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1. „Promujemy  lokalny  potencjał turystyczny-
kulturowy, historyczny i przyrodniczy”, który polega
na zakupie ekranu zewnętrznego LED, na którym zo-
staną wyświetlone zdjęcia/atrakcje turystyczne warte zo-
baczenia. Celem projektu jest promocja atrakcji tury-
stycznych, zwiększenie liczby turystów odwiedzających
obszar LGD „Dorzecze Wisłoka”. Całkowita wartość
projektu: 29 999,70, z czego kwota dofinansowania
wyniosła 26 999,00 zł.

2. „Eko Edukacja – Eko Zabawa”, którego całko-
wita wartość wynosi 28 569,00zł, z czego kwota dofi-
nansowania - 25 712,00 zł. W ramach projektu odbyły
się:

a) Akcja zbierania śmieci – sprzątamy, edukujemy,
która została przeprowadzona we wrześniu w szkołach
z obszaru działania LGD „Dorzecze Wisłoka”. Dzieci otrzy-
mały rękawice oraz worki na śmieci zakupione ze środków
projektu. Celem działania było posprzątanie śmieci w każ-
dej gminie a poprzez to nauczenie dzieci jak bardzo szko-
dliwe jest zanieczyszczanie środowiska i jakie koszty i duży
nakład pracy to powoduje.

b) Happening w Bajkowej Krainie, którego ce-
lem było zainteresowanie uczniów tematyką związaną
z segregowaniem śmieci, rozwijanie zdolności literackich,
rozwijanie twórczej wyobraźni, kształtowanie właściwych
postaw ekologicznych. W ramach happeningu dzieci miały
możliwość wziąć udział w kilku warsztatach:

- warsztat segregowania śmieci w postaci stołu multi-
medialnego z aplikacjami ekologicznymi.  Na wyspie wy-
posażonej w osiem ekranów dotykowych dostępne były
aplikacje multimedialne o prawidłowej segregacji odpa-
dów oraz quizy z pytaniami o ochronę powietrza,

- fotel „Jestem eko” w którym uczestnicy mieli możli-
wość pozowania do zdjęć na ekofotelu z tabliczkami pro-
mującymi  zachowania proekologiczne,

- układanie puzzli Eko XXL,
- malowanie toreb bawełnianych – warsztaty pozwoli-

ły na tworzenie własnych niepowtarzalnych wzorów przy
użyciu szablonów i nanoszeniu ich za pomocą farb akrylo-
wych na materiałową ekotorbę wielorazowego użytku.

c) Warsztaty z zakresu ekologii i ochrony środo-
wiska, które zostały przeprowadzone we wszystkich
szkołach gminy Besko, Rymanów, Zarszyn i Bukowsko.

W warsztatach przeprowadzonych przez Firmę „Świat
Przygód” wzięły udział dzieci klas 1 – 6.

d) Konkurs ekologiczny skierowany do dzieci klas
6-8, którego celem było zaprojektowanie w formacie
pdf banneru, który skłaniać będzie mieszkańców i tury-
stów do zabierania  śmieci ze sobą i tym samym nieza-
śmiecania środowiska. Banery zaprojektowane przez
dzieci zostaną wydrukowane i powieszone w miejscach
atrakcyjnych turystycznie oraz w miejscach dzikich wy-
sypisk śmieci. W nagrodę dzieci wzięły udział w wy-
cieczce do miejsc związanych z produkcją energii odna-
wialnej, sortowni odpadów.

Kolejnym zrealizowanym już od 26.07.2021 r. do
17.10.2021 r. w ramach „Małej dotacji” był projekt pn:
„Mieszkańcy Gminy Zarszyn aktywni kulturowo”.
Sfinansowany został ze środków Gminy Zarszyn w wy-
sokości 4200,00 złotych.  Projekt skierowany był do
osób z terenu Gminy Zarszyn, a jego celem było rozwi-
janie aktywności mieszkańców gminy, szczególnie
w obszarze uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecz-
nym. Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację
warsztatów plastycznych oraz wyjazdu - wycieczki do
miejsc ochrony dóbr kultury i tradycji.

Działanie, które odbyło się jako pierwsze, zostało
zaplanowane na 3 sierpnia. W ten piękny, słoneczny
dzień, grupa 53-osobowa złożona z przedstawicieli
wszystkich miejscowości z terenu Gminy Zarszyn roz-
poczęła wycieczkę autokarową do ciekawych miejsc
w myśl hasła „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Pierw-
szym punktem zwiedzania była Karpacka Troja – 
kompleks muzealny, który  składa się z zabytkowego
grodziska, nowoczesnego pawilonu wystawowego, par-
ku archeologicznego, sektora hodowlanego, poletek
eksperymentalnych i platformy widokowej. Grodzisko
i u jego podnóża Skansen archeologiczny położony jest
w Trzcinicy k. Jasła. Zwiedzając skansen Karpacka Tro-
ja, który powstał w miejscu odkrycia jednego z najstar-
szych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewski-
mi, a którego początki sięgają wczesnej epoki brązu,
byliśmy pod wrażeniem licznie zgromadzonych tam za-
bytków. Miejsce, w którym powstał Skansen należy do
najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce
i wpisane jest do rejestru zabytków.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, stowarzyszenie powróciło do realizacji projektów. Jako pierw-
sze, których realizacje założyliśmy od 14.05.2021 r. do 31.10.2021 r. podjęliśmy projekty współfinansowane ze
środków LGD „Dorzecze Wisłoka” 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 pod nazwami:

Co nowego w Stowarzyszeniu INICJATYWA
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Po pobycie w Karpackiej Troi pojechaliśmy do Dębowca do Sanktu-
arium Matki Bożej Saletyńskiej. Z uwagą wysłuchaliśmy opowiedzianą
przez księdza saletyna historię objawienia Matki Bożej dwojgu pasterzom
(Maksyminowi i Melanii) 19 września 1846 r. na   jednej z   gór w   łańcuchu
Alp, położonej w   parafii La Salette. Następnie zwiedziliśmy sanktuarium,
a w nim umieszczoną w bocznej kaplicy łaskami słynącą Figurę Matki Bożej
Płaczącej.

Po „uczcie duchowej” pojechaliśmy do Korczyny, do największej
w Europie Pijalni Czekolady   urządzonej w stylu starej fabryki. Tam posi-
liliśmy się gorącą czekoladą z lodami, obejrzeliśmy wnętrze, a w nim  naj-
wyższą w Polsce czekoladową fontannę oraz pełniące funkcję dekoracyjną
urządzenia i akcesoria, które nierozerwalnie związane są z działalnością
manufaktury czekolady. Napełnieni cudownym zapachem czekolady nie mo-
gliśmy oprzeć się pokusie zrobienia tam słodkich zakupów dla domowni-
ków i znajomych.

Kolejnym punktem w programie naszej wycieczki była miejscowość Rogi,
a w niej Zagroda Etnograficzna, która jest wspólnym dziełem Stowarzy-
szenia Miłośników Wsi Rogi, Gminy Miejsce Piastowe, która zakupiła działkę
wraz z domem oraz mieszkańców wsi, dzięki którym zagroda jest tak wspa-
niale wyposażona i odremontowana. Jest to miejsce, w którym można na
chwilę cofnąć się w czasie do zamożnego domu lat sześćdziesiątych, gdzie
jest np. telewizor ale i sprzęty z ubiegłego stulecia. Tam czekała na nas nie-
spodzianka. Zapoznani zostaliśmy również z historią drewnianego kościoła
pw. św. Bartłomieja, zbudowanego prawdopodobnie w 1600 roku, a który
obecnie jest w remoncie. Kościół ten włączony jest do podkarpackiego
Szlaku Architektury Drewnianej.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy posiłkiem w Gospodzie Karpackiej
w Zarszynie. Ciężko było nam rozstać się. Z nadzieją na kolejne spotkania
w ramach projektu (warsztaty artystyczne) rozjechaliśmy się do domów.

Kolejnymi działaniami w ramach projektu były warsztaty plastyczne,
tj. malowanie obrazów po numerach i malowanie na kamieniach, które
spotkały się z ogromnym zaciekawieniem i zainteresowaniem mieszkańców.

Technika malowania obrazu „po numerach” wymagała sporo czasu, uwagi
i cierpliwości, ale satysfakcja z efektu końcowego przerosła najśmielsze
oczekiwania biorących udział w tej formie pracy nad obrazem. Uczestnicy
podkreślali, że była ona świetnym relaksem, sposobem na zagospodarowa-
nie wolnego czasu, wciągającą rozrywką i odkrywaniem w sobie „duszy
artysty”. W tych warsztatach wzięło udział 15 osób, które spotkały się trzy-
krotnie po 4 godz. w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie, a resz-
tę pracy wykonywały w domu. Efekt swoich prac uczestniczki warsztatów
zaprezentowały 4 października w zarszyńskiej galerii. Jednak nie kończą
one na tej jednej przygodzie z tą techniką – już zamawiane są następne
obrazy i to po kilka sztuk!

W warsztatach z malowania na kamieniach wzięło udział 30 osób, a były to
seniorki z wnukami, matki z dziećmi oraz osoby 45+. Praca tą techniką dała
uczestnikom wiele zadowolenia i satysfakcji ze „swojego dzieła”. Dwa cztero-
godzinne warsztaty w Galerii Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie, które
odbyły się 23 i 24 września bardzo szybko minęły, a wypieki na twarzach
uczestników, a zwłaszcza u dzieci i ich nadzieja na kolejne spotkania spra-
wiają, że należy organizować więcej tego typu zajęć. Wszystkie zajęcia pla-
stycznie nieodpłatnie prowadziła członkini Stowarzyszenia INICJATYWA.

Dodatkowym działaniem, nie ujętym w planie projektu była wizyta
w dniu 6 października w miejscu znajdującym się w naszej gminie, związa-
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nym z historią rodu Wiktorów, który
jest na Szlaku Historycznych Recep-
tur. 40-to osobowa grupa zawitała
do Podkarpackiej Destylarni
Okowity i Bieszczadzkiej Spiżar-
ni znajdujących się w dawnej dwor-
skiej gorzelni w Długiem. Pan Grze-
gorz Pińczuk opowiedział nam histo-
rię tego miejsca, zapoznał z proce-
sem produkcji i tradycją wytwarza-
nia prawdziwego galicyjskiego trun-
ku, a pani Anna Książek reprezen-
tująca niedużą, rodzinną firmę
„Bieszczadzka Spiżarnia” opowie-
działa o tłoczni olejów tłoczonych na
zimno i nierafinowanych oraz pro-
dukcji octów niepasteryzowanych.

                                                                                                                            D.D.
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Pora jesieni jest inna od innych pór roku, zmusza cza-
sami człowieka do zastanawiania się nad „tym wszyst-
kim”. W tym określeniu mieści się pytanie jak pojmować
życie, którego taki wielki kawał przeżyliśmy. Zmieniały
się nasze poglądy, cele, które chcieliśmy osiągnąć. Takie
problemy mają nie tylko „starsze roczniki”. Jak żyć, aby
kiedyś nie żałować tego, że przez „niemyślenie” zmarno-
waliśmy kawałek swojego życia a może i cudzego. Trud-
no jest dać sobie radę z pytaniem „co to jest życie?”.

Ksiądz Włodzimierz Sedlak w książce pod tytułem
„Teologia światła, czyli sięganie nieskończoności” udziela
odpowiedzi takiej, jakiej może udzielić naukowiec. Twier-
dzi, że „życie jest elektromagnetyczne świetliste”.

Dalej dowodzi, że nie powinno się oddzielnie szukać
paraleli życia biologicznego i eschatologicznego. Rozumując
dalej dojść można do wniosku, że tu następuje zbliżenie
Boga z materią, że Światło jest wszędzie i Ono zmniejsza
dystans Człowieka od Boga. Twierdzi dalej, że „nasza
konstrukcja psychofizyczna prześwietlana jest wiarą
i Bogiem”. Pozwala to na wysnucie domysłu, że „Bóg-
Człowiek- Życie to wszystko jest człowiekiem i dla czło-
wieka”.

Jeśli ufizykalnić Boże sprawy dojdziemy do wniosku,
że kwant Boskości jest nieskończony i jest w wiecznym
ruchu. Wiedzieć trzeba, że wieczność zaczyna się po ak-
cie śmierci. Wiedzieć trzeba, że życie jest przygotowa-
niem do odbioru nieskończoności. Przypomina on, że to
co  robimy na ziemi jest nie bez wpływu na pełne zbliżenie
dwóch miłości: Boskiej i ludzkiej.  Pojmowanie śmierci
jako czegoś, co powoduje to, że najczęściej Żywe zała-
muje się.

Ludzie śmierć pojmują, jako coś, co jest pozbawione
uczuć humanitarnych. Takie jej pojmowanie prowadzi roz-
myślającego do nikąd; trzeba przyjąć, że jest ona tajem-
nicą i nie jest ona bezcelowa. Jest ona niby gwarantem
wystąpienia  przeinaczenia się śmierci w życie i życia
w śmierć.  Jest ona przejściem człowieka w światło innej
perspektywy wartości i piękna. Pisze on dalej, że pozwala
ona (tylko ona?) zobaczyć Bożą twarz. W kościołach re-
formowanych, tam gdzie panteon świętych nie występuje,
Święto Zmarłych obliguje żywych do „bycia na grobach”.
Skromna wiązanka i jedno światełko, które ma przypomi-
nać o istnieniu nieba jak i ma pokazać drogę prowadzącą
do niego. Ważne jest jak będąc przy grobie najbliższych
rozliczamy się przed Bogiem z własnych czynów, czy rozu-
miemy potrzebę zaistnienia naszej poprawy. Po takim
oczyszczeniu się możemy prosić Niebiosa w intencji tych,
którzy już tam są. Prosimy je także i we własnej intencji.

Wiejskie cmentarze jeszcze nie tak dawno były bar-
dziej skromne niż dzisiaj. Nie na wszystkich grobach były
krzyże.

Zaduszki
Niektórzy przez długi okres swojego życia odkładali

pieniądze, aby po ich śmierci rodzina postawiła im krzyż.
Za to, co jesień rodziny wyruszały „aby obrobić groby”.
Czasem robione były kwiatki z kolorowej bibuły i one ra-
zem z owocami śnieguliczki służyły jako ozdoba nagrob-
ka. W obrębie powierzchni krzyża ułożonego z owoców
śnieguliczki wstawiano światło - kawałek świeczki lub gli-
nianą miseczkę napełnioną masłem i z knotem z bawełny.
Później zaczynają się pojawiać obramowania grobów
z różnych materiałów, pojawiają się postacie świętych
i napisy na tablicach informujące o tym, kto tu jest pocho-
wany i czego oczekuje od przechodnia. Treść tych napi-
sów jest zawsze dyktowana obowiązkową poprawnością.

Napis „Breje regnum erigitur”- początek dawnej pie-
śni żaków z krakowskiej uczelni spotkałem w Zachodniej
Polsce – na grobie starszego człowieka, który musiał ro-
zumieć jej treść. Wydaje się, że u części ludzi mających
groby swoich krewnych na cmentarzach zrodziło się prze-
konanie, że przepych na tych grobach to jest to, co jest
najważniejsze w relacjach między tymi co już odeszli
a tymi co zostali. Powiadano, że sporadycznie, ale wno-
szono poczęstunek na mogiły. Ukradkiem i z pewnym za-
żenowaniem wyciągano z kieszeni jakieś łakocie a cza-
sem można było spotkać nawet i tytoń. Dzisiejszy cmen-
tarz wiejski nie różni się od miejskich. Jest często obsza-
rowo mniejszym i zawsze można wśród odwiedzających
go znaleźć taką osobę, która dużo wie o pochowanych tu
ludziach. Na takich cmentarzach nie ma anonimowości.
I może dlatego część młodego społeczeństwa nie uważa
cmentarzy za smutne miejsca. Ale są jeszcze miejsca po-
chówków, gdzie ognie bardzo rzadko pojawiają się a przy-
strojeniem mogił są kwiaty polne, które uparcie trzymają
się mogił i wyznaczają ich kontury. Jest wiele cmentarzy
nad którymi ani jeden krzyż nie rozpościera swych ramion
i o nich trzeba pamiętać nie tylko od święta.

Starzy powiadali, że w Bażanówce, tam gdzie stoi ka-
pliczka, „jest smyntorz” gdzie pochowani są ci, co pomarli
na zarazę i tam też pochowani są żołnierze z czasów
I wojny światowej. Na tym „smyntorzu” przez pierwsze
lata paliły się jakieś ogniki, ale tylko nocą. I straszyło też.
W kapliczce stała figura Dawida. Uradzono, aby tą figurę
zastąpić Ukrzyżowanym. Dopiero ognie przestały się po-
jawiać jak jedna Babka, której brat był tam pochowany
zaczęła świecić świeczki i zaczęła się modlić w intencji
pochowanych tam ludzi.

I u niektórych z nas, jak przechodzimy obok tego „smen-
torza” rodzi się potrzeba zmówienia „Wieczne odpoczy-
wanie…”. Takie miejsca należy otaczać należnym sza-
cunkiem. Mówią też starzy, że takie sporadyczne modli-
twy są również pomocne nam, żywym.

                       Stanisław Smolik
Bażanówka
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Tymczasem pisma kierowane do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Sportu (a także innych
instytucji) nie przyniosły spodziewanego rezultatu.
MKiDNiS (sierpień 2021 r.) napisało: ...należy mieć na
uwadze, że przeprowadzenie ekshumacji urny z pro-
chami śp. ks. S. Węgrzynowskiego nie będzie możli-
we. Podjęcie takiej próby wymagałoby uszkodzenia
urn – także tych niepodległych ekshumacji – co mo-
głoby  przyczynić się do ich zniszczenia. Takie działa-
nia wiążą się z ryzykiem niezamierzonego zbezczesz-
czenia prochów ludzkich. I dalej piszą tak: …zgodnie
z Konwencjami Genewskimi podpisanymi w 1949
roku i protokołami dodatkowymi do nich z 1977 roku,
których sygnatariuszem jest Republika Federalna
Niemiec oraz na mocy niemieckiego prawa, groby
i cmentarze wojenne, w tym groby ofiar obozów kon-
centracyjnych, podlegają stałej ochronie (…). Dano
w ten sposób zapewnienie, że władze monitorują miej-
sca pochówku ofiar nazizmu i wszelkie nasze starania
o odzyskanie prochów rodaków nie są możliwe do zre-
alizowania. Z kolei pismo z Kurii Metropolitalnej
z Przemyśla (listopad 2019 r.) donosiło, że trwa już
proces beatyfikacyjny śp. ks. S. Węgrzynowskiego. In-
formacja ta dała nam kolejną motywację do działania:
w bliskiej perspektywie będziemy mieć przecież „bło-
gosławionego” z Zarszyna!

Dajmy spokój zmar³ym œwiêtym
 Sprawa sprowadzenia urny z prochami ks. S. Węgrzynowskiego wydaje się skomplikowana i niemoż-

liwa do realizacji, przynajmniej w najbliższej perspektywie. Wiele na ten temat pisano w „Głosie Zarszy-
na” (nr 30/maj 2020 r.) w nadziei, że sprawa przybierze w przyszłości pozytywne rozwiązanie.

Dla tych, którzy nie są zorientowani w temacie – po-
niżej krótkie przypomnienie problemu.

Kwatera Ehrenhaim I na cmentarzu Perlacher Forst
w Monachium jest największym miejscem spoczynku
polskich obywateli w Niemczech - pochowanych jest
tam ponad 2000 Polaków, ofiar obozu koncentracyjne-
go w Dachau, w tym 7 księży ogłoszonych błogosławio-
nymi przez Kościół Katolicki. Pogrzebano tam prochy
4092 ofiar: na działce, pośród drzew, leżą 44 kamienne
płyty, pod każdą z nich znajduje się 90 dużych urn,
w których pochowano mniejsze z indywidualnymi pro-
chami. Każde pole oznaczono pamiątkowym kamieniem.
W centrum zbudowano fontannę, ozdobioną mozaikami
i okalającymi ją „kamieniami nadziei”. Gaj obsadzono
lipami, które symbolizują praworządność, miłość, po-
kój i ojczyznę. Na umieszczonym przy wejściu kamieniu
podano liczbę 4092 ofiar. 

Grzegorz Wróbel, kustosz Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych w Łodzi, dzięki któremu dowiedzie-
liśmy się, że w Monachium znajdują się urny z prochami
naszych rodaków, ma nieco odmienne zdanie i uważa,
że mimo prowadzonych badań nadal tylko szacunkowo
podaje się liczbę więźniów oraz liczbę zgonów w obozie
i jego filiach. Polacy represjonowani  w KL Dachau byli
kremowani na terenie obozu, a także w Hertheim
k. Linzu  (Austria), w podobozach Dachau (np. KZ Eh-

Panorama Gaju Pamięci (fot. A.K.)
Płyta nagrobna, pod którą znajduje

się zasobnik z urnami (fot. A.K.)
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renmal) oraz w Monachium. Działo się tak z uwagi na
ogromną śmiertelność więźniów, brak wystarczającej ilo-
ści komór do palenia ciał. Wybudowanie nowych bu-
dynków krematoryjnych na terenie obozu Dachau
w 1942 r.  zmieniło sytuację. Kremacja, za którą władze
obozowe odbierały zapłatę z depozytu zmarłego więź-
nia oraz starały się uzyskać rekompensatę od rodziny
zmarłego, okazywała się mało rentowna; wobec tego
w czerwcu 1942 r. zrezygnowano z wysyłania urn do
rodzin oraz ogólnie z kremacji. Nie wiadomo, gdzie po-
czątkowo je przetrzymywano. Od 1950 r. urny z  pro-
chami znajdują się na cmentarzu Am Perlacher Forst na
miejscu zwanym w Monachium Gajem Pamięci.

Grzegorz Wróbel tak opisuje swoje prace badaw-
cze związane z uporządkowywaniem listy ofiar obozu w
Dachau: Spis (listy) dotyczący więźniów KL Dachau,
którym dysponowałem powstał 27 lutego 1950 r. ITS-
Filie No.C.C.C. 3/165III E/16 nr 9931744 (i dalsze),
obejmuje 214 stron A4.  Na każdej ze stron są wy-
mieniane kilka lub kilkanaście nazwisk. Listy udo-
stępniło archiwum w Bad Arolsen. Do informacji, że
urny znajdują się na monachijskim cmentarzu do-
tarli w 2009 r. pasjonaci z Polskiej Misji Katolickiej
w Monachium. Sprawą tą zainteresowali się także
Niemcy. Od 2013 r. Gajem Pamięci na monachijskim
cmentarzu zajmuje się bawarska fundacja Stiftung
Bayerische Gedenkstätten. Do niedawna w miejscu
tym nie było żadnej imiennej informacji o ofiarach,
a jedynie zdawkowy napis, że tutaj …spoczywają
„ofiary nazizmu” [zob. zdjęcie płyty z napisem – przyp.
M.K.]. Na liście znajduje się numer urny, nazwisko
i imię więźnia, nr w KL Dachau, narodowość, data
urodzenia, miejscowość urodzenia, data śmierci. Li-
sty dotyczą okresu od kwietnia 1940 do czerwca 1942 r.
Można tam również odnaleźć kilka stron z nazwiska-
mi ofiar lat 1934- 39. Na listach przeważają nazwi-
ska Polaków ale również Niemców, Belgów, Holen-

drów, Czechów i in. narodowości. Z list wynotowane
zostały nazwiska Polaków, część nazwisk jest mało
czytelna i bez znaków interpunkcyjnych.

W związku z tym przysparzało to wiele problemów
związanych z identyfikacją; podobnie trudno było od-
czytać niemiecką nazwę miejscowości urodzenia, po-
dana jest zatem w wersji oryginalnej. Nazwiska sta-
rałem się weryfikować z fundamentalną pracą, któ-
ra publikuje ponad 7 tysięcy ofiar: Chart E. „Spis
pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym
Dachau”, Wyd. Słowo Polskie, Dachau, Monachium,
Freimann, Dielingen, 1946 r. W rejestrze tym obok
danych, identycznych do niemieckich jest jeszcze in-
formacja o ostatnim miejscu zamieszkania więźnia
oraz o wyznaniu, z którym się identyfikował. W wy-
niku badań porównawczych udało mi się odszukać
ponad 120 polskich duchownych, w tym wielu księży
związanych z diecezją łódzką i np. ok. 100 mieszkań-
ców związanych z Łodzią i regionem łódzkim. Opu-
blikowanie nazwisk będzie na razie jedynym, choć
cząstkowym ich upamiętnieniem, jedynym „śladem”
dla ich rodzin. Istotną informacją w niemieckim spi-
sie urn/osób, są daty zgonów. W wielu przypadkach,
porównując z rejestrem ks. E. Charta, więzień wy-
wożony w tzw. „transporcie inwalidów”, był nawet
miesiąc dodatkowo represjonowany np. w Herthe-
im, by zostać zamordowanym. Spis, którym dyspo-
nuję, nie jest jedyny. W dokumentacji, którą prze-
trzymują archiwa niemieckie, są informacje o innych
osobach zmarłych w KL Dachau, innych miejscach

Wystąpienie na temat zarszyńskich ofiar obozu (fot. A.K.)

Piec krematoryjny (źródło - Internet)
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Tablica z nazwiskami ofiar (fot. A.K.) (zdj. poglądowe, źrodło - Internet)

represji, zmarłych na przykład w trakcie wykonywa-
nia prac przymusowych. Zatem warto kontynuować
badania.

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z tych dokumen-
tów – czas pokaże. Podejrzewać możemy, że skrywają
one jeszcze wiele cennych informacji o ofiarach obozu.

We wspominanej wyżej publikacji ks. E. Charta
(można tam poczytać m. in. o męczeństwie więźniów
w Dachau) znajdują się nazwiska naszych krajanów
z pobliskich miejscowości, np. Klubek Leon (szewc)
z Kolbuszowej Górnej, Lorenc Karol z Beska, zam. Jać-
mierz (urzędnik), Pleśniarski Adam z Bukowska (robot-
nik), Schreiber Juda z Rymanowa (robotnik), Rodzyn-
kiewicz Kazimierz z Jasła, Wolsan Kazimierz z Witryło-
wa (krawiec), Buczkowicz Stanisław z Brzozowa (rol-
nik), Cal Stefan z Dobrej (rolnik), Dydek Franciszek ze
Starej Wsi (rolnik), Jabczanka Jan z Barwinka (rolnik),
Klein Zygmunt z Sanoka, Bednarz Andrzej z Bukowska
(rolnik), Barański Stanisław z Izdebek (zam. w Sanoku,
nauczyciel) – wyrażamy nadzieję, że krewni ofiar dotarli
już do tych dokumentów.

Światełkiem w tej wielkiej sprawie – sprowadzenia
urn z prochami rodaków do Zarszyna – okazało się za-
proszenie Konsula Generalnego RP w Monachium,
Jana M. Malkiewicza, skierowane do proboszcza
zarszyńskiej parafii ks. Zdzisława Babiarza na uroczy-
stości związane z odsłonięciem szklanych tablic w Gaju
Pamięci, na których umieszczono nazwiska zamordo-
wanych wszystkich więźniów. Uroczystość miała miej-
sce 1 września br. Przybyło wielu dostojników państwo-
wej rangi, zarówno ze strony władz niemieckich, jak
i polskich. Wśród przemawiających byli: Karl Freller –
wiceprezydent Bawarii, minister Jarosław Sellin, Manu-
el Pretzel – były burmistrz Monachium. Dopuszczono
także do głosu członków rodziny śp. ks. Węgrzynow-
skiego, którzy odnieśli się do śmierci swego krewnego.

Jak się potem okazało, zdarzenie to było precedensem
– nigdy dotychczas Niemcy nie pozwalali przemawiać
osobom spoza protokołu dyplomatycznego, tym bardziej
rodzinie ofiar z Dachau.

Zgromadzeni na uroczystości wyrazili opinię, że na-
leży nagłaśniać sprawę zamordowanych Polaków i ofiar
innych narodowości, gdyż Niemcy starają się zatuszo-
wać bezmiar krzywd, które wyrządzili więźniom w obo-
zach, przedstawiając raczej cierpienia niemieckich jeń-
ców, niewygodnych ówczesnym władzom, a zapominają
(lub chcą zapomnieć), że więzili i mordowali również
Polaków oraz ludzi innych narodowości.

Otwartym na nasze sygnały wydaje się być dr Jascha
Marz z fundacji Stiftung Bayerische Gedenkstätten, który
podejmuje dialog i zaprasza mieszkańców Zarszyna do
odwiedzenia nekropolii w Monachium, do lipowego Gaju
Pamięci, gdzie spoczywają nasi rodacy (tzn. ks. Stani-
sław Węgrzynowski i Tadeusz Winiarski, rolnik
z Zarszyna). Wiemy, nad którymi płytami możemy się
pochylić – znane są ich numery, pod którymi znajdują
się poszukiwane przez nas urny z prochami rodaków
z Zarszyna (te cenne informacje zdobyte zostały w ostat-
nim czasie). Warto zatem wybrać się na pielgrzymkę do
Dachau i Monachium, której organizatorem jest ks. pro-
boszcz Zdzisław Babiarz.

Upamiętniając swoimi wizytami pamięć Rodaków,
możemy demonstrować swój stosunek do historii, prze-
ciwstawiając się jej fałszowaniu i dając do zrozumienia
władzom niemieckim, iż nie będzie naszej zgody na
przedstawianie działań nazistów jako usprawiedliwionych
ułomnością ofiar obozów koncentracyjnych, istnienie
których nigdy w przyszłości nie powinno mieć miejsca.
Zgodnie z wielokrotnie powtarzanym hasłem „Nigdy
więcej”.

                                                                                                                               M.K.
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PYTANIA DO WÓJTA

Szanowna Pani Wójt
Zbliżają się uroczystości związane  z obchodami 77 rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską a także Święto Zmarłych

i w związku z tym, mamy kilka pytań:

1. Czy Urząd Gminy w Zarszynie posiada listę ofiar  - żołnierzy walczących w tej bitwie, spadochroniarzy
czechosłowackich, którzy zostali pochowani na zarszyńskim cmentarzu? Jeśli taka jest, czy można ją uzyskać
i opublikować? Jeśli takiego spisu ofiar Urząd Gminy nie posiada, to prosimy podpowiedzieć, do kogo można
zwrócić się z tym pytaniem (ew. jakieś inne źródła). Myślimy, że życzeniem rodzin poległych byłoby nadać tym
żołnierzom tożsamość z imienia i nazwiska lub chociażby wzbogacić informacje na płycie nagrobnej.

2. Czy Urząd Gminy posiada szerszą informację dotyczącą okoliczności walki i śmierci spoczywających tutaj
czechosłowackich żołnierzy? Do tej pory znamy tylko fragmenty zachowane w przekazie ustnym. Skąd takie
informacje uzyskać?

3. Czy Urząd Gminy w Zarszynie opiekuje się również nagrobkami żołnierzy czechosłowackich, które znajdują
się na terenie naszej gminy, w Pielni i Jaćmierzu?

4. Czy  Urząd Gminy w Zarszynie jest w posiadaniu mapy miejsc pamięci lub pochówku bohaterów wojen
i zrywów narodowościowych, które byłyby przydatne w celach nie tylko edukacyjnych?

                                                                                                           Dziękujemy za odpowiedź
                                                                                                               red. „Głos Zarszyna”

ODPOWIEDŹ Z URZĘDU GMINY ZARSZYN:

 W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że Urząd Gminy Zarszyn nie posiada listy ofiar - żołnierzy
walczących w Bitwie o Przełęcz Dukielską. Nie jesteśmy również w posiadaniu mapy pamięci. Prowadzimy karty
ewidencyjne nagrobków z Jaćmierza i Pielni, które przesyłam w załączeniu. Niestety nie udało nam się uzyskać
dodatkowych informacji, które mogłyby Państwa w tym zakresie zainteresować. Osoby zainteresowane historią
naszego regionu potwierdzają, iż nigdy nie były stworzone tego rodzaju listy/wykazy.

                                                                                                                    Magdalena Gajewska
                                                                                                                      Wójt Gminy Zarszyn

Z przesłanych na adres redakcji skanów kart nagrobków z Jaćmierza i Pielni, możemy odczytać i przedstawić
naszym Czytelnikom następujące informacje:

1. Na cmentarzu parafialnym w Jaćmierzu znajduje się mogiła zbiorowa, w której pochowanych jest
15 niezidentyfikowanych żołnierzy czechosłowackich. Nagrobek o pow. 1m2 wykonany jest z jasnego granitu
z tablicą inskrypcyjną w ciemnym kolorze, na której umieszczono napis: „Bohaterom II Czechosłowackiej
Samodzielnej Brygady Spadochronowej poległym w 1944 r. w walkach z najeźdźcą hitlerowskim”. Odpowiedzialnym
za stan obiektu jest Gmina Zarszyn, a opiekę patronacką sprawuje Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu.

2. Na cmentarzu parafialnym w Pielni znajduje się mogiła, w której pochowanych jest 2 zidentyfikowanych
żołnierzy czechosłowackich. Nagrobek o powierzchni 1 m2 wykonany jest z jasnego granitu z tablicą inskrypcyjną
z ciemnego granitu, na której umieszczono napis: „Tu spoczywają Michał Durkoć i jego kolega żołnierze II
Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej polegli w sierpniu 1944 r.” Odpowiedzialnym za stan
obiektu jest Gmina Zarszyn, a opiekę patronacką sprawuje Szkoła Podstawowa w Pielni.

                                                                                                                   Redakcja „Głos Zarszyna”
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1. Jan Paweł II – papież (1920-2005), niezaprze-
czalny autorytet duchowy i moralny Kościoła, święty,
który nawoływał, aby ratować godność każdego czło-
wieka, przebaczał i prosił, aby przebaczać, nawoływał
świat do dialogu, w duchu ekumenizmu. Wykładnikiem
Jego pontyfikatu były pielgrzymki, nazywano Go „pa-
pieżem-pielgrzymem”. W 1979 r., podczas pierwszej
pielgrzymki do Polski, wypowiedział znamienne słowa
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej
ziemi”. Według historyków, Papież popierając idee de-
mokratyzmu i solidaryzmu społeczno-narodowego, przy-
czynił się do upadku systemu komunistycznego w pań-
stwach bloku wschodniego. 27 kwietnia 2014 r. został
ogłoszony świętym.

2. Janusz Korczak – lekarz, pedagog, pisarz, nazy-
wany często „Starym Doktorem” (1878 -1942). Miał
żydowskie korzenie. Był prekursorem działań na rzecz
praw dzieci. W 1912 r. został dyrektorem Domu Sierot
w Warszawie. Pod jego zarządem placówka ta stała się
miejscem wyjątkowym, w którym każdy z wychowan-
ków był „gospodarzem, pracownikiem i kierownikiem”,
a dziecięca społeczność działała na zasadach sprawie-
dliwości, braterstwa, równych praw i obowiązków.
W czasie wojny bolszewickiej Korczak pełnił funkcję
lekarza w Wojsku Polskim. Podczas II wojny świato-
wej osadzony został na Pawiaku. 5 lub 6 sierpnia 1942
r. Janusz Korczak, wraz ze swoimi wychowankami
z Domu Sierot, doprowadzeni zostali na Umschlagpla-
taz, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.
Następnego dnia wszyscy zginęli w krematoriach tego
obozu. Choć proponowano mu uwolnienie, nie opuścił
swoich podopiecznych. Do końca trzymał dzieci za ręce,
zginął razem z nimi.

Odszedł w wytartym mundurze polskiego lekarza
wojskowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia
Niemców do Warszawy i nosił ostentacyjnie, aż do
śmierci – mówił o nim ks. Jan Twardowski. Korczak
pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Za syna
wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie – mówił
o sobie. Jego idee wychowania przetrwały do dzisiaj
i nazywane są pedagogiką korczakowską. Pośmiertnie
odznaczony został Orderem Orła Białego.

     PATRON SZKOŁY

Od 25 października do 19 listopada 2021 r. Szkoła Podstawowa w Zarszynie rozpocznie kolejny etap
działań związany z wyborem patrona szkoły. Uczniom i ich rodzinom zostaną rozdane ankiety z propozycją
zagłosowania na jednego z kandydatów, którzy zostali wyłonieni przez społeczność lokalną w ubiegłym roku
(dopuszcza się także inne propozycje). Ankiety można również pobrać w sekretariacie szkoły. Lista kandy-
datów na patrona szkoły przedstawia się następująco:

3. Wojciech Krystyński – wikariusz parafii
w Zarszynie (ponad 50 lat) (1925-1979). Cieszył się
dużym autorytetem wśród parafian i dzieci. W ich pa-
mięci zapisał się jako człowiek wspierający ubogich
(odzież, żywność, lekarstwa). W czasie II wojny świa-
towej był żołnierzem podziemia, kapelanem placówki AK
II Zarszyn, ukrywał się przed Gestapo. Wspomina się
go jako patriotę, człowieka cichego i skromnego,
wychowawcę trzech pokoleń parafian. Zarszyńscy pa-
rafianie do dzisiaj wspominają jego modlitwy o dobre
urodzaje oraz ochronę parafii od burz, pożarów i po-
wodzi.

4. Kurierzy beskidzcy – zbiorowa nazwa kurie-
rów ruchu oporu, przekraczających południową „zieloną
granicę”. W czasie II wojny światowej przez Beskid
Niski prowadził szlak kurierski Komendy Głównej
ZWZ-AK. Trasę tę pokonywali kurierzy Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. W latach 1941-1942 przeorgani-
zowano trasę „Jaga”, wyznaczając nowy szlak kurierski
„Kora”. Kierownikiem jej został Józef Rak ps. „Korab”,
a pokonywali ją Jan Łożański ps. „Orzeł” – najbardziej
zasłużony kurier, Ewa Korczyńska ps. „Ewa”, Izabela
Tańska-Kwapińska ps. „Czarna”, Jan Kaprusiak ps.
„Ikar”, Janina Wojakowska ps. „Jasia”, Janina Kędzior
ps. „Joanna”, Regina Laskowska ps. „Rena” i Walerian
Zawada. Trasa prowadziła z Warszawy przez
Rymanów Zdrój w kierunku Słowacji i Węgier. Punk-
tem wymiany kurierów i poczty była w Rymanowie Zdro-
ju willa „Nagłowice”. W willi tej przez całą okupację
niemiecką znajdowała się kwatera Inspektora Armii
Krajowej; był nim Łukasz  Grzywacz-Świtalski ps. „Mi-
kołaj”, któremu podlegały wszystkie oddziały AK na
terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzo-
zowskiego, sanockiego i leskiego. Przedmiotem działal-
ności kurierów łączności zagranicznej było przewożenie
poczty (rozkazy, meldunki, sprawozdania, pieniądze,
czasem broń) i konwojowanie  emisariuszy, oraz prze-
prowadzanie osób ściganych przez Gestapo. Prawie
wszyscy kurierzy z trasy „Kora” odznaczeni zostali Krzy-
żami Walecznych, a Jan Łożański – Krzyżem Virtuti
Militari.

5. Jan Łożański ps. „Orzeł”, „Jan Madejski” –
legendarny kurier ZWZ-AK na trasie z Warszawy do
Budapesztu przez Beskid Niski oraz Tatry (1912-1990). 
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Urodził się w Zarszynie, 4 lutego 1912 r. Zapalony
sportowiec (grał w piłkę nożną, odnosił sukcesy jako
bokser), został zawodowym wojskowym. Wybuch II
wojny światowej zastał go w plutonie przeciwpancer-
nym 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze. Po
klęsce wrześniowej uciekł z niewoli niemieckiej i wrócił
do Zarszyna. W grudniu 1939 r. postanowił przez Wę-
gry udać się do polskiego wojska, tworzącego się we
Francji. Jednak do służby zaangażowano go już na tere-
nie Węgier – wysportowany, zawodowy żołnierz został
kurierem bazy „Romek” w Budapeszcie. Początkowo
szedł do Polski przez Tatry, później 45 razy przemierzał
trasę „Jaga” – „Kora” (przez Beskid Niski, w okolicach
Rymanowa Zdroju). Służbę kurierską pełnił z przerwa-
mi do 1945 r. W czasie trudnej i niebezpiecznej służby
był dwukrotnie aresztowany przez Gestapo, czterokrot-
nie przez Węgrów. Gestapo zastrzeliło jego siostrę Ire-
nę oraz osadziło w więzieniu na pół roku podeszłego już
w latach ojca. W przerwach pomiędzy wyprawami do
Polski studiował na budapeszteńskiej politechnice pod
nazwiskiem Jan Madejski. Zapewniało mu to doskonałe
alibi i możliwość swobodnego poruszania się na terenie
Węgier. Po wojnie dotarł do dowództwa II Korpusu
w Anconie i tam otrzymał polecenie powrotu na kurier-
ski szlak. Głównym jego zadaniem po zakończeniu woj-
ny było wyprowadzanie z Polski osób zagrożonych
aresztowaniem przez UB i NKWD oraz rodzin ofice-
rów PSZ na Zachodzie. Aresztowany został
17 lipca 1947 r. w Cieszynie przez funkcjonariuszy UB
w Krakowie. W 1948 r. został skazany przez Rejono-
wy Sąd Wojskowy w Warszawie na 15 lat więzienia
oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na 10 lat.
Od jesieni 1948 r. aż do amnestii w sierpniu 1956 r.
przebywał w jednym z najcięższych więzień – we Wron-
kach. Jan Łożański został odznaczony m.in. Srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Kra-
jowej.  Zmarł 21 czerwca 1990 w Sanoku. Lubił spoty-
kać się z młodzieżą szkolną wspominając czasy wojny
i szlaku kurierskiego.

6. Św. Marcin, biskup z Tours, żył w IV w. Urodził
się w rzymskiej prowincji Pannonia. Jest świętym ko-
ścioła katolickiego i prawosławnego. Jako nastolatek
został rzymskim legionistą. Z tego okresu znane jest pew-
ne wydarzenie, które zaważyło na Jego późniejszym
życiu – raz zimą spotkał żebraka i oddał mu połowę
swojej żołnierskiej opończy. Wg tradycji, we śnie przy-
szedł do Niego Chrystus odziany w ten strój i wypowie-
dział słowa: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen
przyodział. Po zwolnieniu ze służby wojskowej rozpoczął
ascetyczne i pustelnicze życie. Cieszył się uznaniem i sza-
cunkiem z powodu czynionych cudów i uzdrowień cho-
rych. Proszono Go, aby został biskupem Tours. God-

ność tę przyjął, sprawując ją 25 lat. Zawsze wstawiał
się za biednymi, dążył do sprawiedliwości, nawracał na
wiarę chrześcijańską. Jest patronem Francji i patronem
wielu kościołów, w tym kościoła parafialnego w Zarszy-
nie.

7. Witold Pilecki – rotmistrz Wojska Polskiego
(1901-1948). Uczestnik kampanii wrześniowej, działacz
polskiego podziemia, więzień i organizator ruchu oporu
w KL Auschwitz. Podczas działań wojennych walczył
jako dowódca plutonu 41 Dywizji Piechoty. W War-
szawie zorganizował Tajną Akcję Polską, brał udział
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, w 1945 r., or-
ganizował podziemne struktury antykomunistyczne.
Aresztowano go i poddano torturom, zarzucając mu przy-
gotowanie zamachu na funkcjonariuszy bezpieki. Ska-
zany na karę śmierci i stracony w maju 1948 r. Uniewin-
niono go w 1990 r. Pośmiertnie odznaczony Orderem
Orła Białego.

8.  Stanisław Węgrzynowski – ksiądz (1890-1943).
Pochodził z Posady Zarszyńskiej. Ostatnim jego probo-
stwem była parafia pw. Św. Józefa w Nisku. W czasie
wojny był działaczem ruchu oporu, członkiem AK. Po-
wiadomiony, że zbliża się Gestapo, aby go aresztować,
dobrowolnie oddał się w ich ręce. Więziony w obozie
w Oświęcimiu i Dachau. Tam poddany był okrutnym tor-
turom, w końcu zamordowany w komorze gazowej.
Wśród współwięźniów prowadził modlitwy do św. Jó-
zefa, często odmawiał różaniec. Wliczony został w po-
czet męczenników XX wieku. Obecnie trwa proces
beatyfikacyjny ks. Stanisława Węgrzynowskiego.

9. Stefan Wyszyński – kardynał (1901-1980) –
Prymas Polski w latach 1949-1982, nazywany Pryma-
sem Tysiąclecia. Pełnił wiele godności kapłańskich i spo-
łecznych. Był twórcą Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego i Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Jego hero-
iczna postawa, połączona z mądrością i niezwykłą intu-
icją, pozwoliła przetrwać polskiemu Kościołowi w trud-
nym okresie stalinizmu. Był inwigilowany i represjono-
wany przez SB i władze komunistyczne. W latach 1953-
1956 był internowany, m. in. w Komańczy. Był niekwe-
stionowanym autorytetem moralnymi i duchwym, współ-
twórcą przemian społecznych w Polsce. Zawsze kiero-
wał się sercem, dobrocią, miłością. Odznaczony Orde-
rem Orła Białego. 12 września 2021 roku został beaty-
fikowany.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie
                           Anna Ćwiąkała
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Pierwszym z przeprowadzonych w ramach projektu
działań były Warsztaty terenowe - zielone lekcje „Po-
znaj i zapamiętaj - czyli jak zrobić dobry zielnik” -
rozpoczęły się one 26 lipca 2021r. Łącznie przeprowa-
dzono 9 godz. zajęć. W każdym spotkaniu warsztato-
wym uczestniczyło 10 dzieci i 10 osób dorosłych/senio-
rów. Podczas spotkań poruszano zagadnienia dotyczą-
ce: znaczenia i nazewnictwa roślin, podziału roślin, prak-
tycznego wykonania zielnika i wiele innych. Działanie
polegało na przeprowadzeniu warsztatów terenowych,
podczas których prowadzący przekazywał uczestnikom
wiedzę na temat roślin i ziół występujących na terenie
naszej gminy oraz możliwości ich zastosowania. Dzieci
i seniorzy wybrali się na okoliczne pola, łąki, lasy w celu
odnalezienia ciekawych gatunków roślin takie jak: dziu-
rawiec, rzepik, barszcz zwyczajny, dzika marchew,
krwawnik, skrzyp polny, pięciornik gęsi, koniczyna bia-
ła, żywokost i wiele innych. Podczas wizji w terenie dzieci
mogły poznać w jakich warunkach żyją rośliny, jak wy-
glądają i jakie mają praktyczne zastosowanie. Zioła zo-
stały zebrane i na chwilę obecną trwa ich suszenie. Za-
suszone zioła stworzą bazę do zielnika. Zielnik w anty-
ramach/ramach o formacie A4 w liczbie 30 sztuk zosta-
nie wywieszony w Szkole Podstawowej w Długiem.

Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zielonych

„Zio³owy zawrót g³owy
- Matka natura lekiem na wszystko”

Stowarzyszenie Klub Seniora „Mam Chęć” w Długiem w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Zarszynie realizuje projekt „Ziołowy zawrót głowy - Matka natura lekiem na wszystko”. Projekt dofi-
nansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Termin realizacji zadania: 19.07.2021r. – 31.12.2021r. Kwota dofinasowania 30  000 zł.

Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zielonych lek-
cjach, dzieci były bardzo zainteresowane zadawały py-
tania i współpracowały z prowadzącym, chętnie wyszu-
kiwały coraz to nowe gatunki aby dowiedzieć się jak
nazywają się zebrane przez nich rośliny.  Warsztaty mia-
ły na celu zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na
temat ziół, które są w naszym otoczeniu oraz możliwość
wykorzystania bogactw natury, które tkwią w ziołach.

W ramach projektu przeprowadzono Konkurs pla-
styczny „Ziołowy ogródek”. Konkurs przeprowadzo-
no w trzech kategoriach wiekowych: kat. I uczniowie kl.
1-4, kat. II uczniowie kl. 5-8, kat. III osoby dorosłe.
Do konkursu wpłynęło łącznie 50 prac. Celem konkur-
su była popularyzacja ziół. Podczas oceny jury brało pod
uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, staranność,
kreatywność a także sposób wykonania oraz praco-
chłonność. Wręczenie nagród odbyło się podczas wy-
darzenia kulturalnego „Dary ziemi zwyczaj święcenia bu-
kietów i wieńców”.

Kolejne działanie to Warsztaty kulinarne - „No
ładne kwiatki-czyli zupa ze stokrotek i pokrzywy”
przygotowanie potraw z wykorzystaniem ziół, które
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przeprowadzono w okresie od 2-6 sierpnia 2021r., od-
było się na 3 spotkania po 3 godz. Łącznie w każdym
działaniu warsztatowym uczestniczyło 15 osób dorosłych.
W ramach warsztatów grupa docelowa poznała zasady
praktycznego zastosowania ziół, kwiatów i roślin uzna-
wanych za chwasty w tworzeniu oryginalnych, smacz-
nych a przede wszystkim zdrowych przepisów kulinar-
nych  z zastosowaniem ziół. Każdy z uczestników w cza-
sie warsztatów wykonywał potrawy z wykorzystaniem
ciekawych przepisów na dania z ziołami przygotowa-
nych przez prowadzącego zajęcia. Każdy z uczestników
otrzymał kopie przepisów. W czasie zajęć przygotowa-
no między innymi: zupę ze stokrotek i pokrzywy, kok-
tajle ziołowe, chlebek ziołowy, risotto z czerwoną koni-
czyną, nadziewane kwiaty dyni na styl włoski, morele
pieczone z rozmarynem, ciastka z lawendą, pesto z po-
dagrycznika, zupę dziewięciozielną i wiele innych.

Czwartym działaniem w ramach projektu było zorgani-
zowanie w dniach od 12-13 sierpnia 2021r Warsztatów
„Ziołowe bukiety”. Odbyły się 2 spotkania po 3 godziny
każde, uczestniczyło w nich 15 dorosłych osób. Prowa-
dząca warsztaty opowiedziała jakie zioła wykorzystywane
są do stworzenia bukietów i jakich kwiatów używa się do
ich stworzenia. Ponadto podczas spotkań wykonany zo-
stał wieniec. Bukiety i wieniec zostały zaprezentowane pod-
czas wydarzenia kulturalnego „Dary Ziemi - zwyczaj świę-
cenia bukietów i wieńców”.

W dniu 15 sierpnia 2021r. zorganizowano wydarzenie
kulturalne pn. Dary Ziemi – Zwyczaj święcenia bu-
kietów i wieńców”. Wydarzenie rozpoczęło się od uro-
czystej Mszy Św.  w Kościele Rzymsko – Katolickim
w Długiem. Była to Msza Św. z poświęceniem darów ziemi
bukietów i wieńców przygotowanych przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy Zarszyn oraz mieszkańców
Gminy Zarszyn. W uroczystościach uczestniczyły przedsta-
wicielki okolicznych kół gospodyń wiejskich oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy Gminy Zarszyn. Po Mszy Świętej
korowód przy asyście Orkiestry Dętej „Lutnia” przeszedł
na stadion sportowy  w miejscowości Długie. Wszystkich
zebranych podczas niedzielnej uroczystości powitał prezes
Stowarzyszenia Klub Seniora „Mam Chęć” w Długiem,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie, Sołtys
Sołectwa Długie.

Otwarcia uroczystości dokonała Wójt Gminy Zarszyn
- Pani Magdalena Gajewska, w swoim wystąpieniu na-
wiązała do pracy w rolnictwie. Po powitaniu gości roz-
poczęły się występy artystyczne. Jako pierwsza na sce-
nie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Lutnia w Zarszy-
nie wraz z solistką Klaudią Graboń, następnie Zespół
Wokalno – Instrumentalny „Iskra” w Długiem  i Regio-
nalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” w Nowosiel-
cach. Zespoły zaprezentowały melodie ludowe w tym
pieśni i tańce regionu rzeszowskiego, krośnieńskiego, ha-
czowskiego  i sanockiego. Na scenie zaprezentował się
również Zespół „Bieszczadersi”. Nie zabrakło również
występów solo w wykonaniu Karoliny Kaczmarskiej
i Klaudii Graboń oraz Akademii Talentów z Krosna, pre-
zentującej taniec współczesny. Podczas wydarzenia
można było obejrzeć wystawę bukietów i wieńców żniw-
nych, wystawę prac plastycznych wykonanych w ramach
konkursu „Ziołowy Ogródek” oraz wystawę prac Kor-
nelii Gerlach. Dokonano również podsumowania kon-
kursu plastycznego „Ziołowy Ogródek” i wręczono na-
grody dla zwycięzców.

Podczas uroczystości funkcjonował punkt medycz-
ny z możliwością zaszczepienia przeciw COVID-19,
punkt spisu powszechnego, stoiska promocyjne przy-
gotowane między innymi przez: Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, GAZSYSTEM, Oleje Sanockie. Nie zabra-
kło również punktów gastronomicznych i atrakcji dla
najmłodszych. W wydarzeniu uczestniczyło ok 700 osób.
W organizację wydarzenia włączyła się lokalna społecz-
ność: Sołtys wraz z Radą Sołecką, Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Długiem, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Długiem, OSP w Długiem, LKS w Długiem Pani
Bożena Kuzian i ks. Proboszcz Robert Wyczawski.

W ramach projektu realizowane jest również działanie
„Ziołowy parapet” - hodowla ziół sadzenie i pielę-
gnacja – woreczki zapachowe z lawendą. Spotkania
dla dzieci odbywały w Sali Domu Kultury w Długiem. Za-
angażowane w projekt dzieci pod okiem seniorów posa-
dziły w skrzynkach rośliny, monitorowały ich wzrost, dbały
o nie i podlewały. Kolejnym etapem jest ich suszenie, przy-
gotowanie mini woreczków zapachowych. 3 spotkania
po 3 godziny. Łącznie 9 godzin spotkań.

Przed nami jeszcze Warsztaty „Zioła dla zdrowia
i urody” które odbędą się w listopadzie br. Na warsz-
tatach przedstawione zostaną różne gatunki ziół z któ-
rych można stworzyć aromatyczne mieszanki ziołowe dla
zdrowia i urody. Podczas warsztatów uczestnicy poznają
dziko rosnące zioła, które można wykorzystywać do
domowego wytwarzania kosmetyków. Wszyscy uczest-
nicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdza-
jące uczestnictwo w warsztatach. W sześciogodzinnych
warsztatach uczestniczyć będzie 15 osób.

Koordynator projektu: Beata Nawalaniec
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Suma ta na przeciętnym człowieku robi niesamowite
wrażenie, jednak w świece wysoce zaawansowanych
systemów pożarniczych i motoryzacyjnych jest stosun-
kowo niewielka. Mnogość prac w strażnicy, liczne za-
dania zlecone związane z Covid19 a także kolejne za-
dysponowania do akcji sprawiały, iż kolektyw strażacki
spotykał się bardzo często. Podczas tych spotkań sze-
roko poruszaliśmy temat „nowego” samochodu dla na-
szej jednostki. Pojawiły się różne koncepcje, pomysły,
wizje. Zdania jak zawsze były podzielone. Kwota którą
teoretycznie dysponowaliśmy, była o wiele za mała, aby
nawet marzyć o fabrycznie nowym samochodzie. Za-
częliśmy oglądać auta używane, sprowadzone z zagra-
nicy, karosowane w Polsce na używanych bądź regene-
rowanych podwoziach. Podczas jednej z gorących dys-
kusji Pan Prezes Paweł Trelewicz przytoczył zdanie ja-
kie  padło z ust Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Janusza Koniecznego „Zarszyn zasługuje na nowy sa-
mochód”. Oczywiście każdy z nas w głębi serca o tym
marzył, jednak każdy również zdawał sobie sprawę jaka
jest różnica pomiędzy kwotą jaką dysponujemy, a ceną
nowego auta. Powiem tak – niebagatelna – około plus
minus …. pół miliona! Ze wskazaniem na plus. Z drugiej
strony zdawaliśmy sobie sprawę, że taka okazja nie po-
wtórzy się przez najbliższe kilkanaście a może nawet
i kilkadziesiąt lat. Zarząd postanowił działać. „Jak nie
teraz to kiedy?  jak nie my to kto?” wybrzmiał (świado-
mie lub nie) cytat z polskiej piosenki. Wszystkie ręce na
pokład. I działamy! W tym momencie trzeba się zatrzy-
mać i skłonić głowę w kierunku Prezesa Pawła Trelewi-
cza oraz Naczelnika Krzysztofa Szurleja. Panowie za-
częli pukać do wszystkich możliwych drzwi za którymi
„ktoś, coś” mógł w tej sprawie pomóc. A zaczęli do tych,
które były zawsze dla nas otwarte - od drzwi poprzed-
niego wójta Pana Andrzeja Betleja. Wieloletni „dobry
duch” naszej jednostki powoli otwierał kolejne…

Kończyły się prace przy remoncie klatki schodowej.
Wyczyszczona i pomalowana barierka świeciła nowo-
ścią. Ściany idealnie pokryła gładź gipsowa, która zo-
stała przyozdobiona ułożonymi chronologicznie zdjęcia-
mi w antyramach, przedstawiającymi historię naszej jed-

ROK 2021 ZAPAMIĘTAMY NA ZAWSZE!
2020 rok kończyliśmy pełni nadziei. Nadziei, że pandemia jaka nie miała miejsca od co najmniej stu lat

wreszcie się skończy, że będziemy mogli normalnie pracować, uczyć się, spotykać z przyjaciółmi, że wyjazdy
na akcje ratowniczo – gaśnicze nie będą musiały być prowadzone w reżimie sanitarnym. Wyczekiwaliśmy
podania terminu zawodów sportowo – pożarniczych, będąc pewni, iż znów nasza drużyna stanie na
najwyższym stopniu podium. W tym niezwykłym czasie dotarła do nas długo oczekiwana wiadomość. Rada
Gminy Zarszyn przychyliła się do wniosku Pani Wójt Magdaleny Gajewskiej i zabezpieczyła w budżecie
na rok 2021 kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na samochód dla OSP Zarszyn. Był to już drugi z rzędu
rok, w którym Urząd Gminy przeznaczył tak znaczące środki na samochód dla OSP. W zeszłym roku
identyczna kwota powędrowała do zaprzyjaźnionej jednostki z OSP Jaćmierz, która obecnie szczyci się
nowym samochodem bojowym maki Kamaz.

nostki. W kuchni na nowych panelach stanęły nowe
meble, a w korytarzu zawisła gablota ze zdjęciami z na-
szych akcji. Kiedy podziwialiśmy efekty naszej pracy,
dotarła wspaniała wiadomość. Mamy to! Mamy dofi-
nansowanie do nowego samochodu! Kilka instytucji za-
akceptowało nasz wniosek i zgodziło się partycypować
w kosztach! Zaskoczenie było tym większe, iż do tej
pory żadnej jednostce z naszego powiatu, nie będącej
w systemie KSRG nie udało się to! My byliśmy pierwsi
i jak do tej pory jedyni!  Jednak nie był to koniec długiej
drogi, a właściwie dopiero jej początek. Każdy wóz
bojowy straży pożarnej jest produkowany właściwie pod
zamówienie odpowiadające potrzebom konkretnej jed-
nostki. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, iż
wśród nowych samochodów strażackich nie ma dwóch
identycznych.  Rozpoczęły się konsultacje. Czego chce-
my? Co potrzebujemy? Jaki wóz sprawdzi się najlepiej
w naszym terenie. Uzgodnienia trwały kilka tygodni.
Oczywiście cały zakup miał odbyć się w formie przetar-
gu, który ogłosiliśmy, uwzględniając dokładną charak-
terystykę, jaką powinien cechować się nasz pojazd. Jak
każdy długo wyczekiwany członek rodziny, tak i wóz
strażacki powinien mieć imię. W tym celu ogłosiliśmy
wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Zarszynie kon-
kurs na nazwę nowego wozu. Forma pracy była dowol-
na. Nas szczególnie ujęła, zaproponowana przez Nikolę
z klasy II nazwa „KASZKIECIK”. Mam nadzieję, że
nie muszę wyjaśniać dlaczego… A teraz skupmy się na
tym, co finalnie zagościło w naszym garażu.

A jest to:
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL

280 4x4 GBA 3/16
Podwozie: Volvo typ FL 4X4
Typ: średni
Zabudowa: metalowo-kompozytowa“Moc: 210 kW

(285 KM)
Napęd: 4 x 4 resory, blokada mechanizmów różnicowych
DMC: 16 ton
Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejsc 1+1+4
Zabudowa ratowniczo-gaśnicza:
– konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna, alumi-
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nium, materiały kompozytowe – układ schowków: 7
(3+3+1)

– żaluzje aluminiowe z zamknięciem rurowym BARlock
– oświetlenie zewn./wewn. wykonane w technologii

LED
Wymiary pojazdu:
– długość: 8160 mm
– szerokość: 2510 mm
– wysokość: 3350 mm
Zbiorniki środków gaśniczych:
– zbiornik wody o pojemności 3000 l (kompozytowy)
– zbiornik środka o pojemności 300 l (kompozytowy)
– automatyczny zawór napełniania hydrantowego
Układ wodno-pianowy:
– autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40
– wydajność 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar
– wydajność 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar“– do-

zownik środka pianotwórczego (3% i 6%)
– szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł.

60 m z prądownicą wysokociśnieniową – przedmuch
linii sprężonym powietrzem

– działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
– układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia
– zraszacze przednie i boczne
– generator sygnałów dźwiękowych BOS 200
– maszt oświetleniowy z najaśnicami LED
– sprzęt łączności radiowej radiostacja przewoźna +

radiostacja nasobna 4szt. Motorola
– niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy
– klimatyzacja kabiny
– fala świetlna
– kamera cofania
– wyciągarka elektryczna 8 ton w obudowie kom-

pozytowej
- komplet węży tłocznych W 75, W 52
- drabina 3 el.
Samochód posiada Świadectwo Dopuszczenia

CNBOP
W resztę sprzętu musimy doposażyć się sami. W tym

celu zorganizowaliśmy zbiórkę dobrowolnych datków
wśród naszych mieszkańców. Odbyła się ona 12 wrze-
śnia 2021 r. i okazała się wielkim sukcesem. Za to z całe-
go serca naszym wspaniałym Mieszkańcom dziękujemy.
Pieniądze te wraz z pieniędzmi, które pozyskaliśmy z in-
nych źródeł, pozwolą nam już wkrótce doposażyć nasz
nowy samochód w takie niezbędne elementy jak:

- Przecinarka do betonu STHIL TS 420 moc 4,4
KM D350

- Wentylator oddymiający MW22
- Pachołki drogowe h50
- Środek gaśniczy pianotwórczy Roteor M 3% 50kg
- Prądownica pianowa PP-2 typ S2 z zaworem
- Spodniobuty strażackie MAX S5 FLUO
- Motopompa pływająca Niagara 2
- Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 (B/CBC)
- Parawan ochronny

W przyszłości planujemy również zakup innych, nie-
zbędnych w dzisiejszych realiach rzeczy tj. aparatów
powietrznych, urządzeń oświetlających pole pracy śmi-
głowców oraz niezwykle potrzebny na chwilę obecną,
nowoczesny system hydrauliczny umożliwiający wyci-
nanie ofiar wypadków zakleszczonych we wrakach po-
jazdów. W naszej okolicy, gdzie przebiega bardzo ru-
chliwa droga krajowa E 28 i gdzie w najbliższych latach
planowana jest budowa nowej trasy klasy GP, jest to
szczególnie ważne i z dużą dozą prawdopodobieństwa
można założyć, iż ten sprzęt będzie w przyszłości jed-
nym z najczęściej używanych. Jestem przekonany, iż
w ciągu najbliższych lat, dzięki zaangażowaniu zarządu
oraz współpracy z ludźmi dobrej woli, wierzących w po-
tencjał naszej jednostki, którzy tak wiele pomogli pod-
czas procesu pozyskania nowego samochodu, nasza or-
ganizacja stanie się najprężniej działającą jednostką OSP
w tej okolicy. Są to dla nas bardzo dobre informacje ale
jeszcze lepsze dla obywateli Zarszyna. Ten sprzęt przez
najbliższe wiele lat będzie niezawodnie służył podczas
niesienia pomocy naszym Mieszkańcom. Wszystkie na-
sze siły i środki, całe wyposażenie, cała nasza wiedza
i doświadczenie jest po to, byście czuli się bezpiecznie.
Jesteśmy po to, aby Wam służyć pomocą. Potwierdzają
to zresztą tegoroczne statystyki.

Do końca roku jeszcze daleko, a my uczestniczyli-
śmy w różnych akcjach już blisko 25 razy. Oczywiście
życzylibyśmy sobie zapewne wszyscy, aby nowy samo-
chód wraz z wyposażeniem pięknie prezentował się na
naszym podjeździe podczas różnych uroczystości i jako
tło do zdjęć, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna, nie-
przewidywalna, zaskakująca. Ale wtedy jesteśmy my –
druhny i druhowie z OSP Zarszyn.

                                          Mateusz M. Gajewski

Powitanie w jednostce samochodu Volvo FL 280 –
„Kaszkiecika”, 27.07.2021 r. (fot. ze zb. OSP Zarszyn)
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W XIX w, w wyniku pogarszających się stosunków
politycznych, braku pracy i panującej nędzy, zaczęło
nasilać się zjawisko masowej emigracji wśród naszych
rodaków. Najważniejszym argumentem skłaniającym do
podróży w nieznane było marzenie o własnym kawałku
ziemi, który łatwiej było nabyć w Ameryce, niż we wła-
snej Ojczyźnie. W Polsce nie stać było chłopa na zakup
ziemi, chyba, że za zarobione i przysłane do rodziny do-
lary. Większość, z powodu braku środków, zapożycza-
ło się na długie lata, opuszczało rodzinę, kraj i wyruszali
w daleką, nieznaną, zamorską podróż. Mieli ze sobą
polski język, obyczaje, wierzenia religijne i miłość do
Ojczyzny. Przybywający za ocean emigranci niejedno-
krotnie spotykali się z obcym i wrogim środowiskiem.
Polacy bez znajomości obcego języka doświadczali licz-
nych przeciwności i upokorzeń. Najwięcej krzywd do-
znawali od Irlandczyków. Episkopat amerykański także
nastawiony był wrogo wobec Polaków. Na 120 istnie-
jących diecezji, w 108 władza znajdowała się w rękach
biskupów irlandzkich i niemieckich. Nagminnie, w wie-
loetnicznych parafiach, dochodziło do nieporozumień na
tle narodowościowym i majątkowym. Należy tutaj pod-
kreślić, że Polacy zatrudniani byli do najcięższych i naj-
mniej płatnych prac. Polscy emigranci zaczęli organizo-
wać niezależne parafie oraz walczyć o swojego polskie-
go biskupa, który broniłby ich i reprezentował interesy
w zdominowanym przez Irlandczyków i Niemców, Epi-
skopacie Amerykańskim. Walka o poprawę bytu nasi-
lała się i wtedy z pomocą polskim emigrantom przyszedł
młody ksiądz, Polak - Franciszek Hodur. Pod jego przy-
wództwem doszło do utworzenia w 1897 r. Polsko Na-
rodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjedno-
czonych.

Należy podkreślić, że  sytuacja ekonomiczno–spo-
łeczna w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918
r. była szczególnie skomplikowana. W regionie sanoc-
kim panował ogromny głód. Pola zostały nieobsiane,
 a ludność zaczęła emigrację zarobkową. Różnego ro-
dzaju choroby zakaźne dziesiątkowały ludność. Nic więc
dziwnego, że małorolni chłopi z Jaćmierza, Posady Jać-
mierskiej i Bażanówki szukali poparcia wśród powsta-
jących stronnictw politycznych, które podejmowały dzia-
łania przeprowadzenia reformy rolnej. Widzieli oni rów-
nież pomoc i nadzieję w swoim księdzu, wikarym Mi-
chale Grzysiu, który został wybrany do Komisji Ziem-
skiej w Sanoku. Jej zadaniem było rozparcelowanie źle
gospodarowanych folwarków w powiecie sanockim. Za

WIEK KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO W BAŻANÓWCE

Kościół Polskokatolicki w Bażanówce swój początek ma w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
gdzie za chlebem od XVII w. przybywali emigranci z całego świata.

takie ks. M. Grzyś uważał majątki ziemskie m.in.
w Nowosielcach, Besku oraz Chmurówki (znajdujące
się w Posadzie Jaćmierskiej). Od samego początku
ks. Grzyś dał się poznać jako społecznik zaangażowany
w sprawy biednych mieszkańców parafii. Był członkiem
zarządu miejscowej mleczarni i kasy pożyczkowej, pro-
wadził kółko teatralne. Taka postawa zjednała mu wielką
sympatię i przyjaźń u mieszkańców parafii jaćmierskiej.
5 grudnia 1920 r. w nagłych okolicznościach zmarł
w Jaćmierzu proboszcz ks. Roman Olkiszewski. Admi-
nistratorem parafii, według zwyczaju, został wikariusz -
ks. M. Grzyś. Funkcję tę miał pełnić aż do podjęcia de-
cyzji przez Kurię Biskupią, co do dalszego zarządu pa-
rafią. Umiłowany przez wiernych wikariusz był ich jedy-
nym kandydatem na proboszcza, a i ks. M. Grzyś czu-
jąc dużą więź z parafianami, chciał objąć tę funkcję.
Decyzja ówczesnego bp. J.S. Pelczara była jednak od-
mienna od oczekiwań parafian. Ordynariusz - pod wpły-
wem dziedzica Grotowskiego - podjął decyzję o prze-
niesieniu kapłana na inną parafię. Ks. Michał Grzyś -
społecznik, obrońca miejscowych chłopów - wraz
z parafianami zdecydował, że nie wypełni nakazu bisku-
pa i pozostanie w Jaćmierzu (zgodnie z wolą mieszkań-
ców). Na nic stały się ponawiane prośby u biskupa Pel-
czara o pozostawienie księdza w Jaćmierzu. W styczniu
1921 r. nałożono na „krnąbrnego” duchownego suspensę
a divinis, w wyniku której został zawieszony we wszel-
kich czynnościach kapłańskich. Jednak zbuntowani pa-
rafianie tłumnie uczestniczyli w mszach świętych, nie ba-
cząc na zakaz biskupa. Konflikt przybierał na sile. Swo-
je działania podjęły również władze świeckie. Do Jać-
mierza przeciwko „buntownikom” zostały wysłane od-
działy policji, zebrane z posterunków w Sanoku,
Zarszynie, Rymanowie i Jaćmierzu. 4 marca 1921 r. do-
szło do bezpośredniego starcia pomiędzy policją a miesz-
kańcami miasteczka i sąsiednich wiosek. W wyniku walk
szereg osób z obydwu stron zostało dotkliwie poturbo-
wanych. Mimo tych dramatycznych wypadków ks.
M. Grzyś nadal pozostawał w Jaćmierzu, gdzie sprawo-
wał wszystkie obowiązki proboszcza, za co został eks-
komunikowany. 22 października 1921 r. o godzinie
4 nad ranem do Jaćmierza wkroczyła kompania 2 pułku
Strzelców Podhalańskich z bronią oraz starosta sanocki
w towarzystwie 50 policjantów. Siły te pojmały zbuntowa-
nego ks. M. Grzysia i przetransportowały do Zarszyna, gdzie
wraz z eskortą został umieszczony w pociągu jadącym
do Sanoka. Tam został aresztowany. Szanse powrotu
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uwięzionego ks. M. Grzysia do jaćmierskiej parafii ma-
lały coraz bardziej, dlatego myśl o utworzeniu parafii na-
rodowej z siedzibą w Bażanówce była coraz głębsza.

W tym czasie, w czerwcu 1921 r, przybył z Krako-
wa do Bażanówki ks. dr Ptaszek i założył Komitet Ko-
ścioła Narodowego, w skład którego weszli: Maciej
Bury, Błażej Bury, Maciej Żebracki, Paweł Niemiec,
Wincenty Malik, Józefa Żyłka, Krystyna Burda.
Wierni nowo powstałego Kościoła modlili się w domach
prywatnych lub w sali Kółka Rolniczego. Trwały prze-
śladowania, represje, a nieposłusznych zamykano do wię-
zienia i nakładano kary pieniężne. W roku 1925, przy
dużym sprzeciwie władz administracyjnych, w ciągu sze-
ściu tygodni wybudowano i wyposażono kościół.

W tym roku Parafia Polskokatolicka w Bażanówce
obchodziła 100-lecie swojego powstania. Jubileuszowe
obchody odbyły się 7 sierpnia br., a rozpoczęły się mszą
św. przy udziale licznie przybyłych duchownych z regio-
nu i z Polski. Dopisali również miejscowi   parafianie,
a także wierni z Sanoka, Jaćmierza i zaproszeni goście.
Swoją obecnością zaszczycił  jubileusz wikary Parafii
Rzymskokatolickiej w Jaćmierzu - ks. Leszek Gocek.
Sejmik Województwa Podkarpackiego reprezentował
dr Dariusz Sobieraj, zaś Radę Gminy w Zarszynie: Sta-
nisław Burczyk, Waldemar Mazur i Ludwik Wójcik. Była
z nami również pani wójt gminy Zarszyn Magdalena
Gajewska i dyrektor GOK Beata Nawalaniec. Z ramie-
nia LGD „Dorzecze Wisłoka” przybyła prezes Bogumiła
Bętkowska, a Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Baża-
nowsko–Jaćmierskiej reprezentowała prezes Maria
Konieczna. W jubileuszowych obchodach wzięli udział
przedstawiciele miejscowych organizacji: przewodniczą-
ca KGW-  Eugenia Malik z licznym gronem członkiń,
prezes LKS „Orzeł”- Lesław Ćwiąkała z Zarządem,
prezes OSP - Robert Konieczny z Zarządem oraz sołtys
wsi - Wacław Wójcik z Radą Sołecką. O oprawę mu-
zyczną organizatorzy poprosili orkiestrę dętą „Avanti”
i zespół wokalno-muzyczny „Iskra”, który działa przy
OSP w Długiem. W drugiej części, na czele z orkiestrą
„Avanti”, uczestnicy uroczystości udali się na agappę do
Domu Ludowego. W połowie drogi, między Kościołem
polskokatolickim a Domem Ludowym, usytuowany jest
filialny Kościół rzymskokatolicki. W tym dniu jego drzwi
zostały otworzone, a liczna delegacja wiernych Kościo-
ła polskokatolickiego z duchownymi udała się tam na
krótką modlitwę. Na ołtarzu złożono symboliczny bu-
kiet z kwiatów. W miłym nastroju, przy pięknym wystę-
pie orkiestry „Avanti” i zespołu „Iskra” trwało święto-
wanie do późnego wieczora.

Warto wspomnieć również, że 1 sierpnia oddano
cześć wszystkim spoczywającym na miejscowym cmen-
tarzu, a przede wszystkim założycielom i działaczom

Kościoła polskokatolickiego. Parafianie wraz z ks.
proboszczem Andrzejem Pastuszkiem bardzo skrupu-
latnie przygotowali się do roku jubileuszowego. Z tej
okazji postanowiono na cmentarzu wybudować kaplicz-
kę „Przystanek Ekumeniczny” i umieścić tablicę infor-
macyjną z historią naszej nekropolii. Groby zasłużonych
działaczy przystrojono biało-czerwonymi chorągiewka-
mi i symbolicznymi zniczami, a licznie zgromadzeni wier-
ni wraz z duchownymi odmówili modlitwy.

Przygotowania do Jubileuszu parafianie z Bażanówki
rozpoczęli dużo wcześniej. Z domowych archiwów zgro-
madzono wiele zdjęć i innych pamiątek, dzięki czemu
powstała książka „Zrozumieć miniony czas” i broszura
„Kalendarium z życia Kościoła Polskokatolickiego”. Na
cmentarzu i przed kościołem postawiono tablicę infor-
macyjną z opracowaną historią kościoła i cmentarza.
Wykonano remont w kościele, odnowiono stuletnie fe-
retrony, zakupiono nową drogę krzyżową. Parafianie
i sympatycy kościoła, z dużym oddaniem realizowali za-
mierzone cele poprzez liczny udział w pracach oraz skła-
daniu ofiar pieniężnych. Dużą pomocą w realizacji wy-
konanych przedsięwzięć były także dotacje w ramach
grantów udzielanych przez Lokalną Grupę Działania
„Dorzecze Wisłoka” oraz pomoc Gminnego Ośrodka
Kultury w Zarszynie, który udzielił nam wsparcia przy
organizacji Jubileuszu i wydaniu publikacji. Obchody
jubileuszowe 100-lecia parafii w Bażanówce to wyjąt-
kowe wydarzenie dla miejscowej ludności, jak również
okolic. Z jego przebiegu można wyciągnąć wiele cen-
nych znaków i wskazówek, a przede wszystkim pod-
powiedzi jak pięknie można żyć w różnorodności.

Komitet Organizacyjny na czele z ks. Andrzejem
Pastuszkiem składa Wszystkim gościom, wiernym i sym-
patykom serdeczne podziękowania za udział i pomoc
w organizacji obchodów 100–lecia powstania naszej pa-
rafii.

Grażyna Borek
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Po wojnie przez dziesięciolecia wisiał on na ścianie w
jego domu, przymocowany do obszytej biało-czerwonym
płótnem deseczki. Po śmierci Józefa Rysza
i jego żony opiekę nad orzełkiem przejęła Zofia Dracz,
siostra Kazimiery Rysz, żony Józefa. Była to dla niej
szczególnie cenna pamiątka rodzinna. Pani Zofia
postanowiła ją jednak przekazać do Muzeum
Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, by mogli ją
podziwiać także inni. Lesław Wilk, założyciel i organizator
placówki  zadbał, by orzełek odzyskał dawny blask. Po
renowacji i ściągnięciu warstwy farby, którą był pokryty,
metalowy orzełek ma wyraźnie zaznaczone pióra na
rozpostartych skrzydłach, blasku nabrała też
ukoronowana głowa, szpony i ogon. Został umieszczony
w gablocie na honorowym miejscu obok pamiątek po
Marszałku Piłsudskim. Połączenie tych eksponatów nie
jest przypadkowe, ponieważ jak ustalił Pan Wilk,
pamiątka rodzinna Pani Dracz nawiązuje do orła
hallerowskiego, który też miał taki wydłużony kształt.
Pochodzi z początku polskiej państwowości po
rozbiorach, czyli ok 1918 r. Niestety nie udało się ustalić,
która jednostka wojska polskiego przechodziła wtedy
przez Zarszyn, czyli kto był pierwotnym właścicielem
orzełka. Mało prawdopodobne, żeby pochodził on

ORZEŁEK TRAFIŁ DO MUZEUM
     Czy pamiętacie Państwo historię orzełka ze sztandaru, który od 1939 r. przechowywał w domu Józef
Rysz z Posady Zarszyńskiej? Miał go otrzymać od żołnierza polskiego oddziału, który wycofywał się we
wrześniu 1939 r. przed naporem armii niemieckiej. Józef Rysz obiecał, że orzełka schowa, by nie wpadł
w niemieckie ręce i słowa dotrzymał.

z drzewca sztandaru, tak jak opowiadał Józef Rysz. Być
może zdobił pudło do przechowywania sztandaru,
a może pochodził z pokoju dowódcy oddziału? Kolejna
ciekawa i tajemnicza historia, która czeka na
wyjaśnienie.

Lesław Wilk zaprosił Zosię Dracz do odwiedzenia
Muzeum Pól Bitewnych, by przekonać ją, że orzełek,
który był tak bliski sercu zarszynianki, znalazł godne
miejsce. Podczas zwiedzania muzeum Pan Lesław
i Bogdan Marszał niezwykle ciekawie opowiadali
o zbiorach i okolicznościach, w jakich znalazły się one
w Krośnie. Pani Dracz była zachwycona kolekcją
i pasjonującymi opowieściami. Podkreślała, że jest
dumna, że jej orzełek znalazł się w towarzystwie
eksponatów, o jakich marzą inne muzea. A potem
odwiedziła jeszcze dom Bogdana Marszała, pasjonata
historii, kolekcjonera militariów i pamiątek z przeszłości.
I znów była okazja do wspomnień i opowieści
o przeszłości Zarszyna i okolic.

Zdecydowanie warto wybrać się do Muzeum
w Krośnie i posłuchać o naszej przeszłości lub
zorganizować spotkanie z Bogdanem Marszałem,
którego najmniejszy choćby eksponat ma fascynującą
historię.

L.Z.

 Zofia Dracz i Lesław Wilk
w Podkarpackim Muzeum Pól
Bitewnych w Krośnie (fot. L.Z.)

Orzełek po renowacji
(fot. L.Z.)

Bogdan Marszał
na tle swoich zbiorów

(fot. L.Z.)
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Jego kapłańska droga rozpoczęła się w 1971 roku,
po ukończeniu edukacji w Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Bo-
lesława Taborskiego /przeworskiego rodaka/ przyjął
05.06.1971 roku w parafii Zarzecze k. Jarosławia. Mszę
Prymicyjną odprawił w Przeworskiej Farze 12 czerwca
1971 roku, a potem pełnił funkcję wikariusza w  Bli-
znem k. Brzozowa (1971 – 1973), Kańczudze (1973 –
1975), Leżajsku (1975 – 1978), rzeszowskiej Farze
(1978 – 1980) i Zarszynie od roku 1980.

50. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KS. ANTONIEGO OBŁOZY

Przez ostatnich 37 lat Ksiądz Proboszcz Antoni Obłoza był obecny w wielu ważnych momentach nasze-
go życia. Udzielał sakramentów, codziennie towarzyszył w modlitwie, był z nami w  chwilach radości, szczęścia
i smutku. Najważniejsze jednak, że był jednym z  nas. Spotykaliśmy się nie tylko w zarszyńskiej świątyni,
ale i podczas obchodów świąt państwowych, środowiskowych, pielgrzymek i wycieczek. Drzwi plebanii
stały otworem dla każdego.

Minęło zaledwie kilka miesięcy posługi duszpaster-
skiej księdza Antoniego Obłozy jako wikariusza, kiedy
zmarł zarszyński proboszcz Franciszek Szajna. Wtedy
delegacja parafian z  Zarszyna zwróciła się do bp. Igna-
cego Tokarczuka z prośbą, by nowym proboszczem
został młody wikariusz, ks. Antoni Obłoza. Decyzja była
pozytywna i 18 listopada 1980 r. ksiądz Obłoza został
mianowany samodzielnym duszpasterzem w Zarszynie.
Funkcję proboszcza w  Parafii Zarszyn sprawował przez
37 lat. Kiedy przeszedł na emeryturę, podziękowanie
podczas Mszy św. 22 sierpnia 2017 r. złożył Mu dzie-
kan Dekanatu Jaćmierskiego ks. Józef Niżnik i w imie-
niu ks. bp. Adama Szala przekazał urząd proboszcza
następcy - ks. Zdzisławowi Babiarzowi. Wcześniej,
15 sierpnia 2017 r. parafianie, władze samorządowe, na-
uczyciele, ministranci, młodzież, serdecznie pożegnały
swego długoletniego proboszcza.

Zbigniew Dec tak dziękował w imieniu lokalne-
go samorządu:

W imieniu Samorządu Gminy Zarszyn i wszystkich
pracowników Urzędu Gminy Zarszyn pragniemy po-
dziękować Księdzu za wieloletnią zarówno modli-
tewną, jak i wychodzącą poza sferę życia religijnego
pomoc w realizacji naszych działań na rzecz społecz-
ności gminy.

Szczególnie gorące „Bóg zapłać” składamy za
okres ostatnich 19 lat naszej nadzwyczaj dobrej
współpracy. (…) Jesteśmy wdzięczni Drogiemu Księ-
dzu za to, że zawsze mogliśmy korzystać z  Jego po-
sługi kapłańskiej, bardzo często wykraczającej poza
zarszyńską Parafię (…). To właśnie Ksiądz Proboszcz
sprawował okolicznościowe uroczyste Msze Święte
w intencji mieszkańców gminy, prowadził nas modli-
tewnie podczas uroczystości o charakterze patriotycz-
nym, czy też podczas wielu imprez i spotkań krzewią-
cych wśród naszego społeczeństwa kulturę i ochronę

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz  przez to,  kim  jest; 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                Św. Jan Paweł II
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dziedzictwa narodowego. Dzięki obecności Księdza
organizowane uroczystości o zasięgu gminnym, po-
nadlokalnym, a także o charakterze międzynarodo-
wym mogły odbywać się z poszanowaniem naszych
chrześcijańskich i narodowych tradycji.

/Podziękowanie Wójta Gminy Zarszyn z okazji
przejścia Księdza Antoniego Obłozy na emeryturę.
Zarszyn, 15.08.2017 r. Podpisani: Wójt Gminy
Zarszyn dr inż. Andrzej Betlej, Zastępca Wójta mgr
Zbigniew Dec, Przewodniczący Rady Gminy mgr
Janusz Konieczny/

Parafianie podziękowali wierszem:
(…) Dziś modły do Boga za Tobą zanosim
Niech Twa praca kapłańska owoce przynosi,
By Słowo Boże rzucone przez Ciebie
Wyrosło bujne na naszych serc glebie,
A święty Twój Patron, czcigodny Antoni
W pracy Ci pomaga i od złego chroni.
Niech Cię Bóg obdarza wszelkimi darami,
A Matka Najświętsza swoimi łaskami!
A teraz, gdy doczekałeś się emerytury
I opuściłeś swej plebanii mury
To chcemy nie tylko my tu sami:
Zostań dalej ze swymi parafianami!

/Wiersz Zofii Dracz, powstał
z okazji imienin i przejścia na emeryturę

ks. Obłozy. Wręczony Solenizantowi
przez Radę Parafialną/

Kanoniczne przekazanie parafii następcy odbyło się
22 sierpnia 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 8.00.
Ksiądz dziekan Niżnik odczytał  ks. Antoniemu podzię-
kowanie od biskupa za długoletnią pracę dla parafii Za-
rszyn.

Jubileuszowe uroczystości z okazji 50. rocznicy świę-
ceń ks. Antoniego Obłozy rozpoczęły się 27 czerwca
2021 w rodzinnej parafii w Przeworsku, w Bazylice
Bożego Grobu. Udział w  tej uroczystości wzięła dele-
gacja z Zarszyna, rodzina księdza oraz parafianie z Prze-
worska. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00,
w której udział wzięło również kilkunastu księży, Słowo
Boże wygłosił ks. Prałat Tadeusz Gramatyka, kustosz
Sanktuarium Bożego Grobu. Przejmująco mówił o isto-
cie kapłaństwa i sensie obchodzenia jubileuszy. Podkre-
ślił, że są one potrzebne, żeby patrzeć z wdzięcznością
wstecz, z radością przyjmować teraźniejszość i  z  ufno-
ścią spoglądać w przyszłość.

Po Mszy św. zebrani wysłuchali pięknego kon-
certu scholii, a potem podziękowania zarszyńskich
parafian, w imieniu których głos zabrała Danuta
Dec, była dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Zarszynie:

Czcigodny Księże Antoni,

Jako przedstawiciele grupy parafian z Zarszyna
jesteśmy wdzięczni za zaproszenie na Złoty Jubileusz
Kapłaństwa i zanim przejdziemy do życzeń, proszę
pozwolić na trochę wspomnień…

15 sierpnia 2017 r. na mszy świętej w zarszyńskim
kościele żegnaliśmy odchodzącego na emeryturę Pro-
boszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Zarszynie,
Ks. Kanonika Antoniego Obłozę. Składaliśmy podzię-
kowania za 37 lat posługi kapłańskiej pośród nas
i kierowania naszą parafią. Te lata dowiodły, że jest
ksiądz dobrym kapłanem i dobrym człowiekiem. Czu-
liśmy wsparcie, życzliwość i doświadczaliśmy obec-
ności księdza w ważnych i uroczystych dla nas chwi-
lach - tak rodzinnych, jak i społecznych. Ileż to razy
mogliśmy liczyć na księdza ciepłe słowo w momen-
tach, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Był
ksiądz wspaniałym i  świetnie rozumiejącym dzieci
i młodzież pedagogiem. Ksiądz, jak mało kto, umie
słuchać drugiego człowieka i wszystkich łączyć. (…)

Przechodząc na zasłużoną emeryturę, rozpoczął
ksiądz nowy etap w życiu. Cieszymy się, że ksiądz nie
pozostawił nas jednak, zamieszkał w Zarszynie i na-
dal możemy spotykać się na mszach świętych, a cza-
sem też i prywatnie, chociaż ostatnio przez pande-
mię było to utrudnione. Interesuje się ksiądz życiem
naszej lokalnej społeczności, wspiera nasze działa-
nia środowiskowe. (…)

Wspominamy poprzednie Jubileusze księdza,
w których uczestniczyliśmy. Dzisiaj przeżywamy ko-
lejny: 50-lecie Kapłaństwa. Dlatego też, z okazji tak
wspaniałego, Złotego Jubileuszu składamy Dostojne-
mu Jubilatowi wyrazy głębokiej czci, najlepsze gratu-
lacje i z głębi naszych serc płynące powinszowania.

Niech Duch Święty, który „nieustannie odradza
oblicze ziemi” napełnia Czcigodnego Księdza swoim
światłem i wszelką duchową mocą w dalszej posłu-
dze kapłańskiej, a Maryja, Matka Boża Szkaplerzna
– Patronka zarszyńskiej parafii – wyprasza Księdzu
Jubilatowi potrzebne łaski na każdy dzień życia.
Życzymy Księdzu – Drogi Księże Antoni – dużo zdro-
wia i  radości na długie lata życia (…)

Szczęść Boże

/Podziękowanie  Danuty Dec
podczas uroczystej Mszy Św. w Przeworsku/

Następnie goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad
do restauracji „Leliwa” w  Przeworsku. Każdy z uczest-
ników spotkania otrzymał pamiątkowy album z podzię-
kowaniem za udział w jubileuszu.
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Dalsza część uroczystości jubileuszowych odby-
ła się w Zarszynie 16 lipca 2021 na równie uroczy-
stej, odpustowej Mszy św.

Uczestniczyło w niej ok. trzydziestu księży, Orkie-
stra Dęta „Lutnia”, strażacy, panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich w regionalnych strojach, licznie zgromadzeni pa-
rafianie. Kazanie wygłosił ks. Ludwik Pietrycha, pro-
boszcz ze Wzdowa. Mówił o roli proboszcza dla roz-
woju życia duchowego parafian. Podkreślił, że każdy
kolejny proboszcz jest kontynuatorem tego, co wypra-
cowali jego poprzednicy, jest opiekunem ich spuścizny
i dlatego spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność
za losy parafii i parafian.

Podziękowanie dla ks. Antoniego Obłozy
od bp. Adama Szala
odczytał ks. dziekan Józef Niżnik.

(…) Zarówno w życiu osobistym, we wspomnieniach
ludzi, którym posługiwałeś, podobnie i  w moim, jako
biskupa diecezjalnego, wybrzmiewa dziś hymn uwielbie-
nia „Te deum” oraz – wyśpiewane z Matką Kapłanów –
„Magnifikat”. (…) Z perspektywy upływających lat
i Twojego poświęcenia na rzecz Kościoła w Archidiecezji
Przemyskiej, nie sposób nie dostrzec i nie docenić, Do-
stojny Jubilacie: remontu kościoła, budowy plebanii oraz
troski o inne budynki kościelne.

/Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal,
Przemyśl, 23 czerwca 2021 r./

Życzenia i podziękowania złożyli Mu również
Parafianie i przedstawiciele Samorządu.

Czcigodny Księże Antoni
Pół wieku minęło, odkąd z łaski Boga
Usłała się przed Tobą święta, piękna droga.
Jakże były po niej mozolne, jakże trudne kroki,
Ale cel był wspaniały, podniosły, wysoki.
Czegoż w dniu dzisiejszym Tobie życzyć można?
Niechaj nam jak najdłużej trwa praca Twoja zbożna,
Niechaj ją Bóg otacza najświętszą opieką
długie lata – co najmniej następne pół wieku.
Dlatego też my, Twoi parafianie
Z okazji 50. rocznicy Twoich święceń kapłańskich
Życzymy Ci
Obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego

posługiwania.
Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą,
A Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski,
Otaczając płaszczem swej opieki.

Czcigodny Księże Jubilacie!

W tym uroczystym dniu Jubileuszu 50-lecia  kapłań-
skiej posługi w imieniu Rad Sołeckich Zarszyna i Posa-
dy Zarszyńskiej na czele z sołtysami obu miejscowości,
całej społeczności lokalnej oraz byłej Rady Parafialnej,
współpracującej z Księdzem przez 20 lat, składam ser-
deczne podziękowania za wszystkie lata owocnej pra-
cy, za życzliwość i duchowe wsparcie. Jesteśmy wdzięczni
za wszystko, czego dzięki Księdza obecności pośród nas
doświadczyliśmy.  Dziękujemy za spokojny, wyważony
głos w wielu sprawach, za pogodę ducha, za to, że ni-
gdy nie odgradzał się Ksiądz od wiernych, ale zawsze
starał się zrozumieć każdego człowieka.  Doceniamy
skromność, życzliwość i szacunek  Księdza do ludzi i ich
wolnej woli. Dzięki Księdzu zawsze mieliśmy poczucie,
że Bóg nikogo nie osądza, nie dyskwalifikuje i nie wy-
klucza, ale dla każdego ma otwarte ramiona.

 W swej wieloletniej  pracy hołdował Ksiądz zasa-
dzie, że tylko zaufanie i zgoda ludzi jednoczy. Księdza
otwartość, gotowość do dialogu, uważne wsłuchiwanie
się  w nasze propozycje sprawiały, że mieliśmy poczucie
współdecydowania, a co za tym idzie współodpowie-
dzialności za nasze parafialne sprawy. To właśnie dzię-
ki temu wysiłkiem wszystkich Parafian udało się zreali-
zować szereg  ważnych dla całej naszej wspólnoty za-
dań:

- wybudowanie  nowej plebanii
- położenie kostki brukowej wokół Kościoła
- remont punktu parafialnego
- ogrodzenie cmentarza parafialnego
 - wybudowanie kaplicy cmentarnej z pozyskanych

wyłącznie od mieszkańców środków finansowych oraz
odwodnienie tego obiektu i wykonanie parkingu

 - remont kaplicy Rodziny Ostaszewskich oraz renowa-
cja grobowców zmarłych i  spoczywających na naszym
cmentarzu księży i innych zasłużonych dla Zarszyna

- pozyskiwanie środków finansowych z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego

 - kompleksowe prace przygotowawcze do remon-
tu naszej świątyni, czyli m.in. wykonanie inwentary-
zacji architektonicznej kościoła oraz ekspertyz o sta-
nie technicznym konstrukcji budowlanych kościoła,
sporządzenie projektu budowlanego, opracowanie
programów konserwatorskich, wykonanie hydroizo-
lacji strefy cokołowej i instalacji odgromowej, prace
konserwatorskie przy części witraży i wykonanie no-
wych przeszkleń, oczyszczenie wątku ceglanego oraz
usunięcie zasolonych tynków na zewnątrz kościoła,
opracowanie opinii dendrologicznej i programu prac
przy zieleni wysokiej, remont dachu nad dwiema za-
chrystiami i w końcu: opracowanie wniosku,



22   G³os Zarszyna

- przystąpienie do konkursu i uzyskanie dotacji
z RPO w wysokości prawie 3 mln zł. To właśnie te
ostatnie pozyskane w czasie Księdza posługi duszpa-
sterskiej środki finansowe sprawiły, że odprawiamy
dzisiejszy odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
i Jubileusz 50-lecia kapłaństwa w pięknie odrestau-
rowanej świątyni.

Za to wszystko pragniemy złożyć Księdzu w dniu
Jubileuszu serdeczne podziękowania. Życzymy Księ-
dzu Jubilatowi długiego życia w zdrowiu, pomyślno-
ści, nieustającej pogody ducha i wielu łask Bożych.
Niech Bóg zawsze wspiera Księdza Jubilata, a patro-
ni zarszyńskiej parafii, Matka Boża Szkaplerzna i św.
Marcin, otaczają  swą przemożną opieką.

Szczęść Boże!

/wystąpienie Janusza Koniecznego, Przewodni-
czącego Rady Gminy w Zarszynie na uroczystości

Jubileuszu posługi kapłańskiej Ks. Antoniego
Obłozy –Zarszyn, 16.07.2021 r./

Podczas jubileuszowej Mszy św. w Zarszynie
Aneta Surowiec z Tarnobrzega zaśpiewała Ave Ma-
ria, a wszyscy parafianie gromko księdzu Antonie-
mu życzyli:

I zdrowia i szczęścia
I błogosławieństwa,
Przez ręce Maryi (…)

Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja wokół
kościoła z odśpiewaniem dziękczynnego Te deum. Obec-
ni na Jubileuszu parafianie otrzymali pamiątkowe obraz-
ki z błogosławieństwem ks. Antoniego Obłozy. Potem
zaproszeni goście przeszli do „Gospody Karpackiej” na
uroczysty obiad.

Ksiądz kanonik Antoni Obłoza był nie tylko probosz-
czem, ale i pedagogiem. Prowadził lekcje religii, najpierw
w salce katechetycznej obok kościoła, a potem w Szko-
le Podstawowej w  Zarszynie. Bardzo ceniony i lubiany
przez uczniów, często wychodził ze szkoły otoczony wia-
nuszkiem roześmianej młodzieży. Wychował też rzeszę
ministrantów ucząc ich nie tylko posługi podczas Mszy
św. ale i obowiązkowości, szacunku i odpowiedniego
zachowania w  Domu Bożym. Za swą pracę otrzymał
kilka nagród dyrektora szkoły i  Wójta Gminy Zarszyn.

Od początku sprawowania posługi duszpasterskiej
w Zarszynie współpracował z lokalnymi instytucjami, sto-
warzyszeniami i organizacjami społecznymi – kołami
gospodyń, strażą pożarną, orkiestrą dętą „Lutnia”. Ko-
ściół w Zarszynie był otwarty dla lokalnych inicjatyw:
amatorskiego teatru, okolicznościowych przedstawień,

koncertów. Ksiądz kanonik był przez wiele lat współor-
ganizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Bardzo często w kościele odbywały się też zbiórki
charytatywne. Nasi parafianie hojnie wspierali m.in. od-
budowę spalonego kościoła w Grabówce, szpital
w Sanoku, fundacje niosące pomoc dzieciom i zbiórki
indywidualne. Ksiądz Obłoza nikomu potrzebującemu
nie odmawiał pomocy.

Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, serdeczny. W posłu-
dze proboszcza stawiał na wspólnotę, jednoczył i sza-
nował opinie innych. Ksiądz Antoni to również skarbni-
ca anegdot i rodzimych opowiastek. Kapłan, który nie-
ustannie cieszy się sympatią i ogromnym autorytetem.
Kiedy świętował 50. rocznicę święceń kapłańskich, to-
warzyszyły mu rzesze parafian. Były kwiaty, podzięko-
wania, padło wiele serdecznych słów.

Mimo, że z racji wieku, Ksiądz Antoni Obłoza nie
jest już w Zarszynie proboszczem, widać ciągłą chęć
parafian, by to On odprawiał intencje mszalne, udzielał
sakramentów, odprowadzał zmarłych i przygotowywał
na spotkanie z Bogiem dusze tych, którymi przez tyle lat
się opiekował. To dowód zaufania, autorytetu i szacun-
ku, jakim Go tak wielu obdarza.

Powołanie jest tajemnicą „(…) i nikt sam sobie nie
bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powoła-
ny przez Boga jak Aaron” (Hbr 5,4).

Ksiądz kanonik Antoni Obłoza, który przez 50 lat
służył Bogu i ludziom w pełni pozostał wierny istocie
powołania. Wciąż potrafi w każdym człowieku dostrzec
dobro, z każdym umie porozmawiać. Jest po prostu
dobrym człowiekiem, a tylko ktoś taki może być do-
brym Pasterzem.

Księże Proboszczu! Niech dobry Bóg prowadzi po
ścieżkach życia, na długie lata zachowa w zdrowiu i otacza
miłością. My, zarszyńscy parafianie, na zawsze zachowamy
Cię we wdzięcznej pamięci, bo na taką zasłużyłeś!

L.Z.

PS

Ksiądz Proboszcz Antoni Obłoza pragnie za po-
średnictwem naszej gazety złożyć najserdeczniejsze
podziękowania wszystkim Parafianom. Dziękuje za,
ofiary, ciepłe słowa, gesty, tak liczny udział w obu
Mszach Jubileuszowych. Dziękuje za życzliwość,
każdy uśmiech i  spotkanie. To nieoceniony dar,
który wszędzie będzie Mu towarzyszył, a  zarszyń-
skich parafian będzie zawsze polecał Bożej opiece.

Bóg zapłać!
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27 sierpnia br. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie,
a to za sprawą ludzi, którzy mają swoje pasje i tymże
pasjom oddają swój czas i siły. Spotkanie odbyło się
w ramach cyklu "Ludzie z pasją", w którym we współ-
pracy z GOK prezentowane są talenty i różnorodne pa-
sje oraz zamiłowania naszych lokalnych twórców, miesz-
kańców gminy. Jak sama nazwa cyklu mówi – tego dnia
spotkaliśmy się z prawdziwymi pasjonatami, hobbysta-
mi, regionalistami - Mateuszem Gajewskim oraz Bog-
danem Marszałem. Warto mieć pasję, warto prezento-
wać swoją wiedzę o lokalnej historii, warto i trzeba po-
kazywać różnorodne pamiątki po czasach, które minę-
ły, a nasi goście są doskonałym przykładem pasjona-
tów, którzy dbają o to, by te pamiątki przetrwały w na-
szej świadomości. Wykładowi na temat historii naszej
miejscowości towarzyszyła wystawa różnorodnych eks-
ponatów militariów z okresu I i II wojny światowej
z kolekcji Bogdana Marszała oraz Mateusza Gajewskie-
go oraz liczne zdjęcia „starego” Zarszyna, a wśród nich:
rynek w przedwojennym Zarszynie, stacja kolejowa czy
też budynki mieszkalne, których dzisiaj już nie ma.
Wszystko to jeszcze zobaczyć można w bibliotece, co-
dziennie w godzinach otwarcia placówki. Serdecznie za-
praszamy! Historia naszej lokalnej tzw. małej ojczyzny
jest ciekawa, barwna, miejscami tragiczna i niestety często
dla nas jest nieznana. Niejednokrotnie o odległych miej-
scach i zabytkach wiemy o wiele więcej, niż o własnej
miejscowości. Jeździmy, odwiedzamy dalekie kraje,
a o swoich terenach wiemy tak mało. Jak mówi przysło-
wie „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. W spotkaniu
uczestniczyło 21 osób.

Spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarszynie

3 września br. odbyła się dziesiąta odsłona Narodo-
wego Czytania. To piękna i szlachetna ogólnopolska
czytelnicza inicjatywa promująca czytelnictwo. Podczas
tegorocznej edycji spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać
fragmenty Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłama-
nie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mi-
strzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale
przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, któ-
re w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać
zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską
o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” we-
szło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni
epok było różnie interpretowane, stając się przedmio-
tem żywych dyskusji.

W tegorocznej jubileuszowej akcji uczestniczyło 24
osoby, zaś rolę lektorów przyjęli:

W roli Anieli Dulskiej – Pani Anna Konieczna
W roli jej córki Meli – Pani Magdalena Bury
W roli drugiej córki Hesi – Pani Agnieszka Maliwiecka
W roli syna Zbyszka – dh Artur Wojtal
W roli krewnej Juliasiewiczowej – Pani Magdalena

Gajewska
W roli służącej Hanki – Pani Agata Żuchowska
W roli Lokatorki – Pani Agnieszka Florian Hubenko

9 października br. 26 dzieci uczestniczyło w tegorocz-
nej Nocy Bibliotek. W programie były zabawy czytelni-
cze, zagadki, warsztaty kulinarne, plastyczne, zajęcia ru-
chowe i projekcja filmu „Operacja Człowiek w czerni”.
Było energetycznie, zdrowo, no i oczywiście wzmacnia-
jąco zgodnie z duchem hasła „Czytanie wzmacnia”.

Zapraszamy na kolejne spotkania
  Agnieszka Bieleń

Z przeszłości Zarszyna - wystawka
(fot. ze zb. GBP w Zarszynie)

Uczestnicy Nocy Bibliotek (fot. ze zb. GBP w Zarszynie)

Poza działalnością statutową jaką jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona
materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie tych materiałów użytkownikom w czytelniach i wypożyczanie
ich do domu, Biblioteka prowadzi różne formy promocji książki i biblioteki oraz różne formy pracy
z czytelnikiem. Są to  konkursy, lekcje biblioteczne, zajęcia czytelnicze, ruchowe, plastyczne, inscenizacje,
gry, zabawy, wystawki, spotkania z zaproszonymi gośćmi i wiele innych.
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Błogosławiony Prymas, jest znaczącą postacią nie
tylko dla kościoła katolickiego, ale i dla naszego kraju.
W 2 połowie XX wieku, obok Papieża Jana Pawła II,
był najważniejszym duchowym przywódcą Polaków. We
wczesnych latach 50., w okresie napięć między państwem
a Kościołem, polityka władz PRL, zależnych od ZSRR
zmierzała do złamania opozycji i wszelkich niezależnych
instytucji. W ramach represji komunizmu wobec kościoła
katolickiego zapadła decyzja o internowaniu Prymasa
Wyszyńskiego, który  stał na czele instytucji będącej przez
długi czas jedyną liczącą się siłą opozycyjną wobec ko-
munizmu. Komańcza stała się czwartym  i ostatnim miej-
scem internowania ks. Prymasa. Do klasztoru Sióstr Na-
zaretanek przywieziono go dn. 29.10.1955 roku, o godz.
15.30. Wiedział, że trafił do klasztoru, o którym komu-
nikaty rządowe głosiły od 2 lat. Tym razem miał przeby-
wać wśród sióstr zakonnych żyjących własnym zakon-
nym trybem życia. Od 1931 roku, siostry nazaretanki
ofiarnie służyły wielowyznaniowej społeczności Komań-
czy, którą tworzyli: katolicy, grekokatolicy, prawosław-
ni. Prymasa przyjęły jako gościa. Wg wytycznych ów-
czesnych rządzących, na czele których stał Bolesław
Bierut, w Komańczy złagodzono Prymasowi reżim wię-
zienny. Mieszkał w celi, ale przypominającej normalny
pokój, mógł modlić się, czytać w nieskrępowany spo-
sób, odprawiać msze w niezaaranżowanych okoliczno-
ściach. Pozwolono mu również przyjmować gości (bi-
skupów, najbliższych współpracowników i rodzinę), pod
warunkiem, że  posiadali  rządowe przepustki, spacero-
wać po terenie należącym do Komańczy. Niestety, nie
mógł prowadzić działalności duszpasterskiej, nie mógł
spowiadać, głosić kazań, odprawiać publicznie  mszy
św. Na to, co najbardziej istotne dla każdego kapłana
rząd Bolesława Bieruta nie pozwolił. Mieszkańcy Ko-

mańczy dowiedzieli się o internowaniu Prymasa z radia
wolna Europa. Z czasem wszyscy upewnili się, że Pry-
mas jest więziony w klasztorze, bo świadczyły o tym
naoczne zmiany w obejściu klasztoru. Wejścia do niego
bronił  szlaban i funkcjonariusz czuwający na warcie
w postawionej nieopodal  budce. Poza tym widywali
Prymasa podczas spacerów. Codziennie wychodził
z klasztoru na spacer z kosturem i różańcem w ręku.
Nie unikał ludzi. Chętnie wdawał się w rozmowy z na-
potkanymi robotnikami leśnymi, z dziećmi pasącymi kro-
wy, owce. Nigdy nie ukrywał, że jest Prymasem Polski.
Choć był dostojnikiem, swoim rozmówcom nie dawał
powodów do odczucia dystansu, skrępowania. Był
serdeczny. Ze spacerów wracał z naręczem ziół, które
oddawał siostrom, a te suszyły je, sporządzały napary
i wzbogacały nimi przyklasztorną aptekę. Ziołolecznictwo,
troska sióstr  pomogły mu odzyskać siły, poprawić bar-
dzo nadwątloną przebywaniem w poprzednich miejscach
internowania kondycję płuc.  A miał dopiero 54 lata.

Jak wyglądało codzienne życie Prymasa w Komań-
czy? Każdy dzień spędzał wg ściśle narzuconej sobie
dyscypliny. Wstawał bardzo wcześnie, modlił się, od-
prawiał w kaplicy cichą mszę św., w której mogły uczest-
niczyć siostry, odmawiał modlitwę różańcową, brewia-
rzową. Wieczorami, również nocą, wychodził na chórek
kapliczny i tam przy świetle lampy naftowej się modlił.
Śledził wydarzenia w kraju. Czytał ocenzurowaną pra-
sę, zachowując przy tym krytyczną ocenę opisywanych
wydarzeń. Dużo czasu spędzał przy biurku. Pisał roz-
ważania Maryjne, teksty skierowane do kapłanów…
Jego rękopisy przepisywane były na maszynie.  Zajmo-
wała się tym w większości siostra Stanisława Nemeczek.
Spisane rozważania, myśli Prymasa obejmują tysiące
stron maszynopisu. Tu powstała 9-letnia Wielka Nowen-

PRYMAS TYSIĄCLECIA W KOMAŃCZY
W 2019 roku zakończył się proces beatyfikacyjny ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. To postępo-

wanie dało podstawy by dołączyć Prymasa Tysiąclecia do grona błogosławionych. Dnia 12 września 2021
roku, kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym.
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na Tysiąclecia przed Jubileuszem Chrztu Polski, którą
ks. Prymas wcielał w życie polskiego kościoła, w latach
1957- 1966. 16 maja 1956 roku, w Komańczy, po-
wstały Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Pomysł
ich napisania zrodził się w sercu Prymasa  jeszcze w miej-
scu trzeciego internowania w Prudniku. Wiedział, że musi
na nowo – jak przed 300 laty Jan Kazimierz we Lwo-
wie- oddać Ojczyznę Maryi, odnowić śluby lwowskie.
Przepisany na maszynie tekst Ślubów Jasnogórskich,
został konspiracyjnie przewieziony do Częstochowy.
26.08.1956 roku, na wałach jasnogórskich zebrało się
prawie milion wiernych. Wśród nich nie było Prymasa.
Fotel jaki przygotowano z myślą o nim, zajęły biało-czer-
wone kwiaty. Naród złożył Królowej Polski Śluby od-
czytane przez bp. Michała Klepacza, a Prymas był tam
obecny tylko duchowo. On ślubował przed obrazem
Królowej Polski w Komańczy. Prymas miał szczególne
nabożeństwo do Matki Bożej. Podczas jednego space-
ru, odnalazł w lesie figurę Matki Boskiej Leśnej, którą
postawiono tu w latach 30-ych XX wieku, jako votum
wdzięczności za uratowanie od śmierci po ukąszeniu żmii.
Codziennie odwiedzał Matkę Boską obecną w tej figu-
rze. Z nią omawiał  kościelne sprawy. Żeby przyjechać
do Komańczy i spotkać się z ks. Prymasem, należało
mieć rządową przepustkę. Zdobywało się ją w Mini-
sterstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Kto odwiedził
Kardynała w Komańczy? W odwiedziny przyjechali bi-
skupi polscy Michał Klepacz, Zygmunt Choromański,
ojciec Kardynała - Stanisław Wyszyński, klerycy, z alum-
nem Janem Sikorskim, Maria Okońska – założycielka
,,Ósemek’’ (Zgromadzenia Dziewcząt) oraz jej współ-
pracownice Janina Michalska i Maria (Lilka) Wantow-
ska. Wizyta Ojca sprawiła Prymasowi wiele radości.
Wcześniej, zakazywano mu kontaktów z chorym ojcem,
przebywającym w szpitalu. Nie pozwalano na przekaz
paczek, listów. Kiedy spotkali się w Komańczy, Prymas
uklęknął i ucałował ręce ojca. Władze zgodziły się na
dłuższy pobyt Stanisława Wyszyńskiego w Komańczy.
Wspólny czas spędzali na spacerach i modlitwie u stóp
Matki Boskiej Leśnej.

W Komańczy Prymasa zastała wiadomość o śmierci
Bieruta. Modlitwą błagalną prosił o spokój jego duszy.
Jaki Kardynał Wyszyński był na co dzień? Podczas po-
siłków dał się poznać jako osoba towarzyska, gościnna
zachęcająca współbiesiadników  do jedzenia, dbająca
o miłą, wesołą  atmosferę, pilnująca by rozmowa nie
schodziła na tematy poważne, bo one jego zdaniem nie
służyły trawieniu. Osoby, które miały szczęście poznać
Kardynała twierdziły, że miał w sobie dumę wynikającą
z prawdy, którą lubił powtarzać - Jestem Dzieckiem
Bożym. 29.10.1956 roku, do klasztoru przyjechały po
Prymasa dwa czarne rządowe samochody. Polską już
wtedy rządził Władysław Gomułka. Kardynał żegnając
się z Komańczą, błogosławił jej mieszkańców. W uza-

sadnieniu decyzji o zakończeniu odosobnienia podano,
że w wyniku rozmowy przeprowadzonej przez KC
PZPR, kardynał wrócił do Warszawy i objął urzędowa-
nie. Powrócił na tron prymasowski.

W celu upamiętnienia pobytu kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Komańczy, w klasztorze Sióstr Nazareta-
nek utworzono Izbę Pamięci, w której zgromadzono
przedmioty przez niego  używane.  Można zobaczyć tam
m.in. jego sutannę, ornat, biret i piuskę, biurko, maszynę
do pisania, bibularz, lampę naftową, fotel i najważniejszą
pamiątkę - Śluby Jasnogórskie. Kardynał Stefan Wy-
szyński, spędzony w Komańczy czas w zupełności
wykorzystał dla kościoła w Polsce, mimo, że  pozba-
wiono go możliwości otwartej pracy dla niego. Z kart
zapisków więziennych i zapisu sióstr, widać jak ogrom-
nym zaufaniem darzył Pana Boga i wszystko zanosił do
Nieba przez Maryję. Powtarzał, że nie wystarczy w Boga
wierzyć, ale trzeba mu również zawierzyć. Niech się
święci Imię Twoje tak w niebie jak i w Komańczy,
tak brzmiał  fragment jego indywidualnej  modlitwy. Przez
dziesięciolecia swojej posługi Prymas Wyszyński zdołał
przeprowadzić polski Kościół przez niezwykle trudne
dla jego funkcjonowania lata komunizmu. Najlepszym
świadectwem szacunku, na jaki zasługuje błogosławio-
ny, jest hołd, jaki oddał mu Jan Paweł II podczas inau-
guracji swojego pontyfikatu, 22 października 1978 r.:
Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka (...) gdyby
nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzie-
niem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Two-
jego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby
nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów
Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany
z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Z Zarszyna do Komańczy niedaleko, a potem - od
wiaduktu w Komańczy, do klasztoru prowadzi  asfalto-
wa Dróżka, którą ponad  50 lat temu codziennie, pod-
czas internowania, spacerował Kardynał Wyszyński.
Napisy ustawione wzdłuż Dróżki zwracają uwagę piel-
grzyma i turysty na wciąż żywą, sercem wyczuwalną tu
jego obecność… Przed frontem klasztoru pielgrzymów
wita kamienny pomnik Prymasa.

Miejsce to – słynne z internowania Prymasa Polski
Stefana kard. Wyszyńskiego – można nawiedzać

codziennie (oprócz poniedziałku)
w godzinach  9.00-17.00 (przerwa 12.00-13.00).
Jeśli chcielibyśmy zaplanować kilkudniowy pobyt

w Klasztorze, należy uzgodnić termin. Tel. 134677056.
Msze św. w klasztornej kaplicy odbywają się:

w tygodniu – o godz.  7.00, w środy o godz.  17.30;
w niedziele i święta o  8.00  i  17.30.

Ufamy, że pomaga nam z Nieba.
zebrała R.K.-Z.
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A.P. Czy Pamięta Pani swoją pierwszą wizytę
w skansenie? Czy to było w Sanoku? Jak to się
stało, że zaczęła Pani pracę jako przewodnik?

M.G. Tak, pamiętam, to było w Sanoku, ale Skan-
sen wówczas był właśnie zakładany.

To była szkolna wycieczka piesza, pełen uroku spa-
cer brzegiem Sanu i po pobliskich wzgórzach. Prawdo-
podobnie nie było tam jeszcze żadnych obiektów. Wy-
jechałam na studia do Warszawy,  gdzie później zamiesz-
kałam, ale w rodzinnym domu pod Sanokiem bywałam
bardzo często. Stopniowo dowiadywałam się o istnieją-
cym i rozbudowującym się Skansenie w Sanoku, od-
wiedziłam go kilka razy,  głównie wtedy gdy przyjeżdżali
jacyś goście do moich rodziców.

Najbardziej pamiętam zwiedzanie Skansenu z moją
kuzynką z Ameryki Ann Roberts, która nas odwiedziła
w 1985 roku. Ann  była bardziej ode mnie zaintereso-
wana, gdyż interesowała się historią swojego dziadka
emigranta, stworzyła nasze drzewo genealogiczne, poza
tym pracowała w muzeum. Kontakty z nią miały ogrom-
ny wpływ na moje późniejsze zainteresowania.

Przewodnikiem zostałam kiedy byłam do tego już
dobrze przygotowana, kiedy wiedziałam że tego chcę,
kiedy odczułam ogromną wewnętrzną potrzebę. Kiedy
tu w tym celu wróciłam...

A.P. Jako przewodnik, często miała pani okazję
do spotkań z naszymi gośćmi, potomkami emigran-
tów, których przodkowie pochodzili z tego obszaru.
Jakie emocje im towarzyszą podczas zwiedzania? 

M.G.  Muszę przyznać, że  bardzo sobie cenię moż-
liwość spotkań z potomkami polskich emigrantów
w naszym Skansenie. Gdy tu przyjeżdżają, dobrze
wiedzą, co chcą zobaczyć, czego się dowiedzieć o kra-
ju swoich przodków, o regionie, miejscu, z którego po-
chodzili. Są to na ogół  wnuki emigrantów z Polski sprzed
ponad 100 lat.  Pamiętają jednak z dzieciństwa opowie-
ści dziadków o rodzinnym kraju.  W Skansenie poszu-

O SKANSENIE I NIE TYLKO…

kują potwierdzenia tych szczegółów i je na ogół znaj-
dują. Chcą koniecznie wiedzieć jak wyglądał dom ich
dziadka, podają nazwę wsi, więc wybieram taki obiekt,
który pochodzi z tamtego rejonu.

Oglądają starannie sprzęty, miejsca w tym skrom-
nym domu, gdzie jadali posiłki, gdzie spali, czym się zaj-
mowali.  To tu przekonują się, dlaczego dziadek musiał
wyjechać z rodzinnej wsi, gdzie panowała bieda, głód,
przeludnienie. Nie starczało pola, żeby wszystkich wy-
żywić. Są wzruszeni, ale i szczęśliwi z takiej wizyty.

W rodzinnych wsiach, które następnie odwiedzają
tych domów już nie ma, ale czasem ważne jest, jeśli ktoś
pokaże, gdzie ten dom  stał, ważne jest miejsce, ten wiele
znaczący kawałek ziemi.

Raz odwiedził Skansen młody człowiek z Pensylwa-
nii, którego pradziadek był  Łemko, a wieś już nie istnie-
je, porośnięta lasem. Jednak wybiera się tam, z mapą
i GPS odnajduje miejsce, gdzie stał dom nad potokiem,
w którym pradziadek się urodził i skąd wyjechał do
Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Tak, bo waż-
ne jest miejsce i ważna jest pamięć.

A.P.  Czy coś ich szczególnie zadziwia? Coś robi
na nich największe wrażenie?

M.G. Skansen jako muzeum jest dla nich bardzo atrak-
cyjnym miejscem – imponuje rozmiarami, liczbą
i rozmaitością obiektów, a wszystkie one są oryginalne –
przywiezione w częściach i ponownie postawione. Muzeum
pokazuje główną cechę naszego regionu, czyli wielokultu-
rowość. Włączone są duże grupy etniczne, które zniknęły
z naszych wiosek i miasteczek po II wojnie światowej.

Niejednokrotnie tu się dowiadują, że pochodzą z ro-
dzin mieszanych polsko-rusińskich, co było kiedyś bar-
dzo powszechne, bo ludzie się nawzajem szanowali.
W Skansenie z równym zachwytem podziwiają kościół
jak i piękne cerkwie. Zwiedzamy głównie chłopskie
domy, bo to wiodący temat naszego Skansenu, ale rów-
nież i niedawno otwarty dwór szlachecki.

Pisanie do „Głosu Zarszyna” to wielka przyjemność - jednak przy nawale różnych zajęć i obowiązków,
jak również wraz z wiekiem, mam coraz bardziej ograniczone możliwości czasowe. Postanowiłam więc tym
razem zamieścić gotowy tekst, wcześniej napisany.

Będzie to wywiad, którego udzieliłam blisko rok temu przedstawicielce firmy „Polish Origins,” organizującej
Amerykanom polskiego pochodzenia przyjazdy turystyczne do Polski.  Ich trasa prowadzi głównie śladami przodków,
w tym wizyty w muzeach skansenowskich na terenie kraju.  Aga Pawlus skierowała pod moim adresem kilka pytań.
Odpowiedziałam na nie w miarę zwięźle - po angielsku, gdyż artykuł ukazał się na początku roku 2021
w amerykańskim kwartalniku „Rodziny” wydawanym przez Towarzystwo Genealogiczne w Chicago.

Oto ten wywiad:



G³os Zarszyna   27

Muszę tu  dodać, że szczególnie zadziwia i smuci
ogromny kontrast pomiędzy ubogą chatą rodziny chłop-
skiej, warunkami ich życia i  bogatym dworem Pana -
właściciela wsi i jego poddanych. To oni pracowali na
to, żeby Pan mógł  mieszkać w luksusie.

Widać to w Skansenie bardzo wyraźnie, co robi na
zwiedzających duże wrażenie.

    A.P.   Kiedy najbardziej Pani poleca odwiedzić
skansen w Sanoku? Czy jest jakiś szczególny mo-
ment w roku?

M.G. Każda pora jest dobra… ale najważniejsza
jest pogoda, gdyż jest to wycieczka piesza. Latem może
być dość tłoczno, wiosną i jesienią przy sprzyjającej
pogodzie jest po prostu wspaniale.

A.P.  Czy muzeum dokumentuje historię jedno-
stek - konkretnych rodzin, które mieszkały w obiek-
tach? Czy potomkowie tych rodzin są w kontakcie
z muzeum?

M.G. Tak, każdy obiekt w momencie pozyskania
miał wykonaną dokumentację – historia domu, historia
rodziny i miejscowości. Kiedyś, po założeniu Skansenu
kontakty rodzin były  częstszym zjawiskiem, obecnie
coraz rzadszym. A szkoda, domy stają się coraz bar-
dziej anonimowe.

A.P. Jeśli tak, to jak te historie są dokumento-
wane? Czy jest jakieś archiwum/pracownia nauko-
wa w skansenie?

M.G. Tak, w muzeum jest obszerne archiwum słu-
żące do badań naukowych, gdzie, jak się należy spo-
dziewać, jest jeszcze wiele informacji i nie odkrytych
tajemnic.

A.P.  Czy zdarzyło się w Pani karierze, że ktoś
właśnie w skansenie odkrył swoją historię rodzinną?

 M.G. Raczej się to nie zdarza,  chociaż oprowa-
dzałam po nowo-otwartym dworze dawnego dziedzica
z Nowosielec, który niespodziewanie zobaczył wiszące
w salonie ważne portrety rodzinne – zaginione w czasie
wojny. Było to dla tej rodziny ważne odkrycie.

A.P.  Czy ma Pani jakieś słowa na zachętę dla
osób podróżujących po Polsce, aby odwiedzali skan-
seny?

M.G. Wygląd polskich wsi zmienił się bardzo, inne
teraz są domy, ogrody, pola. Całkowicie inny jest krajo-
braz, inni ludzie, mający inne zajęcia.

Jedynie w Skansenie w dużym stopniu jest zachowa-
ny dawny obraz polskiej wsi, z której wywodziła się
większość społeczeństwa, w tym i nasi przodkowie.

Mary Matuzak (Matusiak) z Los Angeles
i Maria Grabowska, 26.09.2021, (fot. Tom Matuzak)

W Skansenie. Widok na cerkiew z Ropek,
(fot. Tom Matuzak)
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Jest rzeczą ważną, aby wiedzieć, jak wyglądało  ich
życie, aby mieć wiedzę, móc porównać czasy, ocenić
zmiany, a też zachować pamięć o nich i przekazać ją
następnym pokoleniom.

***
A jednak, w ramach postscriptum będę zmuszona

jeszcze coś dopisać, gdyż w odpowiedziach nie do końca
mogły być zawarte inne moje przemyślenia i refleksje.

Zainteresowanie  miejscem pochodzenia przodków
oraz  genealogią jest w przypadku wspomnianych wyżej
turystów bardzo autentyczne – nie jest to tylko kwestia
mody, jak często zwykliśmy to oceniać.

Oto kilka przykładów:
Steve Wojnar wiedział tylko tyle, że jego przodek

pochodził z Korczyny i był tkaczem. Zwiedzając w Skan-
senie dom tkacza z Korczyny, z pietyzmem oglądał kro-
sna oraz kurną izbę, w której również było miejsce  dla
krowy. W niczym mu to nie przeszkadzało i z dużym
wzruszeniem  traktował ten obiekt zabytkowy jako dom
swego przodka.

Inna potomkini rodziny łemkowskiej będzie przedzie-
rać się przez chaszcze w Szklarach szukając resztek
cmentarza, gdzie chowani byli jej przodkowie.

A  młody człowiek z Pensylwanii  za którymś z kolei
przyjazdem  zszokowany zastanie w Bełchówce napis:
„Teren prywatny, wstęp wzbroniony”. Tak więc, sprze-
dajemy cerkwiska, sprzedajemy cmentarze, bo najważ-
niejsze są pieniądze, a nie pamięć i szacunek do miejsc
świętych i ważnych.

Z wielkim smutkiem również stwier-
dzam, że podejście do dziedzictwa przod-
ków tych, którzy mieszkają na dawnych
posesjach swoich dziadków, pradziad-
ków nie zawsze jest właściwe.  Przeważ-
nie celem jest jak najszybciej pozbyć się
tego co stare, zburzyć, zniszczyć, wyrzu-
cić, zatrzeć wszelkie ślady.  A poza tym,
wszyscy mówią -  mamy przecież Skan-
sen. Zgadza się, ale pobyt tam powinien
wzbudzić w nas refleksję, wyzwolić sza-
cunek do tamtych ludzi, zbliżyć ich do nas,
gdyż tak żyli  przodkowie większości
z nas.  Taka jest nasza tożsamość.

Nasz Skansen uczy nas jeszcze cze-
goś innego – pokazuje  naszą dawną wie-
loetniczność, którą, chcemy czy nie,
mamy w sobie. Niektóre grupy przestały
istnieć. Oglądając domy rusińskie,  łem-
kowskie, bojkowskie, musimy zdawać
sobie sprawę z tego, że ci ludzie zostali
z nich wypędzeni.  A dokładnie zmiotły je
totalitaryzmy XX wieku, których istotą

było wzbudzenie  nienawiści do innych.
Do takiej grupy należała też ludność żydowska, żyjąca

dawniej w każdej wiosce, w każdym miasteczku.
W czasie II wojny praktycznie przestali istnieć, zostali
unicestwieni.  W muzeum  jest wiele pamiątek w formie
tzw. judaików.  A ostatnio na tyłach rynku galicyjskiego
został otwarty nowy obiekt, czyli rekonstrukcja  XVIII-
wiecznej synagogi z Połańca.  Było to możliwe dzięki
determinacji Dyrektora i pracowników Skansenu oraz
dokładnym rysunkom technicznym synagogi wykonanym
przez studentów architektury w roku 1936.  Jest rzeczą
znamienną, że ani synagoga, ani ci młodzi ludzie pocho-
dzenia żydowskiego wojny nie przeżyli. Dzięki ich pracy
jednak możliwe było odtworzenie tego cennego zabyt-
ku kultury Żydów polskich.

 A moja praca w Skansenie? Bardzo atrakcyjna ze
względu na możliwość spotkań z interesującymi ludźmi,
miłą i życzliwą atmosferę,  rozmowy, wymianę myśli itp.

Nieraz zdarza się też, że o zajęciach mojego dziadka
i babki opowiadam ludziom z całego świata!

Sanocki Skansen jest pięknie położony, a dodatko-
wych wrażeń dostarcza przyroda. Są tam zatem  miej-
sca absolutnie piękne i magiczne, którymi można się
zachwycać, lub wręcz zauroczyć. I tak już niebawem
minie 15 lat mojej przewodnickiej pracy.

Zmęczona, ale szczęśliwa wracam do domu jak na
skrzydłach. Lepszego zajęcia na starość nie można so-
bie wyobrazić. Polecam!

    Maria Grabowska

Po Skansenie wizyta w miejscowości przodków, Pisarowce,
19.10.2019, (fot. L.Cichocki)
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JAKUB RIASAT LAUREATEM
PLEBISCYTU OSOBOWOŚĆ ROKU 2020!

Obchody uroczystości powitania
ram zaaresztowanego obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej

przez władzę ludową
(1966 rok).

Uroczystość z okazji
1000 – lecia Chrztu Polski.

Na koniach jadą: Czesław
Florian, Wiesław Kurpiel,

Stanisław Kurpiel, Tadeusz
Widota. Jeźdzcy znajdują się na

wprost głównego wejścia do
kościoła parafialnego

w Zarszynie
(fot. ze zb. prywatnych)

Wystarczy wybrać się na spacer do lasu i … załamać ręce nad ogromem
zniszczeń! Nie ma większego znaczenia, który las wybierzemy, bo zniszczenia są
wszędzie. Drzewa wycinano zawsze, ale jeszcze nigdy w takiej ilości jak teraz
i w tak barbarzyński sposób! Jak wynika z prowadzonych statystyk, w ostatnim
dziesięcioleciu wycinka drzew w Polsce zwiększyła się o 57 procent. Każdy rozumie,
że potrzebna jest gospodarka leśna, potrzebna jest wycinka części drzew, jednak
to, co oglądamy w lasach to barbarzyństwo. Lasy są zdewastowane przez ciężki
sprzęt – w tym również spychacze! Firmy wynajmowane do ścinki drzew zabierają
z lasu pnie, a konary i gałęzie zostają w tym miejscu, gdzie drzewo spadło. Często
nie można się przedrzeć w lesie przez plątaninę gałęzi, rozjeżdżone leśne drogi,
zwalone drzewa. Czy ktoś jeszcze pamięta, że las to dom żyjących tam zwierząt?
Czy ktoś ulituje się nad niszczonymi roślinami, zasypywanymi potokami? Czy
w lesie priorytetem jest wyłącznie produkcja drewna?!

Tak łatwo narzekać, że zmienia się klimat, dokuczają niespotykanie wysokie
temperatury, nadciągają kataklizmy, jakich tu nigdy nie było. A może trzeba zacząć
od rzeczy małych wokół nas, by uratować ten świat dla naszych dzieci, wnuków…
Uratować drzewo… jedno, drugie, trzecie. Uszanować las, nawet gdyby przyszło
wyciąć z niego kilka drzew. Zachować się tam jak gość, a nie najeźdźca!

L.Z.

Zniszczona podczas wycinki
droga (fot. L.Z.)

   14 lipca 2021 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym w Jasionce odbyło się podsumowanie Plebiscytu
„Nowin” i nagrodzenie laureatów plebiscytu Osobowość
Roku. Kapituła nominowała w kilku kategoriach osoby,
które najbardziej zasłużyły się dla lokalnych społeczno-
ści. W plebiscycie brali udział przedstawiciele wszystkich
powiatów województwa podkarpackiego. Podczas uro-
czystości, nagrody odebrali także laureaci edycji z 2019
roku, ponieważ z powodu epidemii COVID-19 ubiegło-
roczna uroczystość nie mogła się odbyć.
     W kategorii „Kultura” laureatem został mieszkaniec

Zarszyna Jakub Riasat!! To ogromne wyróżnienie i tytuł
„Osobowość Roku” Jakub otrzymał za wrażliwość po-
etycką zawartą w debiutanckim tomiku „Powiew słów”
oraz promowanie gminy Zarszyn i powiatu sanockiego.
     Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję poznać Ja-
kuba podczas promocji tomiku wierszy w Galerii Sto-
warzyszenia „Inicjatywa” i na spotkaniu z lokalnymi
twórcami poezji w ramach fascynującego cyklu „Lu-
dzie z pasją” organizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Zarszynie. Bardzo serdecznie gratuluje-
my Jakubowi i życzymy kolejnych sukcesów!

L.Z.

LASY WOŁAJĄ O RATUNEK!

FOTOGRAFIA
ZE STAREGO ALBUMU
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Jan Dracz urodził się w Zarszynie 25.10.1887 r. Jego
rodzice Stanisław i Marianna widząc, że Janek wyka-
zuje duże zdolności, zainwestowali w wykształcenie
syna. Janek uczęszcza do C. K. Gimnazjum Arcyksięż-
nej Elżbiety w Samborze. Czas gimnazjum jest czasem
wyrzeczeń i samozaparcia. Chłopak mieszka na stan-
cji, gdzie warunki nie są najlepsze. Te skrajne niedo-
godności rekompensuje fakt, że Gimnazjum w Sam-
borze, choć prowadzone zgodnie z doktryną au-
striacką, wyjątkowo dba o zaszczepienie wśród
uczniów umiłowania do polskiej historii i literatury. Na
równi traktuje się tam potrzeby uczniów różnych naro-
dowości. Gdy w szkole obchodzona jest uroczystość
związana z Adamem Mickiewiczem, to równocześnie
urządzany jest wieczór poezji Tarasa Szewczenki. Ucznio-
wie nie mają z tym żadnego problemu, gdyż szanują na-
uczycieli i siebie nawzajem. Janek bierze aktywny udział
w życiu szkoły, a na zewnątrz wygłasza odczyty w wiej-
skich oddziałach bibliotecznych. Prezentuje tam historię
Polski i zachęca do jej odkrywania poprzez czytanie utwo-
rów polskich klasyków. W 1907 r. z wynikiem bardzo
dobrym kończy gimnazjum i zdaje egzamin dojrzałości.
Rodzice pragną, by wstąpił do Seminarium Duchownego.
Jednak Bóg ma inne plany wobec ich syna. Jan poznaje
przepiękną dziewczynę Balbinę Orłowską. Balbina jest
nauczycielką, wzorowo prowadzącą jeden z oddziałów
bibliotecznych odwiedzanych przez Jana z odczytami.
Dziewczyna odwzajemniała uczucie przystojnego kawa-
lera i para pobiera się.

Od półrocza zimowego 1907/1908 do półrocza zimo-
wego 1913/1914 Jan studiuje na Uniwersytecie Lwow-
skim, na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych.
W międzyczasie w celu utrzymania rodziny, po złożeniu od-
powiednich egzaminów, zostaje nauczycielem i pracuje ko-
lejno w szkole w Bonowie i następnie w Świdnicy. Prze-
chodzi też, zgodnie z wymogami zaborcy, roczne szkolenie
wojskowe w CK Armii.

W 1914 r. wybucha I wojna światowa, a z nią na-
dzieja na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jan
zostaje powołany do CK Armii i otrzymuje stopień obe-
rleitnanta. Służy w 77 p. p. w 2 kompani polowej. Pod-
czas służby frontowej 25 listopada 1914 r. zostaje cięż-
ko ranny. Z przestrzelonym lewym płucem i roztrzaska-
nym prawym ramieniem leczony jest ponad rok w szpi-
talach aż do marca 1916 r. Nigdy już nie odzyska
w pełni zdrowia. Kiedy jego marzenie staje się rzeczy-
wistością i Polska zaczyna powracać na mapę świata,
tj. w dniu 10 listopada 1918 r. wstępuje w szeregi pol-

Nie stój nad moim grobem i nie płacz...
Nie ma mnie tam
Ja nie umarłem..

JAN DRACZ – CHŁOPAK Z ZARSZYNA

skiej Wojskowej Grupy Podkarpackiej w randze po-
rucznika. W Wojsku Polskim kolejni dowódcy cenią go
za silny charakter, niesamowitą pracowitość i poświę-
cenie. Otrzymuje awans na kapitana. Z rozkazu genera-
ła Tadeusza Rozwadowskiego, za obronę Lwowa, do-
staje odznakę „Orlęta” i chwalony jest w rozkazie Do-
wódcy Okręgu Głównego Lwów z czerwca 1921 r. Jed-
nak następstwa postrzałów z 1914 r. uniemożliwiają Ja-
nowi pełnienie służby i 15 czerwca 1921 r. zostaje zde-
mobilizowany. Przechodzi do rezerwy.

Wcześniej w 1918 r. Jan zdaje jeszcze egzamin pry-
watny w CK Akademii Handlowej we Lwowie. Jest
zatem prawnikiem i ekonomistą, postanawia jednak
o powrocie do zawodu nauczyciela. Wydaje się, że nad-
szedł czas spokojnego życia. Jednak spokojność kłóci
się z mentalnością naszego bohatera. Działanie dla do-
bra Polski i ogółu staje się nowym celem jego życia. Przy-
kład Nikodema i Stanisława (ojciec Jana również dzia-
łacz ruchu ludowego) pochodzących z rodziny Dracz
zobowiązuje i dlatego Jan podejmuje pracę na rzecz
wykształcenia środowisk wiejskich. W oświacie upa-
truje źródło polepszenia losu ludności zamieszkującej
tereny wiejskie. Odradzającej się Polsce potrzebni są
ludzie światli. Zachęcony słowami Józefa Piłsudskiego:
...zwycięstwo za nami, przed nami szerokie życie. Burz
dla nerwów nie ma, piękno jakby stygnie i człowiek
czeka na nowego człowieka, aby piękno odrodzenia
gdzieś wyszło, piękno.... wiosny nowego polskiego
życia...  rozpoczyna pracę edukacyjną. Działa w Zarzą-
dzie Związku Strzeleckiego we Lwowie, w Związku
Młodzieży Wiejskiej. Jako kierownik Białostockiego
Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych bierze udział
w pracy oświatowej pozaszkolnej prowadzonej przez
Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej.

Zarszyńska ziemia charakteryzuje się tym, że urodziło się tu wiele wyjątkowych postaci, które na tle
wydarzeń historycznych kształtowały swoje osobowości. W naszej społeczności rodzina Dracz zapisała się
takimi postaciami jak Teofil Dracz powstaniec styczniowy z 1863 r., Nikodem Dracz działacz ludowy,
Aleksander Dracz żołnierz, który swoje życie poświęcił wyzwalając Polskę spod okupacji hitlerowskiej.
Z rodziny Dracz, pochodził również Jan, który swoje życie poświęcił Polsce i dobru ludzi.
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Prowadzi szereg kursów instrukcyjnych dla nauczy-
cieli szkół powszechnych oraz kursów oświatowo in-
strukcyjnych dla kierowników pracy w Kołach Młodzieży
Wiejskiej. 23 czerwca 1930 r. Ilustrowany Kurier Co-
dzienny nr 165 donosi, że za zasługi dla ojczyzny Jan
Dracz odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W następnych latach zostaje powołany na stanowisko
kierownika Oddziału Oświaty Pozaszkolnej w Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Wileńskiego i aktywnie działa przy
tworzeniu uniwersytetów wiejskich. Zostaje kierownikiem
Uniwersytetu Wiejskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej
w Ohladowie. Wydaje również czasopismo Nasza Wieś
dwutygodnik poświęcony sprawom społecznym ziemi
wileńskiej, nowogrodzkiej i grodzieńskiej. W czasie całej
swojej działalności społecznej równolegle pracuje jako
nauczyciel w szkołach okręgów lidzkiego i wileńskiego
oraz wykorzystuje swoje buchalteryjne wykształcenie
udzielając się w Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Nauczycielskiej Kasie Pożyczkowej.

Wydawałoby się, że to człowiek sukcesu, który wie-
dzie niczym niezmącone życie. To nie prawda, bo i jemu
nie są obce tragedie. W Lidzie przychodzi mu uczestni-
czyć w pogrzebie dwóch córek. Razem z żoną Balbiną
kolejno żegnają zmarłe na skutek gruźlicy Jadwigę
i Wandę. Mają jeszcze dwóch synów Stanisława i Zbi-
gniewa. Choć rana po stracie córek nigdy się nie zabliź-
ni, to całą swoją miłość małżonkowie przelewają na sy-
nów. Dbają o ich wykształcenie, wychowują w szacun-
ku do ojczyzny i ludzi. Udaje się to i np. syn Stanisław
aktywnie działa najpierw na Uniwersytecie Wileńskim,
a następnie na Uniwersytecie Lwowskim. W przyszło-
ści ta działalność będzie Stanisława drogo kosztowała.

Wybucha II wojna światowa. Tereny wschodniej Pol-
ski zajmują wojska sowieckie. 10 grudnia 1939 r. Jan
Dracz, zostaje aresztowany przez NKWD i jest więziony

we lwowskich „Brygidkach” i następnie w Kijowie.
Aresztowania nie uniknął też starszy z synów Stani-

sław Dracz, którego w kwietniu 1940 r. NKWD, za
działalność polityczną na Uniwersytecie Lwowskim, zsyła
na Sybir. Stanisław trafia do Kazachstanu i ciężko pra-
cuje w cegielni w Semipałatyńsku. Przebywając w nie-
ludzkich warunkach choruje na malarię i tyfus. Po amne-
stii, załatwionej przez Sikorskiego u sowietów, w 1941
r. Stanisław chce z wojskiem Andersa wyjść z Rosji. Na
skutek choroby nie udaje się to. Stanisław nie oddaje
wojskowej legitymacji i zostaje przez Rosjan ponownie
aresztowany. Z wywózki wraca dopiero w 1946 r. li-
cząc, że jego ojciec uniknął zesłania. Jan Dracz nato-
miast... do Polski i rodziny nigdy nie powrócił. W 1994
r. Ukraina przekazała stronie polskiej uzupełniającą listę
katyńską, na której jako zamordowany przez NKWD,
został umieszczony Jan Dracz, syn Stanisława, urodzo-
ny 25.10.1887 r. w Zarszynie, kapitan rezerwy, nauczy-
ciel. Za swoją miłość do Polski i ludzi, za przekonanie,
że z pracy zrodzi się w Polsce wielkość narodu, a tą
wielkość powinna odpowiedzialnie budować również
ludność wiejska, stał się o ironio ofiarą totalitaryzmu so-
wieckiego głoszącego równość wszystkich warstw spo-
łecznych w tym chłopów.

Cmentarz to miejsce pochówku i dowód naszej czci
dla tych, którzy odeszli. Stawiamy pomniki i dbamy
o nie wierząc, że w ten sposób ocalimy pamięć o przod-
kach. Jan Dracz takiego pomnika nie ma. I choć czło-
wiek ten nigdy nie zabiegał o splendor i uznanie, to nie
możemy zapomnieć o tym chłopaku urodzonym
w Zarszynie, który chciał tylko tego, by Polska odzy-
skała niepodległość i wierzył, że autorytet państwa opiera
się na wykształconych ludziach.

Nie płaczmy nad losem Janka Dracza. Sprawmy, żeby
żył i pozostał na zawsze w naszej pamięci.

Serdeczne podziękowania dla p. Krzysztofa Dra-
cza za udostępnienie materiałów dot. Jana Dracza.

Oprac. Balbina Michalczyk

WSPOMNIENIE
4 października w wieku 83 lat zmarł ks. prałat Kazimierz

Pańczyszyn, emerytowany proboszcz Parafii pw. Św. Michała
Archanioła w Klimkówce.

Urodził się w 1938 roku w Krasiczynie. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1964 roku w Przemyślu. Jako wikariusz pracował w Słocinie, Desznicy,
Zarszynie i Grodzisku Dolnym, jako proboszcz w latach 1971-1988
w Polanach a w 1988 roku został mianowany proboszczem w Klimkówce.
W 1983 roku wybrano go na kapelana Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ciepło wspominamy tego kapłana, szczególnie jako nauczającego religii.
Częstował dzieci cukierkami i grał w piłkę nożną, można było pobiegać
z nim wokół kościoła (tak go wspominają jego uczniowie z Zarszyna).
Pokój jego duszy!

                                                                                                                                        Redakcja

Uroczystość I Komunii Świętej. Ks.Kazimierz Pańczyszyn
z dziewczynkami z klasy drugiej, 1968 rok (fot. ze zb. prywatnych)
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Minuta ciszy po umarłych
czasem do późnej nocy trwa...

Gdy umiera syn – część waszej duszy, drodzy Ro-
dzice, wyrywa się, by pośpieszyć wraz z odchodząca
tak młodą duszą, bo oto jakby został zakłócony natural-
ny porządek rzeczy... bo to nie tak, przecież, miało
być?... I trzeba dalej żyć!

Gdy umiera przyjaciel, kolega – w przeszłość od-
chodzą wszystkie rozmowy, spotkania, uśmiechy, drob-
ne tajemnice... Pamięć tylko zachowa pogodną twarz
śp. Michała... I dalej trzeba żyć.

Minuta ciszy po umarłych
czasem do późnej nocy trwa...

Koledzy wiedzieli, że Michał Burczyk był kimś wy-
jątkowym. W drugiej klasie podstawówki przeczytał
„Quo vadis”. On się tym nie chełpił. To była dla niego
normalka. Czytał również inne książki. Był dociekliwy,
czasami zadawał niezręczne pytania. Czuło się, że był
indywidualistą! Pożegnał się z życiem tak szybko, nie-
spodziewanie! Był za młody, żeby odejść, za młody, żeby
zostawić swoje dzieciaki, za młody, żeby porzucić swo-
je marzenia… Miał swoje plany, przemyślenia, ale los
zdecydował za niego…

Poniżej garść wspomnień kolegów ze szkolnej ławy,
nauczycieli, krewnych. Jaki był Michał?

Koleżanka z klasy, rocznik 1988: Moje wspomnie-
nia z Michałem kojarzą mi się z jeżdżeniem pociąga-
mi; jak już skończyliśmy gimnazjum, nasze koleje
często nawalały, więc był czas na głupoty: granie
w karty, państwa-miasta itp., ściganie się po wszyst-
kich wagonach. Michał już wtedy wiedział, czego
chce w życiu - pamiętam jedną z naszych bardziej
poważnych rozmów, w których powiedział, że jego
przeznaczeniem jest wojsko?

   Quo vadis, Micha³?
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym dniu odda Pan

(2 Tm 4)
I tak, śp. Michale, trzeba powtórzyć za św. Pawłem; bo w dobrych zawodach wystąpiłeś, choć – wg nas,

tu żyjących – za wcześnie swój bieg ukończyłeś.
Ludzki rozum nie potrafi ogarnąć Bożych decyzji... Dlaczego? Dlaczego odszedł ktoś młody, dobry,

potrzebny rodzinie i innym? Pytamy o sens i cel – i brak jakiejkolwiek odpowiedzi... Dlaczego?
Kiedyś zrozumiemy. Tam, po drugiej stronie – ujrzymy cel i sens tego ludzkiego cierpienia.
Śp. Michał także już rozumie. I kocha. Tak kocha, jak za życia nigdy nie kochał. Swoją miłością

i nieustanną modlitwą obejmuje tych, których zostawił tu, na ziemi: swoje dzieci, żonę, rodziców, babcię…

Koleżanka z klasy, rocznik 1988: Michaś zawsze
był pomocnym kumplem, na przerwie w szkole, jako
nieliczny, służył pomocą, wytłumaczył, a często na-
wet pozwalał „odpisać” zadanie domowe.
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Hubert Gibczyński: Zawsze w mojej pamięci po-
zostanie jako wesoły, zabawny w towarzystwie, z faj-
nym poczuciem humoru. Lubiłem go. Chodziliśmy do
jednej klasy. W gimnazjum nas rozdzielono, ale zawsze
utrzymywaliśmy kontakt; Obaj byliśmy ministranta-
mi i wyjeżdżaliśmy na rekolekcje. Z tych czasów wspo-
minam takie wydarzenie: jako ministranci pojechali-
śmy na rekolekcje do Węglówki, pod Kraków. Byli-
śmy całą „bandą” (Dawid Mendofik, Michał Burczyk,
Łukasz Czaja, Artur Wojtal, Grzegorz Grzebień, To-
mek Kijowski).Czas miło płynął ale wkrótce „kasa”
się skończyła (zostało tylko na opłacenie biletów na
pociąg). Wracaliśmy składem, który miał być odcze-
piony w Przeworsku: jedna część składu jechała do
Zagórza, druga do Zamościa. Podczas jazdy poszli-
śmy z Michałem szukać pustego przedziału, aby odpo-
cząć, byliśmy zmęczeni i chcieliśmy pospać. Przedział
taki znaleźliśmy i natychmiast zasnęliśmy. Z głębokie-
go snu obudził nas sygnał z telefonu komórkowego.
Szukali nas koledzy – ministranci. Co się okazało?
Cała nasza ekipa wysiadła w Przeworsku, a my doje-
chaliśmy do Jarosławia. Podobno konduktor powie-

dział, że wszyscy nas szukali, ale niestety nie znaleźli.
W końcu wysiedliśmy w Jarosławiu. Cóż było robić?
Ruszyliśmy na piechotę w stronę Przeworska. Dopiero
nad ranem udało nam się dojrzeć pędzącego vana,
który przewoził gazety. Michał zatrzymał samochód
i zapytał, czy weźmie „rannych pasażerów” – i w ten
sposób dotarliśmy na dworzec do Przeworska. Cała
nasza ekipa czekała na nas z niecierpliwością. Potem
wszyscy na „karne” bilety jechaliśmy do Rzeszowa.
W Rzeszowie czekała na nas rodzina Michała, poży-
czyli nam pieniądze na zakup biletów do domu. No
i tak dotarliśmy szczęśliwie do Zarszyna. Można po-
wiedzieć, że była to fajna przygoda, której towarzy-
szył dreszczyk emocji i dużo śmiechu. Ale przygoda ta
miała szczęśliwy finał.

Nauczycielka biologii, Katarzyna Michnowicz  pa-
mięta, że lekcje w tej klasie prowadziło się dość trudno.
Zawsze Michał i inni mieli „coś do powiedzenia”. Pod-
czas jednej z lekcji, kiedy Michał i Andrzej „byli już na
odpowiednim levelu”, Michał Burczyk zapytał: Czy wo-
łek zbożowy ma jakąś twarz? Na to pani od biologii
powiedziała, aby chłopcy napisali referat na temat woł-
ka zbożowego i wtedy wszyscy dowiedzą się, czy wo-
łek zbożowy ma rzeczywiście jakąś „twarz”. Oni przy-
gotowali referat i zaprezentowali go. Innym razem na-
uczycielka uspokajała bezskutecznie gimnazjalistów.
W końcu poirytowana poleciła, aby Michał i Andrzej
przygotowali referat na temat „szałaputka łąkowego”
(zwierzęcia, które nie istnieje). I tym razem chłopcy do-
skonale poradzili sobie z takim tematem, opowiadając
kolegom i koleżankom o szałaputku łąkowym.

Polonistka Liliana Bałut wspominała, że Michał był
niezwykłym uczniem, dociekliwym, ciekawskim, czasa-
mi nawet denerwującym. Zadawał pytania, na które nie
było prostej odpowiedzi. A lekcja trwała nadal, trzeba
było odpowiedzieć, czasami te pytania wprawiały na-
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uczyciela w konsternację i odpowiedzi nie zadowalały
Michała. Wtedy się obrażał, okazywał niezadowolenie.

Pani od chemii, Lucyna Gburyk wspominała, że gim-
nazjaliści, w tym Michał Burczyk, ułożyli wspaniałą
piosenkę na temat historii Zarszyna z okazji otrzęsin
pierwszoklasistów. Była wielozwrotkowa i dotykała
wszystkich spraw bieżących i spornych w miejscowo-
ści. Piosenka była rubaszna i skoczna, potem długo ją
wszyscy nucili. Nauczycielka wspomina również, że
Michał był jednym z kilku zaangażowanych gimnazjali-
stów, którzy realizowali projekt „Młodzież-Gmina-Śro-
dowisko”: penetrował miejscowość pod kątem zanie-
czyszczenia wód gruntowych. W tym celu odbywały się
wycieczki po Zarszynie (czasami przedłużały się do póź-
nych godzin).

Jacek Leszczyński wspomniał, że Michał intereso-
wał się historią i okresem II wojny światowej. Wziął udział
w ogólnopolskim konkursie historycznym „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego w latach 1922-1945. Od
traktatu ryskiego do układu poczdamskiego”.

Szczepan Szałankiewicz stwierdził, że Michał był
prawdziwym patriotą.

W ub. roku Michał wybrał się na Marsz Niepodle-

głości do Warszawy. Podczas marszu było bardzo zimno
– prawie trzy godziny przestali ze Szczepanem w tym sa-
mym miejscu – marszu nie było, tylko stanie, stanie, sta-
nie… Michał nazwał humorystycznie wydarzenie, że to
było „piękno owej historycznej niepodległości”. Szcze-
pan wspomniał też, że jak komuś „burczało w brzuchu”,
Michał zwykle mówił: Oooo… Burczyk ci w brzuchu!!!

Michale, żegnało Cię wojsko. Koledzy i przyjacie-
le. Rodzina. Odszedłeś w środku pięknego i słoneczne-
go lata. W 33. wiośnie życia.

Michale – zegar twego ziemskiego życia już stanął,
piasek czasu przesypał się do końca. Ileż prawdziwych
dobrych słów i drgnień ludzkich serc w ciągu tych 33 lat
wypowiedziałeś i poruszyłeś. Ileż pięknych wspomnień...
To one cię wyprzedziły w drodze do nieba, przygoto-
wując Ci miejsce wśród innych dobrych ludzi. Prawdzi-
wie dobrych, bowiem:

„W dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś,
wiary ustrzegłeś...”

 M.K.
Naszej koleżance, Halinie Burczyk i jej mężowi

Jerzemu składamy wyrazy głębokiego współczucia.
            Członkowie Stowarzyszenia „Inicjatywa”

W cokole krzyża gromadzona jest ziemia z różnych
miejsc uświęconych krwią Polaków (Katyń, Smoleńsk,
Westerplatte, Dachau). W tym roku podczas uroczy-
stości zostanie wmurowana ziemia z miejsc urodzenia
kurierów tatrzańskich, w tym Jana Łożańskiego pocho-
dzącego z naszej miejscowości.

Na posesji na której urodził się Jan Łożański (obec-
nie znajduje się tam nowy budynek mieszkalny rodziny
Łożańskich) powitała nas jego bliska krewna, Alina
Łożańska.

KURIER JAN ŁOŻAŃSKI
W dniu 15 października 2021 r. grupa uczniów z kl. VI wraz z nauczycielkami udali się na ul. Kuriera

Jana Łożańskiego w Posadzie Zarszyńskiej, aby z miejsca, gdzie urodził się Kurier nabrać „garść ziemi”
i przekazać ją do Zakopanego, gdzie w dniu 11 listopada – Narodowego Dnia Niepodległości zostanie
wmurowana w krzyż znajdujący się przed Sanktuarium MBF na Krzeptówkach.

Wspólnie wspominaliśmy kuriera i jego niezłomność
w pokonywaniu trudnej trasy „Jaga - Kora” (pokony-
wał ją 45 razy przenosząc meldunki z Podkarpacia do
Budapesztu). Pani Alina Łożańska przekazała uczniom
także kilka ciekawostek o Janie Łożańskim. Następnie
przedstawiciel klasy szóstej,  Tomek Małek nabrał „garść
ziemi” – symbol miejsca urodzenia kuriera, która została
przekazana do organizatorów uroczystości na Krzep-
tówkach w Zakopanem.

                                                                      M.K.
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Bardzo trudne pod wieloma względami czasy pan-
demii COVID-owej obnażyły okrutnie nie tylko nieudol-
ność rządzących w podejmowaniu właściwych decyzji,
lecz także, a może przede wszystkim liczne wady i nie-
doskonałości istniejących organizacji i funkcjonowania
zarówno gospodarek poszczególnych krajów i świato-
wej w ogóle, jak i systemów opieki zdrowotnej, nie ra-
dzącej sobie z obciążeniami pandemicznymi. I rzecz nie
tylko w mocno eksploatowanym i podnoszonym w kon-
tekście trwającego już od dłuższego czasu protestu
Medyków wobec wspomnianej nieudolności rządu (wła-
śnie tak, z dużej „M” i małej „r” uwzględniając stosunek
jednych i drugich do reszty społeczeństwa) i temacie
nakładów finansowych na opiekę zdrowotną odbiega-
jących dalece od pożądanego poziomu. Nie byliśmy
i nadal nie jesteśmy przygotowani ani moralnie, ani men-
talnie ani merytorycznie na tego typu kryzysy.

Konsumpcjonizm krajów rozwiniętych doprowadził
do nieporadności i społeczeństwa, i jednostek wobec
zagrożeń, kraje biedniejsze zaś z uwagi na niższy po-
ziom wiedzy i świadomości jak również technologii
i możliwości też nie są w stanie adekwatnie reagować na
nowe zagrożenia. Nie przypadkowo jednak w powyż-
szych zdaniach użyto dużej litery w odniesieniu do pra-
cowników medycznych, gdyż  bardzo wielu z nich oka-
zało w tych niebezpiecznych czasach ogromne zaanga-
żowanie, a niekiedy prawdziwy heroizm niosąc pomoc
innym przy narażaniu zdrowia a nieraz życia własnego –
właśnie tak, jak tego ich uczono i z czym się liczyli do-
konując wyborów zawodowych. Nie jest jednak moją
intencją ani gloryfikowanie tych, co zasłużyli swoją po-
stawą na słowa uznania, ani krytykowanie tych (a nie
brakuje i takich), co się minęli z powołaniem. Jak zwy-
kle, przydługawy wstęp prowadzi do wskazania ogrom-
nych postępów dokonywanych w medycynie w okre-
sie, w którym, jak by się wydawało, nie da się zajmo-
wać niczym innym, jak tylko analizowaniem aktywności
wirusa SARS i sposobów walki z nim.

Jak wspomniano, przesunięcie akcentów aktywno-
ści działań medycznych doprowadziło do znacznego zu-
bożenia zakresu i jakości opieki zdrowotnej dla cierpią-
cych na rozmaite schorzenia z licznymi poważnymi kon-
sekwencjami i w wielu dziedzinach medycyny ujawniły
się problemy dotąd niezauważane i bagatelizowane, że
wspomnę tylko o niesamowitym wzroście zaburzeń psy-
chicznych u dzieci i młodzieży. Staje się to bodźcem do
nowych badań, analiz, poszukiwań, tworzenia rozwią-
zań… Cieszą zatem niezmiernie ogromne sukcesy na-
ukowe i wdrażanie ich do leczenia wielu chorób, być
może stymulowane wręcz świadomością niedoskonało-
ści wiedzy aktualnej – a niejako ignorujące dominację

NIE TYLKO O PANDEMII

tematu pandemicznego. Refundację NFZ na leczenie
nawrotowych ostrych białaczek u osób do 25 r.ż. uzy-
skała niedawno metoda stosowania przeprogramowa-
nych limfocytów, a więc komórek odpowiedzialnych za
pokonywanie intruzów naszego organizmu, mających na
swojej powierzchni dodatkowy receptor pozwalający
im rozpoznać i zniszczyć komórki nowotworowe (me-
toda polega na wszczepianiu obcego genu kodującego
„krwinkę białą”, która następnie krążąc po organizmie
i niszcząc napotykane i rozpoznane dzięki temu uzbro-
jonemu receptorowi komórki nowotworowe). Co praw-
da, długa droga jeszcze do szerokiej dostępności meto-
dy, lecz jak z każdą innowacją, koszt i rozpowszechnie-
nie jej z czasem będą coraz atrakcyjniejsze. W sferze
odkryć warto natomiast zwrócić uwagę na nowe bada-
nia nad związkiem wydajności pracy i ludzkimi zacho-
waniami w zależności od temperatury środowiska. Otóż,
już po przekroczeniu 20oC o co najmniej kilka procent
spada efektywność pracy, zwłaszcza produkcyjnej,
a temperatury wyższe ( 27oC  i więcej ) zdecydowanie
zwiększają stopień agresji (więc tym może należy tłuma-
czyć plażowe walki o miejsca na parawany?

W dziedzinie kardiologii pandemia wymusiła zmianę
taktyki opieki na pacjentami z akcentami na rozwój
i wdrażanie nowych technologii umożliwiających niefar-
makologiczną kontrolę stanu chorego (głównie u pacjen-
tów z zaburzeniami rytmu, którym coraz częściej wsz-
czepia się stymulatory, defibrylatory, monitoruje się zdalnie
ich funkcje – przy wzroście refundacji tych zabiegów).
Pandemia SARS zmusiła również środowiska dietetycz-
ne, psychologiczne i medyczne do przyjrzeniu się z innej
perspektywy narastającemu w społeczeństwie proble-
mowi otyłości uruchamiając programy analityczne, ba-
dawcze już wskazujące na znaczny udział czynników
emocjonalnych na powstawanie nadwagi. Można było
przypuszczać, że zmiana stylu życia w okresie pandemii
przyczyni się do wzrostu otyłości, lecz nie tyle mniej ak-
tywny tryb życia, co stres jest odpowiedzialny za eska-
lacje problemu.
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KRONIKA POLICYJNA
Ratownicy medyczni ujęli pijanego kierowcę
16 października br., po godz. 2 w nocy, dyżurny otrzy-

mał informację, że w miejscowości Nowosielce, zespół
karetki pogotowia ujął nietrzeźwego kierowcę. Skierowa-
ni na miejsce policjanci, zastali ratowników medycznych,
którzy wskazali im kierującego toyotą. Mundurowi ustali-
li, że załoga karetki pogotowia wracała ze szpitala w Sa-
noku do Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. W trakcie
jazdy, w miejscowości Nowosielce, ratownicy medyczni
zwrócili uwagę na poruszający się pojazd marki Toyota.
Sposób jazdy wskazywał, że kierujący nim mężczyzna
może znajdować się pod wpływem alkoholu. Ratownicy
uniemożliwili kierującemu toyotą dalszą jazdę, odebrali klu-
czyki i powiadomili Policję. Funkcjonariusze ustalili, że za
kierownicą toyoty siedział 31-letni mieszkaniec powiatu
krośnieńskiego. Wstępne badanie stanu trzeźwości wy-
kazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Do-
datkowo od mężczyzny pobrano krew do badań. Do cza-

Pozostając przy tematyce metabolicznej warto zwró-
cić uwagę na badania kanadyjskie wskazujące iż popu-
larne do walki z szkodnikami roślinnymi pestycydy roz-
pylane na owocach i warzywach spowalniając spalanie
kalorii w brązowej tkance tłuszczowej doprowadzając
do zahamowania termogenezy odpowiedzialnej za zu-
życie do 10 % wydatku energetycznego organizmu, przez
co dodatkowe kalorie gromadzą się w ciele. Inne zaś
badanie wskazuje na bardzo niekorzystny wpływ na prze-
mianę materii stosowanej nagminnie w przemyśle spo-
żywczym fruktozy, powodującej zwiększenia powierzch-
ni jelita, w konsekwencji czego wzrasta wchłanianie
składników odżywczych, a więc i zwiększenie masy ciała.
Truizmem jest zapewne stwierdzenie, że żyjemy w świe-
cie coraz bardziej toksycznym, zbyt pochopnie wpro-
wadzając do naszego życia wynalazki, po pewnym cza-
sie dyskredytowane i odrzucane przez kolejne badania.
W tym kontekście – wynik jeszcze jednego badania (cóż,
jak to często bywa – amerykańskiego): otóż, syntetycz-
ne związki chemiczne ftalany, powszechnie używane m.in.
w opakowaniach żywności, kosmetykach czy zabaw-
kach, mogą przyczyniać się do przedwczesnej śmierci,
zwłaszcza w związku z chorobami układu krążenia, wią-
zano również ftalany z otyłością, astmą i problemami
nowotworowymi u dzieci. Autor badań sugeruje jednak,
że możliwe jest zmniejszenie wpływu ftalanów na nasze
organizmy – „unikajmy plastiku tak często jak się da.
Nigdy nie podgrzewajmy posiłków w mikrofali w plasti-
kowych pojemnikach. To samo dotyczy mycia ich
w zmywarkach. Wysoka temperatura może wpływać na
wiązania chemiczne substancji zawartych w plastiku,

powodując, że będą się one łatwiej wytrącać do znaj-
dującej się w nich żywności”.

A na koniec, wracając do wątku pandemii, walki z nią
i zapobiegania jej rozwojowi i rozprzestrzenianiu się,
w nawiązaniu do niegdyś poruszanego przez mnie tematu
szczepień, do których gorąco zachęcałem i zachęcam –
cytat z wywiadu z dr hab. Robertem Szwedem, wykła-
dowcą w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-
łecznej oraz Instytucie Socjologii KUL: Żyjemy w cza-
sach kryzysu autorytetów. Dziś autorytetem stał się Inter-
net – ludziom wydaje się, że znajdą tam odpowiedzi na
wszystkie pytania. A tak przecież nie jest. Zwłaszcza, że
jego użytkownicy – nawet ci lepiej wykształceni – nie
potrafią, a czasem nie chcą weryfikować źródeł informa-
cji. Po prostu: powielają te, które wydają im się słuszne.
Trochę na zasadzie, że za wiarygodne źródło (albo za in-
teligentnego człowieka, eksperta) uznaje się tych, których
poglądy są zbliżone do tego, co dana osoba myśli i czuje.
Internet i media społecznościowe zrujnowały to, co do tej
pory socjologom czy psychologom społecznym wydawało
się pewne, udowodnione naukowo. A różnych eksper-
tów, prawdziwych i fałszywych jest w sieci cała masa. Na
opinię jednego można szybko znaleźć opinię innego, któ-
ra będzie tamtą przekreślała.

Zachęcam więc do rozważenia tych słów i uczciwej
odpowiedzi sobie na pytanie: komu ufam i co jest naj-
lepsze dla mnie i moich bliskich? (uruchamia się, co praw-
da, skojarzenie z kwestią etyki, empatii, altruizmu, de
facto stosunków międzyludzkich – ale to już temat na
inne rozważania…)

A.K.

su wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień, 31-latek został za-
trzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mieszkaniec
powiatu krośnieńskiego został przesłuchany i usłyszał za-
rzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. O jego
dalszym losie zadecyduje sąd.

Za kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna. Pamię-
tajmy, że nietrzeźwy kierujący jest zagrożeniem dla siebie
i innych uczestników ruchu drogowego. Przypominamy,
że zgodnie z art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego,
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każdy kto jest świadkiem przestępstwa, ma prawo ująć
sprawcę na gorącym uczynku. Ujętą osobę należy nie-
zwłocznie przekazać Policji. Reagujmy na niebezpiecznie
zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Za-
dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Od naszej po-
stawy może zależeć czyjeś zdrowie i życie.

Policjantki rozmawiały z seniorami
o bezpieczeństwie
Sanoccy policjanci szukają rożnych możliwości, aby

przestrzegać mieszkańców przed nieuczciwymi osobami.
W ramach realizowanego programu profilaktycznego
„Bezpieczny senior”, funkcjonariusze poprzez swoje dzia-
łania starają się dotrzeć do jak największej grupy osób,
aby zwiększać świadomość w zakresie istniejących za-
grożeń. Wysyłają i umieszczają komunikaty ostrzegaw-
cze, ulotki i materiały profilaktyczne. Współpracują w tym
zakresie z innymi służbami, instytucjami oraz mediami.

Nieodzownym elementem działań profilaktycznych są
spotkania. Zarówno te prowadzone online, jak i bezpo-
średnie. 13 października br., funkcjonariuszki zespołu ds.
profilaktyki sanockiej Policji zostały zaproszone na spo-
tkanie dotyczące bezpieczeństwa z przedstawicielami Klu-
bu Seniora w Zarszynie. Policjantki uświadamiały uczest-
ników spotkania, jak należy się zachować, aby nie stać się
ofiarą przestępstwa. Mówiły o sposobach i metodach dzia-
łania oszustów. Przestrzegały przed przekazywaniem pie-
niędzy nieznanym osobom oraz wpuszczaniem ich do swo-
ich domów. Zwracały uwagę na prawidłowe zabezpie-
czenie swojego mienia podczas zakupów. Przestrzegały
przed zostawianiem bez nadzoru torebek czy saszetek.
Funkcjonariuszki przypominały także o zachowaniu ostroż-
ności podczas poruszania się po drodze. Zachęcały do
korzystania z elementów odblaskowych, bez względu na
to, czy poruszają się w obszarze zabudowanym, czy poza
nim. Seniorzy od policjantek otrzymali elementy odblaskowe
oraz materiały profilaktyczne.

Policjantka rozmawiała z rodzicami
o bezpieczeństwie młodzieży
Sanoccy policjanci, w trakcie spotkań z rodzicami, or-

ganizowanymi w ramach wywiadówek rozmawiają o za-
grożeniach, na które narażeni są młodzi ludzie. Jedno
z takich spotkań odbyło się w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Policjantka re-
alizująca zadania z zakresu profilaktyki społecznej opo-
wiadała rodzicom o niebezpieczeństwach, z którymi może
się spotkać młody człowiek. Rozmawiała o środkach odu-
rzających, substancjach psychotropowych, a także uza-
leżnieniach. Informowała, gdzie szukać pomocy w przy-
padku zagrożeń, szczególnie dotyczących narkotyków
i dopalaczy. Podczas spotkania funkcjonariuszka zapre-
zentowała zawartość profilaktycznej walizki narkotyko-

wej. Narzędzie to służy do edukowania dorosłych - rodzi-
ców, nauczycieli i pedagogów. Pokazanie rodzicom sub-
stancji przypominających narkotyki oraz przedmiotów
wykorzystywanych do ich używania, powinna wzmóc ich
czujność. Edukacyjna walizka zawiera atrapy substancji,
które są najpopularniejsze na polskim, czarnym rynku oraz
przedmioty, które młody człowiek może wykorzystywać do
rozdrabniania, przechowywania czy przyjmowania środków
odurzających. Funkcjonariuszka poruszyła również temat
dotyczący odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Tragiczny finał wypoczynku nad wodą
Do zdarzenia doszło 15 sierpnia br., po godz. 17,

w miejscowości Odrzechowa w powiecie sanockim. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna
wypoczywał nad Zalewem Sieniawskim. 28-latek wszedł
do wody aby popływać. W pewnym momencie, około
5 metrów od brzegu, zaczął tonąć. Świadkowie zdarzenia
podjęli próbę ratowania mężczyzny. Na miejsce wezwa-
ne zostały służby ratownicze. Płetwonurkowie wydobyli
z wody 28-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego.
Niestety jego życia nie udało się uratować. Przybyły na
miejsce lekarz stwierdził zgon.

Słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprawiają,
że chętnie wypoczywamy nad wodą. Niestety przecenie-
nie własnych umiejętności podczas kąpieli, czy nieostroż-
ność, mogą doprowadzić do nieszczęścia. Policjanci ape-
lują o rozsądek nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczna ką-
piel jest możliwa tylko w miejscu do tego przeznaczonym,
gdzie jesteśmy pod opieką ratownika! Nie pływajmy ani
nie skaczmy do wody w miejscach, których nie znamy.
Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu!

Egzamin na kartę rowerową
pod czujnym okiem policjantów
10 czerwca br., policjanci ruchu drogowego z sanoc-

kiej komendy byli w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
aby przeprowadzić egzamin na kartę rowerową. Do eg-
zaminu mogli przystąpić uczniowie, którzy osiągnęli wy-
magany wiek i wykazali się niezbędnymi umiejętnościami
podczas zajęć szkolnych z przepisów prawa ruchu drogo-
wego. Przy okazji spotkania funkcjonariusze rozmawiali
o bezpieczeństwie na drodze. W ramach akcji informa-
cyjno-edukacyjnej pn. „Dla każdego jest miejsce na dro-
dze”, policjanci przyszłym rowerzystom przypomnieli, że
droga jest dla wszystkich, a przestrzeganie przepisów do-
tyczy każdego uczestnika ruchu drogowego. Mówili tak-
że, jak ważna jest wzajemna życzliwość, szacunek i wy-
rozumiałość na drodze. Wierzymy, że zdobyta wiedza
i umiejętności będą wykorzystywane przez uczniów pod-
czas bezpiecznych wycieczek rowerowych. Wszystkim
uczniom serdecznie gratulujemy zdobycia pierwszego do-
kumentu uprawniającego do poruszania się po drogach.

 kom. Monika Hędrzak, PKP w Sanoku
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Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Szymona Szałankiewicza

Naszym Przyjaciołom Annie i Tadeuszowi,
w tym ciężkim dla Nich czasie,

składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu z powodu śmierci syna.

... S¹ ludzie, których anio³ œmierci
przytula zdecydowanie za wczeœnie ...

Ks. proboszcz Zdzisław Babiarz

KRONIKA PARAFIALNA

Członkowie Stowarzyszenia INICJATYWA


