyposażeniu do dziś. Niedługo później przyszedł dla
naszych druhów wyjątkowo trudny czas. Wiązało się to
z wybuchem I wojny światowej. Szczególnie złą sławą
okrył się dzień 10 maja 1915 roku, kiedy spaleniu uległ
kościół oraz 200 innych budynków. Odzyskanie niepod-
ległości i okres 20–lecia międzywojennego przyniósł
naszym członkom nieco oddechu. Angażowali się
w różne uroczystości państwowe i kościelne. Niedale-
ko kościoła nad rzeką Pielnicą wybudowano drewnianą
remizę. Następny trudny egzamin straż zdała podczas
II wojny światowej, gdzie ponownie brali udział w ga-

szeniu kościoła i wielu zabudowań gospodarskich. Cie-
kawym, choć mało znanym aspektem działalności
w czasie II wojny światowej, było zaangażowanie na-
szych druhów w działalność konspiracyjną. Szczególną
aktywnością wykazali się Franciszek Pietrzkiewicz oraz
Michał Burczyk. Dopiero po wojnie mieszkańcy dowie-
dzieli się, iż nasi druhowie brali udział w niesamowitej
akcji ukrycia przed okupantem dzwonu „Marcin”, któ-
ry miał być skonfiskowany na cele wojenne. Po wojnie
członkowie OSP Zarszyn i Posada Zarszyńska Antoni
Michalski i Władysław Komański przekazali go na ręce
ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Laskosia. Po
wyzwoleniu nasi ochotnicy brali czynny udział zarów-
no w odbudowie Zarszyna jak i pozyskiwaniu nowego
sprzętu dla naszej jednostki gdyż jedyna motopompa
uległa zniszczeniu podczas gaszenia pożaru kościoła
w 1944 roku. Wielkim sukcesem było pozyskanie z de-
mobilu w I połowie lat 50–tych samochodu Dodge, któ-
rego kierowcą i konserwatorem został Franciszek
Żuchowski. W roku 1957 na zebraniu podjęto decyzję
o budowie nowej strażnicy. Przygotowano dokumentację
i rozpoczęto gromadzenie środków finansowych. Pozy-
skano od Gromady działkę budowlaną w centrum
Zarszyna i po 10  latach ogromnego wysiłku 21 sierpnia
1966 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej remi-
zy, pełniącej również rolę Domu Ludowego. Miejsce to
stanowi do dziś naszą siedzibę. W garażu zagościł w 1972
roku samochód pożarniczy Star 20 beczkowóz, którego
kierowcami byli Franciszek Pietrzkiewicz i Zdzisław Mi-
chalski. Zastąpiono go nowocześniejszym Starem 26
beczkowóz w roku 1981. Przełom w temacie samocho-
dów nastąpił w roku 1988, w którym na stan jednostki
pozyskano samochód Star 200, będący do dziś na na-
szym wyposażeniu. I pomimo swojego wieku, dzięki sta-
raniom naszych druhów wciąż jest pełnowartościowym
samochodem gaśniczym. Drugim naszym samochodem
jest Renault Master pozyskany dzięki staraniom w roku
2012 przyszłej Pani Prezes Magdaleny Gajewskiej. Jest
to wóz sztabowy, po Inspekcji Transportu Drogowego.

Obecnie jednostka liczy 80 osób. Bierzemy czynny
udział w zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych, likwi-
dacji miejscowych zagrożeń. Dzięki nieustannym kursom
i szkoleniom stale podnosimy swoje kwalifikacje zarów-
no na polu praktycznym jak i teoretycznym. W naszych
szeregach są osoby przeszkolone zarówno do wydoby-
wania poszkodowanych z pojazdów jak i do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Pozwala na to za-
równo nasza wiedza jak i posiadany sprzęt. Od ponad 10
lat prowadzimy w szkole oraz w domu seniora program
„żyj bezpiecznie” Wspólnie z orkiestrą dętą „Lutnia”
uświetniamy uroczystości zarówno państwowe i religij-
ne. Nasze drużyny plasują się zawsze w czołówce pod-
czas zawodów gminnych, a niedawno odnieśliśmy spek-
takularny sukces na etapie powiatowym. Taki obecny stan
rzeczy zawdzięczamy naszym prezesom i naczelnikom,
których nie sposób tu nie wymienić:
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Najważniejsze jednak jest to, iż codziennie zapisujemy nowe, wspaniałe karty naszej historii. Zostało to za-
uważone przez naszych przełożonych i miało swoje odzwierciedlenie w mowach gratulacyjnych znamienitych
gości, wpisach do księgi pamiątkowej, ale przede wszystkim w odznaczeniach.

Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został Dh Eugeniusz Adamski.
Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
Dh Naczelnik Krzysztof Szurlej, Dh Mariusz Kielar.
Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
Dh Prezes Paweł Trelewicz, Dh Mateusz Gajewski.
Wyróżnieni Odznaką „Strażak Wzorowy”  zostali:
Dh Magdalena Gajewska, Dh Mateusz Kijak, Dh Mirosław Kuzian

L.p. Okres – lata urzędowania Nazwisko i imię Prezesa Nazwisko i imię Naczelnika

1 1893 – 1911 Niemczyk Józef Kuzianik Teofil
2 1911 – 1918 Czaja Franciszek Kuzianik Teofil
3 1919 – 1939 Florian Roman Kędzior Michał
4 1939 – 1945 Pietrzkiewicz Franciszek Kędzior Kazimierz
5 1945 – 1956 Kędzior Kazimierz Kędzior Michał
6 1956 – 1966 Macuga Tadeusz Kuzianik Stanisław
7 1966 – 1978 Kuzianik Stanisław Kuzian Stanisław
8 1978 – 1985 Okarma Tadeusz Kuzianik Stanisaw

Bielawski Jan 1981 – Kruczkiewicz Tadeusz
9 1985 – 1996 Niemczyk Józef Kruczkiewicz Tadeusz
10 1996 – 2001 Gajewski Franciszek Kuzian Adam
11 2001 – 2006 Adamski Eugeniusz Gajewski Jan
12 2006 – 2015 Gajewski Franciszek Szurlej Krzysztof
13 2016 – 2018 Magdalena Gajewska Szurlej Krzysztof
14 2019 – nadal Trelewicz Paweł Szurlej Krzysztof
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Odznaki Za Wysługę Lat otrzymali
GajewskI Franciszek „45”
Janusz Kozimor „45”
Marian Dracz „45”
Wojciech Kurpiel „40”
Marcin Ciupka „35”
Zbigniew Ciupka „20”

Nie obyło się również bez złożenia gratulacji naszej drużynie, która w czerwcu 2019 r. w Gminnych Zawo-
dach Sportowo – Pożarniczych zajęła roku I miejsce. Obecnie nasi liderzy przygotowują się do zawodów powia-
towych. Mam nadzieję, iż tak prężna jednostka pozostanie z nami na kolejne stulecia, strzegąc bezpieczeństwa
naszych mieszkańców. Ale przede wszystkim zawdzięczamy to naszym wspaniałym druhnom i druhom, którzy od
ponad 125 lat mogą być przykładem zarówno dla cywilnych mieszkańców naszej miejscowości jak i dla okolicz-
nych jednostek, stojąc na straży bezpieczeństwa obywateli naszej małej ojczyzny. Za co z tego miejsca wszystkim
Wam serdecznie dziękuję.

Nie mniej ciekawa jest historia naszej orkiestry, którą pozwolę sobie przytoczyć:

Naród żyje, dopóki żyje jego język i kultura… - to
hasło przyświecało światłym zarszynianom, kiedy jesz-
cze w czasie niewoli narodowej, w roku 1909 podjęli
starania zmierzające do ożywienia życia kulturalnego
w ich miejscowości. Symbolem polskiej kultury miała
być orkiestra dęta, którą powołali do istnienia: Karol
Burczyk, Nikodem Dracz, Józef Niemczyk i Roman
Kruczkiewicz.  Początkowo mieli oni do dyspozycji parę
czyneli, mały i duży bęben, oraz kilka instrumentów bla-
szanych i drewnianych. Mimo wielu trudności związa-
nych z werbowaniem nowych członków i wyposażeniem
zespołu w odpowiednie instrumenty, orkiestra po raz
pierwszy wystąpiła publicznie w Sanoku, podczas uro-
czystości obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem
w 1910 roku.

Rys historyczny Orkiestry Dętej „Lutnia”.

O reaktywowaniu orkiestry pomyślano dopiero kil-
ka lat po wojnie, w wolnej już Polsce. Dopełnione zo-
stały również wszelkie formalności  prawne – orkiestra
przyjęła oficjalną nazwę Towarzystwo Dętej Orkiestry
Lutnia. Wkrótce, bo 21 marca 1925 roku, został opra-
cowany i zatwierdzony reskryptem Województwa
Lwowskiego Statut Towarzystwa.

Zasłużona sława „Lutni” sięgała daleko poza gra-
nice Zarszyna. W 1968 roku wzięła ona udział w Ogól-
nopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych. W dowód uzna-
nia zapraszano zarszyńskich orkiestrantów na gościnne
występy do okolicznych  miejscowości , m.in. do Sano-
ka, Jasła, a dużym wyróżnieniem dla orkiestry było za-
kwalifikowanie Bronisława Bajgra na ogólnopolskie
szkolenie członków Orkiestr Dętych do Warszawy.
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W roku 2002 ze względu na obowiązujące przepisy
prawne Zarząd – po konsultacji z członkami Lutni -
wyraził zgodę na włączenie orkiestry w struktury OSP
w Zarszynie.

W porozumieniu z Urzędem Gminy, który udzielił
wsparcia finansowego, w lutym 2003 r. Lutnia rozpo-
częła prowadzenie nauki gry na instrumentach dla miej-
scowej młodzieży. Po przesłuchaniu kandydatów wyło-
niono grupę 38 chłopców i dziewcząt, którzy pod kie-
runkiem Jacka Gierlacha z Klimkówki zgłębiali arkana
sztuki muzycznej. Po dziesięciu miesiącach nauki po-
została 12-osobowa grupa młodzieży, która opanowała
sztukę gry na instrumencie w stopniu umożliwiającym
wspólne występy z dorosłymi członkami orkiestry.
Zwiększyła się również liczba instrumentów pozostają-
cych do dyspozycji Lutni. Dzięki wsparciu zastępcy
wójta Gminy Zarszyn, Pana Zbigniewa Deca, Miejski
Dom Kultury w Sanoku przekazał zarszyńskim orkie-
strantom 27 instrumentów dętych. Członkowie orkie-
stry zmienili również umundurowanie.

W roku 2004 zarszyńska Lutnia obchodziła piękną
uroczystość: 80-tą rocznicę swojego istnienia i  działal-
ności. Z tej okazji jej członkowie otrzymali podzięko-
wania, dyplomy i życzenia, aby tak prężna orkiestra, jaką
jest Lutnia działała nadal, przynosiła chlubę gminie,
powiatowi, a nawet rozszerzała ją poza granicę woje-
wództwa, zapisując świetne karty historii tego regionu.

Od połowy 2004 r. orkiestra grała pod batutą Grze-
gorza Mroczkowskiego, który przejął pracę nad szko-
leniem i nauką gry na instrumentach dętych dzieci i mło-
dzieży, zastępując na tym miejscu dotychczasowego ka-
pelmistrza, Jacka Gierlacha. Jednym z najbardziej
spektakularnych wydarzeń w historii orkiestry było zdo-
bycie I miejsca w VI Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr Dętych – Polichna 2008. „Lutnia” pokonała w nim
pięć innych orkiestr z województwa lubelskiego i jedną
z podkarpackiego.

Z okazji zbliżającej się 85. rocznicy istnienia „Lut-
ni”, jej członkowie, parafianie oraz ksiądz proboszcz An-
toni Obłoza udali się z pielgrzymką na Jasną Górę, by
tam podziękować za wszystkie lata istnienia orkiestry,
ofiarować ją Matce Bożej oraz prosić o pomyślność
w przyszłych latach.

W kwietniu 2009 r. w ramach programu Leader
powstała grupa mażoretek „Magia”, która towarzyszy
występom „Lutni”. Opiekę nad trzynastoma dziewczy-
nami sprawuje Pani Elżbieta Matuszek.

21 czerwca 2009 roku nasi muzycy odnieśli kolej-
ny sukces, biorąc udział w VI Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych Straży Pożarnych w Iwoniczu
Zdroju. Wraz z sześcioma innymi orkiestrami zostali wy-
różnieni i otrzymali nominację do udziału w XXI Prze-
glądzie Orkiestr Dętych OSP w Krynicy Zdroju.

W 2014 roku orkiestra obchodziła 90-lecie istnie-
nia, a kolejne lata były okresem wytężonej pracy dla
członków orkiestry. W roku 2016 i 2018 Orkiestra brała
udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
w Puławach koło Lublina.

W roku 2017 powstają następne dwie grupy mło-
dych mażoretek, nad którymi opiekę sprawuje pani Ka-
tarzyna Kuliga i Aleksandra Fejdasz.

W 2016 roku następuje zmiana kapelmistrza. Po
Grzegorzu Mroczkowskim buławę przejmuje Mateusz
Podulka, a następnie od roku 2018 orkiestrę prowadzi
kapelmistrz Artur Gadzała.

Orkiestra  bierze czynny udział we wszystkich im-
prezach na terenie gminy Zarszyn i poza jej granicami.
Wszystkie sukcesy, jak i rozwój „Lutni” możliwy był
poprzez osobiste zaangażowanie prezesa, kapelmi-
strzów i innych członków orkiestry. Dzięki funduszom
pozyskiwanym przez orkiestrę od sponsorów i urzędu
Gminy, możliwe są naprawy oraz zakup  nowych in-
strumentów i wyposażenie orkiestry.

Za udział w różnych koncertach i imprezach oko-
licznościowych, orkiestra zgromadziła i nadal groma-
dzi piękne puchary, dyplomy, statuetki i listy gratulacyj-
ne, jest bardzo ceniona i popularna wśród lokalnej spo-
łeczności.

 Mateusz Gajewski



8   G³os Zarszyna

Pierwsza orkiestra dęta powstała w Zarszynie
w 1909 roku. Jej członkowie spotykali się na próbach
i przygotowywali do występów. Orkiestra nie miała na-
zwy i nie była nigdzie oficjalnie zarejestrowana. Liczy-
ła się pasja muzyczna jej członków i pragnienie, by
muzyką uświetnić lokalne imprezy. Założycielami
i pierwszymi instrumentalistami byli:

Bolesław Porawski
Bolesław Dracz
Wacław Dracz
Bolesław Teśniarz
Stanisław Florian
Roman Pietrzkiewicz
Antoni Michalski
Władysław Doszlik
Franciszek Florian
Bronisław Kuzianik
Bronisław Kuzianik – późniejszy kapelmistrz
Kapelmistrzem był Pan Doszlik, ojciec Władysła-

wa, z pochodzenia Czech.
Prezesem orkiestry został Józef Czaja, a do jej po-

wstania walnie przyczynił się też Nikodem Dracz –

„Jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a”
Kiedy orkiestra dęta maszeruje, to nogi same niosą. Serce mocniej bije, nogi wybijają rytm, a ręce

same składają się do oklasków. Tak było niedawno na stadionie w Posadzie Zarszyńskiej i tak było ponad
100 lat temu, kiedy grupka zapaleńców, muzykantów z Zarszyna i okolicy postanowiła założyć orkiestrę.

działacz społeczny, któremu Zarszyn wiele zawdzięcza.
Ta pierwsza orkiestra dęta uświetniła m.in. obcho-

dy 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Niestety wybuch
pierwszej wojny światowej przerwał działalność orkie-
stry. Wielu jej członków brało udział w walkach po stro-
nie austriackiej. Instrumenty ukryte na strychu kościoła
parafialnego w Zarszynie uległy w znacznej części znisz-
czeniu, kiedy dach świątyni ucierpiał w czasie działań
wojennych. I znów trzeba było zaczynać od początku…

Po wojnie grupa zapalonych społeczników rozpo-
częła zbiórkę funduszy na zakup instrumentów. Orga-
nizowano zabawy, festyny, a dochód przeznaczano rów-
nież na ten cel. W 1924 roku udało się zakupić instru-
menty, a rok później oficjalnie zarejestrowano Towarzy-
stwo Dętej Orkiestry „Lutnia” w Zarszynie. Po dwóch
latach batutę objął Bronisław Kuzianik, który od 19. roku
życia związany był z orkiestrami dętymi.

Zaczynał w Orkiestrze Fabrycznej działającej przy
Fabryce Wagonów w Sanoku /późniejszy AUTOSAN/.
Potem w wieku 21 lat trafił do wojska austriackiego.
Kiedy obowiązkowe trzyletnie szkolenie już się kończyło
i powrót do domu był coraz bliższy, wybuchła I wojna
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światowa.  Bronisław Kuzianik, żołnierz I Pułku Pie-
choty, poszedł na front. Został ranny w bitwie pod Ko-
narami. Leżał nieprzytomny i zaliczono go do zabitych
na polu bitwy. Taką informację otrzymała też rodzina.
Potem jednak w gazecie zamieszczono sprostowanie
i po żałobie przyszła ogromna radość! Kiedy Bronisław
Kuzianik wyzdrowiał, został wraz z pułkiem skierowa-
ny na pomoc Symonowi Petlurze, sojusznikowi Piłsud-
skiego, który był ukraińskim atamanem, przywódcą
Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

25 kwietnia 1920 r. połączone siły Polski i Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej, przewodzonej przez Petlurę,
ruszyły wówczas na Kijów, odbierając go niemal bez
walki Armii Czerwonej. Wyprawa załamała się jednak
wskutek kontrofensywy wojsk bolszewickich i niewiel-
kiego poparcia ze strony samych Ukraińców. Bronisław
Kuzianik wraz z innymi żołnierzami dostał się do nie-
woli rosyjskiej i został zesłany na Sybir. Do miejsca ze-
słania jechali przez 3 miesiące. Na Uralu czekali na
dalszą podróż ponad miesiąc. Głód, zimno, choroby to
byli ich codzienni towarzysze, a oprócz tego szczury
i plaga wszy. Po przyjeździe na miejsce najpierw pra-
cowali przy wyrębie drzew w tajdze. W śniegu i przy
potężnym mrozie każdy ze skazańców musiał wyciąć
i przygotować do załadunku przydzieloną ilość drewna.
Katorżnicza praca nie dawała większych szans na prze-
życie, więc Bronisław z ulgą dowiedział się, że zostaje
przeniesiony do pracy w cukrowni. Praca też była cięż-
ka, ale nie tak wyniszczająca jak w tajdze. Było zdecy-

dowanie cieplej i więźniowie dostawali więcej jedze-
nia. Pewnego razu Rosjanie ogłosili, że tworzą orkie-
strę i szukają muzyków. I tak Bronisław Kuzianik stał
się członkiem orkiestry, która grała „na wiwat Rewolu-
cji Październikowej”. Udział w próbach i występach był
szansą na przeżycie. Był też odskocznią od ciężkiej pracy
i tęsknoty. Polscy zesłańcy codziennie marzyli o powro-
cie do kraju. Jeden z nich, kolega Bronisława, ułożył
piękną pieśń, którą wszyscy śpiewali:

Ty stolico naszej Polski
Warszawo miła
Żebyś mi się raz chociaż przyśniła.
Trzy lata cię już nie widziałem
Wojną wygnany
Za tobą tęsknię kraju kochany
...
A gdy będę ja swobodny piechotą wrócę
...
(A jak będę miał coś…?) najdroższego ku swej

ozdobie
Niech się tylko wojna skończy przywiozę Tobie.

Po powrocie w rodzinne strony Bronisław Kuzianik
został kapelmistrzem Orkiestry Dętej „Lutnia”
w Zarszynie, którą kierował od 1927 do 1964 roku
z przerwą spowodowaną działaniami II wojny światowej.

L.Z.
/w oparciu o opowieść

Bronisławy Zajączkowskiej/
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„Wianuszkowa impreza” odbyła się w słoneczną nie-
dzielę 23 czerwca w Zarszynie przy Gospodzie Karpac-
kiej. Miejsce pod altaną wypełniło się tańcem, muzyką
i dobrą zabawą. Podczas tego magicznego popołudnia
uczestnicy imprezy mogli spotkać zielarką z Bażanówki,
która wiedziała wszystko o łąkowych ziołach i polnych

„Wianki, wianeczki 2019” i nie tylko
kwiatach. Wszyscy zainteresowa-
ni wykonali samodzielnie pięknie
wianki, po uprzedniej instrukcji Pani
Lusi, która cierpliwie tłumaczyła spo-
sób ich wykonywania. Wszystkie uwite
wianki wykonane zostały z sercem i fantazją.

W czasie, gdy panie wiły wianki dzieci bawiły się
wesoło pod opieką animatorki Karoliny, która z głową
pełną pomysłów wymyślała nowe gry i zabawy. O oprawę
muzyczną zadbał zespół, który wystąpiły w repertuarze
znanych i lubianych utworów. Celem głównym imprezy
było popularyzowanie pieśni ludowych oraz lokalnych
i tradycyjnych zwyczaju wyplatania wianków. Tego typu
imprezy są żywym obrazem kultywowania i krzewienia
tradycji, zwyczajów i obrzędów, są doskonałą okazją do
promocji regionu. Imprezę można zaliczyć do udanych,
przy słonecznej pogodzie, dźwiękach muzyki, liczne gro-
no słuchaczy mogło wspominać uroki dziecinnych lat.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020. 

W ramach realizacji małych grantów w obiektach
Gospody Karpackiej odbyły się ponadto warsztaty:

- malowanie „aniołów”
- koronkarstwo
- krywulki
- filcowanie.

Chętnych do udziału jest zawsze więcej niż wynoszą
możliwości organizatorów. Zainteresowanych zapraszamy
do śledzenia ich stron internetowych.

                               Magdalena Bolanowska
-
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Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wokół Zarszyna pło-
nęły ogniska, a mieszkańcy gromadzili się wokół nich
i śpiewali. Ta wyglądały Sobótki – dawny, pogański jesz-
cze zwyczaj palenia ognisk, by odpędzić od wsi złe du-
chy, zapewnić urodzaj ale przede wszystkim spotkać się
i  wspólnie zabawić.

W nawiązaniu do tej tradycji 22 czerwca 2019 r.
przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej Sołtys
Władysław Komański i Rada Sołecka wspólnie z Ko-
łem Gospodyń z Posady Zarszyńskiej przygotowali spo-
tkanie „Ognisko z piosenką biesiadną”.

 Zanim jednak wszyscy zebrali się wokół ognia,
dziecięca drużyna pożarnicza „Florki” dała wspaniały

SOBÓTKOWE SPOTKANIE W POSADZIE ZARSZYŃSKIEJ
popis umiejętności pożarniczych. Ubrani w piękne stra-
żackie mundury mali strażacy obojga płci zachwycili!!
Najpierw musztra, którą nie wszyscy wzięli na poważ-
nie, więc zgromadzeni widzowie też mieli sporo okazji
do uśmiechu. A potem gaszenie groźnego pożaru! Trze-
ba było rozwinąć dwie linie gaśnicze, z zapałem ugasić
samochód i „domek” a na dodatek ratować poszkodowa-
nego, który wymagał transportu na desce ortopedycznej.
Młodzi adepci sztuki pożarniczej byli bardzo przejęci
swoimi obowiązkami i starali się je wykonywać profesjo-
nalnie. Spoceni, mokrzy, z zapałem lali wodę, ratowali
rannego, pomagali sobie nawzajem. To nic, że zbunto-
wała się pompa i czekali na wodę, to nic, że „domek” to
niewielki namiocik – wszystkie wyćwiczone czynności
ratownicze mali druhowie wykonali na medal!! O czym
mogą też zaświadczyć dumni rodzice i dorośli strażacy,
którzy z poświęceniem towarzyszyli małym druhom pod-
czas popisów. A potem zapłonęło ognisko, które na szczę-
ście nie zostało ugaszone przez najmłodszych. Wokół
zebrali się mieszkańcy Posady i Zarszyna. Już po chwili
rozległy się dźwięki akordeonów, gitary i głośne śpiewy
zebranych. Organizatorzy zadbali o kiełbaski, a panie
z Koła Gospodyń o gorące napoje. Wspaniała, swojska
atmosfera wszystkim się udzieliła. Był czas na rozmowy
i uśmiech, na życzliwość i przypominanie najpopularniej-
szych biesiadnych piosenek. Było radośnie, wspólne śpie-
wy integrowały zebranych przy ognisku a kiełbaski sma-
kowały jak nigdzie indziej.

Wspaniała zabawa i niezapomniane spotkanie –
mamy nadzieję, że ta impreza na stałe wpisze się w ka-
lendarz nowego sołtysa Posady Zarszyńskiej.

L.Z.
 

NAJSTARSZE NARZĘDZIE ROLNICZE – SIERP
W historii rolnictwa sierp uchodzi za jedno z najstarszych narzędzi rolniczych. Korzystano z niego podobno

już około 10 tysięcy lat p.n.e. To pranarzędzie używano do wycinki dziko rosnących, a później uprawianych roślin
oraz  znanych już zbóż. W rolnictwie świata sierp jest dobrze znany, spotykany w gospodarstwach wszystkich
państw, niezależnie od miejsca położenia na globie.

Sierp wykorzystywany jest do ręcznych prac w rolnictwie, podobnie jak motyka, grabki, widły, łopata, kosa czy
siekiera. Ewolucja sierpa pod względem rodzaju materiału zaczyna się od krzemienia, poprzez drewno, mosiądz, żelazo
i na koniec stal. Sierp, jak wiadomo, jest narzędziem jednoczęściowym. Kto go nie pamięta?
Elipsoidalny kształt, „ząbkowany” w metalu od wewnętrznej strony i z przymocowanym uchwy-
tem, z reguły z drewna. Wytrzymuje w użytkowaniu wiele lat. Sierp jest narzędziem niebezpiecz-
nym, na równi z kosą, bowiem znalazł też swoje miejsce jako broń wojskowa. Po wydłużeniu
uchwytu nazwano sierp „bronią drzewcową”. Stosowano ją od XV do XVII wieku przez zachod-
nioeuropejską piechotę. Kosa w użyciu Polaków zyskała sławę jako broń kosynierów.

Na świecie sierpy  wykonywano z różnych materiałów. W starożytności odzyskane rogi zwie-
rzęce uzupełniano przyklejanymi wiórami krzemiennymi i wykorzystywano taki pierwowzór sier-
pa do cięcia roślin. Wykorzystywano też dolne szczęki końskie lub bydlęce, w których zęby wymie-
niano na płytki krzemowe. W Babilonie używano sierpów z wypalanej gliny. Rogowe sierpy, o których mowa odnajdywano
też na terenie środkowej Europy. Przez lata sierp miał niezwykły szacunek, był symbolem rolnictwa oraz atrybutem bóstw
mitycznych, miedzy innymi Demeter i Saturna.

W wieku XX narzędzia ręcznej pracy stopniowo były wycofywane. Wszystkie sierpy, kosy, motyki itp. stopniowo
zastąpiły maszyny: kombajny, traktory, kosiarki i dziesiątki innego sprzętu, o jakim starszym pokoleniom nie śniło się.
Rolnictwo stało się nowoczesne i  zmechanizowane, a tylko  niektórzy resztkami „eksponatów” pieszczą swoje ogródki
i działki, wejścia do domów  i ogrodzenia.

                                                                                               Ryszard Stączek
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Tak śpiewały bohaterki wielkiej uroczystości, która
miała miejsce 1 czerwca w Domu Kultury w Posadzie
Zarszyńskiej. Siedemdziesiąt lat działalności Koła, to
piękny jubileusz, który należało uczcić i przypomnieć,
że wiele działań na terenie sołectwa czy gminy jest za-
sługą członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Posady
Zarszyńskiej. Śpiewały one tak:

Przecież to kamienne gody
Kobiety dzisiaj świętują
A więc z bukietami goście
Wkoło im gratulują.

Na specjalne zaproszenie pań z KGW zaświeciło
słoneczko w tę pamiętną, popołudniową sobotę (do tego
dnia deszcz lał bez przerwy).

Punktualnie o godz. 15.00 przewodnicząca KGW
Bogumiła Głuszyk otworzyła uroczystość. Przywitała ser-
decznie wszystkich gości, a było ich bez mała 140. Wśród
zaproszonych byli włodarze gminy, radni, reprezentanci
stowarzyszenia „Mam chęć” i stowarzyszenia Społecz-
no – Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn, sołtysi, przed-
stawicielki ościennych kół, ksiądz proboszcz, członkinie
– seniorki, przedstawiciele ODR – u oraz innych instytu-
cji związanych z działalnością kół na Podkarpaciu.

70– LECIE KGW W POSADZIE ZARSZYŃSKIEJ

Gdy się świat próbował kręcić
Babę coś zaczęło nęcić
Pomysł za pomysłem latał
Lecz los ciągle figle płatał
Ale baby się uwzięły
I działalność rozpoczęły
Organizacja powstała
I do dzisiaj tak przetrwała.

Siedemdziesięcioletnią działalność koła przedsta-
wiono w pięknej prezentacji multimedialnej. Wśród wy-
mienionych działań były wystawy świąteczne, budowa
kapliczki w Posadzie Zarszyńskiej, występy zespołu
Rekruty i wiele, wiele innych akcji. Trzeba nadmienić,
iż KGW z Posady jest w posiadaniu wielu archiwal-
nych i współczesnych zdjęć dokumentujących ich pracę
na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.

Miłym punktem programu było wręczenie listów
gratulacyjnych seniorkom - kobietom, które po latach
działalności w KGW, odeszły na zasłużoną emeryturę:
Marii Foltasz, Helenie Gawereckiej, Otylii Rysz, Zofii
Dereń i Helenie Komańskiej. Czerwone róże i listy gra-
tulacyjne  wręczała seniorkom wójt Gminy Zarszyn
Magdalena Gajewska oraz kierownik biura powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Jan Miglewicz.

I wreszcie przyszedł czas na występy, na które
wszyscy z nieukrywanym zniecierpliwieniem czekali
(ptaszki ćwierkały, że panie przygotowywały się do tego
wystąpienia solidnie).

Były więc piękne piosenki, inscenizacje i wiersze.
Furorę zrobił Władysław Komański, sołtys z Posady Za-
rszyńskiej, który odegrał rolę leniwego męża. Jego żona
/w tej roli Maria Nowak/ chyba na skutek panującej
w domu nudy, uciekała każdego wieczora gdzieś w nie-
znane (on baluje, a ja się marnuję – konstatowała aktor-
ka). Prawda wyszła na jaw, kiedy okazało się, że paniusia
wstąpiła w szeregi  koła gospodyń wiejskich. Precz z chło-
pami! Koło Gospodyń Wiejskich zakładamy! Razem po-
działamy. Będziemy chodzić na babskie zebrania, szyć,
tańcować do białego rana! – tak wyrecytowała żona, szczę-
śliwa, że nie tylko mąż ma „wychodne”, ale i ona znalazła
wreszcie poligon aktywności dla siebie – Koło Gospodyń

Wiejskich w Posadzie Zarszyńskiej.
Kobiety odegrały również cieka-

we scenki, w których przypomniały
iluż to różnych zadań się podejmowa-
ły przez ostatnie lata. A były to: wy-
cieczki  (też i te do gorących źródeł),
organizowanie zabaw wiejskich,
udział w dożynkach, rozprowadzanie
kurcząt, spotkania z kosmetyczką, kur-
sy kroju, gotowania, aerobik. I choć
czasem siwiznę zdobi głowa, to jeste-
śmy wciąż gotowe śpiewać, tańczyć,
występować i biesiadę przygotować!
– tak podkreślały członkinie.

W swoim występie zaznaczyły, że
mimo, iż niektóre z nich są już bab-
ciami, to nie poddają się, bo życie na-
leży do nich. Śpiewały: Ech, mała,



G³os Zarszyna   13

poszalej, garściami bierz co chcesz, takie życie mała, takie jest.
Przyszedł czas gratulacji i podziękowań. Na scenie wy-

stępowali goście składając serdeczności pod adresem KGW
z Posady. Byli to między innymi: wójt Gminy Zarszyn, Mag-
dalena Gajewska wraz z przewodniczącym Rady Gminy Ja-
nuszem Koniecznym, pan Andrzej Betlej reprezentujący Pod-
karpacki Oddział Doradztwa  Rolniczego, przewodnicząca
Gminnej Rady KGW w Zarszynie, pani Kazimiera Haniak,
(która podkreśliła, że  przez lata była bardzo mocno związana
z KGW z Posady Zarszyńskiej, mimo, iż jest mieszkanką Dłu-
giego), przedstawiciele i przedstawicielki zaprzyjaźnionych kół,
prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Jaśle, pan Roman Piłat, przewodni-
cząca Regionalnej Rady KGW, pani Irena Soboń. Ta część była
bardzo miła i wzruszająca dla członkiń koła. Padło wiele wiel-
kich i pokrzepiających słów pod adresem KGW z Posady
Zarszyńskiej.

Gdy minęła już część oficjalna, KGW zachwyciło wszyst-
kich obecnych! Na salę wjechały dania, jakich najlepsze re-
stauracje by się nie powstydziły: paszteciki z barszczem, mię-

ciutki schab (że tylko palce lizać!), surów-
ka z buraka ćwikłowego (i nie tylko),
pyszny kompot, a na deser tort czekola-
dowy („niebo w gębie”). Kto nie pojadł,
mógł dołożyć innymi smakołykami. A były
to pierogi, galaretki, sałatki, napoje. Wje-
chał również ogromny tort, prawie jak we-
selny, który wielkością olśnił zebranych.

Uwagę gości przykuła również pięk-
nie udekorowana scena. Przyozdobiono ją
wiosennymi kwiatami, takimi jakby pro-
sto z naszych, wiejskich ogródków. A były
to: narcyzy, bzy, malwy i  żonkile. A gdy
już tak się ciepło zrobiło, żołądki były na-
pełnione, ludzie ze sobą wszczęli rozmo-
wy. Okazywali sobie przy tym sobie wie-
le serdeczności, życzliwości i sympatii.

Wtedy, przy wtórze profesjonalnego zespołu, na
scenie wystąpili sołtysi, którzy szarmancko po-
prosili partnerki do tańca i porwali je w rytm gra-
nych pieśni biesiadnych. Cała sala….

PS
Co było dalej, nie wiem, bo cichutko

wyszłam. Ale wieść gminna niosła, że koło
z Posady sprawiło, że ludzie bawili się
świetnie a i do domu nikomu śpieszno nie
było. Mówili też, że się członkinie napra-
cowały, oj, i to bardzo! Ale warto było!
Czekamy na następny jubileusz!

                                                                                                                                       M.K.

 (fot.ze zb. Stowarzyszenie „Inicjatywa”)
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Spichlerz dworski (z przełomu XIX i XX w.) był
niegdyś majątkiem księcia Adama Czartoryskiego, a do
1939 roku dwór dzierżawił Jerzy Myczkowski. W cza-
sie wojny zarządzał nim dr Oskar Schmidt. Od 1944
roku użytkowany był przez Spółdzielnię „Samopomoc
chłopska” w Zarszynie służąc jako magazyn pasz i zbóż.
W 1955 roku został przejęty przez miejscowy SKR,
natomiast w 2005 roku stał się własnością prywatną.
Początkiem 2016 roku jego właścicielem została Gmi-
na Besko. Przejęty budynek był w złym stanie technicz-
nym. W tym samym roku powstał pomysł utworzenia
w nim Beskiego Centrum Dziedzictwa. W 2017 roku
na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przez wiele lat
pusty i zdewastowany spichlerz. Obecnie służy miesz-
kańcom i odwiedzającym nas gościom jako Beskie Cen-
trum Dziedzictwa. To obiekt paramuzealny, gdzie wy-
dzielone w ekspozycji strefy tematyczne układają się
w jedną całość.  Na początek zwiedzający może sko-
rzystać z kiosku interaktywnego oferującego wirtualny
spacer po lokalnych atrakcjach turystycznych. Dalej
w strefie poświęconej rzece Wisłok można znaleźć wiele
informacji nt. geologii i przyrody regionu. Znajduje się
tutaj ciekawa ekspozycja skał, minerałów i skamielin.
Każdy odwiedzający Beskie Centrum Dziedzictwa może
dotknąć „na szczęście” ukrytą wśród eksponatów stopę
mamuta. Wystawa w tym miejscu daje również możli-
wość „przejażdżki” Wehikułem Czasu. Obserwator
przesuwając się po osi czasu od powstania świata, do-
wiaduje się, w jakim otoczeniu znajdowały się obszary
Beska. Następnie rozpoczynamy wycieczkę po kartach
historii Beska. Rozpoczyna się ona od wędrówki ludów
i początków osadnictwa na tym terenie. Kolejne stoisko
poświęcone jest wzmiankom historycznym dotyczącym
wsi między X a XVIII wiekiem. Następnie zwiedzają-
cy zapoznaje się z życiem wsi pod zaborami i tym jak

BESKIE CENTRUM DZIEDZICTWA
się ono zmieniało, aż do czasów II Wojny Światowej.
W typowej zagrodzie wiejskiej widzimy „ożywioną” pre-
zentację „z życia galicyjskiej chaty” czyli m.in. wyra-
bianie masła, zaplatanie powrozów i inne. Co ważne,
można dotknąć przedmiotów codziennego użytku, oraz
obejrzeć animacje filmowe prac w gospodarstwie np.
koszenie zboża, omłoty, wyrabianie masła, międlenie lnu
itp. W tym miejscu wystawa pokazuje również trudne
losy chłopstwa i panującą wśród mieszkańców wsi
wszechobecną biedę. Udostępnione w tym miejscu zwie-
dzającym „magiczne lustro” daje możliwość zrobienia
sobie stylizowanego pamiątkowego zdjęcia. Ważnym ele-
mentem wystawy jest również część ekspozycji poświę-
cona współistnieniu na ziemi beskiej dwóch kultur i dwóch
religii. W tej części położono szczególny nacisk na poka-
zanie rozwoju miejscowości w II poł. XIX oraz począt-
kach XX wieku na tle przemian społeczno-politycznych.
Wystawa nie unika tematów trudnych i kontrowersyjnych.
Widz może się zapoznać z tragicznymi epizodami histo-
rii wsi, które miały miejsce podczas II wojny światowej.
Są to m.in. krwawy dzień 10 września 1939 r. i śmierć
z rąk Niemców 22 mieszkańców, mordercza praca więź-
niów - głównie żydowskich - w beskich kamieniołomach
i egzekucja ukraińskiego księdza.

Dla bardziej „dociekliwych” i cierpliwych muzeum
oferuje pokaz filmowy 3D, który podsumowuje całość
ekspozycji.

Beskie Centrum Dziedzictwa ma dla zwiedzających
również specjalną ofertę. Jest to stała wystawa maszyn
rolniczych, która istnieje i dynamicznie się rozwija dzięki
ścisłej współpracy samorządu ze stowarzyszeniem Sta-
ry Traktor Bieszczady.  W ramach tej części wystawy
członkowie stowarzyszenia eksponują unikatowe w skali
kraju egzemplarze ciągników rolniczych. Warto rów-
nież wspomnieć, że ta część wystawy wzbogacona jest
o wiele informacji dotyczących życia mieszkańców re-
gionu w okresie PRL-u. Stylizowane wydruki i tablice

informacyjne przenoszą zwiedzających
w czasie i opowiadają o powojennym
zwrocie w rozwoju wsi.

Koncepcja wystawy nie byłaby
pełna bez części poświęconej czasom
współczesnym. Przedstawia ona walo-
ry wsi i lokalne przedsięwzięcia. Dyna-
miki ekspozycji nadaje „Kapsuła czasu”.
Zwiedzający mają możliwość wrzuce-
nia do niej swoich współczesnych zdjęć
z ulubionych zakątków Beska i okolic
wraz z notatką lub listem dedykowanym
dla przyszłych pokoleń. Kapsuła po 20
latach zostanie otworzona, a mieszkań-
cy będą mogli przekonać się jak się
zmienili i jak zmieniła się otaczająca ich
rzeczywistość.

Czynności gospodarskie, replika stroju
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Podsumowując zrealizowany projekt wpłynął na
podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu, zwięk-
szenie dostępności do dóbr kultury oraz rozwój oferty
kulturalno – edukacyjnej dla osób korzystających z za-
sobów Centrum. Ponadto zmiana funkcjonalności sta-
rego zdewastowanego spichlerza pozwoliła uratować
zabytkowy obiekt przed całkowitą degradacją i znisz-
czeniem. Umieszczone w Centrum Dziedzictwa eks-
pozycje mają wyjątkowe znaczenie dla lokalnej społecz-
ności. Pozwalają one osobom starszym przypomnieć
sobie jak wyglądało życie na wsi jeszcze niespełna 30
lat temu i wcześniej, natomiast młodzi ludzie mogą po-
znać swoje korzenie oraz zobaczyć w jakiej rzeczywi-
stości ich przodkowie, a zwłaszcza dziadkowie i rodzi-
ce się wychowywali i kształtowali. Obecnie wokół Cen-
trum koncentruje się również działalność miłośników
geologii i zabytkowych pojazdów. W 2019 roku po raz
pierwszy zorganizowano zjazd zabytkowych pojazdów

Dawna chata Wystawa traktorów

w którym wzięli udział pasjonaci z całego kraju. Z kolei
„geolodzy” zorganizowali w Centrum wystawę skamie-
niałości połączone z seminarium naukowym prowadzo-
nym przez profesora z PAN. W trakcie sympozjum po
raz pierwszy zaprezentowano unikatowy, odkryty przez
mieszkańca Beska okaz szczątków ptaka sprzed 30 mi-
lionów lat.

Ten piękny projekt nie powstałby bez środków unij-
nych, dofinansowanie dla projektu w ramach RPO wy-
niosło 1 316 065,38 zł, z kolei całkowita wartość pro-
jektu to 2 044 148,16 zł.

Beskie Centrum Dziedzictwa dla zwiedzających
dostępne jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca,
w godz. 16:00-20:00. W pozostałe dni po konsulta-
cji z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury
w Besku (tel. 13 46 01 292).

Serdecznie zapraszamy.

Mieszkańcy związani z kolejnictwem w Zarszynie pa-
miętają czasy świetności obiektu, wspominając czym była
kolej dla mieszkańców całej okolicy (Jaćmierz, Odrzecho-
wa, Posada Zarszyńska, itd.). Realizacja grantu miała zna-
czenie dla zachowania pamięci o czasach świetności i roz-
woju kolei, kultywowania tradycji, przekazywania wspo-
mnień, które dla naszych mieszkańców są wciąż żywe.

W odpowiedzi na obserwowany niewykorzystany
potencjał, postępującą dewastację miejsc, obiektów, które
pełniły niegdyś istotną rolę w życiu mieszkańców
Zarszyna i okolicznych wsi od września 2018 r. do czerw-
ca 2019 r. realizowany był grant pn. Rewitalizacja wie-
ży ciśnień w Zarszynie współfinansowany ze środków

Kolejowa wieża ciśnień w Zarszynie zyskała drugie życie
Wieża ciśnień przy stacji kolejowej w Zarszynie miała za zadanie zapewnić zasilenie w wodę parowo-

zom. Lata świetności obiektu minęły wraz z końcem kolei parowej. Obecnie nie można wykorzystać jej
pierwotnej funkcji. Rozwój kolejnictwa sprawił, że obiekt przestał być potrzebny. Wieża ciśnień w Zarszy-
nie jest charakterystycznym elementem miejscowości skrywającym nieznane walory kulturowo-historyczne.
Udostępnienie jej do zwiedzania mieszkańcom i turystom, jako atrakcja, sprzyjać będzie rozwojowi ruchu
turystycznego obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”.

Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach grantu zostały wykonane prace remonto-
we, modernizacyjne  obiektu  w celu przystosowania do
pełnienia funkcji atrakcji turystycznej i kulturalnej. Za-
kres prac obejmował rewitalizację dachu, ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych oraz zakup wyposażenia: antyram,
oświetlenia, nagłośnienia, itp. Obiekt dostosowano w celu
niekomercyjnego i ogólnodostępnego zwiedzania jako
atrakcji kulturowej, turystycznej miejscowości Zarszyn.

Anna Szałankiewicz

Na podstawie informacji UG z Beska
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Czasy już się uspokoiły i większość z nas oddała ka-
rabiny i mundury w swoich jednostkach. Trzeba było sta-
nąć z kielnią na murze i kłaść cegły. Inni szli z toporami,
piłami za pracą nieraz bardzo daleko. Myśmy zaczęli pra-
cować przy remontach w klasztorze w Starej Wsi. Wzięli-
śmy „naczynia do rupcoków” i do dnia przez Buczynę
znaną nam drogą, doszliśmy do klasztoru. Brat furtian
zaprowadził nas do zakonnika, który z nami ustalał gdzie
i kiedy i co mamy robić. Ważne też było to, że zapewniano
nam noclegi i wyżywienie. Nocować nam przyszło w jed-
nej z piwnic na grubo rozścielonej słomie. Przy obiedzie
poznaliśmy jeszcze drugiego zakonnika „starowinkę”, który
ciekawy świata wypytywał nas o wszystko co się działo
poza murami klasztoru. Ja opowiadałem mu o wojnie na
której byłem prawie 7 lat a sąsiad opowiadał o Ameryce,
z której niedawno przyjechał. Okazało się, że nasz ojczu-
lek- bo tak żeśmy go między sobą nazywali- też był woj-
skowym. Ja służyłem w piechocie, a on był kawalerzystą.
Moja jednostka stała w Madziarsku a jego gdzieś w pobli-
żu Włoch. Polubił nas i jak rano gdzieś tam szedł, to za-
wsze zachodził do nas i co dnia życzył nam: Szczęść wam
Boże panowie majstrowie! Ja byłem zawsze mniej wyga-
dany ale za to sąsiad takim samym śpiewnym głosem od-
powiadał: Daj Panie Boże i Wam Ojcze! Nieraz pytał się
nas jak nam się spało i jak kuchnia nam smakuje. Mówili-
śmy mu o tym, że w tej kuchni okres postu jakoś za długo
trwa. A on na to: przywykniecie panowie, przywykniecie.
I z uśmiechem odchodził. Jednej nocy- a spaliśmy razem
z pomocnikami- obudził nas stukot otwieranych drzwi. To
chyba była północ, a może już po północy, jak usłyszeli-
śmy jakiś śpiew, który niskim brzmieniem wdzierał się do
naszej piwnicy. Pomocnicy nasi wcześniej się pobudzili
i uciekli na pole. Na polu przytuleni do ściany czekali świtu.
Nas też to śpiewanie nastraszyło. Zaświeciliśmy świecz-
kę, którą trzymaliśmy w obtłuczonej flaszce. Po jakimś
czasie wszystko ucichło. Przeżyłem kilka lat na wojnie ale
chyba nigdy nie przeżyłem takiego lęku odbierającego czło-
wiekowi rozum. Przy tlącym się kawałku świeczki czeka-
liśmy świtu. Rano, nasz ojciec w przetartym habicie po-
witał nas szczerym uśmiechem i sakramentalnym: Szczęść
Panie Boże! Słysząc jego szczery głos zapytaliśmy o to
zdarzenie. Panowie, to żaden strach, myśmy w naszej ka-
plicy śpiewem i modlitwą witali Pana Boga naszego. Mo-
dliliśmy się również i za was. Uśmiechnął się jeszcze
i poszedł przed siebie. Pomocnicy podeszli do nas z wiel-
kim podziwem dla naszej odwagi. Myśmy zaczęli mówić
z wyrazem podniecenia- myśmy myśleli, że tam straszy,
bo w takich miejscach zawsze straszy. Przecież wiecie,
mówiliśmy do nich, że w zakonach co rano tak się  modlą.
Na to któryś z nich powiedział, ja już wolę cegłę nosić,
wyspać się i tam być, gdzie post jest krótszy. Któryś tam
powiedział, że dobrze by było żeby sobie na ubranie zaro-
bił i buty, bo tak do ślubu nie pójdzie. Myśmy cegły kładli
a oni w miedzczasie opowiadali nowinki ze swoich okolic.
Opowiadali o jednym z wesel, którego przebieg miał naro-
bić skandalu. A było to tak. Rodzice mając na uwadze
dobro swoich dzieci postanowili pożenić ich ze sobą.
Dziewczyna na początek głośno protestowała przeciwko
decyzji jej rodziców, ale widząc, że w ten sposób nic nie

wskóra postanowiła problem ten rozwiązać sama. Zgod-
nie ze zwyczajem każdy z młodych do ślubu jechał osob-
nym wozem. Ona z druhnami na jednym, a pan młody ze
swoimi chłopakami na drugim wozie. Pomiędzy tymi or-
szakami musiało dojść do próby, który furman ma lepsze
konie. Konie przedtem przez parę dni były karmione
owsem, przeto do wszelkich prób były już gotowe. Fur-
mani ze swej flaszki nabrali odwagi, strzelili z batów
i wozy ruszyły. Reszta wozów nie brała udziału
w tej gonitwie. Wiadomym było, że pan młody musiał być
pierwszy przed kościołem- młodej nie pasowało być
pierwszą, bo co by ludzie na to powiedzieli. Tak też było
i w tym przypadku.  Wóz panny młodej na początku wy-
przedził  wóz młodego i przez chwilę prowadził w goni-
twie, ale potem konie lekko powstrzymywane przez woź-
nicę przestały się przejmować wynikiem gonitwy. Wóz
z panem młodym pognał w przód. Trzeba było przejechać
jeszcze przez las i za lasem już był widoczny kościół. Wozy
z resztą gości wlokły się z tyłu. Jak już byli w lesie młódka
poprosiła woźnicę aby zatrzymał się na chwilę. Wóz stanął
a ona zeskoczyła z wozu i pobiegła w zarośla. Furman na
początek żartował z młódki, ale potem zaniepokoił się
przedłużającą się jej nieobecnością. Idźcie która po nią,
bo ja muszę konie trzymać. Pozostałe wozy zaczęły do
nich dojeżdżać i żarty coraz częstsze było słychać,  dopó-
ki dziewczyny nie przyniosły welonu i sukni ślubnej. Jak
się później okazało ten wybrany przyjechał na koniu
w umówione miejsce i razem na tym koniu uciekli. I po
weselu. Ktoś, podobno, parę lat później spotkał ich w Rze-
szowie gdzie znaleźli pracę i tam też założyli rodzinę.
A gadanie o tym zdarzeniu było co roku powtarzane i lu-
dzie wcale się nie dziwili, że rodziny, które miały być po-
przez ślub połączone ze sobą pogniewały się na amen. Co-
dziennie jakieś opowiadanie docierało do nas - dla nas była
to nowość- a dla nich przypominanie sobie. Nieraz ich ko-
mentarze dziwiły nas. Wydawało się nam, że w naszej
okolicy ich rozumowania nie znalazłyby żadnego uzna-
nia. Byłoby napiętnowane, tak jak zły czyn. Podobno wiel-
kie uznanie u ich dziewcząt mieli chłopcy, którzy odsie-
dzieli jakieś wyroki, bo taki chłop podobno gwarantował
przyszłej rodzinie wszelką nienaruszalność.

Czas przy robocie powoli płynął. Pozostałą nam jesz-
cze wieżyczka do odnowienia. Cieśle w międzyczasie ro-
bili rusztowanie wokół niej i na tym odnowieniu miała się
nasza robota zakończyć. Nasz staruszek co rano prosił
Boga, aby dawał nam szczęście. Ta jego niezłomność
w powtarzaniu życzenia i jego starczy głos pod koniec
naszej pracy zaczął nas bawić. W odpowiadaniu na życze-
nia już i ja zacząłem go naśladować. Ale do czasu… kiedy
zeszliśmy z rusztowania, po zakończeniu roboty, ruszto-
wanie to rozsypało się na drobne części. Przechodzący obok
tego zdarzenia nasz staruszek tak skomentował ten przy-
padek: Chłopcy, to wyśmiewane przez was „Szczęcie Boże”
chroniło ciebie na wojnie, ciebie w Ameryce a was tu na
tej wieży. Będę modlił się za was, ale wy też czasem zmów-
cie za mnie pacierz.

Pamiętaliśmy o tym życzeniu. Mieliśmy też remonto-
wać willę w biskupich lasach, ale tam naprawdę co noc
coś śpiewało…

                                Stanisław Smolik, Bażanówka

 Szczęść Boże Panowie Majstrowie
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W rozmowach o wojnie przewijał się motyw żegna-
nia się z ojcowizną. Było ono proste. Ojciec przynosił żoł-
nierzowi zawiniątko z ziemią, dawał mu ją i kazał jej strzec.
Jemu garść ojcowizny przyniosła matka. Ludzie już żyta
wcześniejsze zaczynali kosić jak on i wielu innych dostało
karty mobilizacyjne. On ją dostał z rana a po obiedzie już
szedł drogą z Jaćmierza do Zarszyna, do pociągu. Wyda-
rzenia toczyły się tak szybko i było tyle niepokoju. Pamię-
tał o tym, że matka dał mu zawiniątko z chlebem, ale nie
wiedział dlaczego go nie zabrał. Za to parę razy spraw-
dzał czy ma zawiniątko z ziemią. Miał. I to go uspokajało.
Myśli chodziła mu po głowie bez żadnego ładu. Jedna
poprzez drugą domagała się odpowiedzi. Przypomniał so-
bie również to, o co go matka chyba z rok wcześniej pro-
siła. Mówiła mu: ożeń się, nie zostawiaj mnie samej. W jej
kościele też jest Bóg, taki sam jak i w naszym.  Już wtedy
gadano o wojnie. Że pójdę na wojnę byłem pewien i trochę
się tego bałem. Nie wiadomo co ze mną będzie ale najgor-
sze w tym wszystkim, to zostać kaleką. Ja pojadę, one
zostaną same. Czy będą w zgodzie żyć i czy będzie czekać
na mnie? Czy mogę wiązać jej świat? A może jednak trze-
ba było doprowadzić do tego, żeby ona zadecydowała co
z nami będzie. A teraz nawet na pożegnanie
nie było czasu. Potem był front. Potem była
niewola. I tam też trzeba było myśleć jak ją
przeżyć. Część naszych planowała pozostać
na zachodzie, nie wracać do domów. Ja wie-
działem, że jak się ta wojna skończy to ja mam
gdzie i po co wracać. Ciężko było przeżywać
każdy dzień podobny do następnego, czasem
ktoś przynosił jakieś plotki o tym, że Niem-
com się już tak nie wiedzie. I wtedy nadzieja
w nas rosła, ale te wiadomości pewnie były
puszczane w obieg po to, aby chęć do życia
powracała do nas. Potem te wiadomości na-
bierały dużego prawdopodobieństwa aż kie-
dyś „słowo stał się ciałem”. Po wojnie przy-
padkowo spotkał się z Ludwisią-  w pociągu,
w dzień targowy. Poznał ją od razu- mówili-
zwróciła się do niego- żeś zginął. A teraz wiem
, żeś zdrów. Chwała Panu Bogu, że cię strzegł.
– Dlaczego mówili żeś zginął? Dlaczego tak
mówili, to nie wiem. Wiem za to, że wielu
naszych Pan Bóg nie ustrzegł. Gdy to zrozu-
miałem poczułem się jakoś nieswojo. W od-
niesieniu do tych, których już nie ma. W dro-
dze powrotnej z Sanoka przyłączył się do
krewnej Ludwisi i od niej chciał się dowie-
dzieć czegoś więcej- tyś chodził do niej, bo
ona jest robotna, uczciwa, ładna. Ale nie mó-
wiłeś jej nic o waszej przyszłości, pewnie dla-
tego, że ona biedną jest. Nawet nie pożegna-
łeś się z nią. Myślisz, że ona chciała tego swo-
jego małżeństwa? A w mojej głowie wciąż po-
wracało jedno pytanie, dlaczego się tak to
wszystko potoczyło? Potem przyszło uspra-

Pożegnanie z ojcowizną
wiedliwianie się, że wojna, że na wojnie… Do dziś boję
się wojny, każdy się jej boi. Ale teraz trzeba żyć. To że
wróciłeś do domu, to było mądre i słuszne- tak niedawno
powiedziała mi moja żona. Ożeniłem się. Moja żona wy-
szła za mnie chyba z rozsądku, nasza decyzja o założeniu
rodziny była podjęta w oparciu o myśl, że we dwoje bę-
dzie nam łatwiej żyć. Ważne jest to, że moja żona szanuje
moją matkę i uśmiecha się do życia. Czy wie o mojej prze-
szłości? Wie. A dlaczego ma nie wiedzieć?  Nie raz roz-
mawiamy o naszej młodości. Wiemy jednak dobrze, co
jest teraz i co ma być jutro. Mojej matki już nie ma przy
nas, ale jak kończę pacierz to kończę go tak, jak mi ona
mówiła. Powtarzałem za nią: Panie Boże dopomóż mi rów-
nież w tym abym nie grzeszył i bym był uczciwy. Potem
dodawałem jeszcze swoje życzenie. Panie Boże spraw abym
był mądry. Matka słysząc to natychmiast reagowała: abyś
był mądry musisz się uczyć. Pan Bóg pisać, czytać i li-
czyć umie bo się sam nauczył. A żeby człowiek był szczę-
śliwy to co ma robić?  To pytanie postawiłem sobie za
późno. Matki już nie ma przy nas, a wojny do śmierci
będę się bał.

          Stanisław Smolik, Bażanówka
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Prawdopodobnie w każdej polskiej rodzinie znaleźć można
walczącego powstańca lub żołnierza broniącego niepodległości
Polski. W mojej rodzinie wspominamy brata mojej prababci,
żołnierza Wojska Polskiego, który brał udział w wojnie obronnej
przeciw niemieckiemu najeźdźcy we wrześniu 1939 roku.

Urodził się w 1908 roku w Samborze (obecnie miasto na
Ukrainie nad rzeką Dniestr, w obwodzie lwowskim, w rejonie
Samborskim). Był synem Piotra i Domiceli Dufratów. Wychowy-
wał się razem z dwójką rodzeństwa – Janiną Churawską zd. Du-
frat (moją prababcią) i Stanisławem Dufratem. Lucjan uczęszczał
razem ze swoim bratem Stanisławem do Państwowego Semina-
rium Nauczycielskiego Męskiego w Samborze (około 1926 roku),
ale prawdopodobnie w odróżnieniu od brata nie ukończył go (brat,
Stanisław został nauczycielem).

Lucjan Dufrat ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy
w Grodnie – była to szkoła wojskowa kształcącą kandydatów na
oficerów rezerwy. Do służby byli powoływani poborowi z cen-
zusem (absolwenci szkół średnich lub studiów). Służba trwała
rok i składała się z okresu nauki w szkole, podczas której żołnie-
rze posługiwali się tytułem szeregowego z cenzusem. Szkolenie
kończyło się egzaminem i absolwenci otrzymywali stopień ka-
prala i tytuł podchorążego (w wyjątkowych sytuacjach plutono-
wego podchorążego). Drugim okresem służby (już podchorąże-
go) była praktyka dowódcza w jednostce wojskowej. Po jej za-
kończeniu podchorąży był zwalniany do rezerwy. Stopień oficer-
ski uzyskiwał po odbyciu dodatkowych ćwiczeń.

Lucjan Dufrat został zmobilizowany 24 sierpnia 1939 roku
w szeregi 29 Dywizjonu Piechoty w Grodnie. 28 sierpnia odbyła
się przysięga dywizjonu. 29 i 30 sierpnia prowadzono ćwiczenia
zgrywające. Następnie dywizjon wymaszerował na stację
w Grodnie, gdzie załadował się na eszelony (nazwa wojskowej
jednostki transportowej, kolumny wozów, samochodów lub wa-
gonów kolejowych z zaopatrzeniem) i wyjechał w kierunku War-
szawy. 5 września prawdopodobnie w lesie koło miejscowości
Taraska zbombardowane zostały tabory pułkowe. W trakcie na-

Losy Polaków w czasie drugiej wojny światowej
na podstawie historii członka rodziny

Lucjan Dufrat

lotów został śmiertelnie ranny Lucjan Dufrat.
Lucjan Dufrat zginął w pierwszych dniach

wojny obronnej, podczas transportu z Grodna.
Spoczywa, jak wielu innych poległych na

cmentarzu w kwaterze wojennej na warszaw-
skich Powązkach.

Opracowała: Zuzanna Frank z Krakowa
(wnuczka Janiny Churawskiej

– siostry Lucjana i Stanisława Dufratów,
prawnuczka Domiceli i Piotra Dufratów)
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Legenda ta jest związana z Jać-
mierzem i Posadą Jaćmierską oraz
rodziną Grotowskich, właścicielami
folwarku. Dotyczy ona syna właści-
cieli, Zygmunta Grotowskiego, rot-
mistrza odbywającego wojskową
służbę w ułanach we Lwowie.  Po
uzyskaniu niezbędnego wieku, wy-
jechał on do Lwowa, gdzie ukończył
szkołę wojskową i dosłużył się stop-
nia rotmistrza /odpowiednika wojsk
piechoty – kapitan/.

Prowadził przy pomocy miej-
scowych chłopów hodowlę koni
i trzody chlewnej w Posadzie Jać-
mierskiej metodą „na wolnym po-
wietrzu”, to znaczy bez stajni i obór.
Konie sprzedawał wojsku do Prze-
myśla i Sanoka, a wcześniej je od-
powiednio szkolił. Wojsko, jak wia-
domo potrzebowało wówczas koni
pociągowych oraz „pod siodło”. Dla
wojska przeznaczano też trzodę
chlewną. Można wnioskować, że
gospodarstwo to dawało dochód
właścicielowi i miejscowym rolni-
kom. (Informacje  uzyskano od Jana
Kaznowskiego z  Przemyśla, potom-
ka patriotycznej rodziny Kaznow-
skich z Posady Jaćmierskiej).

Zygmunt Grotowski, rotmistrz,
zmarł niespodziewanie 19 grudnia
w 1899 roku we Lwowie. Był kawa-
lerem i zmarł w stosunkowo młodym
wieku. Sporządził testament, który
zezwolił otworzyć dopiero po swojej
śmierci. W testamencie zawarty był
warunek bezwzględny dotyczący
pochówku. Beneficjenci z Jaćmierza
i Posady Jaćmierskiej nabędą prawo
do przejęcia Jego majątku dopiero
wtedy, gdy zostanie on pochowany na
terenie majątku, na wzgórzu, przy
drodze Jaćmierz - Bażanówka (pół-
nocna strona od obecnego cmentarza
w Bażanówce). Natomiast jeżeli
spadkobiercy nie dochowają  tego
warunku, cały jego majątek przejdzie
na rzecz Szkoły Wojskowej i dzieciń-
ca we Lwowie.

I tu się zaczął problem… Ro-
dzina załamana niespodziewaną
śmiercią, zwłoki rotmistrza po przy-
wiezieniu do jaćmierskiego dworu,
w pośpiechu pochowała w Kaplicy na

POGRZEB  ROTMISTRZA
cmentarzu w Jaćmierzu. Pogrzeb był
wspaniały! Elewi Lwowskiej Szkoły
Wojskowej, orkiestra wojskowa z ka-
pelanem wojskowym, miejscowi księ-
ża, liczny orszak pogrzebowy, liczni
członkowie rodu Grotowskich i innych
zaprzyjaźnionych rodów, wytworny
karawan i ceremonia utkwiły w pamię-
ci wielu uczestników, a zwłaszcza
mieszkańców Jaćmierza, Posady Jać-
mierskiej i okolic.

Pochowano rotmistrza z hono-
rami, ale nie przyszło do głowy ni-
komu z rodziny, by zapoznać się
z treścią testamentu przed pochów-
kiem. Ktoś wreszcie po pogrzebie
otworzył testament. Przerażenie,
wstrząs, katastrofa! Rodzinie groziła
utrata majątku!  Co teraz robić? Uro-
czysty pogrzeb odbył się w grudniu,
około Bożego Narodzenia, a teraz
nastąpiły mrozy, wiatry, zamiecie.
W samym dworze, jak wieść niosła,
miały miejsce  dziwne zjawiska. Ja-
kieś szumy, głosy, kroki po pokojach,
poruszanie drzwiami, „loty” talerzy,
chociaż nikogo nie widziano. Wina
padła na nieboszczyka. Srogo się
mścił za złamanie jego testamentu.
Wszyscy mówili: „oby jeszcze nie
gorzej”! W tej sytuacji jednomyślnie
postanowiono przewieźć zwłoki tam,
gdzie sobie  rotmistrz życzył.

Mimo ciężkich warunków po-
godowych i skandalu – bo nie udało
się ukryć istnienia dziwnych zjawisk
we dworze - postanowiono wyjąć
trumnę ze zwłokami i przewieźć na
wskazane przez nieboszczyka miej-
sce. Powtórnego pochówku dokona-
no po cichu. Trumnę wieziono wo-
zem zaprzężonym w parę koni  (nie-
którzy uważali, że to były krowy lub
woły), a w orszaku wzięła udział
najbliższa rodzina i nieliczni  miesz-
kańcy.

Przewiezioną trumnę z rotmi-
strzem pochowano na wzgórzu. Nie-
co później postawiono obelisk ka-
mienny z napisem „Zygmunt Gro-
towski Iego C.K. podkomorzy, rot-
mistrz, właściciel dóbr zmarł
19 grudnia 1899. Pokój jego duszy”.
Stoi tam ten obelisk już prawie 120
lat, na wzgórzu, zniszczony czasem
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i wydarzeniami, niekompletny. Stoi
na wzgórzu, naprzeciw cmentarza
w Bażanówce.

Podczas drugiego pogrzebu
żałobnicy opowiadali, że słyszeli
różne głosy, gwizdy, jęki, śmiechy.
Jedni uznawali je za głosy wichury,
zamieci, inni zaś za nadnaturalne
wyrazy protestu nieboszczyka i jego
gniew. Tak wyrosła legenda o nie-
szczęsnym rotmistrzu i jego ostat-
niej woli zapisanej w testamencie.

Ryszard Stączek
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Zdjęcie Wojciecha z profilu Bieg Rzeźnika - Facebook. Fotograf - Piotr Dymus

Garść informacji
Rzeźnik SKY – jeden z ultramaratonów (biegów

długodystansowych  na dystansie większym niż mara-
ton, czyli powyżej 42, 195 km), odbywający się jako
coroczna impreza biegowa w Bieszczadach.

Długość trasy w biegu Rzeźnik SKY wynosi około
53 kilometry; zawodnicy muszą przebiec całą trasę
w ciągu 11 godzin i zaliczyć wymagane punkty kontrolne.

TRASA: Cisna – Łopiennik (1069m n.p.m.) – Cer-
kiew w Łopience – ponownie Łopiennik, ale innym szla-
kiem -  „Pegazowa Wola” – Hon (820m n.p.m.) – Żubra-
cze (633m n.p.m.) – Hyrlata (1103m n.p.m.) – Roztoki
(700m n.p.m.) – Jasło (1153m n.p.m.) – Przysłup (675m
n.p.m.) – Małe Jasło (1097m n.p.m.) – Cisna

RZEŹNIK SKY 2019
20 czerwca 2019 r., czwartek – Boże Ciało, ok.

7:00, w drodze do Cisnej
 Jadę. Zgłoszenie do II Rzeźnika SKY wysłałem

już dawno. Kondycyjnie chyba jestem dobrze przygo-
towany, ale czy rzeczywiście – dziś się dowiem. Plecak
spakowany. Zaraz, czy wszystko zabrałem? Woda… jest.
Pożywne przekąski… są. Kijki biegowe… zabrane.
Telefon naładowany. Wymagana aplikacja Ratunek…
ściągnięta na telefon. Środki opatrunkowe… są, ale oby
się nie przydały. Na trasie są trzy punkty żywieniowe –
dadzą wodę, coś pożywnego, w razie czego pomogą…

Jest stres. Ale motywujący. Niby wiem, co mnie
czeka, ale pierwszy raz startuję na tak dużym dystansie
i z tak dużymi różnicami wysokości. Lepiej będzie biec
pod górę czy w dół? Czy dam radę?

7:55, 5 minut do startu
Numer startowy (1384) mam przypięty, plecak –

na swoim miejscu. Strój odpowiedni. Żeby buty nie za-

Zmierzył się z ultramaratonem Rzeźnik SKY i… dał radę
20 czerwca 2019 r. mieszkaniec Zarszyna – Wojciech Małek wystartował jako zawodnik w największej

imprezie biegowej w Polsce. Wziął udział w biegu II Rzeźnik SKY. 53-kilometrową trasę przebiegł
w 10 godzin i 47 minut.

wiodły… Nie znam tu nikogo. Niektórzy mają koszulki
klubowe, pewnie od dawna biegają, mają trenerów, a ja
– niezrzeszony samouk. Żebym tylko dobrze rozłożył
siły… Nie mogę spalić się po kilku kilometrach. No…
startujmy wreszcie…

Każdy muskuł się zwinął w kłębek, jak sprężyna,
I na cięciwie ciała niecierpliwie drży,
Motor serca już w uszach walić mi zaczyna,
Gotowe! Starter, strzelać! Raz – dwa – trzy!
                                           K. Wierzyński 100 m

8:00, planowany start
Trzy, dwa, jeden… Strzał! Startujemy. Ruszam ra-

zem z tłumem biegaczy. Na pewno niektórzy nie dobiegną
do mety. Obsługa dowiezie ich kładami, ale biegu im nie
zaliczą. Szkoda byłoby… Żebym dobiegł do końca…
Dam radę? Zrobię, co w mojej mocy, ale czy dam radę?

Na trasie, kilka kilometrów od startu
Na razie idzie mi dobrze. Stres opadł i teraz jest tylko

zadanie do wykonania: dobiec do mety. Niektórzy przy-
spieszyli tuż po starcie. Mają taką taktykę czy są tak pewni
siebie? Wyprzedzają… A niech biegną! Ja zatrzymam siły
na później. I zaczęły się góry. Właściwie cały czas pniemy
się pod górę albo zbiegamy z góry. Sześć bieszczadzkich
szczytów do zaliczenia. Sześć gór!

Gdzieś na trasie
Błoto. Wszędzie błoto. Nie da się ominąć. Trzeba

grzęznąć. Dobrze, że jednak kupiłem kij-
ki biegowe – przydają się. Ten przede mną
znalazł złamaną gałąź i podpiera się nią.
Ups, błoto wlewa się do buta. Jakaś bie-
gaczka zaliczyła upadek, ale nie poddaje się
– biegnie dalej. Trzeba uważać, bo ślisko.

Koło południa
Gorąco! Duszno! Zapowiadali przelot-

ne opady, a tu nic… Dobrze, że mam zapas
wody. Strasznie chce się pić!

W lesie panuje cień, ale jest duszno. Na
wolnej przestrzeni chociaż wieje lekki wia-
terek. Kilka osób już się poddało, zrezygno-
wało. Biegniemy teraz małymi grupkami lub
w pojedynkę. Wspólny wysiłek łączy. Au-
tomatycznie przechodzimy na „ty”.
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Na mecie. Zdjęcie z telefonu Wojciecha

- No, jeszcze kawałek, zaraz będzie trochę z górki…
- Dawaj, dawaj!
- Nie poddawaj się, dobrze ci idzie…
- Odpocznij chwilę, ale zaraz ruszaj! Do przodu!
Jest ciężko. Nazwa Rzeźnik zobowiązuje… Zmęczenie daje znać

o sobie. Biegniemy już kilka godzin w trudnym, bieszczadzkim tere-
nie. Jakaś dziewczyna robi zdjęcia gór. Rzeczywiście, widoki są pięk-
ne, ale szkoda czasu na wyjmowanie telefonu z plecaka. Trzeba do-
biec do celu w wyznaczonym czasie. Zresztą, na trasie są ludzie
z obsługi biegu – fotografowie. Pstrykają nam zdjęcia. Fotki będą
w Internecie. Chyba mi właśnie zrobili zdjęcie… Jakiś zawodnik bie-
gnie z włączoną kamerką sportową i komentuje – skąd ma na to siłę?

W punkcie żywieniowym
Na trasie szkoda się zatrzymywać – cenne minuty, ale punkty żywie-

niowe trzeba zaliczyć. Można uzupełnić bukłaki na wodę, zjeść coś,
zamienić parę słów z innymi. Też są zmęczeni. Obsługa polewa biega-
czy wodą. O, jak to świetnie chłodzi… Prawie jak obmycie w strumie-
niu. Oddech się wyrównuje, tętno też. Jeszcze minutka i biegnę dalej…

Przy ostatnim punkcie żywieniowym
Uff, chwila przerwy… Ręce na kolana, głowa w dół.
Ktoś klepie mnie po ramieniu:
- Jak tam, chłopaki, dajecie radę?
Odwracam się… Znam człowieka… Robert Korzeniowski –

medalista olimpijski, chodziarz.
- Ciężko jest, ale dajemy radę… Panie Robercie, pan nie bie-

gnie? (Mimo wszystko mówię „pan” – trochę dziwnie przejść na
„ty” z mistrzem olimpijskim.)

Krótka rozmowa daje potrzebną motywację. Medalista w tym
roku startuje w biegu Rzeźniczek (ok. 28 km), kiedyś startował
w Rzeźniku, ale jak sam wyznał „Bieg rzeźnika był dla mnie upo-
korzeniem” (https://www.youtube.com/watch?v=vPCgE-
cwXb2M - #OnetRANO/Robert Korzeniowski).

Organizatorzy wiedzieli, co robią – znana osoba na trasie
rzeczywiście dodaje sił. Pstrykamy kilka zdjęć – będzie się czym
pochwalić.

Ostatni etap biegu
Już bliżej niż dalej… Mięśnie odmawiają posłuszeństwa…

Skurcz! Boli! Chwila przerwy, suplement na skurcze i… prze-
chodzi. Dam radę. Wiem, że trzymają za mnie kciuki – rodzina
i znajomi. Trzymają kciuki i wysyłają pozytywną energię. Głupio
się teraz poddać… Już niedaleko…

Meta
Jest! Dałem radę! Dobiegłem! Nie wierzę… Sam w to nie

wierzę, że dobiegłem… Zaraz za linią mety organizatorzy deko-
rują medalem. Piękny jest. Mój. Brak słów… Dobiegłem!

Piątek, dzień po biegu
Wczoraj przebiegłem 53 kilometry po górach, a dziś nie mogę

wstać z łóżka. Wszystko mnie boli. Zakwasy… Powoli dochodzi do
mnie, co zrobiłem – przebiegłem całą trasę biegu Rzeźnik SKY. Już
któryś raz opowiadam, jak było na trasie. Pytają, więc opowiadam
i przyjmuję gratulacje. Muszę rozchodzić zakwasy. Dziś po scho-
dach schodzę… tyłem – mniej bolą nogi. Zmęczenie jest ogromne.
Ale… warto było wziąć udział w zawodach. Warto było się zmie-
rzyć z trasą i z sobą samym. Dobiegłem.  

MAŁEK Wojciech - 1384
Zarszyn, Polska (POL)
Czas:  10:47:33
Miejsce:  270
Kategoria: M40
Miejsce w kategorii:  81
Miejsce wśród mężczyzn:  230
Tempo: 12:20 min/km - 4.9 km/h
http://wyniki.b4sport.pl/rzeznik-sky-

2 0 1 9 / m a l e k - w o j c i e c h / e 1 8 3 8 /
chip_6EKVWYH.html

Wystartowało: 458
Nie ukończyło: 123
Ukończyło: 335
http://wyniki.b4sport.pl/rzeznik-sky-

2019/e1838.html

Refleksja na koniec
W ciągu ostatnich kilku lat bieganie stało

się sportem niezwykle modnym. Jeśli ktoś nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych i ma ochotę –
może biegać. Najpierw rekreacyjnie, na krótkich
dystansach, stopniowo można zwiększać długość
i trudność trasy. W Zarszynie jest kilka osób, które
biegają. Niektórzy biorą udział w różnego ro-
dzaju zawodach – biegach na trasach kilkukilo-
metrowych, w półmaratonach, maratonach…
W grupie raźniej… Więc może warto zastano-
wić się nad stworzeniem jakiegoś Klubu Biega-
cza? Ciekawe, czy byliby chętni… Może warto
skupić się na promocji sportu? Sport to zdrowie,
dobre samopoczucie, kondycja, duma z małych
i większych sukcesów… Chcemy biegać razem?

Źródła:
http://www.biegrzeznika.pl/rzeznik-sky/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultramaraton
https://mapa-turystyczna.pl/
#OnetRANO/Robert Korzeniowski - https:/
www.youtube.com

Facebook – profile:
Robert Korzeniowski; Bieg Rzeźnika

Wojciech Małek
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Bociany po długim i wyczerpu-
jącym locie, który rozpoczęły już
w styczniu, dotarły do polskich gniazd
na przełomie marca i kwietnia. Nie-
które z nich pokonywały ponad 10
tysięcy kilometrów, dziennie  przela-
tując nawet 250 km. Leciały tylko
w dzień, a ich trasa wiodła zawsze nad
lądem. W pokonaniu tak dużej odle-
głości, bocianom pomaga technika
tzw. biernego lotu, która pozwala na
maksymalne wykorzystanie wstępują-
cych prądów powietrznych, przy ni-
skim wydatku energetycznym. Ko-
rzystając z kominów rozgrzanego
powietrza, ptaki szybko zyskują
wysokość, tym samym  oszczędzają
energię podczas szybowania. Loty
bocianie sa kontrolowane dzięki
danym z nadajników GPS, przy-
twierdzanym do grzbietów niektó-
rych ptaków.

 Jakie przygody przeżyły pod-
czas wędrówki z Afryki? Jakich nie-
bezpieczeństw musiały po drodze
unikać? Powszechną przyczyną
śmierci bocianów w czasie migra-
cji są zderzenia z liniami wysokie-
go napięcia. Gdy przelatuja nad
mniej zurbanizowanymi rejonami
świata, nocują na drzewach. Gdy tych
zabraknie, muszą odpoczywać na zie-
mi. Tam z kolei są bardziej narażone
na ataki drapieżników – hien czy psów
pustynnych. Dawniej bociany były
sprzymierzeńcami  mieszkańców
Afryki, w walce z szarańczą, gdyż
potrafią zjeść w ciągu dnia nawet kil-
kaset owadów. Obecnie wiele ptaków
ginie na skutek zatrucia owadobójczy-
mi środkami chemicznymi, których
zaczęli używać afrykańscy rolnicy.
Często bociany padają ofiarą polowań
afrykańskich plemion koczowniczych,
szukających pożywienia. W Libanie
mężczyźni uprawiają krwawy sport,
polegający na organizowaniu nielegal-
nych polowań na bociany wracające
z ciepłych krajów. Lecące w stadach,
w szyku ptak, giną od strzałów z bro-
ni długiej, są łatwym łupem.  Mimo,
że od blisko ćwierć wieku prawo
w Libanie,  zakazuje polowań na boć-
ki, wielu Libańczyków ignoruje je,
a czyni z nich  ulubioną rozrywkę,
w której uczestniczą całe rodziny.

O TRUDACH BOCIANICH WĘDRÓWEK
Do niedawna Polska szczyciła się

największą populacją bociana białego
w Europie. Z wyników inwentaryzacji
przeprowadzonej w 2004 roku wyni-
kało, że polska populacja bociania
oscylowała w granicach ok. 52 tys.par.
Byliśmy wówczas krajem z największą
liczbą bocianów na świecie.

W ostatnich latach liczebność bo-
cianów w Polsce spadła do 45 tys. par.
Miano lidera przejęła Hiszpania,
w której populację bociana białego

ocenia się na ok. 48 tys. par. Nie
zmienia to faktu, że nadal jeste-
śmy w czołówce "bocianich
państw”. Zmiany w liczebności
bocianów  widać również na przy-
kładzie naszej bocianiej  kolonii.
Z danych statystycznych, doty-
czących kolonii bocianiej -zbie-
ranych przez uczniów Gimna-
zjum w Zarszynie na przestrzeni
lat istnienia Gimnazjum- wynika,
że w pierwszych latach XXI w.,
zajmowanych było 13 gniazd,
stopniowo liczba ta zmniejszała
się, aż do 9 obecnie. Kolonia bo-
ciania w Posadzie Zarszyńskiej
ograniczyła swoje terytorium.

Kilka lat temu, bociany próbowały bu-
dować gniazdo na słupie energetycz-
nym koło przystanku autobusowego
do Odrzechowej i na dwóch kolejnych
słupach. Wszystkie kominy na browa-
rze były zajmowane. Kolonia kończy-
ła się koło dawnej Cegielni. Świadec-
twem na to są platformy założone przez
Zakład Energetyczny, w celu pogodze-
nia interesów ludzi i bocianów. Dziś
świecą one pustką. Dlaczego?

Bociany białe preferują przede
wszystkim tereny podmokłe i wyko-
rzystywane rolniczo, a te coraz czę-
ściej zastępujemy ugorami, lasami,
asfaltem kostką brukową, Znikają tym
samym wymarzone tereny do żerowa-
nia. Nie wszyscy postrzegaja też obec-
ność bociana białego w sąsiedztwie
jako symbol szczęścia. Mimo widocz-
nych, niekorzystnych zmian w liczeb-
ności bocianów, Posada Zarszyńska
nadal dzierży palmę pierwszeństwa
pod tym względem w okolicach
Sanoka.

Zebrała R.K-Z
.

Wędrówka jest najbardziej nie-
bezpieczna dla młodych bocianów,
które wyruszają w nią po raz pierw-
szy, często samotnie. Mają one krót-
sze, mniej umięśnione skrzydła, a ich
technika lotu nie jest jeszcze dosko-
nała. W bieżącym sezonie do kolonii
bocianiej w Posadzie Zarszyńskiej
przyleciało 16 ptaków. Dodatkowo
dwa zajęły gniazdo na kominie restau-
racji Galicja w Zarsznie.  W pierw-
szej kolejności W Posadzie Zarszyń-

skiej zostały zajęte gniazda: na pose-
sji p. Pietrzkiewiczów, na dawnym bro-
warze, 2 w dawnej Bazie Opasowej
i w Zarszynie na Galicji. Było to już,
jak wynika z notatek  uczniów SP w
Zarszynie 5 kwietnia. Kolejne gniazda
zajmowane były nieco później. Wśród
18 bocianów, które zagnieździły się w
Posadzie Zarszyńskiej, na pewno nie ma
tych, które w ubiegłym roku przyszły
na świat. Młode osobniki powracaja za-
zwyczaj dopiero po 3 latach. Okres doj-
rzewania spędzają na południu Afryki
lub np. w delcie Nilu. Bociany powró-
ciły, by się rozmnażać i odchować mło-
de. Na początku lipca uczniowie liczyli
efekty lęgów w poszczególnych gniaz-
dach. Młodych boćków było 20. Obec-
nie uczą się trudnej sztuki latania. Oby
wszystkie przeżyły i z końcem lata wy-
ruszyły w swą pierwszą długą wypra-
wę, na południe. Dostępność pożywie-
nia na naszych żerowiskach jeszcze
gwarantuje ptakom przetrwanie i wy-
chowanie młodych. Zagrożenie stano-
wią linie energetyczne, na których sia-
dają młode ptaki uczące się latać.

fot. D. Kraska
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W środowisku medycznym, głównie wśród leka-
rzy, wrze – wobec nowelizacji kodeksu karnego, w świe-
tle których lekarz niebawem może zostać zrównany
z pospolitym przestępcą w przypadku popełnienia błę-
du w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawo-
dowych i zostać ukarany dotkliwiej niż ten wspomnia-
ny, temat niedorzeczności nowo wprowadzanych prze-
pisów zdominował prasę medyczną. Lecz, na szczęście,
można w niej spotkać również wątki pozytywne. I taki-
mi chciałbym się podzielić, nie powielając głosów roz-
żalenia, rozgoryczenia i irytacji decyzjami decydentów
– narzekania nie brakuje w naszych codziennych rela-
cjach i rozmowach.

Otóż, niedawno natknąłem się na statystyczną oce-
nę sytuacji demograficznej w kraju. Statystyki można
nie lubić, lecz nie da się zba-
gatelizować jej znaczenia w
analizach rozmaitych zjawisk
i procesów i wyciągania z
nich wniosków. Jak wiado-
mo, człowiek rozwija się do
około 25-go roku życia, by
przez kolejne około 20 lat
funkcjonować w optymalnej
kondycji, po czym następuje
proces spadku formy prze-
chodzący w starzenie się.
Proces ten ma różną dynami-
kę  i zależy od wielu czynników, choć w niektórych śro-
dowiskach wspomniane późniejsze etapy życia po pro-
stu nie następują ze względu na krótki okres życia
w ogóle (na przykład, w niektórych krajach afrykańskich
średnia długość życia wynosi około 50 lat, a w Suazi –
nawet niewiele ponad 30 ze względu na epidemię AIDS
i gruźlicy).

W tym kontekście cieszyć może sukcesywny wzrost
długości życia w Polsce w okresie powojennym – we-
dług statystyk, w roku 1950 średnia długość życia męż-
czyzn wynosiła około 56, a kobiet – około 62 lat, zwięk-
szając się po dwudziestu latach (AD 1970) odpowied-
nio do prawie 67 i ponad 73 lat. W kolejnych latach na-
stępował dalszy wzrost średniej długości życia – w roku
2000 dla kobiet wskaźnik ten wyniósł 78 lat, a w 2015 –
ponad 81, a dla mężczyzn – odpowiednio prawie 70
i ponad 73 lata.

Oczywistym wydaje się fakt, iż na długość życia
wpływa wiele czynników, wśród których ogromne zna-
czenie ma tryb życia, aktywność fizyczna, dieta i szereg
mechanizmów genetycznych. Ciekawostką może być
fakt, iż według badań przeprowadzonych w kilkunastu
krajach Europy, na wiodącym miejscu wśród kryteriów
dobrego samopoczucia w zaawansowanym wieku znaj-
duje się możliwość kontynuacji pracy zawodowej, co
stawia w wątpliwość zasadność dążenia do wcześniej-
szej emerytury. Oceniając zaś poziom satysfakcji z dłu-

ŻYJMY  DŁUŻEJ
gości życia musimy pamiętać o tzw. czynniku „trwania
w zdrowiu”, którego podstawowym kryterium jest po-
ziom samodzielności szacowany w Polsce na 67 lat dla
kobiet i 60 – dla mężczyzn.

Przyglądając się danym polskim, niestety, musimy
uznać zdecydowanie lepsze wyniki innych krajów
– i tak, w Hiszpanii długość życia kobiet wynosi prawie
86 lat, w Finlandii ponad 84 (przy średniej unijnej na po-
ziomie 83,6 w 2015 roku, a więc powyżej polskiej), nato-
miast mężczyźni najdłużej żyją we Włoszech i Szwecji
(ponad 80 lat), przy średniej unijnej nieco ponad 78
(a więc również zdecydowanie lepiej niż w Polsce).

Wracając do statystyk regionalnych, które, niestety,
nie poddają się łatwemu wyjaśnieniu, warto zwrócić
uwagę na następujące zjawiska: najwyższa śmiertelność

dotyczy mieszkańców ma-
łych miast, a najniższa –
miast dużych (poza Łodzią),
krócej (i to o 12 lat) od męż-
czyzn z wyższym wykształ-
ceniem żyją mężczyźni z wy-
kształceniem podstawowym.
Pocieszającym dla nas,
mieszkańców Galicji, nato-
miast może być fakt, iż w wo-
jewództwach podkarpackim
i małopolskim średnia dłu-
gość życia mężczyzn wynosi
ponad 75 lat, gdy w łódzkim

– poniżej 72, przy jeszcze większych różnicach dla kon-
kretnych miast (średnia długość życia ogółem w Rze-
szowie – prawie 78 lat, zaś w Piotrkowie Trybunalskim
– nieco ponad 72).

Pozostawiając wnioski specjalistom, możemy jed-
nak zwrócić uwagę na zjawiska ewidentnie niekorzyst-
nie wpływające na długość życia i determinujące tak
istotne różnice w danych, a są nimi: spadek liczby szcze-
pień dzieci, epidemia nadwagi i otyłości (prawie u 70 %
mężczyzn i prawie 60 u kobiet, w tym po 25 % otyłości
chorobliwej), nałogowe palenie papierosów  (dotyczy
prawie 28 % mężczyzn i ponad 15 % kobiet), mała ak-
tywność fizyczna (80 % dorosłych z wykształceniem
podstawowym i 36 % z wyższym), spożywanie alkoho-
lu (nadużywanie oficjalnie dotyczy nawet ponad 1/5
populacji męskiej – a nieoficjalnie pewnie jeszcze wię-
cej – przyp. AK), złe nawyki żywieniowe, niskie nakła-
dy na ochronę zdrowia a także deficyt kadr medycz-
nych.

I, choć zdaję sobie sprawę z naszego ograniczone-
go osobistego wpływu na wyżej opisane wyniki, trady-
cyjnie zakończę felieton apelem – w zakresie możliwym
do oddziaływania własnego, róbmy wszystko, żeby żyć
nie tylko dłużej, ale dłużej żyć we wspomnianym „trwa-
niu w zdrowiu” i satysfakcji z dłuższego życia.

A.K.
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H U M O R   K O L E J A R S K I

***
W poci¹gu  matka mówi do syna:
- O Bo¿e, zapomnia³am wy³¹czyæ ¿elazko!
- Nie martw siê mamo, po¿aru nie bêdzie.
- Dlaczego jesteœ taki pewny?
- Bo ja zapomnia³em zakrêciæ kran w ³azience.

***
Na torach kolejowych przy wy³adunku trans-
portu, pracuje kilku ludzi. Nadzoruj¹cy mówi
do bumeluj¹cego robotnika:
- Ciekawe, dlaczego pañscy koledzy bior¹ po
dwie skrzynie?.
- Bo oni s¹ za leniwi, by chodziæ dwa razy.

***
Id¹ ulic¹ dwie dziewczyny.
- Dlaczego powiedzia³aœ temu ch³opcu, ¿e do
dworca jest tylko jest tylko 5 minut drogi?
Jest przecie¿ trzy kilometry.
- Bo wygl¹da³ na bardzo zmêczonego.

***
- Na peron wbiega zdyszana para ju¿ po od-
jeŸdzie. Zirytowany m¹¿ mówi do ¿ony:
- Gdybyœ siê tak nie guzdra³a, nie spóŸniliby-
œmy siê na poci¹g!
- Gdybyœ mnie tak nie pogania³, nie musieliby-
œmy teraz tak d³ugo czekaæ!

***
Pasa¿erka: ̄ eby nas Bóg uchroni³ dziœ od zde-
rzenia poci¹gów.
- A czemu to akurat dzisiaj?  - ktoœ pyta.
Pasa¿erka:
- Bo ja wiozê 3 kopy jaj na handel!

***
Facet prosi o rêkê ojca dziewczyny.
- Tato, wiem, ¿e to tylko formalnoœæ.
- Kto ci to powiedzia³, ¿e to jedynie formal-
noœæ?
- Ginekolog!

***
Kole¿anki rozmawiaj¹:
- WyobraŸ sobie, Wanda jecha³a poci¹giem. By³a
katastrofa z ofiarami, ma poranion¹ twarz. Le-
karz twierdzi, ¿e operacja plastyczna chyba siê
uda poprzedni wygl¹d przywróciæ?
- Biedaczka!

***
W Zakopanem góral odwozi warszawiankê na
dworzec kolejowy. Pasa¿erka informuje górala.
- Je¿eli zd¹¿ycie baco na poci¹g - mówi:
- Wyca³ujê was!
- Paniusiu, mnie takie groŸby nie som straœne!

***
Na peronie stacji kolejowej w Zarszynie grupka
ludzi gratuluje i œciska rêkê zawiadowcy.
- Winszujemy, winszujemy panie Naczelniku. Po
raz pierwszy poci¹g wjecha³ punktualnie.
- Nie chcê was smuciæ, to wczorajszy.

***
Wsiadaj¹cy do wagonu niechc¹co potr¹ci³  têg¹
kobietê,
Serdecznie j¹ przeprosi³, „nie zauwa¿y³em  pani”,
dodaj¹c. A kobieta na to - „Pochlebca”.

***
- Powiadasz, ¿e nie pozostawi³ po sobie maj¹t-
ku?
- Nie. Straci³ zdrowie gromadz¹c maj¹tek,
- A potem straci³ maj¹tek, ratuj¹c zdrowie!

***
Córka mówi do ojca kolejarza ucieszona:
- Tato chcê wyjœæ za m¹¿ za konduktora!
- No có¿, ja nie bêdê stawa³ ci na torze.

Wybrał Ryszard Stączek
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„Paryżanka”
Uśmiechnęła się do mnie
z daleka
bezpiecznie
bez zobowiązań
bezgrzesznie
zaniepokoiła alternatywą
że mógłbym
dotykać jej ust
ustami wystraszonymi
że może jej nie być
w świecie
gdzie nie dzieli nas
nawet
odległość oddechu

Mówią
żeby w moich wierszach
było więcej radości
takiej
gdy się majem cieszą
liście
i gdy do gniazd wreszcie
wróciły bociany
i tej ubranej na biało
pierwszokomunijnej
niewinnej
aż innym głupio
że tak nie potrafią
tej zarumienionej
gdy pierwszą miłość
wyznaje nieśmiało
i tamtej
gdy za ból narodzin
słowo mamuś nagrodą
i jeszcze po drodze
te inne
jak perły pozbierane
i ta ostatnia
o którą się modlę
żeby po mnie
co dobrego zostało

 „Smutek”
Smutno mi
tak mi smutno
bo zamiast wiersz napisać
jak sokół wędrowny
górnolotny
i lekkopióry
przeklinam
kurwy mi z ust
sypią się
nie piękne wcale
ale jak węże mokasyny
albo grzechotniki
jadowite wielce
zaniemówiłbym wymownie
bo złotem jest
lepiej zmilczeć
gdy mowa
nawet srebrzyć
się nie chce
lekkce sobie ważąc
wszystko to co chcę powiedzieć

* * *
Gdzie mieszkasz
trzmielu
kwiatolubny
w jakiej zaszywasz
siê norze
gdy pierwsze deszczu
rozpêdzaj¹  siê krople
o kamienie szmaragdy
coraz szczodrzej
i tak majowo
a¿ rozpustnie

gdzie znikasz
trzmielu
ciep³olubny
gdy przenajœwiêtsz¹
sw¹  urodê
s³oñce zgasi³o
w przedwieczornej rosie

trzmielu
co mi nad g³ow¹
dudnisz
¿e m¹droœæ zakwit³a
zbyt póŸno
nie znikaj w norze
tylko mi serce
k³amstwem rozgrzej
¿e cud zdarzy siê jutro

***
Wszystko było muzyką
w głowie Bacha
skrzydlate fugi
zabierały w błękit
zasłuchanych ludzi
Claude Monet
widział tylko kolor
a kształt był iluzją
w czarach słońca
słowa były odbiciem
myśli Descarta
dzięki nim istnieją poeci
cały świat
stworzony dla Ciebie
nie z atomów
tylko z metafor
znaczących tak wiele

„Z tęsknoty”
Zmiłuj się nade mną
gdy czas trwonię
tak brzydko
zamykam oczy
by nie widzieć
odciśniętej w betonie
blokowisk
melancholii
gdzieś lasy nieuczesane
szumią zbyt daleko
i bliźni zając
trawę uszami strzyże
bliźni jastrząb
chmury na niebie
wypasa niesforne

tutaj sieć kabli
przestrzeń rani krwawo
a ja tam bym poszedł
gdzie pajęczyny rosę łapią
wcale nie brutalnie
gdzie bliźni łopian
ścieżki zarósł
i lekką bym przeskoczył stopą
nad tym swoim zielonym
bratem
                  Wojciech Podkulski

NASZA TWÓRCZOŚĆ
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MAJ
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie przywłaszczenia telefonu komórkowego marki
Huawei, na terenie gminy Zarszyn.  Przestępstwo z art.
284 §3 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie doprowadzenia  do niekorzystnego rozporzą-
dzenia własnym mieniem przy zawieraniu umowy kredy-
towej przez mieszkańca gminy Zarszyn. .Przestępstwo
z art. 286 §1 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie
w sprawie kierowania samochodem osobowym w stanie
nietrzeźwości, na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art. 178a §1 kk.

CZERWIEC
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie kradzieży podwozia przyczepki na terenie gmi-
ny Zarszyn. Przestępstwo z art. 278 §1 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

Odeszli do wieczności
nazwisko i imię data urodzin data śmierci miejsce zamieszkania
Stanisław Antoni CIUPKA 12.05.1954 r. 04.04.2019 r. Zarszyn
Leszek Stanisław PIETRZKIEWICZ 04.06.1963 r. 01.05.2019 r. Posada Zarszyńska
Edward Jan GAWERECKI 09.08.1951 r. 12.05.2019 r. Posada Zarszyńska
Andrzej Władysław TARNAWCZYK 28.07.1968 r. 08.06.2019 r. Hamburg - Niemcy
Janina BUCZEK 05.01.1936 r. 16.07.2019 r. Zarszyn
Józefa KOMPROWSKA 10.03.1936 r. 21.07.2019 r. Posada Zarszyńska
Margita RYSZ 29.01.1928 r. 21.07.2019 r. Zarszyn

Sakrament Małżeństwa zawarli
25.05.2019 r. - Damian BURNATOWSKI i Joanna Maria ŁOŻAŃSKA
01.06.2019 r. - Sylwester Paweł JAROSZ i Paulina SZUL
22.06.2019 r. - Mariusz SZARO i Magdalena Zofia WINISZEWSKA
06.07.2019 r. - Paweł Mateusz OKARMA i Adrianna Leokadia GRZEBIEŃ
14.07.2018 r. - Mateusz Paweł KAIM i Magda Anna PLUSKWIK
20.07.2019 r. - Marcin Tadeusz PUCHYRSKI i Sabina Róża PŁANETA

RONIKA PARAFIALNA  kwiecień – lipiec 2019

Ochrzczeni zostali
imię data urodzin data chrztu
Karolina 17.01.2019r. 22.04.2019 r.
Rafał Grzegorz 04.04.2019 r. 04.05.2019 r.
Ignacy Karol 11.2018 r. 18.05.2019 r.
Alicja 25.09.2018 r. 18.05.2019 r.
Jakub Grzegorz 05.11.2018 r. 08.06.2019 r.
Zofia Wanda 04.09.2011 r. 22.06.2019 r.
Barbara Dorota 17.04.2019 r. 22.06.2019 r. ks. proboszcz Z. Babiarz

KRONIKA POLICYJNA
Wykaz wybranych przestępstw popełnionych na terenie działania Posterun-

ku Policji  w Besku w okresie od maja 2019r. do 20.07.2019 r. na terenie Gminy
Zarszyn. Przestępstwo z art. 177 §1 kk.

w sprawie kierowania samochodem osobowym w sta-
nie nietrzeźwości, na terenie gminy Zarszyn. Prze-
stępstwo z art. 178a §1 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodze-
nie w sprawie uszkodzenia mienia - elewacji budyn-
ku użyteczności publicznej na terenie gminy Zarszyn.
Przestępstwo z  art.288 § 1 kk.

LIPIEC
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodze-

nie w sprawie doprowadzenia   mieszkańca gminy
Zarszyn do niekorzystnego rozporządzenia własnym
mieniem przy zakupie sprzętu AGD, w sklepie inter-
netowym. Przestępstwo z art. 286 §1 kk.

Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodze-
nie w sprawie wykorzystania danych osobowych
mieszkańca gminy Zarszyn do pobrania kredytu. Prze-
stępstwo z art. 190 §2 kk.

Kierownik Posterunku Policji w Besku
asp. sztab. Marian Stapiński
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ODRZECHOWA I JEJ DAWNI
MIESZKAŃCY

W roku 1419  został podpisany przez króla Władysła-
wa Jagiełłę akt lokacyjny Odrzechowej, który  ustanawiał
wieś na prawie wołoskim,  dostosowanym do potrzeb osie-
dlających się tu ludów pasterskich z południa, zwanych
Wołochami.  Prawo wołoskie uwzględniało ich  potrzeby,
główne zajęcie, ustalało obowiązki i warunki  zasiedlenia.

Na pewno miejsce nowym przybyszom bardzo się
spodobało – żyzna płaska  dolina, osłonięta od północy
i południa pasmami  malowniczych wzgórz.

Pierwszym sołtysem był Alko Rusin (Ruthenus).
A jednak Rusin, a to dlatego,że Wołosi dość szybko zmieszali
się z żywiołem ruskim, z Rusinami, którzy tu mieszkali bądź
przyszli razem i też się tu osiedlili. Łączyło ich głównie wy-
znanie, czyli prawosławie, a również przejęli ich język, cho-
ciaż nazw wołoskich w Odrzechowej było dużo – nawet jesz-
cze są  do dzisiaj – chociażby góra zwana Caryńską.

Czy nazwali swoją wieś Odrzechową? Nie wiadomo.
Jest prawdopodobieństwo, że byli przed nimi osadnicy nie-
mieccy i nazwali ją od imienia Odrzych, które oznacza
Andrzej. Jeśli nie Odrzych – to może Odriej, Ondriej.
Rusini nazywali swoją wieś Odrechowa lub Odrychowa.

Ostatnio bardzo przyjął się termin Łemkowie
w odniesieniu do ludności rusińskiej, ale dotyczy on głów-
nie mieszkańców wiosek Beskidu Niskiego,  którzy  czę-
sto używali słowa „łem” i byli grupą dość odizolowaną.
Ze względu na położenie, odrzechowianie mieli ścisły kon-
takt z wioskami polskimi, co wpływało wzajemnie na ich
i nasz język, zachowanie, kulturę. Jak się dowiedziałam,
nie używano tu słowa „łem”. Można chyba uznać, że była
to ludność  rusińsko-łemkowska.

Wspomniana wyżej książka   ma dwóch współauto-
rów, a to  Mikołaj Cupryk (1900-1978) i  o wiele lat młod-
szy Iwan Majczyk (1927-2007). Obydwaj urodzeni
w Odrzechowej, obydwaj z niej wysiedleni. Za napisanie
tej książki o swojej rodzinnej wsi, a uczynili to jako pierw-
si, należy im się wielkie uznanie.

Mikołaj Cupryk opisał historię swojego rodzinnego
sioła od czasów najdawniejszych do wysiedleń,  na tle waż-
nych wydarzeń historycznych. Jest to forma gawędy, opo-
wieści, w prostym stylu,  zwięzłym językiem, co brzmi nie-
zwykle autentycznie, ale również refleksyjnie i uczuciowo.

Ukończył dwie klasy gimnazjum królowej Zofii w Sa-
noku, z powodu śmierci ojca musiał wrócić do pracy w polu,
by rodzina mogła się utrzymać. Był bardzo cenionym od-
rzechowskim społecznikiem, wybierany dwukrotnie na soł-
tysa (ale nie przyjęty przez władze polskie). Ostatecznie
pełnił funkcję wójta gminy Zarszyn w latach 1939-1945.

W swoim opisie Odrzechowej, którego opracowanie
zakończył w r.1961, jak sam przyznał, dopiero na starość -
podaje często dokładne daty wydarzeń tak, jakby miał po-
czynione swego czasu notatki. Podkreśla jednak, że książka

O ODRZECHOWEJ NA 600-LECIE

nie pretenduje do miana historycznej, ale zawiera wiele in-
formacji, opisów, opowieści przekazywanych  kiedyś
z ust do ust,  z pokolenia na pokolenie i że powstała dla
upamiętnienia ziemi swoich przodków. Należy dodać, że
nazwisko Cupryk jest jednym z najstarszych odrzechow-
skich nazwisk –  jest zapisane w roku 1586 i nie wykluczo-
ne,  że istnieje od czasów lokacji wsi. Jest z czego być dum-
nym, jest za czym tęsknić, bo dla Mikołaja Cupryka to zde-
cydowanie „ridnyj kraj”. Wiedział  on również o tym, że
zachowało się wiele dokumentów historycznych dotyczą-
cych Odrzechowej, co proponował wykorzystać, by stwo-
rzyć obszerną monografię wsi. Tak się też stało.

Niedawno, bo w 2013 roku  ukazała się książka  „Od-
rzechowa – zarys monograficzny” – opracowanie i autor-
stwo: Damian Filip Nowak – historyk, etnograf, kulturoznaw-
ca. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli aktywni członko-
wie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa.

Dawni mieszkańcy Odrzechowej stworzyli miejscowość
wyróżniającą się pod każdym względem – głównie poprzez
swą ciężką, pełną  poświęcenia  pracę  na roli.

Najpierw wieś była królewska, pracowano na rzecz
kraju, później przeszła w ręce prywatne Urbańskich, a na-
stępnie Morawskich. Były też  liczne okresy biedy i niepo-
wodzeń. Co jakiś czas zdarzała się klęska nieurodzaju
z powodu suszy lub nadmiaru wody. Oznaczało to brak pło-
dów rolnych – głównie zboża na chleb – i głód.  Do tego co
jakiś czas  pojawiały się  epidemie dżumy, cholery, szkarla-
tyny u dzieci i dyfterytu. Ludzie marli po kilkoro w rodzinie
– realistycznych opisów w książce nie da się spokojnie czy-
tać. A jeszcze były i napady zbójników, tatarów,  wojny, po-
bór do wojska,  Wielka Wojna oraz jej skutki.

Dodatkowo Mikołaj Cupryk przedstawia opisy wielu
miejsc, pól, ich nazwy, opisy domostw, stroju, zajęć co-
dziennych.  Bezcenne są szczegółowe opisy obrzędów –
jak na przykład kilkudniowych ceremonii weselnych ze
swatami, swaszkami, starostami, drużbami, drużkami –
do tego odpowiednia do każdej sytuacji  „śpiwanka”. Rów-
nież inne obrzędy dokładnie opisane – chrzciny, pogrzeby
oraz wszystkie święta obchodzone przez cały rok i zwią-
zane z nimi  zwyczaje ludowe. Stanowi to bezcenny mate-
riał etnograficzny,  niestety, zaginionej już kultury.

W okresie międzywojennym Odrzechowa bardzo pręż-
nie się rozwijała, z pewnością przyczyniło się do tego to-
warzystwo „Proswita” mające na celu edukację ludności
poprzez rozwój czytelnictwa, książek i prasy, słuchanie
radia i płyt gramofonowych, urządzanie wystaw. Miało to
miejsce w kilku działających we wsi czytelniach, gdzie
również  założony został chór i kółko teatralne wystawia-
jące sztuki raz w miesiącu.

Wybudowano trzy domy ludowe. Było to możliwe
dzięki dochodom uzyskiwanym z prężnej działalności za-
kładanych  w tym czasie spółdzielni (kooperatywy). Od-
rzechowa była dużą wsią wówczas, liczyła ponad
2 500 ludności, w dodatku aktywnie działającej.

600 lat historii miejscowości to ważna rocznica.   Tak jak i dzisiaj Odrzechowę przez wiele poprzednich
wieków tworzyli ludzie – jej mieszkańcy.  Kim byli? Jaka była ich historia – dowiedziałam się wielu cieka-
wych rzeczy głównie z książki „Odrechowa” Mikołaja Cupryka i Iwana Majczyka, oraz z licznych rozmów
i rozważań, czym pragnę się z czytelnikami podzielić.
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Wszystko to miało w niedługim czasie  przestać ist-
nieć. Najwięcej szkody,  przyniosła okupacja hitlerowska,
jak każda wojna niosła przemoc, konflikty i terror.  Ukra-
ińcy mieli obiecane powstanie „samostijnej Ukrainy”, ale
kiedy ich nadzieje zaczęły gasnąć, wzięli  sprawy w swoje
ręce. Powstały bandy UPA, a w ślad za tym - tragiczny
konflikt polsko-ukraiński, zakończony wysiedleniami.

Nikt z Odrzechowej nie należał do band.  Ludność od-
rzechowską wysiedlono dopiero w trzecim etapie wysiedleń
na Ukrainę, czyli w marcu 1946 – w sumie ok. 1100 miesz-
kańców, resztę  – 203 osoby w Akcji Wisła – na  poniemiec-
kie ziemie  północne i zachodnie. Nie pozostał prawie nikt,
tylko  nieliczne rodziny mieszane polsko-rusińskie.

I był to najtragiczniejszy moment w ciągu 600-letniej
historii tej wspaniałej wsi.To samo spotkało wszystkie inne
wsie rusińsko-łemkowskie i rusińsko-polskie. Wysiedlono
dziesiątki tysięcy osób.  Skończył się tym samym wielowie-
kowy okres  wieloetniczności naszego regionu, gdzie ludzie
– Polacy i Rusini – żyli w zgodzie, szanowali się nawzajem,
czego wynikiem było wiele mieszanych polsko-rusińskich
małżeństw. Pozostały domy, miejsca, nazwy, studnie, drze-
wa  sady, cerkwie, kapliczki, cmentarze…

Odrzechowianie spakowali co najważniejsze i 20  mar-
ca, całując próg swojej drewnianej chaty, żegnając się z nią
na zawsze, w  procesji wygnanych szli na stację do Zarszyna.
Po drodze jeszcze ich okradano, na  miejsce  niewiele dowieź-
li. A przywieziono ich, ludzi żyjących pomiędzy zielonymi
wzgórzami w teren zupełnie płaski, w okolicach Tarnopola.
Zakwaterowano w chatkach  z gliny - lepiankach – dumnych,
upokorzonych mieszkańców Odrzechowej. Wielu starszych
ludzi poumierało z żalu, wielu popełniło samobójstwo – jak
żyć, jak się pogodzić z losem, jak przestać tęsknić za Odrze-
chową,  za „swojim ridnom sełom.”

Rusini odrzechowscy mieli tu w okolicy dobrą opi-
nię, jak opowiadają ludzie starsi – byli pracowici, gospo-
darni. Przychodzili na Posadę, do Długiego – wynajmo-
wali się do żniw, które po  naszej stronie  zaczynały się
wcześniej. Byli bardzo  pomocni w pracach budowlanych,
szczególnie ciesielskich.

Dużą przyjemność sprawiły mi wspomnienia osób pa-
miętających odrzechowskich Rusinów - bardzo ładnie ko-
biety były ubrane –  bluzki z długim  obszernym rękawem,
zakończonym mankietem z falbanką. Do tego piękne gorse-
ty i spódnice, często  równo przycięte grzywki. I nie był to
strój ukraiński. Z Długiego chodziło się pożyczać do nich
gorsety, jak były potrzebne na jakieś występy.

 „Odrzechowianie  to był dobry naród. Nie zasłużyli
na to, co ich spotkało. Padli ofiarą  sztucznie wprowadzo-
nej nienawiści ” – takie stwierdzenia  jeszcze dzisiaj moż-
na usłyszeć w naszej gminie.

ODRZECHOWA  ROZŚPIEWANA

Na Odrzechowę  muzykalną pozwolę sobie spojrzeć
oczami Iwana Majczyka na podstawie  jego wspomnień
i opisów zawartych w wyżej wymienionej książce.

Iwan (Jan) Majczyk (1927-2007), syn Iwana
i Katarzyny,  urodzony w Odrzechowej, wysiedlony wraz
z rodziną na Ukrainę w wieku 19 lat.  Od dzieciństwa uzdol-
niony muzycznie i od dzieciństwa zainteresowany muzycz-
nym folklorem swojej wsi.  Na Ukrainie,  mimo trudnych
warunków życia, zdobył wykształcenie muzyczne – średnie,
a następnie wyższe – był dyrygentem, kompozytorem, profe-
sorem Akademii Muzycznej we Lwowie.

Pisał muzykę do utworów poetów łemkowskich
i ukraińskich, opracowywał utwory chóralne w układzie
czterogłosowym. Niemniej jednak ciągle wracał do muzyki
dzieciństwa i młodości, muzyki rodzinnej Odrzechowej. Jak
sam pisze, na początku po przymusowym wysiedleniu lu-
dziom nie chciało się żyć, a tym bardziej śpiewać.  Pieśni
odrzechowskie w tamtych warunkach mogły być całkowi-
cie zapomniane.  Powoli, na fali tęsknoty za rodzinną zie-
mią ludzie, szczególnie starsi, zaczęli śpiewać, a Iwan skrzę-
tanie je zbierał, zapisywał, opracowywał. W dużym stop-
niu przyczynił się do ich upowszechnienia na Ukrainie.
Wydał  drukiem  zbiór 150 pieśni odrzechowskich  śpiewa-
nych  przez  jego ojca. Jest to niewątpliwa skarbnica –

Amatorska grupa teatralna z Odrzechowej przy okazji przedstawienia o charakterze historycznym  (strój: sukmany chłopskie, roga-
tywki krakowskie), z prawej strony rozpoznany Jan Cupryk, koniec lat 1920-tych. (fot. Archiwum UG Bukowsko)
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dziedzictwo Odrzechowej -  rozśpiewanej, muzykalnej -  tamtej.
Jest jego wielką zasługą, że pieśń łemkowska prze-

trwała – i została spopularyzowana, z tym że z konieczno-
ści stała się częścią tzw. narodnych pieśni ukraińskich,
zamiast stanowić wspaniałą część naszej wieloetnicznej
kultury.  Iwan Majczyk niezwykle cenił sobie muzykalność
odrzechowian i wiele o tym pisze, z czego my dzisiaj już nie
zdajemy sobie sprawy. Wielekroć podkreśla śpiew wielo-
głosowy, którym odrzechowianie się posługiwali w sposób
całkowicie naturalny,  który wynikał właśnie z perfekcyjne-
go słuchu. Pragnął dotrzeć do jak najstarszych pieśni,
z połowy XIX wieku kiedy po naszej ziemi podróżował et-
nograf Oskar Kolberg. Był tu w Rymanowie w roku 1885,
zatrzymując się u Państwa Potockich, którzy skierowali go
do Odrzechowej. Nie dotarł on jednak  do niej, gdyż rzeka
wylała i przejazd brodem okazał się niemożliwy, a mostu
jeszcze wtedy nie było. Anna Potocka, pani na Rymanowie,
powiedziała wówczas: „Śpiewająca Odrzechowa nie docze-
kała się Kolberga. Wielka szkoda”. Wiele osób zachwycało
się śpiewem i muzyką odrzechowian, między innymi Pan
Morawski  miał tak powiedzieć do Iwana Majczyka – ojca,
który był bardzo muzykalny, grał na wielu instrumentach:
„Wiesz Janku, kocham wasz śpiewający lud. Przyznam, że
to co słyszę jest boskie. Zapewniam cię,  że tak śpiewającej
wioski nie znajdziesz na świecie.”

Bardzo znamienne stwierdzenie. Dodam tu, że był bar-
dzo bliski prawdy mówiąc o boskim śpiewie. W muzykal-
ności Rusinów, ogromną rolę odegrała cerkiew, w której
cała oprawa nabożeństwa jest śpiewana, a nie mówiona.
W dodatku jest to śpiew a capella, bez organów, kiedy to
trzeba zadbać o staranne brzmienie, prawidłową wysokość
dźwięków. Śpiew przez całe życie, przez wiele pokoleń
i przez wiele wieków dał swoje rezultaty w postaci muzy-
kalności i wspaniałych głosów

Iwan Majczyk zachwyca się również odrzechowski-
mi kapelami, których było kilka, na ogół rodzinnych –
Cupryki, Waniki, Majczyki oraz mieszane. Na zdjęciach
z roku 1916 - 1917 są już kapele 5-cio lub 6-cio osobowe

o składzie: klarnet, trąbka, skrzypce-prym, skrzypce se-
kund,  flet, bęben, kontrabas. Wspomina również, że czę-
sto grali z nimi muzykanci z sąsiednich polskich wiosek –
na pewno wiele się nawzajem od siebie uczyli. Należy też
się spodziewać, że muzykalni odrzechowscy grajkowie
z łatwością przyswajali sobie nowości muzyczne, pocho-
dzące na ogół z południa, a takimi były pod koniec XIX
wieku – polka z Czech, sztajerek z Austrii, czardasze
z Węgier. Słuchając nagrań kapeli „Bratia Holutiaki i Ku-
ziany” z lat 1928-29  możemy się o tym przekonać. Sa to
melodie grane do dzisiaj przez nasze kapele ludowe, ale
perfekcja wykonania jest już chyba nie do odtworzenia.
A więc muzyka była wspólna, nie było jeszcze  napływu
typowo wschodnich melodii ukraińskich, co miało miejsce
dużo później.  Dodatkowo język Holutiaków jest bardzo
zbliżony do polskiego. „Szyrokij mostoczok rozwaliasia”,
a w polskiej wersji to „Zielony mosteczek ugina się” - pra-
wie żadna różnica znaczeniowa, melodia ta sama. Jest to
zatem najlepszy dowód naszej wspólnoty, współżycia  i rów-
nego traktowania się polsko-rusińskich sąsiadów.

Na koniec tej muzycznej części pragnę wspomnieć
wyjątkowego człowieka, muzykalnego mieszkańca Odrze-
chowej – Jana Cupryka. Znałam go osobiście. Grał na kon-
trabasie, razem z moim tatą Franciszkiem Tutakiem,
w zespole Wiktora Bielenia z Posady Zarszyńskiej. Uro-
dzony w 1912 roku uczył się w sposób naturalny grać na
instrumentach muzycznych od dziecka, w swojej rodzinie.
Podczas okupacji  wraz z 70 innymi mężczyznami z Od-
rzechowej zabrany i więziony w obozach koncentracyj-
nych w Oświęcimiu, przewieziony do obozu w Niemczech.
Z uwagi na opóźniony powrót  po wojnie uniknął wysie-
dlenia i pozostał w Odrzechowej. We wspomnianym ze-
spole grał ponad 30 lat – skromny, delikatny, wrażliwy,
wierny kolega. Na zabawach często był atakowany i wy-
zywany od Ukraińców, mój tata musiał go bronić. Ich do-
zgonna przyjaźń  pozostanie dla mnie na zawsze niezapo-
mnianym wzorem i symbolem dawnej równości, serdecz-
ności i wzajemnego szacunku Polaków i Rusinów.

Jan Cupryk przy kontrabasie w zespole Wiktora Bielenia lata 1960-te (z albumu Franciszka Tutaka)
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P.S. Dziękuję moim rozmówcom –  ks. Marian Bą-
dal, Wiesław Józefczyk,  Eugeniusz Majczyk, Kazimie-
ra Haniak, Jan Komański, Mikołaj Żółkiewicz.

ODRZECHOWA DZISIEJSZA

W miejsce wysiedlonych odrzechowian przybyli nowi
osadnicy – z bliska i z daleka. Na pewno doceniają walory
tej pięknej krainy, wykorzystują jej wartości  przyrodnicze
 i rolnicze. Było kiedyś dość dużo gospodarstw hodowla-
nych i chyba ciągle jeszcze są. Do tego dochodzi  Zakład
Doświadczalny Instytutu  Zootechniki  z hodowlą krów si-
mentalskich, koni huculskich i kóz karpackich. Odrzecho-
wa w dalszym ciągu jest prężnie rozwijającą się wsią, ma-
jącą wielu aktywnych mieszkańców. Jest atrakcyjna pod
względem turystycznym, a przyczynia się do tego jej łem-
kowsko-rusińska  przeszłość ze swoją odległą już historią
i kulturą – tragiczną, ale i piękną zarazem. Wykorzystane
zostały również niektóre dawne budynki publiczne jak na przy-
kład Sala Domu Ludowego wybudowanego przez poprzed-
nich mieszkańców, gdzie tradycyjnie mieści się biblioteka, świe-
tlica, galeria rękodzieła. Ale chyba najbardziej godnym uwagi
pod względem kontynuacji historii jest dawna cerkiew grecko-
katolicka, obecnie kościół rzymsko-katolicki.

Powstała ponad 200 lat temu, w 1813 roku,  ogrom-
nym wysiłkiem społeczności odrzechowskiej i z jej dużym
udziałem w budowie, jakim było wożenie kamienia z Wi-
słoka wozami z zaprzęgiem wołowym.

Po wysiedleniach  cerkiew została zamieniona na ko-
ściół rzymsko-katolicki dla potrzeb nowych mieszkańców.
Tak stało się w wielu opustoszałych miejscowościach ru-
sińsko-łemkowskich, przy czym poczyniono wiele zmian
wnętrz usuwając ikonostasy, ikony, polichromie oraz jako
reguła – wszędzie zmieniając patrona kościoła. Jest rzeczą
niezwykle godną uwagi, że w Odrzechowej patron  pozo-
stał ten sam św. Jan Chrzciciel. Święto parafialne 24 czerw-
ca, a za czasów cerkwi – 7 lipca wg kalendarza juliańskie-
go. Ikonostas został usunięty, ale część ikon pozostała.
Resztki obudowy ikonostasu, w tym fragmenty wrót  kró-
lewskich znaleziono niedawno na strychu kościoła.

Ikonostas to przegroda w cerkwi oddzielająca  pre-
zbiterium od nawy, a bardziej symbolicznie – coś niebiań-
skiego, boskiego – od ziemskiego.  Przegroda ta składa się
z ikon (na ogół ok. 40), w stałym i określonym układzie,
na których  obrazowo przedstawiona jest historia kościoła
– katechizm dla ludzi nieumiejących czytać. A sama ikona
w kościele wschodnim ma bardzo głęboką  treść i znacze-
nie. Święty jest w niej obecny i spełnia niezwykłą rolę
pośrednika pomiędzy Bogiem a wiernym.

Mając to na względzie ocalenie ikon i ich poszanowa-
nie jest czymś bardzo szlachetnym, jest obowiązkiem.
W Odrzechowej ocalone zostały i oddane do muzeum (obec-
nie w sanockim Skansenie) trzy ikony z XVII wieku, po-
chodzące jeszcze z poprzedniej cerkwi – drewnianej, w tym
ikona św. Jana Chrzciciela. Przeniesione w 1813 roku do
nowej, murowanej cerkwi służyły  niemalże do końca XIX
wieku, kiedy to w ramach remontu zamówiono nowy iko-
nostas.  Ikony były malowane (pisane) w roku 1891 przez
Juliana Pankiewicza ze Lwowa. To właśnie  niektóre z nich,
ocalałe zdobią nowy ołtarz w odrzechowskim kościele.

W ołtarzu znalazły się  zatem ikony związane z pa-
tronem kościoła – narodzenie św. Jana Chrzciciela, dodat-
kowo namalowana ikona przedstawiająca śmierć Jana
Chrzciciela i wyrzeźbiona  figura świętego. Jest ikona
Chrystusa nauczajacego i Matki Bożej z dzieciątkiem
w niepowtarzalnym geście „umilenija”. Z boku u góry oł-
tarza – dwie okrągłe ikony świąteczne – Chrzest Pana Je-
zusa i  na drugiej - Zmartwychwstanie. Na bocznych ścia-
nach prezbiterium znajdują się  dwie pozostałe ikony –
Chrystusa Pantokratora i św. Mikołaja Cudotwórcy. Iko-
ny mają imponujące wymiary: 160-180 x 120 cm.
W centralnym  miejscu ołtarza ustawione jest również za-
chowane oryginalnie tabernakulum (cyborium), piękne
z kopułą i wieżyczkami, bogate, odnowione, pokryte zło-
tem. Fragmenty królewskich wrót zostały artystycznie
wkomponowane z boku po dwóch stronach ołtarza – na
nich czterech ewangelistów. W ołtarzu znajdują się zatem
zabytkowe dzieła sztuki mające ponad 120 lat, pochodzą-
ce z tej świątyni, odnowione, docenione – pozostaną
w miejscu swojego przeznaczenia. Żadne nowe, współ-
czesne dekoracje nie byłyby tak piękne, tak ważne i tak
właściwe. Ołtarz pieści nasze oczy przecudną kolorystyką,
pozwala nam się kłaniać świętym – godnie patrzącym na
wiernych. A artystyczny wymiar tego dzieła sztuki jest do-
pełnieniem naszych duchowych przeżyć. Ukłony dla po-
mysłodawców: ks. Mariana Bądala i Wiesława Józef-
czyka. Ukłony dla wykonawców - artystów: Łukasz Woj-
towicz – z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – wy-
konał projekt ołtarza, który został zaakceptowany przez
Kurię Metropolitalną.

Inni  wykonawcy, związani z Muzeum Budownictwa
Ludowego, to Mariusz Mogilany – rzeźbiarz, Rafał Malec
– stolarz oraz malarz Mateusz Jasiński z ASP i studenci.

Fundusze między innymi z projektu pod znamiennym
tytułem „Tajemnice Odrzechowej” w ramach konkursu: Tu
mieszkam, tu zmieniam”. To wspaniały prezent na 600-lecie!

W niedzielę 30 czerwca 2019 roku odbyło się  uroczyste
nabożeństwo, poświęcenie ołtarza i tablicy okolicznościowej,
orszak królewski, a w nim wędrujący przez Odrzechowę  600
lat później – pierwszy sołtys – Alko Rusin. W pomysłowej
inscenizacji wystąpili wszyscy dawni bohaterowie z czasu
nadania aktu lokacyjnego przez króla. Odrzechowianom
– tym najbardziej aktywnym, i wszystkim innym pozostałym
należą się gratulacje z okazji Jubileuszu i życzenia, aby tak
dalej  szanowano historię i tradycję, kontynuowano dzieło
dawnych mieszkańców, dbano o dalszy rozwój i świetność
swojej miejscowości. Wszystkiego najlepszego!
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