HIPOPOTAM 1944
Tyle lat już minęło od zakończenia II wojny światowej, a kolejne karty z jej historii wciąż są odkrywane. Nieznane
dotąd wydarzenia, sylwetki bohaterów, którzy narażaliżycie walcząc o wolność, losy ludzi, których wojenna i powojenna
wichura rzuciła hen daleko od Ojczyzny… 26 maja 2021 r. mieliśmy okazję poznać historię dwóch bohaterów z okresu
II wojny światowej: urodzonego w Zarszynie Józefa Gryglewicza i Franciszka Malika rodem z Bażanówki.
Józef Gryglewicz, rocznik 1908, był synem kolejarza.
W Zarszynie spędził wczesne dzieciństwo, a potem z rodziną
przeniósł się do Jasła. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty, a w latach trzydziestych ubiegłego wieku także kurs obserwatorów w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Brał
udział w wojnie obronnej 1939 r. Po klęsce wrześniowej przedostał się na Węgry, potem do Francji, a stamtąd do Anglii.
Został przydzielony do 300 dywizjonu bombowego Ziemi
Mazowieckiej. Zależało mu, by pomagać polskiemu ruchowi
oporu, więc poprosił o przeniesienie do polskiej eskadry specjalnego przeznaczenia - brytyjskiego 138 dywizjonu RAF.
Wykonywał on loty do Polski ze zrzutami dla Armii Krajowej.
Po reorganizacji eskadrę przeniesiono do Włoch na lotnisko
w Brindisi. To stamtąd Józef Gryglewicz jako pilot nawigator
wyznaczał trasy lotów nad Polskę. Między innymi czuwał nad
największym zrzutem dla AK „Hipopotam”. Po wojnie został
w Anglii, gdzie zmarł w 1978 r.
Drugi z bohaterów, Franciszek Malik, urodził się
w Bażanówce w 1912 roku. W 1936 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. Po klęsce wojny obronnej powrócił do Bażanówki. Trzy lata spędził
w łagrze, a po układzie polsko – sowieckim został zwolniony i wstąpił do Armii Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy przez Bliski Wschód. Potem we Włoszech został skierowany do dywersji i zaprzysiężony na rotę AK. Przyjął pseudonim „Piorun 2” i został jednym z 316 cichociemnych –
skoczków spadochronowych, których wysłano do okupowanej Polski. Los chciał, że Franciszek Malik został wysłany do Warszawy na dzień przed wybuchem Powstania,
w którym potem wziął czynny udział. Był nawet dowódcą
jednego z batalionów – „Zaremba – Piorun” Po upadku po-

wstania trafił do obozu jenieckiego, wyzwolonego w 1945
roku przez wojska alianckie. Po II wojnie światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam pozostał.
Sylwetki Bohaterów poznaliśmy dzięki prof. Andrzejowi Olejce, oraz jego pasji odkrywania i utrwalania losów
niezwykłych ludzi czasu wojny. Powstał fabularyzowany
dokument, którego premierę mieliśmy okazję zobaczyć
w Zarszynie 26 maja. Film poruszający, który sylwetki
dwóch rodzimych Bohaterów nie stawia na piedestale, ale
rysuje losy odważnych, wykształconych ludzi gotowych do
największych ofiar w imię miłości do Ojczyzny.
„HIPOPOTAM 1944” - to film, którego reżyserami są
Andrzej Olejko i Jarosław Antoszewski, ale w jego produkcję zaangażowane były też władze Gminy Zarszyn i Mateusz Gajewski - miłośnik historii regionalnej, którego pasjonujące teksty mieliśmy okazję czytać w „Głosie Zarszyna”.
Dokument opowiada o osadzie Florianka, gdzie placówka AK „Hipopotam” w 1944 r. przyjęła 30 ton sprzętu
i wyposażenia zrzuconego przez załogi 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia latającej w barwach RAF-u. Poznajemy mało znane fakty historyczne, a na ich tle losy
urodzonego w Zarszynie Józefa Gryglewicza. Piękne zdjęcia filmowe Zarszyna otwierają tę historię. Sporo miejsca
poświęcono również Franciszkowi Malikowi. Ciekawie
i ze swadą opowiadał o tych postaciach prof. Andrzej Olejko po projekcji filmu. Imponująca wiedza reżysera i jego
porywająca narracja w filmie są dodatkowym atutem dokumentu. Szukajcie tego filmu w internecie i poznajcie
bliżej życiorysy nawigatora RAF-u i cichociemnego, którzy stąd pochodzili.
L.Z.

Cichociemny z Bażanówki.
KAPITAN FRANCISZEK MALIK - pseudonimy „Piorun” i „Piorun 2”
Franciszek Malik, syn Andrzeja i Karoliny z domu Surowiak, urodził się 6 marca
1912 r. w rodzinie rolniczej, w Bażanówce, powiat sanocki. Ukończył szkołę ludową
w Bażanówce, potem powszechną w pobliskim Jaćmierzu. Od 1924 r. uczęszczał do
Państwowego Gimnazjum Męskiego im. królowej Zofii w Sanoku, gdzie uzyskał maturę w 1932 r. W 1936 r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie. Został awansowany do stopnia podporucznika w korpusie oficerów
piechoty ze starszeństwem z dniem 15 października 1936 r. i zweryfikowany z lokatą 28.
W tym stopniu służył w 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku do 1939 r.
Po wybuchu II wojny światowej, w 1939 r. w okresie kampanii wrześniowej był dowódcą 9 kompanii strzeleckiej III batalionu 2 pułku strzelców podhalańskich, w składzie 22 Dywizji Piechoty Górskiej. Następnie dowódcą kompanii w 156 Pułku Piechoty,
jako rezerwowy.
Po klęsce wojny obronnej w 1939 r. powrócił do Bażanówki, lecz ostrzeżony ukrywał
się, po czym w połowie października został aresztowany przez sowieckie NKWD
a wkrótce został skazany na trzy lata łagru. Wywieziony na daleki wschód ZSRR był

Kpt. Franciszek Malik
(fot. z Internetu)
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osadzony m.in. w obozie pracy Małoszujka w obwodzie archangielskim.
Po układzie zawartym pomiędzy Polską a ZSRR, został zwolniony z obozu w sierpniu 1941 r. W październiku 1941 r. w Buzułuku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych, Armii Generała Andersa, gdzie został dowódcą
1 kompanii 13 pułku piechoty w 5 Dywizji Piechoty. Po
opuszczeniu ZSRR, podczas trwającej ewakuacji na
Bliski Wschód i dotarciu do Włoch, zdobywał tam kolejne umiejętności i wtajemniczenia przyszłego dywersanta. W 1943 r. został awansowany do stopnia porucznika a 14 lutego 1944 r. został zaprzysiężony jako dywersant i awansowany do stopnia kapitana, zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej o pseudonimie „Piorun 2”.
Do Polski został przerzucony w ramach operacji lotniczej „Jacek 1” w nocy z 30 / 31 lipca 1944 r. jako
cichociemny, samolotem Liberator C-87 KG-890 S.
Zrzutu skoczków dokonano na obszarze placówki „Solnica” w okolicach Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej. Już 1 sierpnia, tuż po przybyciu do Warszawy wraz z innym skoczkiem, zastał ich wybuch powstania warszawskiego. W początkowym okresie walk
w I Obwodzie AK „Radwan”, mianowany został zastępcą dowódcy 2 Rejonu odcinka taktycznego „Litwin”.
Walczył w dzielnicy Śródmieście Południe. Osobiście
dowodził akcją w zdobywaniu „Małej Pasty” przy
ul. Piusa XI, bronionej przez Obersturmführera Junga.
Od 28 sierpnia Franciszek Malik został mianowany dowódcą batalionu „Zaremba-Piorun”.
Po kapitulacji powstania został wzięty przez Niemców do niewoli pod numerem jenieckim 102679, osadzony w stalagu VIII B w Lamsdorf oraz oflagach
w Sandbostel i stalagu X – C w Lubece. 2 maja 1945 r.
został uwolniony przez wojska alianckie.
Po zakończeniu II wojny światowej był oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w 1946 r. ukończył
kurs przygotowawczy do Wyższej Szkoły Wojennej,
otrzymując tytuł oficera dyplomowanego i stopień majora. 22 lipca 1948 r. zrzekł się wszelkich obowiązków.
Osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii. Początkowo zamieszkał w miejscowości Burton, gdzie przez lata był
nauczycielem w szkole sobotniej oraz pełnił funkcję honorowego prezesa zarządu obozu. Następnie zamieszkał w oddalonym o 4 km Loughborough. 7 marca 1974,
w wyniku naturalizacji, otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Zmarł w Wielkiej Brytanii 24.08.2006 r. w wieku
94 lat.
Za swą służbę, jako polski dowódca wojskowy otrzymał następujące odznaczenia:
- Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasa)
- Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie (po raz drugi 3 maja
1985)
- Warszawski Krzyż Powstańczy
- Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie
- King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom
(Wielka Brytania).
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Tablica upamiętniająca walki batalionu AK Zaremba-Piorun i jego dowódców przy ul. Poznańskiej
w Warszawie (fot. z Internetu)

Przy skrzyżowaniu z ulic Wspólnej i Poznańskiej
w Warszawie został ustanowiony Skwer Batalionu AK
„Zaremba-Piorun”, a na nim obelisk z tablicą pamiątkową. Nazwa skweru została nadana w grudniu 1993 r.
Tak opisano zrzut skoczków w ramach operacji
lotniczej „Jacek 1”, które ściśle łączy się z Powstaniem Warszawskim.
„31 lipca 1944 roku dwór w Radoniach organizuje
i odbiera na placówce „Solnica” kolejny już zrzut cichociemnych. Operacja ma kryptonim „Jacek 1”
i w nocy z 30/31 lipca z brytyjskiego samolotu „Liberator” startującego z Brindisi we Włoszech, na podgrodziskie łąki między Osowcem a Radoniami w czeluść nocy skacze sześciu żołnierzy z elitarnej formacji
spadochronowej: płk Jacek Bętkowski „Topór”, kpt.
Franciszek Malik „Piorun”, por. Stanisław Ossowski
„Jastrzębiec”, por. Julian Piotrowski „Rewera”, kpt.
Zbigniew E. Specylak „Tur” i ppor. Władysław Śmietanko „Cypr”.
Pomysłodawcami i inicjatorami założenia elitarnej
jednostki Cichociemni, byli Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz.
Cichociemni byli ochotnikami, to elita Polski Walczącej. Szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, tj. dywersji, sabotażu, wywiadu, łączności i prowadzenia działań partyzanckich, wysyłani byli do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie, od końca 1943 roku, z bazy we Włoszech.
Od lata 1940 roku do jesieni 1943 roku, do służby
w roli cichociemnych zgłosiło się 2413 oficerów i podoficerów Polskich Sił Zbrojnych. Ogółem przeszkolono 606 osób, a do pr zerzutu zakwalif ikowano
łącznie 579 żołnierzy i kurierów.

Od 15 lutego 1941 do 27 grudnia 1944 r. zorganizowano 82 loty,
w czasie których przerzucono do
Polski 316 cichociemnych.
Wśród nich znalazła się jedna
kobieta, która skakała z samolotu
Halifax z 9/10 września 1943 roku
również na placówkę odbiorczą
„Solnica” w Radoniach.
Ze wspomnień Hani Chrzanowskiej wiemy, jak mniej więcej taki
odbiór skoczków wyglądał. Jan
Chrzanowski słuchał radia przez
słuchawki, bo posiadanie radia było
w czasie okupacji zabronione. Kiedy grano pewną, ustaloną melodię
wiedział, że w ciągu następnych 48
godzin będzie miał miejsce zrzut na
„Solnicę”. W nocy, razem z zaufanymi ludźmi szedł na miejsce odbioru i gdy słyszeli nadlatujący samolot, każdy dawał sygnał latarką, by
wskazać miejsce do lądowania. Po
wylądowaniu żołnierzy należało
szybko zebr ać spadochrony,
a skoczków zaprowadzić na noc do
zaprzyjaźnionych i wtajemniczonych w operację miejscowych.
Nie nocowali oni w dworze, było
to zbyt ryzykowne. Ogółem były cztery zrzuty na Solnicę i w sumie na
radońskie łąki skakało 15 żołnierzy.
Ci, którzy wylądowali 31 lipca już
kilkadziesiąt godzin później walczyli
na ulicach powstańczej Warszawy.
W Powstaniu Warszawskim walczyło 91 cichociemnych, poległo 18
z nich. W czasie wojny zginęło w sumie 103 cichociemnych. Dziewięciu
zostało zamordowanych przez władze
komunistyczne w powojennej Polsce.
Trzy lata temu, w 70. rocznicę
trzeciego zrzutu na „Solnicę”, na
terenie Klasztoru Sióstr Dominikanek w Radoniach została postawiona kaplica Cichociemnych upamiętniająca polskich żołnierzy z elitarnej grupy desantowej. Inicjatorami
budowy był mieszkaniec gminy oraz
rodziny cichociemnych związanych
z „Solnicą”.
Opracowano na podstawie
źródeł internetowych a także informacji od członków rodziny z Bażanówki i Sanoka oraz Kroniki Wsi
Bażanówka 1996 r. K. Wójcika
Agata Julia Kozieradzka
zd. Węgrzyn

Kościół spod znaku Maryi
Parafia Rzymskokatolicka w Jaćmierzu wydała „Przewodnik. Kościół
pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu”. Opisuje on najważniejsze elementy
wystroju i zabytki świątyni. Z dużym prawdopodobieństwem można
powiedzieć, że parafia w Jaćmierzu istniała już w II połowie XIV wieku.
Pierwszym kościołem była świątynia pw. św. Jana Chrzciciela. Po roku
1460 wybudowano w mieście nowy kościół drewniany pw. Wniebowzięcia
NMP. Kościół ten w roku 1624 spalili Tatarzy.
Obecny kościół parafialny, drewniany, został wzniesiony w roku 1640 staraniem
proboszcza jaćmierskiego Jana Kazimierza Oleszko, doktora obojga praw i dziekana
krośnieńskiego. Konsekrował go 4.XI.1663 roku biskup Stanisław Sarnowski pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP i Wszystkich Świętych. W kościele tym znajdował
się obraz Najświętszej Maryi Panny słynący łaskami. W roku 1737 w wyniku pożaru
kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Odbudowała go i powiększyła w roku 1760
Anastazja z Grabowskich Śleszyńska, kasztelanowa brzezińska. Dodano wówczas
wieże, kruchtę, a korpus podzielono na trzy nawy. Odnowiony kościółkonsekrował bp
Gołaszewski w 1768 roku. W XIX wieku dobudowano dwie kaplice tworzące transept.
Kościół odnawiano w okresie międzywojennym, a także w latach 1997-2004.
Parafia jaćmierska szczyci się swoim zabytkowym kościołem. Jest jednym
z nielicznych dwuwieżowych kościołów drewnianych, naśladujących barokową
architekturę murowaną.
Jest budowlą barokową o konstrukcji zrębowej z wieżami i kruchtą
o konstrukcji słupowej. W kategoriach zabytkoznawczych kościół parafialny
w Jaćmierzu należy do cenniejszych, lepiej zachowanych i wyposażonych
drewnianych budowli w Polsce południowej. Zabytek ten jest ponadto jedną
z nielicznych drewnianych świątyń w dawnych ośrodkach miejskich. Patronką
kościoła i parafii od wielu wieków jest Maryja, która opiekuje się wiernymi
w znaku Matki Bożej Śnieżnej.
Przewodnik stanowi nie tylko kopalnię wiedzy historycznej ale również
katechezę. Cały wystrój kościoła bierze swoje źródło z Pisma świętego,
Apokryfów oraz Tradycji Kościoła.
Dziękujemy ks. Leszkowi Gockowi, wikariuszowi za prowadzenie
i wykonanie tego projektu.
Ks. Ryszard Płatek, proboszcz parafii

BRAWO DZIUNEK!!!
Miło nam poinformować, że Władysław Komański, członek Stowarzyszenia INICJATYWA w Zarszynie, sołtys Posady Zarszyńskiej zdobył nagrodę
w Kategorii biżuteria koronkowa lub z elementami z koronki w V Wojewódzkim
Konkursie Twórczości Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce” Krasne
2021 pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego i Wójta Gminy Krasne.
W protokole z posiedzenia Jury V Wojewódzkiego Konkursu Twórczości
Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce” z dnia 12 maja 2021 r. zapisano: W piątej
edycji konkursu jury oceniło 104 prace koronczarskie, twórców z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: koronkowa serweta oraz biżuteria
z koronki lub z elementami koronki, i obejmował twórców w wieku od 15 roku życia.
W tej edycji, po raz pierwszy swoje prace
z dziedziny koronczarstwa zaprezentowało
dwóch panów.

Nagrodzona praca (fot. GOK Zarszyn)

Serdecznie gratulujemy!!!
Redakcja
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TAK BIJE SERCE DZWONU…
Niesamowita historia spiżowego dzwonu
z kościółka św. Jana z Dukli na Puszczy
Bicie dzwonów towarzyszy człowiekowi w różnych momentach jego życia. Dzwony zwołują wiernych na
nabożeństwo, są muzyką pogrzebową, brzmią nowożeńcom, dzwonią w radosnych dniach narodowych
i kościelnych świąt. Kiedyś biły na alarm: obwieszczały pożogę, pożar, wojnę. Dla chrześcijanina mają
symboliczne znaczenie.
Zazwyczaj dzwonom nadawano męskie imiona lub imię „Maryja”. Były
odlewane ze spiżu (stopu 78% miedzi i 22% cyny). Dzwony spiżowe
ustępują obecnie miejsca dzwonom ze stali, ale uważa się, że ton dzwonu
stalowego jest znacznie słabszy i krótszy niż dzwonu spiżowego. Aby
wydobyć jego piękne brzmienie należy „złapać” tzw. ton główny. Każdy
dzwon wydaje co najmniej trzy tony: główny, tercję i oktawę. Pierścień,
w który uderza serce dzwonu, to miejsce, gdzie wydobywa się ów główny
ton. Dzwony są odlewane przez ludwisarzy (zwanych inaczej brązownikami). Oprócz dzwonów odlewali oni kiedyś armaty, obecnie lichtarze
i inne metalowe akcesoria. Nalezy dodać, iż ludwisarstwo ma w Polsce
bogatą tradycję. Na przestrzeni wieków odlewnie dzwonów znajdowały
się w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Lwowie, Nowym Sączu, Wilnie.
Obecnie znana jest pracownia ludwisarska w Przemyślu oraz ludwisarnia
Felczyńskich w Taciszewie.
Poniżej chcę przytoczyć historię pewnego dzwonu,
która jest niezwykła. Chodzi o spiżowy dzwon z koścółka św. Jana z Dukli na Puszczy – miejsca, które
chętnie odwiedzamy w czasie letnich wycieczek czy
pielgrzymek. Dzwon został zakopany w 1941 roku,
a po ponad 80. latach odnaleziony.
Moim rozmówcą jest Pan Bogdan Marszał, członek
stowarzyszenia Eksploracyjno- Historycznego
„Galicja”, który był uczestnikiem akcji odnalezienia
i wydobycia dzwonu z ziemi.
Ostatnio media rozpisują się o dzwonie, który został wykopany nieopodal koścółka św. Jana z Dukli.
Kto odnalazł dzwon?
- Historia tego dzwonu jest rzeczywiście niesamowita.
Przed 80. laty, w 1941 roku zakonnik Józef Ubas (brat
Paweł) zakopał go do ziemi. Dzwon ważył około 150
kg, a miejsce jego ukrycia znajdowało się powyżej dzwonnicy. Zakonnik postanowił go ukryć, gdyż pod-czas
wojny Niemcy konfiskowali dzwony ze świątyń
i przetapiali na broń. Czy podjął się sam takiego zadania, tego nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, że
pomagał mu ktoś z zaufanych mu osób. Niesamowite
jest również to, że po wielu latach historia dzwonu ożyła.
Otóż pewien mały chłopiec, mieszkaniec Lipowicy
usłyszał historię zakopania dzwonu mimochodem, kiedy
zakonnik rozmawiał o tym z ojcem chłopca. Malec, obecnie ponad 80-letni mężczyzna przekazał tę podsłuchaną
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historię swojej córce. Ta przekazała ją p. Leszkowi
Wilkowi, właścicielowi Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie. Pan Leszek Wilk to
pasjonat lokalnej historii i myśl o ukrytym dzwonie nie
dawała mu spokoju. Zaplanował akcję i zaangażował
Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja
w jego odnalezienie.
W jakich okolicznościach znaleziono dzwon?
- Nasza akcja miała miejsce 8 maja. Członkowie stowarzyszenia wraz z p. Leszkiem Wilkiem wyruszyli na
poszukiwania dzwonu w okolice kościółka. Przy pomocy
wykrywaczy metali odnaleziono poszukiwany skarb na
zboczu góry Zaśpit. Okazało się, że dzwon był ukryty
niedaleko dzwonnicy. Członkowie stowarzyszenia wydobyli dzwon (odnalazł go p. Krzysztof Wisniewski), oczyścili i odczytali inskrypcję, która brzmi: „W 200-TNĄ
ROCZNICĘ BEATYFIKACJI R1933 OFIARUJĄ BŁ.
JANOWI Z DUKLI ŚLĄZACY I WIELKOPOLANIE”.
Wagę dzwonu oszacowano na 150 kilogramów, budulec
dzwonu stanowi spiż. Znaleziono również serce dzwonu,
które znajdowało się na strychu pustelni. Pan Leszek Wilk
poprosił nas o podniesienie dzwonu, a zakonnika o uderzenie w niego. Był to niesamowity moment dla wszystkich
uczestników tego wydarzenia – bicie dzwonu po 80 latach!
Odczytane daty wskazały, że dzwon został odlany w 1933
roku w przemyskiej odlewni.
Kto jeszcze brał udział w tak niesamowitej i dobrze
zorganizowanej akcji?

Uczestnicy akcji znalezienia dzwonu
Od prawej: Bogdan Marszał (SEH Galicja), Lesław Wilk (Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie),
Adam Sikorski (prowadzący program Było… minęło), Piotr Karsznia (artysta, malarz) (fot. ze zb. SEH Galicja)

- W poszukiwaniach udział brała ekipa programu
telewizyjnego „Było, nie minęło” wraz z redaktorem
prowadzącym Adamem Sikorskim z programu TVP
„Historia”.
Czym dla Pana, dla stowarzyszenia jest tak wielkie
odkrycie?
- Nasze stowarzyszenie działa od wielu lat. Tworzymy świetną grupę pasjonatów militariów, a na naszym
koncie jest wiele ciekawych znalezisk. Artefakty, które
odkrywamy są źródłem naszej historii, są cząstką naszej
kultury. Jako grupa miłośników lokalnej historii cieszymy się z każdego, nawet małego znaleziska. Opiekujemy się również zapomnianymi miejscami pochówku
żołnierzy na terenie Podkarpacia i Małopolski. Znajdowane przez nas przedmioty trafiają do muzeów i tam
można je podziwiać. Można powiedzieć, że przybliżamy
ludziom historię, pokazujemy „nasze korzenie”.
A gdzie znajdzie się spiżowy dzwon wykopany na
Puszczy?
- Prawdopodobnie wróci na swoje miejsce, na dzwonnicę przy kościółku, która wymaga remontu. Będzie
znów wzywał ludzi na modlitwę. Należy dodać, że na
prośbę miejscowych parafian dzwon wystawiono
w kościółku, można go tam podziwiać.

24 września 1941 roku (w przededniu oddania
dzwonu Niemcom) grupa Zarszynian ukryła jeden
z dzwonów w przykościelnej studni (lub w studni dworskiej). Niemcom oddano stare dzwony, sygnaturkę
i prawdopodobnie jeszcze jeden, uszkodzony. Okres wojny
przetrwał dzwon „Maria”.
Dzisiaj wzywają nas na modlitwę: „Maria”,
„Maksymilian” i „Marcin”. Dzwon „Maria” i „Marcin”
zakupione zostały w 1932 roku w Bielsku-Białej
w odlewni Schwabe. Mały dzwon, tzw. sygnaturka pochodzi z 1840 roku.
Ciekawostką jest to, że niedawno znaleziono bardzo
stare serce dzwonu. Do którego dzwonu należało? To
pytanie pozostanie chyba bez odpowiedzi.
M.K.

PS
W zarszyńskiej świątyni znajdują się zabytkowe
dzwony - w kronice parafialnej zapisano, że w 1721 r.
kościół w Zarszynie posiadał trzy dzwony. Podczas
drugiej wojny światowej Niemcy chcieli je zarekwirować. W Zarszynie wydarzyła się historia podobna jak
ta na Puszczy, w kościółku św. Jana z Dukli.
G³os Zarszyna
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KONSPIRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ IRENY ŁOŻAŃSKIEJ
Irena Łożańska, siostra kuriera Jana Łożańskiego (i Jadwigi) zginęła w dniu 16 czerwca 1942 roku
z rąk Leo Humeniuka, gestapowca. O działalności konspiracyjnej Ireny na łamach książki „Orzeł z Budapesztu” (2012 r.) wspominał Jan Łożański – jej brat. Pamiętają o tym fakcie również starsi mieszkańcy
Zarszyna.

Irena Łożańska jako uczennica

Jedna z mieszkanek Zarszyna opowiadała, że młodziutka Irena, była harcerka, nosiła meldunki i tajne informacje (ukrywała je często w pończosze). Mieszkanka ta była również świadkiem sceny, kiedy na wozie
wyścielonym słomą (powoził Lucjan Łożański i Burzyński) wieziono umierającą Irenę na stację kolejową
w Zarszynie (stamtąd miała jechać do szpitala w Sanoku, niestety zmarła w czasie transportu). Mieszkanka
wspominała, że Irena miała widoczną ranę na szyi,
z której sączyła się krew.
Inna mieszkanka wspominała, że w ręce gestapo
wydał ją mieszkaniec Posady Zarszyńskiej, który w towarzystwie gestapowców przyszedł tego feralnego dnia
do domu Łożańskich. Kiedy Irena powiedziała, że idzie
zawołać „tę, po którą przyszli”, wówczas mieszkaniec
Posady mrugnął do gestapowca wskazując na Irenę. Nie
miała zbytnio szans na ucieczkę – kiedy wybiegła za
drzwi, do ogrodu, Niemcy strzelili do niej. Niestety, były
to strzały śmiertelne.
Nie bez powodu pochowano ją na zarszyńskim cmentarzu obok S. Tyrkla, który również w czasie wojny działał w konspiracji i zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach (tak twierdziła mieszkanka Zarszyna).
O działalności konspiracyjnej Ireny Łożańskiej
(i S. Tyrkla) nie wspominało się w gronie rodzinnym ani
wśród znajomych czy sąsiadów. Wszyscy się bali. Nie
wolno było o tym mówić. Wspomniał natomiast Jan
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Irena Łożańska – harcerka

Łożański na łamach książki „Orzeł z Budapesztu” podkreślił, że jego siostra Irena działała w ruchu oporu.
W różnych fragmentach tak opisywał tamte wydarzenia: Mamusia mnie namawiała do pozostania w domu
i zrezygnowania z tułaczki po obcych krajach. (…)
Jak przewidywałem, moja siostra Irena również
chciała walczyć i nam pomagać. Towarzyszyła Jasiowi w podróży do Krakowa, z czego był bardzo zadowolony. Mówił, że czuł się w jej obecności bezpieczniej (s. 116). (…) Rozmawiałem też z siostrą,
którą poprosiłem, aby pomogła Gustkowi przy transporcie pieniędzy do Miejsca Piastowego, bo w towarzystwie niewiasty zawsze mu łatwiej będzie poruszać
się po kraju. Oczywiście ona się zgodziła (s. 126).
(…) Następnego dnia poszedłem do Zarszyna, do
rodziców, by się przekonać, jak swoje sprawy służbowe załatwił Gustek. Ku mojemu zadowoleniu,
z pomocą mojej siostry załatwił wszystkie otrzymane
w Budapeszcie polecenia (s. 149). Za pośrednictwem
mojej siostry Ireny ustaliłem miejsce spotkania
z Gustkiem, a potem ramię w ramie maszerowaliśmy
w kierunku Posady Górnej (s.153).
Kiedy kurier dowiedział się o śmierci swojej siostry
Ireny, czuł się współwinny jej śmierci – myśl ta prześladowała go niemal przez całe życie. Tak wspominał:
Przed oczami stanęła mi moja siostra, taka, jak ją
widziałem, kiedy w 1940 roku angażowałem ją do pra-

Zdjęcie ślubne Ireny Łożańskiej, 1934 rok

Irena Łożańska

Kurier Jan Łożański - brat Ireny
G³os Zarszyna
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cy kurierskiej. Miała wówczas, z Jasiem Nowakiem
i Gustkiem Frączystym, przewozić pocztę. Czyżbym nie
miał jej już nigdy zobaczyć? Mój stan pogarszał fakt,
że to ja namówiłem Irenę do niebezpiecznej pracy. Czułem się współwinny jej śmierci. Jakoś nie mogłem sobie
wyobrazić, że w tej wojnie mają ginąć kobiety. Zacząłem wypytywać „Babcię” o okoliczności śmierci Ireny,
ale niewiele umiała mi powiedzieć. Skierowała mnie do
Franka Bolanowskiego, który opowiedział mi dokładnie o tragicznych wydarzeniach czerwcowych. Trzeba
wrócić do mojej ucieczki z pociągu w maju 1941 roku.
Gestapowcy zabrali wówczas z domu ojca i wsadzili do
aresztu w Sanoku, siostrze udało się natomiast uciec,
a później ukrywała się u krewnych i znajomych. Wiosną
1942 roku proponowałem jej przejście na Węgry, ale
zwolniony z wiezienia ojciec twierdził, że nic już jej nie
grozi, ponieważ przestano o nią pytać. Był to jednak –
jak się okazało – pozorny spokój. Siostra znając metody
gestapo ukrywała się dalej i postępowała ostrożnie. Niestety, w pewnym momencie zawiódł ją instynkt. Mimo
niebezpieczeństwa, wpadła do rodziców, zobaczyć jak
sobie radzą. Siedziała w kuchni, kiedy niespodziewanie
weszło dwóch gestapowców z placówki w Sanoku. Jednym z nich był osławiony kat i morderca mówiący po
polsku Leo Humeniuk. Na pytanie o Irenę Łożańską siostra przytomnie odpowiedziała, że pójdzie ją zawołać.

W drzwiach pchnęła gestapowca i wybiegła z domu. Uciekała w kierunku ogrodu browarskiego (dziś jest tam stadion sportowy). Gestapowcy wybiegli za nią, strzelając.
Trafili ją trzy razy. Kiedy upadła, dobiegli do niej i Humeniuk strzelił jeszcze raz. Potem odeszli, przypuszczając, że ich ofiara nie żyje. Rodzice stwierdzili jednak, że
jest ciężko ranna, chcieli ją jeszcze ratować. Przy pomocy sąsiadów zawieźli ją na stację kolejową w Zarszynie.
Myśleli o odwiezieniu do szpitala, niestety, umarła po
czterech godzinach. Ostatnie jej słowa dotyczyły pięcioletniej córeczki Lilki, o której losy się troszczyła, prosiła,
aby się nią zająć, ponieważ ojciec Lilki przebywał na
robotach przymusowych w Niemczech. Całe wydarzenie
obserwował z dachu swojego domu nasz stryjeczny brat
Stanisław Czaja. Siostra była przedtem dwukrotnie aresztowana i dwa razy udało jej się zbiec. Niestety, za trzecim razem próba ucieczki skończyła się tragicznie. (…)
Była ode mnie młodsza, żyliśmy przykładnie, jak rodzeństwo, a wspólna praca w konspiracji jeszcze nas zbliżyła
(…) Nie mogłem sobie darować, że jej nie zabrałem na
Węgry. Może przeżyłaby wojnę? (s. 304).
W 1962 siostra Jana Łożańskiego, Irena, została
upamiętniona wśród innych osób wymienionych na
tablicy Mauzoleum Ofiar II Wojny Światowej na
Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

PS
Po latach przyszedł czas, aby wspomnieć tę dzielną kobietę, która na szali postawiła swe młode życie. Zginęła,
ale pamięć o niej trwa (w czerwcu mija 78 rocznica jej śmierci).
M.K.
IRENA ŁOŻAŃSKA WE WSPOMNIENIACH CÓRKI ALINY TRYGAR (ALINĘ NAZYWANO LILĄ)

Zdjęcia ze zb. prywatnych Aliny Trygar

Ojciec (mąż Ireny Łożańskiej – Teofil) w czasie wojny został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty. Tam
też się ożenił z Polką i po wojnie wyjechał z żoną w kieleckie. Ze swoją córką Aliną spotkał się, gdy była już kilkunastoletnią
dziewczyną. Alina wychowywała się pod skrzydłami dziadków i cioci Jadwigi oraz jej męża Lucjana. W Zarszynie
chodziła do szkoły. Kiedy wyszła za mąż za Henryka Trygara, wyjechała do Krakowa i mieszka tam nadal. Alina
praktycznie nie pamięta matki. Wie, że ukrywała się przez dwa lata przed Niemcami a do domu przychodziła tylko
w nocy. Kiedy matka zginęła, miała zaledwie 6,5 roku. Dziadkowie (Franciszeki Franciszka) zapewniali małą Lilę, że jej
matka bardzo ją kochała. W domu nie wspominano o działalności konspiracyjnej Ireny.

Alina – córka Ireny Łożańskiej
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Zdjęcie ślubne Aliny Łożańskiej z Henrykiem Trygarem

KUBA, GRATULUJEMY TYTUŁU LAUREATA!!!
Miło nam poinformować, że Jakub Riasat z Zarszyna otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego
Gazety Codziennej Nowiny pod przewodnictwem Stanisława Sowy, redaktora naczelnego Gazety do
Ogólnopolskiego Plebiscytu „Osobowość Roku 2020” w Kategorii Kultura za twórczość poetycką,
promowanie miejscowości Zarszyn oraz powiatu sanockiego.
W wyniku głosowania Czytelników Gazety Codziennej Nowiny trwającego od 14 kwietnia do 27 maja br.
Kuba zdobył I miejsce w powiecie sanockim w I etapie
Ogólnopolskiego Plebiscytu „Osobowość Roku 2020”
w Kategorii Kultura. Jak zakłada regulamin, głosowanie prowadzone jest w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka,
samorządność i społeczność lokalna i Nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw
przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa.
Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku
2020, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują
do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Podkarpacia 2020.
W kategorii Nauka głosowanie było prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa i zakończyło
się ono 27 maja.
Laureaci z naszego województwa będą mieli także
szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski.
W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we
wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale,
w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski
2020 w każdej kategorii.
Po zakończeniu głosowania odbędzie się wojewódzka gala plebiscytu Osobowość Roku 2020, na którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci z miast i powiatów,
a także laureaci poprzedniej edycji plebiscytu Osobowość
Roku 2019.
Podsumowaniem całego plebiscytu będzie ogólnopolska gala, podczas której zostaną wręczone główne
tytuły - Osobowość Roku Polski 2020 oraz Osobowość
Roku Polski 2019.
Laureaci z każdego miasta i powiatu, w każdej kategorii plebiscytu otrzymają:
- tytuł Osobowość Roku 2020 miasta lub powiatu
- statuetkę i pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
- zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu Osobowość Roku 2020
- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
Osoby, które w wojewódzkich finałach każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu oraz w wojewódzkiej kategorii Nauka, zdobędą najwięcej głosów
otrzymają:
- tytuł Osobowość Roku Podkarpacia 2020
- statuetkę

Jakub Riasat w Galerii Rękodzieła Artystycznego
w Zarszynie (fot. ze zb. Redakcji)

- zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
Osobowość Roku 2020
- dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali
- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów.
DODATKOWA NAGRODA!
Osoby, które w każdej z pięciu kategorii zajmą miejsca od 1 do 3 w województwie zostaną zaprezentowane na stronach wyjątkowej książki „Osobowość Roku
2020”.
Osoby, które w ogólnopolskim finale, w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, otrzymają
tytuł i statuetkę Osobowość Roku Polski 2020. Na laureatów pierwszych trzech miejsc ogólnopolskich rankingów będą czekać także dodatkowe nagrody.
Kuba zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu
plebiscytu. Trzymamy kciuki i zachęcamy do głosowania na Niego w serwisie www.nowiny24.pl oraz
www.naszemiasto.pl
Redakcja
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZARSZYNIE
NIE DAJE SIĘ PANDEMII!!
GOK w Zarszynie większość swoich działań przeniósł do sieci. W styczniu został zorganizowany Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych
pn. „Śpiewajcie i grajcie Mu”. Uczestnicy konkursu
mieli za zadanie nagrać film, na którym na żywo prezentują wybraną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w języku polskim wykorzystując do tego podkład muzyczny, własny akompaniament bądź śpiewając acappella. W konkursie wzięło udział 11 uczestników. Wykonywali oni tradycyjne i współczesne polskie
kolędy oraz radosne pastorałki.
Również w tym czasie GOK włączył się do udziału
w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaprosił do licytacji Kalendarza GOK na rok 2021
ukazującego piękno terenu Gminy Zarszyn w różnych
porach roku na zdjęciach wykonanych przez naszych
mieszkańców.
27 stycznia 2021 r. odbyły się XIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Celem organizowanych obchodów jest propagowanie pamięci o Ofiarach Holokaustu poprzez upamiętnienie miejsc po masowych mordach na ludności żydowskiej, a także pamięć o osobach ratujących Żydów od
śmierci podczas II wojny światowej. Tegoroczne obchody, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii odbyły się w sposób symboliczny. Odwiedzono
miejsce pochówku dwóch zamordowanych żydówek
w nowosielskim lesie oraz miejsce upamiętnienia rozstrzelania Żydów w Zarszynie, gdzie zostały zapalone znicze.
GOK był też współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno?”
Wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów
i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej cz. II
w dniach 25 – 26 luty 2021 r. (czwartek – piątek).
W Panelu VI – Żydzi podczas II wojny światowej, Zagłada, ratowanie, pamięć prezentację pt. Rodzina Laskowskich i Wolańskich, „Sprawiedliwi”z Zarszyna
i Jaćmierza” wygłosiła Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Zarszynie - Beata Nawalaniec, która opracowała artykuł do publikacji pt. „Oni pokonali strach –
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.
W lutym zostało zakupione serce na nakrętki, które jest usytuowane przy siedzibie GOK. Nakrętki zbierane są dla potrzebujących z terenu gminy Zarszyn.
Mieszkańcy gminy wykazali się wielkim zaangażowaniem w naszą akcję zbierania nakrętek. Serce stanęło
u nas na Walentynki a do chwili obecnej zebraliśmy 16
worków pełnych nakrętek. Teraz zaczynamy akcję od
nowa!! Masz nakrętki przynieś!. Na najaktywniejszych
w siedzibie GOK czekają małe upominki.
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Serce na nakrętki (fot. GOK Zarszyn)

W lutym br. GOK zorganizował dwa konkursy „Walentynkowe serduszko” oraz „Stroik Wielkanocny”.
Do udziału w konkursie „Walentynkowe serduszko”
zaprosiliśmy dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Gminy
Zarszyn. Celem Konkursu było rozwijanie poczucia estetyki, kreatywnego myślenia, uczczenie Dnia Św. Walentego i popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. Konkurs polegał na przygotowaniu w formie przestrzennej serduszka. Technika wykonania była dowolna. Łącznie do konkursu wpłynęło 79 prac, które były
piękne i oryginalne, wykonane przeróżnymi technikami artystycznymi. Komisja konkursowa miała niełatwy
orzech do zgryzienia, przez co oprócz nagród za pierwsze trzy miejsca wiele prac zostało wyróżnionych.
Natomiast celem konkursu na „Stroik Wielkanocny”
było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt,
stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz przywrócenie zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
młodzieży i dorosłych, jak również popularyzowanie
różnorodnych form plastycznych. Konkurs skierowany
był do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy. Do
konkursu wpłynęło łącznie 57 prac, a każda z nich wyróżniała się pomysłowością, kreatywnością oraz estetyką wykonania.
Miesiąc później z okazji Dnia Kobiet GOK przygotował prezentację multimedialną, której celem było wyróżnienie i docenienie kobiet, które inspirują swoje środowisko i przyczyniają się do zmian jego oblicza. Prezentacja została zamieszczona na stronie internetowej
GOK.
Konkursy organizowane przez GOK w Zarszynie
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego postanowiono zorganizować konkurs dla
szerszego grona: I Ogólnopolski Konkurs dla Zespołów Mażoretkowych „Pląs” On-Line 2021.

Do Konkursu zgłoszonych zostało 65 prezentacji tanecznych w różnych dyscyplinach jak Baton, Flaga,
POM POM i wielu kategoriach. Gminę Zarszyn reprezentowały Grupy Taneczne z Jaćmierza i Zarszyna.
W Dyscyplinie Baton - Mini Formacja Seniorki i Kadetki VIVID z Jaćmierza zajęły II miejsce. Również II
miejsce zajęła grupa VIVID z Jaćmierza w Dyscyplinie Flaga - Mini Formacja Seniorki. Na trzecim stopniu podium w Dyscyplinie POM POM – Formacja
Przedszkolaki stanęły dziewczynki z grupy Fantazja
Mini z Zarszyna i Kadetki Fantazja Zarszyn. Serdecznie gratulujemy wszystkim grupom, a na szczególne
gratulacje zasługują tancerki prezentujące się solo.
W Dyscyplinie Baton w kategorii Solo Seniorki II miejsce zajęły Oliwia Niemiec i Gabriela Niemiec, III miejsce w tej samej kategorii zajęły Kinga Kasza i Nikola
Kiełbasa reprezentujące VIVID Jaćmierz. Wyrazy uznania i wielkie podziękowania składamy opiekunom i trenerom: Paulinie Baran, Lucynie Najsarek, Elżbiecie Matuszek, Katarzynie Kuliga za włożone serce, czas i ciężką
pracę w przygotowanie dziewczynek do konkursu. Dziękujemy również prezesom i zarządom jednostek OSP
z Zarszyna i Jaćmierza, rodzicom i wszystkim osobom,
które wspierają Mażoretki, nie tylko wtedy, gdy osiągają
sukcesy ale każdego dnia gdy trenują i ciężko pracują.

W celu uczczenia wielkiego wydarzenia dla Narodu
Polskiego jakim było uchwalenie Konstytucji, odbył się
„Koncert Patriotyczny z okazji 3 Maja”, w którym
zaprezentowało się 21 uczestników warsztatów wokalnych prowadzonych przez Monikę Brewczak. Wszystkie utwory są dostępne na kanale GOK w Zarszynie na
YOUTUBE.
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie już dzisiaj serdecznie zaprasza na imprezę integracyjną dla całych rodzin z okazji Dnia Dziecka pn. „Aktywnie z GOK-iem”,
która odbędzie się 30 maja 2021 r. w Posadzie Zarszyńskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum
Przyrodnicze w Posadzie Zarszyńskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz OSP w Posadzie
Zarszyńskiej. W programie m.in.: piesza wycieczka na
Patrię, wspólne ognisko, zabawy i gry z animatorem,
zwiedzanie Centrum Przyrodniczego, zabawy interaktywne, pokaz dziecięcej grupy pożarniczej FLORKÓW
z Posady Zarszyńskiej oraz występ Mażoretek VIVID
z Jaćmierza. Zapraszamy serdecznie!!

Miłośników przyrody i dziedzictwa kulturowego
zaprosiliśmy do udziału w konkursie fotograficznym.
Jego tematem jest prezentacja i promowanie piękna
oraz bogactwa naturalnego Gminy Zarszyn. Konkurs
będzie przebiegał 4 etapowo. Jeżeli ktoś z Państwa posiada aktualne zdjęcia Gminy Zarszyn prosimy o nadsyłanie na adres e-mailowy: konkurs.gokzarszyn@gmail.com
„Moja Mama jest wyjątkowa” to hasło kolejnego
konkursu ogłoszonego przez GOK. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania i opisaniu dlaczego twoja mama jest wyjątkowa. Konkurs miał na celu
rozbudzenie wrażliwości, rozwijanie zdolności i zainteresowań, a przede wszystkim popularyzowanie twórczości własnej.
23 kwietnia 2021 r. Gminę Zarszyn odwiedziła ekipa filmowa, która nakręciła sceny do filmu „Hipopotam 1944” w reżyserii Andrzeja Olejko. Film opowiadać będzie o mało znanych faktach historycznych i bohaterach z okresu II wojny światowej z naszego terenu
- lotniku z Zarszyna Józefie Gryglewiczu, który decydował o zrzutach na terenie kraju oraz Franciszku Maliku Cichociemnym „Piorun 2” rodem z Bażanówki.
Film finansowany będzie przez Gminę Zarszyn i GOK
w Zarszynie. Zapraszamy na premierę filmu 26 maja
o godz. 18:00 w Sali Domu Kultury w Zarszynie.

Plakat na Dzień Dziecka

W lipcu GOK planuje zorganizować wypoczynek dla
dzieci. O szczegółach będziemy informować na plakatach, stronie internetowej oraz Fb.
GOK Zarszyn
G³os Zarszyna

13

PROJEKT „MAM CHĘĆ - DZIAŁAJMY RAZEM”
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji
BGK w programie „Generacja 6.0” w wysokości 14 840,00 zł na realizację projektu pn. „Mam chęć - działajmy razem”. Celem głównym projektu jest integracja i zwiększenie aktywności osób które ukończyły 60 rok
życia w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych działań przeprowadzonych 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.

W drugiej połowie marca 2021 r. zrealizowaliśmy jedno z działań: warsztaty rękodzieła - wiklina papierowa, w których uczestniczyło 20 pań. Papierowa wiklina
to technika rękodzieła artystycznego, bardzo efektowna,
polegająca na wykonywaniu ozdób ze skręcanych rurek
papieru - na przykład gazetowego. Warsztaty zostały przeprowadzone przez instruktora – plastyka Annę Trelewicz.
Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z podstawami techniki papierowej wikliny, czyli jak dobrać
i przygotować odpowiedni papier, jak skręcać papierowe
rurki a później je splatać oraz jak je pomalować i jak utrwalić gotowe formy. Podczas zajęć uczestniczki nauczyły
się różnych splotów potrzebnych do wykonania koszyków oraz zajączków. Efekty pracy były pozytywnie zaskakujące. Do przeprowadzenia warsztatów zakupione
zostały niezbędne materiały w tym: rurki, farby, kleje, lakiery, pędzle, pistolety do kleju na gorąco, nożyczki, materiały dekoracyjne etc.

Od kwietnia realizowane jest kolejne działanie
„W zdrowym ciele zdrowy duch – wspólna rehabilitacja. Zajęcia prowadzone są przez Patrycję Sybidło magistra fizjoterapii. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na dwie grupy, spotykają się we wtorki i czwartki na
wspólnych ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Mają na celu rozwój sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej poprzez aktywność ruchową, spacery z kijkami Nordic Walking. Na poczet
realizacji tego działania został zakupiony niezbędny
sprzęt w tym: kijki Nordic Walking + smart band, maty
do ćwiczeń, piłki do pilatesu, woreczki gimnastyczne,
piłeczki do ćwiczeń,laski do ćwiczeń czy chusta animacyjna.
10 maja br. zrealizowaliśmy wyjazd integracyjny
do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Sanocki skansen ma 38 hektarów, co czyni go największym skansenem w kraju. Muzeum prezentuje dziedzictwo pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej
części polskich Karpat. Są to tereny, które do lat czterdziestych zamieszkane były przez kilka grup etnograficznych, Bojkowie, Łemkowie i Zamieszańcy oraz Pogórzanie. Korzystając z okazji uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Zamek Królewski w Sanoku i obejrzeli
najcenniejszą w Polsce kolekcję ikon oraz największy
w kraju zbiór prac wybitnego polskiego artysty - Zdzi-

Efekt warsztatów z wikliny papierowej
(fot. GOK Zarszyn)

Uczestniczka warsztatów rękodzielniczych
(fot. GOK Zarszyn)

Wszystkie działania realizowane są z zachowaniem
środków ostrożności i w reżimie sanitarnym. Projekt stwarza możliwość uczestnictwa 20 osobowej grupie (60+)
w bezpłatnych warsztatach, zajęciach prozdrowotnych
i edukacyjnych, przez co w znaczący sposób poprawi jakość ich życia, podniesie poczucie własnej wartości, będzie przeciwdziałać poczuciu wykluczenia społecznego.
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Uczestnicy zajęć sportowych (fot. GOK Zarszyn)
sława Beksińskiego. W ramach dotacji pokryte zostały
koszty transportu uczestników wycieczki do Sanoka.
Od początku realizacji projektu napotykamy na problemy związane z COVID-19, musimy wprowadzać
ograniczenia co do ilości osób podczas realizowanych
działań, ograniczał nas lockdawn, kiedy to nie mogliśmy zorganizować żadnych aktywności. Obecnie wracamy do realizacji projektu. Pomimo przeciwności seniorzy bardzo aktywnie biorą udział we wszystkich działaniach, stosują się do obowiązujących norm: dezynfekują ręce przez przystąpieniami do zajęć, używają maseczek ochronnych.
W ramach dotacji zakupiony został sprzęt niezbędny

do przeprowadzenia działań, który będzie wykorzystywany również przy realizacji przyszłych działań GOKu. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu dla osób
zainteresowanych aktywnością.
Co nas jeszcze czeka w ramach projektu? Planujemy organizację takich działań jak: „Taniec, muzyka
i ruch dla osób 60+”, cykl spotkań „Warto wiedzieć”,
działania kulturalne „Wieczory z książką, poezją i herbatką” i spotkanie podsumowujące projekt oraz 2 wyjazdy integracyjne do Muzeum Zamku w Łańcucie
i do kina. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej
www.gok.zarszyn.pl
GOK w Zarszynie

W sanockim skansenie
(fot. GOK Zarszyn)
G³os Zarszyna
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NATURZE NIGDY ZA DUŻO…
Wiosna to pora roku, która zachęca do wyjazdów i spędzania wolnego czasu w budzących się do życia
malowniczych sceneriach. Tworzą je kwitnące sady, przydrożne grusze, dzikie czereśnie, zarośla tarnin i głogów,
krzaki czeremchy, kaliny, czarnego bzu… Biel ukwieconych drzew idealnie współgra z młodą wiosenną, czystą
zielenią. Zmienia na krótką chwilę - czasem nawet bardzo - nieciekawy fragment krajobrazu w obraz, który
zmusza do zachwytu. A ileż odcieni zieleni mają nasze lasy? Te piękne widoki ma nam do zaoferowania przyroda
na przełomie kwietnia i maja.
Gmina Zarszyn, dzięki bogatej bioróżnorodności przyrodniczej jest doskonałym regionem na turystyczne wiosenne wyjazdy z przyrodą w tle. Chcę zwrócić uwagę Czytelnika – miłośnika przyrody- na wybrane walory przyrodnicze, które mogą stać się inspiracją do zorganizowania wiosennych pieszych i rowerowych wycieczek. Atrakcje przyrodnicze i ich odnajdywanie są bardzo przyjemne,
jeśli wiemy na co w danym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę.
Skarbem przyrodniczym gminy Zarszyn są obszary Natura 2000. Może nie wszyscy mamy świadomość, że niektóre ważne dla Europy chronione gatunki roślin i zwierząt występują w naszej gminie. W ostoi siedliskowej za
jaką uważa się jeden z największych w łuku Karpat płatów tradycyjnie użytkowanych i zasobnych florystycznie
łąk, występuje pokaźna populacja zimowita jesiennego
oraz motyle: modraszek telejus modraszek nausitous i czerwończyk nieparek. Miejsce to zajmuje powierzchnię 174,45
ha, leży w dolinie rzeki Pielnicy, na lewo od drogi wiodącej do Jaćmierza (ostatni ostry łuk przed Jaćmierzem).
Kolejnym walorem przyrodniczym gminy są występujące
w Odrzechowej dwa istotne dla Europy siedliska przyrodnicze. Należą do nich żyzna buczyna karpacka zajmująca powierzchnię 434 ha oraz las grądowy o powierzchni
ponad 107 ha., na górze Patria. Najcenniejszymi tu gatunkami zwierząt są owady: biegacz urozmaicony, zgniotek cynobrowy i płaz kumak górski. W miejscowości Nowosielce, na strychu kościoła parafialnego znajduje się
jedna z największych na Podkarpaciu kolonii rozrodczych
(od 150-320osobników) ciepłolubnego gatunku nietoperza nocka dużego. Miejsca należące do sieci Natura 2000
oznaczone są tablicami informacyjnymi. Warto dodać, że
znaczną część sieci stanowią obszary niewymagające reżimów ochronnych, takich jakie stosowane są w rezerwatach czy parkach narodowych. Jednak aktywność człowieka nie powinna pogarszać stanu siedlisk i warunków bytowania chronionych gatunków.
Szczególną przyrodniczą osobliwością w gminie Zarszyn
jest kolonia bociana białego w Posadzie Zarszyńskiej. Ze
wzniesienia w podworskim parku można jednocześnie
obserwować zachowania bocianie w 8 gniazdach. Obserwacje możliwe są z użyciem własnego sprzętu optycznego, a także dzięki kamerom skierowanym na bocianie
gniazda z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, mieszczącego się w dawnym Domu
Kultury. Miłośnicy przyrody na pewno spotkają się tu oko
w oko ze zwierzętami, owadami, gdyż te jako odpowiednio przygotowane okazy cierpliwie czekają na zwiedzających w swoich gablotach.

16 G³os Zarszyna

Z oferty Centrum można korzystać bezpłatnie przez
cały tydzień z wyjątkiem sobót, w godz. od 8-12, a w niedzielę od 12-13. Przewodnikiem po Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego jest rozmiłowany w tematach przyrodniczych p. Józef Kosiba. To dzięki niemu edukacja dotycząca flory, fauny regionu szybko dociera do zwiedzających.
Będąc w parku podworskim warto zwrócić uwagę na resztki dąbrowy, pośród której jest wiele pomnikowych dębów,
jak również na ogromne szerokolistne lipy, wyniosłe jesiony oraz klony jawory. Na terenie parku rośnie mnóstwo będących pod ochroną kwiatów oraz wiele bylin, ziół
i traw. Drzewostan parku jest bardzo ważnym miejscem
gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptaków, co stanowi nie lada atrakcję dla ich obserwatorów oraz pasjonatów darmowych ptasich koncertów.
W drugiej połowie marca, w okolice Zarszyna, a dokładnie na obszar, który do 1991 r. wchodził w obręb
gminy Zarszyn, zaczęli zjeżdżać ornitolodzy z całej Polski. Magnesem przyciągającym ich w nasze strony stał się
zauważony na polach - kilkadziesiąt metrów od drogi
z Poręb do Beska - bardzo rzadki gatunek skowronka
o nazwie kalandra szara. Źródła podają, że ostatni raz
widziano go w Polsce, a dokładnie na Dolnym Śląsku
w 1811 r. i w 1878. Kalandra lęgowo w Polsce nie występuje. Najczęściej spotyka się ją w południowej Ukrainie,
na Mołdawii i w Rumunii. Miłośnikom ptaków trafił się
więc przyrodniczy rarytas. Ci sami ornitolodzy byli pod
wrażeniem bogactwa naszej awifauny. Podczas krótkiego
pobytu zidentyfikowali: krogulca, myszołowa zwyczajnego i włochatego, jastrzębia, błotniaka zbożowego, bociana
białego, czajkę, szpaki, siewkę złotą, bekasa kszyka, kląskawkę, kwiczoła, orlika krzykliwego, żurawie i orła cesarskiego.
Gmina Zarszyn i jej okolica ma do zaoferowania wiele „wiosennych” i nie tylko walorów przyrodniczych pozwalających na tzw. ,,zresetowanie się”. Mam nadzieję,
że udało mi się zasiać ziarno ciekawości nimi u Czytelników, czego następstwem będzie bezpośredni, a nie tylko
wirtualny kontakt z przyrodą.
R. K.-Z.

DRUGIE ŻYCIE DZWONNICY
W dniu 4 maja 2021 r. z dzwonnicy w Polanach Surowicznych rozległ się głos dzwonu po 74 latach jego
nieobecności w tym miejscu. Towarzyszyło mu ogromne wzruszenie, radość i satysfakcja. Z wielu bowiem
powodów jest to niezwykłe wydarzenie – o czym poniżej.
Tragiczna historia
Polany Surowiczne to nieistniejąca wieś łemkowska
leżąca u stóp Góry Polańskiej (737 m n.p.m.) we
wschodnim paśmie Beskidu Niskiego. Założona na prawie wołoskim w połowie XVI wieku w sąsiedztwie
o wiele starszej wsi – Surowicy. Wieś ta rozwijała się
intensywnie z uwagi na dogodne położenie w dolinie
rzeki, jak również swoisty mikroklimat sprzyjający roślinom, zwierzętom i ludziom. Dość wcześnie powstała
w Polanach parafia (parochia) i służąca ludności cerkiew - pod wezwaniem Michała Archanioła. Wiadomo,
że była tam cerkiew drewniana z roku 1728, remontowana czy też rozbudowana pod koniec XIX wieku. Obok
cerkwi stała murowana dzwonnica z roku ok. 1820. We
wsi był również folwark, obsługujący dobra m.in. Anny
Potockiej z Rymanowa, karczma i szkoła.
Być może oryginalnie była to ludność wołoska, zmieszana z Rusinami i zamieszkująca teren Beskidu Niskiego przez kilkaset lat – w zgodzie z innymi osadnikami niemieckimi, polskimi, węgierskimi. Taki był pomysł polskiego króla, który włączył w XIV wieku Ruś
Czerwoną do swojego królestwa. Takie były też nasze
Rzeczpospolite – szczególnie na wschodzie – mocno
wymieszane etnicznie, wielokulturowe. Nie stwarzało
to dużych różnic, gdyż ludność wiejska była własnością Pana i nie posiadała określonej tożsamości. Świadomość przynależności narodowej – polskiej, rusińskiej,
ukraińskiej – przyszła bardzo późno – po Wiośnie Ludów, zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu. Proces ten
nasilił się głównie w okresie międzywojennym.
Polscy Rusini we wschodniej części zostali poddani
silnej ukrainizacji, początkowo w formie pożytecznej
działalności oświatowej i gospodarczej, mającej na celu
poprawę ich bytu. Później miało to przybrać twardą
i niebezpieczną formę. Po wybuchu II Wojny Światowej w Polanach funkcjonował posterunek policji ukraińskiej współpracujący z Niemcami. To ich ze strachem,
i słusznie, omijał kurier z Zarszyna Jan Łożański. Po
wycofaniu się Niemców w 1944 roku bandy UPA stworzyły sobie w Polanach wygodną bazę wypadową, najdalej wysuniętą na zachód. Jeśli ktoś z mieszkańców im
się sprzeciwiał – groziła mu śmierć. Tak na przykład
w maju 1945 roku banderowcy powiesili Wasyla Homykę – za nieposłuszeństwo. Władze polskie rozpoczęły wysiedlanie ludności rusińskiej na wschód, bandy
UPA srogo się za to mściły napadając i paląc wybrane
wsie. Z Polan i pobliskich miejscowości łemkowskich
powołano do band 40 młodych mężczyzn w wieku 1820 lat – nie wstawienie się w określonym miejscu i czasie groziło śmiercią. Zapanował terror. W styczniu 1946
roku wioskę spacyfikowało Wojsko Polskie – zabito
9 mieszkańców wsi. Ludność zaczęła kryć się po lasach

wraz ze swoimi zwierzętami. Wczesną wiosną zaczęli
obsiew pól licząc, że nie zostaną jeszcze wysiedleni.
W kwietniu, w niedzielę palmową wieś okrążyło wojsko, a mieszkańcy dostali 2 godziny na spakowanie się
i opuszczenie swoich domów. Wyruszyli drogą do Daliowej, gdzie nocowali pod gołym niebem. Następnego
dnia drogą do Rymanowa i dalej do Wróblika na stację,
gdzie tydzień czekali na podstawienie pociągu. Wysiedleni zostali na Ukrainę, czyli do Związku Radzieckiego i to do bardzo odległych miejsc na wschodzie.
Wieś licząca ponad 100 gospodarstw i ok. 1000
mieszkańców przestała istnieć.
A w tej urokliwej dolinie - zapanowała cisza…
Dalsze dzieje Polan
Wszystko to wbrew pozorom działo się całkiem niedaleko od naszych miejscowości.
Z Odrzechowej drogą przez Pastwiska, Rudawkę,
Puławy jest 14 km, a dzisiejsza południowa granica
gminy Zarszyn jest oddalona o ok. 7 km od Polan.
Opuszczone domostwa Rusinów były łatwym kąskiem dla mieszkańców wielu pobliskich wsi – najpierw
łupem padły domy w Odrzechowej, potem jeżdżono
wozami do Polan – tam chaty rozbierano, drewno przywożono i budowano swoje domy. Jak opowiadają najstarsi mieszkańcy – na pewno w Długiem, jak również
w sąsiednich wsiach, powstawało wiele domów z odzyskanego drewna.
W latach 1950 chodzono również do Polan zbierać
owoce z drzew w tamtejszych opuszczonych sadach –
przeważnie śliwki, które później suszono w suszniach
jako zapas na zimę.
Niestety, została też rozebrana cerkiew i z tego materiału zbudowano dom ludowy w jednej z okolicznych
miejscowości. Na dzwonnicy zniszczono dach, pozostały same kamienne mury, na których z biegiem lat
wyrosły dość pokaźne drzewka. Pozostał również zarastający powoli krzakami cmentarz.
W r. 1952 grunty polańskie zostały przejęte przez
PGR w Moszczańcu, w którym w okresie późniejszym
pracowali więźniowie. W Polanach mieli swoją bazę,
jakieś dwa budynki mieszkalne i oborę dla krów,
a w niej fundamenty z pocerkiewnych kamieni.
Beskid Niski, podobnie jak Bieszczady, był terenem
kompletnie opustoszałym po wysiedleniu z nich setek
tysięcy ludzi. Tereny te stały się dużą atrakcją turystyczną
dla dość wyrafinowanego turysty – głównie studentów
– np. Uniwersytetu Warszawskiego, jak również studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ci ostatni w roku 1981 zawędrowali do Polan
Surowicznych – zauroczeni miejscem, postanowili tu
G³os Zarszyna
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łączy, czyli wspólny projekt, wspólna praca, a nigdy
o tym, co być może kiedyś dzieliło” – tak ładnie ujął to
Pan Dyrektor Zakładu.
Tymczasem, odwiedzajacy swą „Chałupę Elektryków” dawni i dzisiejsi studenci zakochani w krajobrazie i przeuroczej dolinie Polan zaczęli coraz bardziej
być świadomi historii i tradycji tej miejscowości. Zainteresowali się cmentarzem, uporządkowali nagrobki,
znaleźli krzyże zrzucone z cerkiewnej wieżyczki, zabezpieczyli je przed kradzieżą i złomowaniem. Coraz
częściej spoglądali na ruiny dzwonnicy i coraz mocniej
dojrzewała w nich myśl, aby ją ratować przed całkowitym zniszczeniem.

Dzwonnica w Polanach Surowicznych, listopad 2019
(fot. M.G.)

pozostać. Zorganizowali w jednym z budynków powięziennych schronisko, które pełni swą rolę do dzisiaj.
Po jakimś czasie pojawia się w Polanach dość istotny akcent związany z naszą gminą.
Po upadku PGR-ów we wczesnych latach 1990-tych
powstał problem zagospodarowania tych ziem. Tak się
szczęśliwie stało, że Polany wykupił Instytut Zootechniki z Krakowa, a bezpośrednim użytkownikiem stał się
Zakład Doświadczalny w Odrzechowej. Dzięki temu
możliwy był wypas bydła na pastwisku w Polanach Surowicznych. Na powierzchni 180 ha co roku od wiosny
do jesieni wypasa się ok. 150 sztuk młodych lub zacielonych jałówek, jak również i ok. 20 koników huculskich. Metoda tradycyjna – nie ma lepszej, zwierzęta
mają do dyspozycji świeżą , pełną pachnących ziół trawę oraz odpowiednie zadaszenie na noc lub w razie niepogody. Zakład w Odrzechowej również wprowadził
na tej trasie turystykę konną, szlak prowadzi między
innymi przez Polany. Jednocześnie jest to niezwykle
atrakcyjny teren pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, co być może zaczniemy doceniać.
W Odrzechowej w ostatnich latach rozwinęła się
z powodzeniem hodowla konika huculskiego, który oryginalnie pochodzi z Huculszczyzny na terenie dzisiejszej Ukrainy. Nawiązała się obopólnie korzystna współpraca polsko-ukraińska, gdzie pracuje się nad utrzymaniem naturalnych właściwości rasy tego konika. „Z naszymi ukraińskimi partnerami mówimy o tym, co nas
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Remont dzwonnicy
„Stała samotnie przez ponad 65 lat, pozbawiona wiernych, opieki. Opuszczona przez wszystkich. Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie
samosiejek, smagana ulewnymi deszczami i mrożona
srogimi karpackimi zimami. Dawniej wyposażona
w dach z malowniczą „cebulką” mogła stać setki lat.
Nie ma już dawnych mieszkańców, którzy dokonywali
bieżących napraw, nie było cerkwi, przy której stała…
nie miała nikogo oprócz nas. Zdecydowaliśmy się
przywrócić jej dawną świetność”. Tak pisali o dzwonnicy członkowie grupy inicjatywnej, a wśród nich Witold Grzesik – dawny student zakładający niegdyś
z kolegami „Chałupę Elektryków” w Polanach, a zarazem dzisiejszy mocno zapracowany inżynier z Warszawy oraz koordynator remontu.
Projekt miał być oparty wyłącznie na pracy społecznej grupy ludzi chętnych do pomocy oraz na dobrowolnych składkach darczyńców wspierających ten niesamowity zryw.
Rozpoczęto w r. 2012 od sprawdzenia fundamentów, gdy się okazało, że są w dobrym stanie, rozpoczęto czyszczenie kamieni, z których była zbudowana.
W pracach tych uczestniczyli społecznie członkowie grupy Magurycz specjalizujący się w renowacji kamiennych nagrobków na zapomnianych cmentarzach. Ich
fachowość i bezinteresowna pomoc pozwoliła na prawidłowe, trwałe odnowienie ścian. Liczyła się każda para
rąk – i jak to określił Pan Witold: „Dziesiątki rąk troskliwie gładziły przez dwa sezony mury dzwonnicy”.
W 2013 wyczyszczono i zabezpieczono pozostałą część
murów, a następnie wykonano rozbiórkę i przemurowanie zwieńczenia, które było w dużym stopniu zniszczone. W 2014 przykryto dzwonnicę prowizorycznym
dachem.
Nie było wiadomo, jak faktycznie wyglądał dach
dzwonnicy. Zachowała się rycina dzwonnicy i fragmentu
cerkwi Oleny Kulczyckiej z roku 1926, ale nie można
było na jej podstawie wykonać projektu dachu. Po wielu poszukiwaniach znaleziono rozwiązanie najtrafniejsze. Wzorem była wieża nad babińcem nieistniejącej
dziś cerkwi w Osławicy, z której pozostało więcej zdjęć
i rysunków. Został wykonany projekt dachu przez zawodowego architekta z dużym doświadczeniem i „wielkim sercem”, gdyż zrobił to w czynie społecznym.

Tu nastąpiła dłuższa przerwa w kontynuacji projektu poświęcona zbiórce funduszy, bo wykonanie dachu
wymagało zakupu niezbędnych materiałów i zatrudnienia płatnego cieśli i blacharza. Dach, wsparty na oszalowanej izbicy, został zamontowany w lipcu 2019 roku.
Na jego szczycie posadowiono oryginalny krzyż z cerkwi polańskiej, odnowiony z darowizn najważniejszych,
bo pochodzących od rodzin wywiezionych z Polan na
daleką Ukrainę. Krzyż jest piękny, według ekspertów
pochodzi co najmniej z XVIII wieku i jest najtrwalszą
i najbardziej symboliczną pamiątką po cerkwi w Polanach Surowicznych. I jak twierdzi Pan Witold – piękniejszego nie znajdzie się w całej okolicy.
Ale to jeszcze nie wszystko – przyszła na koniec
nowina wielkiej wagi – odnalazł się dzwon z Polan –
był przechowywany u sióstr zakonnych w Jaśliskach.
Po odnowieniu został zwrócony tam, gdzie czekała na
niego odremontowana dzwonnica. Przyczynił się do tego
Urząd Gminy w Jaśliskach. Dzwon był wykonany
w ludwisarni w Preszowie na Słowacji w r. 1927, a ufundowany przez krewnych, którzy wyjechali z Polan do
Ameryki. Jest na nim napis: „Dar Bratiw z Ameryki”,
wizerunek patrona cerkwi Michała Archanioła oraz bardzo ładna ornamentyka.
Prace w 2020 przerwała pandemia, ale już wiosną
2021 wykonano podesty wewnętrzne, po czym odbyła
się wielka i ważna operacja powieszenia dzwonu. Uwieńczenie kilku lat pracy, starań i ogromnego wysiłku.
Jego dźwięk wzruszył i skruszył, jak sądzę,
niejedno ludzkie serce.
Czy warto było?
Tak na pewno zapyta wielu. I wielu odpowie zdecydowanie – „Tak, warto było!” Jeśli komuś taka odpowiedź łatwo nie przychodzi, musi być ona poprzedzona
pewnymi przemyśleniami i refleksją.
W tym miejscu pozwolę sobie zaprezentować postawę zmarłego niedawno ks. Mieczysława Czekaja
z Diecezji Tarnowskiej, który wiele lat poświęcił na ratowanie cerkwi Łemkowszczyzny Zachodniej i udostępnianie ich wiernym. Z wielkim przekonaniem twierdził,
że te świątynie „nie są ani ruskie, ani polskie... ale
Boskie”. Proste i oczywiste. A tyle ich zostało bezpowrotnie zniszczonych, celowo.
Nie było żadnego wahania ze strony Witolda Grzesika i osób mu pomagających. Bo to grupa miłośników
Beskidu Niskiego, zafascynowanych historią, kulturą
i krajobrazem tego regionu, naszego regionu. Trzeba było
ratować dzwonnicę, jedyny ślad po żyjących tu kiedyś
ludziach – świadek historii, zabytek, miejsce związane
z chrześcijańskim kultem religijnym.
Całe to przedsięwzięcie pokazało szlachetne zachowanie wielu ludzi, w tym wielu młodych – ofiarność,
życzliwość, niezawodność, solidarność. Pomocy w różnej formie udzieliły liczne instytucje i organizacje lokalne, krajowe i zagraniczne.

Fragment cerkwiska i dzwonnica, maj 2021
(fot. M. G.)

Jest to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie podziałów, braku wartości, braku tolerancji i szacunku.
Pan Witold zapewnia, że „św.Michał Archanioł
z polańskiego dzwonu będzie pilnował dzwonnicy,
Polan Surowicznych, całej okolicy i wszystkich dobrych ludzi, którzy tam się pojawią.”
Niech więc dzwon bije głośno, niech zwołuje ludzi
dobrej woli, bo tylko tacy mogą tworzyć dobro, działać
mądrze i uczynić świat lepszym.
Maria Grabowska
P.S.
Korzystałam między innymi z następujących źródeł:
- Witold Grzesik, Tomasz Traczyk, Bartłomiej Wadas – Beskid Niski - Od Komańczy do Wysowej – przewodnik krajoznawczy – Warszawa, 2015
- Portfolio Projektu „Rekonstrukcja dzwonnicy
w Polanach Surowicznych”
- Witold Grzesik – Dzwonnica w Polanach Surowicznych. Zapiski osobiste – PŁAJ, nr 58, 2020, wyd. Towarzystwo Karpackie
- Andrzej Potocki – W dolinie Górnego Wisłoka –
Krosno 2013
- również wiele innych materiałów i informacji oraz
... niekończących się rozmów.
G³os Zarszyna
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Pożegnanie i wspomnienie
Generała Wojska Polskiego Januarego Komańskiego
z Nowosielec – oficera, przyjaciela i sąsiada
Na wieczną wartę, w dniu 27 lutego 2021 r. odszedł January Komański z Nowosielec, generał brygady
w stanie spoczynku Wojska Polskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Złotym Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Żegnając Generała, Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego napisał, że odszedł ojciec chrzestny ich Sztandaru. W dalszej treści pożegnania czytamy: „Urodził się
10 lutego 1941 r. w Nowosielcach koło Sanoka.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Męskiego
w Sanoku, w 1959 r. podjął naukę w Oficerskiej Szkole
Piechoty we Wrocławiu, którą ukończył jako podchorąży w 1962 r. i został oficerem Sił Zbrojnych PRL.
W stopniu pułkownika dyplomowanego pełnił funkcję
dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej
od 1983 r. do 1986 r. Został awansowany na generała
brygady. Od 1986 r. do grudnia 1987 r. był dowódcą
6 Brygady Powietrznodesantowej w garnizonie Kraków.
W Siłach Zbrojnych III RP był Szefem Zarządu Obrony
Terytorialnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W stopniu generała brygady został przeniesiony w stan spoczynku.
Z okazji święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2001
r. został uhonorowany specjalnym listem przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Jako emerytowany generał Wojska Polskiego, był
prezesem Związku Polskich Spadochroniarzy od 1999
r. do 2007 r., a później otrzymał tytuł honorowego prezesa tego Związku. W tym czasie pełnił także funkcję
prezydenta Europejskiej Federacji Spadochroniarzy”.

gen. January Komański
(fot. ze zb. Elżbiety Komańskiej)

„Podczas spotkań z Januszem, bo tak do niego się
zwracałem, przegadaliśmy przez wiele godzin, wiele różnych tematów. Był dowódcą szkolenia młodych żołnierzy
Tak wspomina Januarego Komańskiego przyjaciel, na płetwonurków w Gdyni i w Dziwnowie. Kolejno był
urodzony w Nowosielcach a zamieszkały w Gdańsku, dowódcą 6 Dywizji Powietrznodesantowej, a po przemajor, lekarz medycyny Eugeniusz Szałankiewicz:
mianowaniu dowódcą 6 Brygady Powietrznodesantowej
w Krakowie. Następnie przeniesiony został do
Sztabu Ministerstwa Obrony Narodowej
w Warszawie na stanowiska dowódczo – sztabowe Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Został odznaczony za całokształt swojej pracy Krzyżem Kawalerskim i innymi odznaczeniami. Uczestniczył w licznych spotkaniach
z okazji świąt państwowych, jak również zjazdów koleżeńskich w Sanoku. Podczas uroczystości 1000-lecia powstania Państwa Polskiego, przyleciał helikopterem do Nowosielec.
Wykonał pokazowy skok spadochronowy
z helikoptera na ściśle określony punkt na terenie Szkoły Rolniczej w Nowosielcach (obecnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego) w dawnych ogrodach dworskich
posiadłości Gniewoszów. Mieszkańcy podziwiali jego zdolności w desantowaniu i wyszkoleniu wojskowym. Będąc w Gdyni, zapropogen. January Komański z prezydentem Lechem Wałęsą
nował mi pływanie w Zatoce Gdańskiej
(fot. ze zb. Elżbiety Komańskiej)
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w urządzeniu płetwonurka, ubezpieczając
mnie swoimi wyszkolonymi żołnierzami,
podczas pływania pod wodą. Była to dla
mnie niezapomniana i pełna wrażeń przygoda, sam na sam z florą i fauną na dnie
Bałtyku. Mieszkał w Warszawie wraz z żoną
i synem. Po śmierci żony, będąc już na emeryturze, wrócił do rodzinnej miejscowości
i wziął ślub z Nowosielczanką panią Elżbietą
Grodzicką z domu Michalska. Zmarł
w obecności swojej ukochanej żony w dniu
27 lutego 2021 r.
Dwa tygodnie przed odejściem na
wieczną wartę, rozmawiałem telefonicznie
z Januszem. Powiedział mi, że po operacjach chirurgicznych pokona chorobę nowotworową i być może, latem się spotkaPożegnanie gen. Januarego Komańskiego na cmentarzu
my. Stało się inaczej. Niech Ziemia Sanocw Nowosielcach (fot. ze zb. Elżbiety Komańskiej)
ka utuli Go do wiecznego snu. Pamięć
o dzielnym Generale nigdy nie zaginie
wśród swojej rodziny i bliskich przyjaciół”.
no mój mąż, jak i moi bracia oraz pozostali, jak to się
Tak wspomina Generała Januarego Komańskie- mówi, chłopy po wojsku, bo odbywali zasadniczą służgo Nowosielczanka Agata Julia Kozieradzka z domu bę wojskową, mogli napić się i zaśpiewać ze swoim właWęgrzyn:
snym generałem. Przy tym, zadawaliśmy różne pytania
Mieszkał wraz z żoną Elżbietą w niedalekim moim i z zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawych opowieści
sąsiedztwie. Był dla nas Januszem, czy panem Janu- o wszystkim, co nie było tajemnicą wojskową, czy pańszem. Z wielką przyjemnością wspominam wspólne spo- stwową, opowieści o świecie, ludziach i żołnierskich
tkania okolicznościowe u mojego brata Emila, z okazji przygodach Janusza.
imienin, a także urodzin, świętowanych również patrioDrogi Sąsiedzie, odszedłeś, a przecież nie opowietycznie, ponieważ przypadały 11 listopada, w których działeś nam jeszcze wszystkiego.
uczestniczyli wraz z żoną Elą. Dumna byłam, gdy wszyDo zobaczenia ….
scy mężczyźni uczestniczący w tych spotkaniach, zarówAgata Julia Kozieradzka z domu Węgrzyn

Nocni twórcy
Każdy z nas żyje, pracuje i spełnia się na wielu płaszczyznach. Podstawowa aktywność jest realizowana wśród najbliższych, w rodzinie. Kolejnym
polem jest wszystko co wiąże się z edukacją i procesem przygotowania do ścieżki zawodowej. Na różnych etapach życia dopasowujemy i pogłębiamy aktywność w obszarach nam bliskich, które „czujemy”. Przechodzimy do zaspokajania potrzeb wyższych. Procesy te najczęściej się nakładają i płynnie uzupełniają. Odciskamy swój ślad poprzez aranżacje wnętrz, bliskiego otoczenia czy
też poprzez pracę lub zaangażowanie w inicjatywy obejmujące przestrzeń
wspólną. Celem jest upiększanie czy dostosowywanie obiektów i miejsc do oczekiwań mieszkańców, zaspokajania doznań estetycznych.
Wydawać by się mogło, że takie podejście to norma i cytując klasyka „oczywista oczywistość”.
Dlaczego więc zaskakiwani jesteśmy zachowaniem osób, które mają diametralnie inną wrażliwość na przestrzeń wspólną. W skrytości, pod osłoną nocy
odciskają swój ślad. Efektem prac nocnych twórców są uszkodzone wiaty przystanków, uszkodzony pomnik przyrody w parku podworskim, zamalowana farbą
elewacja budynku wieży ciśnień przy stacji kolejowej.
Zwracamy się z apelem do autorów tych prac. Jeśli potrzeba tworzenia jest
w was tak silna to zapraszamy do udziału w pracach realizowanych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne funkcjonujące w naszej gminie. W ich ofercie
jest szeroki wachlarz aktywności. Niech efekt waszej aktywności budzi tylko
podziw.
T. Sz.
G³os Zarszyna
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HISTORIA REMONTU KOŚCIOŁA W ZARSZYNIE (CZ.2)

(fot. ze zb. Parafii Zarszyn)

Kolejny etap prac przy kościele parafialnym w Zarszynie, który pragnę przedstawić w niniejszym przedłożeniu,
przypadł na lata 2019 i 2020.
W roku 2019 dzięki pomocy Pani Michaliny i Pana
Andrzeja parafia otrzymała kolejną dotację na kontynuację remontu naszej świątyni. Wykonano renowację czwartego przęsła kościoła chór wraz z wymianą podłogi i renowacją prospektu organowego. W roku 2019 prace restauratorskie wykonywała firma AURUM APIS z Rzeszowa,
kontynuując dzieło rozpoczęte w poprzednim roku. Jak
przy tego rodzaju remontach często wynikają nieprzewidziane prace, tak było i tym razem. Okazało się, że należy
wzmocnić strop chóru i dokonano tego używając pianki
polietylenowej, która jednocześnie ociepliła sklepienia łukowe chóru.
Na chórze są zabytkowe organy, jednak nie podlegają
dofinansowaniu, gdyż nie zostały wpisane do rejestru zabytku w całości, tylko sam prospekt (szafa). Instrument
parafia musi zatem odnowić ze środków własnych. Na
dzień dzisiejszy (koniec maja 2021 r.) mamy zabezpieczone w części środki i wykonany jest miech, odnowiony kontuar i zakupiono wiatrownicę. Prace restauratorskie instrumentu jeszcze trwają.
Radością tego roku było także odnowienie dwóch bocznych ołtarzy w naszej dostojnej świątyni i odkurzenie całego obiektu wewnątrz po remoncie.
Na wyżej wymienione prace, nie licząc instrumentu
organowego, otrzymaliśmy środki: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 170 000,00
zł, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
100 000,00 zł, a Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał nam kwotę 50 000,00 zł. Pozostałą część finansową - stanowiącą wkład własny - zabezpieczyła parafia.

Rok 2020 upłynął pod dyktando wielkiej pandemii, jaka
ogarnęła ludzkość. W czasie gdy należało składać wnioski
o dotację oraz planować prace remontowe, nic nie wskazywało na to, że pandemia Covid-19 rozprzestrzeni się
tak mocno i na tak długi czas. Złożone przez Parafię wnioski przyniosły w efekcie tym razem dotację tylko z Urzędu
Marszałkowskiego Wojew ództwa Podkarpackiego
(50 000,00 zł) na wykonanie dwóch okien witrażowych
w nawie bocznej. Dzięki ofiarności parafii udało się też
doprowadzić do finału modernizację głównego ołtarza
i wykonać stopień komunijny.
W roku setnej rocznicy zwycięskiej bitwy nad Wisłą
(Cudu nad Wisłą) i setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły z pomocą przyszedł rodak ks. Rudolf Zubik, ofiarując
pieniądze, które w 90% pokryły renowację witraża na chórze. W tym miejscu chciałbym też zauważyć dar parafian
w postaci żyrandola i dwóch kinkietów nawiązujących do
Księstwa Warszawskiego. Setna rocznica Cudu nad Wisłą
zapisała się w naszej parafii piękną uroczystością odpustową, której przewodniczył ks. bp. Ignacy Dec. Uroczystość ta poprzedzona była konferencją pt. „Udział mieszkańców powiatu sanockiego, krośnieńskiego i brzozowskiego w walkach o Polskie kresy i Niepodległość kraju”.
Znakiem zewnętrznym tego ważnego roku dla Ojczyzny
i parafii w naszej świątyni są też popiersia papieża Jana
Pawła II i prymasa Wyszyńskiego zamontowane w ołtarzu bocznym.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom składam serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać!
Prace obecnie jeszcze trwają i proszę o dalsze wsparcie i pomoc, aby efekt końcowy był dumą dla nas wszystkich odpowiedzialnych za dobro wspólne - kościół.
ks. Zdzisław Babiarz - proboszcz
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FRANCISZEK SINGLER
we wspomnieniach uczennic i wnuczki
Przeglądając dokumenty zachowane w Archiwum Szkoły Podstawowej w Zarszynie i Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku można wiele dowiedzieć się o pracy nauczycieli i kierowników/
dyrektorów zarszyńskiej szkoły. Brakuje jednak informacji dotyczących pracy tej placówki w latach 19341944. Nie zachowała się żadna dokumentacja szkolna ani też kronika z tego okresu. Są jednak wspomnienia osób i krótkie wzmianki w opracowaniach dotyczących historii miejscowości.
W dzisiejszej rzeczywistości jest jeszcze jedno, potężne i dostępne źródło: Internet. Opracowując w 2015 r.
materiał o zarszyńskiej szkole do wydanej monografii
Zarszyna i Posady Zarszyńskiej „Od epoki brązu po
współczesność” natrafiłam na znikome zapiski Hanny
Winieckiej o Franciszku Singlerze, kierowniku zarszyńskiej szkoły w czasie II wojny światowej. Z dostępnych
materiałów dowiedziałam się niewiele o tej osobie.
W 1963 r. Walerian Bętkowski w opracowaniu pt.
„Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec. Zarys monograficzny, [w:] „Rocznik Sanocki”
zapisał: Po rocznej przerwie kierownikiem szkoły został
„zamianowany” nauczyciel Franciszek Singler, który
w trudnych wojennych latach organizował do 1944 r. pracę szkoły. Od 1 września 1940 r. naukę prowadzono
w budynku browaru w Posadzie Zarszyńskiej i w Domu
Ludowym w Zarszynie. Do budynku szkolnego wrócono
po 22 czerwca 1941 r. Na kolejnych stronach autor zapisał: W czasie wojny w Zarszynie prowadzono tajne nauczanie. Zorganizował je Józef Stachowicz (...) Zastrzeżenia przez pewien czas budziła osoba kierownika szkoły w Zarszynie, Singlera, okazało się jednak, że aczkolwiek w akcji tej udziału nie brał, to jednak wiedząc
o niej, nie przeszkadzał w pracy. Natomiast w książce
Andrzeja Brygidyna „Kryptonim SAN” można znaleźć
krótką informację: Mieczysław Granatowski kierował
placówką nr II i III sanockiego obwodu AK do maja 1944
r. Po nim dowództwo objął Franciszek Singler „Odwet”.
Skazany przez NKWD, został wywieziony do łagru w Stalinogorsku. Przebywał tam około dwóch lat.
Zamieszczony w Internecie przez Hannę Winiecką
materiał dawał więcej informacji o tej osobie: Urodził
się 16 stycznia 1906 r. w Borysławiu, jako syn Jana (ur.
1870 r. w Austrii), poszukiwacza ropy naftowej, i Ludwiki Wąsowskiej. Był najmłodszy z rodzeństwa. Miał
5 sióstr: Helenę, Stefanię, Władysławę, Emilię, Antoninę. Ożenił się ze Stefanią Zielińską (nauczycielką), córką
Filemona i Eugenii Galasiewicz. Mieli tylko jedno dziecko – córkę Teresę Jadwigę (moją mamę).
Po latach wróciłam do tej informacji i na tzw. „wyczucie” napisałam maila do osoby piszącej pod pseudonimem, która - jak przypuszczałam - może wiedzieć coś
więcej na temat Franciszka Singlera, kierownika
zarszyńskiej szkoły w czasie II wojny światowej. Przeczucie mnie nie myliło, w odpowiedzi dostałam informację, że osoba ta jest wnuczką Franciszka Singlera
i nazywa się Hanna Winiecka. Nawiązałyśmy kontakt
mailowy. Ustaliłyśmy, że wymienimy się informacjami

Franciszek Singler po powrocie z obozu w Stalinogorsku
w otoczeniu rodziny, 1945 r. (fot. ze zb. H. Winieckiej)

na temat Franciszka Singlera i jego córki Teresy. Rozpoczęłam poszukiwania osób z Zarszyna i Posady
Zarszyńskiej, które mogłyby przekazać takie wiadomości. Jest ich już coraz mniej i pomyślałam, jak to dobrze, że w ostatnich latach tak dużo wywiadów o przeszłości naszych terenów przeprowadziłyśmy z mieszkańcami przy okazji gromadzenia materiałów do monografii. Najwięcej informacji przekazała mi 91 letnia
pani Kazimiera Bajgier z Zarszyna, która doskonale
pamięta kierownika szkoły Franciszka Singlera i jego
córkę Teresę: Pamiętam, jak w 1939 r. przyjechałam
z rodzicami z Borysławia na wakacje do Zarszyna. Mój
tato Kazimierz pracował tam zawodowo w Kasie Chorych, w Izbie przyjęć, a amatorsko prowadził orkiestrę
dętą. Po wakacjach mieliśmy wrócić do Borysławia, a ja
miałam pójść do trzeciej klasy. Niestety wybuchła wojna
i zostaliśmy w Zarszynie. Pamiętam, że Renię – córkę
nowego kierownika szkoły od 1 września 1940 r. powitaliśmy w naszej szkole, gdy byłam w czwartej klasie. Bardzo polubiłyśmy się. Renia, bo tak do niej zwracałyśmy
się, była bardzo koleżeńska, podobna do ojca, brunetka,
odpowiedzialna, związana z tatusiem, na którego nigdy
nie narzekała. Zawsze pytała ojca, czy może pobawić się
z koleżankami, a on wyznaczał jej czas na zabawę z nami.
O mamie niewiele mówiła. Mieszkali w Posadzie Zarszyńskiej w domu z podcieniami. Kierownik Singler był wyG³os Zarszyna
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jest, że Stanisław pomagał babci, która została sama
z dzieckiem bez środków do życia.
Okazało się, że Hanna pisze swoją biografię genealogiczną - czyli wspomnienia o przodkach i o sobie.
A oto fragmenty Jej wspomnień o dziadku Singlerze:
DZIADEK FRANCISZEK

Teresa Singler, Zarszyn, lipiec 1943 r. (ze zb. H. Winieckiej)

sokim, szczupłym brunetem o ciemnej cerze. Chodził wyprężony, wojskowym krokiem, sprawiał wrażenie człowieka mocnego, odważnego, ale głos miał miły. Uczył
nas „wszystkiego”. Pani Janina Kuzian, 92 letnia mieszkanka Zarszyna pamięta, że: kierownik chodził często
w oficerkach, w których miał bacik. Potrafił zdyscyplinować chłopców. Renię znała, lecz nie bawiła się z nią,
bo musiała pracować w gospodarstwie.
Hanna Winiecka, wnuczka Franciszka Singlera
w pierwszym e-mailu przesłała do mnie krótki opis
z życiorysu dziadka: Urodzony 16.01.1906 roku w Borysławiu, obwód lwowski. Syn Jana i Ludwiki Wąsowskiej.
Jedyny syn spośród sześciorga dzieci. Uczęszczał do
Szkoły Podchorążych w Tarnopolu, gdzie poznał Władysława Rubina, późniejszego kardynała w Watykanie.
Z Władysławem Rubinem dość długo utrzymywał kontakt. Świadczą o tym listy, jakie pozostały po Franciszku.
W dniu 30 maja 1931 w kościele rzymskokatolickim
w Tarnopolu poślubił Stefanię Zielińską. Zamieszkali
początkowo u rodziców Stefanii w Tokach koło Zbaraża, gdzie urodziła im się córka Teresa. Nie wiem, kiedy
zamieszkali w Zarszynie. (Z Internetu dowiedziała się
o tym, że dziadek w czasie wojny był kierownikiem
zarszyńskiej szkoły). Faktem jest, że okres II Wojny
Światowej spędził jako działacz i oficer Oddziału AK
Okręgu Zarszyn, „zaprzęgając” w działalność także
małoletnią córkę Teresę (często chwalił się, jaką dzielną
miał łączniczkę). Dzieje Oddziału zostały spisane przez
Andrzeja Brygidyna w książce „Kryptonim San”, której wydanie zawdzięczamy między innymi Stanisławowi Czaja (mojemu „drugiemu” dziadkowi). 4 listopada 1944 r. Franciszek został aresztowany przez NKWD
i osadzony w obozie jenieckim w Stalinogorsku. Wrócił
stamtąd po ponad roku, w październiku 1945 r. Był
wymizerowany, chory. Podleczony zabrał córkę i zamieszkał w Gdańsku – Nowym Porcie. W 1947 r. wystąpił o rozwód pod pretekstem, że babcia Stefa podczas
jego nieobecności żyła ze Stanisławem Czaja. Faktem
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Singler – twarde nazwisko i „twardy” człowiek. Do
końca swojego życia żyjący wojną i wspomnieniami
o niej. Jednego żałuję – byłam za młoda i za głupia,
żeby w nieskończoność wysłuchiwać długich opowieści
„jak to było na wojnie”. Teraz – żałuję. Ale będąc dzieckiem, nastolatką czy młodą już kobietą nie myślałam
jeszcze o tym, że te wspomnienia będą przydatne. Cóż
– już minęło i „ne wrati”.
Franciszek Singler – typ wiecznie wojskowego. Do
śmierci trzymał w domu swoje oficerki, zawsze wypastowane, wyglansowane. Utrapienie mojego dzieciństwa
i wczesnej młodości. Dziadek często, pod hasłem „żebyś
się nie nudziła” zaprzęgał mnie do ich glansowania.
Na szczęście dorosłam i zdobyłam się na „bunt”.
Dziadek był apodyktyczny. Lubił rozkazywać. Bo on
nie prosił – on rozkazywał. Nie ożenił się ponownie po
rozwodzie z babcią Stefą, chociaż wszyscy wokół doradzali mu to.
Odkąd pamiętam, dziadek pracował w porcie w Nowym Porcie. Zawsze mówił, że jest tam dyrektorem.
Kiedy przypływał transport cytrusów w okolicach Bożego Narodzenia, w domu pojawiała się ich większa ilość
– pomarańcze, cytryny, banany. Zarabiał sporo. Na tyle
dużo, że jeździł sobie na wycieczki zagraniczne, między
innymi do Egiptu. Żadnego z nas jednak nigdy na taką
wycieczkę nie zabrał.
Dziadek utrzymywał powojenne kontakty ze swoimi
kolegami z jednostki partyzanckiej AK, którzy zamiesz-

Franciszek Singler, Teresa Winiecka z d. Singler, Hanna
Winiecka, Nowy Port, 1957 r. (fot. ze zb. H. Winieckiej)

kali w Gdańsku lub jego okolicach. Stworzyli
sobie grupę i razem popijali w Kolbudach. Jeden z nich miał tam działkę, którą nazwali
„Banderoza” (w nawiązaniu do popularnego
wówczas w naszej telewizji serialu „Bonanza”)
i tam spędzał sporo czasu na ucztach. Czasem
zapraszał mojego tatę – były to jednak sporadyczne wizyty. Często odnosiliśmy wrażenie, że
wolał tę grupę kumpli (i kumpelek) od rodziny.
Spędzał z nimi mnóstwo czasu, szczególnie gdy
był już na emeryturze.
(…) Z Nowego Portu dziadek przeprowadził
się do kawalerki na poddaszu w budynku przy
ul. Wita Stwosza w Oliwie. Był stamtąd piękny
widok na łąkę. Następnym „przystankiem”
dziadka była już ul. Kowalska w Gdańsku. Też
jednopokojowa kawalerka na pierwszym piętrze, Franciszek Singler z córką Teresą, Wolsztyn, 29.12.1945 r. (fot. ze zb. H. Winieckiej)
z mini balkonikiem wychodzącym na podwórko.
Dziadek zmarł tuż przed narodzinami prawnuka, mojego syna Macieja. Byłam już w dość zaawan- był nieprzytomny i nawet nie wiedział, że jestem. Aż
sowanej ciąży (koniec szóstego miesiąca), kiedy dziadek w końcu, któregoś dnia zadzwoniła mama i powiedziaznalazł się w szpitalu przy ulicy Łąkowej w Gdańsku. ła, że nie muszę już jechać do szpitala. Dziadek zmarł.
Miał raka płuc (bo też całe życie kopcił papierochy jak Było to 20 sierpnia 1987 r.
Pogrzeb miał wspaniały. Udało mi się załatwić posmok). Szpital ten sprawiał dość przygnębiające wrażenie. Na prośbę mamy zaczęłam jeździć do dziadka chówek w Sopocie, niedaleko mojego miejsca zamieszw odwiedziny. Mieszkałam wtedy w Sopocie – kawał dro- kania. Obowiązywała wtedy jeszcze tzw. rejonizacja –
gi. Dziadek leżał w kilkuosobowej sali, z maską tlenową pochówek odbywał się na cmentarzu należącym do papod ręką i wielką, przemysłową butlą z tlenem. Z tego rafii zmarłego. Brat wynajął znajomego trębacza, któszpitala przewieziono go do szpitala w Gdyni – Lesz- ry odegrał „Ciszę”. Sam trzymał poduszkę z dziadka
czynki. I tam musiałam jeździć w odwiedziny. Kawał odznaczeniami i orderami. Było dużo ludzi – cała komdrogi kolejką SKM (Szybka Kolej Miejska), później spo- pania AK.
A co się stało z orderami? Nie wiem……
ry kawałek na piechotę. W tak zaawansowanej ciąży
nie kierowałam samochodem (moim Fiacikiem 126p).
Cóż – (jak napisała Hanna) historii rodziny nie zmieDziadek umierał. Oddział, na którym leżał był przeznaczony dla tych, którzy już stamtąd żywi nie wycho- nimy. Możemy zmieniać tylko przyszłość nie powtarzadzili. Dziadek zdawał sobie z tego sprawę. Często też jąc błędów przodków.
D.D.

P.S. Składam serdeczne
podziękowanie Hannie Winieckiej za podzielenie się
wspomnieniami o Jej dziadku.
Dzięki tym wspomnieniom
mogę nieco przybliżyć losy
Franciszka Singlera po Jego
wyjeździe z Zarszyna.

Spotkanie brygady, Franciszek
Singler w środku,
Gdańsk, sierpień 1982 r.
(fot. ze zb. H. Winieckiej)
G³os Zarszyna
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ŻYCIE JEST MALOWANE PRZYRODĄ
Jak Pan Bóg stworzył świat sprawił, że wszędzie było
ciepło. Woda w rzekach i stawach była ciepła, powietrze
było ciepłe i trawa też była ciepła. Aniołkowie – chociaż
młode to- doradziły Pan u Bogu, aby wprow adził
urozmaicenie na świecie; dodał trochę zimna. I żeby sprawił
tak, aby ludzie mieli pracę. I tak się stało. Lato i jesień
wypełnione są robotą po to, aby chleba nigdy nie brakło.
Zimą będą odpoczywać. A wiosna…wiosną jest tyle
światła, tyle ciepłych dni, ciepłych wiatrów i deszczy…
a przy tym tyle nadziei i chęci do nowych robót. A tak też
było, że Aniołkowie chcieli pomalować świat. Po
stworzeniu świata, tylko tęcza na niebie była kolorowa
reszta świat była biała tak, jak Anieli. Pan Bóg wtedy
powiedział Aniołkom, że jeśli już coś chcecie robić, to
zróbcie to ładnie. Ale Aniołkom w tej pracy zaczęły
przeszkadzać złe duchy, nie pozwoliły im wspiąć się na
tęczę ani wziąć kawałka gęstej chmury, aby z niej zrobić
wiadra na kolory. A i ludziom dokuczały szczególnie
wieczorami. Tłumaczyły się, że nie wiedzą, o której
godzinie mają odejść do swoich czeluści. Wtedy Pan Bóg
postanowił wybrać takie zwierzę, które będzie wszystkich
informowało o tym, kied y odchodzić mają ci, co
przeszkadzają. I Aniołkom i ludziom. Sprowadzono wiele
zwierząt i wypróbowano ich głosy, ale żadne z nich nie
potrafiło w nocy punktualnie przypomnieć co tym, o czym
miało przypominać. Aż Anieli zwrócili uwagę na koguta,
który o czymś rozprawiał z kurami na swoim podwórku.
Może on się zgodzi? I Aniołkowie zaproponowali mu tę
pracę. Zgodził się. „Nad ranem o tym czasie zawsze budzę
gospodarza, aby dał koniowi obrok. Zapieję trochę
wcześniej i głośniej i będzie mnie słychać w nocy na dwie
mile”. I od tego się zaczęło malowanie wszystkiego na różne
kolory. Koguta tak upiększono, że aż mu w głowie
zaszumiało od dumy. Zrobiono z niego na wygląd i w rzeczywistości wielkiego gospodarza podwórka. I z tej dumy
zachciało mu się piać i p iał często i d on ośnie
i naprawdę słychać go było z daleka, a przy tym oczy
zamykał, aby pokazać wszystkim, że umie piać na pamięć.
Zazdrośnik indyk jako drugi był malowany. A gulgotał przy
tym i trzaskał ogonem, puszył się przy tym, jak jakie
panisko. Obok inna grupka Aniołków malowała pawia.
Szczególnie ogon był pomalowany w ładne wzory i tak
zachwycająco wyglądał, że indyk z zazdrości aż się
rozindyczył. Robił tyle hałasu, że aż nie pasowało. Potem
przyfrunęły sroki, sójki, wilgi, kawki…A kiedy te wielkie
miały już na sobie położone kolory zaczęły przylatywać te
małe. Wszystkie ptaki, a szczególnie te małe, wybierały
sobie wzory, w jakie chciały być pomalowane. Tłumaczyły
się tym, że nie chcą być wyraźnie widziane przez te ptaki,
które są ich wrogami. Prace przeciągały się. Aniołki miały
zajęcie. A świat ptasi był co raz bardziej kolorowy. Motyle
i ptaki na łąkach, polanach leśnych – wszystko zaczęło się
mienić różnymi barwami, które niosły dla ludzi wielką
radość. A słońce pomagało wybarwiać ten świat. Wszędzie
rodziło się życie, witane i z troską i jednocześnie z wielką
radością. Po gniazdach rozpoczęły się pierwsze lekcje
śpiewów ptasich; trzeba się spieszyć, bo za chwilę my
przepiórki musimy wołać rolników: chodźcie żąć, chodźcie,
bo żyta już bieleją. I wilga też zaczyna wołać: Michał chodź
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na piwo…znak, że zapowiada deszcz. Oj, wilgo! Jeszcze
nie wołaj. Dopiero ludzie zaczynają zwozić pierwsze snopy
do stodół. Wilga posłuchała i przestała wołać Michała.
Gorąco w dzień i noce też nie przynoszą ulgi. Derkacz na
łąkach wieczorem woła swoim trzeszczącym głosem
kosiarzy. Tyle robót na raz zwaliło się. Jedynie skowronek
do żadnej roboty nie wołał. Co rano, wcześnie rano, śpiewał
z zachwytu wysoko nad polami mówiąc: będą urodzaje,
będą.
Kwiaty lnu nazywane oczami dziewcząt opadły już,
łubiny też przestały żółcić pola a bociany zaczynają
szykować się do odlotu. Za nimi polecą jaskółki. Jedynie
pliszki fruwając za oraczem z bruzdy na bruzdę szukają
jeszcze pożywienia. Przepiórka jakby przestraszona
skutkami swojego wołania milknie i gdzieś się podziewa.
Jedynie kuropatwy pomalowane szarym kolorem ziemi
łączą się w grupy i chowają w grzędy ziemniaków. Szpaki
po wielkich polowaniach na mrówki też odlatują gdzieś za
morza. Sójki niezdecydowane jeszcze czy odlatywać czy
zostać, prześcigają się ze srokami o czymś krzycząc. Świat
staje się coraz bardziej szary, nie ma już na niebie tęczy
i nie ma skąd brać kolorów. A z resztą, co tu malować?
Kwiatów już nie ma, trawa zaraz będzie szykować się do
zimowania. Ale oziminy resztkami zieleni pomalujemy.
I liście drzew, też na żółto trzeba pomalować, niech, chociaż
na chwile będzie ładnie. A potem, co raz chłodniejsze wiatry
zaczynają zwiewać liście na wszystkich drzewach. Jedynie
buki będą trzymać swoje listki aż do przyszłe wiosny.
Razem z liśćmi wirowym lotem spadać będą na ziemię
nasiona drzew. I pierwszy śnieg – leci na ziemię razem
z podmuchami wiatru tak jakoś nieśmiało, potem jakby
przepraszając roztapia się na polach. To znak dla ptaków
i ostrzeżenie jednocześnie: odlatujcie, bo przyjdzie zima.
Jedynie wróble pozostają na podwórkach. Potem drugi
śnieg leci z silniejszymi już podmuchami wiatrów, ale on
też ginie niebawem. To przestroga dla pastuchów. Już nie
wypędzajcie bydła gospodarze, bo bydłu i pastuchom jest
już zimno. A niebo ciągle zaciąga się ciemnymi chmurami,
a słońce nie jest już takie żywe. I jak ludzie mówią, staje
się coraz bardziej obłudne. I wreszcie w wielkiej ciszy leci
– wielkimi płatami i tak gęsto, że świata nie widać. Ten
śnieg księży aż wiosna go zwycięży. Nakrył oziminy, gdzieś
tam niewyciętą kapustę okrył. Ludzie mówią, że on grzeje
ziemię i to wszystko, co w niej jest, bo za niedługo przyjdzie
mrozik taki mały a taki uszczypliwy. Bolą wyziębione uszy,
ręce- szybko rozgrzane, bardzo bolą. A ludzie patrzą, oj
przyleciały gile – będą mrozy. Ale za to odleciały kawki
i wrony. Już nie słychać po wysokich drzewach ich
krakania. Za to przyleciały kruki. Bo stamtąd wielki mróz
je wygnał. Ściany chat obłożone gdzieniegdzie liśćmi
przyniesionymi z lasu zdają się być ciepłe, ale w izbach,
zimnica na ścianach już siedzi a okna maluje śniegowymi
kwiatami, takimi, że i wiosną trudno o takie. Patrzysz na
szyby okien tak pomalowane i widzisz na nich opowiadania
o cudach raju albo nieba. Masz je przed sobą a spróbuj
posmakować językiem te cuda. Starsi namawiają do tego
i już widać, że chcą cię okpić. Albo opowiadają, że ktoś
tam boso do Grajśnika pobiegł i widział kwiczoły, jeszcze
zarobił na „Chłopki”. Dwóch złotych nikt ci nie da, bo na

to 2 a czasem 4 dni na folwarku trzeba robić. A po takim
biegu nie trzeba kwiczołów, samo się kwiczy.
Po Świętach dnia przybywa i widać to pod wieczór.
Na Nowy Rok przybyło dnia tyle, co na wilczy skok. A na
Trzech Króli przybyło podobno aż godzinę. Zima jakby
już była zmęczona, ale trzyma mróz w ryzach. A starzy
mimo to mówią, że już słychać wiosnę i rzeczywiście,
słyszysz? Albo czasem czujesz na twarzy cieplejszy
oddech? Jeszcze są Doroty, Agaty, i różne przepowiednie.
To znaczy, że wiosna już jest niedaleko. Potem można ze
zdumieniem stwierdzić, że słońce wschodzi teraz gdzie
indziej niż latem. Teraz widać, że wschodzi coraz bliżej
Szczodrego, mierząc od Kleszczowa. A dzień – widać już,
że i rano jest dłuższy. Jak już sikorki co dzień rano rżną
sieczkę to tylko czekać wiosny. Ale jeszcze w lutym jak
trafi się cieplejszy czas można zobaczyć kwiaty na
leszczynie, takie małe, czerwone, a cieszą tak, jakbyś

„panienki”w życie zobaczył. Potem śnieżyczki otrzepują
z siebie śnieg, a pod krzakiem gdzie słońce mocniej
przygrzewa kwitnie przylaszczka. Spod zeschłych liści
nieśmiało wystają sasanki, dąbrówka wiosenna. Śniegi
robią się co raz rzadsze, a wody w potokach przybywa.
Nad ich brzegami wyskoczyły kupami żółte kaczeńce.
I już jest Józefa. A ludzie. A ludzie rozglądają się za
bocianami, bo już powinny przylecieć, i przyleciały. Taki
szmat drogi. I jakoś cieplej się robi na duszy. I jakoś ludzie
przez chwilę są dla siebie lepsi. Wiosna rozwesela
wszystkich. Nawet mruk uśmiecha się jak go nikt nie widzi.
Najczęściej wtedy tak jakoś bez rozumu, przywiązujesz
się do jakiegoś fragmentu krajobrazu. Dobrze Ci w tym
Twoim krajobrazie. Krajobrazie…w rzeczywistości
a nawet w marzeniach. Wtedy mówi się o tym kawałku
ziemi, że to jest twoja ojcowizna – Mała Ojczyzna.
Naprawdę warto uśmiechać się do życia.
Stanisław Smolik, Bażanówka

ŻYCZENIA DLA JUBILATA –
KS. ANTONIEGO OBŁOZY

PODZIĘKOWANIE DLA
PANA MACIEJA DUFRATA

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 50-lecia
Kapłaństwa Ks. Antoniego Obłozy – wieloletniego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Zarszynie, obecnie
księdza emeryta – pragniemy tą drogą przekazać Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje, podziękowania
i życzenia!
Przez wiele lat kapłańskiej posługi i kierowania zarszyńską Parafią, jak też będąc już na zasłużonej emeryturze, Czcigodny Ksiądz Antoni Obłoza bardzo chętnie
włączał i włącza się w życie naszej lokalnej społeczności.
Zawsze chętnie wspierał także różnorodne działania środowiskowe prowadzone przez wydawcę niniejszego czasopisma – Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie
i samą Redakcję „Głosu Zarszyna”. Za okazywane wsparcie i serdeczne podejście do naszej społecznej pracy składamy gorące podziękowanie!
Z okazji wspaniałego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
w imieniu Zarządu, Członków naszego stowarzyszenia oraz
całego Zespołu Redakcyjnego składamy Dostojnemu Jubilatowi wyrazy głębokiej czci, najlepsze gratulacje i z głębi
naszych serc płynące powinszowania! Niech Duch Święty, który „nieustannie odnawia oblicze ziemi”, napełnia
Czcigodnego Księdza swoim światłem i wszelką duchową
mocą w dalszej posłudze kapłańskiej, a Maryja, Matka
Boża Szkaplerzna - Patronka zarszyńskiej Parafii – wyprasza Księdzu Jubilatowi potrzebne łaski na każdy dzień
życia!

W imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia
INICJATYWA w Zarszynie składamy podziękowanie Panu
Maciejowi Dufratowi – przedsiębiorcy i mieszkańcowi
Posady Zarszyńskiej – za udzielaną pomoc techniczną oraz
wszelkie wsparcie, jakiego doświadcza od Pana nasze
Stowarzyszenie! Bezinteresowna pomoc Pana Macieja
pozwala nam na lepsze komunikowanie się z osobami
wspierającymi Stowarzyszenie, interesującymi się historią
i współczesnością Zarszyna i okolic, Czytelnikami „Głosu
Zarszyna”.
Bardzo dziękujemy Panie Macieju za Pańskie
wsparcie i życzymy dalszych sukcesów w pracy i życiu
osobistym!
Redakcja „Głosu Zarszyna”

PODZIĘKOWANIE
Bard zo serdecznie d zięku ję Pa nu M ac ie jo wi
Dufratowi za okazaną mi bezinteresownie pomoc
– w czasie ataku śnieżycy Pan Maciej odśnieżał drogę do
mojego domu. Dziękuję mu za to!!!
Genowefa Zygmunt

Życzymy Księdzu – Drogi
Księże Antoni – dużo zdrowia
i radości na długie lata życia!
Redakcja „Głosu Zarszyna”
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ZLEWNIA MLEKA I PUNKT SKUPU JAJEK W ZARSZYNIE
Centrum Zarszyna to dziś również centrum lokalnego handlu i usług. Sklepy, bank, restauracje, kwiaciarnia,
zakłady usługowe – wszystkie one mają nam ułatwić i uprzyjemnić codzienność. A jak to miejsce wyglądało przed
II wojną światową i tuż po jej zakończeniu? Odpowiedzią na to pytanie niech będą losy jednej z rodzin, która tu
mieszkała - Państwa Zofii (1913 – †2005), i Michała (1908 – †1995) Ciepłych.

Przed II wojną światową w centrum Zarszyna była
mleczarnia, produkująca też masło. Mieściła się tu, gdzie
obecnie jest plac targowy obok szkoły. Przy głównej drodze była też Kasa Stefczyka /późniejszy PBS/ i dwa
sklepy. Jeden, spożywczo-przemysłowy w drewnianym
domu Państwa Ciepłych, drugi, którego właścicielem
był Bolesław Kuzian, brat Zofii Ciepły, w budynku Kasy.
Michał Ciepły ukończył przed wojną kurs mleczarski i rozpoczął pracę w zarszyńskiej mleczarni. Niestety, wielkimi krokami zbliżała się kolejna już w ich życiu
wojna. W 1939 roku dostał powołanie do kawalerii
w 1985 r. otrzymał „Medal za udział w wojnie obronnej
1939”. Po powrocie do domu, w okresie okupacji hitlerowskiej nadal zajmował się prowadzeniem sklepu. Był
również członkiem konspiracyjnej Armii Krajowej.
We wrześniu 1944 r. Zarszyn znalazł się na linii frontu. Niemcy, spychani z tych terenów, zawzięcie się bronili. Jednak dom Państwa Ciepłych nie spłonął od pocisku artyleryjskiego. Zapalił się od granatu, który niemiecki żołnierz wrzucił przez okno do budynku. Wokół
płonęły też sąsiednie domy. Mieszkańców Zarszyna
przymusowo, w pośpiechu ewakuowano. Kiedy po kilku tygodniach tułaczki Michał i Zofia Ciepły wraz z dziećmi wrócili do Zarszyna, nie mieli ani domu, ani schowanego w piwnicy dobytku, który został rozkradziony. Zamieszkali więc z innymi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji,
w Kasie Stefczyka.
Zarszyn został wyzwolony początkiem września 1944
r. Burza uczuć. Radość, ulga, strach o tych, którzy jeszcze nie wrócili do domu, rozpacz na widok potwornych
zniszczeń i pragnienie niemal natychmiastowej odbudowy. A odbudowywać trzeba było wszystko. Ocalały tyl-

Zofia i Michał Ciepły przed domem w Zarszynie.
Zdjęcie z archiwum prywatnego Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego
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Zofia Ciepła
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

Michał Ciepły
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

ko nieliczne budynki. Wokół straszyły resztki spalonych
domów i stodół, zniszczone przez pociski kościół i szkoła. Spłonęła też zarszyńska mleczarnia. Potrzeby ogromne, a wokół bieda. Nadzieję dawały choćby niewielkie
zyski z gospodarstwa. Tym bardziej realne, że szybko
powstawały punkty skupu płodów rolnych i mleczarnie.
Jedną z nich była Spółdzielnia Mleczarska w Jaćmierzu, w której już 15 października 1944 r. rozpoczął
pracę Michał Ciepły. Przydały się zdobyte przed wojną
kwalifikacje i doświadczenie. Oprócz skupu mleka produkowano w Jaćmierzu masło i śmietanę, które wozami konnymi, co jakiś czas transportowano do Sanoka.
Powstawała sieć sklepów i taki towar był niezwykle
cenny. Kiedyś okazało się, że nie tylko dla klientów sklepów spożywczych…
Wokół było wciąż wiele uzbrojonych grup, które
nadal walczyły. Upowcy, Żubrydowcy lub grupy pospolitych bandytów i złodziei. Nigdy nie było wiadomo na
kogo się trafi i trzeba było zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając poza granicę wsi. Pewnego dnia transport masła i śmietany został zatrzymany między Jaćmierzem i Bażanówką przez ludzi od Żubryda. Zabrali cały
ładunek i Michał Ciepły długo musiał się z tego tłumaczyć przed milicją. Nie wrócił z przesłuchania na noc
do domu i rodzina bardzo się o niego martwiła. Na szczęście uwierzono mu, że ładunku nie spieniężył i wypuszczono go. Takie sytuacje były jednak dodatkowym stresem dla pracowników i kierownictwa mleczarni, więc
gdy tylko na początku lipca 1947 r. nadarzyła się okazja, Michał Ciepły przeniósł się do browaru w Zarszynie na stanowisko starszego księgowego. Z rodziną
mieszkali już u Państwa Kuzianików i marzyli o nowym domu. Zaczęli jego budowę w 1951 roku i kontynuowali przez kilka następnych lat.
Gospodarstwa w Zarszynie i okolicy rozwijały pro-

Waga do ważenia jajek.
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

Prześwietlanie jajek.
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

dukcję. Powstawały kolejne punkty odbioru mleka i skupu jajek. W 1965 roku propozycję założenia takiego
punktu w nowym domu otrzymali Państwo Ciepły. Za
tą lokalizacją przemawiało nie tylko wcześniejsze doświadczenie Michała Ciepłego oraz jego żony Zofii, ale
też usytuowanie domu w centrum Zarszyna i duża,
chłodna piwnica.
Zofia Ciepła przeszła szkolenie i praktykę w mleczarni w Jaćmierzu. Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej
w Sanoku wiedząc, że ma ona odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zaproponował jej prowadzenie
Punktu Skupu Mleka. Została więc zatrudniona na etacie zlewniarza i to przede wszystkim ona przejęła liczne obowiązki związane z tą pracą. Michał Ciepły pomagał żonie, a kiedy przeszedł na emeryturę, został zatrudniony dodatkowo w niepełnym wymiarze czasu,
jako klasyfikator odbioru mleka w okresie od 01.05.1979
do 09.06.1986.
Praca zaczynała się codziennie około 5 rano. Wtedy
rolnicy z Zarszyna i Posady Zarszyńskiej przywozili mleko. Niektórzy, mieszkający bliżej - osobiście, ale większość mleka dostarczali wozacy: z Zarszyna - Tadeusz
Florian, a z Posady Zarszyńskiej - Bolesław Węgrzynowski, a po jego przejściu na emeryturę Stanisław Czyż.
Każdy z dostawców miał nadany numer, którym oznaczano też bańki na mleko.

Bańka na mleko z numerem dostawcy.
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

A jak odbywał się odbiór? Najpierw dostarczone mleko w obecności rolnika lub wozaka zlewano, przecedzając
przez gazę, do pojemnika z miernikiem. W ten sposób określano, ile litrów mleka dany rolnik dostarczył i sprawdzano
czystość surowca. Potem pipetą pobierano próbkę mleka
i wlewano do szklanej butelki, w której znajdował się żółty
proszek zapobiegający psuciu się próbki. Każdy z dostawców miał swoją butelkę odpowiednio oznaczoną, do której
codziennie pobierano i dodawano próbkę mleka. Te buteleczki stały w chłodnej piwnicy na specjalnie przygotowanych półkach.
Codziennym obowiązkiem było też określanie zawartości procentu tłuszczu w mleku, bo od tego uzależniona
była jego cena. Do tego celu służyła specjalna wirówka –
najpierw ręczna, potem elektryczna – do której wkładano
próbki mleka od dostawców. Oprócz codziennego określania procentu tłuszczu, zbiorcze procentowanie próbek
z buteleczek od poszczególnych dostawców odbywało
się 15-go i 30-go dnia każdego miesiąca Wszystkie zebrane informacje należało zapisać do specjalnej księgi rozliczeń. Wielka płachta zawierała dokładne dane kto, kiedy, ile mleka oddał, jaki był procent tłuszczu i jaką na
koniec miesiąca dostanie za to wypłatę. Musiała się zgadzać suma codziennego określania oprocentowania mleka z danymi dwutygodniowymi i miesięcznymi. A dostawców było kilkudziesięciu! Dodatkowo skupy często

Waga do ważenia jajek i urządzenie do
Ręczna wirówka do oznaczania procentu
prześwietlania jajek – w ten sposób sprawdzano ich
tłuszczu w mleku. Widok
świeżość. Zdjęcie z archiwum prywatnego Marii z zewnątrz. Zdjęcie z archiwum prywatnego
Ciepłej i Józefa Ciepłego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

Ręczna wirówka do oznaczania procentu
tłuszczu w mleku - wewnątrz. Zdjęcie
z archiwum prywatnego Marii Ciepłej
i Józefa Ciepłego
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Tabliczka z domu P. Ciepłych.
Zdjęcie z archiwum prywatnego
Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

Tabliczka z domu P. Ciepłych.
Zdjęcie z archiwum prywatnego Marii Ciepłej i Józefa Ciepłego

kontrolowali pracownicy sanepidu, więc wszystko trzeba było prowadzić na bieżąco. Sprawdzano też czystość
w skupie i wodę z prywatnej studni Państwa Ciepłych.
Nie było wolnych sobót i niedziel, skup funkcjonował cały
rok z jednym tylko wolnym dniem. Wielkanocne śniadanie mogli Państwo Ciepły zjeść w spokoju, bo wtedy nie
było odbioru mleka.
Po określeniu ilości, czystości i procentu tłuszczu
w mleku, zlewano je do 30-to litrowych metalowych baniek. Po odbiór mleka przyjeżdżał kierowca z konwojentem z OSM w Sanoku. A następnego dnia wszystko
zaczynało się od początku.
Oprócz mleka, w tym samym miejscu można było
też sprzedać jajka. Zapewne wielu mieszkańców
Zarszyna i Posady pamięta, jak z koszykiem jajek chodziło się do piwnicy domu Ciepłych, gdzie miła pani
z koczkiem, każde z nich brała delikatnie do ręki, wkładała pod żarówkę do specjalnej prześwietlarki i sprawdzała, czy jest świeże. Potem układała na wadze szalkowej, której jedna z szalek miała blaszaną tacę z odpowiednimi otworami, żeby jajka nie spadły i się nie potłukły. Ważenie i zapisywanie do zeszytu, ile kilogramów jajek przyniósł dostawca, lub wypłata pieniędzy
„od ręki”.
Na zakupy były pobierane zaliczki gotówki z GS-u,
i po ich miesięcznym rozliczeniu niewykorzystane pieniądze były wpłacane do Banku Spółdzielczego na konto GS-u. Co jakiś czas przeprowadzano też remanenty.
Potem, podobnie jak w przypadku mleka, należało raz
w miesiącu zsumować dostarczoną ilość jajek i przygotować odpowiednią wypłatę pieniędzy. Kilka razy w miesiącu pakowano po 360 lub nawet 720 sztuk jaj w spe-

cjalne skrzynie, plombowano, spisywano zestawienie
i przygotowywano do odbioru. Indywidualni klienci nie
mogli w skupie kupować jajek. Można je było natomiast
dostarczać bezpośrednio np. do przedszkola i wtedy na
specyfikacji odbioru widniała odpowiednia notatka, ile
jajek na ten cel przeznaczono. Ceny jajek ustalało Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej,
Odział w Rzeszowie i dziś ten dokument wywołuje
uśmiech, kiedy można przeczytać, że za kilogram jajek
płacono w 1990 r. 500 zł.
Michał Ciepły oprócz pracy zawodowej zajmował
się również pszczelarstwem. Miał ule, zbierał miód,
a o jego zaangażowaniu niech świadczy przyznanie mu
Złotej Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Punkt skupu mleka działał w Zarszynie u Państwa
Ciepłych do 1986 roku, a jajek do1991, czyli przez 26
lat! A co pozostało do dziś? Wyjątkowo dużo! Waga szalkowa i urządzenie do prześwietlania jajek, wirówki,
dokumenty i metalowe tabliczki: „ SPÓŁDZIELCZY
PUNKT SKUPU JAJ SKUPUJE JAJA NA WAGĘ.
PŁACI ZA 1 KG JAJ…” oraz „OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANOKU, PUNKT
SKUPU MLEKA Z ZARSZYNIE, POWIAT SANOK”.
Piękne pamiątki pieczołowicie przechowywane przez
Marię Ciepłą i Józefa Ciepłego, którzy podzielili się
również informacjami o funkcjonowaniu punktu skupu
prowadzonego przez Rodziców.
Dzięki tym wspomnieniom możemy na mapie
Zarszyna zaznaczyć kolejny, ciekawy punkt. Serdecznie dziękujemy!
L.Z.

Właśnie mija 10 rocznica
poświęcenia kaplicy
przy cmentarzu parafialnym
w Zarszynie (maj 2011 r.)
(fot. ze zb. J. Twardego)
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PYTANIA DO WÓJTA
Do Wójta Gminy Zarszyn skierowaliśmy następujące pytania:
1. Czy Urząd Gminy sporządził obiecaną ewidencję zabytkowych obiektów, które należałoby chronić przed
rozbiórką i zniszczeniem? Jeżeli tak, to jakie obiekty zapisano w tejże ewidencji? (zapytanie takie skierowaliśmy
do Urzędu Gminy rok temu).
2. Dumą naszej wsi jest drugi skarb brązowy (z młodszej epoki brązu). Obiecano postawić tablicę informacyjną o tym znalezisku (takie zapytanie złożyliśmy do Urzędu Gminy w maju 2020 roku). Gdzie ta tablica została
ustawiona - warto o tym poinformować mieszkańców Zarszyna.
3. Plac zabaw dla dzieci, który znajdował się w parku podworskim został zlikwidowany. Maluchy z Posady
Zarszyńskiej nie mają odpowiedniego miejsca do zabaw i spotkań. Czy Urząd Gminy mógłby pomóc rodzicom
i dzieciom?
4. Zmorą wielu miejscowości, w tym i Zarszyna, jest smog. Czy Urząd Gminy stara się o dofinansowanie
do alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii?
5. Nasze środowisko niszczą też opryski – najczęściej kukurydzy – środkami chwastobójczymi w bliskiej
odległości od domów, ogrodów i sadów. Prosimy o zwrócenie na to uwagi i uczulenie właścicieli wielkoobszarowych użytków rolnych na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Redakcja Głosu Zarszyna

ODPOWIEDZI PANI WÓJT
1. Czy Urząd Gminy już sporządził ewidencję zabytkowych obiektów, które należałoby chronić przed
rozbiórką i zniszczeniem? Jeżeli tak, to jakie obiekty zapisano w tejże ewidencji?
W ubiegłym roku sporządzony został projekt Gminnego Planu Opieki nad Zabytkami Gminy Zarszyn, gdyż
poprzedni z roku 2006 stracił już ważność. Kolejnym
krokiem w celu usystematyzowania zagadnień związanych z zabytkami jest utworzenie ewidencji zabytków,
co aktualnie jest w trakcie realizacji. W najbliższym czasie odbędą się również konsultacje z konserwatorem
zabytków, który przekaże nam swoje wskazówki odnośnie zapisów zarówno gminnego planu jak również aktualizacji ewidencji zabytków. Następnie oba te dokumenty muszą zostać zatwierdzone odpowiednimi
uchwałami Rady Gminy Zarszyn. Gdyby ktoś z Mieszkańców miał pomysł jakie jeszcze obiekty należałoby
umieścić w gminnej ewidencji, proszony jest o kontakt
z pracownikiem UG w Zarszynie odpowiedzialnym za
realizację tego zadania - Panią Oliwią Wosiewicz.
2. Dumą naszej wsi jest drugi skarb brązowy
(z młodszej epoki brązu). Czy ustawiono tablicę
informacyjną o tym znalezisku. Gdzie ta tablica została ustawiona - jeśli tak to chcielibyśmy o tym poinformować mieszkańców Zarszyna.
Aby uniknąć nieporozumień treść jaką ma zawierać
tablica o odnalezieniu skarbu brązowego, została uzgodniona z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Z uwagi na pandemię koronawirusa

i braku możliwości uroczystego „wmurowania” tablicy
w miejsce, gdzie znaleziony został skarb, przesunięto
to wydarzenie na rok bieżący. Po opracowaniu aktualnego grafiku wydarzeń kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie poinformujemy Mieszkańców
o konkretnej dacie i miejscu tego wydarzenia.
3. Plac zabaw dla dzieci, który znajdował się
w parku podworskim został zlikwidowany. Maluchy z Posady Zarszyńskiej nie mają odpowiedniego
miejsca do zabaw i spotkań. Czy Urząd Gminy ma
jakąś alternatywę dla rodziców i dzieci?
Plac zabaw został zlikwidowany ze względu na zły
stan techniczny urządzeń służących maluchom. Nadzór
budowlany po kontroli stwierdził niezdatność do użytkowania tego placu. Gmina Zarszyn w drugim naborze
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wystąpiła z wnioskiem o dokończenie remontu budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej, w którym
to znajduje się w chwili obecnej Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego nakierowanego głównie na edukację
dzieci i młodzieży. Mając na uwadze fakt, że za budynkiem Domu Kultury jest piękny 500- letni park dębowy
we wniosku RFiL Gmina Zarszyn wnioskowała o budowę alejek spacerowych przy których znajdują się liczne atrakcje w postaci koła fortuny, ścieżki zmysłów. Jednym z zamysłów w tym projekcie było przeniesienie
placu zabaw obok alejek spacerowych. W fazie projektowej plac zabaw został ujęty za budynkiem Domu
Kultury. Niestety wniosek nie uzyskał aprobaty na szczeblu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mając na uwaG³os Zarszyna
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dze fakt, iż wiedząc jak bardzo ważna jest to inwestycja
Gmina Zarszyn złożyła kolejny wniosek w ramach modernizacji terenów po tzw. PGR (państwowych gospodarstwach rolnych). Na chwilę obecną nie ma jeszcze
wyników naboru tych wniosków. O efektach oceny
w/w projektu będziemy informować na bieżąco.
4. Zmorą wielu miejscowości, w tym i Zarszyna,
jest smog. Czy Urząd Gminy stara się o dofinansowanie do alternatywnych, przyjaznych środowisku
źródeł energii?
Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom od
18 maja 2021 r. został uruchomiony Punkt konsultacyjny Programu „Czyste powietrze”.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:
- wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
- instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody
użytkowej,
- wentylację mechaniczną
- mikro instalację fotowoltaiczną
Bezpłatne konsultacje oraz pomoc przy wypełnianiu
wniosków odbywa się stacjonarnie w każdy wtorek od
godz. 9.00 do 15.00 oraz telefonicznie pod nr tel.
506 008 749.
Jednocześnie informujemy, że z chwilą pojawienia
się możliwości pozyskania środków na tak zwane „pro-

jekty parasolowe”, które prowadzone byłyby przez
Gminę Zarszyn, niezwłocznie poinformujemy o tym
naszych Mieszkańców. W chwili obecnej nie są prowadzone żadne nabory, gdzie Gmina Zarszyn mogłaby złożyć wnioski o dofinansowanie. Liczymy, że nowa perspektywa unijna, która zacznie funkcjonować w przyszłym roku otworzy przed naszą gminą nowe możliwości pozyskania środków na alternatywne źródła energii.
5. Nasze środowisko niszczą też opryski – najczęściej kukurydzy – środkami chwastobójczymi
w bliskiej odległości od domów, ogrodów i sadów.
Prosimy o zwrócenie na to uwagi i uczulenie właścicieli wielkoobszarowych użytków rolnych na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Każdy rolnik (duży czy mały) stosujący środki do
ochrony roślin ma obowiązek przestrzegania zasad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie warunków
stosowania środków ochrony roślin na podstawie art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020.2097). Niestety gmina, nie posiada odpowiednich instrumentów do egzekwowania
tych przepisów od rolników. Każdy z Mieszkańców,
który ma wątpliwości co do sposobu stosowania środków ochrony roślin przez osoby uprawiające role może
swoje wątpliwości zgłosić do najbliższego Posterunku
Policji, który uda się na kontrolę i sprawdzi rodzaj stosowanych oprysków oraz ich dopuszczenie do użytku.
Magdalena Gajewska

WSPOMNIENIE
Długie
Stara kuźnia i szum jazu we
śnie
I dziadkowy dom niczym
dwór
Sub veteri tectu sed parentali
Magia granicy dwóch
światów
Lat dzieciństwa i tęsknot
za gwarą, pieczonymi
pierogami
kruchymi jabłkami z sadu
Zwózką zboża z Zadrożnego
i śpiewem babki:
Czemuż bym za życia
nie szukał użycia
Czemuż bym ja czemu
nie miał wesół być
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Dudyńce
Moja rodzinna onomatopeja
Z legendarnym kościółkiem pośród pól
Z grobami pisarowskich przodków
Z potokiem o dźwięcznej nazwie
Z cieniami ruskich wygnańców
I z dymem spalonej ongiś cerkwi
Jakaś niewymowna siła
Pcha mnie w to miejsce
Zarszyn
Czy Sehrschoen
nie brzmi pięknie
a może to tylko galicyjska legenda
od Jogajły i Jachnika Dzieweczki
ze Swoszowa
Niemcy tam byli naprawdę
od średniowiecza
Na starożytnej ziemi przodków chylę czoła
przed rodami Burczyków i Bieleni
zapisanych w metrykach parafialnych

Nowosielce
Ta kładka nad Pielnicą
i dom pod cmentarzem
Tam wszystko się zaczęło
dwa tygodnie po śmierci wodza
Ten kamień przy wiejskiej ścieżce
niczym ołtarz ofiarny
Te niewinne polne harce
i droga do szkoły
A potem w świat daleki
Z powracającą w snach mgłą
przesłaniającą biedę i łzy matki
I spowiedź z niewinności

Stanisław Bieleń
Nowosielce - Warszawa
marzec 2021

„JAGA-KORA” DAWNIEJ I DZIŚ. NIEZWYKŁA TRASA
„Jaga-Kora” to nazwa, która w niezwykły sposób spina ze sobą przeszłość i teraźniejszość, obowiązek i pasję,
pracę i rekreację. Zawsze jednak jest związana z wyzwaniem, trudem, pokonywaniem własnych słabości i odwagą. Żeby zrozumieć istotę współczesnego Ultramaratonu „Jaga-Kora”, trzeba cofnąć się do czasów II wojny
światowej i okupacji.
„Jaga” to szlak kurierski, który funkcjonował w latach
1940 – 1942. Następnie, po reorganizacji, został zmieniony na trasę sztafetową o kryptonimie „Kora” – w takiej
postaci funkcjonował do końca wojny. Szlak wiedzie przez
malownicze tereny Beskidu Niskiego, m.in. przez Rymanów Zdrój, Wołtuszową, Wisłoczek, Jawornik, Polany
Surowiczne, Wolę Niżną, Jasiel. Celem trasy kurierskiej
był Budapeszt. Tę drogę, wiodącą z okupowanej Polski
do stolicy Węgier, 45 razy przemierzył kurier Jan Łożański, ps. „Orzeł”, „Jan Madejski” z Zarszyna.
24 listopada 2012 r. otwarto, atrakcyjną turystycznie
i historycznie, Beskidzką Trasę Kurierską „Jaga-Kora”.
Jest ona rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego
z czasów II wojny światowej – wytyczono ją na bazie danych historycznych, dawnych map i opowieści (z dostosowaniem do obecnie panujących warunków terenowych).
Trasa o długości 27 km powstała dzięki współpracy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”, Centrum
Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Sekcji
turystycznej „Watra” KU AZS UR.
W maju 2021 r. biegacze z całej Polski mogli brać udział
w wydarzeniu sportowym (przeprowadzonym, oczywiście,
z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego –
Covid-19) - biegach „Jaga-Kora”. Trasy biegowe współczesnego Ultramaratonu „Jaga-Kora” pokrywają się
w znacznej częścize szlakiem kurierskim. Zawodnicy mogli wybierać trasy o różnej długości: 17 km, 42 km, 70 km
i 105 km.
22 maja 2021 r. Wojciech Małek z Zarszyna zmierzył
się z po raz drugi z trasą Ultramaratonu. W ubiegłym roku
startował w biegu na dystansie 70 km i dotarł do mety w
określonym przez organizatorów, wyznaczonym czasie.
W tym roku Wojciech usiłował podjąć wyzwanie i pokonać najdłuższą trasę – 105 km. Nie udało mu się jednak
zmieścić w limitach czasowych i zszedł z trasy na ok. 70
kilometrze. 5 minut spóźnienia w punkcie kontrolnym nie
pozwoliło na kontynuowanie biegu – reguły określone przez
organizatorów są bezlitosne. Siły były, przygotowanie
i motywacja także, ale cóż… Może w przyszłym roku…
Jak się biegło?
„Jaga-Kora” to trudna trasa biegowa, szczególnie ta
na dystansie 105 km. Start zaplanowano na Rynku w Jaśliskach o godzinie 01:00 (tak, o pierwszej w nocy). Meta
była w Rymanowie Zdroju. Żeby bieg został zaliczony,
należało pojawić się na mecie przed godziną 19:30.
Kilka pierwszych godzin to bieg nocny. Przez las. Samo
to zapewnia spore wrażenia. Ciemność ogranicza widoczność, ale za to wyostrza słuch – złamana gałązka, szelest,
odgłosy zwierząt, których w okolicznych lasach nie brakuje... Chwilę po starcie zawodnicy biegną małymi grupkami.
Starają się nie myśleć o czających się w mroku zwierzę-

Wojciech Małek w czasie biegu „Jaga-Kora” 2021
(archiwum prywatne)

tach. Trzeba dobrze rozłożyć siły. Każdy postój i zejście
z trasy zemszczą się później – każda minuta jest cenna, bo,
jak się okazało, czas zdecydował o zakończeniu biegu.
Nad ranem przyroda budzi się do życia. Słychać śpiew
ptaków, a uważny obserwator dostrzeże na drodze chociażby żmiję. Jest łatwiej, bo widać trasę. Ale zmęczenie
daje znać o sobie – jak po nieprzespanej nocy. A do mety
daleko…
Ostro pod górę, a potem szybki bieg wzniesieniami
Beskidu Niskiego. Zawodnicy zbiegają w dolinę, żeby za
chwilę znów wspinać się na szczyt. I tak wiele razy… Trzeba pokonać kilka potoków, ominąć (o ile się da) grząskie
miejsca i… biec do kolejnego punktu żywieniowego oraz
na pomiar czasu. Zaliczać drogi, leśne dróżki, ścieżki
i bezdroża. Czasem aż chciałoby się zatrzymać, zrobić
zdjęcia, przyjrzeć się leśnym kapliczkom, pozostałościom
nieistniejących już wiosek, popatrzeć ze szczytu na przepiękną panoramę. Świeża, wiosenna zieleń lasu, kwitnące
drzewa owocowe, ślady dawnych domostw aż się proszą
o utrwalenie na fotografii… Nie ma czasu. Trzeba biec…
Przy trasie biegacze mijają leśny cmentarz wojenny
z okresu I wojny światowej, znajdujący się na górze Kamień w pobliżu Jaślisk. Uderza spokój tego miejsca. Na
bramie widnieje sentencja: „Każda wojna jest ostatnia.
Z nadzieją czekają na Stwórcę”, a na tablicy informacyjG³os Zarszyna
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nej można przeczytać: „Za życia skłóceni. Śmiercią pogodzeni. Razem złożyli tu kości. Nieważne, kim byli. Co dotychczas znaczyli. Lecz, że dochowali wierności”. Oczywiście, podczas biegu był czas jedynie rzucić okiem na
napisy (od czego jest Wikipedia?). Automatycznie włącza
się myślenie o przemijaniu, kruchości ludzkiego życia,
poświęceniu… I o kurierach beskidzkich, na pamiątkę których odtworzono trasę „Jaga-Kora” oraz zorganizowano
biegi.
Uczestnicy biegu mają latarki, są dobrze wyposażeni,
mają zapewnioną przez organizatorów pierwszą pomoc,
posiłki (także ciepłe) i wodę. W każdej chwili mogą przerwać bieg. Kurierzy, m.in. Jan Łożański „Orzeł”, tego nie
mieli. Dodatkowo spoczywała na nich odpowiedzialność,
związana z wykonaniem rozkazów.
Ludzie spotkani na trasie biegowej są życzliwi sportowcom – dopingują, nagradzają oklaskami, uśmiechają
się. Kurierzy unikali ludzi, kryli się przed wzrokiem nieznajomych. Zagrożeniem były uzbrojone wrogie patrole,
strzegące granic. Las dawał schronienie, którego nie było
na otwartej przestrzeni, ale potęgował samotność, obawy
związane z powodzeniem misji, strach przed dzikimi zwierzętami – zwłaszcza nocą. Zmęczenie, brak snu, chłód,
zmysły wytężone w obawie przed zdekonspirowaniem
i atakiem to kurierska codzienność. Pogoda też nie zawsze
sprzyjała…
Biegacze mają wgraną do telefonu lub zegarka mapę
z trasą. Zresztą, droga jest oznakowana przez organizatorów. Kurierzy nie mieli takich ułatwień i sprzętu do dyspozycji. Polegali na mapach, na własnej pamięci, na lokalizowaniu punktów orientacyjnych. Droga była długa
i wyczerpująca. Wiadomo, jak łatwo stracić orientację
w nieznanym terenie, w lesie, wśród identycznie wyglądaj
ących drzew…
Dla amatorów biegania Ultramaraton „Jaga-Kora” to
sportowe wyzwanie, przygoda, okazja do pokonywania własnych słabości. Dla kurierów „Jaga-Kora” to była sprawa
życia i śmierci, nie tylko własnej.
Ślady przeszłości, nawet tej odległej, są wciąż obecne
w naszym życiu. Stary, leśny cmentarz, zapomniana kapliczka, tabliczka na drzewie proszą o chwilę zadumy.
Ludzie, którzy odeszli w przeszłość zasługują na pamięć.
Kurierów beskidzkich w piękny sposób upamiętniono rekonstrukcją trasy „Jaga-Kora” i Ultramaratonem o tej samej nazwie. To nie jest zwykły ultramaraton. To „JagaKora”…
Renata Małek
Źródła:
https://jaga-kora.com
https://jaga-kora.com/about/
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/gory/turystyka/szlaki&ID=41
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_na_Kamieniu_nad_Jaśliskami
Zdjęcia: https://www.facebook.com/jagakora/ oraz archiwum prywatne

Mapka: http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/gory/turystyka/szlaki&ID=41

Oznakowanie trasy Jaga-Kora
(zdjęcie z profilu Jaga-Kora Facebook)
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WSPOMNIENIA O JÓZEFIE STACHOWICZU
Józef Stachowicz, jaćmierzanin,
trwale zapisał się w pamięci mieszkańców Jaćmierza i Sanoka, w tym
liczni Jego wychowankowie. Trwałym potwierdzeniem tej pamięci są
dwie ulice nazwane Jego imieniem
w Sanoku i w Posadzie Jaćmierskiej,
a także Tablica Pamiątkowa na „starej” szkole w Jaćmierzu.
Józef Stachowicz urodził się 27
stycznia w 1900 roku w Posadzie
Jaćmierskiej w wielodzietnej rodzinie chłopskiej Szczepana i Katarzyny. Naukę szkolną, jak zapamiętali
najstarsi mieszkańcy Posady Jaćmierskiej, rozpoczął w nowej szkole ludowej w Jaćmierzu. Budowa zakończona w roku 1899 przy pomocy posła do Sejmu z Beska Grzegorza Milana, posiadała cztery klasy,
czego nie posiadały okoliczne szkoły. Godzi się wspomnieć, że w tej
szkole uczył się przyszły generał Prugar Ketling, który walczył w II wojnie
światowej z Niemcami. Jego popiersie znajduje się w Sanockim Urzędzie.
Od roku 1915 Józef Stachowicz
dalszą naukę kontynuował w Sanockim Gimnazjum im. Królowej Zofii. Jako gimnazjalista wybrał wojsko, tak jak wielu młodych i odważnych ochotników do walki o Ojczyznę. Wstąpił do Batalionu Strzelców
Sanockich, w ich szeregach brał
udział w walkach polsko–ukraińskich w sławnej „Republice Komanieckiej”. Brał również udział z Pułkiem Strzelców Podhalańskich
w walce o Brześć i nad Niemnem.
Za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych i innymi wojskowymi odznaczeniami. Po
zakończeniu działań wojennych wykorzystał czas na zdanie egzaminu
maturalnego. Po zdobyciu matury
pracował rok w okolicy Ostrołęki.
Z kolei rozpoczął studia polonistyczne Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, a na Wydziale Humanistycznym zdobył tytuł magistra w
latach 1921-1922. Następnie podjął
pracę w cenionym Prywatnym Seminarium Nauczycielskim w Przemyślu. Tam poznał swoją żonę, też
nauczycielkę. Będąc znanym działaczem wstąpił do PSL „Piast”

i przeniósł się na wniosek kuratora
do Stanisławowa. Tam czekało na
magistra Stachowicza Liceum Handlowe, gdzie pracował do wybuchu
II wojny światowej.
Dalsze losy Józefa Stachowicza
były bardzo skomplikowane, trudne
i niebezpieczne, jak milionów Polaków pod hitlerowską okupacją. Druga wojna światowa zniszczyła dorobek na polu nauczania i wychowania. Okupant masowo zamieniał
szkoły na koszary, sztaby i inne cele,
wprowadził niemiecki język jako
urzędowy i godzinę policyjną.
Pierwszy wrzesień 1939 roku to najazd Niemiec na Polskę, a i 17 września 1939 roku to wspólny najazd
Armii Czerwonej na niepodległą
Polskę na wschodnie tereny stał się
ogromnym zagrożeniem. Utworzono więzienia, obozy, karę śmierci czy
karne zesłania na inne tereny. To spowodowało, że setki i tysiące ludzi
organizowało ruch oporu przeciw
najeźdźcom. Grupa specjalistów
w Sanoku podjęła kroki w czasie
okupacji organizując Tajne Nauczania. Miejscem był Sanok oraz Jaćmierz, Zarszyn, Bażanówka z udziałem sąsiednich miejscowości jak
Wzdów i Górki. Józef Stachowicz
wrócił do rodzinnej miejscowości
Posady Jaćmierskiej. Przejął jako
znany pedagog z lat pobytu na Kresach nadzór nad szkolnictwem średnim w Sanoku.
Dla sprawnego funkcjonowania
w warunkach tajności powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury w Sanoku, na czele której stanęła
dr Zofia Skołozdro. W Powiatowej
Komisji w Sanoku w latach 19441945 Józef Stachowicz pełnił bardzo
odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Tajnej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Wtedy przyjął
pseudonim „Halban”, znaną postać
literacką. Powstawały również komisje w innych miejscowościach dla
współdziałania. Za przynależność do
tych struktur i naukę w tajnym nauczaniu groziło wiele niebezpieczeństw, tak dla nauczycieli jak i dla
słuchaczy, łącznie ze śmiercią ze
strony Wermachtu, gestapo i innych

Józef Stachowicz wchodzący do klasy
lekcyjnej (fot. ze zb. Ryszarda Stączka)

okupacyjnych formacji niemieckich.
Czynni byli też agenci, Policja Granatowa i inni. Tą drogą odwołano Józefa Stachowicza ze stanowiska dyrektora Liceum Pedagogicznego
w Sanoku i przeszedł do Liceum
Ogólnokształcącego Męskiego w Sanoku.
Posiedzenia Komisji odbywały
się w Jaćmierzu dla bezpieczeństwa
nauczycieli i słuchaczy. Udział
w Tajnym Nauczaniu miał też Rymanów, będąc drugim Ośrodkiem
Tajnego Nauczania poza Sanokiem.
Spotkania młodzieży z nauczycielami wymagały różnych zabiegów
i zachowania celem pełnego bezpieczeństwa obu stron. Spotkania
w prywatnych domach, czy pomieszczeniach poszczególnych gospodarstw, jak nauczanie na przykład w gospodarstwie Stachowicza
Józefa na Posadzie Jaćmierskiej. Historia zapisała licznych obywateli
z jaćmierskich domostw w Posadzie
Jaćmierskiej, Jaćmierzu i na Przedmieściu. Zajęcia w podziemiu odbywano w domach właścicieli jak: Borkowscy, Florczak, Kędzior, Mazur,
Ochęduszko, Połdiak, Radoszycki,
Rojkowicz, Tarkowski jako nauczyG³os Zarszyna
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cieli i inni. Zajęcia były prowadzone
przez mężczyzn i kobiety. Aktywność zorganizowanych osób w Tajnym Nauczaniu i słuchaczy zabezpieczała wzajemnie na wszelkie sposoby. Dlatego organizatorom i słuchaczom nie brakowało czasu, pracy i sił. Jak wskazują dokumenty zaangażowanych słuchaczy zawsze
bywało ponad 330 osób z grup nauczania średniaków, maturzystów
„małych” i „dużych”. Były to zwarte grupy uczniów, grupa z nauczycielami liczyła ponad 40 osób. Egzaminy maturalne zdało 80 osób, jak również grupa „średniaków” uzyskała
świadectwa nauczania na poziomie
średnim. Zaangażowanie w nauce
i wyniki uświęcono pięknym Finałem
wręczenia na koniec świadectw.

I na koniec należy wykazać odwagę, bohaterstwo i patriotyzm osób
- uczestników i nauczycieli. Wyrazem takich postaw była nauczycielka z Jaćmierza pani Jadwiga Wójcik, która tajnie nauczała dzieci
w Zarszynie. Poniżej fragment jej
wypowiedzi i stanowisko do Tajnego Nauczania: „ Wiedziałam, że
ucząc się na przekór Niemcom, że
czyniąc coś czego mi zakazali, to wytworzyło we mnie zdecydowaną postawę, by cel osiągnąć. Poczułam się
wtedy dopiero Polką prawdziwą,
zdając sobie sprawę, że i ja, słaba
dziewczyna, podjęłam walkę z wrogiem i to w towarzystwie ludzi poważnych, naszych nauczycieli. Stałam się lepsza, czułam mimo woli,
że nie wolno mi obojętnie przejść
obok swych wad”.

Druga postać to nauczyciel z Zarszyna, Stanisław Moskal, który poderwał
dzieci w klasie i kazał im zaśpiewać
Mazurka Dąbrowskiego przy otwartych oknach; a często w pobliżu szkoły główną drogą przejeżdżali lub kolumnami maszerowali Niemcy. Były
to przykładne postawy patriotyczne
na terenie Zarszyna.
Józef Stachowicz pozostawił po
sobie wiele zapisanych dokumentów
historii z Sanoka i okolic dla młodych i starszych, bowiem był oddanym nauczycielem, wychowawcą
i patriotą. Zmarł 22 lipca 1985 roku,
spoczywa na cmentarzu w rodzinnej miejscowości Jaćmierz.
Źródło: Wielki Słownik Ortograficzno -Fleksyjny,
Warszawa 2001, strona 462.

Ryszard Stączek
Uczeń profesora od klasy IX do matury

Nowe nabory – nowe możliwości
Czas jest jak moneta, tylko Ty powinieneś decydować jak ją wydasz…
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” ogłasza kolejny nabór – wydawałoby się, że ostatni w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
W okresie od 31.05.2021 do 21.06.2021 biuro LGD
ogłosiło 2 nabory:
- w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach którego wysokość refundacji wynosi max.
300 000,00 zł, intensywność wsparcia – do 80% kosztów
kwalifikowalnych operacji, jednostki sektora finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji;
- w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej
w ramach którego wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 300 000,00 zł a intensywność wsparcia –
do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Ogłoszone nabory to szansa dla firm, które zamierzają
się rozwijać, zatrudniać pracowników i co ważne które istnieją na rynku od roku przed dniem złożenia wniosku oraz
dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej której … przyznają zdolność prawną.
Ogłoszone nabory to nie jedyne działania realizowane
przez biuro LGD stowarzyszenia. W chwili obecnej na
uwagę zasługują projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe na obszarze Dorzecza Wisłoka. Powstają siłownie zewnętrzne, place zabaw, organizowane są imprezy
z udziałem orkiestr dętych oraz działania mające na celu
ochronę środowiska, działania edukacyjno – warsztatowe,
happeningi, działania promocyjne. Biuro LGD niejednokrotnie uczestniczy w realizacji tych zadań, pomaga w sporządzaniu i rozliczaniu projektów. Takie małe działania budują
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lokalną społeczność poprzez nawiązywanie kontaktów, działania dla wspólnego dobra, aktywizację czy poprawę infrastruktury. Wszystkim organizacjom pozarządowym, firmom
i jednostkom samorządu terytorialnego dziękujemy za współprace, zaangażowanie i ich aktywność dzięki której zmienia
się obraz naszej małej ojczyzny.
Otwarcie Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego już wkrótce!!!
Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego już wkrótce będzie otwarte:)!!!
Planowany termin otwarcia to drugi weekend czerwca
12-13.06.2021. START o godz. 12.00
Do Państwa dyspozycji zostanie oddany zmodernizowany obiekt z małą gastronomią, miejscem na organizację
imprez, urodzinek, przyjęć, babskich wieczorków…. etc.
Z dala od zgiełku, ruchu i tłumów na małej działce w Odrzechowej można przyjemnie spędzić czas korzystając
z powstałej infrastruktury:
- Placu zabaw
- Ścianek wspinaczkowych
- Wieżyczek obserwacyjnych
- Warsztatów łuczniczych
- Wypożyczalni gokartów
- Małej gastronomi
Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego czynne będzie do końca czerwca tylko w weekendy, w okresie wakacyjnym: wtorek, czwartek i piątek
oraz sobota-niedziela od 12.00 do 20.00
Wycieczki, grupy zorganizowane, osoby zainteresowane organizacją imprez zapraszamy do rezerwacji w dowolnym terminie. Dla każdego mamy specjalnie przygotowaną ofertę. Rezerwujcie wycieczki i imprezy na sezon
2021! Będzie kolorowo, baśniowo i bezpiecznie.
Magdalena Bolanowska

WIERSZE
JAKUBA RIASATA
Spragniony
odnaleźć chce się w kroplach deszczu
spragniony ujrzeć ludzi
w maseczkach nikogo nie poznaje
pod parasolem tym bardziej nie
czekam jak ludzie wrócą do normalności
do życia sprzed kilku lat
do marzeń twoich powrócę
z kieszeń wyciągnę wspomnienia
Gdy tylko oczy przymknę
gdybyś była blisko
dałbym Ci na pamiątkę
łez kropli odrobinę
gdybyś była blisko
dałbym Ci pocałunek
ciepły porywisty
gdybyś nie istniała
mówiłbym do zdjęcia
patrząc na twój uśmiech
gdybyś nie istniała
zamknąłbym oczy
widząc Ciebie obok mnie

Naiwna
umówiła się kawę
a wypiła szampana
gdy się obudziła
była rozebrana
rano w jej pamięci
film niewyświetlony
świat się wokół jego kręci
w myślach narzeczony
- wstyd się przyznać co się stało
lecz to nie jest twoja wina
są na świecie różni ludzie
ładnie mówiąc istna świnia
Nie(chcę)
wody przybywa od kropel
twoich łez nieskończoności

Jutro jest dziś
chcę żeby
to co wcześniej było
dziś się zaczęło
stare wspomnienia
po dzień jutrzejszy
niech trwają
otwarte drzwi
do marzeń przyszłości
należy zamknąć na klucz
można zostać sam na sam
ze wspomnieniami
lub dzielić się jak opłatkiem
każdy może chcieć wszystko
lecz nie każdemu dane
jest cieszyć się wspomnieniami

bliskości brak po drugiej
stronie wiatru północnego
ta zachłanność ludzi sięga zenitu
przekraczając widnokrąg
patrząc na ludzi przez pryzmat
ujrzysz oddech oceanu
to przez egoizm
cierpienie ludzkie się bierze
łzami należy się dzielić
a cierpienie miłością zwyciężać

***
egoizm i inne grzechy przed
Proszę zostań, ja się zmienię.
Bogiem jawne się staną
Jestem doskonały w swojej niedoskonałości,
nieodpowiedni dla Ciebie,
chciałbym aby nasze ciała
dla siebie i innych, też.
zarosły mchem i porostami

słowa
Czekam, aż odnajdziesz mnie
między wersami,
czytając w zadumie,
przy kawie,
literatury dobry kawałek.
To słowa dają wolność
człowiekowi,
choć niektórych słów nie rozumie
i więźniem słowa się staje.
Można pracować nad swoimi
kłamstwami,
tak długo,
aż prawdą się staną,
a umysł nie będzie
rozpoznawał dobra i zła.

Nikt tak nie kłamie jak słońce
w styczniowy zenit,
90 stopni ciepła nie daje
i blaskiem nas nie spiekło.

każdy chce żyć
lecz nie może wiecznie

Proszę zostań choć na chwilę,
popatrzymy na zachody słońca,
a gdy tylko przymkniesz oczy,
urojona bańka pryśnie.

Zamiar

Dobry kawałek literatury
przestanie istnieć,
a spór o prawdę
doprowadzi do kłótni.

mówisz odejdź
a wciąż myślisz
- chcę odlecieć
łapiesz oddech jak
zryw ptaka
który nie poleci
nigdzie

Człowiek ma dużo do
powiedzenia,
tylko słów mu brak,
gdy dojdzie do głosu,
wystarczy powiedzieć
„Przepraszam”,
by załagodzić konflikt.

Wracając do domu to nie pamiętam,
czy spędziłem wspólnie z Tobą święta.?
W pamięci to herbaty jestem spragniony
i nic więcej.
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W Ogrodzie Pańskim rośnie cis
W dniu 29.04.2021 w Ogrodzie Pańskim uczniowie
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku posadzili sadzonki cisa
pospolitego. Cis pospolity jest gatunkiem prawnie chronionym. W dawnych czasach był to gatunek często występujący w polskich lasach. Przez Polskę przebiega wschodnia granica występowania cisa, dlatego nie występuje np.
na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie W związku
z tym, że jego drewno było bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne warunki pogodowe było
więc wykorzystywane do budowy dworów i ogrodzeń,
a rycerstwo wykonywało z drewna cisa łuki i strzały. Przez
te działania cis został licznie wycięty i dziś jest pod ścisłą
ochroną. Lasy Państwowe od kilku lat prowadzą program

restytucji cisa, dlatego też Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej postanowiło dołożyć cegiełkę w powiększeniu liczebności tego gatunku. Obecnie
jest on sadzony w parkach i lasach. Jest to drzewo długowieczne, a najstarszy osobnik w Polsce występuje w Henrykowie Lubawskim i liczy około 1200 lat. W związku
z tym, bardzo prosimy wszystkich zwiedzających Pański
Ogród o ostrożność i nie przechodzenie przez ogrodzenie,
aby nie uszkodzić sadzonek, a także nie wypuszczanie luźno
psów, które mogłyby spowodować uszkodzenie drzewek.
Niechaj wśród wiekowych dębów powstanie mała enklawa tego gatunku i pamiątka po naszym pokoleniu.
Józef Kosiba

KRONIKA PARAFIALNA STYCZEŃ – MAJ 2021
Odeszli do wieczności
Imię i nazwisko
Data urodzin
Czesława Florian
16.01.1931 r.
Stanisław Czaja
26.07.1948 r.
Maria Chowaniec
17.01.1934 r.
Marian, Adam Węgrzyn
30.01.1959 r.
Władysława Kurpiel
15.09.1949 r.
Kazimiera, Maria Murdzek
07.04.1951 r.
Małgorzata, Bronisława
Gawłowska
31.10.1957 r.
Piotr Broda
06.01.1978 r.
Mieczysław Kruczkiewicz
08.01.1942 r.
Otylia Rysz
05.02.1936 r.
Teresa, Maria Wąsowicz
28.11.1936 r.
Mieczysław, Franciszek Kuzianik 11.05.1936 r.
Dawid, Tomasz Bździuła
21.10.1990 r.
Ochrzczeni zostali
Imię
Blanka
Aleksander, Dominik
Wiktor, Jacek
Marika
Szymon, Krzysztof
Dominika
Gaja
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Data urodzin
22.01.2011 r.
17.11.2020 r.
27.12.2020 r.
02.09.2020 r.
20.12.2020 r.
12.03.2021 r.
06.11.2020 r.

Data śmierci
28.12.2020 r.
13.01.2020 r.
27.01.2021 r.
27.01.2021 r.
12.02.2021 r.
28.02.2021 r.

Miejsce zamieszkania
Zarszyn
Zarszyn
Posada Zarszyńska
Posada Zarszyńska
Posada Zarszyńska
Zarszyn

01.03.2021
06.03.2021
28.03.2021
03.04.2021
09.04.2021
21.04.2021
28.04.2021

Sanok
Zarszyn
Długie
Posada Zarszyńska
Posada Zarszyńska
Zarszyn
Niemcy

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Data chrztu
23.01.2021 r.
14.03.2021 r.
20.03.2021 r.
27.03.2021 r.
10.04.2021 r.
21.05.2021 r.
29.05.2021 r.

ks. proboszcz Z. Babiarz

KRONIKA POLICYJNA
Pijany 23-latek wjechał autem do rowu. Chciał mu pomóc pijany motorowerzysta
Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego w miejscowości Pielnia
w powiecie sanockim. Kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu, a następnie uciekł. Mundurowi zatrzymali mężczyznę,
gdy razem ze swoim znajomym, jadąc na motorowerze, wracali do domu.
Okazało się, że obaj byli pijani.
W czwartek 6 maja 2021 roku około godz. 20, policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Pielnia
w powiecie sanockim. Na miejscu ustalono, że kierujący volkswagenem stracił
panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
W wyniku podjętych czynności policjanci z Posterunku Policji w Besku
zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie pojazdem. 23-latek wpadł,
gdy bez kasku jechał jako pasażer na motorowerze ze swoim znajomym. Po
przeprowadzeniu badania na stan trzeźwości okazało się, że 23-latek, który
wcześniej kierował volkswagenem, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznymi. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie do czasu
wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień.
Policjanci sprawdzili także stan trzeźwości 34-latka kierującego motorowerem. Badanie wykazało, że miał w organizmie 2,3 promila alkoholu. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że chciał pomóc koledze, gdy dowiedział się, że wjechał do rowu. Teraz mieszkaniec powiatu sanockiego odpowie
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
oraz kara grzywny.
23-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi. Za te przestępstwa mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Mieszkańcy powiatu sanockiego odpowiedzą także za popełnione wykroczenia.
Dzięki pomocy sąsiadów, skrajnie wyziębiona kobieta trafiła do szpitala
Zgłoszenie i podjęte działania pomogły 93-letniej kobiecie, która w stanie
głębokiej hipotermii trafiła do szpitala. Wyziębioną seniorkę znaleźli sąsiedzi,
którzy udzielili jej pomocy i wezwali służby ratunkowe. Dzięki ich reakcji
mieszkanka gminy Zarszyn trafiła do szpitala.
12 lutego 2021 roku w nocy sanoccy policjanci zostali powiadomieni
o starszej kobiecie, która w stanie głębokiej hipotermii, została przywieziona
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 93-letnia mieszkanka gminy Zarszyn wyszła z domu na zewnątrz, przewróciła się i nie mogła samodzielnie
wstać. Seniorkę leżącą w śniegu znaleźli sąsiedzi, którzy natychmiast wezwali
służby ratunkowe, a przed przyjazdem załogi karetki pogotowia, wnieśli kobietę do swojego domu.
93-latka była skrajnie wyziębiona. W stanie głębokiej hipotermii trafiła do
szpitala, gdzie udzielana jest jej pomoc medyczna.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
W sobotę 8 maja 2021 roku na
terenie gminy Zarszyn właściwe rozpoznanie przez policjantów z Posterunku Policji w Besku doprowadziło
do zatrzymania mężczyzny, który był
poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Mieszkaniec powiatu sanockiego trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku.
Pijany rowerzysta
W dniu 11 marca 2021 roku Policjanci z Posterunku Policji w Besku
w miejscowości Długie ujawnili, że
kierujący rowerem 26 -letni mieszkaniec powiatu sanockiego jest nietrzeźwy. Badanie na stan trzeźwości wykazało 4 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Kom. Monika Hędrzak
KPP w Sanoku
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PODKARPACKA DESTYLARNIA OKOWITY
Gorzelnia Dworska Długie - tradycja od 1880 r.
Prawdziwa historia

Miejscowości Zarszyn wraz z Posadą Zarszyńską
oraz Długiem w przeszłości stanowiły pewną całość.
Miejsca te od dawnych czasów wchodziły w skład obszaru, który co prawda zmieniał właścicieli, ale charakteryzował się spójnością pod względem powierzchni
i przebiegu granic. Ponieważ omawiany obszar znajduje się „na obrzeżach” tzw. Dołów Jasielsko - Sanockich,
to mikroklimat, jakość gleb i ukształtowanie terenu mogły w pewnym sensie sprzyjać rozwojowi gospodarki
rolnej. Prawidłowe gospodarowanie przekładało się na
uzyskiwanie względnie dobrych plonów. Ten fakt z kolei mógł być jednym z czynników przemawiających za
utworzeniem na tym terenie zakładów związanych bezpośrednio z lokalnym rolnictwem i przetwórstwem,
m.in. młynów wodnych, browaru parowego w Zarszynie i parowej gorzelni dworskiej w Długiem. Należy
jednak podkreślić, że znacznie wcześniej zaczął funkcjonować zarszyński browar. Pierwsze wzmianki o słodowni dworskiej pochodzą z roku 1631. Jednak funkcjonowanie odpowiednio zorganizowanego browaru
przypada na lata późniejsze, czasy od 1755 roku.
Ostatnimi właścicielami miejscowości Długie oraz sąsiedniego Zarszynai Posady Zarszyńskiej była rodzina
Wiktorów. Do zakładów, które funkcjonowały przy folwarkach, należały wspomniane wcześniej: gorzelnia
w Długiem oraz browar w Zarszynie. Początki gorzelni
dworskiej sięgają drugiej połowy XIX wieku. Sam obrys
budynku widoczny jest na austriackich mapach katastralnych z 1852 roku i praktycznie w nieznacznie zmienionym kształcie przetrwał do czasów współczesnych.
Potwierdzeniem, że od 1880 roku funkcjonowała
w tym właśnie miejscu gorzelnia, jest Księga Adresowa
Przemysłu Galicyjskiego z 1901 roku opracowana przez
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Krakowski Komitet Zjazdu Przemysłowego. W dziale
IV „Przemysł gorzelniany” wymieniono powyższy zakład jako istniejący i prowadzący produkcję okowity.
Również Księga Adresowa Przemysłu, Handlu i Finansów z 1922 roku wymienia powyższy zakład jako funkcjonujący, a w nawiasie podana jest data (1880), co ma
oznaczać początek działalności.
Gorzelnia od początku swego istnienia wytwarzała
spirytus, początkowo tylko z ziemniaków, a następnie
wykorzystywano do tych celów ziarna żyta i pszenicy.
W pierwszym okresie działalności surowiec do produkcji pochodził wyłącznie z pól dworskich. Końcowy produkt destylacji nazywano wówczas okowitą z łac. Aqua
vitae (woda życia). W okowitę zaopatrywano miejscowe karczmy i wyszynki w miasteczkach. Z danych zamieszczonych w „Informatorze Statystycznym do dziejów społeczno – gospodarczych Galicji” wynika, że
w roku 1909 przydzielony kontyngent produkcyjny dla
gorzelni w Długiem wynosił 704,93 hl., czyli nieco ponad siedemdziesiąt tysięcy litrów destylatu w ciągu roku.
Należy podkreślić, że dawne obszary Galicji były
miejscem, w którym w pewnym okresie wytwarzano znaczące ilości okowity, a sam cyrkuł, czyli obwód sanocki
odgrywał w tej dziedzinie gospodarki bardzo ważną rolę
i wyróżniał się na tle pozostałych regionów. Według artykułu, który ukazał się w Tygodniku Sanockim dnia
08.01.2016 r., cytowany tam „Kuryer Lwowski” wydany w 1843 roku opisywał faktyczną skalę produkcji
i obrotu okowita.
Okres powojenny to ponowny rozruch zakładu, ale
już upaństwowionego. Gorzelnia nadal przerabiała ziemniaki pochodzące z pól miejscowych rolników oraz
dostarczanych z ościennych miejscowości, a także róż-

ne gatunki zbóż i jabłka. Produktem końcowym był spirytus surowy, który w całości trafiał do Polmosu w Łańcucie i Lublinie, w celu dalszej obróbki i zastosowania
do produkcji określonych wódek gatunkowych. Po wojnie budynek i plac przed gorzelnią to nie tylko teren przemysłowy, ale także miejsce organizowanych przez
mieszkańców Długiego festynów i innych imprez okolicznościowych. Taki stan utrzymuje się do początku lat
60-tych ubiegłego wieku.
W 1965 roku gorzelnia przechodzi rozbudowę i kapitalny remont. Zakład od tego momentu kilkukrotnie
zwiększa swą wydajność i funkcjonuje praktycznie
nieprzerwanie do 1990 roku. Zdolności produkcyjne gorzelni w Długiem w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego
wieku wynoszą ok. 500 tyś l/rok w przeliczeniu na 100%
alkohol etylowy. Liczba osób pracujących na stałe w gorzelni waha się na przestrzeni kolejnych lat i wynosi od
kilku do kilkunastu pracowników, w zależności od skali
produkcji. Natomiast liczba gospodarstw, które dostarczają do gorzelni swoje płody rolne, wynosi kilkaset rocznie, a zasięg oddziaływania zakładu na gospodarstwa to
gmina Zarszyn oraz gminy ościenne. Rolnicy oprócz dostarczania surowców do produkcji spirytusu także zaopatrują się w gorzelni w tzw. wywar, który stanowi dobrą
paszę dla zwierząt. Gorzelnia zasadniczo specjalizowała
się w wytwarzaniu spirytusu z ziemniaków i żyta pochodzących od lokalnych rolników, jednak w latach charakteryzujących się dużą nadprodukcją rolniczą i sadowniczą
do gorzelni dostarczane są jabłka z okolic Sandomierza
i Grójca, a także okolic Rzeszowa i Krosna, a ziemniaki
aż z Lubelszczyzny. Jako ciekawostkę należy podać, że
gorzelnia w Długiem wytwarzała także spirytus z takich
surowców jak: ryż, sorgo i tapioka, które po dostarczeniu
koleją z portu w Gdańsku były przeładowywane na stacji
kolejowej w Zarszynie. Linia kolejowa i stacja towarowa
w Zarszynie odegrały także ważną rolę w dostawach węgla na potrzeby gorzelni oraz w wysyłce spirytusu z gorzelni do Polmosu w Lublinie. Przy tej okazji należy jednak wspomnieć o pojedynczych, incydentalnych sytuacjach związanych z kradzieżą beczek z destylatem podczas kolejowego transportu.
Przemiany społeczno- gospodarcze zapoczątkowane w 1990 roku wpływają także na branżę przetwórstwa rolno - spożywczego i w bezpośredni sposób dotykają przemysł gorzelniczy w Polsce. Praktycznie
wszystkie zakłady odczuwają mocne ograniczanie produkcji oraz przechodzą próbę prywatyzacji i dostosowywania się do nowej, zupełnie innej rzeczywistości
gospodarczej kraju. Tuż po wstrzymaniu działalności
gorzelni w Długiem i pojawieniu się nadwyżek produkcji rolnej, lokalna prasa dostrzega konieczność wznowienia funkcjonowania gorzelni i rozpoczęcia przerobu
ziemniaków w miejscowym zakładzie, ale były to tylko
niespełnione oczekiwania rolników. Wcześniej cytowany „Kurier Lwowski” z 1843 roku mówi o znacznej produkcji i wysokim poziomie sprzedaży okowity z obrębu
cyrkułu sanockiego, natomiast 150 lat później w 1993

roku „Kurier Podkarpacki” kreśli bardzo niepewną wizję dalszego rozwoju gorzelnictwa na tych terenach.
Początkowa nieudana prywatyzacja zakładu powoduje, że gorzelnia nie wznawia produkcji. Po kolejnej
prywatyzacji obiekt znajduje nabywcę, ale brak rentowności wytwarzania spirytusu na skalę przemysłową, skutecznie wstrzymuje rozpoczęcie działalności. W 2016
roku podjęta zostaje decyzja o przygotowaniu zakładu
do wytwarzania tradycyjnych, regionalnych okowit owocowych i zbożowych oraz nalewek, ale w mikroskali.
Rok później nadano całemu przedsięwzięciu nazwę
„Podkarpacka Destylarnia Okowity”.
Należy podkreślić, że po modernizacji jest to jedna
z pierwszych w Polsce destylarni tego typu. Jej indywidualność polega na odtworzeniu tradycyjnej produkcji
w starej dworskiej gorzelni parowej wraz z możliwością rozlewu i butelkowania finalnego wyrobu, jakim są
okowity i nalewki regionalne. Pewna część destylatu ma
trafiać do dębowych beczek i własnej leżakowni, aby
w efekcie nadać łagodny i bardziej wyborny charakter
powstałym produktom. Wszystkie powyższe procesy
odbywają się w jednym miejscu, a surowiec do produkcji pochodzi od lokalnych producentów.
Obecnie w Polsce dominuje specyficzny model produkcji i dystrybucji alkoholu wysokoprocentowego, oparty w zasadzie na dwóch, a niekiedy trzech odrębnych
niezależnych zakładach, często znajdujących się kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach kilkaset kilometrów
od siebie. W takim modelu wyróżniamy: zakład wytwórczy destylaty rolnicze (gorzelnia) oraz zakład rektyfikacji, a także zestawiania i rozlewu alkoholu. Inaczej
mówiąc, destylat wyprodukowany w jakimś regionie
kraju lub świata jest sprzedawany i transportowany do
drugiej, najczęściej niezależnej firmy. Po dostarczeniu
na miejsce destylat poddawany jest kolejnym procesom
i obróbkom technologicznym w tym: rektyfikacji i dopiero taki produkt wykorzystywany jest do zestawiania
określonych rodzajów wódek i napojów spirytusowych.
Te z kolei trafiają do składów akcyzowych, a stamtąd
do punktów sprzedaży hurtowej, następnie detalicznej
i dopiero pokonawszy ten długi cykl, stają się dostępne
dla konsumentów.
„Dawniej do transportu okowity używano innych
środków i było to bardzo odpowiedzialne zajęcie, a osoby, które przyczyniały się do zniszczenia jakieś partii
destylatu, skazywano na bezwzględne więzienie. Jeden
z takich przykładów w zakładce „Rozmaitości” przedstawia wydawane we Lwowie czasopismo „GORZELNIK” z 1900 roku.”
Gorzelnia 1880 Długie
Charakter lokalnych produktów w obecnych czasach
nabiera zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. W przeszłości z bardzo wielu względów, w tym organizacyjnych, logistycznych itp., mała lokalna produkcja była
wręcz koniecznością. Następnie na długi czas została
zapomniana i wyparta przez duże globalne koncerny.
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Dzisiaj, po wielu latach regionalna wytwórczość i produkcja nieśmiało powraca. Tak zwane manufaktury ze
swymi kraftowymi produktami są zauważalne w naszym
otoczeniu. Często wręcz przybierają charakter atrakcji
turystycznej. Powrót do przeszłości i odtworzenie tego,
co dawno temu przeminęło, może stanowić ciekawe
uzupełnienie i urozmaicenie dla wszechobecnej i powtarzalnej w każdym calu produkcji masowej. Każdy dobry
produkt lokalny jest „tym czymś”, a odpowiednio eksponowany i historycznie umocowany ze wskazaniem prawdziwego rodowodu i genezy powstania, może stanowić
doskonałe narzędzie wykorzystywane w promocji danej
miejscowości i regionu. Taki produkt jest transparentny
i utożsamiany z danym miejscem oraz konkretnymi osobami, często posiadającymi dużą wiedzę i doświadczenie,
a pasja i pełne zaangażowanie tych osób są elementami
uzupełniającymi i domykającymi cały proces.
W 2018 roku, po nawiązaniu współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, destylarnia
została ujęta w projekcie „Szlak Historycznych Receptur”.

O Szlaku Historycznych Receptur, (fragmenty tekstu
„o szlaku”, http://receptury.podkarpackie.travel/o-szlaku)

„Na Szlaku Historycznych Receptur znajdziecie miejsca, w których powstają wyjątkowe, rzemieślnicze produkty lokalne. Odwołujące się do tradycji piwa, wina,
nalewki czy miody pitne, zamykają w unikatowych smakach historię, kulturę oraz przyrodę regionu. Pasjonaci,
którzy je tworzą, sięgają do dawnych przepisów, kreując produkty na bazie naturalnych składników. Z uwagi
na specyfikę tego rodzaju produkcji, większość punktów objętych projektem, znajduje się w niewielkich,
malowniczych miejscowościach, których turystyczny
potencjał nie został jeszcze odkryty.”
„Jego tematyka, nawiązująca do tradycji, wiekowych
receptur i tutejszej roślinności wpisuje się w obecnie
silne poszukiwanie tego, co naturalne, sprawdzone, tworzone w ten sam sposób przez pokolenia.”
„Dziedzictwo terenów objętych szlakiem, a także
specyfika tego typu wytwórstwa, to przeniesienie się
w świat roślin, rytmu pór roku i naturalnych metod leczniczych. Rzemieślnictwo kieruje odbiorcę w stronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu. Pasja,
cierpliwość, recepty przodków i malowniczość tego typu
działalności przekładają się na gotową ofertę turystyczną.
Szlak to niebanalna propozycja dla osób poszukujących
intrygujących smaków.”
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Oferta destylarni:
- zwiedzanie gorzelni, poznawanie procesu produkcji
oraz tradycji i historii miejsca (grupy zorganizowane)
- ocena sensoryczna wybranych produktów (grupy
zorganizowane)- sklep – produkty regionalne
Grzegorz Pińczuk
Zadaliśmy kilka pytań właścicielowi destylarni,
Panu Grzegorzowi Pińczukowi
Skąd u Pana zainteresowanie gorzelnictwem?
Jest to w pewnym sensie tradycja rodzinna. W przeszłości kierownikiem gorzelni w Długiem był mój tato.
Ja wówczas jako bardzo młody człowiek spędzałem
dużo czasu w gorzelni i można powiedzieć, że interesowały mnie te wszystkie procesy technologiczne które
mogłem tam obserwować.
Jakie dokładnie produkty można nabyć w Destylarni - Okowita?
W sklepie firmowym destylarni można nabyć okowity, destylaty i nalewki. Dodatkowe produkty które
powstają w murach gorzelni to roślinne oleje zimno tłoczone i naturalne octy owocowe.
Słyszeliśmy, że można zwiedzać destylarnię - co
dokładnie można zobaczyć?
Jeżeli chodzi o zwiedzanie gorzelni to z powodu pandemii ograniczamy taką możliwość do minimum, ale jeżeli jest już jakaś grupa turystów zainteresowana destylarnią to przedstawiamy rys historyczny samego miejsca
oraz opowiadamy o całym procesie technologicznym dotyczącym produkcji destylatów, okowit i nalewek.
Jak smakują okowity z Destylarni?
Myślę że nasze produkty są poprawne sensorycznie.
Powiem tylko tyle bo niezbyt eleganckim by było gdybym mówił o tych produktach w samych superlatywach.
A ponadto moja wypowiedź mogła by być źle odebrana
i potraktowana jako reklama a to w polskim prawie odnośnie mocnych alkoholi jest zabronione.
Redakcja

Gorzelnia Długie 2018 r. (elewacja północna)
(fot. ze zb. G. Pińczuka)

