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Zacznijmy od Poety

Jakub Riasat to młody, 23-letni mieszkaniec Zarszy-
na, student PWZZ w Krośnie na kierunku Zielarstwo,
niezwykle wrażliwy i pracowity człowiek. Wiersze za-
warte w jego debiutanckim tomiku „Powiew słów” po-
wstawały w latach 2017 – 2019.

Jakub pisze od 8 lat. Zainspirowały go zajęcia koła
teatralnego w gimnazjum. To tam bliżej poznał poezję,
nauczył się jej interpretacji. Potem poczuł, że sam pra-
gnie wyrażać w ten sposób myśli i uczucia. Przekazuje
w formie poetyckiej swoje przemyślenia, filozofię uczuć,
obserwacje przyrody, którą jest zafascynowany. „Ulot-
ność słowa, radość i smutek” – takimi określeniami scha-
rakteryzował ten tomik sam Autor i aby przekonać słu-
chaczy o słuszności wypowiedzi przeczytał wiersz po-
święcony zmarłej kilka lat temu Mamie:

„Łzy po policzku spływają,
ciepłe jak letni deszcz,
oczy smutek wyznały,
za tobą w tęsknocie płakały.
I nadal płaczą…”

W tomiku dominują emocje. Najczęściej nostalgia,
smutek. Nawet dzień urodzin nastraja Autora pesymi-
stycznie.

„7 miliardów ludzi
idę i nikogo nie dostrzegam
dziwne tak iść ulicą
wśród tłumu tłum
a ludzi brak (…)”

Samotność, opuszczenie towarzyszy Jakubowi czę-
sto. Ale jest też optymistyczna wędrówka, która jest je-
dyną drogą do osiągnięcia celu. Nadzieję daje też mi-
łość. To uczucie ma konkretną adresatkę – śliczną, deli-
katną Julię, która również brała udział w spotkaniu au-
torskim w zarszyńskiej Galerii.

„Muszę się do czegoś przyznać
Julia
Kocham Cię
Bardzo”
- wyznaje Autor w wierszu „Postscriptum”.

Na koniec spotkania Jakub Riasat podkreślił, że czło-
wiek nie może się wstydzić wyrażania uczuć. To one

19 lutego 2020 roku w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Inicjatywa” mogliśmy poznać młodego autora tomiku wierszy i zachwycić się niezwykłym malarstwem
artysty z Długiego.

DZIAŁANIA „INICJATYWY”
- Odkrywamy nowe talenty!!!

dominują w życiu każdego z nas, dlatego trzeba odważ-
nie mówić o tym, co czujemy. Równie ważna jest też
dbałość o przyrodę, bo mamy tylko jedną Ziemię, która
jest naszym domem. Jakub motywuje również do speł-
niania marzeń, które są motorem naszych codziennych
działań.

„Chce mi się marzyć
Chcę śnić
Chcę z wami być z każdym
Przez powiew słów (…)”

Podkreśla, że zaletą poezji jest też jej wielowymia-
rowość.

„Sztuka jest sztuką,
wyraża emocje,
lecz każdy postrzega inaczej (…)”

Zachęcamy do wczytania się w wiersze Jakuba Ria-
sata, bo wielu na pewno odnajdzie tam swoje emocje
i podobną filozofię życia.

Jakubowi życzymy wielu dalszych sukcesów lite-
rackich i czekamy na kolejny tomik!!.

Malarstwo Stanisława Adamskiego

Emerytowany pracownik kolei, jak sam opowiadał
podczas spotkania, rysował i malował od kiedy pamię-
ta. Niestety, w młodości realia ówczesnego życia nie
pozwalały mu na rozwinięcie skrzydeł. Nikt nie myślał
wtedy o szkole plastycznej, o tym, żeby jakoś tę jego pasję
pogłębiać, rozwijać. Kiedy przyszło powołanie do wojska,
to tu, w jednostce w Ostrołęce doceniono jego zdolności.
O popularnym „Plastusiu”, kpr. Stanisławie Adamskim
pisano nawet w żołnierskiej prasie i dziękowano za wyko-
nanie wielu prac dekoratorskich, a zwłaszcza w sali rycer-
skiej w klubie żołnierskim. W swoim środowisku, w któ-
rym mieszka od 72 lat, dał się poznać, jako osoba, która
wykonywała i wykonuje różnego rodzaju dekoracje do
kościoła i na imprezy okolicznościowe.

Ostatnio, mimo problemu ze wzrokiem, pan Stani-
sław swój talent rozwija z pasją godną prawdziwego
malarza. Spod jego ręki wychodzą kolejne obrazy,
a pierwszym krytykiem jest jego żona Zofia, która cza-
sem podpowiada, co można jeszcze do danej pracy do-
dać. Pani Zosia jest pełna podziwu dla intensywnej pra-
cy swojego męża, jego cierpliwości, zwłaszcza nad
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szczegółami elementów, na które zwraca jej uwagę przy
końcowej prezentacji swoich obrazów.

Tę bogatą kolorystykę i niezwykłą dekoracyjność
prac pana Stanisława mogli podziwiać wszyscy zgro-
madzeni w zarszyńskiej Galerii. Kilkanaście obrazów
przedstawiających martwą naturę, piękno natury w po-
staci pejzażu, zwierzęta, portret po raz pierwszy zosta-
ły zaprezentowane przed większą publicznością. Pan
Stanisław nie krył wzruszenia, gdy wszyscy gratulowa-
li pasji i zaangażowania. Czekamy na kolejne obrazy!

 Rysunki ołówkiem, które wyglądają jak zdję-
cia. Wystawa prac Pauliny Komańskiej.

Galeria Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie była
miejscem, w którym 27 lutego 2020 roku zostały poka-
zane licznie zgromadzonym członkom Stowarzyszenia

1. Jakie projekty dotyczące odnawialnych źródeł
energii opracowała / realizuje Gmina Zarszyn? Czy
mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie?

2. Kilka lat temu uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Zarszynie złożyli petycję (popartą
przez ok. 200 podpisów) z propozycją oznakowania
stanowiska archeologicznego, w którym znaleziono
skarb brązowy z młodszej epoki brązu. O tym zna-
lezisku rozpisywały się specjalistyczne czasopisma,
a eksponaty mają trafić do Muzeum Historycznego
w Sanoku. Prace archeologiczne trwały 16 i 17 czerw-
ca 2016 roku. Stanowisko to znajduje się na terenie
prywatnym, ale droga obok jest własnością gminy
i tam można by ustawić chociaż małą tablicę infor-
macyjną. Czy można liczyć, że ta prośba zostanie
zrealizowana?

Odpowiedź
1. W chwili obecnej Gmina Zarszyn nie realizuje

projektów w zakresie OZE. Projektem powiązanym
z OZE i tematyką edukacji ekologicznej jest przedsię-
wzięcie realizowane w ramach RPO 2014-2020, a mia-
nowicie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posa-
dzie Zarszyńskiej. W ramach projektu zakupiono min.
makietę solarną. W kwietniu br. Gmina Zarszyn złożyła
wniosek o dofinansowani ze środków WFOŚiGW
w Rzeszowie na termomodernizacji budynku Domu Kul-
tury w Posadzie Zarszyńskiej, gdzie mieści się Centrum
Dziedzictwa Przyrodniczego. W ramach w/w zadania
planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych
o mocy nominalnej 10 kW.

„Mam chęć” z Długiego, mieszkańcom Zarszyna, Po-
sady Zarszyńskiej i zaproszonym gościom przepiękne
prace Pauliny Komańskiej z Posady Zarszyńskiej.

Ta młoda, uzdolniona, skromna 25-latka specjali-
zuje się w rysowaniu portretów ołówkiem. Wykonuje je
od czterech lat. W jej kolekcji nie brakuje portretów
znajomych i znanych osób ze świata show-biznesu, m.in.
Lady Gaga. Ostatnio Paulina zaczęła poszerzać swój
warsztat o kolorowe kredki. Jej prace zdobywają uzna-
nie i nagrody w konkursach, w których uczestniczy na
Instagramie.

Zawodowo pracuje jako pomoc wychowawcy i te-
rapeutka zajęciowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Sanoku. Podczas zajęć z powodze-
niem wykorzystuje umiejętności plastyczne.

Paulinie życzymy, aby jej pasja trwała jak naj-
dłużej!!

 D.D.

 Pytania do Pani Wójt Gminy Zarszyn
zadane przez redakcję „Głosu Zarszyna”

Natomiast jeśli chodzi o dofinansowanie odnawial-
nych źródeł energii dla mieszkańców naszej gminy
w chwili obecnej nie ma naborów na dofinansowanie
w ramach projektów tzw. „parasolowych”, których ope-
ratorem mogłaby być gmina. Jedyną możliwością sko-
rzystania z dotacji przez mieszkańców są wnioski indy-
widualne składane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze”
oraz z programu „Mój prąd” 5000+ z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska.  Te dwa źródła finansowa-
nia dotyczą tylko i wyłącznie paneli fotowoltaicznych
i wnioskować o nie mogą tylko mieszkańcy indywidu-alni.

Bardzo duże nadzieje wiążemy z nową perspektywą
finansową 2021-2027, gdzie duży nacisk ma być poło-
żony na projekty związane z odnawialnym źródłami
energii, jeżeli tylko pojawią się możliwości uzyskania
dofinansowania dla szerokiego grona mieszkańców, na
pewno Gmina Zarszyn przystąpi do składania wniosków
o dofinansowanie takich przedsięwzięć.

2. Z prawnego punktu widzenia jednostka samorzą-
du terytorialnego nie posiada kompetencji, aby na własną
rękę właściwie oznaczyć miejsce znaleziska archeologicz-
nego. Planujemy jednak w najbliższym czasie wystąpić
z odpowiednim wnioskiem do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków z prośbą o oznaczenie miejsca tego
wyjątkowego znaleziska. Ważne jest, aby zrobić to zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż dzięki temu
informacja o znalezisku będzie oficjalnie figurowała
w zbiorach Konserwatora Zabytków, dzięki temu więk-
sza ilość osób będzie mogła się o tym dowiedzieć.

                                     Urząd Gminy w Zarszynie
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Kiedy został powołany GOK w Zarszynie?
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie został powo-

łany jeszcze w czerwcu ubiegłego roku Uchwałą Rady
Gminy Zarszyn  w sprawie  utworzenia samorządowej
instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
w Zarszynie, a z dniem 1 stycznia 2020 r. GOK roz-
począł działalność.

Wygrała Pani konkurs na dyrektora GOK. Jaką
ma Pani wizję pracy tej instytucji?

Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem przyjaznym
i dostępnym dla mieszkańców i wszystkich zaintereso-
wanych współpracą. Skupiać będzie się na prowadze-
niu wielokulturowej działalności w aspekcie społecz-
nym, kulturalnym, zaspakajaniu potrzeb  i aspiracji kul-
turalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różno-
rodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie,
promowanie kultury, rekreacji, kultury fizycznej oraz
turystyki i krajoznawstwa.

Pracownicy Ośrodka są kompetentnymi, życzliwy-
mi oraz kreatywnymi partnerami otwartymi na współ-
pracę z samorządem gminy, instytucjami i organizacja-
mi pozarządowymi. Trzeba zaznaczyć, że Nasz GOK
zakorzeniony lokalnie, bazować będzie na umiejętno-
ściach i  zdolnościach mieszkańców oraz wiedzy i do-
świadczeniu stowarzyszeń. Sprzyjać będziemy rozwo-
jowi osobistemu mieszkańców i tworzyć będziemy wa-
runki do integracji lokalnego społeczeństwa.

Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły
naszym mechanizmem napędowym. Pragniemy rozwi-
jać umiejętności naszego społeczeństwa, zaproponować
atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu, umożliwić
zdobywanie wiedzy, wspólne świętować ważne wyda-
rzenia  i uroczystości. Szczególnie zależy nam na wzbu-
dzeniu w mieszkańcach gminy  potrzeby spotykania się
i wspólnego działania w szerszym zakresie.

GOK organizować będzie zajęcia edukacyjne,
warsztatowe, wychowawcze w zakresie działalności ar-
tystycznej, rekreacyjnej, sportowej, naukowej oraz oko-
licznościowe i cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Prowadzone będą zajęcia
w świetlicach dla dzieci, grupowe dla osób działających
w lokalnych zespołach, orkiestrach, jak również dla se-
niorów zrzeszonych w klubach.

Kiedy oficjalne GOK rozpoczął pracę?
Uroczysta inauguracja pracy GOK, połączona

z koncertem noworocznym, odbyła się 12 stycznia
z udziałem tych, na których współpracę najbardziej li-
czymy czyli zespołów, orkiestr, stowarzyszeń, szkół
i innych instytucji.

NOWA INSTYTUCJA KULTURY W GMINIE ZARSZYN

Rozpoczęłyście, bo przecież w GOK pracuje
3 kobiety, z wielkimi marzeniami, opracowanym pla-
nem działania.....

Tak, pracę rozpoczęłyśmy bardzo intensywnie
i z wielkim zapałem.  Plan działania,  kalendarz imprez
był bardzo bogaty, obfitujący w wydarzenia kulturalno-
rozrywkowe. I tak, już 2 stycznia dwie świetlice środo-
wiskowe tj. w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej  roz-
poczęły działalność na rzecz organizacji czasu wolnego
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. W tym też dniu
rozstrzygnięty został konkurs na projekt graficzny - logo
Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie. Została też
utworzona strona fanpage ośrodka oraz podjęto działa-
nia w celu utworzenia strony internetowej GOK-u.
6 stycznia został zorganizowany Orszak Trzech Króli
w Zarszynie, a dziesiątego, na hali sportowej ZSCKR
w Nowosielcach, Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. 19 stycznia byliśmy współorgani-
zatorami  Biesiadnego Kolędowania w Bażanówce,
w którym uczestniczyły przedstawicielki KGW z terenu
Gminy Zarszyn. W dniach 23-24 stycznia zorganizowa-
ne zostały „Kreatywne zabawy dla dzieci na zakończenie
ferii” w Domu Kultury w Nowosielcach. Był to strzał
w 10! W końcówce stycznia, tj. 28 uroczyście obchodzi-
liśmy XII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu na Podkarpaciu Nowosielce- Zarszyn.

Luty też obfitował w wiele wydarzeń. Już pierw-
szego dnia tego miesiąca współorganizowaliśmy Be-
skidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów Pastwiska -
Komańcza. Kolejna propozycja z naszej strony i biblio-
teki nowosielskiej znów objęła najmłodszych. 11 lutego
odbyły się ciekawe zajęcia w ramach spotkania „Kre-
atywne walentynki”. 15 lutego w Bażanówce odbył się
Turniej szachowy o Memoriał im. Edmunda Bańkow-

Od stycznia 2020 r. w gminie Zarszyn działa nowa instytucja kultury. Jest nią Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Zarszynie. Rozmowę o jej początkach i pierwszych działaniach przeprowadziłam z dyrektorem GOK
Beatą Nawalaniec.

 Pracownice GOK (ze zb. GOK)
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skiego. Nie mogło nas również zabraknąć na spotka-
niach promujących talenty artystyczne w Galerii Ręko-
dzieła Artystycznego w Zarszynie 19 i 27 lutego.

W marcu rozpoczął się trudny czas dla wszystkich,
w tym również dla pracowników GOK. związany
z pandemią koronawirusa.

Jak zatem działał GOK?
Musiałyśmy dostosować się do pracy w nowych

warunkach. W związku z zakazem grupowych spotkań
naszą pracę przeniosłyśmy do sieci. Jako GOK ogłosili-
śmy Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną. Do 20
marca wpłynęło 46 prac i to internauci poprzez głoso-
wanie online wybrali laureatów w trzech kategoriach.

Uruchomiliśmy również  Akcja na fb. Szukamy wio-
sny!! Masz zdjęcia? Wyślij!!

Akcja polega na zachęcaniu internautów do zamiesz-
czania pod naszym postem zdjęć budzącej się do życia
przyrody. Dzięki aktywności internautów chcemy stwo-
rzyć wyjątkową wiosenną galerię. Na zdjęcia czekamy
do końca maja. Najpiękniejsze z nich zostaną wykorzy-
stane do stworzenia wyjątkowego albumu Cztery Pory
Roku w Gminie Zarszyn.

W kwietniu podjęliśmy Akcję „Wspólnie szyjemy
maseczki dla mieszkańców Gminy Zarszyn”. GOK był
koordynatorem akcji i zajął się rozdysponowywaniem
niezbędnego materiału do uszycia maseczek ochronnych
zakupionego przez  gminę. W szycie maseczek zaanga-
żowały się  koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia
i wiele niezrzeszonych osób. Uszyte maseczki trafiły
do mieszkańców naszej gminy.

Włączamy się w obchody wielkich wydarzeń ważnych
dla Polaków. Robimy to online. Zorganizowaliśmy kon-
kurs „W 100 rocznicę urodzin zaśpiewaj ulubioną piosen-
kę Papieża Polaka”, który polegał na nagraniu krótkiego
filmiku, na którym widać i słychać jak uczestnik konkursu
śpiewa ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II pt. „Barka”.
Ponadto zaprosiliśmy dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym do konkursu plastycznego „Witaj maj, trzeci
maj” oraz konkursu recytatorskiego „Poezja dla Mamy”.
Zwycięzcom zapewniamy bardzo atrakcyjne nagrody.

Proszę skierować kilka zdań do Naszych Czytel-
ników

Rok 2020 będzie rokiem trudnym, zwłaszcza dla nas
pracujących i działających w kulturze. Zawieszone zo-
stały  planowane wydarzenia kulturalne skupiające dużą
liczbę uczestników. Dlatego zachęcamy aby szukać nas
w sieci,  gdyż mamy w planie różne działania jak np.
stworzenie wirtualnej  galerii twórców  lokalnych – lu-
dzi z pasją czy wirtualne zwiedzanie  ciekawych obiek-
tów w gminie i wiele facebook-owych  akcji.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich Czytelników
„Głosu Zarszyna” do współpracy z nami i korzystania
z naszej oferty. Prosimy nas odwiedzać na www.face-
book.com gokzarszyn,  stronie internetowej www.za-
rszyn.pl  a w najbliższej przyszłości na naszej stronie
internetowej www.gok.zarszyn.pl, która jest w trakcie
tworzenia. Serdecznie zapraszamy też do naszej siedzi-
by, która mieści się w Nowosielcach w budynku domu
kultury ul. Św. Floriana 2.

 Dziękuję za rozmowę
D.D.

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” jest stowa-
rzyszeniem, które poprzez ogłaszane nabory wniosków po-
średniczy w rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lo-
kalnych środowisk oraz rozwoju usług  turystycznych
i szeroko rozumianych produktów lokalnych.

W 2019 r. LGD „Dorzecze Wisłoka” zrealizowało dwa
projekty grantowe w ramach których organizacje poza-
rządowe z naszego terenu łącznie zrealizowały 12 gran-
tów – małych projektów w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 .

Zrealizowane granty przyczyniły się do aktywizacji
i integracji mieszkańców, promocji obszaru LGD „Dorze-
cze Wisłoka” oraz rozwoju obszaru poprzez zrealizowane
małe inwestycje.  Dzięki zaangażowaniu małych wiejskich
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zorganizo-

Małe granty i wysokie dofinansowania
na obszarze Dorzecza Wisłoka

Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej widać nie tylko w  krajobrazach polskich miast
ale również wsi, które korzystają ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wano jarmark Bożonarodzeniowy, imprezę sportowo-eko-
logiczną „Od Malucha po Seniora”, „Dni turystyki Do-
rzecza Wisłoka”, dofinansowano  również  zakup  sprzętu
nagłaśniającego dla  GOK w Besku – elementu wsparcia
w realizacji  dziedzictwa kulturowego, wyremontowano
izbę regionalną w Pielni oraz  pomieszczenia Domu Stra-
żaka. Zakupiono instrument dęty zwany „tubą” dla orkie-
stry w Besku. W ramach grantów wyposażono świetlicę
rekreacyjną w Nowosielcach oraz siłownię zewnętrzną
w Odrzechowej, dokonano rewitalizacji kolejowej wieży
ciśnień, wybudowano plac zabaw w Bażanówce. W  Woli
Sękowej  powstała pracownia plenerowa, w której będą
odbywać się warsztaty artystyczne.  Na realizację 6 gran-
tów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
przeznaczono 173 463,71 – to całkowita wartość zreali-
zowanych zadań, a kwota pomocy/dofinansowania wynio-
sła - 143 037,00 zł.
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Agnieszka Michalak -
asystent kierownika

(fot.T.Sz.)

Magdalena Bolanowska -
kierownik  biura LGD

Dorzecze Wisłoka fot. T.Sz.)

W ramach zakresu Zachowania dziedzictwa lokalne-
go i promowania obszaru objętego LSR całkowita war-
tość projektu grantowego wyniosła 141 185,56 z czego
dofinansowanie opiewało na kwotę 121 076,00 zł.

Jednocześnie w 2019 r. nastąpiło rozliczenie środków
finansowych przekazanych osobom fizycznym na Podję-
cie działalności gospodarczej w kwocie 150 tys. zł. Firmy
z obszaru LGD  na Rozwój działalności gospodarczej
otrzymały wsparcie w kwocie  645 996,00 zł. Wsparcie
skierowano w branże: motoryzacyjną, turystyczną i ga-
stronomiczną. W ramach zrealizowanych projektów po-
wstała „Osada Słoneczny Zdrój”, w sprzęt gastronomicz-
ny doposażono restauracje „Zacisze” w Rymanowie Zdro-
ju, a sprzęt diagnostyczny zakupiono do stacji kontroli po-
jazdów. Powstały firmy: fotograficzna, eventowa oraz or-
ganizująca  wycieczki po obszarze LGD. W ramach tych
działań  powstało 9 miejsc pracy. Projekty wdrażane przez
LGD mają wpływ  na budowanie kapitału społecznego,
który jest ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i prze-
kłada się  na wzrost atrakcyjności obszaru.

Rok 2020 to czas na realizację działań związanych
z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłaszaniem
nowych konkursów  i rozliczaniem zadań mających wpływ
na aktywizację i rozwój społeczeństwa. Wszystkim zainte-
resowanym przypominamy że biuro Lokalnej Grupy Dzia-
łania ma swoją siedzibę w Zarszynie przy ul. Bieszczadz-
kiej. Oczekujemy na zainteresowanie naszą ofertą wspar-
cia. Promujemy  aktywność, pomysłowość i gotowość do
realizacji  działań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwo-
ju. Wykorzystajmy dobrze ten rok i kolejne szanse…

Nowe inwestycje na terenie gminy Zarszyn
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”  oprócz

projektów wdrażanych przez wnioskodawców zajmuje się
również pisaniem i realizacją projektów pozyskiwanych
ze środków zewnętrznych.

W 2019 r. zrealizowaliśmy projekt współpracy
„Wsparcie dla rozwoju Ekonomii Społecznej” z LGD „Cie-
szyńska Kraina”  w ramach którego zorganizowano szko-
lenia, warsztaty artystyczne, Targi Ekonomii Społecznej,
opracowano i wydrukowano
publikacje i informatory nt.
ekonomii społecznej, wybudo-
wano Pracownię Promocji
Ekonomii Społecznej. Najważ-
niejszym działaniem dla lokal-
nych artystów, rzemieślników,
podmiotów ekonomii społecz-
nej było utworzenie portalu
ofertabeskidu.pl na której każ-
dy mieszkaniec chcący sprze-
dać lub zainteresować innych
swoją usługą lub produktem
może zamieścić swoją ofertę/
produkt.

W czerwcu w Odrzechowej utworzono Karpackie
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego w
którym;  wybudowano ambony z kładkami dla dzieci, po-
większono altanę służącą organizacji warsztatów, zmoder-
nizowano alejki, zakupiono 6 gokartów, zorganizowano
imprezę oraz 22 wycieczki dla dzieci szkolnych i przed-
szkolnych z obszaru LGD. Realizacja powyższych dzia-
łań była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

W okresie wakacyjnym LGD zorganizowało półkolo-
nie w Odrzechowej dla ponad 40 dzieci w wieku od 4 do
12 lat, a pod koniec roku  ze środków POWES wyposażo-
no w sprzęt gastronomiczny Gospodę Karpacką.  Rok
2019 to także aktywnie działający Dzienny Dom Pobytu
w Łazach dla osób starszych, w którym pomoc i opiekę
znalazło 15 osób.

 Zarząd LGD na bieżąco operacyjnie  wyznaczał kie-
runki działania i aktywnie  wspierał działalność  biura
a także  beneficjentów   aplikujących po środki  i aktywnie
współpracujących z LGD.

      Kierownik biura LGD  Magdalena Bolanowska
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1. I zdziwiłby się ten kto pomyślał, iż w tym trudnym
dla wszystkich okresie będziemy mieli mniej zadań do
wykonania, wręcz przeciwnie. Jako, że dysponujemy spe-
cjalistycznym samochodem sztabowym wyposażonym
między innymi w system nagłośnienia (megafon) zostali-
śmy zadysponowani do ogłaszania komunikatów o wpro-
wadzeniu stanu epidemii i udzielaniu podstawowych in-
formacji jak się w tej sytuacji zachować. Rejonem naszych
działań były miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska,
Długie i Nowosielce. Zapewne większość mieszkańców
widziała nasz samochód jadący powoli uliczkami tych miej-
scowości, z którego docierały komunikaty. Aby nasze ko-
munikaty dotarły do jak największej ilości mieszkańców,
staraliśmy się odwiedzić każdy zakamarek tych miejsco-
wości co absorbowało bardzo wiele czasu.

2. Na prośbę władz Gminy Zarszyn uczestniczyli-
śmy w dwudniowej akcji, polegającej na zabezpiecze-
niu wydawania artykułów żywnościowych najbardziej
potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy. Przed ma-
gazynem narysowaliśmy (zgodnie z zaleceniem) linie
w odległości 2 m na których osoby oczekujące mogły się
ustawiać. Zwracaliśmy szczególną uwagę, aby wszyscy
oczekujący mieli prawidłowo założone maseczki oraz rę-
kawiczki. Podczas tych działań szczególnym zaangażo-
waniem wykazał się druh Wojciech Szajna. Pomocy udzie-

DZIAŁANIA STRAŻAKÓW Z ZARSZYNA
W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Końcem zeszłego roku zaczęły docierać z chińskiej prowincji Hubei, a dokładnie z miasta Wuhan niepokojące
sygnały, iż jeden z wirusów z rodziny SARS zaczyna niebezpiecznie rozprzestrzeniać się wśród  zamieszkujących
tam ludzi. Większość z nas traktowała te doniesienia jako jedną z tysięcy informacji jakie codziennie docierają do
nas za pomocą środków masowego przekazu. Jednak nie zapominajmy, iż w XXI wieku świat jest jedną wielką
globalną wioską i już 4 marca mieliśmy w Polsce pacjenta 0. Wprowadzono odpowiednie procedury, kraj zaczął
zwalniać, zamykano galerie, sklepy, zakłady pracy. Ulice, parki  opustoszały, kto tylko mógł pozostawał w domu,
jednak niektóre instytucje musiały działać. Jedną z nich była nasza jednostka OSP.

liła nam również zaprzyjaźniona  jednostka OSP Posada
Zarszyńska i z tego miejsca pragnę w głównej mierze po-
dziękować druhowi  Józefowi Zawadzie oraz druhnom
Milenie Wróbel oraz Magdalenie Pietrzkiewicz.

3. Wspólnie i w porozumieniu z Panem Sołtysem
byliśmy zaangażowani w wydawanie i rozprowadzanie
maseczek ochronnych, które zostały wykonane przez
nasze nieocenione panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

4. W tym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszyst-
kich środków ostrożności, przygotowaliśmy dla tych nie-
licznych, którym dane było uczestniczyć w uroczysto-
ściach Wielkiej Nocy, Grób Pański. Nowa forma, nowa
aluminiowa samonośna konstrukcja, inny układ, oraz wy-
muszony okrojony skład, sprawiły iż montaż skończyli-
śmy w bardzo późnych godzinach nocnych. Również po-
świąteczny demontaż, z w/w względów, nie był sprawą
łatwą, i od osób zaangażowanych wymagał poświęcenia
ogromnej ilości czasu.

5. Chcieliśmy również w jakiś sposób wspomóc  in-
stytucję, która najmocniej odczuwa skutki pandemii -
służbę zdrowia, w tym aspekcie mieliśmy największe
trudności. Sytuacja finansowa naszej jednostki nie jest
zadowalająca, dodatkowo okres wiosenny i święta Wiel-
kiej Nocy są czasem, kiedy odwiedzamy  w domach na-
szych mieszkańców, składając im życzenia z okazji Zmar-
twychwstania Pańskiego, a oni dzielą się z nami dobro-
wolnymi datkami, co zawsze poprawia finanse naszej
jednostki.  Jednak z powodów oczywistych w tym roku,
ta wielowiekowa i jakże piękna tradycja musiała zostać
zaniechana. To sprawiło, że musieliśmy znaleźć inny
sposób. Po przedyskutowaniu postanowiliśmy zareago-
wać na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.
W dniu 30 kwietnia stawiliśmy się w Sanoku przy ulicy
Konarskiego, celem honorowego oddania krwi. Nasi dru-
howie: Bartłomiej Pomykała, Piotr Kaśkiewicz, Ar-
tur Wojtal oraz druh z OSP Posada Zarszyn Jakub Wró-
bel, zasilili  potrzebujących  pięcioma jednostkami krwi
(2,25 l). Było to w tym momencie szczególnie ważne, gdyż
liczba regularnych krwiodawców znacząco spadła. Na sali
pobrań  panowała atmosfera pełna życzliwości i humoru,
wszystko to sprawiło, iż postanowiliśmy że taki sposób

A. Wojtal i J. Wróbel na sali pobrań
(fot. M. Gajewski)
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pomocy będzie nadal kontynuowany przez druhów na-
wet po ustaniu pandemii.

 Pragnę dodatkowo nadmienić, iż obecnie jesteśmy
na etapie konsultacji wewnętrznych w sprawie wpisa-
nia osób chętnych z naszej jednostki do bazy dawców
szpiku. Znając nasze druhny i druhów, jestem przeko-
nany że w tym temacie również staniemy na wysokości
zadania, a kto wie, może w przyszłości ktoś z naszych
kolegów lub koleżanek przyczyni się do uratowania
zdrowia lub życia osobie cierpiącej na nowotwór krwi.

Pomimo tych wszystkich dodatkowych działań na-
sza jednostka cały czas pracowała w „normalnym” try-
bie, wykonując standardowe czynności. Niestety, pan-
demia koronawirusa nie zlikwidowała innej epidemii.
Epidemii ludzkiej głupoty.  Pomimo wielu apeli, podpa-
lanie traw było niemal codziennością, a już podpalanie
młodnika jodłowego jednemu z naszych mieszkańców
to po prostu… (tu przychodzą mi do głowy wyrazy któ-
rych wolałbym nie pisać).

Droga krajowa nr E 28 przebiegająca przez naszą
Gminę jest tak ruchliwa, że wypadki i kolizje zdarzają

się dość regularnie. Wyjazdy do takich zdarzeń są
w tym czasie szczególnie niebezpieczne. Aby chronić
siebie i innych przed zakażeniem, jesteśmy zmuszeni
podczas wszystkich interwencji stosować maski i ręka-
wiczki. Szczególnie uciążliwe jest to podczas akcji ga-
śniczych, gdzie temperatura, zadymienie, utrudniona wi-
doczność, dają się mocno we znaki.

Podczas jednego z takich wyjazdów zepsuł się nasz
główny wóz bojowy Star 200. Nie ma się specjalnie co
dziwić, gdyż pomimo wysiłków naszych druhów kie-
rowców/ mechaników, ze względu na jego wiek, bliżej
mu do zasłużonej emerytury w muzeum pożarnictwa,
niż do wyjazdu na akcje bojowe, często w bardzo cięż-
kim terenie. Jednak pomimo tak trudnych czasów i in-
nych przeciwności losu nasza jednostka cały czas jest
w gotowości, aby zgodnie ze statutem nieść pomoc
mieszkańcom. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowa-
niu naszych druhów, a w szczególności prezesowi Paw-
łowi  Trelewiczowi oraz naczelnikowi Krzysztofowi
Szurlejowi, jesteśmy gotowi podjąć każdą akcję do ja-
kiej zostaniemy zadysponowani.

Gaszenie młodnika jodłowego (fot. Bartłomiej Pomykała)

Mateusz Gajewski i Bartłomiej Pomykała
przed akcją ogłaszania komunikatów

Od lewej: Mateusz Gajewski, Piotr Kaśkiewicz, Bartłomiej Pomykała,
Artur Wojtal, Jakub Wróbel

Uroczystość św. Floriana w reżimie sanitarnym
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Montaż Grobu Pańskiego (fot. M. Gajewski)

Drodzy Mieszkańcy Zarszyna!

Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Gdy-
by ktoś potrzebował jakiejkolwiek po-
mocy, chętnie jej udzielimy. W tym celu
należy zgłosić się do Urzędu Gminy
w Zarszynie lub bezpośrednio do Pana
Prezesa. Mam nadzieję, że wspólnie prze-
trwamy ten jakże trudny dla nas wszyst-
kich czas.

Mateusz Gajewski

SPROSTOWANIE
W „Głosie Zarszyna” nr 28 maj – sierpień 2019 r. w podpisie pod artykułem „Losy Polaków w czasie drugiej

wojny światowej na podstawie historii członka rodziny” pojawiły się błędy. Artykuł został podpisany – Opracowała:
Zuzanna Frank z Krakowa (wnuczka Janiny Churawskiej – siostry Lucjana i Stanisława Dufratów, prawnuczka
Domiceli i Piotra Dufratów). Podpis powinien brzmieć:  Opracowała: Zuzanna Frank z Bydgoszczy (prawnuczka
Janiny Churawskiej – siostry Lucjana i Stanisława Dufratów, praprawnuczka Domiceli i Piotra Dufratów).
Za ten błąd serdecznie przepraszamy!

                                                                                                                               Redakcja

Pisarka była wielką patriotką, jej utwo-
ry odnosiły się do polskiej nędzy, analfabe-
tyzmu, krzywdy itp. Nasycone były liry-
zmem w stylu antycznym. Maria Wasilew-
ska, z domu, wyszła za mąż za Jarosława
Konopnickiego. Codzienność życia przynio-
sła Marii rozczarowanie. Po kilkunastu la-
tach rozeszła się z mężem, który nie stał się
jej ideałem. Ubierała się gustownie, zawsze
w czarnym kolorze. Dzieła swoje pisała tyl-
ko fiołkowym atramentem opowiadając, że
kolor pisma jest kolorem oczu jej córki.

Maria Konopnicka i Eliza Orzeszko-
wa (również sławna pisarka - autorka mię-
dzy innymi „Nad Niemnem”) uczęszczały razem do pen-
sji w Warszawie. Przypadek zrządził, że Eliza Orzesz-
kowa nawiązała ożywiony dialog z Marią Konopnicką.
Ich przyjaźń trwała aż do końca życia. To właśnie Eliza
spowodowała, że wybrano Dworek w Żarnowcu spośród
36 posiadłości w „Darze Narodowym” dla Marii Konop-
nickiej, jako dar na 25 lecie twórczości. Maria Konop-
nicka zamieszkała w Żarnowcu 8 września 1903 roku.

Konopnicka w 1908 roku napisała „Rotę”. Utwór ten
był uświęceniem Rocznicy bitwy pod Grunwaldem z 1910

Jedna z najwybitniejszych wśród poetek i nowelistek w swojej epoce. Żyła w latach 1842 – 1910. Oprócz
twórczości literackiej zajmowała się też redagowaniem pisma „Świat” dla kobiet. Była znaną szeroko pisarką,
tłumaczyła wiele pozycji literackich z zagranicy. Znała dziesięć języków, przetłumaczyła pięć pozycji z języków
obcych: angielski, francuski, niemiecki, włoski oraz czeski. Znamienny fakt, iż była samoukiem. Posiadała
umiejętność gry na pianinie. Tworząc używała licznych pseudonimów: Jan Sawa, Komar, Jan Waręż, Ursus,
Hamanus, Mruczysław Pazurek, a nawet skrótów jak MK, K.

MARIA  KONOPNICKA – WASILEWSKA

roku. „Rota” jest utworem lirycznym, hym-
nem pieśni pochwalnej. W roku 1927, kie-
dy pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” ofi-
cjalnie ogłoszono hymnem Polski, „Rota”
też była propozycją do tego miana. Nadal
jest często śpiewana w kościołach i przy
innych okazjach,

Rzadko kto rozstaje się z książkami wła-
snego autorstwa i książkami innych autorów,
natomiast bohaterka tego artykułu nie roz-
stawała się z „Biblią” i „Panem Tadeuszem”.
Bardzo często wyjeżdżała. Była chyba jedną
z nielicznych pisarek i nowelistek tak aktyw-
nie podróżującą z wymienionymi pozycjami.

Autorka „Roty” zmarła w lwowskim szpitalu na zapale-
nie płuc w dniu 8.10.1910 roku. Jej pogrzeb był manife-
stacją pamięci i szacunku dla 50 tysięcy osób podczas
pochówku na cmentarzu we Lwowie. Każda wycieczka
Polaków nie ominie Cmentarza Łyczakowskiego.

Twórczość Marii Konopnickiej była potwierdzeniem
losów Polaków w latach zaborów, w porze germanizacji
i latach niewoli. Stąd jej twórczość znana jest powszech-
nie wśród wszystkich pokoleń Polaków.

Ryszard Stączek
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- Jak służba zdrowia w naszej gminie
poradziła sobie organizacyjne z pandemią
koronawirusa?

Chcę powitać, a bardziej pozdrowić
wszystkich mieszkańców gminy Zarszyn. Pan-
demia,z którą mamy obecnie do czynienia
przypomniała światu o istnieniu innego zagro-
żenia niż wojna. Społeczności całego świata,
a szczególnie krajów rozwiniętych stanęły do wal-
ki z niewidzialnym wrogiem. Czy ją wygramy?!
Infekcje były, są i będą. Naszą obroną jest zbio-
rowa odporność i przygotowanie na niespodzie-
wane zdarzenia. Czy byliśmy gotowi jako kraj,
czy byliśmy szczególnie zapobiegliwi? Odpo-
wiedź brzmi: nie i jeszcze raz nie. Zdarzenie to pokazało
realną sprawność naszej opieki zdrowotnej - przez lata nie-
dofinansowanej, zaniedbanej kadrowo i sprzętowo. Orga-
nizacja opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy została
dostosowana do wymogów narzuconych przez Ministra
Zdrowia. Nie zamknęliśmy się jednak całkowicie dla na-
szych pacjentów, z czego korzystali inni pacjenci, również
z gminy Besko, jak też z Sanoka. To lekarz po wywiadzie
telefonicznym decyduje o wizycie pacjenta i terminie jego
wizyty. Zdalne rozmowy powodują trudności z dodzwo-
nieniem się do ośrodków zdrowia, ale musimy to wszyscy
przetrwać. Termin zmian organizacyjnych trudny jest do
przewidzenia, czekamy na decyzję ministra. To, że lekarze
nie przemieszczają się, jest spowodowane decyzją mini-
stra zakazującą pracy w kilku miejscach, gdyż mogłoby to
spowodować zamknięcie wszystkich placówek.

-  Jak Pan myśli, czy ludzie w dobie pandemii
chorowali więcej, czy na takim samym poziomie,
a może mniej? (chodzi o inne choroby niż Covid-19)

Moim zdaniem, ludzie zaczęli bardziej świadomie
korzystać z opieki zdrowotnej, by nie zarazić się koro-
nawirusem, ograniczenie przemieszczania się oraz uży-
wanie maseczek spowodowało ograniczenie schorzeń
infekcyjnych. Inne schorzenia przebiegały swoim torem,
wtedy w razie konieczności musiał nastąpić kontakt
z opieką zdrowotną w obecnej organizacji.  Zdyscypli-
nowanie mieszkańców naszego kraju ograniczyło za-
sięg i intensywność infekcji. Ale co dalej?

- Kiedy w 100% planowane jest uruchomienie
wiejskich ośrodków w naszej gminie?

Czekamy na decyzję ministra zdrowia, ale myślę,
że nie wrócimy już do dawnego stanu. Coś z ograni-
czeń zostanie.

- Czy planuje Pan jakieś zmiany strukturalne,
programowe w lokalnej służbie zdrowia?

Na tę chwilę nie przewidujemy żadnych zmian. Brak
lekarzy będzie się nasilał. Brak chętnych do pracy w podsta-

ROZMOWA Z DARIUSZEM WANIELISTĄ
- kierownikiem medycznym MedicSanu Sp. z o.o.

Dariusz Wanielista -
specjalista medycyny
rodzinnej, pediatra

wowej opiece zdrowotnej pogłębia się, a fi-
nansowo obecnie nie jesteśmy w stanie kon-
kurować ze szpitalem i działalnością prywatną
więc pozyskiwanie lekarzy ze szpitala na go-
dziny praktycznie skończyło się.

- Mieszkańcy Zarszyna narzekają na
brak specjalistów w zarszyńskim ośrod-
ku zdrowia – często wybierają Besko,
gdyż tamte ośrodki oferują bogaty wa-
chlarz specjalistów – my ciągle w tyle, za
Beskiem. Czy to się kiedyś zmieni?

Sprawa ta jest stara jak świat. Była po-
ruszana również na łamach tej gazety. Od-

powiem więc tak. Na tę chwilę nie podejmujemy żad-
nych działań w tym kierunku, gdyż możliwość pracy
specjalistów poza poradniami szpitalnymi jest ograni-
czona do minimum. Poza tym ceny porad w ramach NFZ
są tak niskie, że nie opłaca się specjalistom praca w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego. Mówiąc o poradniach
w Besku, żadna z nich nie działa zgodnie z przepisami
NFZ, tj. 12 godzin w tygodniu, 3 razy w tygodniu,
w tym jeden raz w godzinach dopołudniowych. To nor-
malne, że nie wszystkich dotyczy prawo w tym samym
stopniu. Przykład idzie z góry. My staramy się, by nasza
poradnia kardiologiczna działała wzorowo i nie została
zamknięta z powodu braku chętnych do pracy kardiolo-
gów. To jest nasz priorytet. Ostatnio odeszło od nas dwóch
lekarzy: doktor Biskup - reumatolog, doktor Sobolak -
diabetolog. Przegraliśmy finansowo  ze szpitalem.

- Co ze stomatologią w Zarszynie? Te ciągłe ro-
szady nie sprzyjają stabilizacji zdrowotnej naszego
uzębienia (a i tak większość leczy zęby prywatnie poza
terenem Zarszyna). Czy Pan ma jakiś wpływ na taki
stan rzeczy?

Świadczenia stomatologiczne są kontraktowane nie-
zależnie. Nie mamy na to wpływu. Stawki za leczenie
w ramach NFZ są niskie i coraz więcej stomatologów
rezygnuje z pracy w systemie ubezpieczeniowym. Stąd
też pewnie wymiana kadr.

- Skąd taki pomysł renowacji budynku ośrodka
zdrowia w Zarszynie – żółta elewacja i srebrny dach?
(niby kolory są mało ważne, ale okazuje się jednak,
że nie dla wszystkich…)

Kolor jest rzeczą gustu. Zostały one wybrane z pakietu
zaproponowanego przez inwestora. Można kiedyś w przy-
szłości to zmienić, ale bardzo dobrze, że ten remont nastą-
pił. Moje podziękowania urzędowi Gminy Zarszyn.  Dzię-
kuję też za zainteresowanie opieką zdrowotną ze strony
gazety. Pozdrawiam wszystkich czytelników.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała M.K.
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KORONAWIRUS W POLSCE
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Źródło: Internet
Opracowała L.Z.

JESZCZE O TEATRZE AMATORSKIM
W poprzednim numerze naszej gazety ukazał się artykuł o Amatorskim Kole Teatralnym  w Zarszynie, do którego
wkradł się błąd. Jednym z wykonawców muzyki do spektaklu był nie Lucjan Widota jak podano w artykule, lecz
Pan Lucjan Bajgier. Zainteresowanego bardzo serdecznie przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja

Zofia, Anna, Paweł, Piotr, Jan – ile takich imion?

Zofia – 17 w Zarszynie; 19 w Posadzie Zarszyńskiej
Anna – 29 w Zarszynie; 28 w Posadzie Zarszyńskiej
Paweł – 14 w Zarszynie; 10 – w Posadzie Zarszyńskiej
Piotr – 21 w Zarszynie; 9 – w Posadzie Zarszyńskiej
Jan – 40 w Zarszynie; 37 w Posadzie Zarszyńskiej

na podst. materiałów UG w Zarszynie

 C iekawostka
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Nauczanie zdalne okiem Ósmoklasisty:
Każdy uczeń lubi wakacje i ferie. Czas bez chodzenia

szkoły jest czasem wytęsknionym, wymarzonym. Właści-
wie był, bo nie jest taki piękny, jak się zawsze wydawało.
Od połowy marca nie chodzimy do szkoły, ale cały czas
prowadzone jest nauczanie zdalne – jesteśmy w swoich
domach, nie chodzimy do szkoły, ale dostajemy z wszyst-
kich przedmiotów szkolnych tematy do samodzielnego
opracowania i zestaw zadań do wykonania.

Zdalne nauczanie jest trudniejsze od uczenia się
w szkole. W szkole, gdy czegoś nie rozumieliśmy, pytali-
śmy nauczyciela i dostawaliśmy wyjaśnienie. W domu,
jeżeli czegoś nie wiemy, musimy sami się dowiedzieć
z podręcznika i się nauczyć. Czasem można liczyć na po-
moc rodziców.

Na początku trudno było się zmusić do samodzielnej
nauki w domu. Przez chwilę nawet mówiono, że ucznio-
wie mają koronaferie. Tak naprawdę teraz nie ma żad-
nych ferii. Uczymy się, piszemy zadania, sprawdziany
i testy. Internet umożliwia nam odbieranie wiadomości
i rozpisanych lekcji od nauczycieli a potem odesłanie na-
szych prac do oceny.

Wydaje mi się, że nauczyciele dają do przerobienia
więcej zadań niż w szkole. To może być złudzenie, bo
w klasie praca pod kierunkiem nauczyciela przebiegała
sprawniej i szybciej. Nie zawsze też zadania rozwiązywa-
łem sam – wystarczyło niektóre przepisać z tablicy. Teraz
każde zadanie trzeba zrobić samodzielnie, a to wymaga
większego wysiłku, zaangażowania i czasu.

Nauka w szkole ma określony porządek, który narzu-
ca stały rytm. Lekcja, krótka przerwa, dzwonek na ko-
lejną lekcję, przerwa, znów dzwonek na lekcję… W domu
trudno mi utrzymać taki styl nauki. Nawet, jeśli zaplanu-
ję, że będę się uczył przed południem, rzadko udaje mi się
zrealizować ten plan. Przerwy jakoś dziwnie „same” się
przedłużają. Wychodzę na podwórko na 10 minut, a oka-
zuje się, że byłem na zewnątrz pół godziny. Przerwa na
posiłek się przeciąga. Inne rozpraszacze też pochłaniają
trochę czasu. W efekcie spędzam na nauce długie godzi-
ny. Czasem siedziałem do późna, żeby odrobić zadanie,
które trzeba było odesłać rano.

Każdy dzień nauki zdalnej wygląda podobnie. Kom-
puter, książki, zeszyty, zadania domowe, lektura, kilka
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Czasem zastanawiam się,
jaki jest dzień tygodnia. Do szkoły trzeba się spakować,
zerknąć na podział godzin, teraz wszystkie książki mam
w zasięgu ręki. Przypięty nad biurkiem plan lekcji stał się
prawie bezużyteczny.

W nauczaniu zdalnym najgorsze są zaległości. Nie
te, które mieliśmy wcześniej. Jeśli dziś nie zrobię jakiegoś
zadania i nie opracuję lekcji – jutro będę miał dwa razy
więcej roboty. Na szczęście szybko zrozumiałem, że mu-

ZDALNE NAUCZANIE… SZKOŁO WRÓĆ!!!
Od marca tego roku nauczyciele i uczniowie a także rodzice i dziadkowie realizują zdalne nauczanie,

które wzbudza wiele emocji. Oczywiście i Szkoła Podstawowa w Zarszynie a także inne szkoły w okolicy
pracują w takim trybie.  Co sądzą na ten temat uczniowie, a co nauczyciele i rodzice. Poniżej ich opinie na
ten temat.

szę pracować na bieżąco. A przynajmniej się starać nie
dopuszczać do powstania zaległości.

Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że brakuje
mi towarzystwa kolegów i koleżanek z klasy. Jesteśmy ze
sobą w kontakcie (Internet, telefon), ale to nie to samo,
co „na żywo”. W szkole ktoś zażartował, ktoś zrobił jakąś
uwagę, inny się wygłupiał. I było wesoło. Wiadomo, że
nie cały czas. Były kłopoty, trudne lekcje, sprawdziany,
drobne sprzeczki, ale w sumie nie było źle. Można było
zdobyć dobrą ocenę, punkty dodatnie, zasłużyć na po-
chwałę. Czasem wracało się ze szkoły ze strachem, co
powiedzą rodzice, bo sprawdzian poszedł kiepsko albo
zapomniało się zrobić zadanie. Takie zwyczajne życie
szkolne jest, w sumie, całkiem przyjemne, mimo różnych
chwilowych trudności.

Wydaje mi się, że każdy ósmoklasista chciałby wrócić
do szkoły. Z dnia na dzień straciliśmy klasę, grupę, na-
uczycieli. Ci z młodszych klas spotkają się pewnie po
wakacjach, a my rozejdziemy się do różnych szkół i do
swoich spraw. Zwykle był czas, żeby się pożegnać, poje-
chać na ostatnią wspólną wycieczkę (a taka miała być
fajna, od dawna na nią czekaliśmy), pozamykać podsta-
wówkowe sprawy. Co prawda, będziemy się spotykać, ale
nie tak, jak to było w szkole.

Ósmoklasiści dostali od wirusa w prezencie wyjątko-
wy stres egzaminacyjny. Egzamin mieliśmy napisać
w kwietniu. Przez pewien czas nie było wiadomo, czy wró-
cimy do szkoły na lekcje i czy egzamin się odbędzie. Gdy-
by nie koronawirus, napisalibyśmy już dawno egzaminy
i czekali na ich wyniki, a teraz czekamy z niecierpliwością
na termin czerwcowy. Składanie podań do szkół ponad-
podstawowych też wyglądać będzie inaczej, niż zwykle.

Jedno jest pewne. Ani nasi nauczyciele, ani rodzice,
ani nawet dziadkowie nie pamiętają tak dziwnego roku
szkolnego.

 * * *
A oto opinie Rodziców:
Czas w jakim przyszło nam – rodzicom dzieci obję-

tych zdalnym nauczaniem żyć, jest ciężki i trudny zarów-
no dla dzieci jak i dla mnie jako rodzica. Pozostaliśmy
zostawieni sami sobie, cały obowiązek edukacji został
przełożony na Nas. Czy jest ciężko? Oczywiście, mówię
wprost, że nie jesteśmy w stanie przekazać wiedzy
w takim zakresie jak mieliby to w szkole! Dzieci dostają
od nauczycieli zakres materiału, który mają przerobić
w formie np. przeczytaj w książce str. …  potem zrób no-
tatkę no i zadanie domowe, czasem jakiś filmik z you tuba.
Koniec! I teraz zaczyna się rola rodzica. Sami państwo
mogą teraz sobie wyobrazić ile trzeba czasu żeby zadany
materiał zrealizować, dochodzą do tego w międzyczasie
sprawdziany i niezapowiedziane kartkówki. Dzieci przed
komputerem spędzają całe dnie. To jest przerażające, że
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nie tylko dzieci ale i rodzice siedzą przed monitorami
poświęcając nasz czas, na tyle na ile umiemy i chcemy
pomóc przetrwać ciężkie czasy. Mając w domu więcej
dzieci objętych zdalnym nauczaniem nie mamy czasu zu-
pełnie na nic innego. Dzieci objęte specjalnym naucza-
niem również nie mają żadnej taryfy ulgowej - w tych cza-
sach wydawać się może, że zostały „zapomniane”!

Jako rodzic dzieci objętych zdalnym nauczaniem ape-
luję do nauczycieli: popatrzcie na nas, większość z rodzi-
ców nie ukończyło polonistyki, matematyki, lingwistyki
czy innych równie ważnych kierunków, my po prostu ro-
bimy co w naszej mocy, aby pomóc z różnym rezultatem,
dzieci są przemęczone ciągłym siedzeniem i patrzeniem
w monitor, ja też czuję przemęczenie. Tych materiałów
z niektórych przedmiotów wydać by się mogło, że jest co-
raz więcej! Na standardowej lekcji tyle by nie przerobili.
Zacznijmy się szanować, wasza praca nauczyciela koń-
czy się na wysłaniu partii materiału -  potem to już nasz
czas, niestety ciężki i pracowity.

 * * *
„Kilka godzin spędzanych codziennie na odrabianiu

lekcji. Tak wygląda każdy dzień w mojej rodzinie - rela-
cjonuje matka trójki młodszych dzieci. Sytuacja nie jest
łatwa, bo pracuję zdalnie i swój czas muszę dzielić mię-
dzy sprawy zawodowe, a szkołę i dzieci. Często muszę
wybierać, co najpierw: szkoła, czy praca… Na początku
zdalnego nauczania mieliśmy poważny problem dotyczą-
cy  tego, iż z jednego laptopa musiała korzystać cała na-
sza trójka. Wprowadzało to atmosferę nerwowości i na-
pięcia w domu. Okazało się, również, że w domu trzeba
mieć skaner i drukarkę, bo nauczyciele przesyłają  karty
pracy, które trzeba wydrukować, a wykonane zadania
odesłać. Zdalne nauczanie zmusiło nas do ich zakupu.
Znam rodzinę, która dotychczas nie miała Internetu,
a teraz musiała postarać się o niego. Podobny problem
pojawił się też u znajomej, która ma trzech uczniów,
a tylko jeden komputer.”

 * * *
 „Ja niestety nie mam możliwości pracy zdalnej - za-

czyna komentarz kolejna osoba -  Wracam do domu po
17 i wtedy zaczynam rozliczać moje dzieci z obowiązków
szkolnych. Oddycham z ulgą, gdy  się okazuje, że pora-
dziły sobie i nie potrzebują mojej pomocy, ale często mu-
szę zapomnieć o obowiązkach domowych i 2-3 godziny
poświęcić na kombinowanie, z której strony „ugryźć za-
dania”, z którymi sobie nie poradziły. W efekcie wszyscy
jesteśmy mocno zmęczeni.”

 * * *
Matka starszych synów skarży się – „Własna robota,

dzięki której mam  utrzymanie dla mojej rodziny, czeka,
bo dzieci trzeba gonić do otwierania podręczników i prze-
rabiania materiału. Bywa, że próbują sami bez przypo-
minania, ale nie zawsze sami dają radę zadaniom.  Nie
ukrywam, że sprzęt komputerowy, jakim dysponujemy nie
jest najwyższych lotów. Wi-fi nie sięga do każdego zakąt-
ka naszego mieszkania, przeciążone strony źle działają,
a to  dodatkowo wzmaga frustrację, niechęć, w końcu re-
zygnację.”

 „Szczęśliwa jestem, jeśli uda mi się usiąść z młod-
szymi dziećmi do lekcji zaraz po śniadaniu - opowiada
następna osoba - nauczyciele przekazują  drogą elektro-
niczną konspekty, które z dziećmi młodszymi muszą reali-
zować rodzice, zadań jest bardzo, bardzo  dużo. Muszę
przeczytać  im polecenia, objaśnić o co chodzi i zadania
krok po kroku  robić.  Odesłanie przerobionych zadań  to
też nowy obowiązek i dobrze jeśli internet nie odmawia
posłuszeństwa.  Jeśli zaczniemy naukę zaraz po śniada-
niu, popołudnie mamy wolne.”

 * * *
,,Moi synowie zdani są sami na siebie - tłumaczy inna

matka - z mężem musimy  wyjść do pracy, a oni pozostają
pod opieką babci. Niestety, nie zawsze udaje jej  się  za-
gonić ich do nauki.”

 * * *
Mama dwójki uczniów, pracująca  zdalnie, mówi, że

boi się otwierać wiadomości od niektórych nauczycieli.
,,U mojego kilkunastoletniego syna są nowe tematy np.
z matematyki. Trzeba więc samemu usiąść, wszystko so-
bie przypomnieć, żeby móc  wytłumaczyć. Naprawdę za-
czynam momentami uważać, że cała odpowiedzialność za
naukę spadła  na mnie. A kiedy my mozolimy się nad za-
daniami, to przy drugim końca stołu córka, która jest na
etapie wczesnoszkolnym, próbuje głośno odróżniać gło-
ski od liter. Siedzi przy nas, bo też potrzebuje pomocy.
Z zadaniami schodzi nam  ok. 3-4 godziny dziennie”

 * * *
„Moje dziecko w szkole pracowało z nauczycielem

wspomagającym. Teraz, mimo zajęć online, przez więk-
szość czasu przeznaczanego na naukę, jesteśmy zdani tylko
na siebie. Odczuwamy brak wsparcia” – skarży się jedna
z matek.

 * * *
„Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci w związku

ze zdalnym nauczaniem wykupiliśmy  u dostawcy interne-
tu limity danych. Okazuje się, że  przy tak intensywnym
korzystaniu szybko się wyczerpują, a nie stać nas na do-
kupienie droższych pakietów - mówi inny rodzic.

 * * *
„W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się ósmokla-

siści i maturzyści - opowiada jeden z ojców. Długo nie
wiedzieliśmy, czy i kiedy będzie egzamin. Trwaliśmy
w zawieszeniu i niepewności”

 * * *
 „Lekcje online wywracają do góry nogami życie ca-

łej rodziny. Nie w każdym domu są warunki do uczestni-
czenia w nich. Mały metraż mieszkania, młodsze dzieci,
które muszą być w domu, a nie rozumieją, że trzeba być
cicho, bo starszy brat ma lekcje online, musi być skupio-
ny – mówi matka młodszego ucznia”

 * * *
„Nauczyciele dostosowują materiał do potrzeb i moż-

liwości dzieci. Dają dużo od siebie i starają się, aby zdal-
na nauka była ciekawa i efektywna - ocenia inna.
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Zdalne nauczanie nie wzbudza też zachwytu u na-
uczycieli…

NAUCZYCIELKA:
Pracownicy oddzieleni od swoich pracodawców,

dziadkowie od wnuków, księża od parafian, a my – na-
uczyciele - od swoich uczniów. Kilka miesięcy temu na-
wet nie przyszłoby nam do głowy, że tak mogłaby wyglą-
dać nasza rzeczywistość. Gdyby ktoś nam o niej opowie-
dział  – pewnie nikt z nas by nie uwierzył. Tymczasem
w połowie marca zamknięto liczne instytucje, zakłady pra-
cy i szkoły, a my zostaliśmy niejako „uwięzieni” w wirtu-
alnym świecie.

Znaleźliśmy się w sytuacji, do której w żaden sposób
nie byliśmy przygotowani, nie jesteśmy i chyba nigdy nie
będziemy… Wprawdzie od dawna prowadzi się różnego
rodzaju kształcenie na odległość (kursy czy szkolenia on-
line), ale nigdy nie było one realizowane na taką skalę
i bez możliwości innego kontaktu. Pozbawieni komfortu
bezpośredniej rozmowy skazani jesteśmy na pracę „w sie-
ci”, z jej wszystkimi dobrodziejstwami i zagrożeniami.

Wydawać by się mogło, że w czasie tak dobrze rozwi-
niętej technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowa-
dzenie zdalnych lekcji to rzecz prosta, łatwa i przyjemna.
Mamy tyle różnorodnych możliwości: elektroniczne dzien-
niki, platformy edukacyjne, programy czy różnego rodza-
ju interaktywne pomoce. Tymczasem okazuje się, że nie-
mal wszyscy na zdalne nauczanie narzekają. Narzekają
uczniowie, rodzice i nauczyciele… Tak, tak… – my też
narzekamy, bo wbrew obiegowej opinii taka forma pracy
z dziećmi jest dla nas o wiele bardziej męcząca i czaso-
chłonna niż ta tradycyjna.

Zdalnym nauczaniem z pewnością obciążone są naj-
bardziej dzieci. Pozbawione bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem i rówieśnikami, bez dodatkowej motywa-
cji z ich strony, muszą teraz pobierać wyjątkowo trudną
i gorzką lekcję samodzielności. Rodzice, często zmuszeni
do codziennej pomocy swoim pociechom, jednocześnie
pracując i prowadząc dom, podejmują naprawdę tytanicz-
ny wysiłek. Tym, którzy w tak trudnej sytuacji starają się
w pełni współpracować ze szkołą, należy się wielki szacu-
nek i podziw.

Niestety, mało kto zauważa, że taka forma nauki jest
trudna również dla nas – nauczycieli. Niektórzy (osoby,
które nie znają prywatnie żadnego nauczyciela) uważają,
że najlepiej w tej sytuacji mają właśnie pedagodzy. Wy-
starczy przecież wysłać wiadomość z zadaną lekcją
i „z głowy”… Cała praca spada na dzieci i ich rodziców.

Tymczasem przygotowanie „zdalnej lekcji” trwa o wiele
dłużej niż tej tradycyjnej. Wie to każdy rzetelnie wykony-
wający swój zawód nauczyciel. Problemem jest dobranie
odpowiednich materiałów, by realizując podstawę progra-
mową, jednocześnie nie obciążać zbytnio uczniów. Należy
tak zróżnicować metody pracy, by dziecko nie spędzało zbyt
wiele czasu przed komputerem, a jednocześnie forma zajęć
nadal pozostała dla niego atrakcyjna. Problemem są rów-
nież zróżnicowane możliwości techniczne i informatyczne
naszych uczniów. Nie każdy ma nieograniczony dostęp do
Internetu i o każdej porze.

Sprawdzenie uczniowskich prac również trwa o wiele
dłużej. Codziennie trzeba odebrać mnóstwo maili, powia-
domień i wiadomości – z zadaniami, pytaniami, wątpli-
wościami... Na każdą z nich trzeba odpisać, skomento-
wać, pomóc dziecku w konkretnej problemowej sytuacji.
Zdarza się, że kontakt z jakimś uczniem (z różnych przy-
czyn) bywa utrudniony. Nauczyciel musi umieć sobie po-
radzić także wtedy.

Z pewnością nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu
z drugim człowiekiem.  Nie zrobi tego żadna nowoczesna
technologia. Jednak zdalne nauczanie to konieczność
i musi być realizowane. Nie mamy na to żadnego wpływu.
Z trudnego doświadczenia można często wyciągnąć coś
pozytywnego. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nauczy cze-
goś dobrego nas wszystkich… Tego, że jesteśmy sobie na-
wzajem potrzebni i dzięki współpracy łatwiej nam prze-
trwać trudne chwile.

 * * *
„Na zdalne nauczanie przeszliśmy 26 marca, komplet-

nie nieprzygotowani.  Polska edukacja została rzucona na
głęboką wodę, bez żadnej pomocy. Uratowaniem roku szkol-
nego obarczono rodziców i nauczycieli. W praktyce tę szkołę
dźwigają „siłacze" i „siłaczki". Pracy jest dwa razy tyle.
Przygotowując lekcję nie korzystam tylko z podręcznika,
ale z innych źródeł. Każdy materiał, filmik, który zostanie
przekazany dzieciom musi być obejrzany, przeanalizowa-
ny. Zaczynam przed szóstą rano, a kończę nawet o 23:00”

*  *  *                                                                                                                                                                                                                                                                
„Znaleźliśmy się w  trudnej sytuacji, w której musimy
myśleć o celu sytuacji i o dziecku, które zostało w domu
z rodzicem a może zdane jest samo na siebie. Powinni-
śmy zachować umiar i zdrowy rozsadek w zadawaniu. Bez
kilku niezrealizowanych  tematów świat się nie zawali.”

  * * *
„Chcąc śledzić pracę ucznia,  proszę o odsyłanie

e-mailem zadań. W czasie lekcji w szkole, sprawdzanie
pracy domowej dotyczyło na jednej lekcji np. 3 uczniów,
na więcej nie było czasu. Teraz, chcąc upewniać dzieci,
że pracują dobrze, korygować ich pracę zamiast odnieść
się do tego ustnie, trzeba pisać, pisać, pisać. To zajmuje
dużo czasu. Doba za krótka, by wszystkim odpisać na
czas... Często zawodzi technologia. Zapisane znika”

 * * *
„Zdarzają się bardzo trudne sytuacje, ciągle trzeba

dopasowywać się do realiów. To czas kiedy nie wystarczy
być „pedagogiem zza katedry”, trzeba pójść dalej – wspie-
rać uczniów i rodziców, kiedy tylko tego potrzebują”

 * * *
„Uważam, że większość z nas bardzo się stara, często

zaniedbując swoje rodziny. Niestety bywa, że i tak  trafiamy
na mur niezrozumienia i braku współpracy ze strony rodzi-
ców. Niektórym trudno pogodzić się z tym, że ich dziecko
sobie nie radzi,  nie jest  nadzwyczajnie uzdolnione. I jeśli
nawet nie miało dobrych ocen wcześniej, to jakoś to akcep-
towali. Teraz za brak postępów dziecka obwiniają nas.”

 * * *
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Zdalne nauczanie – wychowawczyni Małgorzata Gibczyńska ze swoimi uczniami z klasy drugiej
– lekcja plastyki i środowiska  (fot. ze zbiorów M. Gibczyńskiej)
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„Zdarza się, że rodzice dzwonią ze skargami na spo-
sób prowadzenia lekcji, mówią nauczycielom co powinni
zadawać, pouczają … To bardzo przykre, bo w ten sposób
obniżają naszą pozycję w oczach uczniów. Prawdą jest,
że  wszyscy już jesteśmy zmęczeni psychicznie, stąd za-
pewne nasilają się też postawy roszczeniowe rodziców.”

 * * *
 „Zdalne nauczanie wymaga od nas dużo więcej wy-

siłku, o czym często rodzice nie wiedzą. Aby przygotować
godzinę lekcyjną  w nowej formule, muszę poświęcić na
to dodatkowo nawet półtorej godziny… Jesteśmy niemal
cały czas do dyspozycji uczniów i rodziców. Niektórzy na-
uczyciele odpisują jeszcze na maile po pierwszej w nocy.”

 * * *
„Sporo problemów występuje podczas zajęć online,

bo nauczyciel nie ma możliwości reakcji takiej, jak na
zajęciach w klasie. Uczniowie  atakują nauczycieli, by na
końcu przyznać, że czegoś nie chciało im się zrobić. Zda-
rzają się próby hejtu ze strony uczniów.”

 * * *
„Tęsknimy za dziećmi, chcielibyśmy już je zobaczyć

Dzieci też nie mają lekko, często słychać podczas lekcji
online, np. płacz młodszego rodzeństwa, co nie sprzyja
skupieniu… Dzieci  narzekają na brak ruchu i że za dłu-
go siedzą przy komputerze.”

 * * *
Nauczycielka i matka:
Dwie strony medalu, czyli zwierzenia matki - nauczycielki
I udało mu się zatrzymać świat. Maleńkiemu, niewi-

dzialnemu gołym okiem wirusowi covid-19. Z dnia na
dzień koronawirus wywrócił nasz dobrze znany, uporząd-
kowany świat do góry nogami. Wymusił obowiązkową izo-
lację, zamknął ludzi w domach, ograniczył działalność
sklepów, firm usługowych, szkół.

Właśnie na szkołach chcę się skupić i popatrzeć na
kwestię edukacji zdalnej z możliwie różnych punktów wi-
dzenia. Nie będę narzekać ani się żalić. Chcę się podzie-
lić swoim doświadczeniem jako rodzica i jednocześnie jako
nauczyciela. Szanowny Czytelniku, przeczytaj, pomyśl,
spróbuj zrozumieć – jak ktoś życzliwy.

Wszyscy wiedzieliśmy o zagrożeniu wirusem. Z nie-
pokojem śledziliśmy doniesienia z Chin, potem z Włoch.
Ogromną wagę przykładało się do higieny – częstego, sta-
rannego mycia rąk. A wirus był coraz bliżej, już był
w Polsce… Coś przebąkiwano o zamknięciu szkół, ale to
było takie… surrealistyczne.

11 marca 2020 r., jak zwykle, uczniowie byli w szkole,
nauczyciele w pracy. Lekcja, przerwa z dyżurem, lekcja,
kolejna przerwa i… zarządzenie Dyrektora: Zapowiedz-
cie uczniom, że od jutra nie chodzą do szkoły. Mają pozo-
stać w domach, unikać kontaktów. Na razie szkoły będą
zamknięte przez dwa tygodnie. Ale… jak to? Zagrożenie
jest aż tak wielkie? Za miesiąc egzamin ósmoklasisty –
przygotowania do testów… Wolne? Ferie? Teraz? Na ra-
zie dwa tygodnie… Niepokojące: „na razie…”.

Uczniowie zareagowali nieco inaczej (trudno się dzi-
wić). Nie ma szkoły! Śpimy do południa! Gramy w gry!
Co tam zakaz spotkań? Przecież w piłkę na boisku szkol-
nym będziemy grać, nie? Noo, nie…

W czwartek i piątek uczniowie zostali w domach,
a nauczyciele byli w szkole. Czekaliśmy na jakieś dokład-
niejsze informacje o dalszej nauce. Ta przerwa nikomu
nie była na rękę. Liczyliśmy się z tym, że rodzice, szcze-
gólnie młodszych dzieci, mogą mieć problem z zapewnie-
niem opieki swoim kilkulatkom, dlatego szkoła organizo-
wała zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących.

Pierwsze wytyczne dla nauczycieli: pracujemy zdal-
nie, ale powtarzamy materiał, utrwalamy to, co już ucznio-
wie umieją. Mamy dziennik elektroniczny, możemy wysy-
łać e-maile, są telefony. Damy radę. W ósmych klasach
pierwszeństwo mają przedmioty egzaminacyjne: język
polski, matematyka, język obcy. Z tych przedmiotów głów-
nie będziemy podsyłać uczniom materiał do samodziel-
nej pracy. Z innych przedmiotów też będą zadania, ale
pierwszeństwo mają egzaminacyjni.

No tak, uczę języka polskiego dwie 26-osobowe klasy
ósme (między innymi) – będzie co powtarzać. Lektury omó-
wione w siódmej klasie trzeba odświeżyć. Bieżący materiał
czeka cierpliwie w kolejce. Wysyłam do uczniów wiadomo-
ści na dzienniku, wysyłam do rodziców, ale, niestety, nie
wszyscy logują się do Librusa. Nie chodzę do szkoły, to nie
sprawdzam dziennika. Nie widzę, że jest zadanie, więc nie
muszę go robić. Metoda strusia – głowa w piasek i… nie
ma mnie. Media informują, że uczniowie nie mają ferii ani
wakacji, że wolne jest przeznaczone na naukę, na powtór-
ki, ale nie wszyscy traktują to poważnie. Wykonuję wiele
telefonów do rodziców uczniów (jako wychowawca) i za-
czyna się coś dziać. Odbierają wiadomości. Ale czy wyko-
nują zadania? Trzeba to jakoś skontrolować.

Sporo czasu minęło, zanim wpadliśmy w pewien rytm,
wypracowaliśmy system. Wiele razy tłumaczyłam uczniom,
że pracują dla siebie, żeby podnieść swoje wyniki i lepiej
przygotować się do egzaminu. Tłumaczyłam też, że to nie
nauczyciele wymyślili taki system pracy. Dla nauczyciela
nauczanie zdalne to ogromne wyzwanie. Tak, wyzwanie.
W klasie widzimy, co uczniowie robią, widzimy, że coś trze-
ba powtórzyć, wyjaśnić. Tu pracujemy „na czuja”. Dodat-
kowo – wszystko trzeba napisać w wiadomości. Trzeba roz-
pisać całą lekcję, krok po kroku. Polecenia mają być zro-
zumiałe dla każdego ucznia. Zajęcia nie mogą być mono-
tonne – podsyłam filmiki, muzyczne wersje utworów lite-
rackich, opracowania. Ale najpierw je wyszukuję. Nie znam
zawartości całego Internetu, więc znalezienie wartościo-
wego materiału, nagrania to przejrzenie kilku, kilkunastu
filmików i dokonanie selekcji. To zajmuje sporo czasu. Za
jakiś czas dostaję wiadomość: „… bo Pani daje dużo ma-
teriału do opracowania…” Mówimy o powtórkach – czyli
materiał był już omówiony, opracowany i utrwalony. Trze-
ba sobie tylko przypomnieć… Odkopać stary zeszyt, zaj-
rzeć do tekstu utworu. (Tu pojawia się mały problem – uczeń
klasy 8 nie ma w domu podręcznika do klasy 7 – podręcz-
niki się wypożycza. Więc, jak mogę, ułatwiam uczniowski
żywot – wyszukuję w Internecie teksty i podsyłam linki.).

- Dużo? Serio? W szkole bylibyście od godziny 8:00
do około 14: 00 (zależy, ile lekcji w danym dniu). Potem,
w domu, przeciętny uczeń uczy się, odrabia lekcje, czyta
lektury kilka godzin. Czy teraz pracujecie więcej? “- No,
nie. Ale nie ma szkoły…
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- Jest szkoła. Inna niż normalnie, ale jest.
Sprzęt. Niby każdy uczeń ma dostęp w domu do kom-

putera, do Internetu, ale  teraz pojawił się problem. Je-
den komputer do tej pory wystarczał, ale teraz… Załóż-
my, troje czy czworo dzieci i jeden komputer. A wszyscy
mają coś do przeczytania, napisania, sprawdzenia. Za-
częły się lekcje „na kamerkach”, więc do laptopa usta-
wia się kolejka. Rozumiem to, dlatego preferuję lekcje
pisane – niezależnie, o której godzinie uczeń odbierze
wiadomość – lekcję może opracować i nic nie traci.

Od 25 marca nauczyciele mają obowiązek realizować
podstawę programową – uczyć nowych rzeczy (z wszyst-
kich przedmiotów!) i oceniać postępy. Trzeba było zmo-
dyfikować i dostosować sposób pracy, rozkład materiału.
Ósmoklasiści czekają na informację o egzaminach. Nikt ich
nie odwołał, więc oprócz nauki (bieżący materiał przypisa-
ny do ósmej klasy), przygotowujemy się do egzaminu. I za-
częła się jazda… Przecież nikt nie powiedział, jak uczyć zdal-
nie. Ilu nauczycieli – tyle pomysłów na naukę zdalną i oce-
nianie. Przypominam: uczymy i oceniamy z wszystkich przed-
miotów. Trzeba wykonać zadanie i odesłać pracę lub jej zdję-
cie do nauczyciela – zgodnie z poleceniem. Nie ma taryfy
ulgowej nawet z wychowania fizycznego. To nie wymysł na-
uczyciela, lecz narzucony z góry obowiązek.

Wiem, że rodzice narzekają na szkołę i nauczycieli.
Wchodzę czasem na fora internetowe, czytam wypowie-
dzi (a potem żałuję, że straciłam czas). Bo nie uczą… Jak
to nie? Uczymy. Na miarę możliwości. Radzimy sobie
z sytuacją najlepiej, jak potrafimy. Sama spędzam przy
komputerze długie godziny – opracowuję lekcje, piszę
wiadomości, sprawdzam prace uczniów. Zajmuje to dużo
czasu. Dopisanie brakującego przecinka czerwonym dłu-
gopisem to ułamek sekundy. Dopisanie go na komputerze
zajmuje więcej czasu – trzeba go zapisać, podświetlić,
zaznaczyć kolorem, żeby odróżnić znak wpisany przeze
mnie od tego, który był postawiony przez ucznia. I napi-
sać komentarz do pracy – żeby uczeń wiedział, co było
dobrze, a co wymaga poprawy. Staram się dobrze wypeł-
niać swoje obowiązki. Od uczniów wiem, że moje lekcje
są zrozumiałe. Pracuję więcej i dłużej, niż pracowałabym
chodząc do pracy i ucząc w budynku szkoły.

Rozumiem położenie uczniów i ich problemy w na-
uczaniu zdalnym. Czasem staram się wprowadzić do lek-
cji pisanej odrobinę humoru. Wiem, że uczniowie klasy
5 mieli frajdę, gdy pod nagłówkiem „zadanie domowe”
napisałam, że zadanie domowe już mają zrobione, bo cała
porcja pracy była „domowa” i nic więcej robić nie trze-
ba. Innym razem obowiązkowym zadaniem domowym
było… unikanie wszelkich wirusów. Niby drobne rzeczy,
takie „puszczenie perskiego oczka”, a nastawienie do
nauki i pracy jest zdecydowanie lepsze ;)

Jestem też matką. Mam dwoje dzieci w wieku szkol-
nym. Doskonale wiem, jak nauka wygląda z perspektywy
rodzica. Chcę, aby moje dzieci miały we mnie wsparcie
i pomoc. Na tym polu też staram się jak mogę. Na dzien-
niku elektronicznym moich dzieci jestem zalogowana,
praktycznie, cały czas. Śledzę kolejne wiadomości z za-
daniami, oceny. Pilnuję, by zadania było wykonane so-
lidnie. Jestem nauczycielką, ale moja przygoda z fizyką,

chemią czy biologią zakończyła się ponad 20 lat temu.
Żeby pomóc dziecku, muszę sama zajrzeć do jego pod-
ręcznika i przypomnieć sobie szczegóły zagadnień.

Wiem, że jeśli nie będę dzieci kontrolować, nie będzie
pozytywnych efektów nauki. Młodzież jest sprytna i lubi
drogę na skróty. Nieraz na wywiadówkach słyszałam skar-
gi matek: „Cały dzień siedzi w pokoju i się uczy. Cały
czas przy komputerze… Ja mu nie przeszkadzam, nie każę
nic robić… Nie wiem, skąd tak słabe oceny…”. Właśnie
stąd, że dziecko siedzi przy komputerze. Zalogowane na
portalu społecznościowym lub zdobywa właśnie kolejny
level w ulubionej grze. Książki na biurku ma rozłożone
na wypadek, gdyby rodzic wszedł do pokoju… Tu przypo-
mina mi się cytat z pewnego skeczu kabaretowego:
„Zaufanie jest dobre… Ale kontrola jeszcze lepsza!”.

Chciałabym wspomnieć o czymś co „wyszło” przy
okazji wirusa i nauczania zdalnego. Przyznam, byłam tro-
chę zaskoczona. Młodzi ludzie uważają się za ekspertów
od komputera, Internetu. Wielu nastolatków nie rozstaje
się z telefonem. To „starzy” się nie znają. Egzamin prób-
ny ósmoklasistów, pisany na przełomie marca i kwietnia
pokazał, że niektórzy (podkreślam: niektórzy, na szczę-
ście jest ich niewielu) uczniowie mają dziwne problemy.
Wysyłają e-mail z załącznikiem bez załącznika (bo się nie
da dodać…) – to nie roztargnienie i pośpiech. Word pod-
kreślił wyraz na czerwono… A co tam, podkreślone też
ładne. Po kropce nie ma spacji, zdanie rozpoczęte małą
literą – liczy się treść. Gdy do koleżanki tak piszę, to ona
wie, o co mi chodzi. Kiedy u kolejnej osoby zobaczyłam
cudzysłów pisany przecinkami rozdzielonymi spacją –
załamałam się. Ktoś powie, że się czepiam. Może. Ale ci
młodzi ludzie pójdą do kolejnej szkoły, kiedyś będą doro-
słymi. Będą pisać podania, wnioski, będą komentować
(już komentują) artykuły w Internecie. Chciałabym im
oszczędzić kompromitacji, dlatego zwracam na to uwa-
gę. Młodzi są mistrzami w grach komputerowych, mają
profile na portalach społecznościowych, ale brakuje im
umiejętności naprawdę potrzebnych do funkcjonowania
i pracy w wirtualnym świecie. I jeszcze jedno:“- Proszę
pani, bo mój komputer nie ma Worda…

Word to podstawa komputera. Komputer bez Worda
jest jak kuchnia bez noża i widelca. Jak samochód bez
wycieraczek. Pojedzie. Dopóki nie zacznie padać…

I tak łączę pracę zdalną w mojej szkole z obowiązkami
rodzicielskimi. Nie jest łatwo. Na stole, gdzie pracuję zdal-
nie przy komputerze, mam drugi komputer – pełnoletni lap-
top, na którym jestem zalogowana na dzienniku jako ro-
dzic. Tak się złożyło, że jeden dziennik to Librus, drugi –
Vulcan. Na początku nauki zdalnej oba systemy się zawie-
szały – były przeciążone. Lokalna sieć internetowa też nie
była przygotowana na takie obciążenie (wszyscy zalogo-
wani jednocześnie), dlatego Internet „mulił”. Teraz jest
lepiej. A może nauczyliśmy się inaczej korzystać z sieci…

Najgorsze są przedpołudnia. Od rana wysyłam moim
uczniom materiał na kolejne lekcje, odbieram wiadomo-
ści. Dzwoni telefon. Koleżanka z pracy, nauczycielka,
zgłasza mi, jako wychowawcy klasy 8, że grupka moich
uczniów nie odbiera od niej wiadomości, nie odsyła obo-
wiązkowych prac i właśnie wpisała im jedynki. Muszę re-
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agować. Sprawdzam w dzienniku numer telefonu
i dzwonię do rodziców. Na szczęście spotykam się ze zro-
zumieniem, uczniowie mają uzupełnić zaległości i popra-
wić oceny. Kilka dni później sprawdzam dziennik – rze-
czywiście poprawili. Mały sukces. Ale w tym czasie,
w którym załatwiam swoje sprawy szkolne, moje dzieci
prywatne  (bo mam dzieci prywatne i dzieci szkolne) otrzy-
mały  już zadania z kilku przedmiotów. Muszą je wykonać
w krótkim czasie i odesłać. Liczą na moją pomoc. Nie
będę za nich wykonywać pracy. To bardziej kierowanie:
„sprawdź wynik jeszcze raz”, „napisz więcej – masz za
mało”, „przeczytaj dokładnie polecenie – coś tu jest nie
tak”, „napisz na brudno, potem ci sprawdzę”. Jeśli nie
ma ograniczonego czasu na pracę – przyznaję, zostawia-
my niektóre zadania na popołudnie lub wieczór. Wtedy
mogę usiąść obok, pomóc, nadzorować pisanie (tenden-
cja do bazgrania – ciągle upominam – pisz wyraźnie,
postaraj się, podkreśl od linijki, itp.).

Staram się starszemu dziecku dawać więcej swobody
– musi przejmować odpowiedzialność za swoją naukę.
Jeśli czegoś nie zrobi – poniesie konsekwencje. Ale mimo
to przypominam:“- Dziś dostałeś zadanie z biologii, na-
pisz i wyślij. Daj mi sprawdzić przed wysłaniem…

- Zadanie jest na środę, dziś poniedziałek. Napiszę,
spokojnie…

We wtorek przypominam o obowiązku odesłania ćwi-
czenia. W środę rano pytam o to nieszczęsne zadanie.“-
Ups, zapomniałem, wczoraj robiłem z geografii i całkiem
zapomniałem o biologii. Pomożesz mi?“Chętnie bym po-
mogła, ale muszę napisać i wysłać swoje lekcje. A zada-
nie było na dzisiaj. “Innym razem:

- Daj, sprawdzę ci to zadanie…
- Już wysłałem…
Czyli nie sprawdzę… Nie jestem w stanie wszystkiego

dopilnować. Czas też nie jest z gumy – nie rozciąga się.
Młodszemu dziecku przeszła koło nosa 5 z przyrody,

bo w czasie kiedy pani ogłosiła zadanie na czas – ja zaj-
mowałam komputer swoją pracą. Wyświetliłam wiadomość
po czasie. Było mi szkoda, że przeze mnie…

Wiedziałam o teście, który ma pisać młodszy syn. Test
był zapowiedziany – data, godzina. Dziecko się przygo-
towało. W tym dniu kończyło czytać lekturę obowiązkową,
z której miał być sprawdzian kolejnego dnia. Ja rozpisy-
wałam kolejną lekcję klasie piątej. Przegapiliśmy godzi-
nę testu. Kiedy zerknęłam na zegarek – test był już nieak-
tywny. Musiałam pisać do nauczyciela i prosić o ponowną
aktywację. Okazał zrozumienie. Dziękuję.

Najgorsze jest, gdy dzieci własne liczą na moją po-
moc, a ja jestem w pracy. W domu. Widzą mnie, mówią
do mnie, a ja mam swoją robotę. Bo jestem w pracy. Pra-
cuję zdalnie – robota nie może czasem zaczekać. Dzieci
też nie mogą czekać. Muszę to jakoś godzić (czasem –
cudem). Rano wirtualnie byłam w szkole, gdzie pracuję.
Przez chwilę byłam w pracy i w szkole moich dzieci –
jednocześnie. Potem jestem w szkole moich dzieci. Wie-
czorem przygotuję lekcje na jutro. Cały dzień przy kom-
puterze. Pod powiekami już czuję piasek. Ktoś powie, że
siedzę w domu… Tak, siedzę. Dosłownie. Trudno praco-
wać przy komputerze na stojąco…

Jako nauczycielka też muszę się uczyć. Nie z mojego
przedmiotu. Muszę się nauczyć obsługi programu do lek-
cji zdalnych, zainstalować program do telekonferencji,
bo konferencja Rady Pedagogicznej będzie „zdalna” (pro-
gram jest tylko po angielsku – szczegół). Muszę opano-
wać program do testów dla uczniów – muszę sprawdzić,
ile zapamiętali z moich lekcji zdalnych i czy przeczytali
zadaną lekturę. Dobrze, że są dobrzy ludzie w pracy, na
których można liczyć – z telefonem przy uchu siadają przy
swoim laptopie i poświęcają czas starszej koleżance – oni
już te programy opanowali wcześniej. Dziękuję.

Piszę tu tylko o pracy i nauce. Żeby przedstawić peł-
ny obraz mojego dnia muszę wspomnieć o oczywisto-
ściach: przygotowanie posiłków, pranie, sprzątanie. Pra-
sowanie zaczeka na sobotę… W telewizji śniadaniowej
(zdarzyło się, że telewizor był ignorowany – po prostu,
włączony rano grał sobie w tle) czasem wspominają
o wolnym czasie podczas pandemii (książki, które warto
przeczytać, filmy, które obejrzeć, w których szafkach zro-
bić porządek… ). Jakim wolnym czasie??? W moim słow-
niku od dawna to pojęcie nie istnieje… W połowie marca,
gdy zamykano biblioteki, zmartwiłam się, że jako mól
książkowy mam w domu tylko jedną wypożyczoną książ-
kę. Teraz, po połowie maja mam nadal tę samą książkę –
nietkniętą. Zaczeka na wakacje. Teraz nie mam na nią
czasu. Nawet, gdy znajdę chwilę, zmęczone monitorem
oczy odmawiają posłuszeństwa. Mózg, funkcjonujący cały
dzień na pełnych obrotach, domaga się snu, nie lektury.
O tylu rzeczach trzeba pamiętać, tyle spraw „ogarnąć”…
Szkoła jedna, druga… Dom… “- Byłem w sklepie. Dla-
czego nie mówiłaś, że kawa się skończyła? Kupiłbym.

- Zapomniałam…
Rzeczywiście, kawy nie może zabraknąć. Na waka-

cjach zrobię sobie mały odwyk od kofeiny… Przynajmniej
ograniczę…

Tak uciekają dni, tygodnie. Wydawało się, że izolacja
i nauczanie zdalne będzie może do świąt – do Wielkanocy.
Przedłuża się. Żyjemy w ciągłej niepewności. Śledzimy in-
formacje w mediach i sprawdzamy, ile osób danego dnia
zachorowało, zmarło. Gdzie w pobliżu zaatakował wirus?
Staramy się żyć normalnie w nienormalnych warunkach.
Pracujemy, uczymy się. Jak długo to wszystko jeszcze po-
trwa? Egzamin ósmoklasisty miał być w kwietniu. Jeszcze
go nie było… Wyniki z egzaminu były zwykle w czerwcu,
teraz będą w sierpniu. A od września, daj Boże, szkoła…

Wiem, że inni też mają wiele spraw na głowie. Po
swojej pracy, pracują z dziećmi – mają dwa etaty. Ale
nauczyciele też mają dzieci. Też pracuję na dwa etaty.
W ogromnej monotonii. Mam nawyk, że gdy rozmawiam
przez telefon (ostatnio dużo, i nie są to ploteczki), staję
w oknie i zerkam na pola, las w oddali. Dzięki temu nie
przegapiłam nadejścia wiosny.

W całym tym wirusowym zamieszaniu chyba czasem
zapominamy o najważniejszym: ŻEBYŚMY ZDROWI
BYLI… WSZYSCY.

Nasz wspólny, ogromny wysiłek, uratuje rok szkolny.
Ale jakim kosztem?! Oby nam wszystkim starczyło sił…

Opinie spisały M.K. oraz R.K.-Z.
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Szkoła w Zarszynie, która znajdowała się w miejscu
obecnego Domu Kultury, została zniszczona. Pociski ar-
tyleryjskie uszkodziły ją tak dotkliwie, że nie mogła już
spełniać swojej roli.

Autorka tych wspomnień do Szkoły Podstawowej
w Zarszynie uczęszczała w latach 1945 – 1952. Edukację
rozpoczęła rok po zakończeniu działań wojennych, w cza-
sach biedy, ale i nadziei, że teraz wszystkich czeka lepsza
przyszłość. Dyrektorem szkoły był wówczas Pan Stani-
sław Dufrat. Grono nauczycielskie to: Maria Małkówna,
Bronisława Ćwiklińska, Adela Gajewska, Pani Laskosio-
wa i Pazurkiewiczówna.

Po wyremontowaniu i odmalowaniu pomieszczeń Kasy
Stefczyka /obecny PBS/ urządzono w nich klasy szkolne.
Wstawiono ławki, krzesła, zamontowano tablice i ucznio-
wie mogli rozpocząć naukę. Było tam jednak bardzo cia-
sno, więc jedną z klas przeniesiono na początku 1946 roku
do byłego domu Chai Halpern, który stał naprzeciw obec-
nego budynku Szkoły Podstawowej w Zarszynie. To wła-
śnie tam przez 5 lat uczyła się klasa, do której uczęszczała
nasza Bohaterka.

Wychowawczynią klasy była Maria Małek, która co-
dziennie spotykała się ze swoimi uczniami. Nauka odby-
wała się bowiem od poniedziałku do soboty od 7.30 do ok.
15, natomiast w niedzielę uczniowie przychodzili obowiąz-
kowo pod budynek szkoły, gdzie ustawiali się w pary i szli

     Jest rok 1945. Zarszyn po przejściu frontu i długo oczekiwanym wyzwoleniu był niemal zupełnie zniszczo-
ny. Większość domów spłonęła lub w wyniku uszkodzeń po wybuchach pocisków nie nadawała się zamieszkania.
Kilka rodzin zajęło opustoszały dwór Wiktorów w Posadzie Zarszyńskiej i tam znalazło tymczasowe mieszkanie.

WSPOMNIENIE O SZKOLE W ZARSZYNIE

na 8.00 do kościoła na Mszę Św.  Podczas Mszy stali pod
balaskami.  Chłopcy po prawej, dziewczynki po lewej stro-
nie. Pani zwracała uwagę na ich zachowanie. Kiedy zauwa-
żyła coś niewłaściwego, w poniedziałek czekała na niegrzecz-
nego ucznia „nagroda”. Zwykle była to kara cielesna – na
dłoń spadały bolesne razy kijem. Kij, nazywany „dyscy-
pliną” leżał na widocznym miejscu i miał być dodatkowym
argumentem do utrzymania porządku w klasie. Uczniowie
za niewłaściwe zachowanie stali też w kącie lub klęczeli
z rękami w górze.  Pomimo takich kar, uczniowie bardzo
lubili i szanowali swoją wychowawczynię. Była ona osobą
samotną, więc uczniom poświęcała maksimum czasu. Lek-
cje były ciekawe, Pani Małek pilnowała, by uczniowie sta-
ranie pisali i płynnie czytali. Lekcje rozpoczynały się od
modlitwy, którą należało wygłosić z odpowiednią powagą
i starannością. Jeżeli Pani uznała, że było inaczej, ucznio-
wie powtarzali modlitwę nawet kilka razy.

A jak wyglądała ówczesna klasa szkolna? Ściany były
pobielone, czyli pomalowane wapnem na biało, a drew-
nianą podłogę napuszczono ropą. Uczniowie nie zmieniali
obuwia, a wielu do szkoły przychodziło boso. Nie obo-
wiązywał jednolity strój. Dzieci były ubrane skromnie,
czasami wręcz ubogo. Zarszyn nie był jeszcze wtedy ze-
lektryfikowany. W pochmurne dni w klasie panował pół-
mrok i trudno było pisać i czytać.

W sali ustawiono ławki z otworami na kałamarze. Klasa
II, która rozpoczęła tam naukę, liczyła 32 uczniów: 16
dziewczynek i 16 chłopców. Niestety to zbyt dużo na tak
małą salę, jaką przeznaczono dla uczniów, więc w jednej
ławce dwuosobowej siedziało po 3 uczniów. Jedyną po-
mocą naukową była mapa, którą wykorzystywano pod-
czas lekcji geografii.

Toalety znajdowały się na zewnątrz budynku. Przerwy
ustalała wychowawczyni, nie ogłaszał ich szkolny dzwo-
nek. Jeżeli Pani Małkówna zauważyła, że kolejny uczeńMaria Małkówna z koleżankami,siedzi po prawej stronie

(fot. ze zb. B. Zajączkowskiej)
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podnosi palec i prosi o możliwość skorzystania z toalety,
domyślała się, że czas na dłuższą przerwę. Uczniowie
zwykle nie przynosili do szkoły drugiego śniadania, a prze-
rwy miały być wykorzystywane jednie na skorzystanie
z toalety.

Lekcje trwały więc z dwoma krótkimi przerwami ok
7 godzin. Uczniowie mieli zeszyty i podręczniki do pod-
stawowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki,
historii, geografii, przyrody, biologii, chemii i fizyki. Pi-
sano piórem, a atrament do niego znajdował się na każdej
ławce w kałamarzach wstawianych w specjalnie do tego
przygotowanym otworze. Trzeba było pisać powoli i sta-
rannie, bo łatwo powstawały atramentowe kleksy. Pani
Maria Małek uczyła swoich uczniów wszystkich przed-
miotów od klasy II do VI. Jedynie zajęcia z gimnastyki
prowadziła w tej klasie Pani Ćwiklińska, a w tym czasie
Pani Małek miała lekcje matematyki w starszych klasach.
Gimnastyka odbywała się zazwyczaj na zewnątrz. Grano
w „dwa ognie”, były biegi, ćwiczenia zespołowe, gra
w klasy, wyścigi w workach, czy wyścigi na jednej nodze.

Wychowawczyni, która spędzała ze swoimi uczniami
tak dużo czasu, traktowała ich jak własne dzieci. Nie tyl-
ko uczyła, ale przede wszystkim przekazywała wiele cen-
nych rad praktycznych, dbała o dobre wychowanie. Uczy-
ła też, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Kiedy w zimie w klasie było tak zimno, że mróz szczy-
pał w małe noski, pani mówiła: „narżniemy trochę drze-
wa”. Dzieci podawały sobie prawe ręce i przyciągały do
siebie raz w jedną stronę, raz w drugą. Po chwili już dzie-
ciom było cieplej. Potem śpiewali piosenkę np. „hu hu ha,
nasza zima zła…” wymachując rękami w różne strony.
Albo śpiewali:

„oj zimo, zła zimo nie strwożysz ty nas,
Od czego jest komin, od czego jest las,
Śnieg biały po polu posypie się hen,
Konika do sanek zaprzęgnę wnet.
  I do tej piosenki była odpowiednia choreografia, więc

po kilku zwrotkach dzieci już się rozgrzały. Najważniej-
sze były jednak lekcje. Każda dla małych uczniów była
bardzo ciekawa. Wszyscy słuchali opowieści nauczyciel-
ki z zapartym tchem. Na lekcje historii pani Małek przy-
nosiła „Poczet Królów Polskich” – kolorowy, duży jak
tablica, którym dzieci się zachwycały. Każdy z uczniów
musiał nie tylko rozpoznać, którego króla przedstawia ilu-
stracja, ale również podać lata panowania władcy. Pani
Małek opowiadała bardzo ciekawie o historii Polski, szcze-
gólnie o tej najnowszej, powojennej. Pokazywała na ma-
pie nowe granice i powtarzała: „To jest nasze”. Ale naj-
większą uwagę przykładała Maria Małek do matematyki.
Potrafiła wytłumaczyć zawiłości matematyczne w sposób
jasny i przejrzysty, a uczniowie rozwiązywali mnóstwo
zadań, co przekładało się na ich dużą sprawność. Wszy-
scy uczniowie z łatwością rozwiązywali zadania i dzięki
temu mieli szansę dostać się do wymarzonych szkół śred-
nich w Sanoku. Bohaterka wspomnień opowiada o egza-
minie do sanockiego „ekonomika”, który zdawała wraz
z dwoma koleżankami.  Wszystkie najszybciej i bezbłęd-
nie rozwiązały zadania z matematyki. Egzaminator zapy-

tał: „Dziewczynki, skąd jesteście?”, a gdy dowiedział się,
że z Zarszyna, powiedział: „Oby się dzieci w Zarszynie
na pniu rodziły”. Dziewczynki zgodnie odpowiedziały, że
to zasługa ich pani Marii Małek.

Ale nie tylko teorię zawdzięczali swojej wychowaw-
czyni zarszyńscy uczniowie. Pani Małek prowadziła
uczniów do swojego ogrodu i pozwalała wysiewać mar-
chewkę, rzodkiewkę, sadzić kwiaty. Cierpliwie tłumaczy-
ła, jak należy przygotować grządki pod wysiew, jak głę-
boko umieszczać nasionka, jak potem o nie dbać. Prak-
tyczny charakter miały też zajęcia prac ręcznych. Ucznio-
wie uczyli się haftu, wyszywania, obrabiania chusteczek,
cerowania. Oprócz tego wykonywano dekoracje bożona-
rodzeniowe, wielkanocne, okolicznościowe rysunki.

Uczniowie codziennie mieli zadania domowe. Najczę-
ściej przepisywali fragmenty tekstów z podręcznika do ję-
zyka polskiego, by ćwiczyć ortografię i staranną pisow-
nię. Uczyli się też tekstów na pamięć – wierszy lub frag-
mentów „Pana Tadeusza”.

Pani Małek opiekowała się również sklepikiem szkol-
nym zwanym Spółdzielnią Uczniowską, w której wszyst-
kie funkcje /przewodniczącej, sekretarza, skarbnika i sprze-
dawców/ pełnili na zmianę uczniowie.

Na uroczystości szkolne lub patriotyczne każda klasa
przygotowywała jakiś wiersz albo piosenkę.  Organizowa-
no je np. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolne-
go, rocznicy wybuchu rewolucji październikowej, 1 Maja.
Uczniowie i nauczyciele dbali również o piękne dekoracje.

W starszych klasach wprowadzono naukę języka fran-
cuskiego, którego uczyła Pani Pazurkiewiczówna. Ale tych
lekcji było niewiele, więc uczniowie poznali ten język tyl-
ko pobieżnie.

A po szkole były różne zabawy, np. rozsypane gruszki,
szandar bandyta /podchody/, palant, grano w picola /w
kija/ mruganie /w chowanego/ i różne gry z małą piłeczką.
Najczęściej jednak dzieci po przyjściu ze szkoły szły po-
magać rodzicom w polu i gospodarstwie. Często zdarzało
się, że uczniowie opuszczali zajęcia, bo trzeba było pra-
cować w polu lub paść krowy. Rodzice nie pomagali dzie-
ciom w nauce. Mali uczniowie musieli sobie radzić sami,
bo dorośli nie mieli dla nich czasu.

Kiedy nasza Bohaterka była w ostatniej klasie szkoły
podstawowej nastąpiła zmiana nauczycieli. Dyrektorem
został pan Kurek, nauczycielami pani Kurkowa, żona dy-
rektora, Aniela Solon, Stanisława Machowska, Pan Szczer-
ba, Marian Popiel. Uczniowie dość szybko dostosowali
się do sposobu nauczania nowych nauczycieli. Pan dyrek-
tor uczył śpiewu, matematyki i fizyki. Pani Kurkowa ję-
zyka rosyjskiego, pani Solon języka polskiego i historii.
Pan Szczerba geografii i przyrody, pani Machowska prac
ręcznych i wychowania fizycznego.

Autorka wspomnień podkreśla: „Było to wspaniałe gro-
no nauczycielskie, ale naszą panią Marię Małkównę wspo-
minamy ze łzą w oku. Każdy z nas dopiero po latach potrafi
docenić to, co robili nauczyciele dla dzieci. Do dnia dzisiej-
szego, kiedy jestem na zarszyńskim cmentarzu odwiedzam
groby moich nauczycieli i wspominam moje szkolne lata”.

Wspomnień wysłuchała L.Z.
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Od kilku miesięcy nie ma już w Posadzie Zarszyńskiej podworskiego spichlerza. Zniknął niemal bez śladu.
Niektórzy z nas byli zaskoczeni, że w miejscu gdzie stał ten stary budynek, pozostało nieme, puste miejsce. Ostatni,
dworski budynek, który – choć znacznie naruszony zębem czasu, był jedyną pamiątką z czasów ostatniego właściciela
majątku ziemskiego – rodziny Wiktorów z Posady Zarszyńskiej. Spichlerz liczył grubo ponad 100 lat. Starsi
mieszkańcy pamiętają jeszcze jaką rolę pełnił przed wojną i w czasach Polski Ludowej - ważono i skupowano tam
zboża. Lokalni koneserzy i pasjonaci historii twierdzą, że jego wnętrze skrywało różne pamiątki. Niestety, po
starym spichlerzu pozostał tylko pusty plac.

W związku z tym zapytaliśmy Panią Magdalenę
Gajewską, Wójta Gminy Zarszyn:

Co stało się z dworskim spichlerzem w Posadzie
Zarszyńskiej? (jednym z nielicznych zachowanych obiek-
tów podworskich z XIX wieku? Kto podjął decyzję
o rozbiórce? Gdzie są zabytkowe, spichlerzowe drzwi
i materiały z rozbiórki? Oto odpowiedź z Urzędu Gminy:

Właścicielem działki, na której znajdował się spichlerz
jest firma DUET Sp.z o.o. z siedzibą w Sanoku. Budynek
ten nie był wpisany ani do Gminnego Rejestru Zabytków
ani rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Ciężko jest nam wypowiadać się w kwe-
stii tego, dlaczego właściciel podjął decyzję o rozbiórce.
Z informacji jakie posiadamy wynika, że pracownicy Nad-
zoru Budowalnego z Sanoka podczas wizji lokalnej zale-
cili rozbiórkę w związku ze złym stanem technicznym bu-
dynku. Właściciel wystąpił więc z właściwym wnioskiem
i po zastosowaniu odpowiednich procedur otrzymał zgo-
dę na wyburzenie spichlerza. Nie mamy szczegółowej wie-
dzy kto dokonywał rozbiórki oraz gdzie mogą znajdować
się poszczególne elementy spichlerza. O więcej szczegó-

POLEMIKA O SPICHLERZU DWORSKIM
z ulicy Browarnej 16

 Nieistniejący już budynek spichlerza dworskiego w Posadzie Zarszyńskiej
(fot. ze zbiorów prywatnych)

łów warto zwrócić się do właściciela nieruchomości, na
której stał obiekt.

6 maja 2020 r. skierowaliśmy zapytanie w sprawie
dworskiego spichlerza do Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków, Delegatura w Krośnie:

 Chcielibyśmy otrzymać od Państwa informację na
temat starego budynku - dworskiego spichlerza, który mie-
ścił się przy ul. Browarnej w Posadzie Zarszyńskiej. Obiekt
ten, choć nie będący zabytkiem, był reliktem przeszłości
i jedyną pamiątką po rodzinie Wiktorów  związanej z Po-
sadą Zarszyńską przez 200 lat. Był dla nas również obiek-
tem z którym wiązaliśmy pewne plany, np. odrestaurowa-
nie go i utworzenie tam lokalnego muzeum. Mówiono, że
obiekt jest pod nadzorem  konserwatorskim. Budynek ten
przestał istnieć, nie ma po nim śladu. Zastanawiamy się,
gdzie są zabytkowe drzwi z tego budynku i cegła wypala-
na w starej, dworskiej cegielni. Zapytany o tę sprawę soł-
tys z Posady Zarszyńskiej, nie potrafił udzielić konkret-
nej odpowiedzi. Zwracamy się do Państwa o udzielenie
nam informacji na ten temat.

Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zarszynie
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W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy pisemną informację z Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie:

Nawiązując do „przypadku” budynku spichlerza podworskiego przy ul. Browarnej 16 redakcja Głosu Zarszyna
zwróciła się o  informację w tej sprawie  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Krośnie. Nasz
rozmówca p. Barbara Łosowska – Dudek  potwierdziła, że Urząd jest otwarty na dialog  z UG w Zarszynie, ale mimo
wysyłanych pism dotyczących utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków (a nie Rejestru) do tej pory UG w Zarszynie
nie podjął się realizacji tego zadania.

W UG Zarszyn funkcjonuje Gminny Rejestr Zabytków (z 2006 r.), który nie jest zgodny z obecnie obowiązującymi
przepisami. Prawo stanowi, że w Gminnej Ewidencji Zabytków mogą być również wpisane obiekty będące na prywat-
nych posesjach.

Na terenie gminy Zarszyn istnieją jeszcze obiekty warte ocalenia, np. stary browar.
Apelujemy do władz samorządowych o podjęcie stosownych działań w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem

Ochrony Zabytków.

W dniu 19 maja 2020 r. skierowaliśmy apel do Wójta Gminy Zarszyn:
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PS
Jak się okazuje, łatwiej jest niszczyć i burzyć. Trudniej zadbać o nasze lokalne pamiątki z przeszłości. W Besku w starym
spichlerzu powstało piękne Centrum Dziedzictwa Wsi a w Posadzie Zarszyńskiej gruzowisko… Przykro patrzeć!

                                                Redakcja Głosu Zarszyna i Stowarzyszenie „Inicjatywa”

Pusty plac po dworskim spichlerzu (fot. wykonano 20 maja 2020 r.)

W odpowiedzi na przytoczone powyżej informacje uzyskane od przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków wyjaśniamy, że prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków trwają od grudnia zeszłego roku.
Jako, że w rejestrze były wieloletnie zaległości nie było możliwości wdrożenia Gminnej Ewidencji Zabytków, bez
wcześniejszej aktualizacji wszystkich obiektów widniejących w starym rejestrze. Sprawy zabytków przez lata „przykle-
jane” były do różnych referatów i pracowników, co skutkowało piętrzeniem się zaległości, które dzisiaj są widoczne
i powodują powyższe nieporozumienia, ale również skłaniają do refleksji.

Bardzo trudno z dnia na dzień nadrobić zaległości z ponad 10 lat. Niezwykle ważne jest, aby wszystko zrobić we
właściwej kolejności, dlatego też końcem ubiegłego roku dokonaliśmy profesjonalnego skatalogowania i uaktualnie-
nia posiadanych zbiorów. Początkiem roku, po zabezpieczeniu w budżecie gminy odpowiednich środków przystąpili-
śmy do poszukiwania firm, które zawodowo zajmują się ewidencjami zabytków i pomogłyby nam wszystko uporządko-
wać i skatalogować z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Z racji zamieszania jakie powstało w wyniku najpierw restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
oraz później w związku z epidemią koronawirusa, nie udało się nam jeszcze dotrzeć do wszystkich trzech firm czy
podmiotów, do których zobligowani jesteśmy wysłać zapytanie ofertowe na wdrożenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
Z chwilą, kiedy znajdziemy trzech potencjalnych wykonawców zostanie im wysłane zapytanie ofertowe. Po wpłynięciu
do nas odpowiedzi i wyborze najkorzystniejszej z ofert niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy i działania.
Będzie to również czas, aby dodawać do ewidencji nowe budynki, również takie o których wspomina Redakcja, czyli
te należące do osób prywatnych.

Urząd Gminy Zarszyn

Na skierowany apel uzyskaliśmy następującą odpowiedź:
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Podsumowanie Jubileuszu

W sobotę 11 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie,
na które licznie przybyli mieszkańcy Odrzechowej  - dzieci,
młodzież i dorośli, a nawet najstarsi mieszkańcy. Byli też
zaproszeni goście oficjalni, a także przyjaciele i sympatycy
tej miejscowości. Na spotkaniu odbyło się podsumowanie
wydarzeń, jakie miały miejsce  w ciągu całego Roku Jubile-
uszowego 2019. Obchody były bardzo bogate i urozmaico-
ne, widać , że  było wiele pomysłów na uczczenie i uhono-
rowanie  szacownej Jubilatki. Bardzo dobrze to świadczy
o dzisiejszej społeczności Odrzechowej.  Przedstawił je i pod-
sumował na spotkaniu Pan Wiesław Józefczyk. Wydarzeń
wiodących, ważnych i wcześniej zaplanowanych było 11,
a więc średnio w każdym miesiącu coś się działo, a do tego
doszły jeszcze inne pomysłowe wydarzenia towarzyszące.

W maju odbyła się Jubileuszowa Majówka Maryjna,
nawiązanie do tradycji śpiewania  przy kapliczkach pieśni
do Matki Boskiej przez cały maj. Tym razem  wszyscy
zebrali się w Chacie Łemkowskiej, gdzie pod kierunkiem
organisty Pana Dariusza Fudały poruszająco zabrzmiała
Litania Loretańska, a następnie inne pieśni Maryjne. Wśród
nich pieśń„Chwalcie łąki umajone”  dźwięcznie niosła się
w górę do pachnących odrzechowskich łąk, w które Od-
rzechowa zawsze była i ciągle jest szczególnie bogata.

Na początku czerwca (2.06) odbył się piknik rodzinny
– uczestniczyły w nim całe rodziny wraz z dziećmi, dla
których urządzono konkurs historyczny z wiedzy o Od-
rzechowej. Do historii wioski nawiązywała również wy-
stawa starej fotografii przygotowanej przez miłośniczkę
odrzechowskiej historii i tradycji Panią Halinę Ogrodnik.
Było to jedno z niezwykle wartościowych wydarzeń,
w którym pojawili się dawni już nieżyjący mieszkańcy wsi,
ich domostwa , przeważnie świątecznie ubrani, ale też przy
różnych codziennych zajęciach.  Pamięć o nich w tym miej-
scu i w tym momencie to zdecydowane dopełnienie i uświet-
nienie Jubileuszowego wydarzenia.

Pod koniec czerwca, jak co roku, odbył się odpust
parafialny dla uczczenia patrona kościoła i parafii św. Jana
Chrzciciela. W roku Jubileuszowym było to wyjątkowe
wydarzenie i zasługuje na miano najważniejszego w ca-
łych obchodach. Na omawianym spotkaniu informację na
ten temat przedstawił ks. proboszcz Marian Bądal i głów-
nie dotyczyła ona oddanego i poświęconego w tym dniu
nowego ołtarza głównego. Dzięki pomysłowi księdza po-
wstał ołtarz, który łączy stare z nowym, przeszłość z te-
raźniejszością. W ołtarzu znalazły się oryginalne ikony
z dawnej cerkwi z końca XIX wieku, przechowane na stry-
chu kościoła. Przed tymi samymi ikonami modlili się dawni
mieszkańcy wioski i będą modlić się obecni i przyszli pa-
rafianie. Znaczenie tego wydarzenia jest absolutnie ponad-
czasowe, historyczne, bezcenne.

KAPSUŁA CZASU
Artykuł będzie dotyczył  podsumowania obchodów 600-lecia lokacji wsi Odrzechowa obchodzonego  przez

odrzechowską społeczność  w zeszłym roku – 2019.
Wydarzenie to było wielokrotnie opisywane, ale spojrzenie na jego wymiar, ważność i nasuwające się wnioski

ciągle wydają się aktualne. A więc – co jeszcze interesującego miało miejsce.

W Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość przy-
wrócenia szkole dawnego patrona, którym był święty Jan
Kanty. Żył on w latach, kiedy  odbywało  się lokowanie
wsi Odrzechowa, co może jest zbiegiem okoliczności,
a być może nie. Trudno powiedzieć, jaki był oryginalny
pomysł na patrona szkoły ponad sto lat temu.

Jan Kanty – urodził się w małej miejscowości Kęty,
skąd wyruszył do Krakowa pobierać nauki - późniejszy
magister sztuk, teolog, profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, święty kościoła katolickiego. Idealny przykład dla
uczącej się młodzieży.

W czasie Roku Jubileuszowego nie zapomniano o rol-
niczym charakterze Odrzechowej, gdzie przez wszystkie
te wieki praca na roli oraz chów i hodowla zwierząt go-
spodarskich były tu priorytetem.

Odbyły się dożynki – święto dziękczynne z okazji zboża
zebranego na chleb – kiedy to uroczyście śpiewano: „Plon
niesiemy plon, z Bożej dłoni on”.

Działalność rolnicza w Odrzechowej w ostatnim cza-
sie bardziej opiera się na istniejącym we wsi i rozsławiają-
cym Odrzechowę Zakładzie Doświadczalnym Instytutu
Zootechniki. Zakład jest wiodącym w Polsce miejscem,
gdzie kultywuje się hodowlę krów rasy simentalskiej, ko-
nika huculskiego, kozy karpackiej i innych tradycyjnych
ras ziem górskich. Wielka w tym zasługa obecnego Dy-
rektora dr inż. Władysława Brejty. Na organizowanym co
roku w Rudawce Rymanowskiej święcie hodowców z ca-
łej Polski wybrzmiał również akcent  600-lecia Odrzecho-
wej, gdzie odbyła się inscenizacja z udziałem bohaterów
dawnej Lokacji, gdzie rozprowadzany był „Kurier Odrze-
chowski” z ciekawymi artykułami, a na półmiskach cze-
kało do częstowania odrzechowskie jadło.  Wiele cieka-
wych informacji na ten temat przedstawił na spotkaniu
Pan Władysław Brejta.

Zebrani  obejrzeli jeszcze ciekawy film Jubileuszowy,
nakręcony przez  Łukasza Grundysza i Annę Tomczyk
„Odrzechowa wczoraj i dziś”. Dowiedzieliśmy się rów-
nież, że na sześćsetlecie zostało posadzonych 600 drzew
w wybranych miejscach, a na górze Patria z tej okazji zbu-
dowano punkt widokowy. Wydana  również została gazet-
ka p.t. „600-lecie Odrzechowej 1419-2019”.

Tak bogate obchody rocznicowe i ich wszechstronne
znaczenie – to wielka zasługa organizatorów i wielu zaan-
gażowanych w to przedsięwzięcie osób.

Pan Wiesław Józefczyk spotkanie prowadził z niezwykłą
celebracją – poważnie, spokojnie, godnie – nie było pustych
słów, same głębokie myśli. Stąd podniosła atmosfera i stałe
poczucie ważności  poszczególnych wydarzeń Jubileuszo-
wych, co doprowadziło do ich niezwykłej interpretacji
i oceny. Ale o tym poniżej, gdyż tego dnia czekało zebra-
nych jeszcze jedno, ostatnie  wydarzenie Jubileuszowe.
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Kapsuła Czasu

W końcowej części spotkania miało wydarzyć się coś absolutnie niezwy-
kłego. Przygotowana została kapsuła, w której każdy mógł umieścić tzw. „list
do przyszłości” i przekazać w nim co uważał za ważne i stosowne, z tą świa-
domością, że zostanie on odczytany za 100 lat.

Wiele osób było do tego wydarzenia dobrze przygotowanych, przynieśli ze
sobą dużo różnych materiałów – należy się domyślać, że niektóre rodziny przy-
gotowały albumy zdjęciowe, dokumenty, opis historii rodziny, genealogię,  pia-
stowane zawody, zajęcia, funkcje itp.

Dzieci szkolne być może przygotowały jakieś wypracowania, rysunki lub
po prostu bezpośrednie listy do przyszłych mieszkańców wioski, wśród któ-
rych może się znaleźć ich wnuk lub wnuczka.

Było też zapewne wiele ważnych i oficjalnych dokumentów przygotowa-
nych przez księdza proboszcza, strażaków z OSP, Rady Sołeckiej,  KGW,
Zakładu Doświadczalnego IZ, organizacji i stowarzyszeń odrzechowskich.

Wydarzenie bez precedensu – postanowiłam również wziąć w nim udział,
a związane to było w moim przypadku z wielkimi emocjami i pytaniami – kim
będą ci ludzie do których piszę, co ich będzie interesować najbardziej, jak to
przyjmą. Postanowiłam im przekazać egzemplarz „Głosu Zarszyna”, był to
numer 28  z 2019 roku z pięknym przyrodniczym  zdjęciem Pani Danuty Kra-
ski na okładce. W środku wiele interesujących lokalnych wiadomości, między
innymi dość obszerny artykuł mojego autorstwa p.t. „O Odrzechowej na 600-
lecie”. Pisałam w nim dużo o dawnych mieszkańcach Odrzechowej, tych sprzed
ponad 100 lat, później wysiedlonych.

W załączonym liście  napisałam między innymi: „Odrzechowa i jej  histo-
ria zawsze bardzo mnie interesowały, podziwiam jej mieszkańców, dawnych
i dzisiejszych. Dzięki nim Odrzechowa była i jest wspaniałą wsią. Mam na-
dzieję, że przyszłe pokolenia również będą dbać o jej rozwój, że zachowają
pamiątki z przeszłości, chociażby piękny zabytkowy ołtarz w kościele, ka-
pliczki, cmentarz i inne ważne miejsca. Że zachowają tę piękną przyrodę – łąki
i lasy, które tworzą niepowtarzalny krajobraz wioski. A  odwieczni i jedyni
świadkowie historii – góra Patria i Caryńska będą z dumą patrzeć na swoją
Odrzechowę. Przypuszczam, że równie uroczyście i pomysłowo będą obcho-
dzić  Jubileusz 700-lecia. Oby tak było. Oby znaleźli  się godni następcy Alko
Rusina, Mikołaja Cupryka, Jana Majczyka, księdza Mariana Bądala, Wiesła-
wa Józefczyka. Odrzechowa na to zasłużyła.

Załączony „Głos Zarszyna” to lokalny kwartalnik wydawany przez grupę
pasjonatów z Zarszyna i gminy Zarszyn, dbających o zachowanie historii na-
szych wsi...”

No cóż, należy zakładać, że  odbiorcami tych listów będą potomkowie -
wnuki, prawnuki, praprawnuki obecnych Odrzechowian -  wykształceni, zna-
jący skomplikowane super nowoczesne formy informacji i komunikacji i że
materiały które wydobędą z kapsuły  w dużym stopniu pomogą im poznać
przeszłość wioski.

Na kapsule umieszczono napis: „Może to co nam się wydaje oczywiste
dla was będzie ciekawostką i pomoże Wam zrozumieć nas”.

Została ona w uroczysty sposób, w obecności wielu uczestników spotka-
nia zakopana w przeznaczonym do tego celu miejscu. Na kamieniu widnieje
napis:

„My Odrzechowianie,  w Jubileuszowym roku 600-lecia lokacji wsi
Odrzechowa, składamy naszą teraźniejszość, aby potomni mogli poznać
swoją przeszłość.

Otworzyć po raz pierwszy w uroczystość św. Jana Chrzciciela w roku
2119”.

Ważne słowa, wielkie wydarzenie.

Egzemplarz „Głosu Zarszyna”
przekazany do kapsuły czasu

Maria Grabowska umieszcza w kapsule
„Głos Zarszyna” i list do przyszłości

Pan Józefczyk przygotował
dla potomnych coś bardzo ważnego
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Wartości dodane
Wracam teraz myślą do spotkania, na którym Pan Wiesław Józefczyk  pod-

sumowując Jubileusz jeszcze raz zobaczył wszystkie przeżycia, doświadcze-
nia i dokonania.  Widział  zaangażowanie, współpracę, dobrą wolę mieszkań-
ców i rodzinno - wspólnotowy charakter obchodów. Urządzili oni swej małej
ojczyźnie wielkie święto. Ono minęło, ale pozostało coś niezwykle cennego,
nazwał je  fenomenalnie wartościami dodanymi.

One niewątpliwie są efektem tych działań, one pozostały. Zaliczył do nich
poczucie wspólnoty mieszkańców, poczucie, że się jest razem, w jednym domu,
którym jest ich miejscowość i że warto dla niej coś zrobić.

Pan Józefczyk widział ogromną wartość włączenia się Zakładu Doświad-
czalnego do współpracy, co na ogół się nie zdarza, żeby firmy tak bardzo
angażowały się w życie wsi. Pan Brejta to uczynił, mimo że nie pochodzi
z Odrzechowej - jest po prostu człowiekiem wyjątkowym.

Ogromną wartością jest stworzenie licznej wspólnoty wiernych skupio-
nych wokół parafii. Wszystkie wydarzenia zaczynały się nabożeństwem
w kościele, wspólną modlitwą, śpiewem i pięknym słowem księdza proboszcza.

W końcu, podkreśla  Pan Józefczyk, że  warto i trzeba sięgnąć do wspólnej
historii, warto ją lepiej poznać, warto ją wspólnie przeżywać.  Pomaga nam
w tym  nowy ołtarz w kościele, który ma wymiar historyczny, jest wspólnym
dziełem pokoleń, jest symbolem wspólnej  modlitwy.

Zapragnęłam zatem  i ja zastanowić się nad moimi wartościami dodanymi.
Nie było to trudne.

Wartością dodaną dla mnie jest  niewątpliwie wiedza o dawnej Odrzecho-
wej, którą nabyłam po przeczytaniu książki Mikołaja Cupryka „Odrzechowa”
i Damiana Nowaka „ Odrzechowa – zarys dziejów”. Dzięki temu stałam się

jedną z wielu sympatyków tej intere-
sującej miejscowości z naszej gminy
i jej historii.  Bo historię, żeby ocala-
ła, trzeba zapisywać. A pamiątki za-
chować.

Dlatego bezcenną wartością do-
daną dla mnie jest możliwość pokło-
nienia się starym ikonom w nowym
ołtarzu – to dowód starań dawnych
mieszkańców i obecnych o wygląd ich
świątyni. A św. Jan Chrzciciel –  za-
wsze ten sam – łączy pokolenia. Ile-
kroć staję przed nim w sanockim
Skansenie, gdzie prezentowane są trzy
ikony z Odrzechowej - najstarsze, bo
XVII-wieczne, to staram się sobie
wyobrazić jeszcze wcześniejszą drew-
nianą cerkiew, z której pochodziły.
Staram się wyobrazić ludzi, którzy
przed nimi stali. Nie jest to łatwe,
a jednak miało ono miejsce.  Z przeję-
ciem patrzę na  grupę drzew prze-
jeżdżając obok mleczarni na zakręcie
- to gdzieś tam, stamtąd pochodzi  mój
„ Anioł pustyni”, który łączy nas te-
raz niewidzialnym łukiem z tamtymi
Odrzechowianami. To jest wartość, to
jest ciągłość historii.

Moje dalsze zainteresowania idą
w kierunku muzycznej Odrzechowej,
tej  rozśpiewanej , bo to było jej ogrom-
ne bogactwo. Chcę się nauczyć wielu
odrzechowskich pieśni  sprzed ponad
100 lat. Spisane zostały i opracowane
przez Odrzechowianina Iwana Majczy-
ka. Prawdziwa to skarbnica. Pieśni
mają piękną melodię, a w ich słowach
wyrażano swoje tęsknoty, swoje troski
i nadzieje.  My je dzisiaj też mamy
i z powodzeniem do tego śpiewu,
wspólnego,  możemy się dołączyć.
Piękna rzecz. Wartość dodana.

Zastanawiam się, co o tej naszej
wielokulturowej przeszłości będą są-
dzić ludzie, którzy przeczytają mate-
riały z kapsuły czasu za sto lat. Mam
absolutną nadzieję, że będą sobie ce-
nić czasy, kiedy różne etniczne grupy
żyły na naszym terenie razem wzajem-
nie się szanując i wzbogacając się
nawzajem swoją kulturą. Przyszli Od-
rzechowianie - być może będą lepiej
rozumieć niż my, co znaczy dobroć,
życzliwość i wzajemny szacunek. Bę-
dzie to bardzo szlachetna postawa,
niezbędna do wspólnego godnego
życia  zarówno w dzisiejszym jak
i w przyszłym świecie.

Pozdrawiam ich serdecznie.
Maria Grabowska

Przed zakopaniem kapsuły – mocno przejęci  powagą chwili Odrzechowianie
Zdjęcia: Karolina Dufrat

To potomkowie tych dzieci będą kiedyś otwierać kapsułę
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Kim był Stanisław Sobiński, patron zarszyńskiej szkoły w latach 1927-
1954

Urodził się 12 czerwca 1872 r. w Złoczowie. Był synem Antoniego (zm.
1876 r.) kancelisty w złoczowskim urzędzie miejskim i Wiktorii z Hofmanów
(zm. 1884 r.). Szkołę powszechną ukończył w Złoczowie, a w latach 1883-
1890 uczęszczał do C. K. Gimnazjum w tymże mieście. W latach 1890-1894
studiował geografię i historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we
Lwowie.

Od 29 marca 1894 r. w charakterze aplikanta (praktykanta) uczył języ-
ka polskiego w III Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie. W lipcu
tegoż roku poprosił Radę Szkolną Krajową (RSK) o posadę suplenta (zastęp-
cy nauczyciela) w którymkolwiek gimnazjum lwowskim z polskim językiem
wykładowym, jednak 21 sierpnia 1984 r. został skierowany w takim charakte-
rze do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie i tu, od 3 września podjął pracę.
5 lipca 1895 r. został przeniesiony do krakowskiego gimnazjum św. Anny.

Egzamin zawodowy złożył 9 grudnia 1897 r. i 24 czerwca 1898 r. otrzy-
mał nominację na nauczyciela i dwa dni potem przydzielony został do gimna-
zjum w Wadowicach. Uczył historii i geografii. Od 1903 r. pracował w II
Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. W lutym 1906 r., wraz z grupą nauczy-
cieli krakowskich zgłosił na posiedzeniu miejscowego koła Towarzystwa Na-
uczycieli Szkół Wyższych (TNSW) projekt reformy szkolnictwa średniego
w Galicji. Proponował m.in. usunięcie „balastu pamięciowego” i wprowadze-
nie lektury tekstów źródłowych. W latach 1907-1910 Sobiński był członkiem
Zarządu Głównego Towarzystwa Szkół Ludowych. 1 września 1909 r. Rada
Szkolna Krajowa (RSK) powierzyła mu kierowanie nowo utworzoną Szkołą
Realną w Tarnobrzegu. Nominację cesarską na stanowisko jej dyrektora otrzy-
mał 26 listopada. Stanowisko to pełnił do 1917 r.

W latach 1914-1915 podczas walk frontowych w Galicji na początku
I wojny światowej, Sobiński przebywał w Pradze, gdzie wraz z dyrektorem
gimnazjum drohobyckiego, Józefem Staromiejskim, prowadził bursę dla
uczniów polskich. 30 października 1917 r. otrzymał nominację na dyrektora
VI Gimnazjum we Lwowie, ale już w lutym 1918 r. został powołany przez
władze oświatowe podległe Radzie Regencyjnej w Warszawie na stanowisko
wizytatora szkół średnich w Królestwie Polskim. W Warszawie przebywał do
połowy września 1919 r. (z przerwą od 25 sierpnia 1918 do kwietnia 1919).

Po złożeniu dymisji przez ostatniego prezydenta Rady Szkolnej Krajo-
wej Fryderyka Zolla, Sobiński 16 listopada 1919 r. objął jego funkcję jako
delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w War-
szawie na obszar byłej Galicji. Kierował tam odbudową systemu szkolnego
oraz nadzorował tzw. rehabilitację nauczycieli narodowości ukraińskiej i żydow-
skiej po wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919.

Po likwidacji Rady Szkolnej Krajowej (RKS) i utworzeniu w jej miejsce
kuratorium obejmującego cztery województwa: krakowskie, lwowskie, stani-
sławowski i tarnopolskie, Sobiński został jego zwierzchnikiem 24 stycznia 1921
r. z nominacji Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. We wrześniu tegoż
roku spod kompetencji Sobińskiego wyłączone zostało województwo krakow-
skie, przekształcone w osobne kuratorium. Stanisław Sobiński  stanowisko

Patron szkoły
        Szkoła może posiadać patrona, który wyznacza kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych, jest filarem,
wokół którego buduje się program wychowawczy szkoły. Przepisy oświatowe wskazują, że imię nadaje organ
prowadzący na wspólny wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Zanim to jednak nastąpi musi dokonać się odpowiednia
procedura. Przed kilkoma miesiącami rozpoczęła się w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej dyskusja na temat
wyboru patrona szkoły. Padały różne nazwiska. Okazuje się, że nie jest to nowa sprawa w tym temacie. W latach
80 ubiegłego wieku dyskutowano o tym, ale tematu nie doprowadzono  do finału. Poniżej chcę przypomnieć, że
szkoła w przeszłości posiadała patrona. Był nim Stanisław Sobiński.

Stanisław Sobiński (1872-1926),
nauczyciel, społecznik, kurator
Lwowskiego Okręgu Szkolnego

(fot. z pl.wikipedia.org)

kuratora Okręgu Szkolnego Lwow-
skiego sprawował do końca życia
(19.X.1926). W jego kompetencji po-
zostawały szkoły w województwie
lwowskim, stanisławowskim i tarno-
polskim.

Jako kurator Sobiński zainspiro-
wał powstanie systemu dokształcania
nauczycieli (Państwowe Kursy Na-
uczycielskie i Studium Pedagogiczne
we Lwowie) oraz Czerwonego Krzy-
ża Młodzieży w podległych sobie
szkołach. Został też w tym czasie
członkiem Zarządu Oddziału Związ-
ku Harcerstwa Polskiego we Lwowie.

Najtrudniejszym problemem z ja-
kim spotkał się Sobiński była sprawa
szkolnictwa dla mniejszości ukraiń-
skiej. 29 października 1923 r. kurator
ogłosił zarządzenie wprowadzające
w szkołach ukraińskich język polski
do wszystkich czynności nie związa-
nych z wykładem lekcyjnym (urzędo-
wanie, rozmowy nauczycieli z rodzi-
cami, itp.) oraz nakazujące używać



30   G³os Zarszyna

termin „rusiński” lub „ruski” zamiast „ukraiński”. Wy-
wołało to ostry protest ludności ukraińskiej. 21 września
1924 r. zakazał używania języka ukraińskiego w urzędo-
waniu szkół ukraińskich w gimnazjach państwowych i pry-
watnych oraz w szkołach zawodowych.

Jako kurator wprowadził w okręgu szkolnym posta-
nowienia tzw. ustawy Grabskiego, przekształcając maso-
wo szkoły ukraińskie w dwujęzyczne (utrakwistyczne).
Oznaczało to likwidację szkół z wyłącznie ukraińskim ję-
zykiem nauczania i weryfikacja podań rodziców (kwestio-
nowanie) o szkoły z językiem ukraińskim. W konsekwen-
cji z 2151 ukraińskich szkół powszechnych w 1924 r. po-
zostało w roku 1930 – 684, a z 2568 polskich – 2186.
W miejsce zlikwidowanych szkół ukraińskich i polskich
powstały 1793 szkoły dwujęzyczne.

Nasiliły się publiczne ataki na kuratora Sobińskiego,
otrzymywał nawet pogróżki śmierci. Ukraińskie Zjedno-

czenie Narodowo-Demokratyczne upowszechniło hasło
bojkotu szkół utrakwistycznych i organizowało wiece pro-
testacyjne.

Stanisław Sobiński zginął wskutek zamachu we wto-
rek 19 października 1926 r. ok. godz. 18:15 na ulicy Kró-
lewskiej (obecnie Kniazia Mstysława Udatnoho) we Lwo-
wie w obecności żony, gdy wracali do swojego mieszka-
nia w Bursie Grunwaldzkiej (jego żoną była Helena
z domu Skalecką; z małżeństwa miał trzy córki, z których
dwie, Maria i Lidia - zamężna z Ludwikiem Zygalskim,
były nauczycielkami). Sobiński zastrzelony został przez
zamachowców z  Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
(UWO) Bohdana Pidhajnego i Romana Szuchewycza.
Śledztwo prowadzone przez komisarza Emila Czechow-
skiego wykazało, że wykonawcą zamachu była tzw. lotna
brygada komendanta krajowego UWO Julijana Hołowiń-
skiego.

Stanisław Sobiński został pochowany 22 październi-
ka 1926 r. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, po
uroczystym pogrzebie gromadzącym ok. 10 tys. osób,
w którym rząd polski reprezentował minister spraw we-
wnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski. Sobiński był
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Re-
stituta.

W dniach 21 stycznia – 13 marca 1928 r. odbył się we
Lwowie proces 17 członków UWO oskarżonych o zamach
na Stanisława Sobińskiego, zdradę państwa i szpiegostwo.
O zabójstwo zostali oskarżeni Wasyl Atamańczuk i Iwan
Werbyćki, którzy zostali skazani na karę śmierci. 19 paź-
dziernika 1928 r.  Sąd Najwyższy uchylił wyrok odnośnie
oskarżenia o zabójstwo i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania sądowi przysięgłych we Lwowie. W ponow-
nym procesie o zabójstwo Stanisława Sobińskiego, który
odbył się w dniach 28 stycznia – 15 lutego 1929 r. Wer-
byćki został skazany na karę śmierci, Atamańczuk na 10
lat ciężkiego więzienia. 27 lipca 1929 r. Sąd Najwyższy
zatwierdził wyrok skazujący Wasyla Atamańczuka na 10
lat więzienia, Iwanowi Werbyćkiemu zamieniono karę
śmierci na 15 lat ciężkiego więzienia. Wyrok był pomyłką
sądową – obaj skazani nie mieli związku z zamachem,
nazwiska rzeczywistych zamachowców zostały ujawnio-
ne później w zeznaniach członka UWO Romana Baranow-
skiego. Wskazał on, że rzeczywistymi zabójcami Sobiń-
skiego byli B. Pidhajnyj i R. Szuchewycz  studenci Poli-
techniki Lwowskiej i członkowie UWO.

(Źródło: ipsb - Anna Wielkluk i Andrzej A,. Zięba oraz
art. Bohdana Piętki)

W związku z tym wydarzeniem w zarszyńskiej „Kro-
nice szkolnej” z 1926 r. zapisano: W roku 1926 grono na-
uczycielskie Okręgu Szkolnego Lwowskiego poniosło nie-
powetowaną stratę. Dnia 19 października 1926 r. został
zamordowany skrytobójczo na ulicach Lwowa Kurator
Okręgu Szkolnego Lwowskiego – Stanisław Sobiński –
prawdziwy przyjaciel i opiekun szkolnictwa. Pogrzeb odbył
się 22 października 1926 r. i był olbrzymią manifestacją
narodu polskiego. W szkole odbyło się również nabożeń-
stwo żałobne i był to dzień wolny od nauki.

Grobowiec Stanisława Sobińskiego na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie  (www.radiowroclaw.pl). Pomnik ten wykonał Wincenty
Rawski wspólnie z architektem Tadeuszem Iwanowiczem (źródło:
„Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”, prof. Stanisław Nicieja)

Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie. Nad grobem przemawia wiceminister Wyznań religij-
nych i oświecenia publicznego Stanisław Marceli Gayczak.
Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-
Składkowski, gen. Władysław Sikorski (źródło: Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe)
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Bp supraski Andrzej: ,,Ku naszemu zaskoczeniu, gdy
sięgnęliśmy po tę ikonę i przypadkowo odsłoniliśmy jej
„koszulkę”, czyli ryzę, naszym oczom ukazały się smugi
mirry. Cała ikona była pokryta mirrą. Nie jest to przypad-
kowe, to przejaw szczególnej łaski Bożej w trudnym cza-
sie epidemii.

Nie wydaje się przypadkowe to, że tę mirrę zauważo-
no akurat w przeddzień czczenia pamięci tej ikony, czyli
w przeddzień paschalnego piątku. Jaka jest historia tej iko-
ny? Historia ikony „Życiodajne źródło” związana jest
z Konstantynopolem.  Przekazy historyczne podają, że wy-
noszono ją  podczas procesji wtedy, kiedy ludzi dotykały
epidemie i choroby. Wierni poprzez modlitwy ku Matce
Bożej i jej Synowi Jezusowi Chrystusowi otrzymywali
uleczenia. W okresie chorób i pandemii, nadzieją dla cho-
rych są szpitale. Dla chrześcijan jeszcze ważniejsze oka-
zują się być szpitale duchowe, czyli świątynie. One w tym
trudnym czasie muszą spełniać swoją funkcję.(…) Nasu-
wa się jeszcze inna myśl - ta pandemia zaczęła się w dru-
gim tygodniu wielkiego postu, kiedy świętowano pamięć
Grzegorza Palamasa. Wtedy wybuchły dyskusje, czy moż-
na  całować ikonę, czy wystarczy przystępować do du-
chowego błogosławieństwa oraz  czy w ogóle wierni po-
winni  przebywać w świątyniach? Okazuje się, że takie
same dyskusje toczyły się też w czasach, kiedy żył św.Grze-
gorz Palamas. (...) Ikony mają w sobie wielki dar łaski,
wyjaśniają Ojcowie z supraskiego monasteru, dlatego nie
obawiajmy się do nich „przykładać”. W ostatnich czasach
staramy się zabezpieczyć przed wirusem w sposób fizycz-
ny, ale czy zabezpieczyliśmy się w sposób duchowy? I tu
przejaw tej łaski Bożej jest odpowiedzią, abyśmy zawsze
starali się być blisko Boga. Łaska Boża znajduje się
w świątyni i w naszych sercach. Tego ewidentnym przy-
kładem jest przypadek mirrotoczenia ikony znajdującej się
w naszym monasterze. To pierwszy taki przypadek. To
znak od Boga Ikona „Życiodajne źródło”, została zamó-
wiona i napisana, kiedy namiestnikiem monasteru był ar-

Dla uczczenia pamięci tej postaci, w 1927 r. zarszyń-
ska szkoła przyjęła imię Stanisława Sobińskiego, nauczy-
ciela, kuratora Lwowskiego Okręgu Szkolnego. Potwier-
dzeniem tego jest zamieszczony również w „Kronice Szkol-
nej”  zapis Uchwały Rady Szkolnej Powiatowej z Sanoka
następującej treści:

Sanok 15 IV 1927 r. Do Rady Szkolnej Miejscowej
w Zarszynie.

Rozporządzeniem z dnia 7 kwietnia 1927 r. Nr I Nr
1373/27 Kuratorium Okręgu Szkolne-go Lwowskiego za-
twierdziło na zasadzie rozporządzenia Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 sierp-
nia 1925 r. Nr 15073/I/Dz. U. Kuratorium O.L.L. z r. 1925

– str. 424/ uchwałę Rady Szkolnej Powiatowej z dnia
5 lutego 1927 r., mocą której posta-nowiono nadać pu-
blicznej szkole powszechnej w Zarszynie nazwę „im. Sta-
nisława Sobińskiego”.

       Przewodniczący Rady Szkolnej Powiatowej
L. Jasiński.

Należy przypomnieć, że od 1 września 1927 r. szkoła
zarszyńska otrzymała na mocy Rozporządzenia z dnia
15 marca 1927 r. stopień organizacyjny siedmioklasowej
szkoły powszechnej.

Z dokumentacji szkolnej (Arkusze ocen) wynika, że
szkoła zaprzestała używania imienia Stanisława Sobiń-
skiego w roku szkolnym 1954/1955

                                                                                                                                                 D.D.

W czwartek 23 kwietnia, ojcowie supraskiego monasteru zauważyli, że ikona „Życiodajne źródło“  wydziela
mirrę, czyli pachnący olej...

CUD W SUPRAŚLU
( WOJ. PODLASKIE, POWIAT BIAŁOSTOCKI)

chimandryta Gabriel. Koszulka jest stara, ale sama ikona
ma około dwudziestu lat. Wcześniej nie zauważono na niej
mirrotoczenia. Przypuszcza się, że  odbywało się przez
cały 40-dniowy okres wielkiego postu, który w tym roku
w szczególnie pokutny sposób zarysował się w  pamięci,
który był szczególnym wchodzeniem na krzyż każdego
wiernego. Obecnie ikona jest dostępna dla wiernych po-
trzebujących  duchowego pokrzepienia w cerkwi w Su-
praślu. Jest wystawiona  na środku świątyni i wierni mogą
się jej pokłonić i prosić o łaski.

Ikona Matki Bożej „Życiodajne Źródło” przedstawia
wysoki kielich stojący na wypełnionym wodą zbiorniku.
Nad kielichem widnieje postać Matki Bożej z Chrystusem
na rękach. Jej powstanie związane jest z wydarzeniem
z 450 r., gdy w Konstantynopolu, w pobliżu tzw. Złotych
Wrót biło niegdyś źródło. Dzięki wodzie z tego źródła nie-
widomy odzyskał wzrok. W tym miejscu powstała świą-
tynia, a ono zostało nazwane Życiodajnym Źródłem. Nie-
przerwanie słynęło ono swą uzdrawiającą mocą. Ikona
Matki Bożej „Życiodajne Źródło” jest szczególnie czczo-
na w Grecji i Rosji, gdzie istnieje wiele jej  wiernych kopii.

Źródło: Nowiny(30.04-3.05.2020)
Radio Orthodoxia Ks. Mateusz Kiczko

zebrała R.K.-Z.

(fot. Internet)
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Wiadomość ta jest o tyle ważna, iż do tej pory nie-
znane były szczegóły pochówku księdza Węgrzynow-
skiego. Znano miejsce i datę Jego śmierci. Żyjący jesz-
cze do niedawna jego współwięźniowie wspominali, że
umarł z wycieńczenia. Jerzy Milik – świadek Jego mę-
czeństwa z obozu w Dachau – na kartach wspomnień
napisał, że ksiądz Węgrzynowski był kapłanem szcze-
gólnie prześladowanym przez niemieckich oprawców.
Był bity, kopany, wykonywał ciężkie prace, przeprowa-
dzano na nim pseudomedyczne eksperymenty, przetrzy-
mywano nago na mrozie, szydzono z niego i odzierano
z człowieczeństwa. Z relacji naocznych świadków wie-
my też, że ksiądz Stanisław wprowadził wśród więźniów
modlitwę do św. Józefa, którego był gorącym czcicie-
lem, a także przewodniczył modlitwom różańcowym.
Kiedy zginął, rodzina z Posady Zarszyńskiej otrzymała
informację o jego śmierci, a jako przyczynę zgonu poda-
no zapalenie płuc (to najczęstsza oficjalna „przyczyna”
śmierci więźniów w obozach koncentracyjnych, jaką po-
dawano rodzinie). Informacja ta od władz niemieckich
dotarła drogą pocztową, a wraz z nią wieczne pióro i ze-
garek księdza. Żadne z tych przedmiotów nie zachowały
się do dzisiaj. Władze niemieckie co prawda poinformo-
wały rodzinę o możliwości sprowadzenie prochów ks.
Węgrzynowskiego, ale rodzeństwo śp. księdza nie zde-

Błogosławiony z Zarszyna
i tajemnica urny w Monachium

Po 80 latach dotarła do parafii w Zarszynie informacja o odnalezieniu urny z prochami ks. Stanisława
Węgrzynowskiego z Posady Zarszyńskiej, męczennika, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1941
roku. Jego numer obozowy, to KL22189. Urna z prochami księdza nosi numer K 353 i znajduje się na cmentarzu
Friedhof am Perlascher Forst w Monachium.

 Ksiądz Stanisław Węgrzynowski

cydowało się (z różnych powodów) na ten krok.
Chociaż przez wiele lat rodzina zastanawiała się nad

tym, gdzie znajdują się prochy krewnego, to jednak tej
zagadki nie udało się rozwiązać. Zachowano go w pa-
mięci i w sercach bliskich. Pozostałe nieliczne pamiątki
po nim są niezwykle cenne dla rodziny. Wspominany
jest w modlitwie i mszach św. odprawianych w Jego
intencji. „On sam lubił msze św. śpiewane” – tak wspo-
minała jedna z jego sióstr, śp. Weronika.

Postać naszego rodaka, ks. Węgrzynowskiego, jest
również niejednokrotnie przypominana parafianom
z Zarszyna z okazji rocznic i obchodów upamiętniają-
cych ofiary wojny, chociażby ostatnie wspomnienie
o nim – 29 kwietnia, w Dniu Męczeństwa Duchowień-
stwa Polskiego i 75. rocznicy wyzwolenia obozu
w Dachau. Pamięć o nim trwa w naszej pamięci
i w modlitwie.

Nazwisko ks. Węgrzynowskiego widnieje także na
tablicy ofiar wojennych w kościele parafialnym
w Zarszynie. Tablice upamiętniające tego Kapłana znaj-
dują się również w sanktuarium św. Józefa Opiekuna
Rodzin w Nisku (gdzie był proboszczem do czasu aresz-
towania) i w niżańskim liceum, w którym nauczał reli-
gii; Jego imieniem nazwano również jedną z ulic
w Nisku (osiedle Malce).
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Krewnych śp. ks. Stanisława Węgrzynowskiego
nurtował jednak problem, że w Jego rodzinnej miejsco-
wości brak jakiegoś namacalnego funeralnego miejsca
pamięci (nie mówiąc już o nagrobku). Wyszli więc
z inicjatywą umieszczenia pamiątkowej tablicy w ko-
ściele parafialnym w Zarszynie. Pomysłodawczynią była
śp. Maria Węgrzynowska. Z datków rodziny zakupiono
tablicę i umieszczono na tyłach kościoła parafialnego
w Zarszynie. Tablica została poświecona i odsłonięta
przez Henryka Węgrzynowskiego – bratanka księdza
w 2006 roku podczas uroczystej sumy w dniu odpustu
na Św. Marcina Biskupa. Na zaproszenie ówczesnego
księdza proboszcza A. Obłozy, do kościoła przybyła licz-
na delegacja Bractwa Św. Józefa z Niska (szerzej na
ten temat w „Echu Zarszyna” (nr 47, jesień 2006).

O męczeńskiej śmierci księdza Węgrzynowskiego,
o działalności konspiracyjnej i o Jego dobrowolnym od-
daniu się w ręce gestapo wspomniano już w kilku pozy-
cjach; wymienić warto: S. Puchalski -  Partyzanci ojca
Jana, ks. S. Zygarowicz i ks. W. Jedynak -  Świadkowie
wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939 -1964, M. Kuzin
-  Życie i śmierć księdza Stanisława Węgrzynowskiego,
J. Konieczny - Długie, Zarszyn w okresie drugiej wojny
światowej. Fakty, dokumenty, relacje, wspomnienia.
Ukazały się również artykuły o nim – jeden z nich
w „Echu Zarszyna” pod zagadkowym tytułem: „Błogo-
sławiony z Zarszyna” (nr 25, jesień 2000). Czyżby sa-
mosprawdzająca się przepowiednia?

Zupełnie niedawno okazało się, że został już wsz-
częty proces beatyfikacyjny księdza Stanisława Węgrzy-
nowskiego; niemal równocześnie do parafii w Zarszy-
nie dotarła wieść o tym, iż na monachijskim cmentarzu
zwanym Gajem Pamięci została odnaleziona urna z pro-
chami księdza Stanisława Węgrzynowskiego. Tę cenną
wiadomość przekazał do parafii w Zarszynie  Grzegorz
Wróbel, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi, który prowadzi kwerendę dokumentów doty-
czącą represjonowanych i zamordowanych księży
z okresu II wojny światowej.

W swoich badaniach G. Wróbel opiera się o nie-
mieckie dokumenty otrzymane z Monachium – tam znaj-
dują się dane dotyczące więźniów: numer urny, nazwi-
sko, numer identyfikacyjny KL Dachau, miejsce uro-
dzenia i data śmierci. Historyk z Łodzi weryfikuje nie-
miecką listę ofiar z wykazem ofiar obozu w Dachau
wykonaną przez ks. Edmunda Charta w 1946 roku (na
tej liście ks. Węgrzynowski figuruje pod numerem 6615).
Studiując niemiecką dokumentację, natknął się na na-
zwisko naszego rodaka – ks. Stanisława Węgrzynow-
skiego z Posady Zarszyńskiej. Informację tę przekazał
niezwłocznie do Zarszyna.

Kustosz, badając dokumenty związane z martyro-
logią i pochówkiem polskich księży, więźniów obozu
w Dachau, podkreśla, że należy podjąć próbę sprowa-
dzenia urn z prochami do Polski (chodzi o urny z pro-
chami kapłanów z całej Polski), tym bardziej, iż w la-
tach 50. podobne urny sprowadzili Holendrzy i Francu-
zi. Takie starania rozpoczęła już łódzka Kuria.

W wywiadzie udzielonym dla katolickiego tygodni-
ka „Niedziela” (nr 44/2019)  Grzegorz Wróbel podkre-
ślił, że prochy zamordowanych kapłanów powinny być
dla nas „świętymi relikwiami”.

Dlaczego prochy ofiar w Dachau znalazły się
w Monachium?

Niektóre ofiary zbrodniczych działań hitlerowców
były skremowane, a prochy umieszczane w urnach na
cmentarzu Friedhof am Perlascher Forst w Monachium.
Urny te złożone zostały w sąsiadujących ze sobą sekto-
rach: 58, 59, 60, 61. W tym miejscu pochowano prochy
4092 ofiar różnych narodowości. Na działce pośród
drzew leżą 44 kamienne płyty, pod każdą z nich znajdu-
je się 90 dużych urn, w których pochowano mniejsze
z indywidualnymi prochami więźniów.

W sprawie sprowadzenia urny z prochami ks.
S. Węgrzynowskiego rodzina poczyniła już pewne kro-
ki: wpłynęły pisma do Kurii Metropolitalnej w Przemy-
ślu, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, do nie-
mieckiej fundacji sprawującej opiekę nad cmentarzem
„Gaj Pamięci” w Monachium, do Konsulatu General-
nego w Monachium. Wszystkie odpowiedzi dotyczące
sprowadzenia urny z prochami do Polski nie dają jedno-
znacznej odpowiedzi.

Ostanie pismo od dra Jascha Martza z Monachium
zawiera mało optymistyczną informację, mówiącą, iż
urny z prochami więźniów uległy zniszczeniu. Ale któ-
reś ocalały – tylko które? Tego w piśmie nie napisano.
Być może prochy naszego rodaka zachowały się i spro-
wadzając je do Zarszyna, wypełnimy Jego ostatnią wolę
zapisaną w testamencie. Chciał spocząć w rodzinnym
Zarszynie.

Wydaje się, iż sprawa ta nie znajdzie szybkiego
rozwiązania bez wsparcia władz, zarówno kościelnych,
jak i państwowych. Ma bowiem wymiar państwowy i hi-
storyczny, a przede wszystkim religijny, wszak chodzi
o niebawem błogosławionego z Zarszyna, naszego rodaka.

Poszukujemy również rodziny kolejnego rodaka,
Tadeusza Winiarskiego (ur. w 1912 w Zarszynie, zm.
w 1941 w Dachau), którego urna z prochami spoczywa
także na cmentarzu Friedhof am Perlascher Forst
w Monachium. Informację tę przekazał kustosz Grze-
gorz Wróbel.

M.K.
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Przed wielu laty, blisko ponad pół wieku temu gorącą
czcicielką św. Rozalii była mieszkanka Zarszyna – „Bab-
cia bez paluszka”. Była to Franciszka Florian (z d. Pie-
trzkiewicz) mieszkająca nad rzeką (obecnie ul. Lipowa),
nieopodal kościoła. Dlaczego „bez paluszka”? W czasie
wojny, podczas wybuchu granatu straciła palec u ręki.
A była to kobieta niewielkiego wzrostu – toteż nazwano
ją „Babcią bez paluszka”. Była żoną znanego ogrodnika
– Stanisława Floriana, który nosił również ciekawy przy-
domek – „Dziadek gałązka”.

Każdego roku, w dniu 4 września „Babcia bez pa-
luszka” pielgrzymowała do Wrocanki - w tym dniu odby-
wał się tam (i odbywa się nadal) odpust ku czci św. Roza-
lii. W dniu odpustu można ucałować relikwie św. Rozalii,
które do Wrocanki sprowadził proboszcz tamtejszej para-
fii jeszcze w 1861 roku. Nabożeństwa odbywają się
w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych . Piel-
grzymi wędrują również do kapliczki z figurą św. Rozalii,
która znajduje się w małym zagajniku zwanym Dębinką
i do źródełka, które wg wierzeń mieszkańców posiada
uzdrawiającą moc. Mieszkańcy wsi wierzą, że św. Roza-
lia ochroniła ich od epidemii cholery w XIX wieku, a obec-
nie święta chroni ich miejscowość od klęsk, katastrof
i epidemii. Obok kapliczki ustawiono dwie tablice, na któ-
rych opisano cuda związane z uzdrowieniami za wsta-
wiennictwem św. Rozalii. Pierwsze uzdrowienie miało
miejsce jeszcze XIX wieku, potem przyszły kolejne.
W archiwum kościoła  parafialnego znajduje się również
Księga Łask z potwierdzonymi wpisami o uzdrowieniach,
prośbach i z podziękowaniami dla św. Rozalii.

 Przy kapliczce z figurą świętej w miesiącach wiosen-
nych, letnich i jesiennych odprawiane są nabożeństwa. Do
kapliczki przybywają z modlitwą również dzieci komu-
nijne i nowożeńcy. Kapliczka św. Rozalii i źródełko przy-
ciągają coraz liczniejsze rzesze wiernych z różnych stron.

W Polsce kult Św. Rozalii zaczął się w chwili zalicze-
nia jej do grona 14 orędowników, czyli świętych, wzywa-
nych przez wiernych w trudnych sytuacjach życiowych.
Największy rozkwit kultu nastąpił w XIX wieku.

Św. Rozalia pochodziła z Sycylii, urodziła się w bo-
gatej rodzinie w XII. Swoje życie postanowiła poświęcić
Bogu. Osiadła jako pustelnica na zboczach Góry Pielgrzy-
miej niedaleko Palermo. W XVII wieku odnaleziono ciało
świętej i po przeniesieniu jej relikwii do Palermo ustała
szalejąca wówczas zaraza. W związku z tym zdarzeniem
papież Urban VIII sprowadził do Rzymu relikwie św.
Rozalii prosząc również w modlitwach o wstawiennictwo
świętej o ustąpienie zarazy w Rzymie. Tak tez się stało.
Po kanonizacji św. Rozalii jej relikwie zostały sprowa-
dzone do Krakowa i umieszczone w kościele św.
Barbary.

ŚWIĘTA ROZALIA
I „BABCIA BEZ PALUSZKA”

Skąd wziął się obraz św. Rozalii – patronki „od morowego powietrza i zaraźliwych chorób” w kościele parafialnym
w Zarszynie?

O jej wstawiennictwo i o ustąpienie epidemii modlono
się w Krakowie w 1630, 1632, 1654 i 1660 roku - zaraza,
jak podaja zapiski,  ustąpiła.

Wierna czcicielka św. Rozalii  – „Babcia bez palusz-
ka” ziściła swoje  pragnienie, aby również w Zarszynie
otaczać kultem tę świętą. Toteż zamówiła u targowickiego
artysty (o nazwisku Kozioł) obraz przedstawiający św.
Rozalię, który został umieszczony w przedsionku kościoła
parafialnego w Zarszynie. „Babcia bez paluszka” kult do
św. Rozalii przekazała swojej córce – Otylii Gibczyńskiej.

Kiedy przyszła epidemia koronawirusa, parafianki
z Zarszyna przypomniały sobie, że kościół parafialny po-
siada obraz z patronką „od zarazy”. Na ich prośbę obraz
umieszczono w centralnej części kościoła, aby wierni mo-
gli wnosić modlitwy do św. Rozalii.

M.K.

Obraz Św.Rozalii, kościół parafialny w Zarszynie
( fot. Anna Szałankiewicz)
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Piłka nożna zaistniała w Galicji w latach osiemdziesiątych XIX
wieku. Najbardziej ożywionym terenem było miasto Lwów i oko-
lice w latach, gdy teren ten należał do Polski jako „Kresy”. Początki
ożywienia młodzieży notowano już w drugiej połowie XIX wieku.
Młodzież wtedy wykazywała liczne zainteresowania sportem, gdy
w 1867 roku we Lwowie utworzono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Młodzież galicyjska podjęła działania sportowe, zawody czy
pokazy 14 grudnia 1884 roku. Zorganizowano Galicyjskie pokazy
i zawody w gry w piłkę nożną. Ośrodek lwowski wyszkolił wspa-
niałych zawodników i trenerów, jak np. późniejszy trener repre-
zentacji Polski - Kazimierz Górski. Dzięki tym działaniom sport
piłkarski istniał już w kolejnych latach po odzyskaniu Niepodle-
głości przez Polskę w 1918 roku. Na naszym terenie rosło zainte-
resowanie sportową działalnością. Sport piłkarski na Kresach,
zwłaszcza we Lwowie był silny; działała już „Pogoń” Lwów od
1904 roku, która w 1920 roku uzyskała mistrzostwo Polski i inne
sukcesy. Na polskich Kresach mieszkali młodzi liczni Polacy, od
lat interesowali się piłkarstwem i oni zadbali o reklamę sportu pił-
karskiego w nowej Polsce. W szerokiej skali wzbudzone zostały
ambicje młodzieży, wywołując nacisk na państwowe i terenowe
ogniwa władzy, które stopniowo  umożliwiały rozwój w powojen-
nej Polsce.

Przez setki lat w Jaćmierzu jako miasteczku odbywały się gło-
śne jarmarki na rynku i wydzielonej powierzchni nazwanej „targo-
wicą”. Po zaniku sławnych jarmarków przestała istnieć „targowi-
ca”. Zaczęto kopać piłkę nazywaną „szmaciakiem”. Nie było pie-
niędzy na sport, w tym i na sprzęt.

Wielu ówczesnych zapaleńców wyrównało plac targowy, za-
montowało bramki, zadbało o stroje za zarobione złotówki na zaba-
wach, naprawiano stare i dziurawe buty (robili to szewcy) i organi-
zowano mecze, często je wygrywając. Pomagało piłkarzom wielu
krewnych, przyjaciół, znajomych, ojców, dziadków czy znajomi.
Warto tym, wszystkim znanym (wielu świętej pamięci) oddać hołd.
Oddanymi dla sportu byli między innymi: Zbigniew Bąk, Stanisław
Niedźwiecki, Eugeniusz i Mieczysław Szczerbowie, Zygmunt Ochę-
duszko, pani Czytajłowa, Michał Augustyn, Anatol Augustyn, Jan
Rąpała, Henryk Kielar, Rudolf Ząbkiewicz, Stanisław Kędzior, Lu-
dwik Górka. Od 1946 roku drużyny piłkarskie posiadały już nazwy
klubowe - Ludowy Zespół Sportowy i rozpoczynały mecze wyjaz-
dowe z Haczowem, Turzym Polem, Grabownicą, Brzozowem, Ry-
manowem i innymi klubami. Jaćmierska drużyna też była zaprasza-
na z rewizytami. Na te wspólne mecze i uroczyste zabawy dojeżdża-
no  wozami konnymi.

Ta sielanka trwała około 10 lat. W latach pięćdziesiątych XX wie-
ku młodzież zatrudniana była w okolicznych zakładach pracy, dojeżdżając
pociągami tak samo jak uczniowie do szkół. Stwarzało to problemy,
gdyż nie starczało uruchamianej komunikacji autobusowej. Dostawa-
no się do szkół i do zakładów pracy na piechotę lub rowerami.

Jaćmierski LZS dorobił się „prawdziwego” stadionu na zgodą
Zarządu RSP, rezygnując z targowicy, na uzyskanym fragmencie
terenu powstałej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z początku
lat pięćdziesiątych, po parcelacji gruntów dworskich. Powstały
problemy z nauką w Sanoku oraz rozwijającym się zatrudnieniem
w zakładach pracy. LZS Jaćmierz pod koniec lat pięćdziesiątych
w Jaćmierzu przerwał działalność młodych elzetowskich działaczy.
Chociaż  warunki były o wiele lepsze, ale brakło piłkarzy i opieku-
nów ze strony starszych osób. Wzrastała ilość uczniów wraz z obo-
wiązkiem nauki w szkołach. Na „dodatek” ich ojcowie oczekiwali
na pozyskanie z radością areałów z parcelacji dworskich pól o róż-
nej wielkości gruntów, co spowodowało brak synowskich rąk do
pracy i czasu dla sportu. Synowie i reszta rodziny angażowani zo-
stali do prymitywnej „pracy na polu”. Wolniejszy czas po „szych-
cie” lub po szkole przeznaczano dotychczas dla sportu i rozrywki,
a teraz do pracy i pomocy w polu. Dziesiątki młodych i starszych
dojeżdżało  do pracy rowerami lub  na piechotę zmierzało do

DROGA DO  POSIADANIA  STADIONU
W JAĆMIERZU I POSADZIE JAĆMIERSKIEJ

Zarszyna do pociągów i najwięcej do Sanoka. Nieco później wy-
mieniono rowery na sławne motocykle „WFM’”.

Młodzież mieszkająca na Przedmieściu miała za daleko pod
„dwór” na dochodzenie na mecze. Mieszkańcy Przedmieścia otrzy-
mali nowy Dom Ludowy z odzysku materiału budowlanego z czę-
ściowej rozbiórki dworu i innych domów. Powstała szansa na po-
siadanie swojego stadionu. Można tam było organizować zabawy
i mecze piłkarskie. Był to mały placyk, zarazem pastwisko krów,
czego nie udało się młodym chętnym zrealizować na stałe. Cza-
sem organizowano tam „kopanie w kilku piłki”, festyny, zabawy
i spotkania. Istniało rezerwowe miejsce na „Stefanówce”, w trze-
cim parku byłego właściciela - syna Grotowskich o imieniu Ste-
fan. Organizowano jednak rzadko festyny i zabawy; sport się tam
nie przyjął.

Środowisko, Jaćmierz z Przedmieściem i Posada Jaćmierska
miało już stadion wspólny na Posadzie Jaćmierskiej, zwanej do
niedawna „Górną”. Decydowała znaczna i niemal skrajna odle-
głość do stadionu około kilku kilometrów jako trudność dla kibi-
ców, zwłaszcza starszych. Część majątku podworskiego przejęła
gmina z parcelacji dworskich dóbr. Były to zachowane stodoły,
stajnie, mieszkania, stawy, ogród, park i inne walory, zaniedbane
przez dzierżawcę. Był to obszar syna Zygmunta Grotowskiego,
rotmistrza, zmarłego we Lwowie. Należy przypomnieć, że jego
szczątki spoczywają na pobliskim wzgórzu naprzeciwko cmenta-
rza w Bażanówce. Planowany teren na stadion był miejscem prze-
stronnym, idealnym na boisko sportowe, zasadzone wysokie drze-
wa, okoliczne stawy.

Za zgodą terenowych władz urządzono w końcu stadion do
gry w piłkę i zorganizowano zespół LZS i drużynę. Prowadzono
mecze z sąsiednimi drużynami przez długi czas. Działalność spor-
towa stopniowo zanikała. Organizowano tam  festyny i zabawy.
Gmina zaniedbała stan przejętych obiektów po przejęciu po wła-
ścicielach. Uległy głębokiej dewastacji. Spowodowało to, iż całe
Chmurówki (nazwa od dawnych lat, groźnych chmur i powodzi),
własność gminy Zarszyn i wsi Posady Jaćmierskiej, zostały zaku-
pione przez prywatnego nabywcę. Aktualny właściciel nie wyraził
zgody na kontynuowanie sportowej działalności. Tak się skończy-
ła długa, aktywna działalność sportowa na Posadzie Jaćmierskiej.

Burzliwa historia jaćmierskich stadionów wkrótce się zamie-
niła w piękny stadion przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Jaćmierzu. Pozbycie się części areału Posady Jaćmier-
skiej przez gminę Zarszyn zwana Chmurówkami zobligowało mło-
dzież, starszych i władze wioski oraz gminy, w tym sympatyków
sportu piłkarskiego do poszukiwania nowego miejsca na stadion.
Różne były sugestie, w tym najlepsza, obok obecnej szkoły. Szko-
ła Podstawowa w Jaćmierzu z 1899 roku posiadała przyznane dział-
ki rolne dla nauczycieli, jako należny ekwiwalent od 1899 roku,
od roku oddania do nauki nowej Szkoły Podstawowej. Nauczycie-
le nowej szkoły wybudowanej w 1971 roku korzystali z tych dzia-
łek przez wiele lat. Gdy zainteresowanie działkami przez nauczy-
cieli zanikło, Gmina Zarszyn podjęła uchwałę przeznaczenia tego
areału na stadion. Na koszt gminy przeprowadzono niwelację dział-
ki. Postawiono bramki sportowe, oczyszczono teren, wykoszono
trawę, oznakowano powierzchnię stadionu, który został przygoto-
wany do meczy i zabaw. Staraniem niektórych mieszkańców Jać-
mierza adaptowano używany obiekt z zadaszeniem dla sportow-
ców. Od kilku lat odbywają się obok Szkoły Podstawowej mecze
piłkarskie, a w sezonie brzmi echem radości kibiców. Szkoła „ożyła
głosem” sportu, młodzieży i starszych sympatyków. Są to działa-
nia z korzyścią dla całej miejscowości, szkoły i okolic. Przy spo-
łecznej zgodzie szkoła stała się Zespołem Nauki i Sportu, w swo-
jej działalności dba o wiedzę i o sprawność uczniów na sali gim-
nastycznej, na placu zabaw dla „maluchów” i na placu do nauki
jazdy na rowerach oraz na pięknym stadionie piłkarskim.

Ryszard  Stączek
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Henryk Trygar ukończył szkołę powszechną w Zarszynie w 1948 roku
(urodził się w 1934 roku w Ladzinie). Miał czworo rodzeństwa: Jana (mąż
p. Krystyny Trygar), Stanisławę, Jadwigę i Józefa (mąż p. J. Trygar). Naukę
kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, a następnie studio-
wał  geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod skrzydłami
świetnych naukowców, np. prof. S. Alexandrowicza, prof. A. Radomskiego.
Ukończył specjalność: geologię i kartografię geologii podstawowej. Koledzy
nazywali Henryka po prostu „Mały” – zapewne z racji niewielkiego wzro-
stu. Wraz  z grupą studentów uczestniczył w wielu praktykach studenckich,
np. w Krościenku nad Dunajcem, w Dubiu koło Krzeszowic. Studenci lubili
rozegrać mecz piłki nożnej a po nim napić się piwa (tak wspominał przyja-
ciel Henryka z lat studenckich).

Do bliskich kolegów Henryka należeli: J. Jasionowicz, J. Małek, J. Jam-
rozek. Lata pobytu w Krakowie i mieszkania w akademikach były okresem
bardzo trudnym dla studentów. Niejednokrotnie doskwierał nam głód, ale
dzięki solidarności, pomagaliśmy sobie, często dzieląc się ostatnią kromką
chleba – tak wspominał  przyjaciel Henryka z lat studenckich. Henryk cie-
szył się poważaniem i zaufaniem, powierzono funkcję przedstawiciela stu-
dentów do Komisji Spraw Socjalnych na Wydziale Geologiczno-Poszuki-
wawczym. Koledzy mówili o nim, że był człowiekiem rozsądnym i takim, na
którego można było zawsze liczyć. Przez całe swoje życie zawodowe Hen-
ryk Trygar związany był z polskim górnictwem naftowym i Geofizyką-Kra-
ków. Zajmował się danymi sejsmicznymi pochodzącymi z przedgórza Kar-
packiego.

Był inicjatorem i współautorem projektu wiercenia poszukiwawczego
Biszcza. Wspólnie z dyrektorem Geonafty z Jasła po raz pierwszy w historii
polskiego górnictwa naftowego, wyznaczyli lokalizacje wiercenia poszuki-
wawczego Bieszcza-1. Odkrycia złóż gazu ziemnego na podgórzu Karpat są
zasługą Henryka Trygara i jego współpracowników z Geonafty z Jasła. Hen-
ryk Trygar współpracował również z Krakowskim Przedsiębiorstwem Geo-
nafty, katedrą geofizyki AGH. Brał udział w licznych sympozjach nauko-
wych na których wygłaszał referaty. Wśród fachowców uważany był za wy-
sokiej klasy specjalistę.

Przez lata pracy zawodowej pełnił zawsze wysokie stanowiska: specja-
lista-interpretator grupy sejsmicznej, kierownik Grupy Sejsmicznej, kierow-
nik Działu Geologii, główny geolog, kierownik Działu Głównego Geologia.
Jako wybitny specjalista brał udział w poszukiwaniach złóż węglowodorów
w północnej Algierii. Za osiągnięcia zawodowe otrzymał wiele wyróżnień
i odznaczeń. Współpracownicy darzyli go sympatią i przyjaźnią.

Henryk i Alina Trygarowie ze znajomą (zdjęcie ze zb. prywatnych)

HENRYK TRYGAR (1934-2019)

Prywatnie: od 1958 roku był mężem za-
rszynianki, Aliny Łożańskiej, córki Ireny,
która w 1942 roku została rozstrzelana przez
Niemców. Przeżyli ze sobą około 60 lat
w zgodzie oraz we wzajemnym szacunku.
Było to małżeństwo wzorowe i bardzo reli-
gijne. Polska była dla nich świętością. Spę-
dziliśmy (z żoną) wiele wspaniałych chwil,
wspólnie świętując imieniny, urodziny oraz
wiele innych okazji – tak napisał o nim przy-
jaciel z lat studenckich.

Henryk Trygar zmarł 19 stycznia 2019
roku w wyniku długiej choroby. Pochowany
został na cmentarzu w Borku Fałęckim przy
ul. Zawiłej w Krakowie. Żegnało go wielu
przyjaciół.

na podst. materiałów:
Biuletyn AGH, 2019 nr 140-142

                                                                                             Redakcja
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Pisanie do gazety jest w pewnym sensie ryzykowne – au-
tor bowiem musi trafić w oczekiwania czytelników proponu-
jąc im temat odpowiadający ich zainteresowaniom, potrafiący
budzić emocje i pobudzać do myślenia, zarazem będąc szcze-
rym w swoim przekazie i również zainteresowanym tym, co
pisze, a przy tym unikać osobistości przekazu.

Dostęp do informacji na tematy bieżące jest obecnie tak
łatwy i powszechny, że spełnienie powyższych wymogów staje
się coraz trudniejsze. Nie jest sztuką przedstawienie znanych
już wszystkim faktów i wydarzeń, chyba że w świetle alterna-
tywnym, w oparciu o odmienne informacje i analizy – lecz
w jaki sposób zapewnić rzetelność zdobytych pośrednio danych,
którym po prostu trzeba zaufać i uwierzyć w ich prawdziwość.
Tym głównie jest podyktowana koncepcja tej gazety zawierającej
głównie treści zweryfikowane czasem, odnoszące się przeważnie
do historii, ewentualnie do bieżących wydarzeń lokalnych, w któ-
rych większość z nas uczestniczy i szuka potwierdzenia swojego
udziału w życiu swojego środowiska, społeczności.

Niemniej każdy z nas ma też swoje odmienne zaintereso-
wania i własny dostęp do informacji niekoniecznie powszech-
nych, a którymi chętnie podzieliłby się z innymi uznając je za
wartościowe i pożyteczne. Z tego powodu z pozycji medycznej
osobiście poruszałem na łamach „Głosu” rozmaite wątki zdro-
wotne sugerując pewne zasady i sposoby postępowania jak rów-
nież przedstawiając dane specjalistyczne pozyskane ze źródeł
niekoniecznie dostępnych dla ogółu.

Gdy ten numer znajdzie się w rękach Czytelników, mam
nadzieję, że za nami będzie już nieprawdopodobnie emocjo-
nujący i niebezpieczny temat epidemii koronawirusa, którym
cały świat żyje w chwili pisania tych słów. Wierzę w dobre
intencje osób i instytucji odpowiedzialnych za jak najszybsze
pokonanie problemu oraz w zdrowy rozsądek nas wszystkich,
co pomoże zapomnieć o tym groźnym problemie (wieczna pa-
mięć ofiarom). W tym kontekście chciałbym nawiązać do nie-
pokojącego zjawiska rezygnacji ze szczepień przeciw choro-
bom zakaźnym napędzanego przez ruchy antyszczepionkowe
(do szczepień już kiedyś na stronach „GZ” zachęcałem), efek-
tem czego jest wzrost liczby odmówienia szczepień ochron-
nych na przestrzeni ostatnich lat (w Polsce liczba ta sukcesyw-
nie rośnie z 3,4 tys. w 2010 roku, przez 16,6 tys. w 2015, 30
tys. w 2017 i prawie 46 tys. w 2019 !).

Świat nauki nie próżnuje stale odkrywając nowe informa-
cje i dostarczając nam coraz więcej wiedzy, a ponieważ zdro-
wie jest wartością uniwersalną i pożądaną przez wszystkich,
mam nadzieję, że poniżej przedstawione ciekawostki (przy-
znać trzeba, że głównie ostrzegawcze) medyczno-naukowe
wzbudzą u Czytelników odpowiednie refleksję.

W czasopiśmie „Gut” opublikowano badania dotyczące
wpływu doustnego przyjmowania antybiotyków na ryzyko za-
chorowania na raka jelita grubego, w których wykazano, że
nawet minimalna ilość przyjmowanego antybiotyku wiąże się
ze zwiększeniem ryzyka zachorowania, a zatem słusznym
wydaje się apel o stosowanie antybiotyków tylko w przypad-
kach uzasadnionych.

ZWYKŁE WĄTPLIWOŚI
Tworząc ten periodyk, redakcja miała ambitne zamiary kreowania pisma rozpoznawalnego, o wyrazistej

twarzy i zawartości, zaspokajającego Czytelników stałymi rubrykami, co w pewnym stopniu próbowano realizo-
wać, lecz fakt, iż autorami w nim są amatorzy zazwyczaj posiadający szereg mniej lub bardziej pilnych obowiąz-
ków plany te okrutnie weryfikuje. Ubolewać możemy nad niechęcią potencjalnych nowych autorów do współpra-
cy, mając nadzieję, że nie brak dochodowości zniechęca ich do zamieszczania na łamach gazety swoich obserwacji
i przemyśleń czy też relacji z życia środowiska.

Według raportu
OECD, ponad 90 mln lu-
dzi z krajów tzw. rozwinię-
tych umrze przedwcześnie
w ciągu najbliższych 30 lat
z powodu chorób związa-
nych z otyłością, a oczekiwana długość życia w tym czasie
zmniejszy się o 3 lata (obecnie prawie 60 % osób z państw
OECD ma nadwagę, a jedna czwarta z nich jest otyła). Szacu-
je się, że obecnie połowa ludzi niezdrowo się odżywia, 40 %
czasu w ciągu dnia spędzamy siedząc, co trzecia osoba nie
podejmuje zalecanej aktywności fizycznej, a około 40 % spo-
żywa zbyt małą ilość warzyw i owoców. Przy takim trendzie
można oczekiwać, że otyłość w następnych 30 latach będzie
przyczyna 60 % nowych przypadków cukrzycy 18 % chorób
sercowo-naczyniowych 11 % otępienia i 8 % nowotworów.

Z kolei z ponad 8-letniego badania obserwacyjnego opu-
blikowanego w „international Journal of Cancer” wynika, że
regularne stosowanie farb do włosów i kosmetyków prostują-
cych włosy znacząco podnosi ryzyko zachorowania na raka
piersi (odpowiednio o 7 i 18 % dla wspomnianych grup ko-
smetyków – dla białych kobiet).

Wracając do kwestii odżywiania warto zwrócić uwagę na
inne badania dowodzące iż spożywanie ultraprzetworzonego
jedzenia (czyli poddanego przed sprzedażą smażeniu, suszeniu,
pasteryzacji, z dodaniem m.in. hydrolizowanego białka, skrobi
modyfikowanej, barwników, spulchniaczy itp.) znacząco zwięk-
sza ryzyko zachorowania na cukrzyce typu 2 (czyli insulinonie-
zależną) – dla każdego 10-procentowego wzrostu spożycia ta-
kich produktów wskaźnik ryzyka cukrzycowego wzrasta o 15
%. Wcześniej wiadomo było, że produkty te zwiększają również
ryzyko nowotworów, chorób układu krążenia, depresji.

Fakt utrudniania zasypiania i zaburzania rytmu dobowe-
go przez światło ekranów laptopów, smartfonów itp. jest już
znany. Jak się okazuje, zagrożenie jest poważniejsze, co stwier-
dzili badacze z Oregonu, opisując w badaniu zjawisko przy-
spieszania procesu starzenia się, uszkadzania oczu i niszcze-
nia komórek nerwowych przez fale niebieskie, wobec czego
zasadnym wydaje się być apel o spędzanie jak najkrótszego
czasu przed komputerem czy smartfonem oraz stosowanie od-
powiednich filtrów światła niebieskiego.

I na koniec cos z „naszego podwórka”. Grupa naukowców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Szwe-
da rozpoczyna badania na licznej grupie 10-13-latków w celu
dokładnego określenia mechanizmów i konsekwencji wpływu
na rozwój psychiczny dzieci smogu stanowiącego coraz po-
ważniejszy problem w naszym środowisku, zwłaszcza w ostat-
nich latach. Pretekstem do tych badań stała się obserwacja
wzrostu zaburzeń zachowania, koncentracji a nawet autyzmu
wśród dzieci - sugerujących zatrzymanie dojrzewania połączeń
mózgowych nie wykluczając obumierania pewnych części
mózgu. Wyniki tych badan poznamy za kilka lat ale już musi-
my zastanawiać się coraz poważniej nad ochroną środowiska
i warunków, w których żyjemy…                                   A.K.
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A wtedy był maj. Siedziały-
śmy na poboczu drogi z nogami
w przydrożnym rowie naprzeciw
kapliczki, która stała po drugiej
stronie. Kapliczka stała daleko
od zabudowań wsi rozciągniętej
wzdłuż potoka. Otoczona zale-
sionymi wzgórzami była cicha
i chyba tylko urzędnicy z gminy
o niej pamiętali. Żeśmy się przy
tej kapliczce spotkały zrządził
przypadek.  Pamiętam jak stanę-
łam przy niej, a ona nawet nie
zwróciła na mnie uwagi. Śpiewa-
ła wtedy akurat o łąkach umajo-
nych. Dopiero jak usłyszała drugi
głos, które owe łąki zaczął również
chwalić posunęła się na poboczu, jak
na ławce i gestem zaprosiła żebym
usiadła. Pani Maria przyjechała z no-
wej ojczyzny po to, aby odnaleźć czas
swojej młodości, który powinien
gdzieś tu być. Wyobrażała sobie, jak
potem mówiła, że ta młodość nie może
być tylko wspomnieniem. Chodziła
w różne miejsca i szukała… a ja szu-
kałam miejsca gdzie bym mogła od-
począć w wielkim mieście – widzisz
ten - zwróciła się Maria do mnie - pod
lasem kawałek pola? Tam mieliśmy
zagon. Razem z rodzicami nosiliśmy
w koszach gnój, żeby potem posadzić
tam ziemniaki albo posiać żyto. Moja
młodość… najważniejsza była wtedy
robota. I nikogo nie kłuło w oczy to,
że ty nie umiesz pisać ani czytać – zaś
śpiewać, a śpiewali wtedy wszyscy,
uczyliśmy się od starszych. Nie raz,
nie dwa, jak było już ciepło wieczora-
mi siadaliśmy przed chałupą na po-
gródce i było śpiewanie. Czasem są-
siedzi też przychodzili. A echo odda-
wało nam to coś my mu dali. Wiesz
jak było wtedy fajnie? Ja lubiłam
i umiałam śpiewać. Te nasze piosenki
tyle szczęścia mi dają, ile same go
mają w swej treści i melodii. Mam taki
zeszyt, w którym ale, ale po polsku,
zapisałam sobie moje nutki. Moje
dzieci nie umieją mówić po naszemu
to i do tego zeszytu nie zaglądają.
A mój dziadek zawsze mówił: wpierw

GDZIE MOJA MŁODOŚĆ, MŁODOŚĆ, MŁODOŚĆ….

tam. Pamiętam i u nas po
wojnie się dużo zmieniło.
Ale tak musiało być. Gnali
ludzi żeby uczyli się pisać
i czytać, potem opowiadano
o takim dziadku, który na-
rzekał że od trzymania
ołówka ręka go boli. Mó-
wiono mu, że ołówek od sie-
kiery jest lżejszy, a dziadek
niezmiennie odpowiadał, że
on siekierą już umie robić
a robota z ołówkiem jest mu
niepotrzebna. A zmiany szły.
Rówieśnicy moi poszli do

miast uczyć się dalej a mnie rodzice
pozostawili przy sobie. Kiedy zdałam
sobie sprawę z tego, że życie wysunę-
ło mnie na czoło mojej rodziny, wtedy
odeszła ode mnie moja młodość. Ro-
dzice myśleli, że swatając mnie za
granicę „szykują mi” lepsze życie.
Miało ono mi wynagrodzić moje lata
bez szkoły. I w perkalikowej sukience
z małą walizką popłynęłam Batorym
na spotkanie z cudownym życiem.
Tam założyłam rodzinę, urodziłam
6 dzieci ale pracy nie mogłam podjąć
bo nie umiałam jeszcze ani pisać ani
czytać po angielsku, i kiedy zmarł mój
mąż, najstarsi synowie przejęli rolę
przewodników w nowej dla mnie rze-
czywistości. I wtedy po raz drugi zro-
zumiałam moich rodziców – kiedyś
w niedzielę po mszy podszedł do nas
nasz ksiądz i coś mówił do mnie życz-
liwie się uśmiechając. Mój najstarszy
widząc, że ja go nie rozumiem, zaczął
mi tłumaczyć. Ksiądz w imieniu swo-
im i parafian proponował nam pomoc.
Parafia dużo nam pomogła dając nam
przyodziewek i żywność. Ludzie
z parafii pomogli mi znaleźć pracę
i dzięki temu mam pełną emeryturę
i chociaż sama mieszkam, to wcale nie
czuję się samotną. Byłoby mi lżej tam
żyć, gdyby dzieci chciały nauczyć się
polskiego.

Kiedy sobie śpiewam wtedy widzę
moje pola. Widzę lipy, które rosły przy
tej kapliczce. Widzę i słyszę wszyst-
ko to, co ostało się w mej pamięci. Nie

Beztroska aż po horyzont. Czasem pojawiają się jakieś przeszkody, ale wtedy nie jesteś sam. Zawsze ktoś
pomoże. I chyba w tym okresie rodzi się też pojęcie „szczęśliwej młodości” i ten obraz trwa w naszych wspomnie-
niach aż do końca…

śpiewaj duszą a potem głosem.  Tamte
dni… wszystkich tych dni nie pamię-
tam, tylko niektóre wryły mi się w pa-
mięć. O, taki jeden. Bardzo ładny sło-
neczny dzień. I idziemy z moim młod-
szym bratem na ryby do potoku co pły-
nie w tamtych krzakach. Dawniej lu-
dzie przyjeżdżali przez niego i wtedy
bród był szeroki i płytki i kamienisty.
Czasem gdzieś pomiędzy kamieniami
okazywała się gdzieś mała rybka.
W czasie polowania na taką rybę brat
mój wpadł do głębszej wody i szczę-
ście, że przechodziła na ten czas babka
z sąsiedztwa. To ona nas zabrała z tego
polowania i zaprowadziła do chałupy.
Nim rodzice wrócili z pola to myśmy
już wyschli.

Zimą wieczory były długie to i opo-
wiadań było dużo. Opowiadano też
i o tej kapliczce. Mój pradziadek ją po-
stawił prosząc Matkę Bożą o to by mu
zwróciła syna z tej Ameryki. Była w tej
kapliczce figurka Matki Bożej wystru-
gana przez pradziadka. Dopóki ludzie
czuli bojaźń Bożą to tej figurki nikt nie
ruszał. Nawet jak robili tę drogę przez
nasze pole, to kapliczkę ostawili w po-
koju. I figurka jeszcze była. Przez dwie
wojny się ostała. Potem ci z samocho-
dów ją ukradli.  Ale ja ją widzę jak stoi
z rozłożonymi rękami gotowa mnie
obronić – dużo pamiętam z tych opo-
wiadań, tylko powtórzyć nie mam
komu. Tam u nas życie inne jest. Wy-
daje mi się, że bardzo ubogie. Młodzi
starszych nie uważają tak jak ja pamię-
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Po przekroczeniu bramy na pose-
sję Piotra Staruchowicza, wchodzimy
w inny świat. Otaczają nas monumen-
talne rzeźby i płaskorzeźby: anioły
oparte o stertę drewna, kapliczki, wi-
zerunki świętych, piastowskich wo-
jów, bohaterów narodowych. Tuż za
bramą stoi potężny pień wierzby,
z którego Artysta wyczarował dłutem
kilka symbolicznych postaci. Jest tam
wizerunek kobiety - bogini urodzaju
z koszem jabłek, orzeł, niedźwiedź
trzymający beczkę i czterech piastow-
skich wojów. Wszystko splata się
i prowokuje, by po kilkakroć obcho-
dzić leciwy pień doszukując się kolej-
nych elementów rzeźby. Pięknie
wkomponowane w otoczenie pilnują
sterty drewna monumentalne anioły.
Smukłe, ze skrzydłami uniesionymi
wysoko ku górze, z wkomponowany-
mi w ich postacie symbolami – chrze-
ścijańskimi, baśniowymi, z herbami –
prowokują do poszukiwań znaczenia
tej symboliki.

Każda z rzeźb wykonana została
z jednego kawałka drewna. Najczę-
ściej są to grube deski ofiarowane
Artyście przez zaprzyjaźnionych sto-
larzy i sąsiadów, lub kupowane
z myślą o kolejnych pracach. Z takich

„GALERIA RZEŹBY NIEPROFESJONALNEJ”
     Ulica Wiejska w Zarszynie kryje sporą niespodziankę. Kiedy przejedziemy niemal do jej końca, dostrzeże-

my bajkowy świat stworzony przez pasjonata, lokalnego rzeźbiarza – amatora.

ogromnych desek powstał cykl płasko-
rzeźb połączonych w wielościan
i przykryty wspólnym, drewnianym
daszkiem. Przedstawiają one postacie
z historii Polski: Mieszka I, Bolesła-
wa Chrobrego, Kazimierza Wielkie-
go, Władysława Jagiełłę, Jana III So-
bieskiego, Józefa Piłsudskiego, Jana
Pawła II. Dobór nie jest przypadko-
wy, bo Piotr Staruchowicz to pasjo-
nat historii Polski i każda z wyrzeź-
bionych postaci jest według Niego
wyjątkowa, zasługuje na pamięć i sza-
cunek.

Gdzie powstawały tak duże rzeź-
by? Przede wszystkim na podwórku,
bo pracownia Piotra Staruchowicza
jest niewielka i tu Artysta tworzy
mniejsze prace. Dłutka, proste noży-
ki to podstawowe narzędzia zarszyń-
skiego rzeźbiarza. Wyczarowuje nimi
postacie ludzkie, zwierzęta /każde
dziecko zachwyciłby mały konik!/, ale
najwięcej jest aniołów. A każdy inny.
Niektóre małe, które powstały z ka-
wałka drewna uratowanego przed spa-
leniem w piecu. Gospodarz zobaczył
w nim coś fascynującego – kształt,
otwór po sęku, faliste słoje i to już sta-
ło się inspiracją do stworzenia kolej-
nej rzeźby. Inne większe, wyrzeźbio-

ne z odpadów tartacznych, albo mo-
numentalne, które stoją koło domu, bo
nie mieszczą się w pracowni, ani
w domowej galerii.

Piotr Staruchowacz rzeźbi w każ-
dym niemal gatunku drewna. Rzeźba
Chrystusa powstała ze śliwki, wiele
aniołów z buka, ale są też prace wy-
konane z orzecha, lipy, wierzby, a na-
wet z huby.

pamiętam już wyraźnie twarzy chło-
paka, który odprowadzał mnie do
domu po zakończeniu majówki. By-
łam wtedy taka szczęśliwa.

Teraz poszłam do naszego potoka,
tam gdzie z bratem łapaliśmy ryby.
Zmienił się. Przedtem taki leniwy, roz-
szemrany, teraz gdzieś się spieszy
i przewrócił by człowieka. Byłam też
na tej górze, tej górze mojej piosenki.
Szukałam tam jaworów i wiśni, ale nie
ma tam jaworów ani wiśni ani kozaka
i dziewczyny też nie ma. Pojutrze wy-
latuję z Warszawy do dzieci. Chce
jeszcze przed tym napić się zimnego
kwaśnego mleka, zjeść ziemniaków
zasmażanych na wędzonce, popić je
maślanką. Chcę też zjeść kromkę chle-

ba z masłem i napić się mleka ze skop-
ka. Te „burgery i komputery” przyla-
zły też i do was. A przyjdą jeszcze  inne
nasze obyczaje. My tam czytamy ta-
kie przepowiednie, o jakich moi dziad-
kowie mówili. I wszystko się spraw-
dza. Pani Maria przez chwilę patrzy-
ła na mnie, potem wstała, podała mi
rękę na pożegnanie. I tak żeśmy się
rozstały bez przekazywania sobie ad-
resów i numerów telefonów.  Jej opo-
wiadania, czasem chaotyczne ale były
ujmujące w swej prostocie. Nie dokoń-
czyła opowiadania o tym jak psy obro-
niły ją i jej brata przed dużym kotem.
Nie opowiedziała dlaczego pozostawi-
ła swojego chłopaka zamieniając swo-
je życie w ciągłą rozterkę.

Postanowiłam, że zrezygnuję z mo-
jego midasowania. Mam teraz ogród,
w którym raz tylko koszę trawę jak
przekwitną w nim kwiaty. Nie znam
ich wszystkich po imieniu, ale jest mi
z nimi dobrze. To co miała w mieście
mam i tutaj. Tam nie miałam pod
oknem ogrodu. Moja chata jak u pana
Ficowskiego wieczorami stęka ze swej
starości, a może stare chaty tak ga-
dają z ludźmi – dużo by mi się jeszcze
uczyć. A moje wnuki nie chcą się
uczyć angielskiego wolą bawić się
z  moimi psami w polowaniu na duże-
go kota. Tak jest w wakacje. Po wa-
kacjach wieczorami też czekam na te-
lefon od tych, których z mężem my-
śmy wychowali.

   Stanisław Smolik Bażnówka
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A zaczęło się to wszystko w dzieciństwie od lepienia figurek z gliny,
 a potem powstawały rzeźby w drewnie. Nikt z rodziny nie przejawiał ta-
kich zdolności, chociaż – jak podkreśla Pan Piotr – dziadek był zdolnym
kowalem. Przez całe lata Artysta doskonalił swój warsztat, kupował dłut-
ka, szukał indywidualnego stylu. Był kolejarzem i każdą wolną chwilę po-
święcał swojej pasji.

Powstawały duże rzeźby, a o talencie Piotra Staruchowicza było coraz
głośniej w regionie. W 2013 roku na prośbę Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Odrzechowa wykonał dwie rzeźby zbójników i armatę dla
Odrzechowej. Stoją teraz w centrum wsi i przypominają legendę z począt-
ków XVII wieku według której odrzechowscy zbójnicy ukradli armatę sta-
roście sanockiemu.  Potem, w 2015 roku Jan Stachyrak, emerytowany le-
śnik i rzeźbiarz, zaprosił Piotra Staruchowicza na plener rzeźbiarski do
Korczyny. Czekały tam na nich dwu-trzy metrowe osikowe kloce, z któ-
rych lokalni rzeźbiarze stworzyli wizerunki Aleksandra Fredry, wojaka
Szwejka, Papkina,  wynalazcy Jana Szczepanika, pochodzącego z Kor-
czyny poety Jana Zycha oraz hetmana Mikołaja Kamienieckiego, właści-
ciela zamku Kamieniec. Tę ostatnią postać wyrzeźbił Piotr Staruchowicz,
a Jego pracę można podziwiać na korczyńskim Rynku.

 W 2016 roku naszego Artystę zaproszono na polsko – słowacki plener
w Dukli. Kilkudniowa praca zaowocowała powstaniem wielu prac malar-
skich i rzeźb, które łączył temat:  „Słowiańscy bliźniacy – mozaika trady-
cji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej”. Postacie
Janosika, Anioła, Pastuszka, oraz Jana Jordana  zdobią teraz dukielski
Rynek. A wśród nich jest Muzykant – kontrabasista, którego autorem jest
Piotr Staruchowicz.

A gdzie jeszcze można zobaczyć prace rzeźbiarza z Zarszyna? Są
w Krościenku Wyżnym, gdzie odbył się kolejny plener /w 2019 roku/, je-
den z Aniołów jest w Stanach Zjednoczonych, inne rzeźby znalazły na-
bywców z Mielca, Jaćmierza, Wydrnej, Dydni. W kaplicy przycmentarnej
w Zarszynie jest figura Chrystusa Ukrzyżowanego. Można też podziwiać
prace Pana Piotra w wielu galeriach i podczas imprez regionalnych.

Udział w plenerach rzeźbiarskich w towarzystwie profesjonalnych twór-
ców to powód do dumy. Każde takie zaproszenie nobilituje Artystę, ale
i pozwala na doskonalenie warsztatu pracy. Życzliwość, z jaką się tam
spotyka, dobre rady, długie rozmowy o powstawaniu rzeźby  są inspiracją
do tworzenia kolejnych dzieł. Piotr Staruchowicz w 2016 roku otrzymał
również wyróżnienie na XIII Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Anto-
niego Rząsy, którego organizatorem był Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie.

 „Ta pasja to dar od Boga” - tak o rzeźbiarstwie mówi Jan Stachyrak,
przyjaciel zarszyńskiego twórcy, emerytowany leśnik i podobnie jak Piotr
Staruchowicz, rzeźbiarz – amator. I tak też to ocenia Pan Piotr. Każde
Jego dzieło odsłania wrażliwość twórcy, zainteresowania i cierpliwość przy
tworzeniu kolejnych prac. Warto przy okazji wędrówek po regionie zatrzy-
mać się przy rzeźbach Piotra Staruchowicza w Odrzechowej, Dukli, czy
Korczynie, ale na pewno najciekawszą przygodą będzie odwiedzenie Jego
pracowni i podwórka, gdzie czekają piastowscy woje, bohaterowie, królo-
wie  i anioły ze wzniesionym radośnie skrzydłami.

To koniecznie trzeba zobaczyć!
L.Z.
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Może nie powinienem
uciekać przed Tobą
gdzie zamyślony szatan
smutno głowę zwiesza
gdzie koniec świata
w kolejny przejdzie początek
szukać diamentów
daremnie w popiele
i kaca leczyć
co niedziele
zarżnąć na ołtarzu baranka
dłońmi gładkolicych kapłanów
co perły rzucają
lekkomyślnie
przed wiecznie głodne świnie
Ty tylko chcesz
bym czyjeś nogi umył
w okolicy najbrudniejsze
i z dłoni kamień wypuścił
gdzie jego miejsce wśród kamieni
pierwszy
bo nie jestem bez winy
i serce miał gołębie

Przypowieść

Jak mały piesek
za panem wyje
gdy sam
i do pana tęskni
i ja bezgłośnie
gdy próbuję liczyć
co roztrwoniłem
 tak stanąłem z niczym
czy On mnie pozna
i zawoła

pies był jak pies
wierny
nawet gdy dostawał w skórę
zawsze słusznie

czy mi się zdarzało
tak być człowiekiem
gdy dzień próby
od innych nie różnił
się niczym
tak podstępnie
może tylko
łatwiej było uciec

nawet pies wstydzi się
później
chociaż taki głupi

Przedwiosennie

Żeby znowu była wiosna
i zmartwychwstały pierwiosnki,
kaczeńce, przebiśniegi,
niewinne stokrotki
i fiołki
nierozsądne
co pachną tak zaskakująco
że za każdym razem się dziwię

żeby wróciły bociany
z zamorskiej poniewierki
i jaskółki
co z takim pośpiechem
że czasem za szybko

żeby żaby kumkały
susły ze snu wstały
na łące pszczoły
pasły się na kwiatach
zanim krowy zadepczą
i żeby ktoś wreszcie
do cholery
utopił przeklętą Marzannę

Wojciech Podkulski
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O dziewczynce z porażeniem
mózgowym

Może nawet bywa szczęśliwa
nie inaczej niż my
chociaż nie mówi nikomu
nic
tylko się kiwa
a z ust ślina
to nie ważne
tylko dotyk rąk ciepłych
się liczy
i w oczach błysk
gdy na mamę patrzy
bo mama wie najlepiej
że tak naprawdę
nie różni się niczym
że i do niej
Bóg jest podobny
nawet bardziej
niż się wydaje
że kocha
od razu widać
i wcale nie inaczej
tylko zwyczajnie
całym sercem
i z wszystkich sił

Lirycznie

Byłaś
pośród cieni
iskra światła żywa
do ust mi przywarłaś
jak czekoladka
rozmazana na wargach
tą chwilą byłaś
gdy pociąg pędzi
i nie chcemy go już zatrzymać
radością
gdy wody kryształ
strzała nurka
na wylot przeszywa
rozpaczą
co niczego nie zmienia
gdy na tarczach zegarów
nasze rozstania zaznaczyłaś
i tym smutkiem
przyklejonym kroplą łzy
do rzęsy
co w pamięci myszkuje
za szczęściem
co się tylko na chwilę schowało
a nie wróci już więcej


