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Pierwsze działanie zaplanowaliśmy na czwartek
17. października. Był piękny, słoneczny dzień. Grupa 50-
cio osobowa złożona z przedstawicieli wszystkich miej-
scowości z terenu Gminy Zarszyn rozpoczęła wycieczkę
autokarową po ciekawych (nieodległych) miejscach w myśl
hasła „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Pierwszym
punktem zwiedzania było Beskie Centrum Dziedzictwa
zlokalizowane w budynku dawnego spichlerza podworskie-
go. Przeważająca większość uczestników wyjazdu była tu
po raz pierwszy. To wyjątkowe miejsce, w którym multi-
medialne prezentacje i bogata ekspozycja podzielona na
czternaście stref tematycznych przedstawia historię Be-
ska, życie jej dawnych mieszkańców, ich tradycje, stroje,
a także wygląd chat i obejść gospodarskich. Można w tym
miejscu prześledzić losy tych ziem od czasów prehisto-
rycznych po współczesność. Na zakończenie zwiedzania
w sali konferencyjnej obejrzeliśmy film o Gminie Besko,
a  na parterze - wspominając nie tak odległe czasy - wy-
stawę starych ciągników rolniczych. Po 1,5 godzinie po-
bytu podziękowaliśmy oprowadzającemu nas pracowni-
kowi Gminnego Ośrodka Kultury w Besku i kontynuowa-
liśmy naszą podróż po atrakcyjnych miejscach do zwie-
dzania w pobliżu naszego zamieszkania.

Kolejnym miejscem do którego dotarliśmy była Huta
Szkła Artystycznego „SABINA” w Rymanowie. Po wej-
ściu do budynku przywitał nas Henryk Rysz, właściciel
firmy, projektant większości wzorów produkowanych
w „Sabinie”. Opowiedział nam o firmie i zaprosił do obej-
rzenia kolekcji obejmującej szeroką gamę wzorów i kolo-
rów, w tym ekskluzywnych eksponatów. Większość z nich
to prawdziwe cudeńka. Niektórzy spośród nas mieli moż-
liwość być na chwilę hutnikami i doświadczyć, jak trudną
jest praca hutnika. Na zakończenie pobytu w tym miejscu
dokonaliśmy zakupu drobnych upominków i wyruszyli-
śmy do Pastwisk.

W tej miejscowości zaplanowaliśmy zwiedzanie dwóch
miejsc. Pierwszym było Regionalne Centrum Pamięci
Kardynała Karola Wojtyły otwarte 17 października 2018
r. w budynku dawnego sklepu, w którym kardynał-turysta
robił zakupy biwakując w okolicy. Jest to szczególne miej-
sce, które ukazuje drogę życiową tego Wielkiego Polaka,
która doprowadziła Go do Watykanu na papieża oraz wą-
tek związany z Jego pobytem w Beskidzie Niskim, w tym
w Pastwiskach. Z zaciekawieniem słuchaliśmy historii po-
bytów Karola Wojtyły w tej wsi, jego turystycznych wę-
drówkach po tym terenie z przyjaciółmi, odpoczynkach w
Rudawce Rymanowskiej. Ze wzruszeniem nasza przewod-
niczka po Centrum Małgorzata Kosiarska opowiadała hi-
storię swojego teścia, który właśnie w Pastwiskach za-

Kolejny projekt Stowarzyszenia INICJATYWA
„Jesteśmy ciekawi i kreatywni” - to tytuł projektu realizowanego w okresie od 16 października do 15 grudnia

2019 r.  przez Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie w ramach „Małej dotacji” przyznanej przez Wójta
Gminy Zarszyn. Projekt skierowany był do osób w wieku emerytalnym.  Na etapie pisania wniosku nasze działania
konsultowane były z Radą Seniorów działającą przy Wójcie Gminy Zarszyn. Celem tego zadania było uatrakcyjnie-
nie czasu wolnego seniorów i aktywizacja tej grupy osób. Zaproponowaliśmy zorganizowanie wyjazdu do cieka-
wych miejsc na terenie naszej gminy i gmin ościennych, a także udziału w warsztatach artystycznych, podczas
których wykonane zostaną ozdoby świąteczne.

przyjaźnił się z kardynałem Wojtyłą, a jej mąż był tą osobą,
która przekazała kard. Wojtyle telegram w sprawie przy-
jazdu do  Watykanu na konklawe w 1978 r. Wizytę w Cen-
trum zakończyliśmy wykonaniem wspólnej fotografii.
Kolejnym miejscem była Izba Pamięci Frantiska Geisle-
ra, porucznika 2 Czechosłowackiej Brygady Spadochro-
nowej, który  zginął 18 września 1944 r. pod Pastwiskami
w czasie operacji dukielsko-preszowskiej. Uroczyste otwar-
cie Izby Pamięci odbyło się 14 września 2019 r. W tym
miejscu poznaliśmy nie tylko życiorys F. Geislera, ale i hi-
storię poszukiwań jego pochówku przez syna opowiedzianą
przez  przewodniczkę, prywatnie synową por. Geislera.

W drodze powrotnej do Zarszyna odwiedziliśmy ko-
ściół w Odrzechowej, który wypiękniał w ostatnich la-
tach. O historii odkrytych na strychu oryginalnych frag-
mentów wyposażenia cerkiewnego z XVIII i XIX w. opo-
wiedziała Alfreda Gierad. Były to unikatowe elementy iko-
nostasu i ołtarzy bocznych. Obecny kościół to dawna cer-
kiew, którą przez lata pozbawiano oryginalnego wyposa-
żenia. Zapał i współpraca miejscowego proboszcza, stu-
dentów ASP i mieszkańców Odrzechowej zaowocowały
pozyskaniem funduszy na odnowienie części dawnego
wyposażenia. Udało się to! Dziś możemy w pełnej krasie
oglądać przepiękny ołtarz. Po modlitwie w tym miejscu
zainicjowanej przez ks. Antoniego Obłozę czekał na nas
poczęstunek w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie.

Wycieczka była bardzo udana, pogoda dopisała, hu-
mory również. Pełni wrażeń, z nadzieją na kolejne wyjaz-
dy wróciliśmy do swoich domów.

Kolejne działanie to warsztaty artystyczne, na któ-
rych uczestnicy projektu mieli nauczyć się wykonywać
ozdoby świąteczne. Na pierwszych warsztatach, 29 listo-
pada, mieliśmy przyswoić wiedzę dotyczącą samodziel-
nego wykonania bombki świątecznej techniką decoupa-
ge. Zajęcia poprowadził Janusz Haduch z Zarszyna, który
od lat wykonuje przepiękne przedmioty ozdabiając je tą
techniką. Wśród dwudziestu uczestników spotkania  więk-
szość rozpoczynała przygodę z nowym hobby. Już na wej-
ściu do pomieszczenia Galerii Rękodzieła Artystycznego
w Zarszynie – siedziby Stowarzyszenia INICJATYWA,
niektóre z pań nie wierzyły, że po czterogodzinnym spo-
tkaniu wyjdą z własnoręcznie wykonaną przepiękną
bombką choinkową. W otoczeniu eksponatów galerii, po
omówieniu przez prowadzącego techniki pracy, z zapa-
łem wzięliśmy się do ozdabiania bombki plastikowej.
W ruch poszły pędzle, klej, serwetki, farby, pasta śniego-
wa, brokaty. Wyobraźnia podsuwała nam różne warianty
układu kompozycyjnego elementów z serwetek, którymi
chcieliśmy ozdobić naszą bombkę. Końcowy efekt naszej
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pracy zadziwił wszystkich!!! Byliśmy dumni! Być może
dopomogła magia specyficznego nastroju, który stworzyli
organizatorzy warsztatów, bowiem nie zapomnieli, że od-
bywały się one w Andrzejkowy wieczór!!!

Na kolejne warsztaty czekaliśmy z niecierpliwością,
ponieważ święta tuż, tuż.. Mieliśmy wykonać stroiki świą-
teczne pod kierunkiem Aleksandry Szyca. Grupa uczest-

ników warsztatów spotkała się 10 grudnia w galerii.
Po czterogodzinnym pobycie wyszliśmy z przepięknymi stro-
ikami, które będą ozdobą naszych świątecznych stołów.

Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.
Wszyscy uczestnicy (67 osób) wyrażali się bardzo mile
o działaniach, w których uczestniczyli i oczekują kolej-
nych w roku następnym.

          Odpowiedzialna za projekt
          Danuta Dec

Kiedy Marcin był nastolatkiem, służył w rzymskich
legionach. Zimą, na drodze napotkał półnagiego żebraka
i litując się nad nim, podarował mu połowę swojego płasz-
cza. A w nocy przyśnił mu się – jak głosi legenda - sam
Jezus, który mówił do aniołów: Patrzcie jak mnie Marcin,
katechumen, przyodział. Dlatego święty jest przedstawia-
ny na koniu, w zbroi legionisty, gdy tnie mieczem swój
płaszcz i daruje go żebrakowi. Potem Marcin wystąpił
z wojska i wybrał żywot pustelnika. Zamieszkał z kilko-
ma towarzyszami niedaleko francuskiego Ligugé i wiódł
pobożne i ascetyczne życie. Sława życia i cudów Marcina
rozniosła się po całej okolicy. Wierni chcieli, by przyjął
godność biskupa, ale Marcin nie chciał. Użyto podstępu, by
go sprowadzić do miasta, lecz pustelnik schował się i miesz-
kańcy nie mogli go odnaleźć. Pomogły gęsi, które głośnym
gęganiem wskazały miejsce ukrycia Marcina. Marcin uległ
prośbom i 4 lipca 371 roku otrzymał święcenia kapłańskie
oraz sakrę biskupią. Swoją funkcję św. Marcin sprawował
przez 25 lat. W tym czasie dał się zapamiętać jako biskup
pracujący blisko ludzi. Żył skromnie, stawał zawsze w obro-
nie niewinnych i niesłusznie oskarżonych, okazywał wszyst-
kim wyrozumiałość i miłosierdzie.

Święty Marcin zmarł 8 listopada 387 r. a pochowano
Go 11 listopada - dlatego na ten dzień ustanowiono Świę-

Uroczystość Św. Marcina
i Święto Niepodległości w Zarszynie

11 listopada w Domu Kultury w Zarszynie obchodzono podwójne święto: Odpust Parafialny i Rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Sala zapełniła się po brzegi /BRAWO mieszkańcy Zarszyna i Posady Zarszyńskiej!!/
a ze sceny najpierw popłynęła  historia życia Świętego Marcina. Nawet Ci, którzy niewiele wiedzieli o życiu
patrona zarszyńskiej parafii, po tej inscenizacji poznali wszystkie Jego zasługi.

Paweł Suwała wykonawcą pieśni patriotycznych, 11.11.2019
(fot. ze zb. UG Zarszyn)

Występ najmłodszych uczniów SP w Zarszynie, 11.11.2019
(fot. ze zb. UG Zarszyn)

to ku Jego czci. A patron naszej parafii jest też patronem
m.in. pasterzy, opiekunem bydła, ptaków, a szczególnie
gęsi! Tym ostatnim znajomość ze Świętym nie wyszła na
zdrowie, bo tradycyjnym daniem, które pojawia się na stole
w dzień Św. Marcina jest właśnie gęsina. A skąd pomysł
na świętomarcińskie rogale? Wyjaśnił to w swoim wystą-
pieniu sołtys Posady Zarszyńskiej Władysław Komański:

W życiorysie przyszłego świętego pojawia się wiele
miejscowości. I choć oficjalnie się tego nie potwierdza,
ponoć Marcin na białym koniu zawitał też do … Pozna-
nia. Tu koń zgubił podkowę. Stała się ona wzorem dla
poznańskich cukierników, którzy zaczęli wypiekać pyszne
rogale. Tyle legenda, natomiast faktem jest, że powołując
się na dobroć św. Marcina, w poznańskim kościele pod
jego wezwaniem, ksiądz proboszcz Jan Lewicki podczas
mszy św. w październiku 1891 r. wezwał do miłosiernych
uczynków wobec najbiedniejszych. Hasło podchwycił cu-
kiernik Józef Melzer i na dzień świętego Marcina 11 li-
stopada upiekł pierwszą partię ciast, przypominających
kształtem ową końską podkowę. Część rozdano biednym,
część sprzedano zamożnym parafianom.

Piękna inscenizacja o historii życia Świętego Marcina
i Rocznicy Odzyskania Niepodległości przeplatana pieśniami
i ubarwiona prezentacją multimedialną to dzieło zarszyń-
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skich uczniów, którzy pracowali pod kie-
runkiem nauczycielki języka polskiego Anny
Koniecznej. Wszyscy zachwycali zdolno-
ściami aktorskimi, wokalnymi i piękną re-
cytacją. Na szczególne podziękowania za-
sługują również członkowie chóru, czyli
mieszkańcy Zarszyna i Posady Zarszyńskiej.
Pieśni legionowe w ich wykonaniu, które –
jak podkreślali prowadzący uroczystość
Sołtysi – towarzyszyły w wojennej tułaczce
polskiemu żołnierzowi, koiły ból i tęsknotę,
wlewały nadzieję w żołnierskie serca, przy
akompaniamencie akordeonisty Pana Roma-
na Drwala poruszały i wzruszały.  Całości
dopełniały piękne biało – czerwone stroje
pań z Koła Gospodyń. Wielu melodii pa-
triotycznych wysłuchaliśmy również w wy-
konaniu Orkiestry Dętej „Lutnia” z Zarszy-
na. Grali pięknie, dynamicznie, porywają-
co! Rosły serca słuchaczy i w pełni potwier-
dziły się słowa, że „jest w orkiestrach dę-
tych jakaś siła”! Podobna siła tkwi w na-
szych najpopularniejszych pieśniach patrio-

Nie tylko w Zarszynie świętowano. Także mieszkań-
cy Nowosielec tradycyjnie zostali zaproszeni przez miej-
scową ochotniczą straż pożarną do obchodów kolejnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym ra-
zem zorganizowano dwudniowe Obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się 10 li-
stopada. Pierwszego dnia grupa Theatrum Mundi z No-
wosielec przepięknie zaprezentowała inscenizację pt. „Sce-
ny z życia Niepodległej” nawiązując  do wydarzeń i osób
związanych z miejscowością w czasie, gdy Polska była
pod zaborami. Wielkie ukłony należą się aktorom – ama-
torom i p. Urszuli Małek, która wyreżyserowała cały spek-
takl. Dodatkowo w tym dniu obecni na sali obejrzeli rów-
nież reportaż o pracy strażaków ochotników z OSP w No-
wosielcach. Drugiego dnia podziwiać można było dzieci
z Tęczowego Przedszkola w przedstawieniu pt. „Nasza
Polska” oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowo-
sielcach. Na koniec wystąpił Regionalny Zespół Ludowy
„Ziemia Sanocka” działający w miejscowości. Przed pu-
blicznością zaprezentowała się grupa starsza i młodsza.
Występ dała również grupa wokalno– instrumentalna dzia-
łająca przy OSP w Nowosielcach.  

Wieloletnią tradycją są również organizowane w Dłu-
giem uroczystości związane z obchodami święta 11 listo-
pada. Tak było też i w tym roku. OSP w Długiem i zespół
wokalno-instrumentalny „Iskra” zaprosili mieszkańców do
wspólnego świętowania na zorganizowanej „Wieczornicy
z okazji Dnia Niepodległości”. Obecni na sali podziwiali
występ uczniów miejscowej szkoły, a także wykonanie pie-

Nowosielce, 10.11.2019 (fot. D.D)

tycznych, które niosą radość, dumę, siłę i solidarność. Tak właśnie wszyscy
w sali Domu Kultury to poczuliśmy!

Obchody kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości sprawiają, że
w codziennym, zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy na-
szych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Uświadamiamy so-
bie, ile im zawdzięczamy. A przypominanie o tym w tak bogatej i patrio-
tycznej formie jak w Zarszynie jest powodem do dumy i dowodem, że
wdzięczność kolejnych pokoleń trwa!

A na koniec wszystkich obdarowano świętomarcińskami  rogalami, które
kilka lat temu zawitały również do Zarszyna. Ku radości wszystkich obda-
rowanych, bo słodkie i pyszne były!! I nikt nie zrażał się ilością kalorii…

Święty Marcinie, Twe imię słynie /Tyś swej wiary zawsze bronił.
Na Twą cześć dzisiaj zjadam rogal z białym makiem słodki,
Tam w kaloriach moc jest Twoja /to na zgubę talii mojej,
Lecz dziś masz mnie w swej opiece, więc po rogal chętnie śpieszę.
Wiara czyni przecież cuda, więc i mnie się schudnąć uda!
Dziękujemy i gratulujemy organizatorom tej bardzo udanej imprezy:

Sołtysom z Zarszyna /Józef Twardy/ i Posady Zarszyńskiej /Władysław
Komański/, włodarzom Gminy Zarszyn, uczniom i nauczycielom Szkoły
Podstawowej w Zarszynie, członkom Orkiestry Dętej „Lutnia”, członki-
niom Kół Gospodyń Wiejskich i druhom z OSP w Zarszynie i Posadzie
Zarszyńskiej.

L.Z.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w naszej gminie

Jak co roku, tak i w tym Święto Niepodległości było uroczyście obchodzone w każdej miejscowości w gminie.
Były to albo akademie szkolne lub uroczystości środowiskowe.

śni przez członków zespołu „Iskra”. W Długiem nie można
przy takiej okazji nie pośpiewąć wspólnie!!. Tradycją już
jest, że na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania chó-
ralnie wyśpiewali kilka pieśni patriotycznych.

W Jaćmierzu, na wieczór 10 listopada, uczniowie,
nauczyciele i dyrektor miejscowej szkoły podstawowej
zaprosili mieszkańców na akademię środowiskową
pt. „Niepodległa”. W czasie akademii odśpiewany został
hymn państwowy, po którym  uczniowie przedstawili spek-
takl  „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza. Wykonawcy za
występ otrzymali gorące brawa.

Zatem do zobaczenia za rok na kolejnych obchodach
Święta Niepodległości!!

                                                                                                                                                      D.D.
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Wchodząc do Was na posesję zauważyłam, że ogród,
który zgłosiłeś do konkursu jest sporych wymiarów.

Tak, zajmuje obszar 44 arów.
Zgłosiłeś się do konkursu „Mój piękny ogród”

ogłoszonego przez gminę. Co Tobą kierowało? Czy bez
wahania podjąłeś decyzję o przystąpieniu do niego?

O konkursie dowiedziałem się na zebraniu wiejskim,
na którym wybieraliśmy sołtysa na nową kadencję. Obecni
na tym spotkaniu podchwycili temat i od razu wskazali na
mnie, że powinienem się zgłosić. W kolejnych dniach moi
sąsiedzi dopytywali, czy już dokonałam zgłoszenia, bo
szansę – mówili- przecież masz! Tak więc trochę pod presją
sąsiadów postanowiłem „sprawdzić się na tle gminy”.
Uznałem też, że ogród wart jest pokazania, tym bardziej,
że jest przy ul. Ogrodowej. To nie było tak, że go specjalnie
przygotowywałem pod konkurs, pomyślałem, że może
będzie podobał się taki, jaki jest w tej chwili.

Jak długi okres musiał  upłynąć, aby ten ogród
wyglądał tak, jak obecnie?

10-15 lat. Na tej działce wcześniej były drzewa owocowe,
które z biegiem lat usychały i w te miejsca zasadzałem drzewa
iglaste i liściaste, a wśród nich pospolite graby, kolorowe
buki, klony, sosny, świerki, cisy. Zacząłem interesować się
też odmianami śródziemnomorskimi, chciałem sprawdzić,
czy w naszych warunkach mogą rosnąć np. ostrokrzewy,
sośnica. U nas przecież wieją silne wiatry. Przykładem jest
cedr, który zasadziłem i wyrósł na ponad 5 m wysokości,
ale nie przetrwał naszych zim przed kilkoma laty. Zasadziłem
w kolejnych latach drzewa nie często spotykane na naszym
terenie: tulipanowca, katalpę, perukowca, platana, miłorząba.
Pojawiły się krzewy ozdobne, np. złotokap, berberysy,
trzmielina, derenie. Później zakwitły magnolie, azalie,
których mam 20 szt., rododendrony i różne byliny, np.
kolorowe żurawki, bergenia. I tak poszło, z roku na rok coraz
więcej dosadzałem różnych roślin, jak to mówią „połknąłem
bakcyla”.

1 września podczas Dożynek Gminnych w Nowosielcach dokonano podsumowania pierwszej edycji gminnego
konkursu „Mój Piękny Ogród”, w którym zwyciężył ogród Doroty i Jana Ciepieli położony w Bażanówce. Ponieważ
udział w konkursie zgłaszał sam p. Jan (którego znam osobiście), na rozmowę o pięknej pasji uprawiania ogrodu
umówiłam się z nim właśnie w tym pięknym miejscu.

Mój ogród  – rozmowa z Janem Ciepielą

Zauważyłam, że w ogrodzie macie rabaty otoczone
kamieniami, przy których jest starannie utrzymana
ziemia, ani jednej trawki!

Lubię kamienie. Te, które wykorzystałem pochodzą
z rozbiórki wiaty i stodoły przy starym, rodzinnym domu.
Obecny właściciel pozwolił mi je zabrać. Mam do nich
sentyment. Kamienie podobają mi się i są one praktyczne.
Szczególnie w przypadku naszego ogrodu, który jest dość
duży i obszerne obrzeża kamienne pozwalają mi ograniczyć
miejsca z trawą, którą niestety trzeba kosić. Lubię porządek
w ogrodzie i temu służą okręgi okopane motyczką (śmiech),
bo to one sprawiają wrażenie czystości wokół kamieni. To
zauważyła też komisja konkursowa.

 A skoro są rabaty kamienne, w wielu rodzajach, to
na tych rabatach są rośliny. Wymień je.

Ogród zmienia się wraz z porami roku. Wiosną kwitną
tulipany, irysy, bzy, kanny, rododendrony, azalie, latem
i jesienią pięknie wyglądają róże parkowe, rabatowe dalie,
które robią duże wrażenie. Są one żółte, lubię ten kolor,
bo wprowadza w ogrodzie światło. Sadzę je po kilka sztuk,
powstaję w ten sposób piękna, żółta plama. Pięknie
wyglądają hibiskusy bagienne. Mam kilka kolorów, a ich
kwiaty są wielkości małego talerza. Ostatnio wprowadzam
trawy ozdobne. Podobają mi się, lubię „ten ich taniec na
wietrze” (śmiech). Mam kilka rodzajów, myślę, że będzie
ich więcej.

Które miejsce w swoim ogrodzie lubisz najbardziej?
Pod sosną, tu gdzie siedzimy. To tu odpoczywam, to

tu odbywają się wszystkie spotkania towarzyskie, sąsiadka
„podejdzie do płota” i porozmawiamy. Jest to też miejsce,
z którego widzę cały ogród i mogę pomyśleć o jego
przyszłości. Ten ogród ciągle wymaga pracy, coś zawsze
w nim zmieniam, a zwłaszcza jak naoglądam się
programów nt. ogrodów lub odwiedzę jakieś centrum
ogrodnicze (śmiech). Nie powiedziałem jeszcze ostatniego
słowa. Mam swoje marzenia, ale nie zdradzę ich w tej
chwili. Zmiany będą na pewno!

Jaką cechę musi mieć hobbysta-
ogrodnik?

Przede wszystkim cierpliwość. Nie
obejdzie się bez pracowitości, systema-
tyczności, bo ogród to miejsce, którego nie
można „ogarnąć” zrywami. Tu się ciągle coś
dzieje, wymaga pracy. Często słyszę od
sąsiadów, że cały czas spędzam w ogrodzie.
Odpowiadam nie raz żartem, że przyszedłem
porozmawiać z moimi roślinami. Trzeba też
mieć zamiłowanie do przyrody.

Dziękuję za rozmowę, życzę spełnienia
marzeń i jeszcze coraz piękniejszych okazów
roślin w ogrodzie.

                                          D.D.
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Efektem dwuletniej pracy Towa-
rzystwa jest publikacja „Odznaczeni
Gwiazdą Przemyśla” zawierająca spis
około 7 tysięcy nazwisk osób, których
połączyła wspólna walka o polskość
Przemyśla i regionu i właśnie za to
zostały uhonorowane Gwiazdami
Przemyśla – prestiżową odznaką w II
Rzeczypospolitej. Ta honorowa odzna-
ka jest przyznawana od 1921 r. oso-
bom wojskowym i cywilnym uczest-
niczącym w obronie miasta Przemy-
śla od 1.XI.1918 r. do 18.XII.1919 r.,
jak też w obronie Ziemi Przemyskiej
od 11.XI.1918 r. do 16.V.1919 r., czyli
w okresie, który został uznany za obro-
nę frontową z narażeniem życia.

W książce są nie tylko nazwiska
bohaterów, ale też daty ich urodzin, ich
zawód, stopnie wojskowe, nazwy jedno-
stek w których służyli oraz daty i miej-
sca walk. Każdej osobie przyporządko-
wany jest także numer „GP”, czyli od-
znaczenia, które dostała. Wydana publi-
kacja zawierająca 745 stron to kolejna
forma upamiętnienia bohaterów. Na ich
grobach w całej Polsce Towarzystwo
Przyjaciół Przemyśla i Regionu umiesz-
cza repliki tego odznaczenia.

Pośród osób, które zostały odzna-
czone „Gwiazdą Przemyśla” są też oso-
by pochodzące z Gminy Zarszyn. Jedną
z nich jest Jan Kostur , s. Pawła i Jó-
zefy z d. Ochenduszko, ur. 18.X.1897
r. w Posadzie Jaćmierskiej; zm.
23.IX.1967 r. w Bażanówce, pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym w Jaćmie-
rzu, sierżant, 37 pp, GP nr 5575.

20 marca 2019 r. był szczególnym
dniem dla Jana Ciepieli z Bażanówki,
wnuka sierż. Jana Kostura, który
w tym właśnie dniu odebrał z rąk pani
Bogusławy Pieczyńskiej, prezesa
TPPiR  w Przemyślu replikę odzna-
czenia honorowego „Gwiazda Prze-
myśla” przyznanego dziadkowi, którą
należało umieścić na jego nagrobku.

Replika odznaki Gwiazda Przemyśla na
nagrobku Jana Kostura (fot.  Anna
Ciepiela)

ODZNACZENI GWIAZDĄ PRZEMYŚLA
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do uczczenia pamięci bohaterów i osób

zasłużonych w walce o niepodległość ziem polskich. Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu (TPPiR)
w 2018 r. rozpoczęło realizację projektu „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą
Przemyśla”. Jednym z zadań było ustalenie listy osób, które za udział w walkach o miasto z oddziałami ukraińskimi
zostały uhonorowane „Gwiazdami Przemyśla”. Członkowie Towarzystwa takich informacji szukali w archiwach,
ponadto za pośrednictwem mediów regionalnych i ogólnopolskich wystosowali apel do mieszkańców Polski
o poszukiwanie dokumentacji historycznej i fotograficznej osób odznaczonych tą odznaką i przekazanie informacji
organizatorom projektu. Apel ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a przede wszystkim spowodował, że
wiele rodzin odnalazło wśród rodzinnych dokumentów potwierdzenie udziału swoich przodków w walce o Przemyśl
i okolice w latach 1918-1919.

Otrzymał też zaproszenie na kolejną,
piękną imprezę zorganizowaną przez
Towarzystwo. Odbyła się ona 8 wrze-
śnia 2019 r.  w LO im. J. Słowackie-
go w Przemyślu, podczas której od-
słonięto i poświęcono Pomnik-Obelisk
Pamięci ks. płk Józefa Panasia na
Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu,
nadano sali wykładowej imię tegoż
księdza i dokonano prezentacji książ-
ki „Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”.
Opowiadając o tych wydarzeniach Jan
Ciepiela wspominał o swoim dziad-
ku,  który opowiadał mu, że jako uczeń
IV klasy gimnazjum w Brzozowie
wstąpił do wojska, walczył na fron-
tach I wojny światowej, brał udział
w walkach o Przemyśl, wojnie polsko-
bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej.
Z wojny powrócił w 1921 roku, a za
udział w walkach o Lwów, Wołyń
i Kresy Wschodnie został odznaczo-
ny medalami. Pochodził z Posady Jać-
mierskiej, ożenił się w Bażanówce
z Czesławą z d. Guzek, z którą pro-
wadził gospodarstwo rolne i jak do-
powiedział jego wnuk „Był jedynym
w Bażanówce wykształconym w tam-
tych latach, który chodził za pługiem”.
Pan Jan podkreślił też, że dziadka brat,
który razem z nim poszedł do wojska
jako ochotnik również otrzymał
„Gwiazdę Przemyśla”. Jest nim Wła-
dysław Kostur, s. Pawła i Józefy z d.
Ochenduszko, ur. 10.XII 1899 r.
w Posadzie Jaćmierskiej; zm.
3.XII.1933 r. w Posadzie Jaćmierskiej,
pochowany na cmentarzu parafialnym
w Jaćmierzu, kapral, GP nr 2107.

W przedstawionej powyżej publi-
kacji jest również wątek zarszyński. Za
walkę o niepodległość Ziemi Przemy-
skiej uhonorowany odznaką „Gwiazda
Przemyśla” (GP II nr 4701) został Wła-
dysław Starzecki, s. Jana, ur.
14.VI.1892 w Zarszynie, zm. 9.IV.1940
w Katyniu, kapitan piechoty.

Jan Starzecki w latach 1888-1894
był poczmistrzem (kierownikiem)
Urzędu Pocztowego w Zarszynie.

Ponadto w książce, w rozdziale
„Alfabetyczny spis osób odznaczo-
nych Gwiazdą Przemyśla” widnieje
zapis: Tarkowski Zdzisław, s. Jana
i Felicji, ur. 12.VI.1899 Posada Jać-
mierska; zm. 22.VII 1983 Jaćmierz,
rolnik; legionista, Front Włoski; od
1918 w WP, starszy szeregowy, poc.
panc. PP6 „Gromobój” i PP6 „Gen.
Iwaszkiewicz”, GP III nr 5187. Od
1.I.1919 w obronie Przemyśla, a tak-
że pod Chyrowem, Brodami, Wap-
niarką k/Winnicy, Krzyżopolem
k/Winnicy.

Uroczystość uhonorowania na-
grobka Zdzisława Tarkowskiego re-
pliką „Gwiazdy Przemyśla” odbyła
się w dniu 26.11.2018 r. na cmenta-
rzu w Jaćmierzu.

Jest też na wykazie kolejna osoba
pochodząca z Posady Jaćmierskiej.
Jest to: Jakiel Marian, szeregowy, 37
pp, GP nr 5296. Od 7.XI.1918 r.
w obronie Przemyśla, a od 12.XI.1918-
16.V.1919 walki o Ziemię Przemyską,
m.in.: Siedliska, Niżankowice, Dobro-
mil, Chyrów, Sądowa Wisznia, Gródek
Jagielloński, Janów, Mościska.

                                                                                                                                            D.D.
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Uroczystego wręczenia odznaczeń
dokonał Janusz Konieczny - Przewod-
niczący Rady Gminy Zarszyn, nato-
miast okolicznościowe dyplomy
i kwiaty wręczyli Magdalena Gajew-
ska - Wójt Gminy Zarszyn i Andrzej
Piotrowski - Sekretarz Gminy Zarszyn.
Odznaczone zostały następujące oso-
by i instytucje:

– Pani Zdzisława Kurpiel –  wie-
loletnia członkini KGW w Długiem

– Pani Zdzisława Wojtal – wielo-
letnia przewodnicząca KGW w Dłu-
giem

– Pani Teresa Michalska –  KGW
„Gniewoszanki” w Nowosielcach,
wieloletnia członkini

– Pani Maria Sołtysik –   KGW
w Zarszynie, członkini od 1988 r.

– Pani Danuta Gronowska –
KGW w Zarszynie – od 1967 r. peł-
niła funkcje skarbnika i zastępczyni
przewodniczącej

– Pani Władysława Pomykała –
KGW w Zarszynie – członkini od
1984 r.

– Pani Janina Burczyk – KGW
w Zarszynie – w Kole od 1965 r.

– Pani Helena Pelc – KGW w Jać-
mierzu – przewodnicząca w latach
1993-2006 i ciągle aktywna

– Pani Krystyna Kielar - KGW
w Jaćmierzu – od wielu lat zastępczyni
przewodniczącej, odpowiedzialna za
sprawy gospodarcze, utalentowana ar-
tystycznie, bierze udział w inscenizacjach

– Pani Aleksandra Lewicka –
KGW w Jaćmierzu – długoletnia
członkini, rękodzielniczka

– Pani Krystyna Pierożak - KGW
w Jaćmierzu, aktywna w Kole od 1969 r.

– Pani Lucyna Woźniczyszyn –
przewodnicząca KGW w Jaćmierzu
od 2007 roku, aktywna i zdolna orga-
nizatorka

– Pan Adam Marcin Toczek –
OSP w Posadzie Zarszyńskiej
– w straży od lat 1950-tych

– Pan Stanisław Dufrat – OSP w Po-
sadzie Zarszyńskiej – od r. 1949 – wzoro-
wy strażak, odznaczony w 1989 r. za za-
sługi dla pożarnictwa

20 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Zarszynie miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy Zarszyn, podczas
której Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Gminy Zarszyn uhonorowanych zostało 30 mieszkańców naszej gminy.

NADANIE „ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA GMINY ZARSZYN”

– Pan Zdzisław Michalczyk –
OSP w Posadzie Zarszyńskiej – 70 lat
stażu, przez 30 lat kierowca auta stra-
żackiego

– Pan Piotr Pawlecki – OSP
w Posadzie Jaćmierskiej – wieloletni
staż, w latach 2001-2006 – wicepre-
zes i naczelnik

– Pan Bolesław Magusiak – Po-
sada Jaćmierska – wieloletni działacz
wiejski, skarbnik Kółka Rolniczego,
kronikarz OSP

– Pani Krystyna Kowalska –
KGW w Posadzie Jaćmierskiej, człon-
kini od 1985 r.

– Pani Anna Czopor – KGW
w Bażanówce – od 1981 r. członkini
Zarządu, prowadzi wypożyczalnię
sprzętu, jest skarbnikiem Koła

– Pani Maria Żuchowska – KGW
w Bażanówce, 36 lat udziela się
w Kole, pisze teksty piosenek, scena-
riusze obrzędów, śpiewa w chórze

– Pani Eugenia Malik – KGW
w Bażanówce – aktywna przewodni-
cząca, wiele lat z poświęceniem pra-
cuje dla dobra i rozwoju swojej wsi

– Pani Maria Libowicz – KGW
w Posadzie Zarszyńskiej – w Kole od
1998 r.

– Pani Maria Foltasz – KGW
w Posadzie Zarszyńskiej   - od 1990 r.

– Pani Helena Komańska – KGW
w Posadzie Zarszyńskiej – od 1990 r.

– Pani Maria Bieleń – KGW
w Posadzie Zarszyńskiej – od 1998 r.

Pan Ryszard Roweński – emery-
towany nauczyciel, animator kultury,
założyciel chóru w Jaćmierzu

– Pan Marian Cyrek –  przez wie-
le lat wspierał finansowo działalność
organizacji w Bażanówce, człowiek
o wielkiej kulturze osobistej, wdzięcz-
ni mieszkańcy Bażanówki darzą go
dużym szacunkiem i zaufaniem

– Pan Tadeusz Pelc – aktywny
i pracowity sołtys z Jaćmierza, zaan-
gażowany w problemy społeczne,
członek OSP

– Pani Maria Grabowska – regiona-
listka, autorka dwóch książek o historii
Długiego, założycielka Klubu Seniora w

Długiem, animatorka kultury
- Koło Gospodyń Wiejskich

w Jaćmierzu – bardzo aktywne Koło,
mające zdolne, pracowite, ofiarne
członkinie i dzięki temu wiele osią-
gnięć, w bieżącym roku  Koło obcho-
dziło Jubileusz 95-lecia.

Wszystkim odznaczonym skła-
damy serdeczne gratulacje, słowa
uznania i podziękowania za trud
pracy na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Życzymy również, aby dalsza
praca była satysfakcjonująca i przy-
nosiła jeszcze wiele radości.

  Z materiałów UG Zarszyn

W  IMIENIU
ODZNACZONYCH
– Maria Grabowska:
Jest rzeczą niezmiernie miłą zo-

stać zauważonym, docenionym przez
środowisko i jeszcze w dodatku być
odznaczonym na forum gminy.

W pracy społecznika, bo tak na-
leży nazwać odznaczone osoby, nagro-
da jest bardzo ważna, działa mobili-
zująco, zachęca do dalszej pracy. Ale
nie dla niej się takie osoby poświęcają.
Praca społeczna, jest istotą  życia spo-
łeczników, a wewnętrzna potrzeba jej
wykonywania – dla dobra wspólnego
– jest czymś naturalnym i przyznać
trzeba, bardzo szlachetnym.
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Pochodzimy z różnych miejscowości należących do gminy Zarszyn
i tam jest zlokalizowana nasza myśl i działanie, stanowimy oddolną i jakże
ważną siłę, związaną z lokalnymi potrzebami.  Cieszymy się z dobrej współ-
pracy z gminą, samorządem, mając nadzieję, że sami też jesteśmy gminie
pomocni i potrzebni.

Wśród odznaczonych najwięcej jest członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz
członków Ochotniczych Straży Pożarnych. I słusznie, gdyż są to tradycyjne
organizacje wiejskie, dobrze że zapewnia się ich kontynuację. W KGW ciągle
dba się o tradycyjną i jednocześnie współczesną rolę kobiet nawet w tej zmie-
niającej się wsi. Rola strażaków dbających o nasze bezpieczeństwo też z roku
na rok jest coraz szersza i poważniejsza. W powyższej liście umieszczono tylko
skrótowe informacje o działalności odznaczonych osób. Faktyczny dorobek
wielu osób jest absolutnie imponujący. Cieszmy się z tego.

Pozwolę sobie na chwilę prywatnych odniesień do wspomnianej uroczy-
stości. Dużym przeżyciem dla mnie było spotkanie wśród odznaczonych Pana
Ryszarda Roweńskiego. Był nauczycielem śpiewu kiedy byłam jeszcze
w Szkole Podstawowej w Długiem. Rozśpiewał nas wtedy bardzo, piosenki
te - patriotyczne, ludowe, harcerskie, i inne - śpiewamy do dzisiaj. A później
Pan Ryszard - w sposób poważny,  konsekwentny i profesjonalny - udzielał
się na niwie kulturalnej i muzycznej w swoim rodzinnym Jaćmierzu.

Skoro już mowa o muzyce, to z wielką przyjemnością spotkałam Panią
Marię Żuchowską, córkę kolegi mojego taty – Stanisława Warchoła – akorde-
onisty i organisty, który z kolei rozśpiewał całą  Bażanówkę. Pisał teksty, aran-
żował, komponował. Wiele z tych zdolności ma również Pani Żuchowska.

Odznaczona Maria Libowicz to córka Wiktora Bielenia z Posady Zarszyń-
skiej, genialnego, samorodnego muzyka – również wiernego przyjaciela
mojego taty.

Uzdolnieni muzycznie nasi ojco-
wie całe życie albo grali razem, albo
każdy w swojej wsi prowadził jakiś
zespół lub chór. Dobrze, że chociaż
częściowo mogłyśmy pójść w ich
ślady...

Tak, jestem córką muzykanta, ale
też i  wieloletniego sołtysa wsi Dłu-
gie, Franciszka Tutaka.  W tym mo-
mencie pozdrawiam Pana Zbigniewa
Mazura sołtysa z Posady Jaćmierskiej,
którego spotkałam na uroczystości.
Powiedział, że też jest synem sołtysa.
Takich osób zapewne jest więcej.
 A więc niewykluczone, że cecha spo-
łecznictwa jest dziedziczna. Oprócz
tego, my w młodości byliśmy wycho-
wani w atmosferze ciągłej ważności
spraw wiejskich. Taki mieliśmy wzo-
rzec i wiemy na czym polegała praca
i poświęcenie dawnych społeczników.

A robili rzeczy wielkie – zbierali
się, rozmawiali, zakładali komitety
społeczne i…  budowali szkoły, domy
ludowe, przystanki kolejowe, drogi -
w czasach o wiele biedniejszych niż
dzisiaj.

Społecznicy - to „sól ziemi”. Byli
potrzebni, są potrzebni i będą po-
trzebni naszym społeczeństwom.

Takich osób życzę naszej gminie
jak najwięcej.
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Boże Narodzenie

Znów rok się kończy – ucieka czas
Lato minęło i ciepłe słońce nie grzeje nas.
Dzionek króciutki, noc strasznie długa
Na dworze śnieżek, lub deszczu struga.
W kościele adwent – oczekiwanie
Co dzień roraty – ranne wstawanie.
Człowiek jest smutny, mina zrzędnięta
Lecz już niedługo radosne święta.
W wigilię wieczór, czekają dzieci
Aż pierwsza gwiazdka jasno zaświeci
Wtedy do stołu, będzie wieczerza
Lecz najpierw trzeba wstać do pacierza
I podziękować Bogu za dary
Prosić o zdrowie, wspomnieć rok stary.
Wspomnieć o bliskich na tamtym świecie
O mroźnej zimie, o ciepłym lecie…
Tak siedząc wspólnie i chwaląc gust pań
Trzeba spróbować dwanaście dań.
Potem kolęda do nieba wzleci
Śpiewają starsi, śpiewają dzieci.
Kończy się wieczór, mrok wokół gości
Teraz pasterka – to noc radości.
Jedźmy powitać zrodzone dziecię
Które zwiastuje pokój na świecie
Które przez długie i mroczne lata
Daje nadzieję zbawienia świata.

              Roman Rysz,
Posada Zarszyńska
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MOTYWACJO, PRZYBYWAJ!
Bieganie zmienia człowieka. Nie tylko fizycznie, choć

zmiana sylwetki, wzmocnienie mięśni, poprawa kondycji
i wydolności całego ciała ma ogromne znaczenie.

Zrzucone kilogramy (drugi, piąty, dziesiąty…) moty-
wują do dalszego wysiłku. Kto wie, czy ważniejsze nie jest
to, co dzieje się z psychiką. Podczas wysiłku fizycznego
organizm wytwarza endorfiny – hormony szczęścia, co
połączone z dotlenieniem (biegamy przecież na świeżym
powietrzu) daje nam solidnego, pozytywnego kopniaka,
odstresowuje. Wyjście z domu, wysiłek, kontakt z naturą,
dają szansę z dystansu spojrzeć na codzienne trudności,
kłopoty, stres, wyzwania, pozwalają wyrzucić z siebie „złe
emocje”. W dniu, w którym Wojciech miał stłuczkę samo-
chodową (na szczęście niegroźną – kilka siniaków, gorzej
było z tyłem samochodu…), pokonał swój dotychczasowy
rekord (dystans/czas), który w „normalnych” warunkach
na tym etapie był nieosiągalny.

WRACAJĄC DO TEMATU…
Chcę biegać, robię to, ale… samemu trudno, w grupie

raźniej. W Zarszynie i w Posadzie Zarszyńskiej kilka osób
biegało już wcześniej. Nawet mieli na swoich kontach pewne
sukcesy. Biegacze zaczęli się spotykać na wspólne „prze-
bieżki”, odkrywali ciekawe trasy biegowe – z początku
łatwe i „po płaskim”, potem coraz bardziej wymagające.

CZYM JEST SUKCES?
Sukces to nie miejsce na podium. Sukcesem jest start

a potem przekroczenie linii mety, ukończenie biegu. Suk-
cesem jest pokonywanie samego siebie – swojej słabości,
lenistwa, braku motywacji, bólu mięśni… Sukcesem jest
stoczenie wewnętrznej walki, podjęcie rywalizacji, poko-
nywanie życiowych rekordów, zwiększanie dystansu, skra-
canie czasu biegu. Niby banalne… Dobra rada dla wszyst-
kich złośliwców, którzy się dziwią (Po co im to?), drwią
(Phi, ale sukces…) – stańcie do zawodów. Albo nie…
W dowolnym tempie przebiegnijcie taki sam dystans – 5, 10
albo i więcej kilometrów. Dobiegnijcie do Sanoka lub do
Krosna (a to jeszcze nie maraton…) i wtedy krytykujcie.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Bo chcemy. Bo lubimy. Podoba nam się ten stan, kiedy

zmęczeni kończymy bieg, bierzemy prysznic i, paradok-
salnie, czujemy się wypoczęci. Uwielbiamy atmosferę za-
wodów sportowych, rywalizację, radość z przekroczenia
mety, dumę, gdy organizatorzy konkursu wieszają na pier-
siach medal pamiątkowy biegu, lubimy rozmowy z innymi
biegaczami – ludźmi otwartymi, pozytywnie zakręconymi,

Ab ovo…, czyli o początkach Grupy Biegowej Zarszyn
Sport to zdrowie. O tym wie każdy. Teoretycznie. Praktycznie sprawa wygląda nieco inaczej. Dzieci, praca,

dom, ogródek, zakupy, komputer, wieczór przed telewizorem (czasem kufel, lampka, kieliszek, ciasteczko, orzeszki,
itp.), w sezonie grill z bliskimi. Wieczorami zmęczeni padamy na twarz. I wskazówka na wadze niebezpiecznie
zbliża się do cyfry, która przeraża. Wtedy zwykle przychodzi refleksja – coś trzeba zrobić… Co? Spalić
nadprogramowe kalorie, zrzucić zbędne kilogramy. Może by się ruszyć? Może zacząć uprawiać jakiś sport?
Najprościej wybrać bieganie…

życzliwymi. Biegacze nie są ludźmi zmęczonymi, zblazo-
wanymi, złymi na cały świat. Wystarczy na You Tube obej-
rzeć filmiki kręcone podczas zawodów, by się o tym prze-
konać. Warto znaleźć kilka minut, aby obejrzeć wybrany
filmik na kanale „Biegiem na Rower” – przecież ten bie-
gacz aż zaraża optymizmem i poczuciem humoru.

JAK RODZIŁA SIĘ GRUPA BIEGOWA?
Pomysły stworzenia grupy biegowej pojawiały się od

dość dawna, brakowało jednak iskry, która zjednoczy gru-
pę. Na każdych zawodach widać było biegaczy w jedna-
kowych koszulkach – trzymali się razem, wymieniali do-
świadczeniami i wspierali. Może mieli wspólnego trenera,
a może jakiegoś sponsora… Wbrew pozorom bieganie nie
należy do najtańszych sportów. Profesjonalne buty prze-
znaczone do biegania po określonej nawierzchni, odzież –
cienka i lekka, ale funkcjonalna - to niemały wydatek. Ale
czego się nie robi, by spełniać marzenia i realizować pla-
ny…

Końcem listopada 2019 r. biegacze z Zarszyna i Posa-
dy Zarszyńskiej mogli założyć jednakowe koszulki z napi-
sem „Grupa Biegowa Zarszyn”. Tym samym istnienie
grupy stało się faktem.

Rzeszów, Bieg Niepodległości, 11.11.2019 (fot. ze zb.
prywatnych)
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Sport połączył osoby w różnym wieku, z  inną wydol-
nością organizmu, innymi upodobaniami co do długości
i trudności tras. Niektórzy wolą krótkie dystanse z szyb-
kim tempem biegu, inni dłuższe trasy – wymagające wła-
ściwego rozłożenia sił. Na razie kobiety są w grupie
w mniejszości, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by było
ich więcej. Zresztą, grupa ma charakter otwarty – zawsze
można do niej dołączyć i  nie jest ważne, czy ktoś zmierzy
się z maratonem, czy chce tylko podreptać po okolicy.

KOLEKCJONERZY MEDALI
Każdy medal jest cenny, każdy ma swoją historię

i generuje mnóstwo wspomnień. Pokazując kolekcję me-
dali, biegacze przeżywają od nowa wszystkie zawody –
wtedy było gorąco, a wtedy była paskudna pogoda, tam
było niebezpiecznie ślisko, a tam częstowali uczestników
biegu pożywną, pyszną, pikantną pomidorówką…

Niektórzy rozpoczęli swoją przygodę z bieganiem dość
dawno, inni są „świeżakami”, bo dopiero rozpoczynają
treningi. Warto wspomnieć, że nie istnieje wśród naszych
biegaczy coś takiego, jak presja grupy (wiadomo, że każ-
dy ma swoje życie, swoje sprawy rodzinne, zawodowe,
zdrowotne). Chcesz – biegniesz. Chcesz – startujesz
w zawodach. Masz ochotę się sprawdzić na dłuższym dy-
stansie – masz półmaraton (21 km), maraton (42,195 km)
lub Bieg Rzeźnika. Każdy sam stawia sobie cel, do które-
go dąży…

TEGOROCZNE OSIĄGNIĘCIA
Zbliża się koniec roku – czas podsumowań. Warto

spojrzeć wstecz i dokonać przeglądu osiągnięć. Osiągnięć
bardzo różnych – właściwie nie można ich porównywać.
Czasem ukończenie pięciokilometrowego biegu jest dla
kogoś sukcesem na miarę medalu igrzysk olimpijskich…

Cisna – V Zimowy Maraton Bieszczadzki – 26 stycz-
nia - 23 kilometry po zaspach, w bajecznej zimowej sce-
nerii wśród ośnieżonych choinek - Grzegorz, Rafał i Woj-
ciech.

Pielnia - Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – 3 marca – 6 km - Grzegorz, Jan, Rafał, Woj-
ciech; 2 km – Agnieszka i Gabriel (9 lat), Ewa i Jakub
 (11 lat), Filip (13 lat) i Tomasz (9 lat). Trochę sportu,
trochę historii – trzeba tam być.

Rzeszów – 12. PKO Półmaraton Rzeszowski
– 7 kwietnia – Grzegorz i Wojciech.

Kraków – Cracovia Maraton - 29 kwietnia - Rafał
Krasiczyn – Dybawka Biega-Leśna Dycha – 26 maja

– Jan i Wojciech.
Rymanów Zdrój – Zamczyska Trail – 15 czerwca

- 21 km – Grzegorz i Rafał
Bieg Rzeźnika w Cisnej – 53 kilometry wymagającej

bieszczadzkiej trasy – o sukcesie Wojciecha był tekst
w poprzednim numerze „Głosu Zarszyna”.

Haczów – I Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej
por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów
Walk o Niepodległość Polski 1918-1921 – 23 czerwca -
13,5 km – Jan.

Dukla - III Bieg św. Jana z Dukli – 6 lipca - 15 km –
Jan.

Białka Tatrzańska - Goniacka Het Na Grapę
- 13 lipca – Wojciech wyleczył zakwasy po Biegu Rzeźni-
ka w Bieszczadach i ruszył w Tatry (trasa 21 km).

Żarnowiec  - XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem
Marii Konopnickiej – 13 lipca – 10 km – Jan.

Nowosielce k. Przeworska – Bieg „Po Muszlę Św.
Jakuba” na dystansie 10 kilometrów - 20 lipca. W biegu
startował Jan i Wojciech. W krótszym biegu „Muszelka”
dla niepełnoletnich zawodników wystartowali Filip i To-
mek.

Top Cross Torunia – 27 lipca – bieg maratoński na
dystansie 42 kilometrów i 195 metrów (zaletą tego mara-
tonu jest ukształtowanie trasy – 32 okrążenia wokół par-
ku; uczestnik w dowolnym momencie trasy, po pełnym
okrążeniu może zakończyć bieg ze zmierzonym dystan-
sem i czasem) – w maratonie wystartował Wojciech, któ-
rego kontuzja kostki zmusiła do przerwania biegu na 25.
kilometrze i Filip (14 lat), który przebiegł 13 kilometrów
i 480 metrów (brawo!!!) - najmłodszy zapisany do grupy
biegowej.

Blizna w powiecie ropczycko-sędziszowskim
– 5 sierpnia – półmaraton – Jan.

Gumniska – Bieg Partyzant – 24 sierpnia – 10 km -
Jan i 5 km – Anita.

Brzozów – Bieg im. Prof. Waleriana Pańko – 7 km
– 7 września – trasę zaliczyli: Anita, Jan, Grzegorz, Filip
i Wojciech.

Przemyska Dycha – Przemyski Bieg Uliczny (10 km)
22 września – Anita i Jan, Wojciech; w biegu dla dzieci
startował Tomek (10 lat), w biegu dla młodzieży  - Filip
(14 lat).

Dukla  - XX Bieg Górski na Cergową - 22 września
 – 5,5 km – Grzegorz.

Kraków – Bieg Trzech Kopców – 29 września
– 13 km – Agnieszka i Rafał.

Cisna – VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki –
12 października –17 km - Jan i 26 km  - Wojciech.

Rzeszów – Bieg Niepodległości – 11 listopada –
Agnieszka i Rafał, Anita i Jan, Grzegorz, Wojciech.

Sanok – Bieg Niepodległości – 10 km – Agnieszka
i Rafał.

PODSUMOWANIE
Gdyby dodać długości tras pokonanych przez wszyst-

kich zawodników w 2019 roku, wyszłaby imponująca od-
ległość pokonana biegiem…

Przed nami kolejny rok treningów, zawodów. Jeśli po-
goda pozwala – biegamy także zimą. Budujemy formę na
nowy sezon.

Jeśli ktoś chce dołączyć do Grupy Biegowej Zarszyn
– serdecznie zapraszamy. Można kontaktować się z do-
wolną osobą z grupy.

Do zobaczenia na trasie. Do biegu… Gotowi…

 Renata Małek
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Nasi Jubilaci najpierw podziękowali za wspólne lata
Bogu uczestnicząc we Mszy Świętej w zarszyńskim ko-
ściele. Tam odnowili też ślubne przyrzeczenia. I byli tak
samo wzruszeni, jak pół wieku temu.

Potem, w trakcie uroczystego spotkania z władzami
Gminy Zarszyn dostojni Jubilaci otrzymali nadane przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, które wręczone zostały przez
Wójta Gminy Zarszyn Magdalenę Gajewską w asyście
Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn Janusza Koniecz-
nego, Sekretarza Andrzeja Piotrowskiego oraz Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Justyny Dziurkowskiej.

Medale otrzymali:
Państwo Krystyna i Czesław Bętkowscy
Państwo Maria i Lesław Bieleń
Państwo Władysława i Ryszard Bieleń
Państwo Grażyna i Roman Drwal
Państwo Józefa i Zdzisław Kinstler
Państwo Maria i Tadeusz Kruczkiewicz
Państwo Józefa i Józef Kurpiel
Państwo Maria i Leon Mazur
Państwo Zofia i Mieczysław Nowaccy
Państwo Wanda i Zygmunt Pielech
Państwo Irena i Ryszard Rzeźnik
Państwo Katarzyna i Józef Sokołowscy
Państwo Halina i Mieczysław Tutak
Państwo Helena i Stanisław Urban
Państwo Maria i Zygmunt Żebraccy 

JUBILEUSZ 50 – LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Państwo Drwalowie (fot. ze zb. UG Zarszyn)

20 października 2019 r. dwadzieścia cztery pary małżeńskie z gminy Zarszyn obchodziły Złote Gody. To
piękna okazja, bo chociaż co roku tysiące młodych ludzi ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to
niejednokrotnie życie brutalnie to weryfikuje. Tym z większym podziwem i serdecznością patrzymy na ludzi,
którzy razem spędzili 50 lat. Na pewno wiele było chwil radosnych, wiele powodów do dumy, ale i smutku,
czasami bólu. Najważniejsze, żeby wtedy mieć blisko kogoś kochanego, zaufanego, wiernego. Łatwiej wtedy
zmagać się z przeciwnościami losu, radość jest pełniejsza, kiedy jest przeżywana we dwoje.

Niestety, nie wszyscy, którym Prezydent RP przyznał
Medal, mogli uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości.
Tych przedstawiciele Urzędu Gminy odwiedzili w domach
i wręczyli medale wraz z gratulacjami i życzeniami.

Redakcja „Głosu Zarszyna” również dołącza się do
wszystkich życzeń. Pragniemy, by każdy wspólny dzień
był dla Państwa okazją do uśmiechu, przynosił radość
i życzliwość. Życzymy też zdrowia, miłości bliskich i speł-
nienia marzeń. Kochani Jubilaci, idźcie nadal razem przez
życie trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze wierni.

L.Z.

FOTOGRAFIA ZE STAREGO ALBUMU

Rynek w Zarszynie, 1940 r. (fot. ze zb. B. Marszała)
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Dla sąsiadów, znajomych, kolegów z  pracy – Piotrek. Tak po
prostu. Od niedawna emeryt kolejowy podobnie jak wielu miesz-
kańców Zarszyna związanych z tą firmą. I tu podobieństwo  życio-
rysów się kończy. Inność widoczna w obejściu „przystrojonym”
w  rzeźby  aniołów, wojów, królów zaklętych w drewnie. To się
dzieje teraz. W  tym tekście chciałem przypomnieć o pasji z lat
1973 – 1980. Wówczas to Piotr pod okiem trenerów Bogumiła
Freja oraz Ryszarda Trzepizura rozpoczyna treningi w Zakładowym
Klubie Sportowym  STOMIL w Sanoku w sekcji podnoszenia cięża-
rów.  Przygoda ze sportem to nie kończące się zawody i zgrupowa-
nia. Chronologiczny kalendarz  występów  jest imponujący.

16 grudnia 1973 r – I indywidualne Mistrzostwa Juniorów
Młodszych w Sanoku  - II miejsce w wadze piórkowej 145 kg –
dwubój,

23 – 24 luty 1974 r Miejska Spartakiada Juniorów w Sanoku
– I miejsce w wadze piórkowej 160 kg – dwubój,

24 listopada 1974 r – Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów
w Sanoku – III miejsce w wadze piórkowej 170 kg – dwubój,

22 – 26 lipca 1975 r – Centralne Finały IV Spartakiady Mło-
dzieży w Sokółce – VIII miejsce w wadze piórkowej,

29 – 30 listopada 1975 r – Okręgowe Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Jarosławiu – I miejsce  w wadze lekkiej
220 kg – dwubój,

13 – 14 marca 1976 r – Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Juniorów w Przemyślu – I miejsce w wadze lekkiej 220
kg – dwubój,

28 – 30 kwiecień 1976 r – Indywidualne Mistrzostwa Polski  juniorów w podnoszeniu ciężarów w Poznaniu
– VI miejsce. Jako ciekawostkę podam że w tych zawodach brał udział także „Pietrek” z Rancza- Piotr Pręgowski.

9 maja 1977 r Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w Sanoku – I miejsce w wadze lekkiej 222,5 kg dwubój,
26 października 1977 r – Młodzieżowe   Mistrzostwa Okręgu w Sanoku  - I miejsce w wadze lekkiej 210 kg dwubój,
19 listopada 1978 r  -  Puchar Prezesa w Lesku – II miejsce w wadze lekkiej 230 kg dwubój,
27 października 1979 r – Zawody Ligowe  Bielsko Biała – podrzut  140 kg,
1 – 2 marzec 1980 – Okręgowe Mistrzostwa Seniorów w Sędziszowie – podrzut 132,5 kg.
Uważam że  przygoda ze sportem Piotra Staruchowicza większości mieszkańcom Zarszyna nie jest znana i zasłu-

guje na przypomnienie. Zwyczajny? Niezwyczajny.
                                                                                                                                                                T.SZ.

Zwyczajny – niezwyczajny
PIOTR STARUCHOWICZ

 fot. ze zb. prywatnych

Tadeusz Ochęduszko urodził się w Jaćmierzu w 1897 r.
jako syn Zygmunta  Ochęduszko i Domiceli, z rodu Jasie-
wiczów. Lata dzieciństwa i młodości spędził w Jaćmierzu.
Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa został powołany
do służby wojskowej w 45 pułku piechoty austrowęgier-
skiej. Brał udział w walkach na  różnych frontach na Bał-
kanach, w Albanii i Włoszech. Po wojnie wrócił do Pol-
ski, zgłaszając się na ochotnika do tworzonego Wojska
Polskiego w stopniu chorążego. Został dowódcą plutonu
ciężkich karabinów maszynowych w Baonie Strzelców
Sanockich, otrzymując stopień podporucznika. W 1919 r.
uczestniczył w walkach z Ukraińcami w szeregach 2 puł-
ku strzelców podhalańskich, a nieco później brał udział
w wojnie bolszewickiej z Rosją. W 1920 r. powrócił do

MAJOR TADEUSZ OCHĘDUSZKO

Sanoka wraz z pułkiem i awansował na porucznika. Przyjął
dowództwo  w Baonie Korpusu Ochrony Pogranicza pod
nazwą „Wołożyn” i kolejny awans na kapitana. W 1934 r.
zawarł związek małżeński w Sanoku z Joanną Borczyk,
córką Czesława Borczyka znanego z działalności patrio-
tycznej w harcerstwie. W 1937 r. przydzielono go  do
17 pułku piechoty.

Pierwszego września 1939 r. wybuchła druga wojna
światowa. Tadeusz Ochęduszko, już wtedy w stopniu ma-
jora, wyruszył na wojnę jako dowódca Batalionu Obrony
Narodowej. Wojsko z Rzeszowa podjęło walki z Niemca-
mi w rejonie Zagórza i Leska. Major Ochęduszko zakoń-
czył walkę z Niemcami 19 września 1939 roku. Żołnierze
wraz z dowódcami w wyniku przewagi niemieckiej wyco-

Z potrzeby utrwalania pamięci o żołnierzach obydwu wojen w XX w. z terenu Jaćmierza i okolic przypomnę
sylwetkę majora Tadeusza Ochęduszko. Po latach do Muzeum Historycznego w Sanoku trafiły dokumenty majora,
żołnierza  pierwszej i drugiej wojny światowej.
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fali się na Węgry, gdzie ich internowano. Wkrótce w 1940
r. T. Ochęduszko uciekł z obozu jeńców, dostał się do Fran-
cji, a 25 czerwca znalazł się w Anglii. Tam w dywizjonie
pociągów pancernych dowodził jednym z nich. Został też
wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Piechoty.

Po zakończeniu II wojny światowej przez trzy lata prze-
bywał w Anglii, a w 1947 r. przez Gdańsk wrócił do Pol-
ski, by następnie wyjechać z rodziną do Wrocławia. Tam
podjął pracę. W 1969 r. przeszedł na emeryturę. Po dzie-
sięciu latach zmarł w grudniu 1979 r. i został pochowany
we Wrocławiu.

Z rodziny Ochęduszków brało udział w obu wojnach
jeszcze dwóch żołnierzy: Józef i Ludwik. Rodzina po śmier-
ci majora zadbała o unikalne dokumenty potwierdzające

Jego bohaterstwo i przekazała je do Muzeum Historycz-
nego w Sanoku. Są to między innym: dokument z wojny
polsko - ukraińskiej z lat 1918-1919, dokument, zwany
„baligrodzkim”, mówiący o mężnej walce we wsi Zawóz
z Ukraińcami, wystawiony w Baligrodzie 3 maja 1919 r.
Oryginalnym dokumentem okazała się pamiątkowa legity-
macja majora Ochęduszki z walki na Ukrainie o „Przyczó-
łek Kijów”, oraz pamiętnik pisany własnoręcznie przez nie-
go w czasie pobytu w niewoli i podczas działań wojennych.

Całe niemal życie majora to tułaczka od Albanii,
Włoch, Ukrainy, Rosji, Francji, Anglii do Polski.  Był jed-
nym z bohaterów czasu Legionów Wojskowych Dąbrow-
skiego i walki o niepodległość Ojczyzny. (Źródło: Tygo-
dnik Sanocki 5.08.2011r.)

Ryszard Stączek

Była to już kolejna inscenizacja przygotowana przez
mieszkańców miejscowości Długie zainicjowana przez
Panią Urszulę Kuzian, której entuzjazm do tworzenia i wy-
stawiania spektakli bardzo spodobał się mieszkańcom so-
łectwa, którzy coraz liczniej chcą brać w nich udział. Przed-
stawienie cechowało się bardzo wysokim poziomem, ak-
torzy do swojego występu przygotowali się bardzo solid-
nie, zadbali o każdy szczegół począwszy od rekwizytów
a skończywszy na strojach. W główną postać w spekta-
klu, czyli siostrę Faustynę apostołkę Bożego Miłosierdzia
wcieliła się Pani Joanna Kozimor.

Na zakończenie głos zabrał Ks. Robert Wyczawski –
proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Długiem, dzię-
kując aktorom i osobom, które pomogły w organizacji tego
przedsięwzięcia.

          (przedruk ze str. internet. UG Zarszyn)

SIOSTRA FAUSTYNA W BLASKU MIŁOSIERDZIA
W Domu Kultury w miejscowości Długie odbyła się inscenizacja pn. „Siostra Faustyna w blasku miłosierdzia”.

Aktorzy zaprezentowali wszystkim zebranym sceny związane z życiem Św. Faustyny w tym, najważniejsza:  rok
1935 kiedy to objawił Jej się Jezus, polecając by głosiła całemu światu orędzie o Bożym Miłosierdziu.

Mieszkańcy Zarszyna i Posady Zarszyńskiej mieli rów-
nież możliwość obejrzenia tej przepięknej inscenizacji 27
października w sali Domu Ludowego w Zarszynie. Licznie
zgromadzona widownia z wypiekami na twarzy śledziła losy
św. Faustyny przedstawiane w kolejnych odsłonach przez
aktorów-amatorów z Długiego. Pod koniec przedstawienia
u niektórych oglądających pojawiły się łzy i „ucisk w krta-
ni”. Spektakl był przepiękny!!! Widownia na stojąco nagro-
dziła występujących, a proboszcz zarszyńskiej parafii ks.
Zdzisław Babiarz wyraził w jej imieniu serdeczne podzię-
kowania aktorom i reżyserce spektaklu p. Urszuli Kuzian.

D.D.

Zarszyńska widownia na stojąco dziękuje za występ (fot. D.D.)
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AMATORSKIE KOŁO TEATRALNE W ZARSZYNIE
Zarszyn w 1944 r. po wrześniowym zakończeniu działań wojennych był niemal zupełnie zniszczony. Dookoła

widać było tylko kikuty spalonych domów i stodół, zbombardowane podwórka i pola, zniszczony kościół parafialny
i szkołę.  Mieszkańcy starali się jak najszybciej odbudować domy i budynki gospodarcze, ale nie było to łatwe, bo
materiały budowlane, drewno, a nawet gwoździe stanowiły towar deficytowy.

Równolegle z odbudową domów trwał remont kościoła parafialnego i innych budynków użyteczności publicznej.
Ksiądz proboszcz Franciszek Laskoś po raz drugi rozpoczął odbudowę kościoła, zniszczonego za jego kadencji
najpierw podczas I, a potem II wojny światowej.  Szukano pieniędzy na ten cel i jednym z pomysłów było przygotowa-
nie spektaklu teatralnego. Amatorskie Koło Teatralne działające już przed II wojną postanowiono reaktywować i przy
okazji występów zbierać datki na odbudowę kościoła.

Przedwojenna szkoła w Zarszynie była dość sporym, piętrowym budynkiem. W okresie okupacji kwaterowali tam
Niemcy, ale po przejściu frontu budynek znacznie ucierpiał. Nie było znacznej części dachu, zniszczone klasy straszyły
wyrwanymi oknami, ale właśnie tam w 1946 r. rozpoczęto próby przedstawienia „Chata za wsią”. Przygotowała je
Domicela Haduch, animatorka i pomysłodawczyni wielu ówczesnych przedsięwzięć, kobieta pełna zapału i niezwykle
kreatywna. To Jej Zarszyn zawdzięcza sporą dawkę wydarzeń kulturalnych, propagowanie polskiej literatury i znajomość
wielu utworów dramatycznych.  Scenariusz tego i kolejnych przedstawień Pani Haduch przywiozła z Jaćmierza od swoich
znajomych. Zebrała grupę zapaleńców i już wkrótce mieszkańcy Zarszyna i okolic mogli obejrzeć przy blasku lamp
naftowych /nie było jeszcze elektryczności/ piękne, wzruszające przedstawienie. Brali w nim m.in. udział: Kazimierz
Rzepowski, Kazimierz Burzyński, Helena Czaja /Buczek/, Bronisław Kurpiel,  Danuta Haduch /Gronowska/, Tade-
usz Haduch, Adam Haduch, Mieczysław Porawski, Kazimiera Bajgier, która do dziś pamięta fragment swojej roli:

Miałam ojca, miałam matkę
Drodzy sercu byli.
Poszli, poszli a pustą chatkę,,
I mnie zostawili.
Ni pocieszyć mnie niebogę,
Ni popieścić komu…
Puszczam się w niepewną drogę
Od domu do domu.

Potem idę na mogiłę
Gdzie matka spoczywa,
płaczę, wołam z całej siły,
Nikt się nie odzywa.
Tylko wicher smutno szumi
I trawka się chwieje,
A ja biedna, biedniusieńka,
Jaką mam nadzieję?”

Spektakl cieszył się ogromnym
powodzeniem, więc powstawały ko-
lejne. Spotkania grupy teatralnej od-
bywały się najpierw w starej sali

w Posadzie Zarszyńskiej. Tam wysta-
wiono spektakl pt. „W kancelarii
RKU”. /udział brali m.in. Tomasz
Czyż, Tadeusz Macuga, Stanisław
Burczyk/. Następne przedstawienia
wystawiano w przedwojennym budyn-
ku szkoły, który był już częściowo
odremontowany dzięki zabiegom
i pracy Józefa Gajewskiego i wielu in-
nych mieszkańców Zarszyna. Powsta-
wały kolejne przedstawienia:

„Walkowe kochanie”, „Żywot
św. Genowefy” /z główną rolą Zofii

Dracz z Posady Zarszyńskiej, która
wcieliła się w rolę św. Genowefy, Wła-
dysławem Ryszem grającym Zygfry-
da i Henrykiem Trygarem – synem
Genowefy/, „Chrzciny w Łyczakowie”,
„Czartowska ława”, „Ruchome pia-
ski”, „Wesoła majstrowa”, „Krako-
wiacy i górale” – spektakl barwny, roz-
śpiewany, przygotowany z dużą dba-
łością o kostiumy i muzykę. Po stroje
nasi aktorzy jeździli aż na Podhale, by
górale w spektaklu prezentowali się jak
najbardziej naturalnie. Udział brały
m.in. Kazimiera Rysz, Zofia Dracz,
Lucyna Belina, Irena Czajnik /Cza-
ja/. Grupa aktorów wystawiła ten spek-
takl również w Strachocinie. Na wy-
stęp jechali wozami drabiniastymi!

„Gwałtu, rety, co się dzieje” –
z tym spektaklem zarszyńscy aktorzy
pojechali też na występ do Bukowska.
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„Wesele Fonsia”– przedstawienie wystawiono rów-
nież w Turaszówce w ramach rewanżu, bo wcześniej gru-
pa teatralna z tej miejscowości wystawiła w Zarszynie
„Zemstę”.

Jan Macuga – Fonsiu
Janina Haduch – Lola
Danuta Gronowska – matka Wandy
Helena Komańska  – Wandzia, która śpiewała w tym

spektaklu:

Wróżyłam dziś z listków, czy kocha mnie,
Lecz dziwny wróżby znak.
Wiem dobrze na pewno, że przecież nie,
A wyszło mi, że tak.
Bo człowiek wie, nie łudzi się,
Że nie, to nie, to nie.
A tu na wspak wychodzi znak,
Że tak, że tak, że tak!
Oj, jak pięknie zaśpiewała tę piosenkę Pani Janina

Haduch, która doskonale pamiętała fragment tekstu kole-
żanki ze sceny.
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„Baśń Kolędowa” – w reżyserii Janiny Burczyk
Wiosna – Alicja Florian
Lato – Helena Komańska
Jesień – Kazimiera Florian
Zima – Anna Czaja
„Przewodnik Tatrzański”
„Stara baśń” – wystawiona 16 lipca 1960 r. na Grobli

w Posadzie Zarszyńskiej w Święto Matki Szkaplerznej z okazji
600-lecia Zarszyna. Organizacją tego przedsięwzięcia, zdo-
byciem potrzebnych funduszy zajął się Stanisław Dufrat –
kierownik szkoły i powszechnie szanowany społecznik. Przy-
gotowano imponujące dekoracje /budowane pod kierunkiem
Pana Mendyki i Henryka Kuzianika/, kostiumy dla dużej
grupy aktorów, oprawę muzyczną. Kiedy zapadł zmierzch,

na Grobli zapłonęły ogniska, a wokół nich zatańczyły ubrane
na biało dziewczęta. Wszystkie miały długie warkocze i wianki
z żywych kwiatów na głowie. I potoczyła się historia o miło-
ści, zazdrości i rywalizacji o piękną Dziwę.

Aktorzy, którzy brali udział w przedstawieniu:
Rzepicha, żona Piasta – Maria Rysz
Piast – Józef Gajewski
Dziwa – Janina Haduch
Doman – Leon Haduch
Jarucha – Irena Małek
Heng –Jan Macuga
Popiel – Stanisław Surowiak
Pieśniarz – narrator Tadeusz Piotrowski
Trębacz – Mieczysław Kuzianik, Stanisław Kruczkiewicz
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oraz Bronisław Kurpiel, Wacław Kielar, Tadeusz Ma-
cuga, Danuta Gronowska, Tadeusz Zubek, Tadeusz
Kurpiel, Tadeusz Haduch, Stanisław Haduch, Kazi-
mierz Rzepowski, Wacław Kielar, Maria Widota –
Małek, Maria Tarnawczyk, Barbara Małek, Maria
Patrylak, Teresa Czajnik, Walentyna Pańko, Genowe-
fa Rysz, Kazimiera Deńko, Helena Komańska i inni.

Bociany, które miały gniazda niedaleko grobli, rozbu-
dzone głośno klekotały, a widzowie stali i podziwiali kunszt
zarszyńskich aktorów. Pani Kazimiera Rysz suflerowała
z drabiny, żeby wszyscy aktorzy czuli się komfortowo
i mogli liczyć na jej pomoc, gdyby zapomnieli tekstu. Przed-
stawienie przygotowane z rozmachem zapadło w pamięć
wielu, którzy uczestniczyli w tym spektaklu jako widzo-
wie i uczestnicy. Na szczęście przetrwało wiele zdjęć, na
których uwieczniono członków zespołu teatralnego. Nie-
których trudno dziś rozpoznać, bo pod staranną charakte-
ryzacją - są po prostu postaciami ze „Starej Baśni”.

Oprócz klasyki literackiej Teatr Amatorski z Zarszy-
na wystawiał też spektakle religijne.  W 1956 r. Ks. Wła-
dysław Winiarz zorganizował wycieczkę parafian do Miej-
sca Piastowego, gdzie klerycy przygotowali Misterium
Męki Pańskiej. Przedstawienie tak się spodobało, że po-
stanowiono w Zarszynie zorganizować podobne. Przed-
sięwzięcie było niezwykle trudne, bo potrzebny był odpo-
wiedni scenariusz. Wyzwaniem było też przygotowanie
dekoracji, kostiumów i oprawy muzycznej. Wszystko udało
się skompletować dzięki pomocy członków zespołu teatral-
nego i mieszkańców Zarszyna, którzy chętnie angażowali
się w przygotowania. Część strojów i scenariusz przed-
stawienia Józef Rysz wypożyczył z Miejsca Piastowego,
część przywieziono z katowickiego teatru, poruszającą
muzykę skomponował Tadeusz Chrobak. Spora grupa
aktorów musiała jednak samodzielnie zadbać o stroje
i rekwizyty, w ruch poszły maszyny do szycia i narzędzia,
bo np. blaszane zbroje żołnierzy wymagały szczególnego
wysiłku. Natomiast kulisy i trzy krzyże na wzgórzu stano-
wiące tło historii o męce Jezusa namalował P. Węgrzyn,
artysta z Miejsca Piastowego, który w tym celu przyje-
chał do Zarszyna. Kulisy składały się z trzech elementów
po każdej stronie sceny. Były dwustronne i odwracano je
w zależności od sceny, którą odgrywano. Oczywiście, za-
nim rozpoczęto próby, zwrócono się o odpowiednie ze-
zwolenie do władz w Sanoku. Scenariusz poddano cenzu-
rze i z zaleceniem, że Żydom nie wolno było krzyczeć „aj
waj” udzielono zgody na występ. W wyremontowanej sali
budynku dawnej szkoły, która stała się Domem Ludowym,
przygotowano scenę, oświetlono ją rzęsiście, /w 1954 r.
Zarszyn zelektryfikowano/ i w okresie Wielkiego Postu
1957 roku widzowie mogli podziwiać m.in.

Stanisława Bozentkę w roli Jezusa,
Stanisława Surowiaka – Piłata
Tadeusza Macugę – Kajfasza
Józefa Gajewskiego – Annasza
Tadeusza Zubka – Cyrynejczyka
Bronisława Kurpiela – Judasza
Józefa Rysza – św. Piotra
Zbigniewa Teśniarza – Longina

Jana Macugę, Romana Żółkiewicza, Romana Czy-
ża – grających Żydów

Mieczysława Dudę, Lucjana Łożańskiego, Mieczy-
sława Porawskiego, Kazimierę Bajgier, Teresę Wąso-
wicz i inne niewiasty płaczące,

Domicelę Haduch – aktorkę i reżysera przedstawienia,
Kazimierę Rysz, która była nie tylko aktorką, ale rów-

nież suflerką i krawcową przygotowującą stroje dla akto-
rów.

Władysław Rysz zbierał wolne datki od widzów i cała
suma została przekazana na remont kościoła, podobnie jak
zyski z kolejnych występów. Na Misterium licznie przy-
chodzili mieszkańcy Zarszyna, Posady Zarszyńskiej, Dłu-
giego, Jaćmierza i Bażanówki. Nasi aktorzy wystąpili rów-
nież dwukrotnie w Sanoku. Gminna Spółdzielnia nieod-
płatnie użyczyła samochodu, żeby można było przewieźć
dekoracje i aktorów.

„Odwilż” nie trwała jednak długo. Już w następnym
roku zabroniono wystawiania przedstawień o charakterze
religijnym, więc dekoracje złożono na strychu Domu Lu-
dowego w Zarszynie, a aktorzy grali w spektaklach o zu-
pełnie innym charakterze. Czas płynął, wystawiano co kilka
miesięcy inne przedstawienie, aż aktywność zarszyńskich
aktorów została przygaszona przez otwarte w Zarszynie
kino i telewizję, która panoszyła się coraz odważniej.

Minęło dwadzieścia lat. Pod koniec 1976 r. znów po-
stanowiono wystawić  Misterium Męki Pańskiej. Ale co
z dekoracjami? Jan Macuga i Roman Czyż wspięli się po
drabinie na strych Domu Ludowego w Zarszynie i ze zdu-
mieniem odkryli, że myszy odniosły się do zabytkowych
dekoracji z szacunkiem i nie wyrządziły im szkody. Na-
stępnym krokiem było uzyskanie zgody na wystawienie
Misterium w kościele parafialnym, bo o przedstawieniu
historii śmierci Jezusa w sali Domu Ludowego trzeba było
w tamtym czasie zapomnieć. Ksiądz proboszcz Franci-
szek Szajna napisał stosowne pismo do przemyskiej ku-
rii, która wyraziła zgodę na wybudowanie w kościele sce-
ny teatralnej i wystawienie Misterium Męki Pańskiej. Znów
kompletowano stroje i rekwizyty, poszukiwano odtwórców
głównych ról, odbywały się liczne próby. Wielu miesz-
kańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej zaangażowało się
w to przedsięwzięcie. Nie tylko na scenie.

Eugeniusz Ostrowski kierował budową sceny, Tade-
usz Chrobak znów zajął się oprawą muzyczną przedsta-
wienia. Dzięki zbiorowemu zaangażowaniu podczas Wiel-
kiego Postu w 1977 r. znów mieszkańcy naszej wsi mogli
uczestniczyć w poruszającym do głębi wydarzeniu – Mi-
sterium Męki Jezusa. Wystawiono go 11 razy!

Mieszkańcy okolicznych miejscowości organizowali
zbiorowe wyjazdy do kościoła w Zarszynie, by zobaczyć
ostatnie dni życia Jezusa w interpretacji naszych artystów.
Nikt nie krył łez, bo Misterium było wzruszającym spek-
taklem, z przejmującą muzyką, przygotowane z rozma-
chem. Aktorzy zadbali o piękne stroje, a ich gra na scenie
sprawiała, że wszyscy czuli się jak w profesjonalnym te-
atrze. W następnych latach Misterium również gościło na
scenie w kościele parafialnym w Zarszynie.
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W niektórych rolach oglądaliśmy nowych aktorów, ale
trzon zespołu pozostał niezmienny:

Jezus – Marian Nabrzyski, potem Andrzej Puć i Ro-
man Czyż

Judasz – Jan Macuga, który wciąż pamięta fragment
swojej roli, kiedy najpierw zachwycał się pełną sakiewką:

Ach te srebrniki! Jaki one mają dźwięk i blask! Aż się
serce raduje!

A potem przeklinał tych, którzy go skusili pieniędzmi
i bogactwo zdobyte w tak okrutny sposób.

Św. Piotr – Józef Rysz
Piłat – Jan Patrylak
Kajfasz – Roman Czyż
Longin – Adam Jęczkowski
oraz Jan Gajewski, Tadeusz Dracz, Tadeusz Pio-

trowski, Tadeusz Haduch, Jan Łożański, Adam Jęcz-
kowski, Wojciech Komański, Stefan Wołk, Jan Kosi-
ba, Eugeniusz Ostrowski, Marcin Łożański, Małgorzata
Haduch, Aneta Rysz, Grażyna Haduch, Dorota Wąso-
wicz, Maria Komańska /Belina/.

Muzyka: Lucjan Widota, Stanisław Florian, Tade-
usz Dracz, Wiktor Bieleń, Anna Chrobak, Andrzej
Chrobak, Tadeusz Chrobak.

Wielu mieszkańców Zarszyna pomagało przy budo-
waniu sceny, szyciu kostiumów i podczas przedstawień.
Reżyserią i suflerowaniem zajmowały się nieocenione
Kazimiera Rysz i Kazimiera Bajgier.

I znów minęło 20 lat. Był rok 1998. Tym razem ini-
cjatywę wystawienia Misterium Męki Pańskiej podjął Ja-
nusz Widota. Połączono historię śmierci Jezusa i opowieść
o trudnej starości, czyli „Drewnianą miskę” Edmunda
Morrisa. Tym razem na scenie podziwialiśmy wielu mło-
dych aktorów – amatorów:

Róża – Edyta Żółkiewicz /Pietrzkiewicz/
Andrzej – Janusz Widota
Bożenka – Justyna Rymar /Trelewicz/
Dziadek Józef – Roman Żółkiewicz
Bolek – Grzegorz Bajgier
Dziadek Antoni – Jan Macuga
Kierownik Domu Starców – Dawid Gołębiowski
Kajfasz – Jan Gajewski
Annasz – Józef Rysz
Rajca I – Przemysław Twardy

Rajca II – Maciej Szybka
Rajca III – Krzysztof Kot
Faryzeusz – Mateusz Gajewski
Strażnik – Paweł Trelewicz
Judasz – Jan Macuga
Józef z Armatei – Rafał Kot
Jezus – Wojciech Małek
Maria – Edyta Twardy /Kruczkiewicz/
Jan – Piotr Maciejowski
Św. Piotr – Michał Kuzianik
    I znów ogromny sukces! Nie tylko w Zarszynie, ale

również podczas wyjazdowego spektaklu w Lesku, gdzie
aktorom zgotowano owacje na stojąco.

     Przez wiele lat, zanim wystawiono Misterium Męki
Pańskiej, w Sali Domu Ludowego i w kościele parafial-
nym  wystawiano też Jasełka. Były ozdobą Świąt Bożego
Narodzenia, a brali w nich udział wszyscy ci, którzy two-
rzyli i inne spektakle. W 2003 r. wydano nawet pamiątko-
we bożonarodzeniowe pocztówki z fotografiami z Jase-
łek.

Członkowie Amatorskiego Koła Teatralnego to ogrom-
na rzesza mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej.
Przecież od powojennego debiutu upłynęło ponad 70 lat!
Iluż aktorów miało okazję zaprezentować swoje zdolności
na scenie, ile przedstawień się odbyło, ile spotkań na pró-
bach, ile godzin wspólnych przygotowań dekoracji, ko-
stiumów, rekwizytów?!! Wszyscy moi rozmówcy podkre-
ślali jednak, że czas prób i występów był wyjątkowy. Sal-
wy śmiechu podczas prób, solidarność, współodpowie-
dzialność, życzliwość, trema i nerwy w czasie występów
– tak o tym czasie z uśmiechem opowiadają.

Amatorskie Koło Teatralne to piękna karta w hi-
storii zarszyńskiej kultury!

Trudno po tylu latach wymienić wszystkich, którzy
brali udział w przedstawieniach Amatorskiego Teatru
w Zarszynie. Dla niektórych teatralna przygoda trwała wie-
le lat, dla niektórych była zaledwie epizodem. Najważ-
niejsze jednak, że społeczność Zarszyna i Posady Zarszyń-
skiej miała możliwość uczestniczenia we wspaniałych
wydarzeniach kulturalnych dzięki zaangażowaniu i wy-
trwałej pracy społecznej wielu zdolnych i aktywnych miesz-
kańców. To również dzięki nim wyremontowano dach
w kościele, zakupiono dzwon i sfinansowano wiele lokal-
nych inwestycji. Trzeba o tym pamiętać i szanować ich
dokonania!

Swoje wspomnienia o działalności Amatorskiego Te-
atru w Zarszynie przekazali: Jan Macuga, Kazimiera
Bajgier, Janina Haduch, Helena Komańska, Irena Ha-
duch, Wiktor i Genowefa Rysz, Zofia Dracz. Dziękuję
serdecznie za życzliwość i wzruszające rozmowy!!

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jana Macugi, Janiny
Haduch, Heleny Komańskiej, Ireny Haduch i Wiktora
Rysza.

L.Z
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Zarówno dawniej, jak i teraz, kiedy pojawia się jakieś
niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, to zawsze,
jako pierwsi meldują się strażacy. Kiedyś praca straża-
ków polegała prawie wyłącznie na gaszeniu pożarów. Dziś
samochody strażackie wyjeżdżają nie tylko do pożarów,
ale także do wypadków drogowych, powodzi, katastrof
kolejowych, budowlanych i wielu innych. Jednak utrzy-
manie sprawnego sprzętu, zachowanie gotowości bojowej
i pełnej obsady wymaga wielu działań i troski ze strony
członków OSP.

Tego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyń-
skiej obchodzi stulecie swojego istnienia. Wprawdzie ofi-

cjalne obchody planujemy  na rok 2020, ze względu na
trwający remont Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej,
jednak fakt ten, nie wyklucza, iż  chcielibyśmy, aby ten
rok był wyjątkowy. Z tego powodu nasz zarząd OSP po-
czynił wiele starań, aby zdobyć dodatkowe fundusze na
cele statutowe. W tym roku udało się zgromadzić środki
w wysokości ponad 40 tys. złotych.

Dużym impulsem do starań o dodatkowe pieniądze była
nasza Dziecięca Drużyna Pożarnicza „Florki”, która po-
trzebowała mundurków oraz sprzętu do ćwiczeń. Skorzy-
staliśmy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii w ra-
mach, którego udało
się zakupić  16 mun-
durków, a także
sprzęt na kwotę 2000
zł, równocześnie pro-
pagując zdrowy styl
życia, wolny od na-
łogów, a szczególnie
od alkoholu oraz in-
nych używek.

Dzięki noweliza-
cji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej
otworzyła się nowa
możliwość na pozy-
skanie kolejnych
środków na propago-
wanie zasad udziela-
nia pierwszej pomo-

WYJĄTKOWY ROK
Ochotnicze Straże Pożarne są jedynymi organizacjami działającymi już od drugiej połowy

XIX wieku, istniejącymi nieprzerwanie, niezależnie od zawirowań historycznych, politycznych
i ustrojowych. Ochotnicze Straże Pożarne zawsze były i są nadal siłą łączącą społeczności
lokalne, szczególnie wiejskie.

Druhowie OSP Posada Zarszyńska Maria Osękowska, Marcin
Rysz, Przemysław Zdybek podczas Gali Finałowej Programu
Grantowego Moje Miejsce na Ziemi w Katowicach

Prezes OSP w Posadzie Zarszyńskiej Damian Komański
z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adamem Skibą
podczas podpisania umowy dotacyjnej w ramach naboru
wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
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cy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kultural-
nych i sportowych tzw. program 5000+. W ramach reali-
zacji zadania mogliśmy zakupić hełmy, hydronetki, ozna-
czenia sportowe dla Florków oraz stroje dla opiekunów
na kwotę 5022 zł

Chcieliśmy zrobić jeszcze więcej dla naszych dziecia-
ków, więc złożyliśmy wniosek do II edycji Programu Gran-
towego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen – Dar
Serca. W rezultacie Zarząd Fundacji ORLEN zadecydo-
wał o przyznaniu naszej jednostce OSP funduszy w wy-
sokości 7 500 zł na realizację projektu ”Akademia Mło-
dego Strażaka - Razem w Nowe Stulecie”, dzięki czemu
nasi strażacy pojadą do największego w Polsce Central-
nego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Rok 2019 był także okresem wielu programów na do-
posażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt prze-
ciwpożarowy. Także nasza jednostka skorzystała z tej
możliwości i pierwszy wniosek złożyliśmy do programu
„ORLEN dla Strażaków”. Niestety z uwagi na dużą kon-
kurencje (2000 wniosków) nie udało się uzyskać grantu.

W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach wspar-
cia finansowego w dziedzinie przeciwdziałania klęskom
żywiołowym lub poważnym awariom w roku 2019 uru-
chomił program na zwiększenie potencjału technicznego
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie
województwa podkarpackiego. Po skomplikowanej pro-
cedurze administracyjnej udało nam się złożyć wniosek
 i wkrótce okazało się, że w gronie 212 jednostek OSP
z województwa Podkarpackiego znaleźliśmy się także
i my. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zakupić hełmy,
buty, rękawice, wodery, drabinę, motopompę, kombine-
zony do usuwania gniazd szerszeni oraz sprzęt do gasze-
nia traw. Łączny koszt zadania wyniósł 17 822,70 zł,
z czego 1782,27 zł stanowi nasz wkład własny.

PODRZUCONO STERTĘ ŚMIECI

30 października 2019 r. w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej trwała
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Przed wieloma posesjami stały
sterty starych mebli, zdemontowanej stolarki okiennej, zużytych opon
i wielu przedmiotów, których nie sposób upchnąć do foliowych wor-
ków. Zdziwienie budziła sterta śmieci, która znajdowała się przy
ul. Kwiatowej, niedaleko zjazdu w ul. Rolną.

Worki pełne ubrań, monitor, ogromny wór gruzu, miski, pudełka,
skrzynki, papierowe teczki, kasety VHS /m.in. „Pamiątka I Komunii
Świętej”!!/, słoiki, butelki, dziecięce rysunki… Można by jeszcze długo wymieniać! Oczywiście ta sterta śmieci nie
spełniała kryteriów „odpadów wielkogabarytowych”, więc nie została uprzątnięta przez służby komunalne. Przez bli-
sko dwa tygodnie wiatr rozwiewał kartki papieru, deszcz zalewał zawartość kartonowych pudeł, kołdry, kasety i plasti-
kowe pojemniki.

Władysław Komański, sołtys Posady Zarszyńskiej, poprosił policję o pomoc w odnalezieniu właściciela śmieci. Ustale-
nie, do kogo one należą nie było trudne, bo wśród pudeł i paczek znalazły się dyplomy i inne dokumenty
z imieniem i nazwiskiem, a nawet adresem /RODO!!!/ mieszkanki Sanoka. Okazało się, że wynajęto firmę, która miała
uprzątnąć mieszkanie przed remontem, a panowie, zamiast wywieźć zawartość piwnicy i mieszkania na wysypisko, postano-
wili zaoszczędzić i wysypali cały samochód śmieci w Posadzie Zarszyńskiej, zapewne wierząc, że ktoś to uprzątnie. Rozcza-
rowali się! Funkcjonariusze policji ustalili sprawcę, a resztą zajmie się sąd, bo to nie pierwszy tego typu postępek „pomysło-
wej” firmy. Wreszcie po dwóch tygodniach śmieci uprzątnięto. Szkoda tylko, że nie sprzątali ci, którzy nabałaganili!!

                                                                                                                                                                   L.Z.

W ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zdo-
byliśmy kolejny sprzęt na kwotę 4358 zł, a dzięki zrealizo-
wanemu zadaniu do naszej remizy trafiły mostki przejazdo-
we, zbiornik wody, hełmy, latarki, rękawice i pas bojowy.

W roku bieżącym także Fundusz Składkowy Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników wdrożył program dedykowa-
ny strażakom ochotnikom pn. „Wyposażenie jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ra-
towniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe,
z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratun-
kowych”. Bez zastanowienia złożyliśmy wniosek i po kilku
miesiącach otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyni-
ku. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 4099,14 zł mogliśmy
zakupić kombinezony do usuwania gniazd szerszeni, radio-
stacje nasobne i drabinę teleskopową.

Bez wątpienia środki finansowe, które trafiły do naszej
jednostki to zasługa całego zarządu OSP, a także wielu lu-
dzi wspierających naszą jednostkę. To również wiele czasu
poświęconego na szukanie sposobu na zdobycie dodatko-
wych funduszy, pisanie wniosków czy sporządzanie spra-
wozdań finansowych. Pomimo wielu trudów nie zaprzesta-
jemy szukania kolejnych programów. Przed nami nowe,
wielkie wyzwanie dotyczące naszego 37-letniego wozu bo-
jowego. Wierzymy w moc internetu, więc postanowiliśmy
utworzyć zrzutkę internetową na nowy samochód. Dlatego
prosimy wszystkich o wsparcie inicjatywy poprzez portal
www.zrzutka.pl/z/ospposadazarszynska, gdzie każdy może
dołączyć swoją cegiełkę. Jeżeli nie uda zebrać się wystar-
czającej kwoty mamy plan B, który polega na generalnej
modernizacji obecnego samochodu (wymiana silnika, skrzy-
ni biegów, zabudowy itp.) w efekcie tworząc nowy spraw-
ny wóz bojowy. Mamy  wielką nadzieję, że nasze marzenie
stanie się wkrótce realne.

                        Damian Komański
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Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następują-
cych modułów szkoleniowych:

„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”.
Jeden moduł szkoleniowy organizowany będzie w try-

bie weekendowych spotkań: 2 dni po 8 godzin dydaktycz-
nych lub 4 dni po 4 godziny dydaktyczne (przez godzinę
dydaktyczną rozumie się 45 minut). Dla uczestników pro-
jektu planowany jest zakup 24 komputerów przenośnych.
Sprzęt zakupiony w trakcie projektu zostanie przekazany
do wybranych szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn
po zakończeniu realizacji projektu.

Szkolenia rozpoczęły się w lipcu 2019 r. i trwać będą
do marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
Nowosielcach i w Zarszynie oraz w miarę potrzeb w do-
mach kultury.

Szkolenia cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Do
października 2019 r. odbyło się 17 spotkań szkoleniowych
dla 204 uczestników, tj:

3 spotkania w ramach modułu   „Moje finanse i trans-
akcje w sieci”;

5 spotkań w ramach modułu „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”;

7 spotkań w ramach modułu „Rodzic w Internecie”;
1 spotkanie w ramach modułu „Kultura w sieci”;
1 spotkanie w ramach modułu „Tworzę własną stronę

internetową (blog)”.
Do końca realizacji projektu pozostało jeszcze do zre-

alizowania 6 szkoleń dla 63 uczestników.

Uczestnicy projektu z Zarszyna z certyfikatami (fot. ze zb. UG Zarszyn)

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji cy-
frowych mieszkańców Gminy Zarszyn, oraz podniesienie
potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfro-
wych Gminy Zarszyn.

Poza tym, sprzęt zakupiony w trakcie projektu, nie-
zbędny, aby zapewnić każdemu uczestnikowi szkoleń do-
stęp do komputera przenośnego - zostanie przekazany do
szkół, w których odbywały się szkolenia, po zakończeniu
realizacji projektu. Poza tym, podczas szkoleń zapewnio-
ny jest catering. Każdy uczestnik otrzymuje również nie-
zbędne materiały i pomoce szkoleniowe.

W celu zapisania się na jeden z w/w tematów szkolenia
można wypełnić deklarację udziału w  Urzędzie Gminy
Zarszyn – pokój nr 10, lub u dyrektorów szkół w Jaćmie-
rzu, w Zarszynie i w Nowosielcach.

Wszystkie ważne informacje można również odnaleźć na
stronie Urzędu Gminy Zarszyn w zakładce pn. E-MISJA.

Koordynator projektu
Agnieszka Jakiel

Uczestnicy projektu podczas szkolenia w SP w Jaćmierzu
(fot. ze zb. UG Zarszyn)

W marcu 2019 r. Gmina Zarszyn pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie
149 520,00 zł, tym razem na realizację projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie
Zarszyn”. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 267 uczestników a jedynym kryterium uprawniającym
do skorzystania ze szkoleń jest wiek od 25-74 lat.

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn
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Stowarzyszenie powstało w roku
2007 z inicjatywy Pani Bogumiły
Bętkowskiej, funkcję Prezesa pełniła
Pani Grażyna Borek. Następnie od
2009 ja miałam przyjemność piasto-
wać tę funkcję. Zastępczynią była
Pani Kazimiera Haniak. W skład Za-
rządu wchodziło 10 osób.

Stowarzyszenie było dość liczną
organizacją, gdyż skupiało kobiety ze
wszystkich miejscowości naszej gmi-
ny. Były to przeważnie członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich, które dzięki
temu mogły się integrować, współpra-
cować oraz korzystać z uzyskiwanych
projektów unijnych. W roku 2017
wszystkich członkiń było 87, najwię-
cej, bo 36, z Długiego.

Cele, zgodnie ze statutem, były
wielorakie, dotyczące wielu dziedzin
życia naszych mieszkańców oraz ich
problemów. Było to między innymi:
wspieranie rozwoju świadomości
i aktywności  społecznej, dbanie o roz-
wój intelektualny, promowanie zdro-
wego stylu życia, działania na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego
i tradycji oraz ochrony środowiska
naturalnego.

Realizacja tych celów odbywała
się poprzez udział w projektach, wy-
cieczkach, szkoleniach, warsztatach,
konkursach itp.

Wycieczki,  których było bardzo
wiele, miały głównie charakter edu-
kacyjny – poznanie i zwiedzenie inte-
resujących miejsc, zabytków -  tych
dalszych, ale też i bliskich.

Wielką  zaletą tych wyjazdów była
integracja członkiń z poszczególnych
wsi, a dodać należy, że zabierali się
z nami chętnie na wycieczkę również
panowie.

Odbyło się kilka wycieczek
w Bieszczady, bardzo atrakcyjne
i urozmaicone, zawsze z przewodni-
kiem, dzięki któremu poznaliśmy hi-
storię, przyrodę i znaczenie odwiedza-
nych miejsc.

Wycieczki do sanockich muzeów
– to nasz podstawowy obowiązek
i dalej do Przemyśla i Krasiczyna. Jeź-

Moja praca w Stowarzyszeniu
Od roku 2009 przez 10 lat byłam aktywnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

Kobiet Kobiet Gminy Zarszyn, pełniąc funkcję Prezesa. Praca ta dała mi ogromne zadowolenie, polegała na organizo-
waniu i koordynacji wielu wydarzeń, które miały miejsce w naszym Stowarzyszeniu, o czym poniżej słów kilka.

konkursach kulinarnych, jeździłyśmy
z naszymi potrawami w bliskie nam
rejony, ale również nawet do Fulianki
na Słowacji. Zdobywałyśmy nagrody
i wyróżnienia – na przykład  na Tar-
gach Żywności tradycyjnej w Górnie
- za ciasteczka ziarniste z Długiego,
smalec z grzybami i ziołami z Pielni,
serduszka jaćmierskie z Jaćmierza.
Gulasz dłużański zdobył I miejsce
w Festiwalu Smaków Sanocczyzny.
Pasjami robiłyśmy pierogi, piekłyśmy
proziaki i ciasta, przydawały się na
różne gminne imprezy.

W latach 2009-2010 miał miejsce
projekt „Klub aktywnych miejscowo-
ści Długie” - bardzo wiele wykładów,
wycieczek, zajęć sportowych. A jed-
nym z bardzo istotnych osiągnięć
w ramach projektu był remont świe-
tlicy w Domu Ludowym oraz zakup
mebli, dzięki czemu pomieszczenie to
zaczęło spełniać swoje właściwe za-
danie, jest wykorzystywane do zebrań,
spotkań i cieszy fakt, że służy społe-
czeństwu.

W Długiem również zrealizowano
projekt pt. „Czas na aktywność” dla
osób powyżej 55 roku życia (lata
2014-2015). Oprócz aktywnych zajęć
na basenie, sali gimnastycznej, w pra-
cowni komputerowej itp. odbyła się
wystawa starej fotografii obrazująca
historię dawnych mieszkańców wsi,
w której swój duży udział miała Ali-
cja Szul. Co więcej, wymogiem na za-
kończenie projektu było powstanie
Klubu Seniora, czym zajęła się Pani
Maria Grabowska – nadając tej orga-
nizacji swoistą formułę spotkań, am-
bitnych zajęć i zaangażowania się jej
członków.

W Długiem przez kilka lat z rzędu
organizowałam akademie z okazji
Święta Niepodległości 11 Listopada
– pod patronatem Stowarzyszenia
przy współpracy z OSP. W akademii
zawsze brały udział dzieci szkolne
przy dużym zaangażowaniu Pani na-
uczycielki  Barbary Bieleń. Swój pro-
gram przygotowywała Maria Gra-
bowska z zespołem seniorów, a na-

dziliśmy też na baseny termalne na
Węgry.

Miało miejsce też wiele wyjazdów
studyjnych, przeważnie w ramach pro-
jektów, do Birczy, do Bałtowa,  Ra-
ciechowic, gminy Hrubieszów. Pozna-
waliśmy tam pracę innych w podob-
nym rodzaju działalności, a były
wśród nich osiągnięcia bardzo ambit-
ne jak zakładane spółdzielnie socjal-
ne, wioski tematyczne itp.

Projekty miały na ogół bardzo sze-
rokie spektrum działań, zgodnych
z założonymi przez nas celami. Były
realizowane samodzielnie lub w part-
nerstwie z innymi stowarzyszeniami.
Wiodącą rolę pod tym względem od-
grywała prężna i niezawodna LGD
„Dorzecze Wisłoka”. Dobrze układa-
ła się współpraca z Urzędem Gminy,
szczególnie pomocne były panie
z Referatu Kultury we wszelkiego ro-
dzaju wydarzeniach. Serdeczne po-
dziękowania.

Projektów było wiele, oto niektóre
z nich.

„Zarszyńskie smakołyki, czyli na-
sze dziedzictwo kulinarne szansą na
lepszą przyszłość” realizowany
w roku 2010. Panie brały udział
w warsztatach kulinarnych, które cie-
szyły się ogromną popularnością. Ku-
linaria to przecież nasza specjalność.
W efekcie brałyśmy udział w wielu

Renata Twarda (fot. ze zb. UG Zarszyn)
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stępnie niezawodna „Iskra” z OSP
słowem i piękną pieśnią patriotyczną
uświetniała naszą uroczystość. Bar-
dzo za to dziękuję.

Swoją aktywną działalność w Sto-
warzyszeniu zakończyłam w bieżą-
cym roku z uwagi na rozpoczęcie pra-
cy w Samorządzie Gminnym w cha-
rakterze radnej. Był to dla mnie bar-
dzo ważny i szczęśliwy okres w życiu,

Piosenka o Stowarzyszeniu
Nie wiem ach nie wiem co mi siê sta³o, ¿e zapisa³am siê.
Tyle jest innych organizacji, a ja o jednej marzê i œniê.

Stowarzyszenie o tobie myœlê w œnie,
Stowarzyszenie jest tym czego ja chcê.

Nie by³oby dziœ Stowarzyszenia gdyby nie Pani B.
Witamy wszyscy Gra¿ynê Borek, która znów dzia³aæ chce.

Stowarzyszenie po nocach mi siê œni,
Stowarzyszenie, zawsze pomo¿e ci.

A Kazimiera - Wielk¹ nazwana - to si³a, moc i styl,
Ci¹gle ma wiele dobrych pomys³ów, bez niej my drobny py³.

P.S. Poniżej słowa piosenki zaprezentowanej przez zespół pod przewodnictwem Marii Grabowskiej na uroczystości
10-lecia Stowarzyszenia w roku 2017. Śpiewa się ją na melodię starej piosenki o refrenie: „Nie wiem, ach nie wiem co
mi się stało”, słowa okolicznościowe, częściowo poważne, częściowo żartobliwe, napisał Ryszard Hędrzak.

Stowarzyszenie, o tobie myœlê wci¹¿,
Stowarzyszenie, tyœ prawie jest jak m¹¿.

„Czas na aktywnoœæ 55+”,  to projekt by³ na piêæ,
Bo na dzia³anie i na wychodne to ja mam zawsze chêæ.

Stowarzyszenie, dobry przyjaciel to,
Stowarzyszenie  lekiem na ca³e z³o.

A kiedy przyjdzie 65+ znowu zakocham siê,
Przysiêgnê mi³oœæ Stowarzyszeniu, o którym ci¹gle œniê.

Stowarzyszenie co chcesz to ze mn¹ rób,
Stowarzyszenie  padam do twoich stóp.

Stowarzyszenie ceniê zalety twe,
Stowarzyszenie pod wodz¹ Reni T.

okres intensywnej pracy, którą sobie
bardzo cenię. Mogłam się realizować
i mogłam zrobić coś pożytecznego dla
lokalnej społeczności. Jestem wdzięcz-
na  Pani Bogumile Bętkowskiej za
wiele pomysłów, ukierunkowanie,
stworzenie możliwości uczestnictwa
w szkoleniach, wyjazdach, konkur-
sach. Pani Kazimierze Haniak za wiele
cennych rad, wynikających  z wielo-

letniego doświadczenia, za wierność
lokalnym tradycjom i potrzebie ich za-
chowania, co w pełni udało się zreali-
zować w Stowarzyszeniu.  Wszystkim
innym członkiniom składam serdecz-
ne podziękowania za ich obecność, ak-
tywność i skuteczną pomoc. Życzę
dalszego intensywnego rozwoju tej po-
trzebnej społecznie organizacji.

                   Renata Twarda



26   G³os Zarszyna

przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zarszynie a także
podziwiać występ najmłodszej grupy mażoretek, które przy-
gotowały swój układ pod okiem Pani Kasi Kuliga.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście po-
dziwiali nowy lokal, w którym czytelnicy i pozostali użyt-
kownicy mają do dyspozycji dużą wypożyczalnię wraz
z czytelnią i pięknym kolorowym kącikiem dla dzieci,
4 stanowiska komputerowe, nowoczesną i funkcjonalną
salę konferencyjną na 30-50 osób, pomieszczenia socjalne
i gospodarcze, magazyn oraz sanitariaty. Nowy lokal jest
nowoczesny i w pełni dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Dla bezpieczeństwa użytkowników w bi-
bliotece zainstalowano monitoring, natomiast w celu ochro-
ny księgozbioru system antykradzieżowy. Po zakończeniu
zadania biblioteka prowadzić będzie zadania dla dzieci
i młodzieży oraz seniorów, będzie również uczestniczyć
w lokalnym partnerstwie publiczno - społecznym na rzecz
czytelnictwa.

Kolejny dzień -  6 grudnia to dzień, który zapewne
zapadnie w pamięć wszystkim czytelnikom. Tego dnia bi-
bliotekę odwiedziło ponad sto osób, zarówno młodszych,
jak i starszych. Na najmłodszych czytelników czekały za-
bawy z animatorką, konkursy i drobne upominki, dla nie-
co starszych czytelników również nie zabrakło atrakcji.
Wszyscy mieli okazję podziwiać nowe wnętrza, a zachwy-
tom nie było końca. Oddana właśnie nowa siedziba biblio-
teki to piękny i wyjątkowy prezent dla czytelników z na-
szej gminy.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom
za obecność, wspaniałe życzenia oraz ogromną życzliwość
wobec nowej gminnej inicjatywy.

Agnieszka Bieleń
kier. GBP  w Zarszynie

W dniu 5 grudnia b.r. miało miejsce oficjalne otwar-
cie nowej siedziby biblioteki. Na tą szczególną uroczy-
stość zaproszono przedstawicieli Rządu, Sejmu, Urzędu
Wojewódzkiego, włodarzy gminnego samorządu, dyrek-
torów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, sołtysów oraz etatowych i emerytowa-
nych bibliotekarzy. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.
Wójt Gminy Magdalena Gajewska, Sekretarz Andrzej
Piotrowski, Skarbnik Gminy Ryszarda Mikołajek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny, Dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Sanoku Leszek Puchała, Ksiądz
proboszcz Zdzisław Babiarz. W imieniu parlamentarzy-
stów na otwarcie przybyli także: asystentka Posła na Sejm
RP Piotra Uruskiego – Pani Aneta Figiel oraz Dyrektor
Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Adama Śnieżka –
Pan Andrzej Wrona. Wśród gości pojawili się także wszy-
scy emerytowani pracownicy naszej palcówki.

Magdalena Gajewska - Wójt Gminy Zarszyn rozpo-
częła część oficjalną. W czasie uroczystego przemówie-
nia nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, któ-
rzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do po-
wstania tego miejsca. Słowa podziękowania i życzenia
dalszego owocnego rozwoju  biblioteki popłynęły także
od zaproszonych gości. Bardzo ciepłe słowa napłynęły
także w formie listów od Dyrektora Instytutu Dariusza
Jaworskiego oraz od Wicewojewody Podkarpackiego Pani
Lucyny Podhalicz. Dopełnieniem otwarcia placówki było
uroczyste przecięcie wstęgi a także błogosławieństwo
i poświęcenie obiektu, którego dokonał ksiądz proboszcz
Zdzisław Babiarz.

W trakcie uroczystości przybyli goście mieli okazję
wysłuchać wierszy i utworów muzycznych przygotowanych

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE

Pierwszy tydzień grudnia, a zwłaszcza 5 i 6 to wyjątkowy czas dla czytelników oraz sympatyków Gminnej
Biblioteki Publicznej, nastąpiło wówczas długo oczekiwane przekazanie w ich użytkowanie nowego budynku tej
instytucji. Inwestycja została w części sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020.
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W ówczesnej Polsce pod zaborami również zrodziła
się taka potrzeba. W Jaćmierzu, który był już miastecz-
kiem od kilku wieków, 17 lutego 1907 r. zorganizowano
Założycielskie Walne Zebranie Spółki Oszczędności
i Pożyczek. Inicjatorem tych działań był nauczyciel z Czer-
nichowa koło Krakowa, z wykształcenia doktor nauk hi-
storycznych w Krakowie i Wiedniu, Franciszek Stefczyk
(1861-1924). Pomysł okazał się wielce interesujący, bo-
wiem były trudności z dostępem do kredytu. Potrzeba było
wspomóc chłopów, zwłaszcza w latach częstych nieuro-
dzajów w rolnictwie i zapobiec masowej wyprzedaży
chłopskiego bydła.

W Jaćmierzu podjęto energiczne działania. Zebranie
organizacyjne zwołał  ówczesny proboszcz jaćmierskiej
parafii ksiądz Roman Olkiszewski. Wybrano Zarząd (sied-
miu działaczy) i członków Rady Nadzorczej z odpowied-
nią reprezentacją miejscowości jaćmierskich i Bażanów-
ki. Prezesem został ksiądz Roman Olkiszewski. Do Rady
Nadzorczej weszli między innymi: Kazimierz Laskowski,
właściciel Bażanówki i ksiądz katecheta w Jaćmierzu
Zygmunt Szmuc. Po śmierci księdza Romana Olkiszew-
skiego w latach dwudziestych XX w. zadbano o reprezen-
tację interesów właścicieli Jaćmierza, Grotowskich. Miał
o nie dbać katecheta ks. Michał Grzyś.

Ustalono wysokość wkładów, stopę procentową i ka-
sjera. Spółka oszczędności i pożyczek zaczęła działalność
już 17 lutego 1907 r. po walnym zebraniu, zanim ukształ-
towała się późniejsza nazwa - SKOK Franciszka Stef-
czyka.

Stefczyk znał doskonale potrzeby życiowe wsi i mia-
steczek w ówczesnej Galicji, gdzie się urodził. Spółdziel-
nie okazały się ratunkiem w czasach ciemnoty, zacofania
i nędzy, szczególnie dokuczliwej w Zachodniej Galicji.
Budynek Kasy Stefczyka w Jaćmierzu SKOK - (Spół-
dzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa) został wy-
budowany w latach 1917-1920 z własnych źródeł finan-
sowych.  Charakterystycznymi cechami tego modelu dzia-
łania spółdzielni były niskie udziały od wkładów. Stopa
procentowa wynosiła 2%, a od kredytu 4%. Kasa Stef-
czyka działalność bankową rozpoczęła w 1920 r. z kapi-
tałem założycielskim dwieście tysięcy koron. Ponadto obo-
wiązywała solidarna odpowiedzialność, mały zasięg te-
rytorialny, co było cenione przez miejscowych klientów.
Dr Franciszek Stefczyk prowadził zdrową politykę ban-
kowości spółdzielczej, kredyt stał się gwarantem obrony,
źródłem powiększania gospodarstw oraz ochroną przed
lichwą. Ustanowiono zasady: jeden głos dla udziałowca,
niepodzielność zysków, niskie odsetki od pożyczek, spo-
łeczna praca Zarządu. Wszystko to przyciągało klientów.

Sieć Kas Stefczyka rozwijała się dynamicznie, powsta-
wały struktury nadrzędne. We Lwowie już w 1899 r. po-

STO DWADZIEŚCIA LAT KASY STEFCZYKA W JAĆMIERZU

wołano „Krajowy Patronat dla Spółek Oszczędności
i Pożyczek”. Doktor Franciszek Stefczyk został dyrekto-
rem 254 spółek polskich, jeszcze zwanych z przyzwycza-
jenia „raiffensenkami” (od nazwiska działacza niemiec-
kiego), a wkrótce zostały „stefczykówkami”.  Proces roz-
woju  sieci Kas Stefczyka nadal postępował. W 1909 r.
utworzono Centralną Kasę Spółek Rolniczych z siedzibą
we Lwowie, której dyrektorem został Franciszek Stefczyk.
W 1914 r. w Galicji istniało 1334 Kasy Stefczyka, a poza
Galicją w 1937 r. było Kas 2771, co stanowiło 70% ogółu
SKOK-ów. Doktor Stefczyk pozostawił po sobie Kasy
i liczne prace naukowe z zakresu finansów.

W Kasie Stefczyka w Jaćmierzu było zatrudnionych
15 mieszkańców miasteczka.  Każdy z nich pełnił okre-
śloną funkcję. Prezesem SKOK do śmierci był ksiądz Ro-
man Olkiszewski, pomagał mu ksiądz katecheta Zygmunt
Szmunc.

Wielu pracowników traktowało Kasę niemal jak swoją,
udzielali się społecznie, nie tylko przy tworzeniu Kasy, ale
kilka lat wcześniej przy budowie budynku nazwanego ra-
tuszem w Jaćmierzu (obecnie Dom Kultury).

W czasie II wojny światowej budynek wykorzystywa-
ny był przez okupantów na swoją siedzibę. Po wyzwole-
niu Jaćmierza Kasa Stefczyka w różnych okresach służy-
ła różnym celom. Była tam mała kawiarenka, i siedziba
władz Mleczarni Jaćmierz. Potem, w latach 1954 – 1972
był tam Urząd Gromadzki i Gromadzka Rada Narodowa.
Było to możliwe, gdyż budynek nie został podczas wojny
uszkodzony. To było walorem, gdyż władze i niektórzy
potrzebujący mieszkania mogli czasowo korzystać z nie-
go po wojnie. W Kasie Stefczyka znalazła swoje miejsce
również Biblioteka Gminna, Wiejski Ośrodek Zdrowia
i poczta. W pierwszych latach XXI w. w piwnicy budynku
Kasy Stefczyka została urządzona dzięki zaangażowaniu
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Izba Pamięci”. Budy-
nek wciąż służy mieszkańcom.

W innych miejscowościach nie ma śladów po „stef-
czykówkach”. W Jaćmierzu Kasa Stefczyka trwa jak opo-
ka. Ponad stuletni weteran i świadek historii miejscowo-
ści.

Obiekt towarzyszył tysiącom mieszkańców Jaćmierza
i Posady Jaćmierskiej. Niestety nie jest wpisany w rejestr
zabytków, a jaćmierzanie bardzo pragnęliby dla niego ta-
kiego wyróżnienia. Piękny, historyczny, unikalny zabytek
Ziemi Sanockiej był przecież z mieszkańcami Jaćmierza
przez tyle dziesięcioleci i zawsze im wiernie służył.

(Źródło: Kopia oryginału założycielskiego Walnego
Zebrania  Spółki. W dniu 17.02.1907 r.)

 Ryszard Stączek

Niespełna dwa i pół wieku temu zrodził się w Europie ruch inicjatyw organizowania placówek spółdzielczości
kredytowo - oszczędnościowej. Inicjatywa ta w warunkach zaborów spotykała się z dużym zrozumieniem. Nędza,
analfabetyzm, ciemnota i inne trudności polityczno - gospodarcze w Monarchii Austrowęgierskiej były okazją do
pozyskania ówczesnych chłopów i rzemieślników z cechów oraz kas wdowich.
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Nastrój świąteczny stwarzali na
ogół dorośli – dziadkowie i rodzice, ale
to dzieci przeżywały najmocniej i po-
trafiły wszelkie swe wrażenia ocalić
 i zachować w swej pamięci na zawsze.

Wiem jedno, że święta mojego
dzieciństwa różniły się bardzo od dzi-
siejszych mimo, że ciągle jeszcze sta-
ramy się zachować ich tradycyjny cha-
rakter.

Najważniejsza i najbardziej pod-
niosła była wieczerza wigilijna. Stwa-
rzało ją na pewno tych kilka ważnych
słów wypowiedzianych przez naj-
starszą osobę przed dzieleniem się
opłatkiem. Zebranych przy stole było
co najmniej kilkanaście osób, między
nimi kilkoro potulnie siedzących dzie-
ci, oszołomionych powagą sytuacji.
Potrawy podawane były w jednej mi-
sce, z której wszyscy jedli, lub w dwóch
na jednym i drugim końcu stołu.

Samo zasiadanie do stołu było
czymś wyjątkowym  i uroczystym,
szczególnie dla naszych dziadków, któ-
rzy posiłki codzienne jadali w zupeł-
nie inny sposób.

Miska z potrawą była kładziona
na specjalnej, niskiej lawie, wokół któ-
rej się zbierano i jedzono. Stół w daw-
nej chłopskiej tradycji był meblem

Przedœwi¹teczne rozmyœlania

szczególnym, niemalże miejscem
świętym, przeznaczonym wyłącznie
do uroczystych spotkań jak wigilia,
czy śniadanie wielkanocne.  Do nowo
wybudowanego domu wnoszono go ze
szczególną powagą i świętością.

Jakaż to ogromna różnica, kiedy
dzisiaj przy tym samym stole najczę-
ściej siadamy do wigilii jak i do co-
dziennych posiłków. Jedzenie z jednej
miski też nie ma miejsca.

Są natomiast inne tradycje zwią-
zane z wigilią i można je z powodze-
niem zachować, mimo wielu zmian.

Choinka – największa atrakcja dla
dzieci, które ją nie tylko ubierały pod
opieką osoby dorosłej,  ale też  naj-
pierw uczyły się wykonywać ozdoby
samodzielnie. Łańcuchy z  kolorowej
bibułki i słomy, mikołaje z wydmu-
szek, kolczatki, gwiazdy  - wszystko
z kolorowego papieru, słomy, waty,
sreberka. Kupowało się jedynie bańki
- tak bańki, bo były dmuchane z cien-
kiego szkła, tak jak bańki mydlane,
a następnie ręcznie malowane.  Pol-
ska słynęła z ich produkcji.

Dziś kupujemy bajecznie jednoko-
lorowe, chińskie, zapewne plastikowe,
nietłukące.  Do tego ogromne ilości
świecidełek,  mocno błyszczących łań-
cuchów,  sztucznych.

Do ozdób wykonywanych w domu
przez dzieci z rodzicami z naturalnych
materiałów dobrze byłoby wrócić.
Choinka stała jak zaczarowana, pach-
nąca żywicą, piernikami, jabłkami,
swoje ozdoby cieszyły oko.

W ostatnim tygodniu w domach
miała miejsce wielka krzątanina
przedświąteczna. A wszystko to
w dawnych, niewielkich drewnianych
domach – sień, komora, kuchnia, izba.
Umiejętności i zaradność gospodyń
domowych była zadziwiająca. Naj-

pierw piekły chleb, potem ciasto
drożdżowe, mikołaje, pierniczki i kru-
che ciasteczka kręcone przez maszyn-
kę, następnie warzyły powoli wigilij-
ne dania.  Zapachy się unosiły, jedze-
nie było bardzo smaczne, naturalne,
wszystko domowej roboty. Piec chle-
bowy i płyta kuchenna zapewniają
o wiele lepszy smak potraw niż dzi-
siejsze kuchnie gazowe. Dzieci były
też angażowane do pomocy, ucierały
ręcznie żółtka z cukrem i mak.

Potrawy wigilijne były obowiąz-
kowo postne, czyli bezmięsne. To
uważam, trzeba koniecznie zachować,
mimo że podobno już nie jest to dzień
postny, a szkoda. Wówczas ta kola-
cja również stanie się inna od wszyst-
kich, a już na pewno zdrowsza. Jest
teraz coraz więcej wegetarian nie je-
dzących mięsa.

Ze zwierzętami tego dnia lepiej
porozmawiać, jak robił to mój dzia-
dek –  w wieczór wigilijny, podobnie
jak w każdy inny -  szedł do stajni je
nakarmić. Ale też i właśnie porozma-
wiać, bo w ten święty wieczór zwie-
rzęta miały podobno mówić ludzkim
głosem. Jestem pewna, że koń mile go
przywitał i  odpowiedział, gdy dzia-

Chyba każda starsza osoba czyniąc przygotowania świąteczne wraca myślą do świąt z dzieciństwa. Ich obraz
w te krótkie grudniowe dni, ciemne ranki i długie wieczory, staje przed nami jak żywy.  Snuje się  rozmyślania,
robi się porównania, nasuwają się refleksje. Doprowadziły mnie one do pewnych wniosków i do tematu, o którym
poniżej, czyli -  święta dawniej i dziś.
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dek go zagadnął. Potrafią to robić też
inni nasi mniejsi bracia, tylko trzeba
ich mieć.

Wigilijne dania zawsze były przy-
rządzane ze swoich produktów upra-
wianych w polu, ogrodzie, zbieranych
w sadzie. Piwnice były pełne warzyw,
w komorze duża beczka kiszonej ka-
pusty, w workach wisiały suszone
owoce, kasze z własnego jęczmienia
i gryki, grzyby, a również własny olej
konopny lub lniany. Jeśli coś się
w danym roku niezbyt urodziło, to tę
małą ilość trzymano wyłącznie na wi-
gilię. Miało być swoje, trzeba było
wszystkiego spróbować, żeby w na-
stępnym roku były dobre zbiory.

Niektóre starsze gospodynie jesz-
cze prowadzą  uprawę swoich warzyw
w ogródkach lub w polu, ale już coraz
mniej. Wolimy pojechać do hipermar-
ketu i kupić gotowe, podczas gdy jest
możliwe mieć swoją kapustę słodką
i kiszoną, barszcz kiszony ze swoich
buraków, swoją marchew, groch, fa-
solę. Można również samemu suszyć
jabłka ze swojego sadu, jeśli się jesz-
cze ma jabłonie.  A wszystko to i tra-
dycyjnie i zdrowo.

Jest u nas zwyczaj pozostawiania
jednego dodatkowego nakrycia na sto-
le wigilijnym. Jedni mówią, że to dla
zmarłych z rodziny, inni, że dla zbłą-
kanego wędrowca. Można ten piękny
zwyczaj uczynić bardziej praktycznym
i zaprosić starszą samotną osobę
z sąsiedztwa. Przecież mówimy, że
nikt w wigilię nie może być sam.

Po wieczerzy zaczynało się śpie-
wanie kolęd – śpiewali wszyscy, w tym
obowiązkowo dzieci, które też miały
okazję się ich nauczyć. Z tego obo-
wiązku uczenia kolęd nikt nas star-
szych jeszcze nie zwolnił i to od nas
zależy, czy nasze wnuki będą śpiewać
w przyszłości kolędy, znać dobrze
melodię i co najmniej 3-4  zwrotki.
A jednak, nie jest to już takie śpiewa-
nie jak kiedyś – chętne i ochocze.

Moja babka po tych poważniej-
szych kolędach zaczynała śpiewać
pastorałki, w których pastuszkowie
biegli do nowo narodzonego Jezusa
z darami, przeżywając po drodze róż-
ne przygody. Było tam czasem kilka-
naście zwrotek.

No właśnie, jeśli chodzi o dary
czyli prezenty, to dawniej przynosił je
św. Mikołaj 6 grudnia. Nie znajdowało
się prezentów pod choinką, ale za to
na ogół czekała nas następna wigilia
u kogoś z rodziny. Oni przyszli do nas,
po czym my do nich, tam spotykało
się jeszcze innych bliskich i dalszych
krewnych.

Dzisiaj już tego nie ma i  nawet
trudno to sobie wyobrazić. Jest wie-
czór, ciemno, śnieg, mróz, sucho  albo
mokro. Wszędzie grupki ludzi lub po-
jedyncze postacie idące drogą czy też
ścieżkami. Nastrój poważny, wszyscy
chcą mieć wigilię u siebie i razem
z liczną rodziną przywitać nowo na-
rodzonego pod swoim dachem. Kró-
luje więź, bliskość, serdeczność - świę-
tuje cała wieś. Gwar, rozmowy. Idzie-
cie potem na pasterkę? Idziemy! I tak
po 2-3 km marszu, o północy zaczy-
nała się pasterka.

Jak w wypełnionym po brzegi za-
rszyńskim kościele zabrzmiały orga-
ny i  pierwsza kolęda – od śpiewu,
szczególnie męskiego – wydawało się,
że mury drżały. Nie da się teraz już
tego tak przeżyć.

Może 2-3 lata temu byłam na wi-
gilii u mojego kuzyna i jego żony. Już
ich dzisiaj nie ma.

Przeszłam kawałek przez wieś,
żeby poczuć świąteczną atmosferę. Na
próżno. Pulsujące wokół niemal każ-
dego domu kolorowe światełka  - to
uproszczony wizerunek świąt. Nie
zastąpią ludzi.

W wielu oknach widzę migające
niebieskie światło telewizora. To na
naszej nowej wigilii - „nowy członek
rodziny” - telewizor. Co za zmiana!

Pozwolę sobie w tym momencie
zacytować zdanie, z wykładu naszej
noblistki, którego wczoraj w całości
wysłuchałam. Chyba się nadaje do
opisanej sytuacji.

...„Lepsze jest stare coś niż nowe
nic”... Jest w tym dużo racji i  warto
to przemyśleć, lub przedyskutować na
spotkaniach z rodziną. Najlepiej
w święta, które właśnie nadchodzą.

A co ja zachowam z tradycji ro-
dzinnej w tym roku?

Wyjmę z szuflady mojej babki bia-
ły obrus – gruby, z wytłaczanymi
wzorami, bawełniany, naturalny. Na
pewno sprawi mi większą przyjem-
ność niż ten ze sklepu niemnący, nie-
plamiący się, sztuczny. Na środku
postawię świeczkę w glinianym gar-
nuszku wypełnionym żytem – zamiast
świecznika – tak stawiała babka.
Wyjmę łańcuch robiony ze słomy
i bibułki – piękny, kolorowy, natural-
ny. Powieszę delikatnie, żeby nie stłuc,
stare bańki, kupione jeszcze przez
moją mamę. Ugotuję kaszę jęczmienną
z owocami suszonymi,  zrobię kutię,
upiekę struclę z serem lub powidła-
mi. Ugotuję kompot z suszonych ja-
błek i śliwek.

A zatem – Wesołych Świąt
i wszystkiego dobrego!

A kolęda? Jest! Tekst Teofila Le-
nartowicza z roku 1849:

„Mizerna cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały,
Oto leżący przed nami śpiący,
W promieniach Jezus mały”

 Maria Grabowska
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KRONIKA POLICYJNA

WRZESIEŃ
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie:
- kierowania samochodem osobowym pomimo sądo-

wego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, jak
też będąc w stanie nietrzeźwości, na terenie gminy Za-
rszyn. Przestępstwo z art. 178a §4 kk.

- kierowania samochodem osobowym pomimo sądo-
wego zakazu kierowania wszelakimi pojazdami mecha-
nicznymi, na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo z art.
244 kk.

- kierowania samochodem osobowym w stanie nie-
trzeźwości, na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo
z art. 178a §1 kk.

Ten, kto dawno nie był w Zarszynie i pamięta go sprzed
wielu lat, wracając, nie może nie zauważyć zmian.
W przeszłości, większość dorosłych  mieszkańców wsi, łączy-
ła pracę zawodową z pracą we własnym gospodarstwie rol-
nym. tzw. czas wolny po pracy, wypełniany był  robotą
w polu, oborze... Każdy pielęgnował przywiązanie do ojco-
wizny, często rozrzuconej w promieniu paru kilometrów od
siebie, w postaci kilkuarowych kawałków pól. Dla lepszej
orientacji w ich położeniu używano powszechnie przyjętych
lokalnie nazw, np. Na Zagumniu, na Zawisłoczu, Za sztreką…
Bywało, że niektórzy zabiegali też o prawo do korzystania
np. ze skarp kolejowych, by zyskać dodatkowo paszę dla
bydła. Liczyła się każda piędź ziemi. A co uprawiano?  Tak
naprawdę - wszystko, ale po trochę, niewiele na tym zara-
biając. Ale to, co wyprodukowano było jakością zbliżone do
dzisiejszej ekologicznej żywności - pola w dużym stopniu
użyźniane były nawozem naturalnym, którego nie brakowa-
ło, gdyż w każdym gospodarstwie był inwentarz - hodowano
bydło, trzodę, drób... .Każdy szanujący się gospodarz za punkt
honoru stawiał sobie wyhodowanie dwa razy w roku tuczni-
ka z przeznaczeniem na świąteczny stół. Ludzie pomagali
sobie w pracach polowych. Zmechanizowany gospodarz (po-
siadacz Ursusa, Zetora, czy innego samodzielnie zmontowa-
nego ''Ciapaja''), obrabiał pole sąsiadom, a ci z kolei odwdzię-
czali się, pomagając przy sianokosach, omłotach, wykop-
kach… Podsumowanie prac polowych obowiązkowo odby-
wało się przy wspólnym, składkowo zastawionym stole. Była
to okazja do zasłużonego biesiadowania, podczas którego był
czas na  rozmowę, integrację, śpiew. Kto nie chciał korzy-
stać z pomocy sąsiedzkiej, mógł zamówić usługę w Kółku
Rolniczym. Nadwyżkę produkcji zboża, ziemniaków, żywca,
jajek, mleka, buraków cukrowych etc. mieszkańcy mogli
łatwo zbyć i na niej zarobić, często nie wyjeżdżając poza
Zarszyn. Dla kobiet, odskocznię od codziennych obowiąz-
ków w gospodarstwie, stanowiło Koło Gospodyń Wiejskich.
Z zaszczytem przyjmowano funkcję gospodarza Święta Plo-
nów.  Z czasem jednak znaczenie produkcji rolnej jako źró-
dła pozyskiwania choćby minimalnych dochodów spadło. Stąd

PAŹDZIERNIK
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie

w sprawie kradzieży pieniędzy, na terenie gminy Zarszyn.
Przestępstwo z art. 278 §1 kk.

LISTOPAD
Posterunek  Policji w Besku wszczął dochodzenie w sprawie:
- wypadku drogowego, na terenie gminy Zarszyn,

wskutek którego obrażeń ciała doznał pieszy. Przestęp-
stwo z art. 177 §1 kk. 178 §1 kk.

- kradzieży z włamaniem (części i paliwo), do budynku
na terenie gminy Zarszyn. Przestępstwo z art. 279 §1 kk.

- kradzieży drewna i elementów metalowych na tere-
nie gminy Zarszyn, o łącznej wartości 2600 zł. Przestęp-
stwoz art. 278 §1 kk.

Kierownik Posterunku Policji w Besku
asp. sztab. Marian Stapiński

Wykaz wybranych przestępstw popełnionych na terenie działania Posterunku Policji   w Besku w okresie od
września 2019 r. do grudnia 2019 r. na terenie Gminy Zarszyn.

Zarszyn wczoraj i dziś
na wsi nastąpiły liczne zmiany. Dziś zjawiskiem normalnym
jest zmniejszanie rozmiarów uprawy ziemi, a nawet porzu-
canie produkcji rolnej, ugorowanie i odłogowanie ziemi,
zmniejszenie liczby mieszkańców wsi związanych z rolnic-
twem, wzrost liczby gospodarstw bezinwentarzowych, pod-
trzymywanie uprawy ziemi w celu otrzymania dotacji, za-
mieranie etosu pracy rolnika, zanik tradycji pomocy sąsiedz-
kiej, spadek aktywności i znaczenia organizacji wiejskich,
zanikanie obrzędowości związanej z rolnictwem, wzrost le-
sistości, zmniejszanie liczby gatunków upraw polowych, nie-
kontrolowane zmiany w krajobrazie. Te zmiany zauważa się
nie tylko w Zarszynie, dotyczą one większości  polskich wsi.
Określa się je mianem dezagraryzacji wsi. Dezagraryzacja
ma wymiar produkcyjny, społeczny, ekologiczny i krajobra-
zowy. Dzisiejsze gospodarstwa rolne liczą co najmniej
10 hektarów, są nowocześnie zarządzane przez rolników ma-
jących bardzo często wyższe wykształcenie i doskonale wie-
dzących, jak starać się o unijne dotacje. Zmienił się także
profil współczesnych gospodarstw, zrezygnowano z produk-
cji wszystkiego i po trochę, a postawiono na wyspecjalizo-
waną produkcję lub uprawę.
   Jednym słowem polska wieś, również i nasza, już nie pro-
dukuje, ale kupuje w sklepach. Nie zawsze robimy zakupy
w sklepach stacjonarnych, coraz częściej w internetowych
i mobilnych. Z krajobrazu Zarszyna i Posady Zarszyńskiej
znikły spożywcze sklepy stacjonarne, do których było bli-
sko. Dziś przyjeżdżają nawet markety na kółkach. Pomagają
one zaspokajać codzienne potrzeby żywieniowe - pieczywo,
wędliny,wodę mineralną, owoce - dotarczają bezpośrednio
pod dom klienta. Dziś też bez wychodzenia z domu, przy
pomocy smartfona możemy zrobić zakupy. Mimo tych wielu
zmian tęsknimy za minionym..., za rosołkiem z prawdziwej
kury, za truskawką z własnej działki, za kaszanką i skwar-
kami z domowego świniobicia... .

                                                                            R.K.-Z.


