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Dobrze byłoby wiedzieć, jak wyglądał obraz epide-
mii przed 150-200 laty w naszych miejscowościach, czy
w naszych rodzinach. Dokładne odtworzenie rodzaju cho-
roby, jej przebiegu, liczby ofiar, jest  rzeczą prawie nie-
możliwą z uwagi na brak lub niekompletność zapisków.
Ograniczę się zatem do informacji ogólnych oraz kilku
przykładów konkretnych – sąsiedzkich lub rodzinnych.

Zacznę od roku 1789, w którym na naszym terenie
panowała jakaś choroba zakaźna, być może  tyfus. Bar-
dzo dużo ludzi umierało, ale w księgach nie zostało zapi-
sane, co to była za choroba.

Przytoczę dane o rodzinie Hołodnych mieszkających
pod nr 42 w Długiem na Granicy – później to miejsce sta-
ło się gniazdem Bieleni, gdzie obecnie mieszkam. Była to
rodzina wyznania grecko-katolickiego. Należeli do cerkwi
w Nowosielcach – stamtąd są poniższe dane. W rubryce
„przyczyny śmierci”  jest słowo „ordinaria” czyli śmierć
zwyczajna, naturalna, co nie jest zgodne z prawdą patrząc
na liczbę zgonów i wiek zmarłych.

W roku 1785 zmarł Jan Hołodny, pozostała wdowa
Janowa Hołodna z resztą swojej licznej rodziny.

W 1789 – zaczyna się ta choroba i tak:
20 kwietnia zmarła Maria Hołodna – wiek 40 lat
22 kwietnia zmarł Alexius Hołodny – 6 lat
26 kwietnia zmarła Maria Hołodna – 13 lat
3 czerwca zmarła  Barbara Hołodna – 9 lat
2 czerwca 1790  zmarła  Anna Hołodna – 30 lat
W tej rodzinie w przeciągu tygodnia zmarła 40-let-

nia matka i dwójka jej dzieci, po miesiącu – trzecie dziec-
ko – 9-letnia Basia, a do roku czasu – jeszcze jedna młoda
kobieta,córka Hołodnej – prawdopodobnie na komplika-
cje pochorobowe. Janowa Hołodna straciła całą rodzinę.
To musiało być straszne. Często o nich myślę. Mniej wię-
cej wiem, gdzie stała ich chata, ale jak wyglądała – nie
wiem – zapewne niewielka, a w niej chore osoby leżące
w jednej izbie, bez żadnej pomocy lekarskiej.  Dobrze, że
teraz już są inne czasy, myślałam.

Choroby łatwo się rozwijały i zbierały swoje żniwo,
gdyż ludzie, a szczególnie dzieci były niedożywione i sła-
be. W Galicji wśród ludności wiejskiej panowała niewy-
obrażalna bieda.

Cały wiek XIX obfitował w liczne epidemie wystę-
pujące co kilka, kilkanaście lat. Była to głównie cholera,
ale również tyfus i inne choroby zakaźne. Nagminnie umie-
rały dzieci, które dodatkowo zapadały na swoje choroby
dziecięce jak różyczka, szkarlatyna, koklusz, dyfteryt.

Choroby te miały charakter epidemiczny, cykliczny,
ale pojedynczo pojawiały się niemalże cały czas. Główne
żniwo zebrała cholera. Panowała tu na naszym terenie
w lipcu 1831roku. Bardzo trudne były lata 1847-49, pa-
nowały tyfus i cholera.  Jeszcze gorszy był rok 1855 –
cholera panowała w całej Europie. Zmarł wówczas w Tur-
cji na cholerę  Adam Mickiewicz.

CZAS ZARAZY – DAWNIEJ I DZIŚ
Przyzwyczailiśmy się o epidemiach rozmawiać w czasie przeszłym, odległym, jako już

zapomniane wydarzenia z przeszłości. Ludzie cierpieli, umierali, ale nas to na szczęście nie dotyczyło.
Do czasu… Okazuje się bowiem, że nie wszystko przeszło do historii...

Szacuje się, że w sumie w tych trzech nawrotach epi-
demii (1831,1849, 1855) w miejscowościach Długie,
Zarszyn, Posada na cholerę zmarło ok. 120 osób.  A epide-
mia wracała jeszcze nie raz w drugiej połowie XIX wieku.

W roku 1831 na cholerę w wieku 48 lat zmarł Jan
Bętkowski – przodek wszystkich Bętkowskich z Długiego
i Nowosielec, w tym również i mój. Na szczęście zostawił
po sobie trzech synów i  rodzina miała szansę przetrwać.
Jan Bętkowski był po stronie matki prapradziadkiem Pana
Tadeusza Gawareckiego z Posady. Mikołaj Gawarecki –
dziadek po stronie ojca – też zmarł na cholerę w roku 1849,
w wieku ok. 50 lat.

Mamy prawo się domyślać, że leżą wraz z innymi na
cmentarzu cholerycznym za Stachanowem. Chcemy o nich
pamiętać. Czy przed śmiercią przebywali też w tym spe-
cyficznym izolatorium przy potoku? Pewnie tak, gdyż cho-
rych wywożono daleko od osiedli ludzkich, aby uniknąć
zarażania się kolejnych osób.  Ludzie byli bezbronni wo-
bec choroby, ale też i pokorni – niewiele wiedzieli, że to
niewidzialna bakteria-przecinkowiec ją powoduje. Byli też
dla siebie bardzo pomocni. Chorymi wywiezionymi 3-4
km od domu trzeba było się opiekować, dowozić jedzenie
i podawać na długich kijach.

Pierwsze szczepionki przeciw cholerze np. w Prze-
myślu były podawane w roku 1915. Szczepionki, później
antybiotyki, bardzo pomogły w ograniczeniu wielu cho-
rób zakaźnych, które dziesiątkowały ludzi od wieków.

Opiszę ostatnie wydarzenie,  z którym się zetknęłam
osobiście. W latach 1950-tych jako dzieci byliśmy po-
wszechnie szczepieni w szkole. Moja koleżanka z sąsiedz-
twa i z tej samej klasy IV - Kazia Pańko,  nie zdążyła się
zaszczepić, nie było jej w szkole. W połowie kwietnia 1956
roku mamy po 10 lat i na jakąś uroczystość szkolną trzeba
było zakupić szerokie granatowe wstążki do naszych war-
koczyków. W tym celu wybrałyśmy się – trzy dziewczyn-
ki – do Zarszyna. Było już  dobrze po południu, spieszyły-
śmy się, żeby zdążyć – biegłyśmy. Ale Kazia nie mogła
biec, została w tyle, dopiero przyszła jak my już kupiły-
śmy. Na drugi dzień nie ma jej w szkole - Kazia chora,
jest w szpitalu. 21 kwietnia zmarła – na dyfteryt. Nie za-
pomnę tego nigdy jak bardzo buntowałam się przeciw temu,
co się wydarzyło. A to jednak ciągle jeszcze gdzieś błąkał
się wokół nas zarazek-bakteria błonicy, w tym morowym
powietrzu, pozostałym po dawnych czasach.

Od tamtej pory - mamy dostęp do leków, poziom
medycyny coraz wyższy, świadomość społeczeństw rów-
nież,  i …

… nadchodzi rok 2020.
Podziwiałam tę piękną liczbę – parzysta – dwie dwu-

dziestki – to będzie jakiś szczególny rok. I rzeczywiście
jest szczególny – znów zaraza sobie o nas przypomniała,
zaraz na początku roku. Nikt się tego nie spodziewał, prze-
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cież to niemożliwe, przecież świat sobie na pewno
z tym poradzi – a jednak rok się kończy, a końca zarazy
nie widać. Rozprzestrzeniła się na cały świat i ma charak-
ter pandemii.

Choroba jest wirusowa, wyjątkowo zaraźliwa, po-
wodowana przez typ wirusa zwanym – koronawirusem.
No cóż, mimo że jest XXI wiek, postęp technologiczny
ogromny, ale na choroby wirusowe nie ma lekarstwa.

Wirus w odróżnieniu od bakterii nie jest organizmem
żywym, jest strukturą chemiczną, ale  posiadającą własny
system genetyczny, dzięki któremu wchodzi w reakcję
z genomem osoby, którą chce zarazić. I to jest  jego siła.
Szerzy wtedy w organizmie ogromne spustoszenie, szcze-
gólnie u osób starszych, mających na ogół inne choroby
przewlekłe. Dodatkowe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że
niektóre osoby przechodzą zarażenie bezobjawowo, na-
wet o tym nie wiedzą, ale innych zarażają. Śmiertelność
w listopadzie w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła
dwukrotnie, jest to skutek koronawirusa. Mówi się, że to
inne choroby współistniejące były przyczyną, tak, ale gdyby
nie zarażenie koronawirusem  – człowiek by przeżył.  Poza
tym dostałby pomoc lekarską, a tak prawie wszystko sta-
nęło. Szpitale, służba zdrowia  przeżywają horror, dwoją
się i troją, ciągle czegoś brakuje – nie ma pieniędzy. Nie
zawsze też spotyka ich odpowiedni szacunek.

Ludzie różnie podchodzą do koronawirusa i pandemii.
Są tacy, którzy uważają, że to kara boska. Bardzo możliwe,
a najbardziej, że sama przyroda karze gatunek Homo sapiens
za to, że ją niszczy.  Wytoczyła przeciw niemu okrutną broń.
A jeśli jest jeszcze inaczej, że wirus powstał w laboratorium,
jako broń biologiczna, bo i takie rzeczy w przeszłości się
zdarzały, trzeba próbować się przed nim bronić.  Jakby nie
patrzeć, człowiek wyrządza przyrodzie wiele zła i może spo-
dziewać się jej strony odwetu (obrony).

Jest również duża grupa koronasceptyków, którzy nie
wierzą, że jest wirus, uważają, że jest to zastraszanie lu-
dzi. Rozwinęły się i mają się dobrze różne teorie spisko-
we. Ludzie nauczeni do swobody przemieszczania się, do
życia towarzyskiego – nie chcą siedzieć w domu, nudzą
się, nie chcą nosić maseczek, chociaż jest to obowiązko-
we. Podobnie jest z antyszczepionkowcami, których też
mamy sporo.  Mówią, że ogranicza im się w ten sposób
wolność. Poniekąd tak, ale jest to postawa aspołeczna
i z tak pojętą wolnością jedni i drudzy musieliby żyć na
bezludnej wyspie. Bardzo podobało mi się angielskie ha-
sło wyjaśniające konieczność noszenia maseczek: „We-
aring masks = love to your neighbours”. „Noszenie
maski równa się miłość do sąsiada” – świetne, szczegól-
nie, że tym sąsiadem jest na przykład osoba stojąca w po-
bliżu. Świadomość, że nosząc maseczkę chronię przed
zarażeniem kogoś innego jest bardzo pozytywna. Parafra-
zuję więc powyższe hasło, że: „Noszenie maseczki = mi-
łość do bliźniego” – a to już nie powinno nam być obce.

Jest rzeczą niezmiernie dziwną, że w dobie informa-
cji panuje nieustanna dezinformacja lub zakaz informacji.
Dezinformacją jest podawanie liczby zakażonych, która
zależy od ilości testów. Im mniej testów tym mniej zaka-
żonych. Epidemia się „wypłaszcza” i jest dobrze.

W potoku zdarzeń też wyrosło tzw. podziemie covi-
dowe – ludzie z mniejszymi objawami nie zgłaszają się do
testów, boją się pójścia do szpitala. Inni boją się stracić
pracę, bo nie są pewni, czy dostaną rekompensatę.

Wracam więc na swoje podwórko – jako osoba star-
sza, samotna, w grupie wysokiego ryzyka. Nic nie wiem,
czy jest w pobliżu jakieś ognisko zarazy, chociażby w ja-
kiejś sąsiedniej wsi, żeby omijać, uważać. Gdzie pójść na
zakupy, żeby nie było tłoczno, jak w zeszły piątek w Deli-
katesach w godzinach dla seniorów. Koszmar, więcej nie
pójdę. No i najważniejsze – gdzie w razie czego szukać
pomocy. Sprawdzam  strony internetowe lokalnych podmio-
tów – wszędzie cisza.  Covidu nie ma – ani na stronie UG,
ani GOPS -u, milczy nasz sołtys z Radą Sołecką, nie ma
Akcji Katolickiej, która ma w nazwie akcję czyli działanie,
nie ma wolontariuszy, którzy swego czasu dość aktywnie
potrafili nieść pomoc.  Co gorsze – nie ma sąsiadów.

O, chyba jest coś dla mnie. Znalazłam telefon  „Po-
moc Seniorom”  –  jak jesteś w potrzebie to dzwoń. I za-
dzwoniłam, żeby zapytać na co mogę liczyć. Rozmowa
jest kontrolowana, nagrywana – skąd ja to znam? I jest do
Warszawy. Powiedziała mi pani, że może mi zrobić zaku-
py, wyprowadzić psa, pomóc przy komputerze. Tak, ale
moje potrzeby są bardziej skomplikowane – jeśli mnie za-
biorą do szpitala – kto wypuści moje zwierzęta, da im zjeść,
a potem wieczorem bezpiecznie zamknie. Przecież to też
żywe istoty...

I taka refleksja – myślę, że w dawnych trudnych
czasach XIX wieku dostałabym taką pomoc od sąsiadów,
lub innych ludzi dobrej woli natychmiast i bezinteresow-
nie.  Teraz są inne czasy. Dziwne czasy.

Chcę jednak zakończyć bardziej optymistycznie, bo
mam powody. Na ogół omijam miejsca publiczne, ale jed-
nak musiałam skorzystać z pomocy lekarskiej w zarszyń-
skim Ośrodku Zdrowia.  Dostałam ją, skuteczną, przy
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa – dziękuję Pani Dok-
tor, dziękuję innym pracownikom Ośrodka. I jeszcze je-
den cudowny promyk nadziei. To ostatni numer „Głosu
Zarszyna,” który mam ciągle pod ręką, artykuł Pana Ma-
teusza Gajewskiego o pomocy, jakiej udzielał potrzebują-
cym wraz z sołtysem i kolegami z OSP wiosną w czasie
lockdownu. Na koniec artykułu są słowa, które cytuję:

„Drodzy mieszkańcy Zarszyna! Jesteśmy do waszej
dyspozycji. Gdyby ktoś potrzebował jakiejkolwiek pomo-
cy, chętnie jej udzielimy. /.../ Mam nadzieję, że wspólnie
przetrwamy ten jakże trudny dla nas wszystkich czas”.

Panie Mateuszu, dziękuję. To są najlepsze i jedyne
słowa, jakie w tym trudnym czasie usłyszałam. Co praw-
da, ja nie jestem z Zarszyna (!), ale przy takiej ofercie
pomocy - aż chce się żyć i znów wierzyć w ludzi.

Życzę wszystkim dobrego zdrowia oraz wiele
serdeczności na Święta i nadziei na lepszy Nowy Rok!

                                                 Maria Grabowska
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Przeżywając współcześnie pandemię koronawirusa,
a właściwie Covid-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
trwającą obecnie na całym świecie, przywołujemy we
wspomnieniach różne epidemie, których doświadczali nasi
przodkowie w minionych wiekach i my sami obecnie. Przy-
pominają o tym występujące w okolicach naszych miej-
scowości miejsca pochówków zmarłych na cholerę - ciężką,
zakaźną chorobę przewodu pokarmowego, która jako pierw-
sza pojawiła się w Indiach. Kolonizacja tego kontynentu
oraz wzmożony ruch handlowy sprawiły, że w XIX w. cho-
roba ta stała się ogólnoświatowym zagrożeniem epidemicz-
nym. Najpierw dotarła do Azji i tu datuje się w latach 1817-
1824 pierwsza wielka epidemia tej choroby. Zakażenia
zaczęły również przenikać do Europy i tu rozrastały się
do rozmiarów pandemii. Do 1892 r. było datowanych jesz-
cze sześć wielkich pandemii cholery.

Dopiero odkrycie przez Roberta Kocha w 1883 r. bak-
terii, która powoduje chorobę i opisanie procesu rozno-
szenia choroby sprawiły, że można było z nią skutecznie
walczyć. Ale zanim do tego doszło, chorobą tą doświad-
czani byli w XIX w. nasi przodkowie mieszkający wów-
czas na terenie zwanym Galicją, będącym pod zaborem
austriackim.

Choroba pojawiła się już w 1831 r. na terenie Króle-
stwa Polskiego wraz z rosyjskimi żołnierzami tłumiący-
mi powstanie listopadowe. Ale to nie na tym terenie, lecz
w Galicji choroba zebrała największe żniwo istnień ludz-
kich. Zaczęło się w latach 1847-1849 podczas drugiego
uderzenia zarazy, której pożywką były brud i ogromna
bieda. Równocześnie z tą chorobą szalała w naszych stro-
nach zaraza tyfusu. Śmierci w męczarniach miały w ko-
lejnych dekadach doświadczać jeszcze setki tysięcy miesz-
kańców Galicji i Kongresówki. W zaborze rosyjskim naj-
większa epidemia wybuchła w 1852 r., zaś w Galicji naj-
większe żniwo zebrała w 1855 r. - również w naszych
miejscowościach. Nie był to jednak koniec. Przez Gali-
cję przetoczyły się jeszcze dwie wielkie epidemie. Jedna
w 1866 r., a druga szalejąca w  latach 1872-1873 r., któ-
ra spowodowała zgon wielu mieszkańców z naszego
terenu.

W celu zobrazowania liczby zmarłych mieszkańców
parafii Zarszyn i Jaćmierz w wyniku epidemii cholery
przedstawiam poniższy wykaz opracowany na podstawie
dostępnych Ksiąg parafialnych z tych lat.

EPIDEMIE CHOLERY W XIX W. DZIESIĄTKOWAŁY
MIESZKAŃCÓW ZARSZYNA I OKOLIC

Różnorodne klęski elementarne jakimi są epidemie towarzyszyły człowiekowi od zarania jego dziejów. Budziły
one lęk i przerażenie, napawały ludzi poczuciem bezradności, gdy pochłaniały miliony ofiar. W przeszłości epidemie
nazywane były zarazą, morem, morowym powietrzem. Lękano się ich bardziej niż innych klęsk, takich jak: powodzi,
głodu i wojny. Wierzono, nie znając prawdziwych powodów, że jest to kara zsyłana przez nadprzyrodzone siły.
Ludzi gnębiła dżuma nazywana czarną śmiercią, czarna ospa, tyfus brzuszny, cholera i inne nieokreślone i znane do
dziś choroby. Często zdarzało się tak, że w różnych konfiguracjach „spadały na ludzi” te klęski równocześnie.

Zestawienie liczby zmarłych na cholerę w XIX w.
w parafii Zarszyn

Zarszyn
1848 - 1 osoba (1 mężczyzna)
1849 - 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn)
1850 - nie odnotowano zgonów
1855 - 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn)
1872 - brak danych
1873 - brak danych

Długie
1848 - 2 osoby (2 kobiety)
1849 - 11 osób (7 kobiet i 4 mężczyzn)
1850 - 1 osoba (1 mężczyzna)
1855 - 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn)
1872 - 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn)
1873 -  nie odnotowano zgonów

Niestety, do czasu publikacji niniejszego tekstu nie udało
się ustalić liczby zgonów mieszkańców Posady Zarszyń-
skiej. Można jednak przypuszczać, iż te tragiczne losy
dotknęły również mieszkańców tej miejscowości.

Zestawienie liczby zmarłych na cholerę w XIX w.
w parafii Jaćmierz

Jaćmierz
1848 - 4 osoby (4 kobiety)
1849 - 2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna)
1850 - nie odnotowano zgonów

Cmentarz choleryczny na terenie Stachanowa
- przysiółka miejscowości Długie, 09.12.2020 (fot. D.D.)
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1855 - 1 mężczyzna
1872 - nie odnotowano zgonów
1873 - 1 kobieta

Posada Jaćmierska
1848 - 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna)
1849 - 1 osoba (1 mężczyzna)
1850 - nie odnotowano zgonów
1855 - nie odnotowano zgonów
1872 - nie odnotowano zgonów
1873 – 5 osób (2 kobiety i 3 mężczyzn)

Bażanówka
1848 - 2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna)
1849 - nie odnotowano zgonów
1850 - nie odnotowano zgonów
1855 - 1 osoba (1 mężczyzna)
1872 - 3 osoby (1 kobieta i 2 mężczyzn)
1873 - 1 osoba (1 mężczyzna)

Według Damiana Nowaka - autora monografii „Od-
rzechowa – Zarys dziejów” (str. 117), liczba zgonów
w Odrzechowej w 1874 r., których bezpośrednią przyczyną
była cholera,  wynosiła około 50 osób.

W latach 1846-1874 równolegle z epidemią cholery
występowała także epidemia tyfusu, na którą to chorobę
tylko w Długiem zmarło 38 osób. W obawie przed roz-
przestrzenianiem się epidemii cholery Austriacy zabronili
chowania ofiar na cmentarzach parafialnych, wyznaczali
miejsca pochówków poza wsiami lub na terenach leśnych.
Na terenie obecnej Gminy Zarszyn występują takie miej-
sca, w których spoczywają zmarli na tą straszną chorobę.
Mieszkańcy Długiego, Zarszyna i Posady Zarszyńskiej są
pochowani w miejscu nazywanym cmentarzem cholerycz-
nym zlokalizowanym w rejonie Stachanowa - przysiółka
Długiego. Ślady wyznaczające granice tego cmentarza
wskazują, że jest to teren o wymiarach około 12m x 15m.
Cmentarz znajduje się w odległości ok. 300 m idąc wzdłuż
potoku od starych zabudowań Stachanowa, kierując się
na wschód. Na terenie cmentarza znajduje się krzyż z ta-
blicą upamiętniającą zmarłych tam pochowanych.

Ofiary zmarłych na cholerę mieszkańców Odrzecho-
wej, Pastwisk i okolic pochowano - jak się przypuszcza -

Miejsce pochówku zmarłych na cholerę mieszkańców Odrzechowej
i okolic (fot. ze zb. Barbary Geisler)

Kapliczka Św. Dawida w Bażanówce, 23.09.2020 (fot. D.D.)

na gruncie Ksawerego Urbańskiego w okolicach przełę-
czy pomiędzy Odrzechową a Pastwiskami, obecnie zwa-
nym Gajem. W tym miejscu, na skraju pola stoi stary, ka-
mienny cokół ze współczesnym, niewielkim krzyżem
z drewna, a obok rośnie kępa drzew.

Mieszkańcy Bażanówki upamiętnili swoich przodków
zmarłych na cholerę poprzez wybudowanie w 1910 r. ka-
pliczki św. Dawida, na tzw. Morgach, do której prowadzi
aleja modrzewiowa. W 1995 r. kapliczka ta została odbu-
dowana jako dowód pamięci i czci dla zmarłych tam po-
chowanych. Wiosną tego roku, z inicjatywy sołtysa Wa-
cława Wójcika odmalowano kapliczkę, odnowiono krzyż
znajdujący się w środku, zasadzono rośliny ozdobne, usta-
wiono wzdłuż alei ławki drewniane. Widoczna jest dba-
łość o obejście i pamięć dla zmarłych w modlitwach.
W tym miejscu, w maju, październiku i listopadzie 2019 r.
odbyło się kilka nabożeństw m. in. w intencji zmarłych
tam pochowanych. Odmawiano różaniec, śpiewano pieśni
religijne. Organizatorami były dwie parafie: Parafia Rzym-
skokatolicka w Jaćmierzu i Parafia Polskokatolicka
w Bażanówce, z udziałem duchownych i wiernych obu
wyznań. A zatem były to nabożeństwa o charakterze eku-
menicznym. W 2020 r. nie zorganizowano podobnych na-
bożeństw ze względu na pandemię i zaostrzenie przepi-
sów sanitarnych. Po ustaniu epidemii modlitwy będą or-
ganizowane, gdyż mieszkańcy bardzo sobie cenili tę for-
mę nabożeństw. Oprócz strony religijnej uczestnicy dzieli
się świadectwem i wiedzą na temat epidemii w Bażanów-
ce. Proboszcz z Jaćmierza, opierając się na Księdze Sa-
muela, wytłumaczył zebranym dlaczego na tym miejscu
jest kapliczka poświęcona królowi Dawidowi.

D.D.

P.S.  Dziękuję za przekazanie informacji do powyż-
szego artykułu ks. Ryszardowi Płatek – proboszczowi
Parafii Rzymskokatolickiej w Jaćmierzu.
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Pożegnanie przez Rodzinę:

W dniu 30.10.2020 zamknęła się księga życia Józefa
Rysza. Żyjąc na przestrzeni wieków dożył do 92 lat wpi-
sując się w historię swojej rodzinnej miejscowości.

Urodził się w 1928 roku w Długiem, jako syn Anieli
i Stanisława. Czasy beztroskiego dzieciństwa zostały prze-
rwane II Wojną Światową i tułaczką po sąsiednich miej-
scowościach.

Szkołę Podstawową skończył w rodzinnej miejscowo-
ści, a liceum w Sanoku. Podjął pracę jako nauczyciel,
a następnie studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, które ukończył tytułem magistra in-
żyniera rolnictwa. Pracował w Sanoku w Wydziale Rol-
nictwa, a następnie przez wiele lat jako wizytator szkół
podstawowych i rolniczych.  Równocześnie pomagał matce
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Przeżył szczęśli-
wie 60 lat w związku małżeńskim, doczekał się syna, dwójki
wnucząt i prawnuczki. Każdemu z nich dał bardzo dużo
 z siebie i obdarzył ich miłością i wielkim ciepłem. Ulu-
bienicą jego była wnuczka Magdalenka, którą zabierał
na wspaniałe wyprawy i pokazywał piękno okolicy.

Z wielką pogodą ducha przyjmował kolejne cierpie-
nia i ciężkie choroby.

Józef był wzorem wielkiej pracowitości w pracy
 i w domu. Był niezwykle dobrym człowiekiem, otwartym
na potrzeby innych. Zawsze emanował spokojem i opa-
nowaniem. Żył skromnie, pięknie, pełen życzliwości i we-
wnętrznego ciepła dla przyjaciół i sąsiadów.

DŁUŻAŃSKIE POŻEGNANIA
W październiku tego roku zmarło w Długiem wielu mieszkańców, szczególnie starszych. Wśród nich były

osoby, które odegrały w życiu kulturalnym i społecznym wsi znaczącą rolę. Żegnamy Józefa Rysza i Kazimierę
Haniak  dziękując za to, co zrobili dla nas i naszej miejscowości.

Józef Rysz w młodości
(zdj. z albumu rodziny Ryszów)

Nasze kwiaty nie zdążą zwiędnąć – zmarzną i zmokną.
Znicze wypalą się i zgasną. Ale Twoje dobro i piękno
Twojej duszy przenika nas i pozostanie w nas na zawsze.

Nie mówimy żegnaj…
Kochany Mężu, Tato, Dziadziusiu i Pradziadku!
Pozostawiasz ciepły i trwały ślad w naszych sercach...
Zmarły Józef żegna żonę Władysławę, syna Jacka

z żoną Aleksandrą, wnuczkę Magdalenę z mężem Barto-
szem, wnuka Jacka, prawnuczkę Anielkę...

Rodzinę Ryszów, Ryniaków, Pańków, Węgrzynów,
Górzyńskich, Małków, Hydzików, Twardych…

Sąsiadów, przyjaciół z Sanoka, Długiego i Lisznej…

*
To piękne pożegnanie przez rodzinę mówi nam nie-

malże wszystko o Józefie Ryszu, ale my jako dłużanie rów-
nież pamiętamy Go bardzo dobrze.  Widzimy Go w mło-
dości pomagającego matce Anieli w gospodarstwie. Wi-
dzimy Go w czapce gimnazjalisty dojeżdżającego do szkoły
w Sanoku, gdyż On jako jeden z nielicznych po wojnie
postawił na wykształcenie i zdobycie zawodu. Wpisywał
się tym samym w model przemian społecznych, w których
praca w polu nie musiała być jedynym źródłem utrzyma-
nia.  Tej pracy pozostała wierna matka Aniela Rysz z Pań-
ków mieszkających na Granicy -  kobieta dzielna, mądra,
poważna, spokojna. Te cenne zalety odziedziczył jej syn.

Za żonę pojął nauczycielkę uczącą w Szkole Podsta-
wowej w Długiem – panią Władysławę Ryniak, której je-
steśmy niezwykle wdzięczni za wspaniałe nauczanie języ-
ka polskiego, za przedstawienia które z nami organizowa-
ła i za harcerstwo.  Państwo Ryszowie zamieszkali w Sa-
noku, ale związek z miejscem urodzenia i wychowania oka-
zał się bardzo silny i trwały. Dbałość o dom rodzinny, re-
mont pozwalający na utrzymanie jego dawnego charakte-
ru stworzyły możliwość częstych pobytów, pracy w ogro-
dzie, kontaktów z sąsiadami i rodziną.

Miejsce to wybitnie sprzyjało wspomnieniom i kiedy
tylko stał na podwórku „maluch” państwa Ryszów, któ-
rym przyjeżdżali jeszcze do niedawna,  można było przyjść
i porozmawiać o dawnych czasach.  Pani Władysława
zaraz podawała herbatkę, z zainteresowaniem uczestni-
czyła w rozmowie, a do męża zwracała się: „Józieczku”,
co wprowadzało wyjątkowo ciepłą atmosferę pełną troski
i miłości.

Snuła się wówczas opowieść o dawnym Długiem, sta-
wały przed oczami jak żywe obrazki z przeszłości – Ogro-
dy,  Kmieca Droga, Pasternik, dawni ludzie przy ich co-
dziennych zajęciach.   Pojawiał się dziadek Kruczkiewicz
z sąsiedztwa, który wysyłał małego Józia do spółdzielni
po machorkę (!).  Było to poważne zadanie i wielkie prze-
życie – trzeba było przejść przez most niedawno wybudo-
wany,  potem przebiec kawałek drogą i wejść do spółdzielni

JÓZEF RYSZ
(1928-2020)
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- sklepu, który mieścił się w nowym, pięknym  budynku
Kółka Rolniczego.  A starszych należało słuchać, szano-
wać i im pomagać. Takie było kiedyś wychowanie.

Zastanawiająca też była niezwykła pamięć Pana Józe-
fa dotycząca dawnych czasów i ogromna ilość zapamięta-
nych zdarzeń, sytuacji, osób.  Dzięki temu również w zna-
czącym  stopniu przyczynił się do przekazania tych histo-
rii uczniom Szkoły Podstawowej w Długiem.

Pozostał bowiem w formie video bezcenny wywiad
przeprowadzony w roku 2010  przez  12-letniego ucznia
Michała Węgrzyna. Tematyką był okres okupacji i szcze-
gółowe wspomnienia z różnych jej okresów. Wywiad ten
był prezentowany przez Michała  w Szkole Rolniczej
w Nowosielcach na konferencji związanej z tragiczną bitwą
słowackich żołnierzy na wzgórzu Dąbrowa w roku 1944.

Pozostały również notatki z innych wywiadów
uczniowskich – gdzie pytano o zwyczaje i tradycje dłu-
żańskie -  świąteczne, weselne i inne. Pan Józef przystęp-

KAZIMIERA HANIAK
(1934-2020)

Mowę pożegnalną na pogrzebie Kazimiery wygło-
siła Pani Grażyna Borek. Oto jej tekst:

Droga Pani Kaziu, Przyjaciółko, Koleżanko!
Od początku naszego poznania, a było to ponad 40

lat temu, stawiałaś przede mną różne trudne zadania
i wyzwania. Dzisiaj pod Twoją presją,pod wpływem Two-
jej nauki o szacunku do drugiego człowieka, postawiłaś
mi kolejne zadanie, jakże bolesne i trudne dla mnie i dla
nas wszystkich – pożegnania się z Tobą.

Droga Kaziu! Odeszłaś tak jak sobie wymarzyłaś,
chciałaś być do końca sprawna i aktywna.

Pozostawiłaś po sobie piękną historię o kobiecie nie-
złomnej, oddanej rodzinie, pracy zawodowej, a przede
wszystkim lokalnemu społeczeństwu Długiego, całej gmi-
ny Zarszyn i regionu.

Nasza koleżanka Kazia pracę zawodową rozpoczęła
w Kółkach Rolniczych w Lesku oraz w Sanoku, jako in-
struktor rolny, zajmowała się organizacją kursów Przyspo-
sobienia Rolniczego, których celem było podniesienie
oświaty rolniczej w powojennej Polsce. Był to okres bar-
dzo trudny. Polska podnosiła się z wojennej pożogi i biedy.
Terenem Jej działania były Bieszczady. Do niektórych wsi
po kilkanaście kilometrów docierała pieszo  nie bacząc,
czy był to letni skwar, ulewa, czy śnieżna zawierucha.

Kolejny etap Jej życia zawodowego to stanowisko in-
struktora do spraw wiejskiego gospodarstwa domowego.
Zatrudniona był w Urzędzie Gminy w Bukowsku,
w Zarszynie i w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Iwoniczu. Pani Kazia przez wiele lat pracowa-
ła z kobietami mieszkającymi na wsi. Jej działalność to
setki spotkań, kursów, szkoleń, wycieczek, seminariów,
a wszystko po to, żeby mieszkańcy wsi wykonujący ciężką
pracę na roli mogli godnie żyć.

nie i obrazowo o tym uczniom opowiadał i  przyznać nale-
ży, że był to idealny sposób nabywania wiedzy, a tym sa-
mym bezcenna forma wychowawcza.

I jeszcze raz…  o moście, w pobliżu którego stał dom
rodzinny Pana Józefa.  Był to pierwszy i jakże ważny most
na rzece Pielnicy w Długiem, wybudowany w r. 1928. Jak
nie trudno zauważyć, most był rówieśnikiem Pana Józefa,
który również w 1928 roku się urodził.  Stał się więc
z mostem i z rzeką nierozerwalnie związany od dzieciń-
stwa. Tak się składa, że w roku 2020, w roku śmierci Pana
Józefa,  most został całkowicie przebudowany. Stare be-
tonowe przyczółki z  datą 1928 na nich wypisaną zostały
wyburzone i wyrzucone.  Tak też symbolicznie, wraz
z mostem przy którym wzrastał i żył Józef Rysz, zamyka
się historia Jego życia.

Panie Józefie – dziękujemy, że Pan z nami był.  Dzięki
Panu, o wiele bogatsze będzie nasze dłużańskie dziedzictwo.

Swoją pracę zawodową umiejętnie łączyła z pracą
społeczną. Mając kontakt z Kołami Gospodyń Wiejskich
dbała, by te właściwie funkcjonowały.  Bardzo zależało
Jej na tym, by wioski rozwijały się gospodarczo oraz cią-
gle dążyła do tego, by były ośrodkami kultury, w których
chroni się jak skarbu – dziedzictwo narodowe, tradycję
i religię.

W swoich myślach i dążeniach miała zakodowane
zwyczaje i  obyczaje każdej wsi naszej gminy, co przekła-
dało się na organizację pięknych, zaczerpniętych z naszej
lokalnej kultury widowisk i spotkań.  Miała w sobie  try-
skającą radość życia, niesamowite poczucie humoru, nie-

Kazimiera Haniak  na Rynku Jaćmierskim
przeprowadza instrukaż młocki cepami. 21.08.2016

(fot. M. Grabowska)
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raz przecież  rozbawiała nas do łez. Była przewodniczącą
Rady Kobiet w gminie Zarszyn, zawsze podkreślała wagę
organizacji społecznych takich jak Koła Gospodyń Wiej-
skich, straż  pożarna, kluby sportowe, stowarzyszenia.

Kazia była człowiekiem wyjątkowym, człowiekiem nie-
zwykłym. Swoją postawą kształtowała nasze postawy spo-
łeczne, podkreślając, że życie bez wspólnot lokalnych jest
martwe i nic nie warte. Nigdy nie była  obojętna  na krzyw-
dę innych,  zawsze była gotowa do pomocy. I chociaż po-
tocznie mówi się, że „nie ma ludzi niezastąpionych,”
w tym przypadku powiedzenie to nie ma uzasadnienia.
Odejście Kazi w życiu społecznym gminy Zarszyn to wy-
jątkowa strata.

Droga Koleżanko, Przyjaciółko, Droga Kaziu!
  W imieniu całej społeczności naszej gminy dziękujemy
Ci za każdą chwilę poświęconą dla rozwoju swojej miej-
scowości, Długiego, z którego zawsze byłaś taka dumna.
Dziękujemy Ci za współpracę z każdą miejscowością
gminy Zarszyn.  Dziękujemy Ci za wszelkie porady, pod-
powiedzi, wypowiedziane czasem w żartach, czasem
w złości, one nigdy nie były puste i zawsze miały głęboki
sens.

A na koniec  Droga Kaziu zacytuję Ci fragment
z wiersza ks. Jana Twardowskiego:

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,tak jakbyś nie
chciała  swym odejściem smucić…  tak jakbyś wierzyła
w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią
wrócić.”

        Śpij spokojnie …
*

Tak, Pani Kazia już śpi spokojnie, ze swoimi rodzica-
mi Andrzejem i Pauliną na cmentarzu zarszyńskim, a my
ciągle nie możemy pogodzić się z Jej odejściem i uwie-
rzyć, że Jej już między nami nie ma. Wydaje się to po
prostu niemożliwe. Była przez tyle lat obecna wśród nas,
energiczna, aktywna, pomysłowa. Tak wiele zrobiła dla
swojej wsi, gminy, powiatu.

I tu w pełni należy się zgodzić z Panią Grażyną Borek
– nikt nie będzie w stanie Jej zastąpić.

Nazywałam ją Kazimiera Wielka i tak się do niej zwra-
całam, a ona zawsze odpowiadała: „Tak, tak, bardzo wiel-
ka”  i oczywiście miała na myśli swój wzrost. Ja nato-
miast, zdecydowanie myślałam o Jej dokonaniach, Jej
wszechstronnej  działalności zawodowej, kulturalnej
i społecznej.

To prawda, była wysoka, postawna, przystojna, ele-
gancka.

Wzrost odziedziczyła po Haniakach, a zdrowie i siłę
po dziadku ze strony matki -  Janie Węgrzynie słynącym
z tego, że był nieprzeciętnie mocny.

Często wspominała swoich przodków, wiele o nich
wiedziała i była z nich dumna. Ojciec Andrzej był komen-
dantem Straży Pożarnej, dziadek Karol Haniak – był gu-
miennym dworskim, a szczególny powód do satysfakcji
dawał Jej niejaki  Matiasz Haniak –  to jeden z kmieci
dłużańskich z przełomu XVII i XVIII wieku -  z pewno-
ścią protoplasta rodziny Haniaków z Długiego.

Cieszyła się bardzo ze swoich następców, wnuczki Ilo-
ny i Marka, który wykazywał zainteresowanie historiami
z przeszłości opowiadanymi przez Babcię. Żeby je zapa-
miętać, kładł na stole zeszyt i powiadał: „Babcia pisz”.
Babcia bardzo chętnie opowiadała, ale niechętnie zapisy-
wała.  Natomiast  bardzo lubiła układać wiersze i tych
sporo po sobie zostawiła.  Rymem opisywała jakieś waż-
ne wydarzenia, pisała teksty piosenek, scenariusze biesiad.
Zawsze chętnie i odważnie prowadziła spotkania, akade-
mie. Była bardzo twórcza i utalentowana, bardzo ceniła
sobie wiedzę. Od wczesnego dzieciństwa chciała się uczyć.
Szkoła była tuż za ogrodzeniem domu i gdy starsza sio-
stra została zapisana do I klasy, Kazia nie ustąpiła, poszła
razem z nią i musieli ją też przyjąć. Jako dziecko miała
niezwykły dar obserwacji, słuchała rozmów starszych
i zapamiętywała je – stąd późniejsza Jej wiedza o wszyst-
kim co się działo w domu, sąsiedztwie, szkole i w całej
wsi.  Pewnego razu intensywnie przysłuchiwała się roz-
mowie starszych relacjonujących paradę z okazji Święta
Niepodległości w Zarszynie, oczywiście jeszcze przed
wojną. Brało w niej udział wielu dłużan. Po latach napisa-
ła długi wiersz opisujący tę paradę w najdrobniejszych
szczegółach. Niedawno, na jednej z Akademii 11 listopa-
da, pozwoliłam sobie ten wiersz zaprezentować. Był nie
lada atrakcją, a przy okazji przypominał, jak tu u nas kie-
dyś, w miasteczku Zarszyn,  obchodzono to ważne święto
-  wspólnie, barwnie, godnie.

Przez wiele lat aktywna, energiczna, pomysłowa, to-
warzyska, bezpośrednia, z dużym poczuciem humoru.
Bardzo pomocna dla organizacji wiejskich na terenie swo-
jej gminy, ale też i gmin sąsiedzkich.  Z wdzięczności  przez
wiele lat zapraszano Ją i podejmowano z honorami. Chęt-
nie zabierała głos, zawsze miała do powiedzenia coś cie-
kawego, nowego. Fenomen kondycji i sprawnego intelek-
tu mimo podeszłego wieku. Do końca aktywna, czekająca
na nowe wyzwania.

Kazia była chyba już ostatnią na liście prawdziwych
dłużańskich społeczników.

Kiedy odchodzą wzorce i nie ma kontynuatorów
– zostaje pustka.

Po odejściu Kazimiery – tak będzie. Bo kto zadba
o znajomość historii lokalnej, przypomni dawne zwyczaje
i tradycje, oczaruje barwnymi wspomnieniami i dowcipem.

Kto udowodni, jak ważną rzeczą jest zachowanie toż-
samości oraz praca dla innych.

Pewnie już nikt...

Maria Grabowska
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Za kilka dni mija 75. rocznica
mordu na ludności cywilnej, spalenia
domostw i gospodarstw mieszkańców
Nowosielec, Pielni i Długiego. Jedna
z wielu zbrodni dokonanych przez
banderowców z Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. We wspomnieniach miesz-
kańców tych miejscowości dramat
tamtych dni jest wciąż żywy, a pamięć
ofiar trwa.

Jestem w posiadaniu kopii mate-
riałów Instytutu Pamięci Narodowej
- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw-
ko Narodowi Polskiemu (oddziałowej
komisji w Rzeszowie), która w lutym
tego roku dokonała postanowienia
o umorzeniu śledztwa w sprawie
zbrodni ludobójstwa popełnionej
w nocy z 29 na 30 grudnia 1945 roku
w Nowosielcach przez bliżej nieusta-
loną grupę ukraińskich nacjonalistów
z sotni Stepana Stebelskiego ps.
„Chrin/Hryń” i z sotni „Didyka”
(nieustalone nazwisko) na rozkaz
Wasyla Mizernego ps. „Ren”, usiło-
wanie zabójstwa F. Bendkowskiego
poprzez oddanie strzału w głowę, spo-
wodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu poprzez poparzenie ciała co

DRAMAT GRUDNIA 1945 ROKU
Boli. Nadal. Pomimo 75 lat dzielących nas od tamtych tragicznych wydarzeń. Zaledwie kilka miesięcy

wcześniej dla mieszkańców naszej gminy skończyła się II wojna światowa – a teraz znów płoną dziesiątki domów,
giną niewinni ludzie.

Noc z 29 na 30 grudnia 1945 r. Napad sotni UPA na Nowosielce, Pielnię i Długie. Przez ostatnie trzy dekady
z różnych względów wspominana zdawkowo; bo przecież – jak mówią koryfeusze relatywizmu: „wybieramy
przyszłość”, „nie rozdrapujmy ran”, „dość już tej martyrologii”…

Teraz niech przemówią dokumenty i świadkowie - z obu stron.

najmniej 8 osób, w tym K. Kapis,
doprowadzenia do pożaru zabudowań
mieszkalnych i gospodarczych, wypę-
dzenie z domów oraz zniszczenie lub
zabór całego mienia w liczbie 150-
200 gospodarstw, zniszczenie stacji
kolejowej Nowosielce-Gniewosz.
Śledztwo umorzono z powodu śmier-
ci głównych sprawców (Stebelskiego
i Mizernego) oraz niewykrycia pozo-
stałych sprawców.

Z tego samego powodu postano-
wiono umorzyć również śledztwo
w sprawie zbrodni ludobójstwa popeł-
nionej w nocy z 29 na 30 grudnia 1945
roku w Długiem – usiłowania zabój-
stwa J. Węgrzyna, spowodowanie po-
żaru zabudowań mieszkalnych
i gospodarczych, wypędzenia z domów
lub zabór całego mienia 6-9 gospo-
darstw. Tę samą motywację podano
także w sprawie zbrodni ludobójstwa
popełnionej również tej pamiętnej, gru-
dniowej nocy w 1945 roku w Pielni
i zniszczenia tam co najmniej 45 gospo-
darstw, a także dokonania zabójstwa
nieznanego z nazwiska żołnierza Woj-
ska Polskiego w bliżej nieustalonym
dniu w 1946 roku w Nowosielcach.

Ukraińscy nacjonaliści w okresie
II wojny światowej i w pierwszych
latach po zakończeniu podjęli próbę
budowy niezależnego państwa ukra-
ińskiego. To zrozumiałe dążenie do
niepodległości połączono jednak z lu-
dobójstwem ludności polskiej na Kre-
sach, szczególnie na Wołyniu.

W 1942 roku zaczęły powstawać
oddziały wojskowe OUN (Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów), a za
datę powstania Ukraińskiej Powstań-
czej Armii przyjmuje się dzień 14 paź-
dziernika 1942 roku. Pierwsze oddzia-
ły sformowano na Polesiu i Wołyniu.
Jesienią 1943 roku została podjęta
próba zreformowania struktur UPA,
utworzono trzy grupy regionalne:
UPA-Północ, UPA-Zachód i UPA-
Południe, a w lipcu 1944 roku całą
armię podporządkowano Ukraińskiej
Głównej Radzie Wyzwoleńczej
(UHWR), która powołana z inicjaty-
wy Stepana Bandery pełniła rolę ukra-
ińskiego nacjonalistycznego rządu.

Nie ustalono, kiedy została pod-
jęta decyzja rozpoczęcia akcji likwi-
dacji ludności polskiej, ale uważa się,
że to na przełomie 1943 i 1944 roku
OUN-B (odłam powstałej w 1929
roku Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów) podjęła decyzję o rozszerza-
niu masowego ludobójstwa ludności
polskiej z Wołynia na Małopolskę
Wschodnią, co miało zapewnić jedno-
litość etniczną przyszłego ukraińskie-
go państwa. Rozkazem dowództwa
UPA z 5 maja 1944 roku polecono
usuwanie Polaków z ich ziem  na
rdzenne ziemie polskie, dając im za-
ledwie kilka dni na wykonanie pole-
cenia. W razie jakiegokolwiek oporu
lub opóźnienia wysyłano bojówki, któ-
re miały zabijać mężczyzn, kobiety
i dzieci, ich domostwa palić lub roz-
bierać. W rozkazie do dowódców
i referentów Kuszczowych Oddziałów
Samoobrony z lutego 1944 roku wy-
raźnie stwierdzono:

Stacja kolejowa w Nowosielcach Gniewosz.
Pozostały fragment budynku wysadzonego przez UPA (źródło: MH w Sanoku)
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Likwidować ślady polskości: znisz-
czyć wszystkie ściany kościołów i in-
nych polskich budynków modlitew-
nych, zniszczyć sady tak, żeby nie po-
zostały żadne ślady, iż ktoś tam mógł
kiedyś mieszkać; do 25 lutego 1944
roku zniszczyć wszystkie polskie domy,
w których mieszkali wcześniej Polacy
(jeśli w tych domach mieszkają Ukra-
ińcy, domy należy rozebrać)…

Realizując te założenia, ukraińscy
nacjonaliści dopuścili się licznych
zbrodni na ludności polskiej.

Opisując mordy, palenie gospo-
darstw i domów Nowosielec, Pielni
i Długiego (w powiecie sanockim),
powołano się w tym dokumencie na
opracowanie ks. W. Piętowskiego Sto-
sunki polsko-ukraińskie po wybuchu
II wojny światowej. Zarys. Czarna
1988, który na s. 285. podaje:

(…) w Nowosielcach (589 gospo-
darstw rzymsko-katolickich oraz 907
greko-katolickich) w dniu 30. 12.
1945 r. o godz. 1-ej w nocy napadło
kilka sotni UPA. Wyminowali stację
kolejową, spalili ok. 200 gospodarstw,
zamordowali 16 Polaków.

Także w opracowaniu Sz. Siekier-
ki. H. Komańskiego i K. Bulzackiego
Ludobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach
w woj. lwowskim 1939-1947 czytamy:

(…) wieś (Nowosielce Gniewosz,
gmina Zarszyn, dekanat Jaćmierz
w pow. sanockim).

Wieś miała 243 budynki mieszkal-
ne i 1227 mieszkańców. W tym 936
Polaków. W nocy 29/30 grudnia 1945
r. na wieś został dokonany napad kil-
ku sotni UPA. Zniszczono budynki sta-
cji kolejowej z urządzeniami oraz spa-
lono 200 budynków mieszkalnych
z częścią budynków gospodarczych.
Zostały także zamordowane 22 oso-
by (…) K. Bander, P. Czekaj, S. Chra-
bąszcz, J. Dragan, A. Drwięga,
J. Fedorkiewicz/Federkiewicz, J. Fol-
ta, J. Karczewski, J. Kaczmarczyk,
J. Kiczor, W. Kocan, W. Kocan,
J. Komański, J. Kucharski, P. Michal-
ski, F. Mroczkowski, F. Mroczkowski,
P. Skoczypiec, S. Waszczyszyn oraz
trzy nieznane osoby, 8 nieznanych
osób zostało rannych i poparzonych.

W innych dokumentach (raporty sy-
tuacyjne powiatowej komendy MO
w Sanoku i powiatowej komendy MO
w Tarnobrzegu z 1946 r.) ujawniono, że:

(…) w nocy 29 na 30 grudnia
1945 roku ok. godz. 1 w nocy grupa
banderowców w sile ok. 500 osób
napadła na wieś Nowosielce i spaliła
200 domów. Wysadzili także budynek
stacji kolejowej w Nowosielcach-
Gniewosz i zabili 20 Polaków, a kilku
ranili. W Raporcie sytuacyjnym za
okres od 23.12. 1945 r. do 3. 01. 1946
roku ujawniono informację, że w nocy
29 na 30. 12. 1945 r. silna grupa ban-
derowców napadła na wieś Nowosiel-
ce i zabiła 16 ludzi, 2 ranili, 150 do-
mów spalili, stację kolejową wymino-
wali, zrabowali odzież i bydło. Na-
stępnie wycofali się do gromady Piel-
nia i Długie. W Pielni spalili 10 do-
mów, w Długiem 4 budynki.

W aktach IPN znajduje się proto-

kół przesłuchania podejrzanego
M. Dundy ps. „Jaliczka” z 2 czerwca
1946 r., w którym wyjaśnił, że:

(…) sotnie „Chrina” i „Didyka”
dokonały spalenia Nowosielec. Inny
podejrzany, Iwan Fedoro, przyznał, że
jedna sotnia „Didyka” połączyła się
z sotnią Chrina i dokonała napadu
na Nowosielce (wyżej wymieniony nie
brał udziału w tej akcji, sam tak
stwierdził).

W podanym już opracowaniu ks.
W. Piętowskiego Stosunki polsko-ukra-
ińskie po wybuchu II wojny świato-
wej… opisano także napad na Długie:

Długie, to wieś licząca 1177
mieszkańców rzymsko-katolickich
i tylko 10 greko-katolickich. W tej wsi
zorganizowana została liczna, dobrze

Cerkiew (przed wojną) w Nowosielcach (źródło: fotopolska)

 Helena Gniewoszanka (druga od lewej) z siostrą Jadwigą Szawłowską, siostrzenicami,
Ireną i Marią oraz ks. Pęcherek pod nowym kościołem rzymsko-katolickim – 1933 r.

(źródło: fotografia  ze zbiorów Janiny Węgrzyn z Długiego)
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uzbrojona samoobrona, około 300
mężczyzn, pełniąca warty każdej nocy.
Wręcz wioska ta została zmieniona
w warowny obóz, wokół którego wy-
kopano rowy strzeleckie, otoczono za-
siekami z drutu kolczastego, głównie
od strony południowej. Oddziały tej sa-
moobrony wielokrotnie też niosły po-
moc sąsiednim zaatakowanym miej-
scowościom - Bełchówce, Niebieszcza-
nom, Pobiedniu, Porażowi czy Tokar-
ni. W nocy 30 na 31 grudnia 1945 r.,
kiedy jednocześnie atakowano Nowo-
sielce, nastąpił zmasowany atak UPA
na Długie od strony Odrzechowej.
Banderowcy zdążyli podpalić 9 budyn-
ków, z których spalił się jeden należą-
cy do Anieli Chmiel. Miejscowej sa-
moobronie i tym razem udało się ode-
przeć atak, został jedynie ranny jeden
z jej członków, Jan Węgrzyn.

W tej samej pozycji, na s. 286.
zapisano, że:

(…) po wysiedleniu Rusinów
z Pielni 14.10.1945 r. i pierwszym na-
padzie UPA na wioskę w dniu 30 grud-
nia 1945 r., doszło do kolejnego na-
padu. W jego trakcie zrabowali ko-
nie, krowy, odzież, i spalili dalszych
30 domostw polskich i ruskich.

W innej pozycji (OUN-UPA karty
informacyjne dotyczące przestępstw
na terenach powiatów Sanok i Lesko,
kwestionariusze osobowe oraz zezna-
nia członków) na s. 322. zapisano
z kolei, że:

(…) sotnia UPA „Hrynia” oraz
bojówka SB z rejonu VI nadrejonu „Be-
skid” w zimie 1945 roku spaliła część
wioski Pielnię. W akcji tej brał udział
członek SB Michał Sołtys ps. „Woron”.

Z kolei na s. 323. stwierdzono, że:
(…) członek SB UPA Józef Siwik

ps. „Żolina” brał udział w spaleniu
kilku gospodarstw oraz rabunku mie-
nia gospodarzy w gromadzie Pielnia.

W materiałach dotyczących działal-
ności oddziałów zbrojnych i band ra-
bunkowych na terenie powiatu sanoc-
kiego w latach 1945-1948 (s. 289-290)
ujawniono pismo komendanta posterun-
ku MO Długie, z którego wynika, że:

(…) w nocy 29 na 30 grudnia
1945 r. o godz. 0.30 silna grupa ban-
derowców po zapaleniu kilku domów
w gromadzie Nowosielce, wtargnęła
do gromady Długie. Spalono do-
szczętnie dom Anieli Chmiel i szopę
Władysława Kurpiela, wójta gminy
Zarszyn. Wartość spalonych zabudo-
wań Anieli Chmiel wraz z inwenta-
rzem i zbożem wyniosła ok. 5000 zł,
a wartość szopy W. Kurpiela ok. 500
zł. Ponadto, podpalone zostały inne
domy mieszkalne w/w W. Kurpiela,
jego sąsiadów, Franciszka Niemczy-
ka, S. Kijaka, J. Twardego s. Fran-
ciszka, J. Twardego s. Szczepana,
W. Twardego, M. Twardej, i W. Tuta-
ka. Dzięki natychmiastowej akcji
mieszkańców pożary te zostały uga-
szone. Śmiertelnych ofiar nie było,
ranny w udo został J. Węgrzyn
s. Ignacego, którego przewieziono do
szpitala w Sanoku. W akcji przeciw-
ko banderowcom brali udział także
miejscowi milicjanci w liczbie 5. Ban-
derowcy wycofali się do lasu w kie-
runku gromady Pielnia, skąd widać
było po pewnym czasie pożar.

W meldunku komendanta posterun-
ku MO w Pisarowcach zapisano, że

(…) podczas ataku banderowców
na Nowosielce i Pielnię, banderowcy
strzelali z karabinów maszynowych
i używali ręcznych automatów… Wy-
minowali także budynek stacji kole-
jowej w Nowosielcach, wyprowadza-
jąc wcześniej kolejarzy, którym zra-
bowano buty, płaszcze i marynarki.
Po akcji banderowcy roznosili ulotki
pisane na maszynie, których nie za-
bezpieczono. W akcji tej brali udział
Ukraińcy z Nowosielec, którzy wcze-
śniej zostali wywiezieni do Rosji.

W innych dokumentach ujawnio-
no akta przesłuchania M.S., w którym
przyznał się, że brał udział w paleniu
wioski Pielnia zimą 1946 roku razem
z I bojówką SB oraz sotnią „Chrina”,
który wydał taki rozkaz. On stał na
obstawie i nie widział, co dokładnie
zrabowano. W tej sprawie wydano
karę śmierci, choć z akt wynika, że
M.S. po prostu zmarł.

Z Urzędu Gminy w Zarszynie
uzyskano akty zgonu trzynastu miesz-
kańców gminy, w których widnieje
data śmierci: 29 grudnia 1945 r.; są
to: K. Bander, P. Czekaj, S. Chra-
bąszcz, J. Federkiewicz, J. Folta,
A. Kocan, W. Kocan, P. Michalski,
F. Mroczkowski, K. Mroczkowski,
J .Skoczypiec, S. Rutkowski, W. Ko-
mański. Dla pozostałych ofiar brak
w urzędzie aktów zgonów.

Dokument ten (materiały IPN)
zawiera również zeznania osób
i świadków, znających te opowieści od
swoich krewnych, są one bardzo dra-
styczne i bolesne.

Lata płyną. Dzisiaj, gdy obchodzi-
my 75. rocznicę tego mordu, już tyl-
ko nieliczni przechowują w pamięci
tragiczne obrazy tej krwawej nocy.
Zwykle przekroczyli już dziewięćdzie-
siątkę i są ostatnim zwornikiem mię-
dzy tamtymi czasami a współczesno-
ścią. Ale odchodzą. Szybko. Dlatego
tak ważne jest upamiętnienie w zbio-
rowej świadomości mieszkańców gmi-
ny tej tragedii, gdyż to ludzie ludziom
zgotowali ten los…

P.S.
W tekście tym mogły zdarzyć się

pomyłki lub nieścisłości związane
z nazwiskami, liczbami, niektórymi in-
nymi danymi – jak wspomniano tekst
opracowano wyłącznie na podstawie
fragmentów kopii materiałów IPN.

                                                                                      M.K.

Ukraińcy wraz z dobytkiem na stacji załadunkowej w Nowosielcach – rok 1945 lub 1946
(źródło: MH w Sanoku)
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Sporą część szkolnego programu zajmuje cywilizacja,
w której współcześnie doszukujemy się podstaw nowocze-
snej Europy -  Starożytny Rzym. Mit o założeniu miasta
przez Romulusa i Remusa wykarmionych przez wilczycę
znają już zapewne dzieci ze szkoły podstawowej.

Nawet dla przeciętnie wykształconego człowieka, wie-
dza o starożytnym Rzymie wyniesiona ze szkoły i poparta
wieloma dziełami kultury popularnej jak filmy, książki
a nawet gry komputerowe jest dość spora. Kojarzymy Ko-
loseum, gdzie gladiatorzy zapewniali krwawą rozrywkę
obywatelom, intrygi knute na dworze Cezara, niezrówna-
ne w boju legiony, które przemierzyły ówczesny świat od
Afryki aż po dzisiejszą Szkocję. Te wspaniałe opowieści
kończą się gdzieś w okolicach wczesnego średniowiecza.
I tu następuje przejście do historii Polski. Po mglistych
historiach wcześniejszych władców zaczynamy od 966 r.
czyli od przyjęcia chrześcijaństwa, a następnie poznajemy
kolejnych królów, książęta oraz uwarunkowania społecz-
no-polityczne.  Jednak można tu zaobserwować ogromną,
ponad sześciowiekową lukę, sprawiającą wrażenie, że na
naszym obszarze nic kompletnie się nie działo. Wielu z nas
zapewne zastanawia się, jaka była sytuacja na terenach
obecnie zwanych Polską, kiedy przez zachodnią Europę
maszerowały rzymskie legiony. Podczas mojej edukacji in-
formacje na ten temat były dość skąpe a i dziś naprawdę
trzeba być znawcą tematu, aby coś na ten temat powiedzieć.

Pod koniec IV, III wieku p.n.e. nasz region znajdował
się na pograniczu zasięgów zarówno ludów wschodnich –
Scytów, jak i zachodnich – Celtów. Ślady osadnictwa cel-
tyckiego znaleziono między innymi w Pakoszówce oraz
w Sanoku Białej Górze, natomiast stosunkowo niedawno
w Chotyńcu w gminie Radymno odkryto potężne grodzi-
sko Scytyjskie. Następnie od pierwszego wieku n.e. inwa-
zja plemion germańskich - Wandalów i Burgundów, do-
prowadziła do wytworzenia na naszych terenach tak zwa-
nej Kultury Przeworskiej. Ludy te cały czas jednak pozo-
stawały pod wpływem swojego potężnego południowego
sąsiada - Cesarstwa Rzymskiego.

Już jakiś czas temu zaczęły docierać do nas informacje,
iż na pograniczu Długiego i Nowosielec, okoliczni mieszkań-
cy zaczęli znajdywać różne przedmioty mogące pochodzić
z tamtego okresu. Okazało się to prawdą. Na lekko wznoszą-
cym się terenie miejscowi rolnicy podczas prac polowych trafili
na ceramikę oraz monety pochodzące właśnie z tamtych cza-
sów. Sprawą zainteresował się również pan doktor Piotr Ko-
towicz, archeolog z Muzeum Historycznego w Sanoku.
Wspólnie zdecydowaliśmy, że tereny te powinny zostać do-
kładnie przeszukane. Wspólnie z panem Bogdanem Marsza-
łem rozpoczęliśmy od uzyskania zgód właścicieli działek, co
do których istniało podejrzenie, że mogą na nich znajdować
się cenne archeologicznie przedmioty.

Poszukiwania zaplanowaliśmy na okres po żniwach, aby
nie uszkodzić płodów rolnych. Właściciele działek wyrazili
na poszukiwania zgodę i z ciekawością czekali na ich efekty.

ŚLADY OSADNICTWA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH
NA TERENIE GMINY ZARSZYN

Wreszcie nadszedł ten dzień! Wspaniała pogoda, piękne „oko-
liczności przyrody” sprawiły, iż uzbrojeni w wykrywacze
metali ochoczo zabraliśmy się do pracy. Pod nadzorem dok-
tora Piotra Kotowicza rozpoczęliśmy poszukiwania. Uczest-
niczyli w nich również archeolodzy z Krakowa Pan Jan Bu-
las wraz z małżonką Magdaleną Okońską – Bulas, Pan Ro-
bert Fedyk archeolog z Sanoka, Bogdan Marszał oraz ja.

Co do tego, iż badany teren jest dobrze rokujący, po-
twierdziło znalezienie przez pana Bogdana fibuli.  Jest to
metalowa, ozdobna zapinka służąca do spinania szat, tro-
chę przypominająca kunsztowną agrafkę.  Jej powstanie
datuje się na około drugi wiek naszej ery. To odkrycie wraz
z rzymskimi monetami, które zostały tam znalezione wcze-
śniej i przekazane do Muzeum Historycznego w Sanoku,
sprawiło iż na początku założyliśmy, że na tym terenie mamy
do czynienia prawdopodobnie z osadą lub obozowiskiem
ludności będącej handlowo związaną z Cesarstwem Rzym-
skim. Ze względów od nas niezależnych, nie byliśmy w sta-
nie zbadać wszystkich działek, na jakie mieliśmy pozwole-
nie konserwatorskie. Rosła na nich jeszcze kukurydza, któ-
rej nie chcieliśmy uszkodzić naszymi działaniami. Jednak
znalezisko Pana Bogdana w powiązaniu z wcześniej pozy-
skanymi na tym terenie zabytkami, oraz dość obficie wystę-
pującą ceramiką zmusza nas do wyciągnięcia pierwotnie
założonych wniosków, iż musiała tam (przynajmniej tym-
czasowo) funkcjonować jakaś osada. Jaka dokładnie lud-
ność zamieszkiwała te tereny? Skąd przybyli i co się z nimi
stało? Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi. Od-
powiedzieć na nie na pewno pomogą dalsze badania archeolo-
giczne, które z pewnością zostaną tam przeprowadzone. Te
dotychczasowe miały jedynie charakter powierzchniowy,
a mimo to przyniosły bardzo dobre efekty. Koniecznym w tej
sytuacji wydaje się założenie tam kilku wykopów archeolo-
gicznych i zagłębienie się w niższe warstwy gleby. Czekamy
na to z niecierpliwością ponieważ dotychczasowe prace roz-
budziły nasz apetyt i jedynie powierzchownie dotknęły tematu.

Kto wie, co przyniosą przyszłe badania. Być może po-
zwolą nam one wypełnić luki w wiedzy o tamtym okresie
naszej historii. Mam nadzieję, iż największe odkrycia z tego
terenu są wciąż przed nami.

Mateusz A. Gajewski

Bogdan Marszał podczas poszukiwań (fot. ze zb. pryw.)

Zgłębiając historię naszych terenów, większość ludzi cofa się do opowieści swoich rodziców, dziadków
i pradziadków. Ci bardziej dociekliwi szukają informacji w książkach i wracają do wiadomości przekazywanych
im w szkole. Lecz czego można było się tam dowiedzieć o czasach odległych od naszych o przeszło 20 wieków?

Zdjęcia monet i fibuli
znajdują sie na okładce
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Rok 2020 był dla Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Wisłoka” rokiem obfitującym w liczne działania związane
z wdrażaniem  Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku
ogłoszonych końcem 2019 r. naborów Rada LGD „Do-
rzecze Wisłoka” dokonywała oceny projektów w ramach:

Podejmowania działalności gospodarczej – wpłynęło
6 wniosków/wybranych 3

Rozwijania działalności gospodarczej – wpłynęło
7 wniosków/wybranych 4

W chwili obecnej Wnioskodawcy są na etapie podpi-
sywania umów i realizacji projektów.

W ramach podejmowania działalności gospodarczej
realizowane będą zadania w zakresie:

- diagnostyki, projektowania i modernizacji maszyn
przemysłowych,

- adaptacji budynku na hostel,
- uruchomienia działalności w zakresie usług brukarskich.
Dzięki firmom już istniejącym na lokalnym rynku

w ramach rozwijania działalności gospodarczej nastąpi:
- budowa twórczej chyży łemkowskiej,
- budowa domku rekreacyjnego wraz z wypożyczal-

nią sprzętu turystycznego nad zalewem sieniawskim,
- rozwój marki turystycznej  Dolina Magiczna w Po-

sadzie Górnej poprzez budowę domku i powstanie gier
autdorowych,

- rozbudowa budynku kopuły o taras widokowo – ob-
serwacyjny, z pomostem widokowym i tarasem grillowym.

Projekty realizowane na obszarze gmin
dzięki środkom z budżetu LGD „Dorzecze Wisłoka”

Jednocześnie Rada podejmowała decyzje o przyzna-
niu pomocy na realizację grantów. Te małe projekty skła-
dane przez organizacje pozarządowe z obszaru Dorzecza
Wisłoka cieszące się dużym powodzeniem mają niejedno-
krotnie aktywizacyjny wpływ na mieszkańców i powsta-
nie małej infrastruktury służącej lokalnej społeczności.
W ramach zachowania dziedzictwa lokalnego  powstanie
przystanek ekumeniczny i wyremontowana zostanie świą-
tynia w Bażanówce, w ramach promowania obszaru obję-
tego LSR zostaną zorganizowane imprezy, warsztaty rę-
kodzielnicze, wydane zostaną  materiały promocyjne.

W ramach  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturo-
wej powstaną: wiata w Zboiskach i w Bałuciance, plac
zabaw w Pielni i Besku oraz siłownia plenerowa w Pielni.

Dodatkowo w listopadzie został przeprowadzony trzeci
nabór w ramach projektów grantowych w ramach którego
wybranych zostało 5 projektów z zakresu ochrony środo-
wiska i zmian klimatu oraz z zakresu promocji obszaru.

Realizacja wymienionych powyżej zadań/projektów
wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej, promocje
obszaru i ochronę krajobrazu a jednocześnie  na rozwój
gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Biuro i Zarząd LGD
„Dorzecze Wisłoka” pełnią rolę instytucji pośredniczącej,
która poprzez ogłaszane nabory, szkolenia, pomoc w wy-
pełnianiu wniosków aktywizuje mieszkańców i podnosi
jakość życia na obszarze Dorzecza Wisłoka.

 Biuro LGD

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kultu-
rowego od nowego roku będzie prawdziwym centrum kultu-
ralno – integracyjnym. Dzięki pozyskanym przez Stowarzy-
szenie LGD „Dorzecze Wisłoka” środkom finansowym
z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska
– Słowacja 2014-2020 została zbudowana Koliba Karpacka
a w przyszłym roku powstanie leśny tor przeszkód. Ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu
Infrastruktura Kultury w wysokości  480 tys. zł zostało wy-
konane ogrodzenie, dokumentacja projektowa Domku Baby
Jagi, a w przyszłym roku wykonamy :  posadzkę , przeszkle-
nie w Kolibie Karpackiej, budynek sanitarno – gospodarczy
oraz domek Baby Jagi i monitoring. Dodatkowo od paździer-
nika trwają prace adaptacyjne poddasza Gospody Karpac-
kiej na biura i sale warsztatowo – konferencyjne.

Jeśli wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane
w zaplanowanym czasie to od maja 2021 będziemy się
cieszyć nową infrastrukturą z której będą mogli korzystać
zarówno mieszkańcy jak i turyści.   Zakończenie realizacji
powyższych działań pozwoli  na organizację warsztatów,
zajęć dla dzieci i młodzieży, przyjmowanie wycieczek, or-
ganizację imprez zorganizowanych, półkolonii, koncertów
itp.  O kolejnych działaniach, otwarciu Karpackiego Cen-

Inwestycje realizowane w Karpackim Centrum
Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego

trum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego będziemy
Państwa informować na bieżąco na łamach kwartalnika
oraz na stronach internetowych: www.dorzeczewisloka.pl,
www.beskidzkiewedrowanie.pl oraz na fb.

Lokalna Grupa Działania
Dorzecze Wisłoka  Zarszyn ul. Bieszczadzka 98
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Pod koniec czerwca intensywne opady desz-
czu doprowadziły do wezbrania wód w rzece Piel-
nicy oraz okolicznych, zasilających ją potokach
i rowach melioracyjnych. Co prawda rzeka nie
wystąpiła z brzegów jednak sumy opadów były
na tyle duże, że jeszcze przez wiele dni po ich
ustaniu zmagaliśmy się z wypompowywaniem
wody z zalanych studni i piwnic zarówno z posesji pry-
watnych jak również z budynków użyteczności publicznej
takich jak Ośrodek Zdrowia w Zarszynie.

 Podczas jednej z wiosennych  nocy praca naszego rolni-
ka została zniweczona poprzez podpalenie przez nieustalo-
nego dotychczas sprawcę 12 balotów siana. Sytuacja była
dość poważna ponieważ baloty znajdowały się w bliskiej
odległości od oczyszczalni ścieków i prawie bezpośrednio pod
linią wysokiego napięcia. Dogaszanie trwało całą noc, a wio-
senny, poranny przymrozek również nie ułatwiał działań.

Oprócz zadań typowo bojowych braliśmy również
udział w wydarzeniach kulturalno–oświatowych jakimi
było „Narodowe czytanie” w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Zarszynie oraz zabezpieczanie „Rodzinnego Biegu
św. Maksymiliana w Sanoku”. Inną „cywilną” akcją była
„Akcja segregacja”. Wspólny projekt OSP Zarszyn, UG
Zarszyn oraz Szkoły Podstawowej w Zarszynie. W związ-
ku z reżimem sanitarnym i koniecznością podzielenia słu-
chaczy na wymagane grupy, spędziliśmy tam niemal cały
dzień. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak poprawnie se-
gregować powstające w gospodarstwach domowych od-
pady, jak postępować z odpadami specjalnymi, niebezpiecz-
nymi, wielkogabarytowymi itd. Jestem pewien, iż przy-
czyni się to do zwiększenia czystości naszej okolicy.

  Pomimo całego naszego zaangażowania w działalność
kulturalno-oświatową, nie udało się zrealizować jednego
stałego, corocznego punktu, mianowicie kwesty w dniu
pierwszego listopada, na której corocznie odwiedzający
nasz cmentarz dzielą się z nami dobrowolnymi datkami,

Z DZIAŁALNOŚCI OSP ZARSZYN
Drugie półrocze 2020 roku na pewno długo zostanie zapamiętane w naszej jednostce. Pomimo trwającej

i przybierającej na sile pandemii koronawirusa, do której już trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić, był to dla nas
niezwykle intensywny okres.

a my w całości przekazujemy je na ratowanie naj-
cenniejszych zabytków naszego cmentarza. Nie było
w tym naszej złej woli, po prostu jak każdy pamię-
ta, cmentarze zostały w tym dniu zamknięte.

Chcielibyśmy uczestniczyć tylko w takich wy-
darzeniach. Niestety jedną z najczęstszych przy-
czyn wyjazdów są ciągle wypadki samochodowe.

Ograniczenia prędkości  i ostrzeżenia na niektórych kierow-
cach nie robią wrażenia, co często kończy się bardzo źle. Kil-
kakrotnie w tym półroczu byliśmy dysponowani do różnych
zdarzeń drogowych, od zwykłych stłuczek, gdzie wystarczyło
usunąć pojazdy z pasa ruchu i posprzątać rozbite szkło, aż do
naprawdę poważnych kolizji, gdzie poszkodowani z poważny-
mi obrażeniami zostali odwiezieni do szpitali.

Dodatkowo obecnie trwa budowa nowego mostu
w Zarszynie na rzece Pielnica, a układ budynków i gę-
stość zabudowy nie daje możliwości budowy pełnowymia-
rowego mostu tymczasowego o normalnej przepustowo-
ści ruchu. Wymusza to wprowadzenie ruchu wahadłowe-
go, kierowanego oznakowaniem świetlnym, co oczywiście
powoduje tymczasowe korki i dla nieostrożnych stwarza
okazję do najechania na tył pojazdu poprzedzającego. Taka
sytuacja miała miejsce już niespełna miesiąc po wprowa-
dzeniu takiego rozwiązania. A co ciekawe, była też bezpo-
średnią przyczyną zaistnienia kilkanaście minut później
drugiego wypadku w Posadzie Zarszyńskiej. Zdając sobie
sprawę, że coraz większą część naszych wyjazdów stano-
wią właśnie wypadki drogowe, Zarząd postanowił, iż
musimy być do takich zdarzeń jeszcze bardziej przygoto-
wani. Dlatego skierowano siedmiu naszych członków OSP
na Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy. W Szkole
Podstawowej w Zarszynie, pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów przez dwa zjazdy zgłębialiśmy zasady udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mnie szczegól-
nie zdumiała wiedza i doświadczenie jakimi dysponowali
wykładowcy, na co dzień ratownicy medyczni, a także ich
sprzęt oraz doświadczenie. Przerobiliśmy chyba wszyst-
kie scenariusze zdarzeń, do jakich możemy zostać zadys-
ponowani. Intensywność szkolenia spowodowała, iż pod
koniec kursu już „machinalnie” i bez zastanowienia wy-
konywaliśmy takie czynności jak RKO, badanie pourazo-
we, czy podłączenie i praca z ADR. Jak można się domy-
ślić, w takiej sytuacji nie mieliśmy problemu ze zdaniem
egzaminu teoretycznego i praktycznego. Nie popełniliśmy
żadnego błędu, a egzaminujący skwitował wykonanie za-
dania słowami: „No panowie, poezja”.

Czyż można być jeszcze bardziej dumnym z naszych
strażaków.

Można.
Spotkania w strażnicy w czasie pandemii stały się już

rutynowe. Podczas tych spotkań, poświęcając swój pry-
watny czas wyremontowaliśmy klatkę schodową prowa-
dzącą do naszej świetlicy, gdzie po zakończonej pracy
odbywały się dyskusje o przeszłości naszej jednostki.

Wypadek w Posadzie Zarszyńskiej ul. Beskidzka
(fot. M. Gajewski)
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Uczestnicy Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Od lewej: Karol
Haduch, Paweł Kuzian, Mateusz Gajewski, Piotr Kaśkiewicz, Wojciech
Szajna, Bartosz Pomykała, Szczepan Haduch (fot. ze zb. OSP Zarszyn)

Zaowocowały one stworzeniem grupy „OSP Zarszyn
w służbie historii”, na której dzielimy się wiadomo-
ściami i zdjęciami z ostatnich blisko 130 lat naszej
działalności.

Koniec roku to zawsze czas podsumowań i refleksji
nad tym, co się w nim wydarzyło. Więc jaki był rok
2020 dla naszej jednostki? Przedziwny, niespotykany,
wyjątkowy, zaskakujący a jednocześnie intensywny
i pracowity. Najbardziej jednak warte zapamiętania po-
zostanie to, iż wszyscy nasi druhowie stanęli na wyso-
kości zadań,  jakie postawił przed nimi ten wyjątkowy
czas. Wykazali się niezwykłą ofiarnością i zaangażo-
waniem. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie dla nas
wszystkich lepszy. To są oczywiście moje życzenia, jed-
nak jestem pewien, iż z taką drużyną możemy patrzeć
w przyszłość z podniesioną głową.

                       Mateusz M. Gajewski

Gmina Zarszyn w czerwcu 2020 r. przystąpiła do realizacji
projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywiza-
cji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Taki Ośrodek powstał w Szkole
Podstawowej w Zarszynie. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy na-
szej gminy oraz gmin ościennych  mogą bezpłatnie podnosić swoje
umiejętności i kompetencje. Projekt grantowy współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego realizowany przez „Lokalny Ośrodek Wie-
dzy i Edukacji - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”
w Gminie Zarszyn.

Projekt LOWE „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”
przy Szkole Podstawowej w Zarszynie skierowany jest do osób
dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, spo-
łeczne i środowiskowe, ale także dla tych którzy chcą podnosić
swoje kwalifikacje i umiejętności. Cel projektu to zwiększenie
udziału dorosłych w edukacji.

Mieszkańcy Gminy Zarszyn i Gmin sąsiednich od listopada
2020r. mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach
w ramach działania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji
w Zarszynie. Jeśli są zainteresowani szkoleniami potrzebnymi do
swojego rozwoju zawodowego, albo rozwijającymi pasje np.
warsztaty kulinarne, florystyczne, aranżacji ogrodu, zajęciami
sportowymi, tanecznymi, językowymi, rozwijającymi znajomość
obsługi komputera, a może jeszcze innymi to LOWE spełni ich
oczekiwania. Wystarczy się zgłosić i wypełnić formularz.

8 września 2020r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zarszynie odbyło się spotkanie kadry LOWE
z udziałem lokalnych interesariuszy – 15 przedstawicieli instytu-
cji lokalnych, pomocy społecznej oraz innych organizacji spo-
łecznych działających na terenie gminy Zarszyn. Wspólna roz-
mowa i debata pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które
wzięte były pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej Lokal-
nego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE” w Zarszynie. Każdy
chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami,
uwagami i przewidywaniami.

W wywiadzie fokusowym uczestniczyli przed-
stawiciele:

• OSP w Zarszynie,
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• KGW w Zarszynie,
• Stowarzyszenia INICJATYWA,
• GOK w Zarszynie,
• GBP w Zarszynie,
• Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”,
• UG w Zarszynie,
• DDS w Zarszynie,
• Klubu Seniora w Odrzechowej,
• SP w Besku,
• SP w Zarszynie,
• ZG/O ZOSP RP w Zarszynie, zostali oni part-

nerami projektu.
Od października dwa razy w tygodniu odbywają

się zajęcia taneczne – ZUMBA prowadzone przez
licencjowanego  instruktora Pawła Kuligę (w chwili
obecnej w formie online). Od 5 listopada do 6 grud-
nia br odbywały się zajęcia z rozwijania kompe-
tencji społecznych i obywatelskich - Kurs pierw-
szej pomocy.  Od 4 grudnia trwa kurs „Język an-
gielski od podstaw”. Kurs jest realizowany online
za pomocą aplikacji MS Teams. Wszystkie zajęcia
cieszą się powodzeniem i są całkowicie bezpłatne.
Od stycznia 2021r. planowane są kolejne bardzo
ciekawe propozycje.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej:
https://spzarszyn.pl/projekt-lowe/  i konta na face-
booku: https://www.facebook.com/LOWE-
Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Zarszynie-
102287538208985/?modal=admin_todo_tour

Skontaktuj się już dziś z LOWE!
Szkoła Podstawowa w Zarszynie
ul.Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn
Telefon: 134671016,
e-mai: lowe.spzarszyn@gmail.com
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W Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego można obejrzeć gabloty z kolo-
rowymi owadami żyjącymi w Polsce oraz pędy różnych drzew i krzewów. Na
wystawie zobaczymy zwierzęta żyjące w naszych lasach. Na głównej tablicy
wyświetla się obraz z gniazd bocianów, które licznie gnieżdżą się w okolicy.
Na dzień dzisiejszy są puste, ale na wiosnę na pewno zatętnią życiem. Atrakcją

dla maluchów jest specjalna gra inte-
raktywna. Na podłodze dzieci mogą
skakać po różnych wyświetlających się
tam tematach i uczyć się odpowiada-
jąc na pojawiające się pytania. Nad ca-
łością czuwa opiekun sali, który poma-
ga rozwiązywać trudniejsze zadania,
a także zaznajamia  zwiedzających
z różnymi tematami przyrodniczymi.

Motyle - Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej

(fot. Józef Kosiba)

CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
W POSADZIE ZARSZYŃSKIEJ JUŻ OTAWRTE!

W dniu 19 X 2020 r. w starej sali domu ludowego w Posadzie Zarszyńskiej w „pańskim ogrodzie” zostało
otwarte Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego. Tło Centrum tworzy piękny park z kilkusetletnimi dębami –
pomnikami przyrody oraz ścieżka przyrodniczo -edukacyjna. Wewnątrz budynku znajduje się nowoczesna sala
do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyposażona w monitory oraz tablice interaktywne do projekcji
filmów przyrodniczych oraz rozwiązywania zadań.
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W planie działalności Centrum w najbliższym czasie przewidywane jest
dokarmiane ptaków w okresie zimy. Na wiosnę chcemy rozpocząć realizację
programu restytucji cisa, bardzo popularnego  dawniej  w Polsce gatunku
z rodzaju drzew iglastych.  Jednak ze względu na swoje cenne drewno wyko-
rzystywane do budowy dworów, a także do robienia łuków i strzał cis  został
mocno wytrzebiony i obecnie jest pod ochroną. Program nadzoruje Regional-
na Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Wiosną będziemy też sprzątać
z młodzieżą świat, a zwłaszcza park i jego okolice. W najbliższym czasie do
Centrum zostanie podłączony Internet i zdjęcia gniazd boćków można będzie
oglądać na żywo w domu. Ze względu na pandemię oficjalnie od  7. 11 do
27.12.2020 r. Centrum nie przyjmuje zwiedzających. Jednak mam nadzieję, że

po feriach, w styczniu zatętni pełnią
życia, wróci młodzież i dzieci na żywe
lekcje przyrody, a dorośli także będą
chętnie dowiadywać się jak chronić
i dbać o przyrodę w naszej gminie,
a także w Polsce.

Z leśno - przyrodniczym pozdro-
wieniem „Darz Bór”

Kosiba Józef
– kierownik Centrum

Dziedzictwa Przyrodniczego
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Nieżyjący już wiele lat i zapomniany rzeźbiarz z Posady Jaćmierskiej Marian Dudek był dobrze znany
w okolicy. Pochodził z biednej rodziny jak większość  mieszkańców; urodził się w połowie XIX wieku w licznej
rodzinie. Były to lata pańszczyzny, czas nędzy, bezrobocia i analfabetyzmu. Kto był zdolny do pracy, szukał jej
dla siebie i zarazem aby pomóc rodzinie. Szanse były jedynie możliwe we dworze na pańskim u Jaśnie Pana lub
u miejscowych kmieci albo na służbie poza domem rodzinnym.

RZEŹBIARZ  Z POSADY JAĆMIERSKIEJ

Marian Dudek szkołę podstawową ukończył w Jać-
mierzu. Zadbał o swój talent, bo znalazł się w Zakopa-
nem, w Zawodowej Szkole Przemysłu Drzewnego. Śred-
niego wykształcenia nie posiadał, takie były czasy; wiele
młodych talentów pozostało w pamięci nowel i opowia-
dań.  Doskonalił też swój talent w Krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych pod opieką m.in. profesora Laszczka.
W 1911 roku wystawił swoje rzeźby; „Chłopczyk”, „Ry-
bak,” i „Matka”, które też podobno zaginęły. Po kolejnej
wystawie w 1914 roku uzyskał za swoje prace srebrny
medal. Nie uniknął ciężkiej choroby. Leczył go w Przemy-
ślu lekarz Lewiński, któremu Marian z wdzięczności po-
darował swoje dzieło „Głowę Szczepana Stachowicza”,
osoby z Posady  Jaćmierskiej.

Marian Dudek zmarł w 1920 roku. Pochowany zo-
stał w Krakowie. Okoliczne muzea  ani rodzinna miejsco-
wość nie posiadają żadnych jego rzeźb. W 2020 roku mija
sto lat od śmierci tego artysty rzeźbiarza - amatora.  Skrom-
ne przypomnienie o Nim niech pozostanie uznaniem Jego
talentu w rodzinnych stronach.

              Źródło: Muzeum Historyczne w Sanoku
                                   Ryszard Stączek

Z Mariana rodzina nie miała pomocy. Był inny od
innych. Wypatrywał, „dumał,” myślał bezustannie, pracy
nie szukał. Zajął się sobą? Robił sobie sam lub zdobywał
inny i lepszy pospolity nożyk, o bardzo ostrym ostrzu,
składany, z drewnianym zabezpieczeniem. Taki nożyk nosił
i nosi nadal fachową nazwę „świnka”. Obserwujący go
członkowie rodziny lub przechodnie widzieli  jak zawsze
nim „dłubał”, wieczorem i w nocy, nawet kosztem snu.

Ale po co dłubał? Początkowo nic mu nie wycho-
dziło, ale wkrótce oglądano wyrzeźbione ludzkie głowy
i doszukiwano się podobieństwa do sąsiadów. Chleba
z tego dłubania  nie wystrugał, ale zaczynało się to podo-
bać sąsiadom. Po pewnym czasie na wielu domowych stry-
chach w Posadzie Jaćmierskiej była głowa gospodarza lub
członka rodziny. Ten, kto je zobaczył, mówił: „ale podob-
ny”. Wytwory pracy Mariana, długo sobie tam leżały, przez
lata wojen, kolejne pokolenia, aż je zapomniano i zaginę-
ły. A szkoda, w obecnych czasach nikt ich nie widział.
Wszystkie artystyczne głowy-rzeźby wykonywane były
z drewna lipowego. „Dzieła’’ te obecnie byłyby wspania-
łymi obiektami na wystawy, pokazy dla dzieci i dorosłych,
dla pamięci i nauki  rzeźbienia. Straty nie powetowane!

4 września 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Zarszynie odbyła się dziewiąta edycja ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czytanie”, podczas której czytano
„Balladynę” Juliusza Słowackiego. Fragmenty dramatu
zaprezentowali przedstawiciele różnych środowisk, w tym
Wójt Gminy Zarszyn p. Magdalena Gajewska, nauczy-
cielka  Szkoły Podstawowej w Zarszynie p. Anna Koniecz-
na, bibliotekarze p. Agnieszka Bieleń i Magdalena Bury,
uczennica SP w Zarszynie Amelia Komańska, seniorka
z DDSenior+ p. Elżbieta Rabicka, przedstawicielka Sto-
warzyszenia INICJATYWA w Zarszynie p. Danuta Dec

NARODOWE CZYTANIE
oraz przedstawiciel OSP Zarszyn p. Mateusz Gajewski.
Wspólnie z 22 uczestnikami włączyliśmy się w tę szla-
chetną akcję promującą czytelnictwo i wysłuchaliśmy frag-
mentów utworu wierząc – tu cytując słowa prezydenta
z listu do obywateli, że „w tym szczególnym dla nas wszyst-
kim czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna
lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjed-
noczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponow-
nie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych naj-
większych pisarzy”.

 Agnieszka Bieleń
kier. GBP w Zarszynie
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Propozycję i jednocześnie prośbę od ks. abpa Adama
Szala o posługę duchową i odpowiedzialność za parafian
w Zarszynie, oraz podjęcie remontu pięknej neogotyckiej
świątyni otrzymałem początkiem czerwca 2017 r. Po krót-
kiej wymianie zdań i otrzymanym czasie (jedna godzina)
na przemyślenie decyzji w duchu posłuszeństwa jakie zło-
żyłem w dniu święceń kapłańskich, odpowiedziałem - tak
przyjmuję.

Wyniesioną praktykę i dobry obyczaj z domu rodzin-
nego w sprawach dotyczących powodzenia w tym życiu
i Bożego Błogosławieństwa pierwsze oficjalne spotkanie
z ustępującym duszpasterzem ks. Antonim miało miejsce
w pierwszą sobotę sierpnia 2017 r. Powyższy fakt nie
uszedł uwagi niektórym mieszkańcom Zarszyna i Posady.
Po obejrzeniu powierzchownym dorobku materialnego pa-
rafii udałem się do Miejsca Piastowego na nabożeństwo
pierwszej soboty, aby swoją przyszłość i powierzonych
mi wiernych powierzyć opiece Matki Bożej. Kolejne spo-
tkanie po kilku dniach w piątkowe popołudnie w obecno-
ści Ks. Dziekana - dekanatu jaćmierskiego i przedstawi-
cieli Rady Duszpasterskiej – parafii Zarszyn wraz z ustę-
pującym proboszczem w sposób formalny przyjąłem doro-
bek materialny - inwentarz i wiernych mieszkających na
ziemi zarszyńskiej w dniu 18 sierpnia 2017 r. W protokole
przyjmującym zostało zapisane: ks. Zdzisław Babiarz jako
proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej
Szkaplerznej w Zarszynie zobowiązuje się administrować
majątkiem kościelnym wg sumienia, zgodnie z obowiązu-
jącym prawem kościelnym i cywilnym, strzec go jak najle-
piej i w stanie nieuszczuplonym oddać swemu następcy.

Na długo w pamięci pozostanie mi owacyjne przyjęcie
jakie zgotowali wierni Zarszyna w obecności ks. dziekana
Józefa Niżnika, kapłanów rodaków i ustępującego pro-
boszcza ks. Antoniego Obłozy. Po dzień dzisiejszy widzę
wręczony mi klucz do dostojnej stuczterdziestoletniej świą-
tyni i od ponad sześciuset pięćdziesięciu lat istniejącej wiary
rzymskokatolickiej na tych terenach.

Emocje i owacje związane z radością zaślubin bardzo
szybko zostały odsunięte na plan dalszy. Priorytetem było
rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie wyko-
nawcy i rozpoczęcie remontu świątyni parafialnej.

Parafia w Zarszynie otrzymała zarezerwowaną sub-
wencję na przeprowadzenie remontu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkar-
packiego. Trudnym zadaniem było dla mnie wczytanie się
w przygotowany projekt remontowy. Po rozgoszczeniu się
w parafii zorganizowane zostało spotkanie z członkami
Rady Parafialnej, którym oznajmiłem, że ich funkcjono-
wanie przedłużam do czasu ukończenia realizacji remon-

Historia remontu kościoła w Zarszynie (cz.1)
Moja przygoda jako obecnie posługującego proboszcza ks. Zdzisława Babiarz z Zarszynem i Posadą Zarszyńska

sięga minionego wieku i była bardzo powierzchowna. Niejednokrotnie przejeżdżając drogą krajową Nr 28 ze
wschodu na zachód i odwrotnie nie zastanawiałem się, że kiedyś mogę tutaj na tym terenie odpowiadać przed
Panem Bogiem za zamieszkujących te tereny wiernych. Ostatnie co mógłbym przewidywać to fakt, że z woli Pana
Boga i przełożonych Kościoła Rzymskokatolickiego będę postawiony na pewnym odcinku historii jako proboszcz
i gospodarz parafii pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej.

tu kościoła. Uzgodniliśmy, że ja będę przyglądał się reali-
zacji rozpoczętego dzieła, ale w momencie gdy będę miał
wątpliwości, to nie zawaham się przerwać jego realizację
i przejmę inicjatywę w jego realizacji.

Firma z Krakowa przygotowała dokumenty przetar-
gowe i rozpoczął się proces, celem którego miał zostać
wyłoniony wykonawca. Cała procedura została przepro-
wadzona dość sprawnie. Powołani dodatkowi eksperci
z mojej strony przestrzegli mnie, że nie są spełnione
w sposób właściwy pewne terminy.

Po dogłębnym zbadaniu całej procedury przetargowej
okazało się, że są poważne zastrzeżenia ze strony Urzędu
Marszałkowskiego co do sposobu wyłonienia wykonaw-
cy. Czas był krótki. Mimo listopadowej aury moje noce
i sen były krótkie i bardzo rwane.

Bardzo ciężkim dniem było listopadowe popołudnie
27 listopada 2017 r., gdy wspólnie z Radą Duszpasterską
i firmą prowadzącą postępowanie przetargowe należało

fo
t. 

A.
K

.
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podjąć odpowiednie kroki odnośnie dalszego procedowa-
nia rozpoczętego dzieła.

Długa, burzliwa ale merytoryczna dyskusja sprawiła,
że część Rady Duszpasterskiej patrzyła nieprzychylnym
okiem na sprawę unieważnienia przetargu i rozpisania
nowego ale z wyłonieniem nowej firmy, która podejmie się
tego zadania. Dzięki Bożej Pomocy i ludzkim podpowie-
dziom dotarłem do rzeszowskiej firmy Podkarpackie Cen-
trum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o., która podjęła
się rozpisania przetargu na nowych zasadach i przepro-
wadzenia całej procedury oraz rozliczenia projektu do cza-
su zakończenia jego trwałości. Ten czas nastąpi końcem
października 2023 r.

W połowie lutego 2018 r. wyłoniono wykonawcę prac
remontowych dachu kościoła, pokrycia wieży i części in-
stalacji elektrycznej. Spośród dwóch ofert wybrano firmę
z Krakowa AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Ko-
sakowski Spółka Jawna, na łączną kwotę 1 199 250,99
zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwie-
ście pięćdziesiąt złotych 99/100).

W połowie marca 2018 r. wyłoniono wykonawcę poli-
chromii części wnętrza kościoła, renowację ołtarza głów-
nego i elewację wieży kościelnej. Spośród pięciu ofert
wybrano firmę z Rzeszowa AURYM APIS spółka z o.o.
która wykonała zadanie za kwotę 1 059 827,53 zł (jedne-
go miliona pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy osiemset dwa-
dzieścia siedem złotych 53/100).

Końcem maja 2018 r. wykonany został projekt elek-
tryczny kościoła i wymieniono we wnętrzu świątyni insta-
lację elektryczną z przeniesieniem urządzenia pomiarowego
na zewnątrz zabytku. Pieniądze na ten cel w części zostały

pozyskane ze sprzedaży wikarówki z działkami. Jak stwier-
dzili niektórzy parafianie, śp. ks. Wojciech Krystyński,
długoletni katecheta zarszyński zapewne jest z takiego
obrotu sprawy zadowolony.

Główny ołtarz kościoła odrestaurowała firma z Tar-
nowa RENOVARE Konserwacja Dzieł Sztuki  jako pod-
wykonawca firmy AURUM APIS.

Dzięki staraniom Rady Duszpasterskiej w 2018 r. po-
zyskano też fundusze od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Przemyślu na odrestaurowa-
nie dwóch okien witrażowych w świątyni.

W okresie wielkiego przewrotu remontowego naszej
świątyni zostało wymienione też nagłośnienie kościoła fir-
my RDUCH i zestaw multimedialny.

W ramach poprawy bezpieczeństwa obiektu zostały
zamontowane kamery i system alarmowy w kościele.

Wyżej wymienione prace remontowe i odsłonięta pięk-
na posadzka w prezbiterium kościoła zostały zakończone
w wyznaczonym terminie do końca listopada 2018 r.

Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom składam tą
drogą serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać! Urazów do
nikogo nie chowam, mimo iż trudno niekiedy je zapomnieć.
Wierni modlący się w tej świątyni i związani z nią senty-
mentalnie mogą się czuć dumni, a ci którym ciężko pod-
nieść głowę do góry, życzę aby się odblokowali. Jak głosi
Pismo Święte, dopóki żyjemy mamy możliwość naprawić
błędy z przeszłości i poczuć się dumnym już tutaj na ziemi.

ks. Zdzisław Babiarz - proboszcz

Ciąg dalszy w kolejnym numerze „Głosu Zarszyna”

fot. Tomasz Kasza
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Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s
w Nowosielcach otrzymał ze środków  Fundacji BGK
w programie „Generacja 6.0” dofinansowanie w wysoko-
ści 14 840,00 zł na realizację projektu pn. „Mam chęć -
działajmy razem”. Jego głównym celem jest integracja
i zwiększenie aktywności osób, które ukończyły 60 rok życia
w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych działań przepro-
wadzonych w okresie od 04.01.2021 r. do 30.06.2021 r.,
dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz promocja
aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów.

Dzięki realizacji projektu chcemy wyjść naprzeciw
aktualnej sytuacji demograficznej i dążyć do tego, by życie
na wsi było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów.
Projekt pozwoli grupie 20 osób (60+) na uczestniczenie
w bezpłatnych warsztatach, zajęciach prozdrowotnych i edu-
kacyjnych, przez co w znaczący sposób poprawi jakość ich
życia, podniesie poczucie własnej wartości, będzie przeciw-
działać poczuciu wykluczenia społecznego. Przewidziane
w projekcie różnorodne formy od stacjonarnych po wyjaz-
dowe, integrujące, rozwijające talenty i pasje uczestników
wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie
pozytywnego wizerunku tej grupy. Cel projektu został zdia-
gnozowany w oparciu o analizę potrzeb w oparciu o wy-
wiady z lokalnymi działaczami, przedstawicielami władz,
kierownikiem GOPS, Stowarzyszeniem Klub Seniora „Mam
Chęć”, Radą Seniorów Gminy Zarszyn.

Poprzez podejmowane działania chcemy dążyć do
nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych
miedzy osobami starszymi. Uczenie się nowych rzeczy,

„MAM CHĘĆ - DZIAŁAJMY RAZEM”
nawiązywanie nowych relacji oraz aktywność dopasowana do
potrzeb i możliwości człowieka służą każdemu, bez względu
na wiek. W ramach realizowanego zadania chcemy uatrakcyj-
nić seniorom czas wolny proponując im aktywne uczestnictwo
w takich  zajęciach jak: „Taniec, muzyka i ruch dla osób 60+”,
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – wspólna rehabilitacja, dzia-
łania kulturalne „Wieczory z książką, poezją i herbatką”, warsz-
taty rękodzieła – wiklina papierowa, wyjazdach integracyjnych
do kina, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zam-
ku w Łańcucie, cykl spotkań „Warto wiedzieć” oraz w  spo-
tkaniu podsumowującym projekt.

Projekt będzie realizowany na obszarze Gminy
Zarszyn w miejscowości Długie. Jego promocja będzie od-
bywała się w sposób ciągły. W ramach dotacji  zostanie
zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć,
który będzie wykorzystywany przy realizacji przyszłych
działań GOK-u skierowanych do tej grupy osób, będzie
istniała możliwość wypożyczenia zakupionego sprzętu do
ćwiczeń. Celem projektu jest przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu i technologicznemu mające na celu po-
szerzanie wiedzy i rozwijaniu umiejętności u osób
w wieku 60+, rozwój sprawności ruchowej i ogólnej kon-
dycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań. Wszystkie dzia-
łania realizowane będą z zachowaniem środków ostrożno-
ści i w reżimie sanitarnym.

Wszystkie informacje związane z realizacją
 projektu będą się pojawiały na bieżąco na stronie
www.gok.zarszyn.pl.
                           Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie

W 2020 r. GOK w Zarszynie był organizatorem Orsza-
ku Trzech Króli, Koncertu Noworocznego połączonego z in-
auguracją Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z sie-
dzibą w Nowosielcach, Biesiadnego Kolędowania z udzia-
łem Kół Gospodyń Wiejskich, które prezentowały się w wy-
branym przez siebie repertuarze. GOK był organizatorem
XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofia-
rach Holokaustu w gminie Zarszyn, których celem jest pro-
pagowanie pamięci o Ofiarach Holokaustu poprzez upa-
miętnienie miejsc po masowych mordach na ludności
żydowskiej i pamięć o osobach ratujących Żydów od śmierci
podczas II wojny światowej. W lutym odbył się Rajd Śla-
dami Dwóch Kardynałów, który przypomina wszystkim
mieszkańcom okolicznych miejscowości jak i turystom
o tym że nasze tereny przemierzali tak wybitni Polacy jak

Jak minął pierwszy rok działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach kończy swój pierwszy rok działalności. Był to czas
niezwykle trudny, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę
zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, stosowano się do wytycznych ogłaszanych
przez Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje
dotyczące działalności GOK podejmowano w porozumieniu z wójtem gminy.

Ks. Kard. Stefan Wyszyński oraz Ks. Kard. Karol Wojtyła.
GOK był organizatorem Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Turnieju Szachowe-
go Memoriał im. Edmunda Bańkowskiego w Bażanówce,
Turnieju Tenisa Ziemnego. W sposób symboliczny obcho-
dziliśmy Obchody 76 Rocznicy Operacji Karpacko - Dukiel-
skiej. Na podsumowanie ferii zimowych zorganizowano „Kre-
atywne zabawy dla dzieci” oraz „Kreatywne walentynki dla
dzieci  i młodzieży. W okresie wakacyjnym zorganizowano
„Wakacje z GOK-iem”. W ofercie skierowanej do dzieci
i młodzieży znalazły się: warsztaty wokalne, warsztaty te-
atralne, środowe animacje, zajęcia plastyczne, sekcja szacho-
wa, spektakl teatralny pt. „Podróże Baltazara Gąbki”. Pod-
sumowaniem organizowanych w miesiącu lipcu „Środowych
Animacji dla Dzieci” była „Niedziela z GOK- iem”.
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Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają dwie świetli-
ce środowiskowe w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.
Świetlice mają na celu zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym. Są to placówki wsparcia
dziennego, które prowadzą zorganizowaną działalność opie-
kuńczą i wychowawczą, co pozwala na racjonalne zagospoda-
rowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.
Zadaniem świetlic jest przede wszystkim pomoc w nauce, roz-
wijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie kultury
osobistej, czy poprawa sprawności fizycznej.

W 2020 r. swoją pracę przenieśliśmy w głównej mie-
rze do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń
online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednic-
twem nowoutworzonej strony internetowej www.gok.za-
rszyn.pl i fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/
gokzarszyn . Ogłosiliśmy 6 konkursów online: konkurs na
kartkę wielkanocną (głosowali internauci), konkurs pla-
styczny „Witaj Maj Trzeci Maj”, konkurs recytatorski on-
line „Poezja dla mamy”, konkurs plastyczny online pod
hasłem „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”, kon-
kurs piosenki online „W 100 rocznicę urodzin zaśpiewaj
ulubioną piosenkę Papieża Polaka” i konkurs plastyczny
„List do Mikołaja”.

Największym bogactwem Gminy Zarszyn są jej
mieszkańcy, wśród których są osoby nietuzinkowe z róż-
nymi talentami i zainteresowaniami. Jednym z ważniejszych
planów nowoutworzonej samorządowej instytucji kultury
GOK w Zarszynie jest promocja lokalnych twórców, po-
szukiwania artystów, hobbystów i pasjonatów różnych dzie-
dzin. Okazuje się, że jest ich wielu. Założono „Galerię lo-
kalnych twórców” i „Ludzi z pasją”, gdzie promowane są
ich prace. Galerie są na bieżąco uaktualnianie i uzupełnia-
ne, tak aby każdy odwiedzający naszą stronę mógł zapo-
znać się z bogactwem artystycznym prezentowanym przez
uzdolnionych mieszkańców gminy.

Za pomocą fanpage na fb uruchomiliśmy akcję Szu-
kamy wiosny, lata, jesieni!! Masz zdjęcia? Wyślij!! Akcja
polegała na zachęcaniu internautów do zamieszczania pod
naszym postem zdjęć. Cieszyła się ona bardzo dużym zain-
teresowaniem. Dzięki aktywności internautów i przesłanych
zdjęciach wydany został kalendarz na 2021 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowo-
sielcach w 2020 r. był również inicjatorem i wydawcą tomi-
ku poezji naszych rodzimych autorów pt. „Słowa na papie-
rze”. Tomik zawiera wiersze mieszkańców Gminy Zarszyn
wśród których są: Zofia Dracz, Irena Małek, Wojciech Pod-
kulski i Jakub Riasat. Wiersze prezentowane w zbiorze ro-
dziły się  w domowym zaciszu przez wiele lat, aż pod przy-
szedł czas by wszyscy mogli je przeczytać. Wydany tomik
to uwieńczenie ciężkiej pracy autorów. Tomik można już
wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarszynie
i jej filiach. GOK sfinansował również wydruk publikacji
„Zrozumieć miniony czas. Historia o powstaniu parafii
Kościoła Polskokatolickiego w Bażanówce pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 1921 – 2021”.

W 2020 r. starano się o pozyskanie dodatkowych
środków finansowych. Z sukcesem udało się pozyskać środ-
ki w kwocie 3 000,00 zł dla Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Pielni w ramach programu Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne 2020 na organizację „Dnia Rodziny”.
Celem projektu było zacieśnienie relacji dziecko - rodzic,
poprzez uczestnictwo we wspólnej zabawie. Na działalność

Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie udało się pozy-
skać środki  w kwocie 14 840,00 zł z Fundacji BGK na
realizacje projektu „Mam chęć - działajmy razem” złożo-
nego do programu Generacja 6.0. Zadania ujęte we wnio-
sku skierowane są do seniorów z Gminy Zarszyn. Celem
głównym projektu, który będzie realizowany w terminie
04.01.2021 r. - 30.06.2021 r. jest integracja i zwiększenie
aktywności osób które ukończyły 60 rok życia w oparciu
o szeroką ofertę różnorodnych działań dostosowanych do
potrzeb osób starszych oraz promocja aktywnego i zdro-
wego stylu życia seniorów. Kilka złożonych projektów cze-
ka jeszcze na ocenę.

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie prowadzi
współpracę z instytucjami, szkołami, organizacjami poza-
rządowymi, zespołami i grupami nieformalnymi przy orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie
naszej gminy. GOK udziela im wsparcia merytorycznego
i finansowego. Z budżetu GOK-u pokrywane są koszty na-
uczyciela gry na instrumentach, prowadzącego warsztaty
wokalne i szachowe. GOK finansował zakupy niezbędne-
go sprzętu, instrumentów, strojów i innego wyposażenia dla
zespołów, orkiestry i mażoretek. Służymy pomocą dla or-
ganizacji przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
gminy oraz przy organizacji uroczystości i imprez kultural-
nych. Wspólnie z organizacjami prowadziliśmy Akcję szy-
cia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Zarszyn,
akcję „Szlachetna paczka”, czy akcję Gaszyn challenge.
Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez
Stowarzyszenie „Inicjatywa” z Pauliną Komańską, która
specjalizuje się w rysunku ołówkiem i Jakubem Riasatem
autorem tomiku wierszy „Powiew Słów” oraz w licznych
zebraniach i spotkaniach lokalnych organizacji. Gminny
Ośrodek Kultury w Zarszynie jest partnerem w projekcie
grantowym pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Wie-
dza droga do sukcesu w każdym wieku”.

Nasza instytucja kultury była organizatorem szko-
leń: „ABC Przedsiębiorczości V” Edukacja finansowa dla
mieszkańców wsi i małych miast” oraz szkolenie dot. na-
boru wniosków do Programu „Podkarpackie FIO Lokalnie
2020”, którego operatorem jest Fundacja Generator Inspi-
racji. Przygotowywała też posiedzenia Rady Programowej
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zarszynie
dot. zaopiniowania projektu budżetu na 2021r. oraz kalen-
darza wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych. Gminny Ośro-
dek Kultury w Zarszynie był współorganizatorem II Mię-
dzynarodowej konferencji naukowej „Wielokulturowe dzie-
dzictwo Euroregionu Karpackiego na przestrzeni wieków”
w trakcie której dyrektor GOK przedstawił prezentację pt.
„Popularyzacja kultury lokalnej i wielokulturowego dzie-
dzictwa Gminy Zarszyn”.

Na bieżąco uzupełniamy stronę internetową
www.gok.zarszyn.pl oraz fanpage GOK w Zarszynie, gdzie
internauci mogą pozyskać informacje o pracy instytucji,
wydarzeniach, ciekawych ludziach i miejscach. W celach
promocyjnych zakupiony został baner, roll-up, torby pro-
mocyjne, długopisy, kubki, balony i wizytówki zawierające
dane GOK w Zarszynie. Prowadzimy działania promocyj-
ne umieszczając na wszystkich informacjach i plakatach logo
oraz dane kontaktowe.

Liczymy, że nadchodzący nowy rok pozwoli nam na
prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej i organiza-
cję licznych wydarzeń plenerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie
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     Kornelia Gerlach jest osobą nie-
pełnosprawną z orzeczoną niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, głuchotą lewego ucha
i niedosłuchem drugiego. Urodziła się
z rozszczepem twarzoczaszki, więc od
wczesnego dzieciństwa towarzyszył
jej ból, częste pobyty w szpitalu, ope-
racje, rehabilitacja… To wszystko
utrudniało jej też relacje z rówieśni-
kami i edukację. Dziewczynka nie
mogła odnaleźć się w szkole, więc
została objęta nauczaniem indywidu-
alnym, a w 2009 r. trafiła do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wy-
chowawczego w Rymanowie. I tu cze-
kała na nią wyjątkowa terapeutka,
Beata Litwin, która zaproponowała
dziewczynce zajęcia z malarstwa.
Kornelia lubiła malować, ale brako-
wało jej warsztatu, materiałów, pomo-
cy kogoś, kto podpowie jak przygoto-
wać tło, jak mieszać farby, prawidło-
wo je nakładać i jak zadbać o wykoń-
czenie obrazu. W Rymanowie nie tyl-
ko znalazła odpowiedź na te pytania,
ale przede wszystko znalazła grono
przyjaciół, akceptację, możliwość roz-
woju artystycznego i spore grono
życzliwych, wspaniałych ludzi. W ta-
kich warunkach tworzenie jest przy-
jemnością. Kornelia dodawała od sie-
bie nieprzeciętną wyobraźnię, entu-
zjazm i optymizm. Jej obrazy wzbu-
dzały zachwyt skalą barw, zachwycały
głębią i tematyką. Pani Beata Litwin
otoczyła zdolną podopieczną szcze-
gólną troską, wysyłała jej prace na
konkursy i posypały się pierwsze na-
grody. Kornelia otrzymała wyróżnie-
nie w konkursie plastyczno–literackim
pt. „Poczuj radość tworzenia” w Wy-
sokiej k. Łańcuta, zdobyła 1. miejsce
w konkursie plastycznym REPETONI
w Jarosławiu za pracę „Koty w oknie”
i od tamtej pory koty stały się niejako
znakiem rozpoznawczym Kornelki. Są
to jednak koty inne od wszystkich: pro-
sty kontur kryje w sobie rewię barw
i kształtów. Koty są bajkowo koloro-
we i zarażają optymizmem. Kolejną
pierwszą nagrodę otrzymała Autorka

Z GALERII KORNELII

w konkursie plastycznym „Marzenia
w życiu człowieka”, który odbył się
w Jarosławiu w 2017 r. Jej prace były
prezentowane na wielu wystawach m.
in. Sanoku, Rymanowie Zdroju, Smol-
niku. Kilka przeznaczyła na cele cha-
rytatywne i licytowano je podczas rau-
tów dyplomatycznych w Krośnie, or-
ganizowanych cyklicznie przez Stowa-
rzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszyst-
ko, a  także podczas Światowego Fe-
stiwalu Sztuki Genesis.
     Kilkakrotnie Kornelia brała udział
w warsztatach malarskich i plenerach.
Do grona jej znajomych zalicza się
wielu współczesnych malarzy, którzy
podczas kilkudniowych spotkań
wspólnie z nią tworzyli, ale też udzie-
lali jej wielu cennych rad. Kornelia
skrzętnie gromadzi z każdego wyda-
rzenia dokumentację fotograficzną
i jest dumna z tych znajomości, kiedy
obok niej stoją osoby sławne, znane
z telewizji i wielu wystaw malarstwa.
     A jakie są obrazy Kornelii? Pełne
wyrazistych barw, bajecznie koloro-
we, czasami proste, niemal naiwne, ale
zaskakujące zestawieniami kształtów
i elementów graficznych. Kwiaty na
łące, w wazonach, bukiety ujmujące
różnorodnością zebranych roślin. Kra-
jobrazy, zwierzęta, anioły, kobiety
z baśniowej krainy. Widać, że wyszły

spod pędzla osoby niezwykle wrażli-
wej i pełnej optymizmu. I ta radość
życia zachwyca u Kornelii najbar-
dziej! Wydawać by się przecież mo-
gło, że ktoś, kto od urodzenia zmaga
się z ciężkimi chorobami, spędza
wciąż sporo czasu w szpitalu i co-
dziennie boryka się z trudnościami
z powodu niepełnosprawności nie
może być optymistą. Nic bardziej
mylnego! Kornelia uśmiecha się szcze-
rze i serdecznie, jest osobą otwartą,
wrażliwą, pełną optymizmu. Malowa-
nie jest jej sposobem komunikacji ze
światem, wyrażania siebie, swoich
uczuć i zachwytu nad otaczającą przy-
rodą. Kocha ludzi, zwierzęta i ma
w sobie nieskończone pokłady empa-
tii. Duża w tym zasługa jej Mamy, któ-
ra niezwykle córkę wspiera i jest dum-
na z jej osiągnięć i zdolności. Wiele
Kornelia zawdzięcza też Pani Beacie
Litwin, swojej terapeutce – przyjaciół-
ce z OREW w Rymanowie, która przez
kilka lat opiekowała się młodą malarką
i motywowała do rozwoju oraz Danu-
cie Dawidowskiej, która od lat ją wspie-
ra i zaprasza na plenery.
     „Jeśli chcesz komuś pomóc się-
gnąć gwiazd, to nie przychylaj mu nie-
ba, tylko dodaj skrzydeł” – to cytat ze
strony tytułowej publikacji o Kornel-
ce pt. „Talent, który wciąż się rozwi-
ja…” wydanej przez OREW w Ryma-
nowie. To wielkie szczęście dla młodej
malarki, że na swojej drodze spotkała
życzliwych, wspaniałych ludzi, dla któ-
rych praca z niepełnosprawnymi to
pasja i możliwość dodania im skrzy-
deł. Ty je Kornelko masz – ogromne,
bajecznie kolorowe i silne! Leć więc
wysoko i spełniaj wszystkie marzenia!
A my z dumą będziemy śledzić rozwój
twórczości młodej malarki.
PS
Prace Kornelki można na bieżąco
oglądać na jej stronie na fb. Można
też je kupić. Rozświetlą na pewno
każdy dom i wniosą do niego iskier-
kę radości życia. Taką, jakie codzien-
nie szczodrze rozsiewa Autorka.

L.Z.

   Kornelia pokazuje kolejne obrazy. Rozkłada je pod ścianami, opiera o szafki, stawia na kanapie. Oczywiście
pomaga jej Mama, która o każdej pracy opowiada ciekawą historię. Jak powstawała, kto autorkę zainspirował,
kto już kupił podobny obraz… Kiedyś Kornelia namalowała drewniany dom otoczony drzewami i kwiatami.
Obraz przyciągał uwagę pięknymi barwami kończącego się lata. „To moje wymarzone miejsce na Ziemi” – wyznała
Autorka. I marzenie się spełniło. Dziś Kornelia z Rodziną mieszka w pięknym, drewnianym domu, który tonie
w kwiatach, a na tarasie wyleguje się leniwie kot. Są też psy, bo zwierzęta kochają tu wszyscy i dali dom porzuconym
i niechcianym. A duży, kolorowy napis informuje, że w tym domu jest też GALERIA KORNELII.
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Z myślą o najmłodszych Czytelnikach warto choćby
w skrócie, przypomnieć, jakie wydarzenia w kraju poprze-
dziły stan wojenny. Polska, w której przez 45 powojennych
lat (1945-1990) rządy sprawowała  partia komunistyczna,
nie była krajem suwerennym. O ważnych polskich sprawach
decydowała Moskwa. Gospodarkę podporządkowano inte-
resom Związku Radzieckiego i  zarządzano nią centralnie.
Rozbudowywano głównie przemysł ciężki (górnictwo, hut-
nictwo, przemysł zbrojeniowy…).

Władze PRL–u, szczyciły się rozwojem oraz rzekomą
troską o ludzi – wszyscy mieli zapewnioną pracę, dostęp
do oświaty i służby zdrowia. W rzeczywistości, płace były
niewysokie, a poziom życia znacznie niższy niż w krajach
Europy zachodniej. Latem 1980 roku, władze wprowadziły
kolejną podwyżkę cen. Wywołało to falę protestów w ca-
łym kraju. Zapoczątkowany w sierpniu 1980 roku strajk,
w Stoczni  Gdańskiej ogarnął około 2000 zakładów pracy.
Władze przerażone rozmiarami protestów (1,2 mln osób),
przystąpiły do negocjacji. 31 sierpnia, w wyniku rozmów
podpisano porozumienie. Rząd zgodził się na rejestrację
w sądzie Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowe-
go  ,,Solidarność’’. Pracownicy zyskali m.in. prawo do straj-
ku. Miliony osób z różnych grup społeczno-zawodowych wstę-
powały w szeregi ,,Solidarności’’. Wielu działaczy PZPR rów-
nież domagało się radykalnej przebudowy Polski i przyłączało
się do ,,Solidarności’’. W tym czasie pogarszała się sytuacja
gospodarcza kraju. Wprowadzono przydziały kartkowe na pod-
stawowe produkty spożywcze: cukier, mięso, słodycze, masło,
papierosy… Polsce groziła katastrofa ekonomiczna. ZSRR
i inne sojusznicze kraje uznały sytuację w Polsce za kontrre-
wolucję. Jesienią 1980 roku  nad Polską zawisła groźba inter-
wencji wojsk Układu Warszawskiego. Jej  celem miało być opa-
nowanie sytuacji w kraju  i  aresztowanie lub całkowite uniesz-
kodliwienie przywódców związkowych. Wspomniana fala pro-
testów robotniczych doszła również na Podkarpacie. W działa-
niach zmierzających w czasach PRL-u do zmiany oblicza Pol-
ski duże zasługi miały osoby związane z Zarszynem.

Niewątpliwie, historię ,,Solidarności’’ tworzył pan Je-
rzy Kuzian, którego mieszkańcy Zarszyna - członkowie
NSZZ, w tym rolnicy -pamiętają ze spotkań w miejscowym
UG i w Haczowie. O szczegółach działalności p. Jerzego
Redakcja gazety dowiedziała się  od Jego Brata p. Władysła-
wa Kuziana, ponieważ pan Jerzy – jako ofiara represyjnego
państwa od 22 lat  mieszka w USA (wypowiedź z 2006 r.).
Jurek, do 20 roku życia mieszkał w Zarszynie- zaczął  opo-
wieść o losach Brata p. Władysław, a po założeniu rodziny
przeniósł się do Olchowiec. Pracował na wydziale mecha-
nicznym w sanockim Stomilu. Tam właśnie pełnił funkcję
przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność’’. Działając w opo-
zycji zajmował się organizowaniem i prowadzeniem spo-
tkań związkowych, kolportażem prasy…

W dniu 13 grudnia 1981 roku, jako przewodniczący

NSZZ w odpowiedzi na ogłoszony stan wojenny stanął na
czele protestujących robotników, łamiąc tym samym zakaz
organizowania akcji protestacyjnych i strajków narzucony
przez władze z chwilą wprowadzenia stanu wojennego. Za
niepodporządkowanie się zarządzeniom władzy, aresztowa-
no go i przewieziono na Komendę Milicji Obywatelskiej
w Sanoku. Tu zastosowano wobec niego ścisły areszt, a nie-
długo sprawę oddano do Sądu. ,,Za dopuszczenie się czynu
zbrodniczego wobec państwa”- tak sformułowano zarzut,
za który  groził mu wyrok spędzenia od 1-7 lat za kratkami.
W rezultacie skazano go na rok. Wyrok odsiadywał w Hru-
bieszowie, ale zanim go  usłyszał przeżył wiele przykrych
doświadczeń. Strażnicy w areszcie  traktowali go jak prze-
stępcę. Na przesłuchania prowadzono go skutego, zakaza-
no odwiedzin rodzinie z wyjątkiem żony. W więzieniu sło-
wem i postawą próbował protestować - nie przyjmował je-
dzenia. W odpowiedzi na to, personel więzienny karmił go
przez rurę. Wyrok odsiadywał z Jerzym Kropiwnickim –
prezydentem Łodzi. Życie Jurka po odsiedzeniu wyroku
wcale nie było łatwiejsze. Władze represjonowały osoby
uczestniczące, a tym bardziej przewodzące strajkom. Z pracy
został zwolniony, a co więcej stracił wszelkie przywileje,
jakie nabył podczas 20 lat stażu zawodowego. Miał kłopo-
ty ze znalezieniem nowej pracy. Ostatecznie przyjęto go do
tzw. ,,drogówki’’. By ograniczyć mu kontakty i ewentualną
,,deprawację’ ’współpracowników, powierzono mu etat ope-
ratora walca drogowego i oddelegowano do pracy w Biesz-
czadach. Niestety, prześladowania nie kończyły się. Propo-
nowano mu podjęcie współpracy i podpisanie tzw. lojalki,
czyli deklaracji lojalności wobec władz. Jurek propozycję
odrzucił. W odpowiedzi na to, w jego mieszkaniu codzien-
nie przeprowadzano rewizje. Zaglądano do wszystkich moż-
liwych zakamarków, bez żadnych skrupułów wyciągano
chore dzieci z łóżek z nadzieją, na znalezienie konspiracyj-
nych ulotek, prasy itp. Życie stało się gehenną. W takich
okolicznościach podjął decyzję o emigracji.

W błyskawicznym tempie całej rodzinie załatwiono
paszporty, zrobiono konieczne badania. Pierwszym punk-
tem docelowym było Monachium. Tam, rodzina zatrzyma-
ła się na miesiąc, a potem skierowano ją  na Florydę, gdzie
zaczęło się  nowe życie. W przystosowaniu się do nowych
warunków rodzinie Jurka, jak i wielu innym podobnym ro-
dzinom, pomagała „Solidarność’’, dostarczając żywność,
odzież itp. Po wielu latach, które nastały po wyjeździe bra-
ta z Polski zaszły w niej ogromne zmiany: upadek komuni-
zmu, wybór Lecha Wałęsy na prezydenta, rozwiązanie Ukła-
du Warszawskiego, włączenie Polski do NATO i UE. Przez
cały ten 22- letni okres Jurek obserwował przemiany w kraju
z daleka i  usiłował pogodzić się z losem wygnańca. Mimo,
że na amerykańskiej ziemi żyło mu się lepiej niż w Polsce,
tęsknił za krajem. O powrocie choćby na urlop nie było
mowy, gdyż czuł na sobie tzw. ogony. W 2004 roku przyje-

Żeby Polska była Polską…
13 grudnia 1981 roku Polacy obudzili się w innym świecie. Na ulicach stały transportery opancerzone, radio

nadawało muzykę  poważną, telefony były wyłączone, a umundurowani spikerzy telewizyjni informowali
o wprowadzeniu stanu wojennego.  W obwieszczeniu skierowanym do społeczeństwa słyszeliśmy: ,,Kierując się
potrzebą wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia warunków skutecz-
nej ochrony, spokoju i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej, a także mając na
względzie zabezpieczenie możliwości sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodar-
ki narodowej, działając na podstawie art. 33  ust.2 Konstytucji PRL – Rada Państwa wprowadziła stan wojenny”.
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chał do Polski na urlop. Zaobserwowaną rzeczywistość
skwitował słowami: ,,Nie o taką Polskę walczyłem. ci, któ-
rzy wpadali do mnie na rewizję zajmują wysokie stanowi-
ska i dobrze się mają…’’. Los p. Jerzego podzieliło tysiące
Polaków. Źródła podają, że w pierwszym tygodniu trwania
stanu wojennego, w więzieniach i ośrodkach internowania
znalazło się 5 tysięcy osób. Byli to przywódcy NSZZ ,,So-
lidarność”, doradcy związkowi, działacze opozycji. Repre-
sje wobec internowanych, brak wolności politycznej i per-
spektyw materialnych spowodowały masową emigrację lu-
dzi młodych, w tym wielu intelektualistów.

Atmosfera represyjnego państwa udzielała się na co
dzień mieszkańcom Zarszyna i Posady Zarszyńskiej. Okres
stanu wojennego utrwalił się w świadomości wielu, jako
czas ograniczenia  swobody poruszania się, skrócenia cza-
su spotkań towarzyskich ze względu na godzinę milicyjną.
W niejednym rodzinnym archiwum znajdują się dokumen-
ty potwierdzające utrudnienia, jakie na drodze do realizacji
planów, marzeń stawiało zwykłym obywatelom państwo.
W tych wiarygodnych źródłach są m.in. odpowiedzi UG na
wnioski o pozwolenie zorganizowania przyjęcia weselne-
go. Nad tym by mieszkańcy nie naruszali wprowadzonych
nakazów i zakazów czuwała na naszym terenie Milicja
Obywatelska.  Smutnym epizodem ze swojego życia zwią-
zanym ze stanem wojennym podzieliła się z Redakcją ga-
zety p. Władysława Rysz z Posady Zarszyńskiej (wypowiedź
z 2006 r.) ,,…To już 25 lat od wprowadzenia stanu wojen-
nego - rozpoczyna swą opowieść p.  Ryszowa, - ale każde-
go roku przypomina mi się pamiętny, mroźny ranek 2 lute-
go, w Święto Matki Bożej Gromnicznej, 1982 roku. W tym
dniu zmuszona wyjątkowymi okolicznościami wybrałam się
wczesnym rankiem do sklepu geesowskiego, by zająć ko-
lejkę (miała być dostawa towaru) i kupić bieliznę i koszulę
potrzebne do godnego pochówku mojego umierającego ojca.
Kiedy o godzinie 5.00 przyszłam pod sklep, było tam już
około 50 osób. Stanęłam pod ścianą, obok ś.p. Władysła-
wy Niemczyk i razem czekałyśmy. Nagle pod sklepem zja-
wili się miejscowi funkcjonariusze MO. Tłum rozbiegł się
w różne strony. Milicjanci podeszli do nas. Jeden z nich
chwycił mnie za kurtkę pod brodą i wrzeszczał:  ,,Nie wiesz,
o której się przychodzi?’’ Uderzał mną o ścianę. Ten drugi
ś.p. Niemczykową potraktował po ludzku. Kiedy otworzo-
no sklep, pierwszeństwo zakupów mieli funkcjonariusze.
Do kolejki na moje miejsce weszła moja siostra. Dostała
tylko koszulę. To nie był koniec historii. Funkcjonariusze
spisali dane osób z tłumu. Po jakimś czasie wzywani byli-
śmy przed Kolegium d.s Wykroczeń. Nałożono na mnie
grzywnę - 2000 zł!  Równało się to mojemu miesięcznemu
wynagrodzeniu, które ciężko i tylko tymczasowo, zastępu-
jąc znajomą, wypracowywałam, paląc w piecach w biurach
GS-u i w Banku.

Aby przedstawiany obraz stanu wojennego był pełny,
poprosiłam rodowitych mieszkańców Zarszyna, wówczas
studentów uczelni krakowskich, warszawskich, katowickich,
o podzielenie się wspomnieniami z tego okresu.

Relacje ówczesnych studentów (wypowiedzi z 2006 r.).
,,Byłam wówczas studentką III roku jednej z warszawskich
uczelni. Na początku grudnia w 1981 roku zapadła decyzja
o przystąpieniu naszej uczelni do ogólnopolskiej akcji straj-
kowej. Tak jak nasi koledzy z innych szkół wyższych
w Warszawie rozpoczęliśmy strajk okupacyjny. Zamknięci
w murach uczelni oczekiwaliśmy ponad tydzień na spełnie-

nie naszych postulatów. Przyznaję, że skoszarowanie na taki
okres kilkuset osób w jednym budynku mogło być dla nie-
których uciążliwe (w kolejce po zupę przygotowywaną chy-
ba przez siostry zakonne z Duszpasterstwa Akademickiego
stało się prawie godzinę, w kolejce do toalety jeszcze dłu-
żej, spanie na podłodze sal wykładowych już po kilku dniach
dawało się porządnie we znaki), ale mieliśmy w sobie tyle
entuzjazmu, ideałów i wiary, iż walczymy o lepszą przyszłość,
że nie zdarzały się między nami żadne nieporozumienia
i swary. Zachłysnęliśmy się tą namiastką wolności, mieliśmy
poczucie,  że wreszcie coś od nas zależy, a przede wszystkim,
żywiliśmy przekonanie, że w jakimś stopniu włączamy się
w proces przemian zainspirowanych przez dorosłych i to chy-
ba wyzwalało w nas pokłady wzajemnej wyrozumiałości i życz-
liwości. Zresztą opieką otaczały nas nie tylko władze uczelni,
ale przede wszystkim duszpasterze akademiccy, którzy codzien-
nie odprawiali w aulach wykładowych Mszę Świętą.

Chwile grozy przeżyliśmy wówczas, gdy dotarła do nas
informacja o pacyfikowaniu przez ZOMO Wyższej Szkoły
Pożarnictwa, w której także strajkowali nasi koledzy. Zda-
waliśmy sobie sprawę, że wielu z nich z pewnością władze
relegują z uczelni. 8. Grudnia na apel Księdza Prymasa za-
kończyliśmy strajk i zmęczeni, ale przekonani o wypełnie-
niu jakiejś ważnej misji powróciliśmy do swoich codzien-
nych, studenckich zajęć. Ta względna stabilizacja nie trwa-
ła jednak długo. 13. grudnia wieczorem dostaliśmy nakaz
natychmiastowego opuszczenia akademika, zajęcia zostały
zawieszone do odwołania. Mieliśmy dwie godziny na spa-
kowanie swoich rzeczy i wyjazd do rodzinnych miejscowo-
ści. Jedyny pociąg do Zagórza wyjeżdżał z Warszawy oko-
ło 20- tej. Razem z grupą znajomych z Jasła i Sanoka pę-
dziliśmy na Centralny, nie mając pewności, czy odjazdy
pociągów nie zostały wstrzymane. Ściany Dworca tu i ów-
dzie ktoś w pośpiechu zdążył już ozdobić napisami ,,Precz
z WRONĄ’’. Na peronie tłum posępnych ludzi w absolut-
nej ciszy oczekiwał przyjazdu pociągu. Z niepokojem szu-
kaliśmy kolegów z naszych stron studiujących na innych
uczelniach. Brakowało, tak jak się obawialiśmy, jednego,
zarszynianina, studenta Wojskowego Akademii Technicz-
nej. Wtedy chyba dopiero odczuliśmy naprawdę grozę sy-
tuacji. Cudem udało nam się wsiąść do przepełnionego do
granic możliwości wagonu. Obok – w prawie pustym - wa-
gonie sypialnym podróżowali komisarze wojskowi delego-
wani do poszczególnych miast. Gdzieś za Rzeszowem po-
ciąg wreszcie opustoszał i cały wagon był do naszej dyspo-
zycji. Kiedy po kilkunastogodzinnej jeździe z ,,zaledwie
‘’dwugodzinnym opóźnieniem ciuchcia wtoczyła się na zna-
jomą zarszyńską stację, odetchnęłam z ulgą, zobaczywszy
przez okno siostrę ze swoim niesfornym kundlem, który
w geście powitania już rzucał się na stopnie wagonu… Zaję-
cia na studiach zawieszono na dwa miesiące, a kiedy je wzno-
wiono, okazało się, że w każdej prawie grupie znalazła się
jakaś ,,dodatkowa’’, nieznana nam osoba, której wcześniej
nikt na uczelni nie spotykał. Oficjalna wersja brzmiała, że to
studenci z innych miast, którzy teraz właśnie postanowili
przenieść się do stolicy…’’

,,Mijał piąty miesiąc stanu wojennego… Studiowałem
wówczas na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie
i razem z innymi kolegami uczestniczyłem w nabożeństwie
odprawianym w akademickim kościele (,,Beczce’’), z oka-
zji Święta 3 Maja. Po wyjściu z kościoła zobaczyliśmy od-
działy ZOMO zachowujące się prowokacyjnie wobec wy-



26   G³os Zarszyna

chodzących ze świątyni. Po chwili w stronę wiernych skie-
rowano armatki wodne. Wówczas część z nich cofnęła się
do kościoła, a pozostali na zewnątrz zaczęli  skandować
pod adresem ,,sił porządkowych’’ słowa: ,,Gestapo, gesta-
po’’. Byliśmy w tej drugiej grupie, ale dzięki temu, że ulica
Franciszkańska nie była jeszcze w pełni zablokowana (mi-
licja skoncentrowała swoje siły przy ulicy Grodzkiej, chcąc
zapobiec przejściu tłumu na Rynek Główny), udało nam się
wydostać z tego miejsca. Zbliżaliśmy się właśnie do Plant,
gdy nagle w odległości ok. 100 metrów pojawił się przed
nami szpaler zomowców wyłapujący znajdujących się tam
ludzi, nawet biernych obserwatorów. Mieliśmy nadzieję, że
uda nam się jeszcze skręcić gdzieś w boczną uliczkę, gdy
nagle drogę odwrotu odcięły nam zajeżdżające auta, z któ-
rych wyskoczyła grupa cywilów. Otoczeni znienacka nie
mieliśmy żadnych szans ucieczki. Dosłownie w ułamku se-
kundy wtłoczono nas do stojących nieopodal milicyjnych
,,bud’’. Wyładowane ludźmi samochody szybko ruszyły
i zaczęła się dwugodzinna jazda. Początkowo przez jedyne,
znajdujące się w górze małe okienko widzieliśmy światła
ulicznych lamp, a potem zapadły ciemności. Obawialiśmy
się, że wywieziono nas za Kraków. Kiedy samochód wresz-
cie się zatrzymał, okazało się, że jesteśmy przed budyn-
kiem Komendy Milicji. Przez dłuższy czas trzymano nas
na korytarzu, a później wsadzono do cel. Nie wiedzieliśmy,
jakie zarzuty i kiedy zostaną nam przedstawione.  Koło po-
łudnia następnego dnia zapakowano nas znowu do milicyj-
nych nysek i przewieziono na ulicę Grodzką, gdzie mieściło
się Kolegium ds. Wykroczeń. W trybie postępowania przy-
śpieszonego postawiono mi zarzut następującej treści: ,,udział
w zbiegowisku publicznym i nieopuszczenie go pomimo
wezwania organów MO’’. Bez wzywania świadków  i przed-
stawienia konkretnych dowodów uznano nas winnymi, wy-
mierzając grzywnę w wysokości 4000 zł (z zamianą na 40
dni aresztu) i obciążając kosztami postępowania. Po tym pseu-
doprocesie zawieziono nas z powrotem do aresztu.

Nie wiadomo, jak długi byłby to pobyt, gdyby nie życz-
liwość i solidarność pań kucharek ze studenckiej stołówki
,,Żaczek’’. To one zorganizowały zbiórkę pieniędzy i już
późnym popołudniem kierowniczka stołówki zjawiła się
w areszcie dokonując wpłaty grzywny, dzięki czemu odzy-
skaliśmy wolność. 10.maja otrzymałem jednak pismo,
w którym prorektor UJ informował m.in. :,, W związku
z doniesieniem z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa zmuszony byłem podjąć decy-
zję o  czasowym zawieszeniu Pana w prawach studenta UJ’’.
Były to dla mnie, studenta ostatniego roku Wydziału Prawa
i Administracji, dramatyczne chwile. Nie wiedziałem wów-
czas, kiedy i czy w ogóle będę mógł kontynuować naukę.
Znając jednak życzliwość i  lojalność wobec studentów czę-
ści ówczesnych władz uczelni, miałem nadzieję, że bieg
wydarzeń zostanie odwrócony.  Tak się zresztą stało. Po
dwóch tygodniach Prorektor uchylił swoją wcześniejszą
decyzję, stwarzającą mi możliwość obrony pracy magi-
sterskiej, z czego oczywiście skorzystałem. Z pomocą przy-
szła mi wówczas również Kuria Krakowska, zaangażo-
wana od początku w obronę represjonowanych studentów.

Na wspomnienie stanu wojennego w mej pamięci jak
klatki filmu przesuwają się wydarzenia, w których uczest-
niczyłam jako studentka III roku katowickiej uczelni. Już
na początku stanu wojennego o Katowicach było głośno
w całym kraju, a to z uwagi na śmierć 9 górników podczas

brutalnego tłumienia strajku w kopalni ,,Wujek’’. Ta trage-
dia sprawiła, że kopalnia stała się miejscem szczególnym,
zamiast zastraszyć społeczeństwo, stała się kotwicą naro-
dowej pamięci i solidarności. Przejeżdżające obok kopalni
autobusy zatrzymywały się, by umożliwiać pasażerom od-
danie czci ofiarom, zmówienie modlitwy. Konieczność ta-
kich zachowań była silniejsza od świadomości, że władze
niechętnie na nie patrzą… Na początku grudnia 1981 roku
wraz ze sporą grupą studentów i pracowników naukowych
uczestniczyłam w strajku okupacyjnym, zorganizowanym
przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wspierali nas księ-
ża, którzy udzielali sakramentów, odprawiali Mszę Św.
Za tymczasową  kaplicę służyła sala wykładowa, w której
zawiesiliśmy ogromny krzyż, jego widok wywoływał nie-
samowite wrażenie.

O zaspokajanie naszych podstawowych, egzystencjo-
nalnych potrzeb dbali członkowie NSZZ ,,Solidarność’’
z kopalni węgla, m.in. poprzez uzupełnianie zapasów żyw-
ności. Jako, że dość sprawnie radziłam sobie z pisaniem na
maszynie, często zlecano mi przepisywanie materiałów straj-
kowych. Podczas strajku prawdziwe chwile grozy przeży-
waliśmy nocą, kiedy to uczelnię otaczało ZOMO. Mieli-
śmy świadomość, że każdy najdrobniejszy incydent wywo-
łany przez nas może stać się pretekstem dla oddziałów do
wkroczenia na nasz teren. Myśl o skutkach takiej konfron-
tacji wywoływała zimny dreszcz. Tak budowaliśmy pierw-
sze zalążki faktycznej niezależności studenckiej. Na dzień
przed 13. grudnia strajk został zawieszony. Liderów NSZZ
aresztowano i osadzono w więzieniach, ośrodkach interno-
wania, studentom nakazano wracać do domów. Niełatwo
było wydostać się z Katowic. Dworce oblegały setki stu-
dentów. Kupno biletu graniczyło z cudem. W lutym wzno-
wiono na uczelni zajęcia. Sprzeciw studentów wobec wpro-
wadzenia stanu wojennego nie ustał, ale przybierał nowe
formy. Polegały one m.in. noszeniu wpiętych w ubrania
oporników albo etykietek z napisem ,,element antysocjali-
styczny’’. Zadomowienie się w świecie kodowanych wia-
domości, podsłuchów, śledzenia nie przychodziło bez tru-
du. Według reguł rządzących w nowej rzeczywistości, roz-
mowę telefoniczną poprzedzał komunikat: ,,rozmowa kon-
trolowana’’, na prywatnej korespondencji widniały pieczątki
świadczące o cenzurze. Ulicami miasta o każdej porze doby
kluczyły niezliczone patrole Milicji, wojska toteż ciągle to-
warzyszył nam strach przed legitymowaniem. Nie raz na
miękkich nogach i z duszą na ramieniu wracałam do akade-
mika jak do kryjówki. Formą protestu przeciw polityce Ja-
ruzelskiego było też wystawianie zapalonej świecy w oknach
akademika 13. dnia każdego miesiąca. Widok ten robił nie-
bywałe wrażenie, ale też wymagał ,,nadopiekuńczości’’ ze
strony funkcjonariuszy.

Stan wojenny został zawieszony w grudniu w 1982 roku,
a odwołany 22 lipca 1983. Nie da się wykreślić z kalenda-
rza daty 13. grudnia, nie da się zmienić historii, choć wiele
osób, będących wówczas po niewłaściwe stronie barykady
sporo by za to dało. Ocena stanu wojennego wciąż wywo-
łuje kontrowersje. Jedno jest pewne – ten czas zaowocował
głęboką sympatią do Polaków faktycznie walczących o nie-
podległą Ojczyznę.

Dziękuję moim Respondentom za udzielenie wywiadów.

R.K.
PRZEDRUK Z ECHA ZARSZYNA NR 47; 2006/2007
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O tych wydarzeniach wspominano w Besku 22 wrze-
śnia 2020 r. podczas odsłonięcia pomnika, upamiętniają-
cego mieszkańców tej wsi poległych podczas II wojny
światowej. Pierwsi z nich zginęli już dzień po tym, jak
Niemcy weszli do Beska.

10 września 1939 r. to szczególnie dramatyczny dzień
w historii miejscowości. Przypadkowy strzał stał się po-
czątkiem tragedii. Do dziś jest wiele wersji, kto go oddał.
Jeden z mieszkańców, niemiecki żołnierz? Trudno dziś jed-
noznacznie stwierdzić, ale Niemcy uznali, że to do nich
strzelano i rozpętało się piekło. Żołnierze hitlerowscy roz-
biegli się po wsi, strzelali do mieszkańców, wrzucali do
domów granaty i podpalali je. Ginęli
przypadkowi ludzie, zupełnie niewin-
ni, nieświadomi wcześniejszych wy-
darzeń niedaleko rzeki.

Była niedziela. Niektórzy już szli
do cerkwi, inni do kościoła, bo w Be-
sku połowa mieszkańców była wyzna-
nia greckokatolickiego, a druga rzym-
skokatolickiego. Większość była jed-
nak jeszcze w domu. Kiedy rozległy
się strzały i wybuchy, zdezorientowa-
ni mieszkańcy uciekali lub chowali się
w piwnicach. Niemcy wpadali do do-
mów, wyciągali mężczyzn i prowadzili
ich do centrum wsi. Niektórzy ginęli
na miejscu, dosłownie na progu wła-
snego domu. Starszy mężczyzna konał
postrzelony na kładce, bo nikt nie od-
ważył się do niego podejść i pomóc.
Dwaj nastoletni chłopcy spłonęli żyw-
cem, kiedy do szopy, w której znaleźli
schronienie, Niemiec wrzucił granat. Na
oczach żony zginął od niemieckiej kuli
ksiądz grekokatolicki Michał Wełyczko.
Takich tragedii było tego dnia wiele…

Grupę beszczan Niemcy zaprowa-
dzili na pobocze drogi prowadzącej do

Pomnik pamięci o ofiarach II wojny światowej w Besku
Każda, choćby najmniejsza wieś w naszym regionie, została podczas ostatniej wojny krwawo dotknięta.

Mieszkańcy ginęli w żołnierskich mundurach, konali torturowani przez gestapo, umierali w obozach
koncentracyjnych, na robotach w Niemczech, podczas walk oddziałów partyzanckich i w swoich palonych
i bombardowanych domach.

Rymanowa i tu rozstrzelali. Tych, którzy dawali jeszcze
oznaki życia, oficer niemiecki dobijał strzałem z pistoletu
w głowę, bądź żołnierze prowadzący egzekucję dobijali
kolbami karabinów. Kontynuując krwawą akcję niemiec-
cy żołnierze wpadli do Zapowiedzi /przysiółka między
Beskiem a Zarszynem/, gdzie wyciągnęli z domów dzie-
więciu mężczyzn i chłopców. Ustawili ich w szeregu przy
drodze przygotowując się do egzekucji. W ostatniej chwi-
li powstrzymał tę kolejną rzeź oficer, który przyjechał na
motorze od strony Beska. Ponoć wstawił się za mieszkań-
cami Beska i Zapowiedzi dawny wójt wsi Paweł Bobak,
któremu udało się odwieść Niemców od dalszych mordów.

A bilans krwawej niedzieli w Besku był
przerażający: 22 mieszkańców zabi-
tych i ok. 40 spalonych domów. Wie-
czorem Niemcy pozwolili pochować
zabitych bez tradycyjnych obrządków,
po cichu.

 Po wejściu hitlerowców rozpoczę-
ła się kilkuletnia okupacja zajętych te-
renów. Towarzyszył jej strach, bieda
i prześladowania. Niemcy jeszcze
w 1939 r. zarządzili przymusową reje-
strację pracowniczą mieszkańców.
Wszyscy od 14 – 60 roku życia, któ-
rzy nie byli nigdzie zatrudnieni,  zobo-
wiązani zostali do przymusowej pracy
na rzecz okupanta. Posiadacze nawet
małych gospodarstw musieli oddawać
Niemcom sporą część swoich plonów
i zwierząt, tzw. kontyngent. Ponad 150
mieszkańców Beska wywieziono na ro-
boty do Niemiec, wielu trafiło do obo-
zów koncentracyjnych /tam zmarł m.in.
sołtys Jan Kielar/, narażali życie bio-
rąc udział w akcjach Armii Krajowej.
W utworzonym przez Niemców beskim
kamieniołomie ginęli z głodu, zimna
i pracy ponad siły zwożeni z okolicyPomnik w Besku. (fot. L.Z.)

Serdeczne ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne
dla wszystkich mieszkañców
Zarszyna i Posady Zarszyñskiej
sk³adaj¹ So³tysi
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Żydzi. Śmierć, strach i głód towarzyszyły ludziom każde-
go dnia.

Kiedy nadchodziło wyzwolenie, nie było wcale bez-
pieczniej. Kilkakrotnie front przesuwał się to w jedną, to
w drugą stronę. Wojska niemieckie i radzieckie wspierane
przez Słowaków przez kilka tygodni zawzięcie walczyły
o te tereny. Mieszkańcy uciekali, szukając schronienia
w okolicznych wsiach. Kilka rodzin ukryło się wraz z do-
bytkiem w tartaku nad Wisłokiem, bo znajdował się z dala
od uczęszczanego traktu i dawał poczucie bezpieczeństwa.
Ale i tu spadały pociski. Mieszkańcy Beska ginęli i odno-
sili rany również we własnych domach, bombardowanych
podczas ostrzałów artyleryjskich i w czasie ucieczki do
pobliskich wsi. Besko przez wiele dni płonęło. Nikt nie
gasił pożarów, nie ratował zwierząt… Łącznie spłonęło
ponad 90 budynków, czyli jedna czwarta wszystkich do-

Besko 1939 r. (fot. ze zb. Jerzego Krupianika)

mów i budynków gospodarczych we wsi, pociski artyle-
ryjskie poważnie uszkodziły pocztę i szkołę. Lista ofiar
wojny znów się wydłużyła. 17 września przyszło ostateczne
wyzwolenie, Niemcy zostali odparci. Ludzie wracali, cho-
ciaż wielu nie miało dachu nad głową.

W Besku, Zarszynie, Rymanowie i okolicznych miej-
scowościach wyzwolenie nadeszło już we wrześniu 1944
roku, ale tysiące polskich miast i wsi wciąż obejmowała
niemiecka okupacja. Mężczyźni w wieku poborowym wstę-
powali do polskich oddziałów i walczyli na wielu frontach.
Mieszkańcy Beska byli wśród nich i w żołnierskich mundu-
rach nieśli wyzwolenie innym. Wielu z nich wróciło, ale wg
dostępnych danych trzej polegli m.in. w Kołobrzegu
i w rejonie Wielkoboków podczas walk o Wał Pomorski.

Ostatnie strzały nie oznaczały niestety końca śmier-
telnego żniwa. Już po zakończeniu działań wojennych kil-
ku mieszkańców, w tym dzieci, straciło życie od min i nie-
wybuchów, na które można było się natknąć podczas prac
polowych, na pastwiskach i w lasach. To też ofiary tej
okrutnej wojny.

Tym wszystkim mieszkańcom Beska, poległym w wal-
ce i zamordowanym w latach 1939 – 1945 poświęcono po-
mnik, który stoi niedaleko Urzędu Gminy.

Od zakończenia wojny w naszym regionie minęło
76 lat. Wydawać by się mogło, że to bardzo odległa prze-
szłość, rany się już dawno zabliźniły. Jednak ważna jest
PAMIĘĆ! Ona pozwala nie powielać tragicznych decyzji.
Obelisk w Besku powinien być też ostrzeżeniem dla współ-
czesnych: wojna niesie zawsze ból, śmierć, nienawiść, roz-
budza konflikty, odsłania najczarniejsze strony natury ludz-
kiej. Kaleczy na resztę życia.

                                                                       L.Z.

FOTOGRAFIA ZE STAREGO ALBUMU
W związku z aktualnie trwającą budową nowego mostu na potoku (rzece) Pielnica w ciągu Drogi Krajowej Nr 28

w Zarszynie wróćmy do wspomnień z lat 50. XX w.

Na fotografii ze zbiorów Ma-
rii Buczek (z d. Kruczkiewicz)
z Zarszyna prezentującej remont
tego mostu w latach 50. ubiegłe-
go wieku znajdują się od lewej:
Mieczysław Kruczkiewicz (brat p.
Marii), Michał Małek, Wacław
Kruczkiewicz (ojciec p. Marii),
NN, ….Węgrzyn, Tadeusz Krucz-
kiewicz, Stanisław Kruczkiewicz
(pseudonim „Drużnik”, który
w tym czasie sprawował opiekę
nad drogą miedzy Długiem a Be-
skiem).
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Historia mojej Rodziny od stro-
ny Mamy, Ewy z Głuszków Dzięciel-
skiej, jest pełna dziejowych zawirowań
będących wprost pokłosiem trudnej
historii naszej Ojczyzny. Syn Fran-
ciszka Głuszka i Albiny Tarnawskiej,
Marian Albin Eugeniusz Stanisław
Głuszek vel Tarnawski (dla przyjaciół
Marek, a dla bliskich Maruszek) to
ojciec mojej Mamy, a mój Dziadek.
Był on typowym przedstawicielem
swojego pokolenia Kolumbów – uro-
dzony w roku przestępnym, dokład-
nie 29 II 1920 roku w Kamionce Stru-
miłłowej pod Lwowem. Pochodził ze
starej inteligenckiej rodziny o długich
tradycjach niepodległościowych.
W 1938 roku Dziadek Marek dostał
powołanie do odbycia służby wojsko-
wej w Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii w Grudziądzu, skąd następnie
dostał przydział do 9 Pułku Strzelców
Konnych stacjonujących w Grajewie
i Twierdzy Osowiec, z którymi wyru-
szył na front we wrześniu 1939 roku.
Po przegranej wojnie obronnej osiadł
w Warszawie, gdzie brat Stanisław
wprowadził go do konspiracji. Będąc
żołnierzem ZWZ-AK został przydzie-
lony do zgrupowania „Wachlarz”
i przerzucony do Pińska, gdzie reali-
zował zadania z zakresu dywersji
i łączności. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej na wschodnie tereny Rze-
czypospolitej został zatrzymany przez
żołnierzy z sowieckiego Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, a na-
stępnie za swą działalność niepodle-
głościową osądzony i skazany na
osiem lat łagrów i dożywotnie zesła-
nie na Syberię. Do Ojczyzny wrócił
dopiero 10 VII 1957 jako repatriant.
13 lat wyrwane z życiorysu było zna-
czącą i trudną do zabliźnienia raną
w jego życiorysie. Cała Rodzina, nie-
gdyś znacząca i liczna wyszła z woj-
ny z wieloma niezabliźnionymi rana-
mi, które niewątpliwie wpłynęły na jej
wewnętrzną spoistość i siłę wewnętrz-
nych więzi.

Badanie historii mojej Rodziny
„na poważnie” rozpocząłem po ukoń-
czeniu liceum i napisaniu matury.
Najpierw zebrałem całą dostępną wie-
dzę z kręgu mojej najbliższej Rodzi-

PRZYWRÓCONA HISTORIA. ODNALEZIONA RODZINA

ny, a następnie przeszedłem do dal-
szych poszukiwań, dokonując również
szerokiego przeglądu treści dostęp-
nych w Internecie. W połowie marca
2016 roku mój Papa Robert Dzięciel-
ski znalazł w Internecie informacje
o projekcie pt. „Ślady przeszłości –
uczniowie adoptują zabytki”, który
był realizowany w Szkole Podstawo-
wej w Zarszynie i w ramach którego
uczniowie zapoznali się z powstańczy-
mi losami Józefa i jego syna Pawła
Sandałowskich. Papa zadzwonił do
Szkoły i w ten sposób udało mu się
skontaktować z panią Danutą Dec,
która przekazała także nam kilka dal-
szych materiałów dotyczących rodzi-
ny Sandałowskich, w tym m.in. arty-
kuł „Tragiczne losy rodziny nauczy-
cielki Zofii Mazankowej” z Głosu
Zarszyna. W ten sposób ostatecznie
zostało potwierdzone, że obie strony
mówią o tej samej rodzinie – wywo-
dzących się z Ulucza i Zarszyna San-
dałowskich herbu Sas zawołania Stra-
szybut, z której to pochodził kanonik
przemyski ksiądz Edward Sandałow-
ski, a którzy poprzez Tarnawskich są
bliskimi kuzynami Głuszków.

Następnie jednak wyjechałem na
półtora roku do Niemiec celem kon-
tynuacji moich studiów z Zarządza-
nia Międzynarodowego i kolejne ba-
dania, tym razem już terenowe, mo-
głem przeprowadzić dopiero po moim
powrocie do Polski. Dzięki mojemu
serdecznemu przyjacielowi Andrzejo-
wi Brunonowi Kutiakowi, który po-
chodzi z Sanoka i z Zagórza, mogłem
po raz pierwszy przyjechać do Ziemi

Sanockiej w dnia 24-26 IX 2018. Ra-
zem z Andrzejem zwiedziliśmy wła-
śnie m.in. Zarszyn oraz Sanok, gdzie
w tamtejszym kościele oo. Francisz-
kanów były chrzczone w latach 80-
tych XIX wieku moja prababcia Al-
bina Tarnawska i jej siostra Henryka.
Ich rodzicami byli urodzony w 1850
roku w Harcie Mateusz Tarnawski
(syn Grzegorza Tarnawskiego i Ka-
tarzyny Konopka vel Konopek) oraz
pochodząca z Zarszyna Maria (Ma-
rianna) Sandałowska, córka Józefa
Sandałowskiego i Wiktorii Kuziani-
kówny. W czasie tego pobytu w Sa-
noku, dnia 25 IX 2018 udało mi się
również zdobyć w lokalnym oddziale
PPTK „Monografię Zarszyna”, praw-
dziwe opus magnum autorek – Danu-
ty Dec i Marii Kuzin. Na koniec poje-
chałem jeszcze do Przemyśla, do
głównego archiwum kurii biskupiej,
gdzie udało mi się uzyskać dalsze in-
formacje dotyczące mojego ś. p. wuja
księdza Edwarda Sandałowskiego.

Kolejne moje odwiedziny na Zie-
mi Sanockiej odbyły się w następnym
roku, a ten czas poświęciłem na głęb-
sze zapoznanie się zarówno z historią
Zarszyna dzięki nabytej monografii,
jak i dalszych badaniach nad losami
rodzin Sandałowskich – Tarnawskich
– Głuszków i im powinowatych.
W dniach 29 VIII – 1 IX 2019 po-
nownie odwiedziłem Sanok, a 30 VIII
2019 byłem w Zarszynie na bardzo
ciekawym wykładzie o kulturze łem-
kowskiej w siedzibie Stowarzyszenia
„INICJATYWA”. Tam też po raz
pierwszy osobiście poznałem autorki
monografii Zarszyna – panią Danutę
Dec oraz panią Marię Kuzin, która to
szeroko przybliżyła mi dalsze szczegó-
ły z życia rodziny Sandałowskich
mieszkających w Zarszynie. Okazało
się, że informacje posiadane przez
panią Marię idealnie pasowały do tych,
którymi dysponowałem ja na podsta-
wie przekazanej mi pamięci rodzinnej.
Można wręcz powiedzieć, że oboje
dysponowaliśmy tylko fragmentami
układanki, które dopiero połączone
w całość złożyły się na piękną mozai-
kę. Pragnąłbym także podziękować
wszystkim członkom zarszyńskiego
Stowarzyszenia „INICJATYWA”, bez

Mateusz Benio Dzięcielski
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których bezinteresownej pracy i entu-
zjastycznego zaangażowania być może
nigdy nie dowiedziałbym się tyle
o moich krewnych Sandałowskich
i o miejscu ich pochodzenia. Z serca
wszystkim Państwu bardzo dziękuję
także za tak serdeczne przyjęcie mnie
wtedy w Zarszynie.

Do domu z tego wyjazdu wraca-
łem pełen natchnienia do dalszych
poszukiwań historyczno-genealogicz-
nych, a poczynione przeze mnie usta-
lenia wzbudziły prawdziwą radość
w Rodzinie. W końcu wiele naszych
zagadek rodzinnych dotyczących rodu
Sandałowskich zostało wyjaśnionych,
a niejedna luka została wypełniona.
Kolejny, trzeci już raz, odwiedziłem
Ziemię Sanocką tradycyjnie na po-
czątku jesieni, tym razem w dniach 18-
20 IX 2020. Wraz z grupą przyjaciół
z korporacji akademickich (bractw
studenckich) Arcadia i Welecja zwie-
dziliśmy Trześniów, Sanok, Zagórz
i Krosno. Obowiązkowo jak co roku
przyjechałem także z wielką radością
do Zarszyna! Tutaj w niedzielę, 20 IX
2020, spotkałem się w samo południe
z panią Marią Kuzin oraz dwoma po-
zostałymi członkami Stowarzyszenia
„INICJATYWA”. Przemiła rozmowa
trwała kilka godzin w radosnej atmos-
ferze wzajemnego wymieniania się

Szanowni Państwo, zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc w poszukiwaniach informacji o moich przodkach
pochodzących z Zarszyna.

Moimi pradziadkami byli Bronisław Ciupka oraz Weronika Ciupka (z d. Inglot). Dziadkowie urodzili się i wzięli
ślub w Zarszynie. Po II wojnie światowej wyjechali na ziemie odzyskane i finalnie osiedli w jednej z dzielnic Świnoujścia.
Pradziadek zmarł jeszcze przed moimi urodzinami, ale pamiętam swoją prababcię Weronikę. Prababcia dosyć często
wspominała swoje rodzinne strony, jednakże byłem wtedy zbyt małym chłopcem żeby zbyt wiele zapamiętać.
Zapamiętałem opis okolicya (w okolicach rzeki, niedaleko mostu, przy drodze na Jaćmierz) oraz kilka historii (jak
chociażby ta, która dotyczyła mojej babci - Heleny Ciupka która to właśnie z Zarszyna (na wskutek donosu
volksdeutschów) trafiła do obozu pracy w Niemczech).

Chciałbym, jak najwięcej informacji na temat rodzinnych korzeni zebrać i przekazać swojej córce. Dlatego też
w ubiegłym roku - pierwszy raz w życiu - pojechałem do Zarszyna wraz ze swoją mamą (która przyjeżdżała w te
okolice w latach 60, bowiem część rodziny ze strony babci w dalszym ciągu mieszka w pobliskim Tarnowcu). Przy
okazji tego niezapomnianego wyjazdu miałem okazję odwiedzić cmentarz, parafię, w której pradziadkowie brali ślub,
porozmawiać z księdzem proboszczem a także udało nam się spotkać i porozmawiać z p. Janiną Węgrzyn (żoną
Stanisława Węgrzyna, który był dalszym kuzynem mojej prababci). Przyznam, że bardzo urzekło mnie piękno zarszyńskiej
ziemi i w tym roku chciałem ponownie pojechać w te strony, jednakże moje plany pokrzyżowała epidemia COVID).
Wierzę jednak, że w przyszłym roku będę mógł zrealizować swoje plany :)

Niezależnie od tego rozpocząłem poszukania informacji na temat pradziadków. Z tego co udało mi się do tej pory ustalić:
a) Weronika Inglot (prababcia) urodziła się 02.02.1901 roku w Zarszynie. Na chrzcie dostała dwa imiona: Weronika

Maria. Jej ojciec Jan był woźnicą i był synem Wojciecha i Zofii, która była córką Jakuba Czai. Jej matka - Marcjanna
Węgrzyn - była córką Adama i Antoniny która była córką Piotra Rysza

b) Bronisław Ciupka (pradziadek) urodził się 13.07.1894. Jego ojciec - Mikołaj Ciupka był krawcem, synem Tomasza

Poszukujemy informacji o Rodzinie

poczynionymi ustaleniami w wyniku
naszych obustronnych badań histo-
rycznych. W czasie tej rozmowy oka-
zało się, że pani Maria Kuzin jest bli-
sko spowinowacona z rodziną Sanda-
łowskich. Tego dnia zatem, oprócz
nowej wiedzy na temat Zarszyna, od-
nalazłem także ciocię, której jestem
niezmiernie wdzięczny za całą pomoc

okazaną mi w czasie moich zarszyń-
skich eksploracji historycznych. Do
Zarszyna, pięknego miasteczka skąd
pochodziła moja praprababcia Maria
Sandałowska, zamierzam odtąd wra-
cać co rok, a że był to już trzeci raz,
myślę, że mogę powiedzieć, że staje
się to już powoli moją małą tradycją.

Zdjęcie rodzinne z jubileuszu XXV- lecia moich rodziców Roberta i Ewy  z Głuszków
Dzięcielskich (siedzą na krzesłach). Za nimi moja babcia – Barbara Głuszek, żona Marka

Głuszka vel Tarnawskiego. Po mojej lewej stronie – moja siostra Julia (granatowa
sukienka), narzeczona Wojtka,  a po mojej prawej stronie – moja druga siostra Marysia

(biała sukienka). Reszta rodziny jest od strony Papy, z Dzięcielskich

Mateusz Benedykt Dzięcielski



G³os Zarszyna   31

Ciupki i Tekli która była córką Szymona Kaszewicza. Jego matka - Marcela Duda była córką Marcina Dudy (krawca)
oraz Marii która była córką Kazimierza Łożańskiego

c) Pradziadkowie wzięli ślub w Zarszyńskim kościele w dniu 27.02.1919. Ślubu udzielił im ksiądz Franciszek Laskoś
Staram się cały czas poszerzać swoją wiedzę na temat historii Zarszyna, przeszukując zarówno zasoby internetowe

jak również przez lekturę monografii jaką Państwo wydaliście. Planuję także zamówić kwerendy z Archiwum
Diecezjalnego w  Przemyślu (celem zebrania informacji o prapradziadkach zarówno ze strony Weroniki jak i Bronisława).
Żałuję bardzo że z wojennej zawieruchy nie ocalały praktycznie żadne dokumenty pradziadków, jako jedną z niewielu
pamiątek mam zdjęcie prababci które dołączam do tego maila. Pomyślałem, że warto zwrócić się o pomoc także do
Was, jako do miłośników ziemi zarszyńskiej. Może będziecie w stanie mi podpowiedzieć, gdzie jeszcze mogę szukać
jakichkolwiek informacji?  Być może w Zarszynie w dalszym ciągu żyją jacyś dalecy krewni, którzy mogliby mi pomóc
poszerzyć moją wiedzę? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc i wskazówki. Przy okazji - wielkie wyrazy uznania
i podziękowania dla p. Danuty oraz p. Marii za ogrom pracy jakie włożyły obie Panie w przygotowanie tego wyjątkowego
dzieła  jakim jest „Monografia Zarszyna i Posady Zarszyńskiej” !!! Bardzo się cieszę że mogłem zakupić ostatnio to
wydawnictwo, które w dużym stopniu pozwala mi na poszerzenie wiedzy o historii tych ziem.

Serdecznie Państwa pozdrawiam
Tomasz Hofman

 (fot. M. K.)(fot. ze zb. Parafii Zarszyn)

Prelekcji towarzyszyła wystawa unikatowych ekspona-
tów tematycznie powiązanych z omawianymi zagadnienia-
mi, pochodzących ze zbiorów wyżej wymienionego muzeum
oraz zbiorów prywatnych członków Stowarzyszenia Eksplo-
racyjno-Historycznego „Galicja”. W spotkaniu uczestniczy-
ło łącznie 35 osób, w tym przedstawiciele władzy lokalnej,
reprezentanci stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych
gminy, uczniowie oraz lokalni miłośnicy  historii.

Po zakończeniu konferencji  uczestnicy oraz zaproszeni
goście udali się na Mszę świętą, podczas której J.E. Ks.
Bp Ignacy Dec dokonał poświęcenia popiersi świętych Jana
Pawła II oraz  Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po zakończonej mszy delegacja w osobach: Wicestaro-
sta Sanocki Janusz Cecuła, Wójt Gminy Zarszyn Magdale-
na Gajewska, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Koniecz-
ny oraz pracownik Regionalnego Centrum Karola Wojtyły

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

(fot. ze zb. Radio Fara)

Małgorzata Kosiarska złożyła kwiaty oraz znicze przy
pomniku Ofiar faszyzmu.

                                          Agnieszka Bieleń
kier. GBP w Zarszynie

16 lipca 2020 roku, o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarszynie odbyła się konferencja historycz-
na w ramach cyklu „Spotkanie z historią”. Głównym punktem konferencji zorganizowanej dla upamiętnienia
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej  był wykład zatytułowany „Udział mieszkańców powiatów sanockiego, krośnień-
skiego i brzozowskiego w walkach o kresy i niepodległość kraju” wygłoszony przez Jacka Ślączkę. Tematyka prelek-
cji nawiązywała do wydarzeń związanych z powstaniem i działalnością lotnej kompanii porucznika Maczka w wal-
kach o granice odrodzonego państwa polskiego. Prowadzący szczegółowo przedstawił losy żołnierzy pochodzących
z naszego regionu biorących udział  w walkach o niepodległość. Obszerny wstęp do tematu wygłosił natomiast
Lesław Wilk – współzałożyciel Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie.
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Sporo czasu zajęło mi poszukiwa-
nie swojego miejsca na ziemi. Jak każ-
dy młody człowiek, tak i ja, wyfruwa-
jąc z rodzinnego gniazda, próbowałam
odnaleźć się w różnych życiowych ro-
lach, smakując, dotykając, czując, na
tym polega dorastanie. Żyłam w du-
żych miastach, w obcym kraju, ale los
przygotował dla mnie ciekawsze roz-
wiązanie. Po trudach lat szkolnych
i studenckich, pierwszych zmagań
z życiem zawodowym, podróżnicza li-
nia życia zatoczyła koło, i oto znowu
znalazłam się w miejscu, które było ko-
lebką moich młodzieńczych marzeń.
Wróciłam do DOMU, do Beska.

Tutaj znalazłam miłość, macie-
rzyństwo, odnowiłam przyjaźnie
i postanowiłam zostawić cząstkę sie-
bie, budując moją karierę zawodową
w dziedzinie kosmetologii.

Rok 2019 okazał się przełomowy.
Przyjaciółka zaoferowała miejsce na
realizację moich pomysłów i tak oto
stworzyłam sobie sama miejsce pracy
– Gabinet Kosmetyczny Katarzyna
Dereń.

Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę. Wiedziałam, że moim ko-
leżankom, młodszym i starszym, są-
siadkom, czy dawnym nauczycielkom
należy się „coś” dobrego od życia, a ja
uwierzyłam, że mogę spróbować im to
dać, tutaj, niedaleko od ich domu.

Z radością i nieukrywanym entu-
zjazmem podeszłam do realizacji za-
łożonego celu. Miejsce urządziłam wg
najwyższych, dostępnych mi, standar-
dów. Włożyłam serce w dopieszczenie
szczegółów, które moim klientkom
dadzą komfort wypoczynku i poczu-
cie zaopiekowania. Starałam się za-
dbać o to ze względu na fakt, że sama

„W poszukiwaniu siebie” „Nieznane bywa ciekawe, znane bywa nużące,
Nieznane budzi entuzjazm,
Znane daje poczucie bezpieczeństwa…
- to Twój wybór”

lubię przebywać w otoczeniu pięknych
przedmiotów i w gustownie urządzo-
nych wnętrzach, ale przede wszystkim
dla tych wszystkich Pań, które zechcą
odpocząć od codziennych obowiązków
i znaleźć czas dla siebie.

Stworzyłam małe Spa i w miarę
moich możliwości oferuję coraz to
nowsze usługi w zakresie pielęgnacji
twarzy, dłoni i paznokci. Proponuję
bardziej i mniej inwazyjne zabiegi,
a także zgodnie z potrzebami klientek
próbuję poprawić niedoskonałości uro-
dy poprzez makijaż permanentny.

Staram się na bieżąco podnosić
swoje kwalifikacje poprzez branie
udziału w szkoleniach prowadzonych
przez renomowane firmy kosmetycz-
ne i inne uznane w tej branży. Pod
okiem osób, które w tej dziedzinie zdo-
były już wysoki poziom, odbywam
praktyki, uczę się nowości i doskonalę
dotąd poznane i stosowane metody.

Tak bardzo pochłonęła mnie ta,
dziś niezwykle ceniona dziedzina
usług, że z wielką pasją podchodzę do
nauki nowych metod pracy z kosmety-
kami i najnowszymi urządzeniami,
dzięki którym mogę sprawiać radość,
a w wielu przypadkach także przyno-
sić ulgę. Uśmiech i radość na twarzach
moich zadowolonych klientek napędza
mnie do dalszego działania, przynosi
siłę do poszukiwania coraz to now-
szych metod pracy. Spełnianie życzeń
moich klientek sprawia mi niesamo-
witą satysfakcję.

Prawdą jest, że dawanie ludziom
zadowolenia, podnoszenie ich wiary

w siebie poprzez poprawę tego czego
w sobie nie lubią, daje poczucie, że ma
się wpływ na ludzkie życie. Nie od dziś
wiadomo, że gabinet kosmetyczny
skrywa w sobie wiele tajemnic ludz-
kiego życia, tak i ja cieszę się z tego,
że wzbudziłam zaufanie i są osoby któ-
rym dałam nadzieję na to, że są w sta-
nie zmienić swoje życie, że zawsze jest
pora na zmianę, że niemożliwe jest
możliwe, a to wszystko zależy tylko od
nich samych.

W tym roku Gabinet obchodził
pierwsza rocznicę otwarcia. Były ba-
lony, tort i zaproszeni goście, bo to
dzięki tym ludziom mogę tu żyć, mogę
utrzymać swoją rodzinę i mogę ofero-
wać to co w dużych miastach panie
mają na wyciągnięcie ręki.

Drogie Mieszkanki Beska, Zarszy-
na i okolic, drogie Koleżanki, szanow-
ne Panie wszystkie Was zapraszam do
siebie. Dla każdej mam pełen komplet
oferowanych usług, każda z Was znaj-
dzie tutaj to, czego potrzebuje z dzie-
dziny dopieszczania urody. Przyjdźcie,
czekam na Was każdego dnia, od po-
niedziałku do soboty, w godzinach od
8.00 do 16.00 w Besku przy  ul. Biesz-
czadzkiej 11, a w pilnych potrzebach
jestem do Waszej dyspozycji również
poza godzinami pracy.

Mam nadzieję, że przez ten rok już
przekonałyście się, że jestem zawsze
dla Was, a wtedy, gdy potrzebujecie
służę Wam swoją pomocą.

Dziękuję za Waszą obecność. Za-
praszam na moją stronę internetową
www.gabinetkosmetycznybesko.pl
gdzie znajdziecie pełną ofertę świadczo-
nych usług, a także na Facebook - Ga-
binet Kosmetyczny Katarzyna Dereń,
lub na Instagram – gabinet_kosmetycz-
ny_k_deren - tu również możecie wy-
brać i zarezerwować sobie termin na
dowolny zabieg kosmetyczny.

Na koniec stwierdzić muszę rzecz
oczywistą, że jestem szczęściarą, wra-
cając tutaj, gdzie człowiek człowieko-
wi jest życzliwy, gdzie wsparcie i co-
dzienną radość znajduje się w oczach
sąsiadów i przyjaciół, gdzie miejsce do
życia tętni biciem serca najbliższych,
gdzie chce się po prostu Żyć.

Autor Nieznany

Katarzyna Dereń
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Jako kilkuletni chłopak bawiłem się z kolegami
w wojsko i wojnę strzelaniem z patyków do siebie, czy
umownych „wrogów” zza węgła wiejskich chat i stodół,
czy zza drzew. Było to pokłosie bardziej widzianych pod
koniec wojny i słyszanych strzałów niż opowieści, które
zapamiętał kilkuletni brzdąc. Był to czas grozy, śmierci
wielu osób  krewnych i znajomych. Wojna, cierpienia, nę-
dza i krew; widok różnych w mundurach i z różną bronią
żołnierzy Niemców i Rosjan budził przerażenie w oczach,
nie tylko dzieci.

Kiedy dorosłem, werbowano do służby w wojsku. Jedni
szli do „woja” z radością,  inni ze strachem żegnani łzami
rodziców. Prawda była w większości taka, że ciągnęły ich
mundury, ciekawa broń, sprzęt, wielka przygoda i stopnie
wojskowe. Marzyłem o wojsku i mundurze. Chciałem
w nim paradować i chodzić na co dzień, co było modne,
a przede wszystkim na urlopie, co było uznaniem dla żoł-
nierza i zazdrością  w środowisku. Podczas nauki w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Sanoku pamiętam moment
agitacji uczniów do Wojskowych Szkół Oficerskich, kie-
dy byłem w ostatniej klasie. Wyraziłem zgodę, ale gdy
opowiedziałem o tym w domu, odpowiedź rodziców
brzmiała: kategoryczne NIE. Zrozumiałem ich postawę;
wojna niedawno co się zakończyła, żywe były niezapo-
mniane obrazy i wieści o Katyniu i o innych tragediach
w pobliżu. Matka i ojciec przeżyli wojnę, pożar domu,
śmierć członków rodziny i wielu ludzi w Zarszynie, Jać-
mierzu i okolicy. Ważnym argumentem było rozparcelo-
wanie majątków dworskich, jako nadzieja pomocy  po-
tomków w pracy na roli.

Po zdanej maturze w 1957 roku w Liceum Ogólno-
kształcącym w Sanoku dla chętnych do pracy nie było wiele
możliwości. Związałem się więc z kolejnictwem jako słu-
chacz w Technikum Kolejowym Ministerstwa Kolei
w Nowym Sączu. Po ukończeniu  tej szkoły w   1959 roku
uzyskałem tytuł technika ruchu kolejowego, co otworzyło
mi drogę do pracy na PKP. Stamtąd też kandydowałem do
szkoły oficerskiej z kolegą z Zarszyna Janem N., ale wkrót-
ce zachorował ciężko, został wycofany z kandydata. Zre-
zygnowałem wówczas ze Szkoły Oficerskiej w Jeleniej
Górze, posiadając już ważne dokumenty. Powodem takie-
go kroku  jedynym był stan zdrowotny rodziców, posiada-
łem już pracę na kolei, ponadto liczyli na moją pomoc
w gospodarstwie.

Pracę w PKP zacząłem w sierpniu w 1959 roku. Po
pół roku pracy w dniu 21 stycznia 1960 roku zostałem
„zaciągnięty w kamasze”, pełen radości, ale i obaw. Trafi-
łem do Przemyśla - Zasanie jako rekrut. Na apelu w ko-
szarach wyposażony w juchtowe buty saperskie, nieuży-
wane i nowe mundury, zapatrzony na porannym apelu
dostrzegłem kolegę z klasy z Liceum w Sanoku w stopniu
podporucznika Mariana Skotnickiego ze wsi Hłudno.

Nadzieja wstąpiła we mnie. Po apelu ów oficer pod-

SŁUŻBA W WOJSKU
Od wczesnej młodości zachwycałem się wojskiem, w którym we właściwym czasie wiele przeżyłem, a jeszcze

więcej się nauczyłem. Wspomnienia te tkwią w wydarzeniach związanych z II wojną światową, którą zapamiętałem
we fragmentach z jej lat końcowych.  Moja służba Ojczyźnie realizowała się w Ludowym Wojsku Polskim, jak
u miliona  rówieśników wcielanych do „woja”.

szedł do mnie i wziął mnie z sobą. Jak się okazało był sze-
fem kuchni w jednostce wojskowej 1035. Podczas mojej
nauki w Nowym Sączu on ukończył Szkołę Oficerską. Ura-
dowany spędziłem tam prawie cały następny tydzień, do
czasu wyjazdu do szkoły podoficerskiej w Inowrocławiu.
Z trudem ten rozkaz przeżyłem z powodu rozstania z Ma-
rianem.

Nasz batalion rekrutów przewidziany był na Szkołę
Podoficerską do Inowrocławia. Kilkaset kilometrów jaz-
dy eszelonem w mroźnym lutym 1960 roku nie był dla
młodych rekrutów wojskowych „kotów” specjalnie miły.
Wyjazd nastąpił wkrótce. Gdzieś w połowie podróży zda-
rzyła się groźna awaria, co zadecydowało o wymianie kil-
ku wagonów i postoju eszelonu na nieznanej stacji. Więc
wojsko hura! Przenosić na plecach prycze do spania, sien-
niki ze słomą, broń, sprzęt, koce i inne wyposażenie jak
piece ogrzewcze, paręset metrów po wielu torach, w nocy,
bez światła i w pośpiesznym chaosie; bo to rozkłady jazdy
itd. Zmarznięci, głodni, spoceni i sobie prawie nieznani
w batalionie rekruci brali co się dało; każdy miał wziąć
komplet, nie było czasu na sprawdzanie numerów broni
i sprzętu. To wszystko czekało na nasze barki. Eszelon
ruszył po paru godzinach do celu, którego jeszcze zostało
ileś godzin? Dojechaliśmy o świcie! Ba, gdyby był to ko-
niec mordęgi? Akurat, dowiedzieliśmy się, że na stacji Ino-
wrocław, naszym celu podróży, właśnie znów na swoich
plecach przenosić będziemy sprzęt i wyposażenie. Bluź-
nierstw nie brakowało. Żadne piękne aktorstwo nie do-
równałoby naszym słowom. Powtórzyły się sceny jak pod-
czas przeładunku na trasie w nocy. Szczęście, że dworzec
był blisko koszar. Były to stare pruskie koszary, ogromne,
z placem apelowym. Obładowani sprzętem na plecach,
z widzianą litością w oczach cywili - przechodniów.
W końcu „wesoły” orszak skończył się, a żołnierze - re-
kruci, przyszli elewi Szkoły Podoficerskiej z honorem wy-
wiązali się z niespodziewanego „boju” i ciągłych niespo-
dzianek! Z czasem wojska podobne ambitnie nazwano in-
żynierskimi, które naprawiały lub budowały linie kolejo-
we, lotniska, drogi, mieszkania itp. Zakończyliśmy służbę
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wojskową godnie, doczekaliśmy się „cywila” i rodzin
w 1961 roku, w październiku. Wszyscy wspominaliśmy
prawie dwa lata służby, co pamiętamy do dziś. Na peronie
dworca przemyskiego z hałasem, śpiewem i łzami żegna-
liśmy służbę i Przemyśl.

Ciężka służba została uznana oznakami „Wzorowy
Żołnierz”, skromną zapłatą zamienioną na jakąś pamiąt-
kę, trzymaną jeszcze do dziś - zegarek. W 1967  roku od-
nowiłem jako plutonowy służbę w rezerwie pod War-
szawą w Hellenowie. W latach zaszczytnej służby i zdo-
bywania rożnych doświadczeń życiowych i poziomu wy-
kształcenia oraz stopni wojskowych wykonywałem swoje
obowiązki maksymalnie, doceniane przez przełożonych.

Przez niemal dwa lata ugruntowały moją sympatie do woj-
ska, dyscypliny, posłuszeństwa i pomocy innym. W pracy
w cywilu utrzymywałem kontakty z wojskiem, bywałem na
przysięgach w koszarach i corocznie na Dniach Wojska
Polskiego. W latach osiemdziesiątych XX wieku wojsko
przebywało w  Sanoku i w Bieszczadach. W pracy jako
wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Krośnie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Szta-
bu Wojewódzkiego w Krośnie do pozyskiwania kadry do
Wojskowych Szkół Oficerskich. Pozyskano wtedy wielu
kandydatów, wszelkich formacji wojskowych, którzy zo-
stali oficerami, w tym również lekarzami wojskowymi.

 Ryszard Staczek

                                                                                                                                                                                                                                                                

W tym roku szkolnym  dzieci z oddziałów przedszkol-
nych oraz uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej  w Zarszy-
nie biorą udział w III edycji  akcji organizowanej przez MEN
,,Razem na Święta”. W ten sposób niesiemy pomoc innym, jak
również budujemy więzi międzypokoleniowe oraz kształtuje-
my poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach tej
akcji podjęte zostały następujące działania:

- wykonaliśmy kartki z życzeniami świątecznymi

AKCJA ,,RAZEM NA ŚWIĘTA” 2020
i stroiki, które zostały przekazane sąsiadom, osobom z ro-
dziny, przyjaciołom;

- samodzielnie przygotowaliśmy słodkie upominki
(pierniczki, kruche ciasteczka) i obdarowaliśmy nimi są-
siadów, emerytowanych pracowników naszej szkoły
i osoby samotne.

Przygotowujemy również jasełka, które za kilka dni
można będzie obejrzeć na fb.

                                                           Anna Knurek

Mijający 2020 rok mimo ograniczeń spowodowanych pandemią był dla Gospody Karpackiej rokiem pracowitym
i atrakcyjnym pod względem gastronomiczno – kulturowym. W pierwszej połowie roku Gospoda Karpacka gościła TRIO
Karola Ochodka który przeniósł nas w liryczno – muzyczną podróż,  a w walentynkowy wieczór wystąpił Piotr Łagodzic
śpiewający kultowe piosenki Starego Dobrego Małżeństwa oraz swoje autorskie utwory. Nie zabrakło słynnych: ,,Czarny
blues o czwartej nad ranem”, ,,Z nim będziesz szczęśliwsza”, ,,Bieszczadzkie anioły”, ,,Jest już za późno, nie jest za
późno”, ,,Jak”. Potem nastąpiła pandemiczna przerwa? i kolejne wydarzenia: wspólne grillowanie, wieczory z pizzą włoską
i nowe menu proponujące golonkę na piwie, tradycyjne knysze, proziaka na bogato, pierogi razowe z kaszą gryczaną
i kapustą oraz prawdziwie włoską pizzę. Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorem oryginalnych włoskich produktów
a nasza kadra wzięła udział w warsztatach w przygotowania włoskich dań. Od listopada zwiększyliśmy zatrudnienie,
kupiliśmy samochód i realizujemy dla państwa zamówienia na wynos. Te oraz wiele innych działań udało się osiągnąć
dzięki pracy Zarządu stowarzyszenia, pracownikom biura i Gospody Karpackiej. I choć zdajemy sobie sprawę z kilku
kulinarnych wpadek, ciągle się szkolimy podnosząc jakość naszych potraw. Mamy nadzieję, że w ten świąteczny czas jak
i w przyszłym roku będziemy mogli gościć Państwa w naszej restauracji Gospoda Karpacka.

Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” składa Państwu najserde-
czniejsze życzenia zdrowia i pokoju, aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy świątecznym stole, by spełniły się
Wasze najskrytsze marzenia i  aby każdy kolejny dzień Nowego 2021 roku był jeszcze lepszy od poprzedniego.

Koncerty i dancingi w Gospodzie Karpackiej

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisoka”
Pracownicy biura i Gospody Karpackiej

- Wesołych Świąt -
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Miesiące jesienno-zimowe sprzyjają uprawianiu spor-
tów zgoła innych niż sporty letnie, zwłaszcza, że sezon ten
bardziej nas motywuje do aktywności. Taką formą, wcale
nie nową, jest tzw. morsowanie, czyli poruszanie się w zim-
nej, lodowatej wodzie. Nasze media dość często pokazują
śmiałków, którzy przy minusowych temperaturach hartują
swoje ciała zanurzając się w przenikającej zimnem wodzie
a nam, zwykłym śmiertelnikom na samą myśl o tym, ciarki
wstrząsają całym ciałem.

Moja rozmówczyni, Karolina Rysz z Jaćmierza za-
przeczyła, że morsowanie to dreszcze z zimna, twierdząc,
że jest to wręcz przyjemność, radość, relaks, no i w konse-
kwencji - zdrowie, w tym nabywanie odporności, której tak
bardzo nam brakuje, szczególnie teraz, w porze pandemii
wirusów.

Karolina wraz z siostrami – Kasią, Eweliną i Anią, ich
mężami i chłopakami morsują od tego sezonu. A wszystko
zaczęło się od Pawła, chłopaka Katarzyny – on morsuje
dość długo i takim sposobem spędzania czasu i „biegiem
po zdrowie” zaraził pozostałą część rodziny. Paweł należał
do grupy sanockich morsów pn. „Hipotermia”, która ten
rodzaj sportu uprawiała w rzece San. Siostry przez długi
czas kibicowały Pawłowi, aż w końcu postanowiły same

Bieg po zdrowie czyli morsowanie
w Rudawce Rymanowskiej

zażywać zimnych kąpieli i uprawiać regularnie morsowa-
nie. Można powiedzieć, że siostry Ryszówne założyły nie-
formalną, rodzinną grupę i zaczęło się… Pierwsze zanurze-
nie w lodowatej wodzie  miało miejsce jesienią tego roku
w wodospadzie pod Smerekiem. Kolejne odbywały się w Ru-
dawce Rymanowskiej w znanym wszystkim przełomie Wi-
słoka, w miejscu zwanym przez tutejszych „Wielką patelnią”.
Moja rozmówczyni opowiedziała mi o zasadach obowiązują-
cych podczas morsowania: zaczynają od rozgrzewki, biegają,
a potem wszyscy wchodzą do wody. Jeśli mowa o stroju, to
w grę wchodzi tylko kąpielowy, czapka i rękawiczki. Pod-
czas zanurzania się, ręce należy trzymać nad powierzchnią
wody. Czas przebywania w wodzie zwiększa się stopniowo,
nawet do 10 minut. Potem można ogrzać się przy ognisku,
i znów skok do wody. Moja rozmówczyni twierdzi, że morso-
wanie poprawia krążenie, oczyszcza ciało z toksyn. Na efek-
ty zdrowotne trzeba jeszcze trochę poczekać – tak mówi Ka-
rolina. Oprócz zalet zdrowotnych, ta forma spędzania czasu
zacieśnia więzi rodzinne. Siostry Ryszówny morsują w gro-
nie swoich dzieciaczków, Laury, Gai i Mikołaja.

Zbliżają się święta, zatem po obfitych posiłkach warto
podjechać do Rudawki i spróbować morsowania. Ale uwa-
ga! W wodzie obowiązuje również reżim sanitarny.

                                                                                                                              M.K.

Morsowanie w Wisłoku – grudzień 2020 (fot. Karolina Rysz)
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Na końcu wsi, na wale usypanym nie wiadomo kiedy
posadził ktoś wierzbę. Jak Babka Maria zaczęła ją pamiętać,
tak ta wierzba ciągle odrastała po kolejnych jej ścięciach.
Odradzała się na przekór wszystkiemu. Robiło to wrażenie,
że ona tu stoi bezlik lat. I Babka Maria lubiła przesiadywać
w jej cieniu bo już innego zajęcia nie mogła mieć.  I czasem
mówiła, że tutaj mieszają się czasy, jeden z jej młodości
a drugi- niewiadomo jak go nazwać- ten uciekający. Nie
bardzo umiała znaleźć granice dzielącą je. Nie wiedziała też
jak minęła jej młodość, tak to szybko się stało; ze zdziwieniem
usłyszała, jak pierwszy raz zwrócono się do niej przez „Wy
Babko”. Niosło to niejakie korzyści dla niej. Dawano jej
pierwszeństwo w wieczornych opowiadaniach, jej
wypowiedzi były często uznawane za pewnik, znała też ludzi,
którzy uznawani byli przez młodszych jako autorytety. Ale
jeśli trzeba było przywołać imię tego, który odszedł, trzeba
zawsze było mówić „ daj mu Panie Boże Niebo”. Taki zwrot
nie naruszał wiecznego spokoju, a postać była uznawana za
wzór do naśladowania. O tych, który mieli złe uczynki za
sobą, mówiono, że nie powiem jego imienia. Tacy też żyli
w pamięci ludzkiej, ale już częściowo anonimowo. W jesienne
i zimowe wieczory, kiedy już nie było nawału robót
w wieczornych rozmowach zastanawiano się między innymi
dlaczego tak dużo jest ludzi niedobrych na tym świecie.
I ktoś, kiedyś znalazł odpowiedź na to pytanie – jak Pan Bóg
stworzył świat, to pod koniec roboty był już trochę zmęczony
i powinien był poczekać trochę aż ziemia wydobrzeje. Jeszcze
i dzisiaj są różne ziemie, chociaż tyle czasu już przeszło. Anieli
jak to Anieli, pługa to nie widziało, ziemi nie czuło i nanieśli
Panu Bogu rozmaitej gliny. A glina jest zawsze gliną. Para
koni do pługa na glinie musi być. W pojedynkę nie da rady
nawet zawlec. I z takiego to materiału wydał się człowiek
ciężki dla siebie i dla innych. Taki jak ma dużo morgów
i wydobrzałą ziemię, to i ziarna ma dużo. Chodzi i jeno się
chełpi, biedniejszym gardzi a sprzedając mu ziarno oszukuje.
Biedny też w duchu przeklina bogatego, czasem mu co
ukradnie ale jest od niego zależny, bo o chleb tu idzie.
Obydwaj sknerzą. Jeden żeby dużo miał, a drugi żeby miał
na dłużej. Wtedy raz koło Wielkanocy pójść do spowiedzi
nie wystarczy. Spowiedź; żeby w raju Adam i Ewa się
wyspowiadali, to do dzisiaj by tam byli. A to wszystko przez
Ewę. Wiadomo jak Pan Bóg stworzył Ewę i z czego. Ale
żadna baba nie wie, co wtedy Pan Bóg powiedział do Ewy.
Wyraźnie  powiedział, że ty Ewo masz być pomocną mężowi.
I schluss. Ale baba ciekawska jest, że ho ho ho. Naszło ją
jabłka zrywać z tej jabłoni z której nie wolno było. A może to
z tego wyszło, że całe jabłko z tej jabłoni zjadła, a ogryzek
dała chłopu żeby i jego wplątać. Jak Adam zobaczył Pana
Boga, to ze strachu ten ogryzek stanął mu w gardle i każdy
chłop do dzisiaj ma w gardle „pijoka”; chcąc nie chcąc niebożę
musi pić.  Jak wyszło na to, że to ona jabłko zerwała, zaczęła
tłumaczyć, że niemożliwym jest aby tak było, bo ona zerwała
z tamtej jabłoni gdzie to drzewko nie rośnie. Znowu Pan Bóg
musiał jej udowadniać, że nie ma racji.  To ona znowu, że to
wąż ją namówił. Adam był już wtedy taki zdenerwowany
i kopnął węża tak, że aż wielki palec u nogi sobie „wybił”.
Adam jeszcze wtedy nie wiedział, że wąż nie ma tego, gdzie
w zdenerwowaniu należy kopać. I wtedy poszli z raju. Tam
gdzie się zatrzymali trzeba było samemu o wszystko zadbać.
Adam nie bardzo był za robotą i dlatego Ewa musiała

Nie wszystkie wierzbinowe gadki Babki Marysi
o wszystkim myśleć. Na ziemi za każdym krzakiem czyhało
zło a i te zwierzęta potulne w raju teraz szczerzyły do nich
zęby. Tam było syto i ciepło, i o dzieci można było być
spokojnym. Niedługo potem w rodzinie było zabójstwo.
A jeszcze potem potop. Ale nie wszyscy po Kainie się wytopili,
co dziś wyraźnie widać. Trzeci syn Adama, Noe po potopie
podobno rozpił się. Ale dzięki potopowi wiadomo teraz kto
od jakiego syna Noego pochodzi. Chłopi – wiadomo-
pochodzą od Chama. Ale tylko ci, co pozostali na wsi.

Widzi Pan, że ta wierzbina się odradza. Bo w niej tyle
chęci do życia jest. Mówi pan, że ja byłam młoda. Ja jestem
młoda. Z moją młodością idę cały czas a teraz mam jej więcej
to i pogwarzyć możemy ze sobą. Ona niby taka
niedoświadczona zmusza jednak do myślenia, czasem
podpowiada, możesz jeszcze to albo tamto naprawić,
zadośćuczynić. A może pomódl się w czyjejś intencji. To
nic, że go nie znasz. Masz dużo czasu i nie marnuj go.
Wspominaj przy młodych bo może im się to kiedyś przydać.
Jaka była moja młodość? Wspaniała. Wypełniona pracą
i niepokojem o wszystko i wszystkich. Ale był też czas na
radość, na wspólne zabawy z rówieśnikami, na
obserwowanie zachowań zwierząt. Pasienie krów
rozpoczęłam na służbie jako niecała ośmiolatka. Jeszcze
wtedy nie znałam granic swojego pastwiska i za to chłopcy
z Długiego chcieli mnie zbić. Bałam się. Znikąd pomocy.
A pomoc przyszła od moich krów. I jak ich nie lubić?  Jak
mnie zabierali ze służby to żal mi było tylko moich krów.
Jak nikt nie widział, to mogłam sobie udoić trochę mleka
do garnuszka; chowałam go pod miedzą. Potem był folwark.
Robota od słońca do zmroku, ale było co dzień na mąkę.
A i wtedy nauczyłam się wielu piosenek, które pamiętam
do dzisiaj. I są też wspomnienia. O marchwi. Nikt w okolicy
nie siał marchwi, bo na taką głupotę szkoda było pola.
A dziadek Jędrzej posiał. Wiedzieliśmy gdzie i często
chłopcy sprawdzali czy już… I kiedy stanęliśmy przy
wierzbie i zaczęliśmy omawiać wyprawę przy nas stanął
też dziadek. Chcieliśmy go odciągnąć ale on był uparty. Nic
to, żeśmy każdy osobno mówili do niego, że wieczór jest
dobry. Nie pomagało. A potem z domów rozlegało się
wołanie, a dziadek stał. Na drugi dzień biegaliśmy wokół
niego i wołali „niech będzie pochwalony…”. Dziadek nic,
ani drgnie. I znowu wołanie. Aż tu raz, jak chłopcy mówili,
dziadka złapał „sznelszajs”. No i poszliśmy. Susza była,
ziemia spękana i wiele nie można było uskubać. Ale z tego
co udało się wyciągnąć, chłopcy orzekli, że rzepa jest też
słodka i można ją łatwiej wyciągnąć. Ale za rzepą trzeba pójść
do dziadka Michała aż pod dłuską granicę. I też wieczorem.

A tak sobie myślę, że gdyby znowu tą wierzbę wyciąć,
to i moje wspomnienia by zanikły. Chociaż nie wiem, gdzie
i jakie mają granice czasy, które są wokół tej wierzby, dobrze
mi tu i bezpiecznie. Ale jak wytną tą wierzbinę i odejdą
wspomnienia, to co wtedy… A tak, póki ona jeszcze jest, to
łatwo mi i z Panem Bogiem pogadać.

Proszę Go, aby nam ludziom dał dużo rozumu po to,
abyśmy nie zniszczyli tego, co nam podarował. Aby nam dał
wody i chleba, aby nauczył nas uczciwie pracować i skromniej
żyć. Niech też zabierze od nas złą stronę naszej natury i niech
nam da, dużo pokory a szczególnie tym, którym wydaje się,
że rządzą tym światem. I niech nas nie opuszcza.

                 Stanisław Smolik, Bażanówka
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Uratowany przed utonięciem
Gorące letnie dni sprawiają, że wiele osób szuka ochło-

dy w wodzie. Niestety zdarza się, że kąpiel kończy się tra-
gicznie. Do wielu utonięć przyczynia się alkohol wypity
przez ofiarę przed wejściem do wody. Jak niewiele trzeba,
by znaleźć się w dramatycznej sytuacji, przekonał się miesz-
kaniec powiatu nowosądeckiego. Na szczęście w porę zo-
stał wyciągnięty z wody.

W niedzielę 16 sierpnia br. około godz. 14, dyżurny sa-
nockiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości
Odrzechowa z rzeki Czernisławka został wyciągnięty męż-
czyzna, który nie oddycha i trwa akcja reanimacyjna. Przy-
byli na miejsce policjanci ustalili, że 45-letni meszkaniec
powiatu nowosądeckiego, w towarzystwie dwóch mężczyzn
i kobiety, pili alkohol nad brzegiem rzeki. W pewnym mo-
mencie 45-latek wszedł do wody i popłynął w kierunku dru-
giego brzegu.

Po chwili zaczął się topić. Został wyciągnięty z wody
przez przypadkowego mężczynę. Ponieważ nie oddychał,
na brzegu dwie młode kobiety przystąpiły do jego reanima-
cji. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni prze-
jęli akcję reanimacyjną. Mężczyźnie udało się przywrócić
oddech. 45-latek został przetransportowany przez Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Krośnie. W chwili
zdarzenia miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Pijany 53-latek przyjechał do sklepu po piwo
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie m. in.

53-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. Mężczyzna przy-
jechał do sklepu po piwo, mając w organizmie blisko 3 pro-
mile. To jednak nie jedyna interwencja jaką podjęli  sanoc-
cy policjanci, wobec nietrzeźwych kierujących. W Besku
kierowca opla miał ponad promil, a w Odrzechowej kieru-
jący volkswagenem miał prawie 2 promile.

Do zdarzenia doszło 4 listopada br. w miejscowości Jać-
mierz w powiecie sanockim. Policjanci Posterunku Policji
w Besku w trakcie wykonywania czynności służbowych, na
jednej z posesji, zauważyli jak pod miejscowy sklep pod-
jeżdża samochód osobowy marki Renault. Uwagę policjan-
tów przykuł kierowca, który wysiadł z auta i wszedł do skle-
pu. Sposób jego poruszania się wskazywał, że może być nie-
trzeźwy. Policjanci udali się pod sklep, z którego właśnie
wyszedł mężczyzna. Podczas badania alkomatem okazało
się, że 53-letni mieszkaniec powiatu sanockiego w organi-
zmie miał ponad 2,7 promila alkoholu. Jak się okazało przy-
jechał w takim stanie do sklepu, między innymi po piwo.

To nie jedyna interwencja podejmowana w tym dniu
przez sanockich policjantów, wobec nietrzeźwych kierują-
cych. W Besku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
25-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego, który po
alkoholu jechał oplem. Badanie na trzeźwość wykazało
u niego ponad 1,2 promila. Mężczyzna przekroczył też do-
zwoloną prędkość o 30 km/h i jechał pojazdem niespawa-
nym technicznie. Z kolei w miejscowości Odrzechowa po-

licjanci zatrzymali 53-letniego mieszkańca powiatu sa-
nockiego, który kierował volkswagenem, mając blisko
2 promile alkoholu w organizmie.

Wszyscy za popełnione przestępstwo odpowiedzą
przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności,
zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Pijany wjechał do rzeki
Sanoccy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia

drogowego w miejscowości Odrzechowa w powiecie sa-
nockim. Kierujący renaultem stracił panowanie nad po-
jazdem, uderzył w barierę energochłonną i wjechał do
rzeki. Okazało się, że był pijany. Mężczyzna miał ponad
1,6 promila alkoholu w organizmie.

W sobotę  24 października około godz. 13, policjanci
zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w miejscowości Odrzechowa w powiecie sanoc-
kim. Na miejscu ustalono, że kierujący renaultem stracił
panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energo-
chłonną i wjechał do rzeki. 40-latek jechał sam. Nie od-
niósł poważnych obrażeń. Po przeprowadzeniu badania
na stan trzeźwości okazało się, że mężczyzna miał ponad
1,6 promila alkoholu w organizmie. 

Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. 40-latkowi
grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz wysoka grzywna.

Pijany kierowca uszkodził dwa samochody, ogro-
dzenie i słup energetyczny

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowe-
go, w którym kierujący bmw uszkodził dwa pojazdy, ogro-
dzenie oraz słup energetyczny. 38-latek był pijany. Po
badaniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna miał
w organizmie ponad 2,4 promila alkoholu. Grozi mu te-
raz do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 18 października br około godzi-
ny 19, w miejscowości Bażanówka. Z ustaleń policjan-
tów wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 38-let-
ni mieszkaniec powiatu sanockiego jadąc w kierunku Stra-
chociny, na łuku drogi stracił panowie nad pojazdem, zje-
chał z drogi i uderzył w zaparkowany na poboczu pojazd
marki Reanult Trafic. Następnie kierujący uszkodził ogro-
dzenie, wjechał na prywatną posesje i uderzył w stojące
tam bmw i w słup energetyczny.

Po przeprowadzeniu badania na stan trzeźwości oka-
zało się, że mężczyzna miał ponad 2,4 promila alkoholu
w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. 38-latek jechał sam. Nie
odniósł poważnych obrażeń.

Mężczyzna już wkrótce za swój czyn odpowie przed
sądem. 38-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności,
zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

   kom. Monika Hędrzak KPP Sanok
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