
G³os Zarszyna   3

PRO MEMORIAM.  POŻEGNANIE RYSZARDA STĄCZKA

Ryszard Stączek urodził się w Posadzie Zarszyńskiej  
17 lipca 1939 r. Trudne okupacyjne  i powojenne dzie-
ciństwo spędził w Zarszynie, a potem w Jaćmierzu, gdzie 
ukończył szkołę powszechną.  Maturę zdał w 1957 r. 
w Liceum Ogólnokształcącym Męskim w Sanoku. Często 
wracał w opowieściach do czasów licealnych i kolegów 
z klasy, jakby ten czas najmocniej Go ukształtował i przy-
gotował do wyzwań dorosłego życia. 
     Zawód wybrał świadomie i nie było tu przypadku. 
Dynamicznie rozwijająca się po zakończeniu wojny in-
frastruktura kolejowa zaczęła odczuwać braki kadrowe, 
więc Ryszard Stączek postanowił z tym właśnie resortem 
związać swoje życie zawodowe. Ukończył Technikum 
Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu 
i podjął pracę na stacji kolejowej w Rymanowie /obecnie 
Wróblik Szlachecki/. Potem pracował też w Zarszynie 
i Zagórzu. Tam pełnił również funkcję sekretarza Komi-
tetu Zakładowego PZPR. Na początku lat 70-tych został 
skierowany do pracy w Komitecie Miejsko – Gminnym 
PZPR w Zagórzu, a pod koniec lat 70-tych w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR w Krośnie. Koordynował działania 
podległych mu struktur, brał udział w wielu lokalnych 
przedsięwzięciach. Był delegatem na X (1986 r.) i XI 
Zjazd PZPR  (1990 r.  ostatni zjazd, zakończony samo-
rozwiązaniem).
     W 1979 r. Ryszard Stączek ukończył studia wyższe 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i uzyskał tytuł 
magistra. W roku 1990 przeszedł na rentę, a pod koniec 
lat 90-tych na emeryturę. 
      Wtedy miał czas na realizację pasji, której wcześniej 
nie mógł poświęcić wiele czasu. Odwiedzał mieszkańców 
Jaćmierza, godzinami rozmawiał o historii, zwyczajach, 
lokalnej gwarze i naturalnych metodach leczenia po-
pularnych na wsi. Spisywał, nagrywał i robił zdjęcia. 
Z aparatem fotograficznym nie rozstawał się niemal przez 
całe życie. Pozostawił po sobie setki zdjęć i notatek. 
Był też stałym gościem sanockiego Skansenu, biblioteki 
i archiwum. Cierpliwie przeglądał stosy dokumentów 
i gazet, by wyszukać kilka informacji o Jaćmierzu. Jedna 
książka była inspiracją do napisania następnej, bo Autor 
natrafiał w dostępnych materiałach na informacje, które 
uważał za cenne i warte rozpowszechnienia. Przeglądał 
lokalne kroniki i księgi parafialne, korzystał z zasobów 
internetu. 
     Każda, oprócz pierwszej, z Jego publikacji jest ozna-
czona ciekawym symbolem – na drugiej stronie karty 
tytułowej widnieje zegar, a jego wskazówki pokazują, 
która to kolejna książka Ryszarda Stączka. Pisał przy 
swoim ulubionym biurku w pokoju wypełnionym książ-
kami, ale chętnie też pracował siedząc przy stoliku pod 
domem lub w altance. Niechętnie podczas tworzenia 
kolejnych tekstów posługiwał się komputerem. Rękopi-

sy Taty przepisywał Jego syn, Robert Stączek, który też 
skanował i kserował zebrane materiały, przygotowywał 
zdjęcia do publikacji.
     Ciekawa historia wiąże się z powstaniem książki Jać-
mierz i Jacimirscy historia i dzień dzisiejszy. W 2006 r. do 
sanockiego Skansenu przyjechali goście z Drohobycza. 
Szukali śladów swoich przodków, a ponieważ nosili 
nazwisko Jacimirscy, skierowano ich do Jaćmierza. Tu 
zaopiekował się nimi Ryszard Stączek i pomógł odszu-
kać dokumenty potwierdzające ich pochodzenie właśnie 
z tej miejscowości. Lew Jacimirski, jeden z gości, został 
współautorem powstałej po tej wizycie książki: Jaćmierz 
i Jacimirscy historia i dzień dzisiejszy (2009 r.). Ryszard 
Stączek na zaproszenie rodziny Jacimirskich odwiedził 
Ukrainę, zwiedził Drohobycz i Lwów. Rodzina Lwa Ja-
cimirskiego przyjeżdżała też do Jaćmierza. Uczestniczyli 
oni m.in. w Jarmarku na jaćmierskim rynku.
     Oprócz tej książki, Ryszard Stączek napisał także 
i wydał przy wsparciu lokalnych władz samorządowych 
i prywatnych sponsorów następujące publikacje: Trady-
cja i współczesność obyczajowa w Jaćmierzu i Posadzie 
Jaćmierskiej, Jaćmierskie teatry, Legendy i opowieści 
z Jaćmierza i okolic, Aforyzmy, sentencje, złote myśli, 
przysłowia, Język mieszkańców Jaćmierza i Posady Jać-
mierskiej, Dzieje Jaćmierza  i okolic 1390-2014, Dzieje 
Jaćmierza i okolic 1781-1950, Grotowscy w Jaćmierzu, 
Szlachetne zdrowie.
     Ponadto stale współpracował z redakcją lokalnej 
gazety Głos Zarszyna i publikował na jej łamach arty-
kuły o zasłużonych mieszkańcach Jaćmierza i historii tej 
miejscowości, uczestniczył w działaniach Stowarzyszenia 
„Inicjatywa”. 
     Oprócz pracy redakcyjnej Ryszard Stączek przez dwie 
kadencje w latach 2002 – 2006, 2006 – 2010 pełnił funkcję 
radnego Rady Gminy w Zarszynie.  Angażował się we 
wszystkie lokalne działania. Był też wspaniałym mężem 
/z żoną  przeżyli 58 lat/ ojcem i dziadkiem. Jak wspomina 
Jego syn Robert, Ojciec nauczył go punktualności, sza-
cunku dla drugiego człowieka, organizacji pracy. Te cechy 
i życzliwość dla innych podkreślali też na Jego pogrzebie 
koledzy: Ksiądz Prałat Kazimierz Piotrowski, kolega 
z licealnej klasy i Pan Stachowicz. A o szacunku dla Jego 
działalności literacko - kronikarskiej niech świadczy fakt, 
że jedna z mieszkanek Jaćmierza przyszła się pomodlić 
nad trumną Ryszarda Stączka z Jego książką w ręce…
     Ryszard Stączek otrzymał wiele odznaczeń i medali, 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż 
Oficerski OOP.
     „Non omnia moriar”… Pozostaną wspomnienia, sza-
cunek i książki o ukochanym Jaćmierzu.

Cześć Jego pamięci!
L.Z.

24 lutego 2022 r. odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Ryszarda Stączka, wybitnego jaćmierzanina, 
autora kilkunastu książek i dziesiątków artykułów prasowych o rodzinnej miejscowości. Człowieka, którego 
pasją i misją było zachowanie dla kolejnych pokoleń tradycji, legend, codziennego życia, historii i specyfiki 
języka mieszkańców rodzinnego Jaćmierza.
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Pierwszy z projektów pn. „Nauczanie  przez doświadcza-
nie i eksperymentowanie” dofinansowany został przez 
Fundację BGK w programie „Na dobry początek”-2021. 
Celem jego jest przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyj-
no-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-9 lat poprzez 
wyrównywanie szans edukacyjnych 30 uczestników,  
w 4 działaniach. 
 W ramach projektu do chwili obecnej przeprowa-
dzone zostały eksperymenty i doświadczenia chemiczno-
fizyczne, a na czym one polegać miały, to wytłumaczyła 
prowadząca na pierwszym spotkaniu z dziećmi. Następ-
nie uczestnicy zajęć wykonali takie doświadczenia jak: 
kolorowy deszcz, kolorowa chmura z pianki do golenia 
oraz kolorowe tęcze w probówkach. Nie zabrakło rów-
nież układania modelowych struktur cząsteczek. Była 
to świetna zabawa dla nich wszystkich. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyło się wykonywane podczas 
zajęć doświadczenie związane z  hodowlą kryształów 
z soli. Dzieci wykonywały również doświadczenie z ma-
gicznym mlekiem polegającym na tym, że na odrobinę 
mleka wylanego na talerz nakrapiały barwniki w różnych 
kolorach za pomocą pipety. Nakładały też płyn do naczyń 
i obserwowały rozwarstwianie się kolorów. Zaś do eks-
perymentu „lampa lawa” wykorzystywały: kubek, olej, 
wodę, barwnik spożywczy oraz tabletkę musującą. Dzieci 
wykonywały doświadczenie ze znikającym atramentem, 
który znikał w gorącej wodzie i pojawiał się po dodaniu 
octu oraz tworzyły kolorowe rysunki na talerzu. Do do-
świadczenia wykorzystano cukier, barwniki i wodę, jako 
rozpuszczalnik. Uczestnicy zajęć mogli zaobserwować 
jak woda rozpuszcza cukier i tworzy kolorowe rysunki. 
Wykonano również slimy i sprawdzono jak barwi się roz-
twór z czerwonej kapusty w różnych substancjach, takich 
jak: mleko, ocet, soda, amoniak, kwasek cytrynowy czy 
coca-cola, w zależności od odczynu roztworu. Na spo-
tkaniu wykonywano też kolorową piankolinę z pianki do 
golenia, mąki ziemniaczanej i barwników spożywczych. 
Dzieci bardzo chętnie wykonywały doświadczenia, i z za-
ciekawieniem dopytywały jakie jeszcze eksperymenty 
będą wykonywać w trakcie kolejnych spotkań. W ramach 
działania „Eksperymenty chemiczno-fizyczne” odbyło 
się 6 spotkań (łącznie 16 godzin zajęć).  Był to czas spę-

dzony bardzo efektywnie, dzieci chętnie uczestniczyły 
w zajęciach, wykonywały polecenia prowadzącego, zada-
wały liczne pytania i wyraziły również chęć uczestnictwa 
w podobnych zajęciach w przyszłości. Na zakończenie 
zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa.

Podczas ferii zimowych tj. od 14 lutego 2022 
r. rozpoczęliśmy „doświadczenia przyrodnicze”. Na 
pierwszych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jak zbu-
dowany jest mikroskop oraz lupa, do czego służą oraz 
jak prawidłowo się nimi posługiwać, jak dostosować 
rozstaw okularów do rozstawu źrenic oraz jak ustawić 
ostrość obrazu. Dzieci przyglądały się preparatom pod 
mikroskopem, a były nimi: porosty, liście paproci, owoc 
pomidora, pszczoła miodna, mrówka i wiele innych. Pod 
lupą dzieci obserwowały gałązki i owoce drzew iglastych 
takich jak sosna, świerk, szyszki oraz okazy owadów, które 
są zgromadzone w Centrum Dziedzictwa Przyrodnicze-
go w Posadzie Zarszyńskiej. W czasie zajęć uczestnicy 
dowiedzieli się kto gości w karmniku, jakie ptaki można 
spotkać na terenie parku w Posadzie Zarszyńskiej. Każde 
z dzieci otrzymało lornetkę lub lupę do obserwacji przy-
rody i odszukiwały na terenie parku miejsca, w których 
znajdowały się puste woreczki po kulach tłuszczowych 
dla ptaków, by uzupełnić je nowymi. Dzieci obserwowały 
również przyrodę przez specjalne lunety zamontowane na 
terenie parku. Na „Ścieżce Dziedzictwa Przyrodniczo – 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GOK W ZARSZYNIE
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielcach realizuje dwa projekty dofinansowane ze środ-
ków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Realizację obu projektów rozpoczęliśmy 
od 3 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji planowane jest na 30 czerwca 2022 r. Projekty swym zasięgiem 
obejmują dwie grupy docelowe: dzieci w wieku od 3 do 9 lat oraz seniorów 60+. W sumie otrzymane dofinan-
sowanie wynosi 30 000,00 zł. . Po zakończeniu realizacji projektów, sprzęt zakupiony w ramach dotacji będzie 
wykorzystywany do przyszłych działań GOK-u oraz będzie istniała możliwość jego bezpłatnego wypożyczenia 
organizacjom bądź instytucjom do realizacji działań kierowanych do różnych grup wiekowych.

Uczestnicy zajęć „Doświadczenia przyrodnicze”,  
(fot. ze zb. GOK w Zarszynie)
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Kulturowego” zlokalizowane są tablice opisujące faunę 
i florę znajdującą się na terenie naszej gminy, które zostały 
omówione przez prowadzącą zajęcia Panią Annę Niemiec 
– p.o. Kierownika Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego 
w Posadzie Zarszyńskiej. Nie zabrakło również zabaw 
na świeżym powietrzu. Naśladowały odgłosy wydawane 
przez ptaki i ich ruchy oraz odpowiadały na zagadki przy-
rodnicze. Po zakończonym spacerze dzieci kolorowały 
karmniki i przyklejały w nich kolorowe ptaki. W ramach 
zajęć przyrodniczych odbyło się również spotkanie z Panią 
Agnieszką Groń - specjalistą SL ds. opieki nad żubrami 
i edukacji leśnej z Nadleśnictwa Lesko. Tematem zajęć 
były zasady zachowania się w lesie oraz obserwacja dzi-
kiej zwierzyny za pomocą fotopułapek leśnych. Podczas 
spotkania nie zabrakło zagadek dla dzieci i wręczenia 
drobnych gadżetów.  W czasie przeprowadzonych zajęć 
„Budujemy filtr - własna oczyszczalnia wody”, dzieci 
przekonały się co jest potrzebne, aby oczyścić wodę 
z różnych zanieczyszczeń. Uczestnicy wycinali papierowe 
gwiazdki, po czym obserwowali, jak „magiczne gwiazd-
ki” pływają po wodzie. Dzieci również miały możliwość 
wykonania swojej bańki mydlanej tzw. bańka w bańce 
(płyn do mycia naczyń, woda i gliceryna). Dzieci używały 
wyobraźni do tworzenia własnego zakątka leśnego, bardzo 
przykładały się do tworzenia makiet a efekty ich pracy 
były zaskakujące. Kolejne zajęcia będą przeprowadzone 
po przylocie bocianów do gniazd w Posadzie Zarszyńskiej, 
na które czekamy z niecierpliwością.

Od 7 marca br. realizujemy warsztaty „Poznajemy 
kosmos”. Na chwilę obecną odbyły się dwa spotkania, 
w czasie których dzieci poznały planety wchodzące 
w skład układu słonecznego, a nawet podczas zabawy 
odgrywały rolę słońca w układzie słonecznym. Uczestnicy 
wykonali też pracę plastyczną, uczestniczyli w zabawie 
„Słońce parzy” i wielu zabawach ruchowych. Dzieci po-
dzielone na grupy przygotowywały elementy do makiety 
odwzorowującej Układ Słoneczny: najpierw malowały 
podstawę z kartonów tworząc z niej kosmos, a następnie 
tworzyły styropianowe planety. Przed nami kolejne fascy-
nujące spotkania warsztatowe. Na zakończenie warszta-
tów „Poznajemy kosmos” zaplanowano dla uczestników 
projektu seans w przenośnym planetarium, podczas któ-
rego dzieci będą mogły podziwiać rozgwieżdżone niebo, 
konstelacje gwiazd oraz przyswajać wiedzę o kosmosie, 
jak również dowiedzieć się i zobaczyć jak powstał wszech-
świat, galaktyki i układ słoneczny.

W ramach projektu dwóch nauczycieli edukato-
rów skorzystało ze szkoleń w celu podniesienia swoich 
kwalifikacji, swojej wiedzy z zakresu eksperymentów 
fizyczno- chemicznych, oraz wiedzy o kosmosie. Projekt 
ma również na celu zafascynowanie i zainteresowanie 
dzieci naukami ścisłymi. 

Drugi z realizowanych projektów nosi tytuł „Aktywnie 
i zdrowo po 60-tce” i jest dofinansowany w programie  
Generacja 6.0 Edycja IV. Celem projektu jest przepro-

wadzenie działań skiero-
wanych do 20-osobowej 
grupy seniorów, miesz-
kańców Gminy Zarszyn. 
Działania projektowe 
mają przeciwdziałać 
wykluczeniu społecz-
nemu i technologiczne-
mu, poprawić kondycję 
fizyczną i sprawność 
ruchową oraz rozwijać 
zainteresowania kultu-
ralne seniorów. Projekt 
zakłada realizację działań 
służących zaangażowa-
niu seniorów w ramach 
aktywności edukacyjnej, ruchowej i integracyjnej oraz 
upowszechnianie udziału osób starszych w życiu spo-
łeczności lokalnych. Projekt ma na celu poszerzenie ich 
wiedzy i rozwijanie umiejętności, jak również promocję 
zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ramach projektu realizowana jest rehabilitacja 
grupowa na basenie pn. „Aqua Aerobic”. Zajęcia  odby-
wają się od stycznia br. i mają na celu poprawę jakości 
życia osób z dysfunkcjami ruchowymi poprzez zajęcia 
w wodzie, a tym samym wzmacnianie i poprawę wydol-
ności krążeniowo-oddechowej i wydolnościowej. 

W ramach działania „Senior kulturalnie”  9 marca 
2022 r. zorganizowano wyjazd na spektakl teatralny 
„Kiedy kota nie ma …”  do Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. Był to bardzo udany wieczór pełen 
dobrego humoru.

Na uczestników projektu czekają jeszcze  warsz-
taty informatyczne „E-senior” mające na celu nabycie 
podstawowych umiejętności z obsługi komputera dla 
seniorów i zapoznanie ich z nowoczesnymi technologia-
mi. W trakcie zajęć seniorzy poznają m.in. komunikację 
elektroniczną (Skype, gadu-gadu), nauczą się jak założyć 
pocztę i pisać e-mail, bezpiecznego surfowania w sieci, 
obsługi urządzeń mobilnych (smartfon, tablet). Prowadzą-
cy przekaże również inne niezbędne zagadnienia potrzeb-
ne, aby obsługa komputera pomogła osobom 60+ w życiu 
codziennym. Zrealizowane zostaną również warsztaty 
kulinarne „Zdrowa Kuchnia”,  w czasie których uczestnicy 
przyswoją wiedzę na temat prawidłowego bilansowania 
diety, przygotowywania posiłków oraz poznają przepisy 
na zdrowe dania i soki. 

Powyższe działania dają seniorom możliwość pogłębiania 
wiedzy, dokształcenia się i przyczynią się do poprawienia 
kondycji psychofizycznej, a przede wszystkim dadzą moż-
liwość spotkań z innymi seniorami, co pozwoli zapomnieć 
o troskach dnia codziennego.

            GOK w Zarszynie        

Eksperymenty chemiczne,  
(fot. ze zb. GOK w Zarszynie)
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Na terenie powiatu sanockiego realizowanych jest obecnie dużo ważnych dla mieszkańców inwestycji. 
Nie ominęły one także gminy Zarszyn. Efekty możemy podziwiać m.in. w Jaćmierzu czy Zarszynie.

Pierwsza z zakończonych w grudniu inwestycji dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole 
- Zarszyn w km od 5+165 do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30. W ramach zadania przebudowana została 
jezdnia bitumiczna o szer. 5,50 m na pierwszym odcinku drogi oraz 6,0 m na odcinku drugim.
– W Jaćmierzu wykonaliśmy chodnik z kostki betonowej, powstały zjazdy indywidualne i publiczne, przebudowali-
śmy skrzyżowanie – mówi Stanisław Chęć, starosta sanocki. – Inwestycja obejmowała także utwardzenie poboczy, 
przebudowę przepustu pod drogą, wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych i ażurowych oraz wykonanie odcinka 
kanalizacji deszczowej z rur PP Ø500 z uzbrojeniem w studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, przykanaliki oraz 
oczyszczenie i odmulenie rowów z umocnieniem ich dna i skarp.

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców 
wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane 
zostały także stalowe bariery energochłonne.

Wartość inwestycji wyniosła około 4 mln zł, z czego 
70 proc. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, 905 tys. zł dołożyła Gmina Zarszyn. Wyko-
nawcą prac była firma STRABAG Sp. z o.o. 

Drugie ważne zadanie realizowane jest w Zarszynie. 
To przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa. 
– Inwestycja polegała m.in. na wykarczowaniu i oczyszczeniu 
terenu pasa rzecznego, wyburzeniu starego mostu i wykona-
niu stalowego przepustu z blach falistych, umocnieniu skarp 
i dna potoku w obrębie mostu, wykonaniu drogi i chodników 
– wylicza starosta Stanisław Chęć.

Prace, które zostały przerwane ze względu na warunki zimowe, potrwają do kwietnia br. Wartość zadania to 
prawie 2 mln zł, z czego blisko 675 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie 
wsparła także Gmina Zarszyn, przekazując 375 tys. zł.Wykonawcą prac jest firma STALMOST Sp. z o. o. ze Stalowej 
Woli. 

                                                                                                                       Sabina Tworek
                                                                                                           Wydział Promocji i Kultury 
                                                                                                     Starostwa Powiatowego w Sanoku

Inwestycje powiatowe w Gminie Zarszyn

Przebudowany odcinek drogi powiatowej wraz z chodnikiem 
w Jaćmierzu, 13.02.2022 r. (fot. S. Tworek)

PYTANIA DO WÓJTA GMINY ZARSZYN
1. Jakie inwestycje w zakresie infrastruktury (drogowej i technicznej) prowadzono w Gminie Zarszyn w 2021 r. 
i które spośród realizowanych zadań zostały zakończone? 

Poniżej w formie tabelarycznej prezentujemy zadania drogowe realizowane w roku ubiegłym. Szczegółowe zesta-
wienie wszystkich zadań inwestycyjnych zawierać będzie Raport o Stanie Gminy za rok 2021, który powstanie do 
końca maja br. 

Lp. Nazwa zadania
Długość przebudowa-
nej/ wyremontowanej 

drogi
Wartość za-

dania
Wartość dofi-
nansowania

1.
Modernizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w obrębie Długie na dz. o nr 
ewid. 1580.

528 m 
nawierzchnia z kruszywa 
łamanego

117.539,85 zł. 
90.000,00 zł. 
budżet Woj. Pod-
karpackiego

2.
Remont drogi gminnej Nr 149602R 
w km 0+000 – 0+822 w miejscowości 
Zarszyn.

822 m 
nawierzchnia z kruszywa 
łamanego

175.605,77 zł.
173.760, 77 zł. 
Fundusz Solidar-
ności Unii Euro-
pejskiej

3.
Przebudowa drogi gminnej Nr 148202R 
położonej na działce o nr ewid. 950 
w miejscowości Długie.

256 m
nawierzchnia bitumiczna

130.445,66 zł. środki własne
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4.
Przebudowa drogi gminnej Nr 148601R 
położonej na działce o nr ewid. 1135 
w miejscowości Nowosielce.

283 m 
nawierzchnia bitumiczna

138.909,52 zł. środki własne

5.
Przebudowa drogi wewnętrznej 
położonej na działce o nr ewid. 227 
w miejscowości Odrzechowa, ul. 
Wesoła.

70 m 
nawierzchnia bitumiczna

34.174,32 zł. środki własne

6.
Przebudowa drogi wewnętrznej 
położonej na działce o nr ewid. 1444 
w miejscowości Posada Jaćmierska.

121 m 
nawierzchnia bitumiczna

120.227,33 zł. środki własne

7.
Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R 
położonej na działce o nr ewid. 945 
w miejscowości Pielnia, ul. Karpacka.

219 m 
nawierzchnia bitumiczna

68.712,23 zł. środki własne

8.
Remont drogi gminnej Nr 117619R po-
łożonej na działce o nr ewid. 904 w miej-
scowości Pielnia, ul. Podgórska.

60 m 
nawierzchnia bitumiczna

38.113,76 zł. środki własne

9.
Przebudowa drogi gminnej Nr 117659R 
położonej na działce o nr ewid. 1355/2 
w miejscowości Długie, ul. Spacerowa.

165 m 
nawierzchnia bitumiczna

64.675,76 zł. środki własne

10.
Budowa turystycznej ścieżki rowerowej 
wraz z miejscami obsługi rowerzystów 
w Odrzechowej.

1845 m 
nawierzchnia bitumiczna

822.131,88 zł.
716.585,00 zł. 
Rządowy Fun-
dusz Inwestycji 
Lokalnych 

11.
Przebudowa drogi gminnej Nr 148201R 
położonej na działce o nr ewid. 932 
w miejscowości Długie, ul. Sanocka.

233 m 
nawierzchnia bitumiczna

104.050,05 zł. środki własne

 
Zadania w trakcie realizacji

Lp. Nazwa zadania Długość 
przebudowywanej drogi

Wartość  
zadania

Wartość  
dofinansowania

1.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 117639R 
w km od 0+635 – 1+418 na ulicy Dębowej 
w miejscowości Odrzechowa.

783 m 
nawierzchnia bitumiczna

925.793,76 zł.
555.476,00 zł. 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg.

2. W ubiegłym roku zakończono budowę oświetlenia kilku dróg na terenie Zarszyna. Kiedy jako mieszkańcy mo-
żemy liczyć na ich uruchomienie? 
W roku 2021 realizowaliśmy 6 zadań polegających na budowie nowych nitek oświetleniowych w miejscowościach Zarszyn, 
Posada Zarszyńska, Pielnia, Bażanówka, Długie oraz Jaćmierz. Jeszcze podczas trwania prac w miesiącu lipcu wystosowali-
śmy pismo do PGE Dystrybucja oddział Sanok z prośbą o sporządzenie umowy przyłączeniowej. Pomimo zakończenia prac  
i złożenia przez wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ze strony PGE 
wszystkich wnioskowanych umów. Pod koniec roku 2021 ponowiliśmy naszą prośbę, jednak bez efektów. Na chwilę 
obecną podłączone do sieci są odcinki z miejscowości Pielnia, Długie oraz Jaćmierz. Pozostałe „utknęły” w PGE… 
Po naszych interwencjach w oddziale dowiedzieliśmy się, że najszybszym rozwiązaniem będzie, jeśli gmina weźmie 
na siebie wykonanie i sfinansowanie przyłączenia do sieci nowych odcinków oświetlenia, ponieważ oczekiwanie na 
przyłącz ze strony PGE może potrwać nawet do następnego roku. Wynika to głównie z faktu ograniczenia środków 
finansowych na działalność inwestycyjną w PGE. Po konsultacjach z Panią Skarbnik oraz potencjalnym wykonawcą 
zapadła decyzja o zabezpieczeniu środków własnych i wykonania tego zadania z funduszy gminnych. Najbardziej 
realnym terminem jest okres przed świętami Wielkanocnymi. 
3. Na jakim etapie jest proces budowy Listy Ewidencji Zabytków w Gminie Zarszyn ? Temat był poruszony w „Gło-
sie Zarszyna 2021 nr 32.  Wiemy że są osoby zainteresowane pomocą w  poszukiwaniu  zabytkowych obiektów na 
naszym terenie. 
Na chwilę obecną trwają prace związane z poprawkami w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami. Dostaliśmy od 
konserwatora zabytków wiele pytań i zagadnień, które musimy uwzględnić, wpisać je do naszego programu i dopiero 
po uwzględnieniu wszystkich uwag zostanie on poddany pod głosowanie w formie uchwały Rady Gminy Zarszyn. 
Jednocześnie cały czas istnieje możliwość zgłaszania obiektów, które na takiej liści mogłyby się znaleźć. Jeśli ktoś 
z mieszkańców chce zgłosić ciekawy zabytek, który warto uwzględnić w naszym gminnym programie to prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy. 
4. Czy w obliczu kryzysu humanitarnego na naszej wschodniej granicy gmina opracowała procedury wsparcia dla 
uchodźców z Ukrainy, obejmujące :  pomoc doraźną, zakwaterowanie ,edukacja dzieci,  miejsca pracy. 
12 marca 2022 r. weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium tego państwa. Na niemalże 50 stronach zostały zawarte regulacje prawne dotyczące wszystkich aspektów 
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w tym kwestii nadawania numeru PESEL, przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, oświaty i edukacji, 
wychowania przedszkolnego oraz regulujące zasady podejmowania pracy przez uchodźców. Zadania, bezpośrednio 
w które zaangażowany będzie samorząd gminny związane będą głównie z obszarami spaw obywatelskich, pomocy 
społecznej i edukacji. Obecnie jesteśmy na etapie zapoznawania się z wytycznymi i opracowywaniem wewnętrznych 
procedur. Czekamy również na rozporządzenia, które w sposób szczegółowy będą regulować te kwestie, gdyż te za-
warte w ustawie stanowią ogólny zarys. Zgodnie z art. 12 ustawy to wojewoda odpowiedzialny jest za zapewnienie 
pomocy obywatelom Ukrainy, głównie polegającą na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia, za-
pewnia transportu czy środków czystości. Samorząd gminny w miarę posiadanych środków finansowych może również 
zapewniać taką pomoc. Do tej pory Gmina Zarszyn, dzięki niesamowitemu zaangażowaniu Mieszkańców przekazała 
kilka ton pomocy żywnościowej i materialnej dla naszej gminy partnerskiej Borysław. Strażacy ochotnicy z terenu 
naszej gminy przez półtora tygodnia pełnili również dyżury w punkcie medycznym w Krościenku. Na chwilę obecną 
uruchomiliśmy kolejną zbiórkę darów, które tym razem będziemy chcieli przekazać dla rodzin z terenu naszej gminy, 
które goszczą u siebie rodziny z Ukrainy. Jesteśmy również przygotowani, aby reagować na bieżące pojawiające się 
problemy i zagadania związane z kwestiami uchodźców. 
             Magdalena Gajewska - Wójt Gminy Zarszyn

09 stycznia 2022 r. Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochot-
nicza Straż Pożarna w Posadzie 
Zarszyńskiej we współpracy z Orkie-
strą Dętą „Lutnia” i GOK w Zarszy-
nie przygotowali koncert pn. „Szła 
kolęda”. Licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Posady, Zarszyna i okolic mieli 
okazję usłyszeć najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki. 
     Spotkanie otworzył i powitał 
gości sołtys Posady Zarszyńskiej 
Władysław Komański. Na począ-
tek mogliśmy wysłuchać niezwykle 
wzruszającej pieśni: „Mario, czy 
Ty wiesz?” w wykonaniu Magda-
leny Żółkiewicz z Beska. W roli 
gospodarza i głównego wykonawcy 
wystąpił Zespół Śpiewaczy z Posady 
Zarszyńskiej w składzie:  Bogumi-
ła Głuszyk, Teresa Buczek, Beata 
Komańska, Bogumiła Kurpiel, 
Lucyna Kuzian, Aleksandra Nogaj, 
Maria Nowak, Małgorzata Rysz, 
Maria Wojtal, Władysław Komań-
ski, Zbigniew Buczek, Zbigniew 
Dracz, Jan Kurpiel, Henryk Rysz, 
Zbigniew Zielonka – akompania-
ment, gitara. 
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
i wspierający je wokalnie panowie 
zachwycili wykonaniem bożonaro-
dzeniowych pieśni. Okazało się, że 
są wśród nas prawdziwe wokalne 
talenty! Owacyjnie przyjęci zostali 
też uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Zarszynie. Szczególnie wzruszyli 
najmłodsi artyści – laureaci Konkur-
su Kolęd i Pastorałek 
zorganizowanego przez 
szkołę w Pielni. Sze-
ścioletnie solistki: Olga 
Toczek i Klaudia Ko-
tecka czuły się na sce-
nie jak profesjonalistki, 
wzruszały, wywoływały 
uśmiech na twarzach 
widzów. Nie inaczej 
było podczas występów 
trzecioklasistek. Laura 
Malik porywająco wy-
konała pastorałkę „Od serca do ucha”, 
a występujące po niej: Julia Buczek, 
Aleksandra Kostur i Zofia Zdybek 
wzruszyły, opowiadając o wędrówce 
Maryi w pastorałce „Była noc”. Na 
scenie wspaniale zadebiutował też 
Mateusz Szałankiewicz, który kolę-
dy pięknie zagrał na gitarze. Gorące 
brawa towarzyszyły występom star-
szych uczniów: Melani Semenowicz, 
która akompaniowała na keyboardzie 
wokalistkom: Mai Stapińskiej i Zu-
zannie Olearczyk oraz Gabrielowi 
Komańskiemu. Gabryś porywająco 
zagrał kolędę…na perkusji. 
     Na koniec mogliśmy usłyszeć 
kilka kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Orkiestry Dętej „Lutnia” pod ba-
tutą kapelmistrza Artura Gadzały. 
Znane wszystkim melodie tak urzekły 
uczestników wieczoru kolęd, że or-
kiestra kilka razy bisowała.

      Zespół Wokalny z Posady Za-
rszyńskiej został również zaproszony 

do PSONI w Haczowie. 
Ponad 40 uczestników wraz z opie-
kunami i instruktorami powitało nas 
niezwykle serdecznie. To był nieza-
pomniany występ wśród radosnych, 
pozytywnie nastawionych do świata, 
uśmiechniętych uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Członko-
wie Zespołu Wokalnego mieli też 
okazję zobaczyć ofertę edukacyjną 
dla osób z niepełnosprawnościami 
i zachwycać się pracami wykonywa-
nymi w pracowni stolarskiej, wikli-
niarskiej, ceramicznej, plastycznej 
czy rękodzieła artystycznego. Prace 
uczestników warsztatów to prawdzi-
we dzieła sztuki! Wykonane z wyjąt-
kową starannością i cierpliwością. 
Trudno było się rozstać z gościnnymi 
gospodarzami, którzy przyjęli nas tak 
serdecznie!  

KOLĘDOWANIE W POSADZIE ZARSZYŃSKIEJ I HACZOWIE
        Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zewsząd docierają do nas melodie, które znamy od zawsze - ko-
lędy. Są tak samo ważne jak szopka, opłatek, wigilia i pasterka. Tworzą niezwykłą bożonarodzeniową atmosferę, 
łączą w chóralnym śpiewie. Od czasu, kiedy rozbrzmiała pierwsza kolęda minęło niemal 900 lat, bo według 
tradycji chrześcijańskiej po raz pierwszy odśpiewano ją w szopce, przygotowanej przez Franciszka z Asyżu. 
W Polsce kolędy zaczęto śpiewać 300 lat później i nadal są one ulubionymi utworami wszystkich Polaków. 

Występ Zespołu Śpiewaczego z Posady Zarszyńskiej w Haczo-
wie (fot. strona internetowa PSONI w Haczowie)
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Olga Toczek  
(fot. ze zb. GOK w Zarszynie)

     Okres bożonarodzeniowy to czas 
szczególny. Radość przynosi dziele-
nie się i dawanie, otwieranie drzwi 
dla potrzebujących. Niech fragment 
poetyckiej refleksji będzie dla nas 
wskazówką nie tylko na okres Bo-
żego Narodzenia, bo teraz jak nigdy 
mamy szansę szeroko otworzyć drzwi 
i serca:
Ktoś pukał do drzwi naszych
Aleśmy nie słyszeli 
Ledwo starczyło czasu 
Opłatkiem się podzielić. 
Ktoś odszedł z naszych domów 
Wędruje, puka dalej 

A my dla nieznajomych 
Stawiamy biały talerz.       
Takeśmy się śpieszyli, 
Kłócili i cieszyli 
Że wszystko pogubili 
W tej najważniejszej chwili.  
     
W imieniu organizatorów Koncertu 
dziękujemy wszystkim wokalistom 
i muzykom, którzy w przygotowa-
nie koncertu „Szła kolęda” włożyli 
wiele serca i dali radość jego uczest-
nikom.
       
    L.Z.

Dobre wiadomości dotarły do 
nas z Narodowego Centrum Kultu-
ry, które jest operatorem programu 
Etnopolska. Złożony przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s 
w Nowosielcach projekt pn. „Zakup 
strojów ludowych i rekwizytów dla 
Regionalnego Zespołu Ludowego 
„Ziemia Sanocka” z okazji 50-lecia 
zespołu” pozyskał dofinansowanie 
w wysokości 33 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest 
kultywowanie i popularyzowanie 
tradycji społeczności lokalnej po-
przez zakup rzeszowskich strojów 
ludowych i rekwizytów obrzędowych 
dla RZL „Ziemia Sanocka” i aktywi-
zacja lokalnej społeczności. Pomysł 
na projekt poprzedziła szczegółowa 
inwentaryzacja posiadanych strojów 
oraz analiza najważniejszych potrzeb 
w zakresie doposażenia garderoby 
zespołu prezentującego tradycje mu-
zyczne, taneczne i śpiewacze oraz 
folklor obrzędowy wywodzący się 
z regionu działalności. Zespół w br. 
będzie obchodził 50-lecie swojej 
działalności, cieszy się uznaniem 
w środowisku lokalnym. Jego do-
robek prezentowany jest w gminie 

i powiecie na różnego rodzaju aka-
demiach środowiskowych, a także 
w kraju i za granicą podczas prze-
glądów i spotkań integracyjnych. To 
ambasador kultury ludowej regionu, 
dlatego ważna jest prezentacja ze-
społu i ciągłe uzupełnianie strojów 
dla obecnych i nowych członków 
grupy. 

W ramach projektu przewidu-
jemy realizację działania mającego 
na celu zakup/doposażenie rzeszow-
skich strojów ludowych. W efekcie, 
w ramach zadania zaplanowany 
został zakup nowych elementów stro-
jów, które uzupełnią dotychczasową 
garderobę grupy oraz zastąpią jej 
starsze i wysłużone obecnie używane 
egzemplarze. 

Do tegorocznej edycji programu 
wpłynęło 1498 wniosków a dofinan-
sowanie otrzymało 300 beneficjen-
tów. Bardzo cieszymy się z uzyska-
nego dofinansowania ponieważ zakup 
strojów wpłynie na wizerunek zespo-
łu i wykorzystanie potencjału zespołu 
w propagowaniu kultury ludowej 
i prezentacji na obchodach Jubileuszu 
50-lecia działalności Zespołu

    GOK w Zarszynie

Nowe stroje dla członków 
Regionalnego Zespołu Ludowego „Ziemia Sanocka”
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       Dowodem na to był koncert  „Kolędo-
wanie z secem” organizowany w ramach  
30. Finału „Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy”. Odbył się on 30 stycznia 
2022 r. w Bażanówce, przy współpracy 
Koła Gospodyń Wiejskich działającego 
w tej miejscowości. 
 Pierwszym punktem programu 
był Koncert kolęd w wykonaniu grupy 
wokalnej pod kierownictwem dr Mo-
niki Brewczak działającej przy GOK 
w Zarszynie. Grupa zaprezentowała 
znane i mniej znane polskie kolędy. 
W czasie tego wyjątkowego wydarzenia 
zaprezentowali się również zwycięzcy 
Pierwszego Międzyszkolnego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi dziś” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową w Pielni. Na 
scenie wystąpiło kilku solistów, duety 
i trio. Niestety z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiczną nie wszyscy 
z zaproszonych młodych artystów  
mogli zaprezentować się na scenie.
 W dalszej części spotkania „Ko-
lędowania z sercem” wszyscy zebrani 
mogli usłyszeć dwie wiązanki kolęd 
w wykonaniu członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bażanówce oraz występy 
dwóch wokalistek: Marii Jarosz i Mile-
ny Wacławskiej. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali  od organizatorów drobne 
upominki. Na zakończenie odpalono 
Światełko do nieba.

Gmina Zarszyn przystąpiła do 
30 Finału WOŚP, a zarekomendowane 
przez Wójt Gminy Zarszyn Magdale-
nę Gajewską aukcje na www.allegro.
pl zakończyły się sukcesem. Było to 
„Spotkanie i obiad” z Janem Komasą, 

„Malunek na ścianie” wykona-
ny przez  Pawła Kaprala, „Tort” 
wystawiony przez Barbarę Ko-
zieradzką, „Tablet” wystawio-
ny przez Dariusza Puchyrskie-
go oraz „Organizacja urodzin 
dla dziecka” przez Spółdzielnię 
Socjalną Tęcza prowadzą-
cą Niepubliczne Przedszkole 
w Nowosielcach. Zebrana 
przez wolontariuszy kwota 
4492,68 zł. została przekazana 
na konto WOŚP dla zapewnie-
nia najwyższych 
standardów dia-
gnostyki i lecze-
nia wzroku. 

 Podobny cel pomocy 
finansowej miało kolejne 
wydarzenie organizowa-
ne przez GOK. 6 marca 
br. w sali Domu Kultury 
w Nowosielcach odbył 
się Koncert charytatywny  
pn. „Kobiety-Kobie-
tom”. Zorganizowany 
został z okazji zbliżają-
cego się Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet. Ze 
względu na obecną tra-
giczną sytuację na Ukrainie, w tym roku 
wydarzenie to miało charakter charyta-
tywny. Podczas koncertu zorganizowana 
została zbiórka datków, mająca na celu 
zakup najpotrzebniejszych artykułów 
pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci 
z Borysławia - miasta partnerskiego 
Gminy Zarszyn.
 W pierwszej części Koncertu na 
scenie zaprezentował się Zespół „ 
Cantando”. Liderem jego jest Bartosz 
Głowacki – wirtuoz 
akordeonu, muzyk 
pochodzący z Zagó-
rza, obecnie mieszka-
niec naszej gminy. Na 
scenie podziwialiśmy 
Ariadnę Pacześniak - 
absolwentkę Akademii 
Muzycznej w Łodzi 
oraz Kingę Głowacką 
- absolwentkę londyń-
skiego uniwersytetu 
Middlesex University.
 W drugiej części 
koncertu zaprezento-
wała się Lena Burczyk 

i Martyna Kapis. Dziewczyny, które 
łączy muzyka są nowosielczankami, 
razem uczyły się w szkole podstawo-
wej uczęszczając na kółko wokalne 
oraz obie rozwijają się  pod okiem dr 
Moniki Brewczak  i chętnie występują 
w grupie wokalnej SOUL. Wisienką na 
torcie koncertu był występ skrzypaczki 
Aleksandry Michalskiej. W wykonaniu 
Oli usłyszeliśmy kilka utworów na al-
tówce. 
 Podczas koncertu „Kobiety - Ko-
bietom” zebrano łącznie 2 890 zł., za 

co zakupione zostały artykuły dla ko-
biet, dzieci i niemowląt, w tym: mleko 
modyfikowane dla niemowląt, butelki, 
smoczki, pampersy, itp. Oba koncerty 
są dowodem na to, że w Gminie Za-
rszyn mieszkają ludzie o WIELKICH 
sercach, którzy bez wahania wyciągną 
pomocną dłoń i będą wsparciem przy 
organizowaniu przez GOK w przyszło-
ści podobnych wydarzeń.
     GOK w Zarszynie

Koncerty charytatywne organizowane  
przez GOK w Zarszynie
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie organizując różne imprezy okolicznościowe nie tylko dostarcza widzom 
rozrywki i wiedzy, ale również chętnie wspiera, łącząc swoją pracę z pomocą drugiemu człowiekowi.

Koncert „Kolędowanie z sercem”,  
Bażanówka, 30.01.2022 r. (fot. ze zb. GOK w Zarszynie)

Występ członkiń KGW w Bażanówce, 30.01.2022 r.  
(fot. ze zb. GOK w Zarszynie)

Lena Burczyk i Martyna Kapis na koncercie charytatywnym  
„Kobiety – kobietom”, Nowosielce, 6.03.2022 r.  

(fot. ze zb. GOK w Zarszynie)
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 Kraków, Poznań, Częstochowa, Lwów co łączy te 
miasta? Zapewne wiele, a z pewnością to, iż były lokowa-
ne na Prawie Magdeburskim. Do tego zacnego grona moż-
na zaliczyć również Zarszyn. Jednym z podstawowych 
wymogów jakie musiało spełnić nowo powstające miasto, 
było wyznaczenie centralnie położonego, kwadratowego 
bądź prostokątnego placu zwanego rynkiem. Pośrodku 
pozostawiano miejsce dla ratusza, a z narożników miały 
wybiegać pod kątem prostym dwie ulice. Czy młody 
Zarszyn spełnił te kryteria? Oczywiście. Kiedy w 1779 
roku powstawała najstarsza znana nam mapa, na której 
możemy się doszukać naszej miejscowości, kartograf, 
podpułkownik armii austriackiej Friedrich von Mieg, 
pięknie rozrysował układ naszego rynku. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można założyć, że układ ten nie 
zmienił się znacząco od średniowiecza, a co ciekawe, 
obecne rozmieszczenie ulic jest niemal identyczne. To 
tu przez setki lat biło serce miasta. Zarszyński rynek był 
siedzibą władz miejskich, przestrzenią wymiany handlo-
wej, miejscem spotkań i narad ludności, krzyżowały się 
na nim trakty kupieckie, wymieniano towary wiadomości 
i idee. 

Dlaczego zatem tak już się 
nie dzieje? Aby to zrozumieć, należy 
cofnąć się do czasów II wojny świato-
wej, a właściwie do jej końca. Kiedy 
odbudowywano Zarszyn, jednym 
z budynków w najgorszym stanie 
była nasza szkoła. Uszkodzenia były 
tak poważne, że zdecydowano się na 
całkowitą rozbiórkę i budowę nowej 
szkoły w innym miejscu. Rozważa-
no kilka lokalizacji, między innymi 
w Posadzie Zarszyńskiej. Z niezro-
zumiałych dla mnie powodów wybór 
padł na środek rynku. Znam mnóstwo 
innych miejsc, które nadawałyby się do tego o wiele le-
piej. Tak bezpowrotnie utraciliśmy ponad połowę placu. 
Praktycznie zaprzestano wtedy używać nazwy „rynek”. 
Moje pokolenie na pozostałą część placu mówiło „na 
szkolnym”. Jednak „na szkolnym” wciąż jeszcze tliło się 
życie. W 1988 Straż Pożarna z Zarszyna podczas doniosłej 
uroczystości odbierała tam nowy samochód pożarniczy 
Star 200. Podobna uroczystość odbyła się również z okazji 
poświęcenia Sztandaru, a ostatnia większa impreza jaką 
pamiętam, miała miejsce w roku 2000 z okazji 100–lecia 
naszej jednostki. Od tamtego czasu nie działo się tam 
praktycznie nic. Ogromny wpływ na to miały … samo-
chody. 

Z opowieści starszych mieszkańców wiem, że 
w latach 50–tych i 60–tych na „gościńcu” przed szkołą 
uczniowie grali w piłkę. Prawdopodobieństwo potrącenia 

przez samochód było równe zeru, a jak już z ogromnym 
warkotem i w kłębach niebieskiego dymu jakiś pojazd 
zawitał w te strony, wywoływał nie mniejszą sensację jak 
pojawienie się dzisiaj Lady Gagi, czy innego celebryty. 
Kiedy końcem lat 60–tych w Sanoku, na miejscu zburzo-
nej przez Niemców podczas okupacji najstarszej synagogi, 
budowano blok mieszkalny, projektanci przewidzieli 
miejsca parkingowe. Blok liczy 52 mieszkania. Jeden 
lokator, z tego co wiem, posiadał samochód. Architekci 
kierując się hasłem, iż „socjalizm będzie rósł w siłę a lu-
dziom będzie żyło się dostatniej”, zdawali sobie sprawę, 
iż jedno miejsce to może kiedyś być za mało. Ambitnie 
wyznaczyli więc dużo więcej. Całe 6 (słownie: sześć)! 
Teraz, kiedy w każdej rodzinie jest samochód, a przeważ-
nie dwa, nie trzeba mieć wyobraźni Juliusza Verne aby 
domyślić się co się tam dzieje. Oni mieli przynajmniej 
jakąś wizję. Błędną, ale mieli. Co do naszej drogi, projek-
tanci takowej nie mieli. Dlaczego? Bo nie istnieli. Kiedy 
gdzieś zapewne w XII w. kiedy ludzie przemieszczali się 
„ze wsi Besko ku Zarszynu i dalej podążając”, po prostu 
wybierali najdogodniejszą, najkrótszą trasę, taką aby nie 
utopić się w bagnie, lub nie paść ofiarą rabusiów i dzi-
kich zwierząt. Nikt z wyznaczających te szlaki nie mógł 

nawet w najśmielszych marzeniach wyobrazić sobie, jak 
będzie wyglądała przyszłość. A dlaczego? Spróbujmy 
popuścić wodze fantazji i wytłumaczyć średniowieczne-
mu mieszkańcowi Zarszyna, dlaczego powinien główną 
drogę poprowadzić szerokim łukiem omijając centrum 
miejscowości. 
– Posłuchaj. Kiedyś będziemy mieli takie karety, które po-
ruszają się same bez pomocy koni. Napędza je taka woda, 
która się pali, a wydobywana jest spod ziemi na pustyni 
5000 km stąd.  Wsiadają do niej ludzie i po twardej jak 
kamień i gładszej niż blat twojego stołu drodze, pędzą 10 
razy szybciej niż twój zaprzęg konny do Sanoka na targ, 
a dojazd do Królewskiego Wolnego Miasta, zrobienie 
zakupów i powrót trwa dwie godziny a nie jak u ciebie 
dwa dni (no chyba że z żoną do galerii…  to wtedy… 
wtedy to jednak nie).

PRZYWRÓĆMY RYNEK ZARSZYNOWI

Jarmark w Zarszynie 12.12.2021 (fot. M. M. Gajewski)
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    Dlatego właśnie przez środek Zarszyna przebiega obec-
nie DK 28, a ruch na niej jest ogromny. Według danych  
sprzed ponad 10-ciu lat, średnie natężenie ruchu wynosiło 
ponad 9100 pojazdów na dobę. Na chwilę obecną jest na 
pewno dużo większy. Sprawia to, iż miejscowość została 
podzielona praktycznie na pół przez nieprzerwaną rzekę 
samochodów, a cały ten ruch odbywa się jedną z pierzei 
rynku. Dopóki taki stan będzie trwał, ze względów bez-
pieczeństwa, marzenia o odzyskaniu rynku można włożyć 
miedzy bajki. Jednak jest nadzieja. Zgodnie z zapowie-
dziami GDDKiA do 2028 ma zostać wybudowana nowa 
trasa klasy GP omijająca centrum Zarszyna, która przejmie 
znaczną część ruchu kołowego oraz nazwę DK 28, a obec-
na droga stanie się zaledwie drogą powiatową dla ruchu 
lokalnego. To otwiera przed nami nowe możliwości.

Dlatego możemy teraz zastanowić się, co należy 
zrobić, aby nasz rynek odzyskał dawną funkcjonalność 
i znów stał się głównym punktem życia społeczno – kul-
turalnego naszej miejscowości. Pozostaje tylko kwestia 
szkoły. Można by ją wraz z boiskiem zburzyć i wybudo-
wać nową gdzieś indziej. Na jej miejscu ustawić zapro-
jektowany przez znanego architekta amfiteatr. Płytę rynku 
można by wyłożyć włoskim alabastrem lub granitem, na 
środku multimedialna fontanna. Wszystko oczywiście 
otulone w zieleni drzewek araukarii, pomiędzy którymi 
do odpoczynku służyłyby odlane z mosiądzu ławeczki. 
Na ledowych ekranach wyświetlałyby się zdjęcia starego 
Zarszyna oraz filmy promocyjne, a także te opowiadające 
losy naszych znamienitych krajan. Czy jest to wykonal-
ne? Z technicznego punktu widzenia jak najbardziej tak! 
Jednak mam podejrzenie graniczące z pewnością, że 
gdybym udał się do gabinetu Pani Wójt i przedstawił jej 
taką propozycję, to kilka sekund po tym jak skończyłaby 
zbierać swoją dolną szczękę z podłogi, wezwałaby karet-
kę. Panowie ratownicy założyliby mi gustowny kaftanik 
z troszkę przydługimi rękawami i odwieźli do Żurawicy, 
gdzie mieści się ośrodek dla obłąkanych. Trzeba zatem 
wymyślić inne rozwiązanie. Takie, które nie naraziłoby 
Pani Wójt na zawał serca, Gminę na bankructwo, a mnie 

Widok na miejsce obecnej szkoły. 1940 r.  (fot. ze zb. pryw. M. M. Gajewskiego)

na spędzenie reszty życia w pokoju 
bez klamek. Jak zawsze trzeba zacząć 
od polityki pierwszego kroku. Zgod-
nie ze starą chińską zasadą, iż każda 
nawet najdłuższa droga zaczyna się od 
pierwszego kroku, LGD wraz z OSP 
Zarszyn i GOK 12 grudnia 2021 roku 
zorganizowały Jarmark Świąteczny. Za-
gospodarowaliśmy tylko jedną niewiel-
ką uliczkę przy Gospodzie Karpackiej.  
Przygotowaliśmy na niej stragany dla 
zaproszonych wystawców, namioty dla 
organizacji gminnych, oraz coś, co na 
wyrost nazwaliśmy sceną do występów 
artystycznych. Wszystkie te organizacje 
poświęciły mnóstwo czasu i pracy aby to 

przedsięwzięcie się udało.  I co? I się udało! Połączyliśmy 
to również z dniem otwartym w OSP Zarszyn. Każdy za-
interesowany mógł obejrzeć nasz nowy wóz bojowy, oraz 
sprzęt, który zakupiliśmy między innymi dzięki ofiarności 
mieszkańców. Take są początki. Co dalej?     Takie imprezy 
powinny odbywać się cyklicznie, w ustalonych na długo 
wcześniej terminach, aby mieszkańcy mieli pewność, iż 
na święta będą mogli zaopatrzyć się w ciekawe i potrzeb-
ne dla nich produkty, spotkać, porozmawiać, obejrzeć 
pokazy artystyczne. Oczywiście nie musimy ograniczać 
się tylko do świąt. Wiele innych imprez okolicznościo-
wych można by z powodzeniem już teraz organizować, 
zamykając tymczasowo dla samochodów część ulicy 
Szkolnej, na której ruch szczególnie w weekendy jest 
nieznaczny. Część imprezy można by przenieść na płytę 
boiska szkolnego, ułatwiając uczestnikom wejście poprzez 
chwilowy demontaż paneli ogrodzeniowych, co jest jak 
najbardziej wykonalne. A w przyszłości? Za osiem lat, 
kiedy powstanie obwodnica i pozbędziemy się z centrum 
głównej przeszkody, czyli samochodów, można by kom-
pleksowo pomyśleć o rewitalizacji rynku. W tej okolicy, 
w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami, ustanowić 
strefę zamieszkania, co obniżyłoby maksymalną prędkość 
ruchu kołowego do 20 km/h i pierwszeństwo pieszych. 
Plac zabaw można by zlikwidować lub przenieść w oko-
lice biblioteki. Co do boiska, to nie stanowi problemu aby 
lekcje WF-u łączyć i zaproponować dzieciom wyjście na 
Posadę, gdzie mieści się nowoczesny kompleks sportowy, 
wybudowany olbrzymim wysiłkiem finansowym, a sto-
sunkowo mało używany. Można oczywiście pozyskać na 
to przedsięwzięcie środki z odpowiednich funduszy Unii 
Europejskiej. Taka koncepcja jest już jak najbardziej real-
na. Czy ją zrealizujemy? To zależy tylko od nas. Obyśmy 
za kilka lat znów, jak za dawnych czasów, mogli powie-
dzieć: spotkajmy się na rynku w Zarszynie.

                        Mateusz M. Gajewski 
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Obydwaj dziadkowie: Michał z Nowosielec, kawalerzysta 
i Wincenty celowniczy karabinu maszynowego z Baża-
nówki, poznali się dopiero pod koniec wojny. 
Dziadek Michał już wtedy był w słusznym wieku, ale 
trzymał się jeszcze prosto i jak szedł, to z daleka moż-
na go było poznać i wiadomym było, że Dziadki będą 
wspominać. Będą po raz kolejny opisywane krajobrazy 
z dalekich krain i ludzie trochę inni od tych, których się 
znało. Dzisiaj wiadomym jest, że w tych opowiadaniach 
był ład związany z przemarszem albo stacjonowaniem 
ich jednostek. To były etapy ich życia związane ze służbą 
w koszarach albo na froncie. Więcej było wspomnień 
z frontu. Kopanie okopów, rowów łącznikowych, za-
słanianie ich, jak było czym, przed deszczem i wiatrem. 
I ciągła wilgoć; przemoknięty mundur i wszędzie błoto. 
Albo gorąco, aż czasem trudno było oddychać. Wody nie 
można brać z zapasów, bo była potrzebna do chłodzenia 
lufy karabinu. A wiadomo to, kiedy pojawi się rosyjska 
kawaleria albo ich piechota.? Nie wiadomo. Trzeba leżeć 
i wpatrywać się w przedpole. A nuż pojawi się na horyzon-
cie tuman kurzu, który z każdą chwilą będzie rósł. Drżenia 
ziemi jeszcze nie czujesz, ale za chwilę poczujesz, jak 
przyłożysz do niej gębę. I wtedy coś cię złapie za gardło. 
W pierwszej chwili chcesz się poderwać z ziemi, która 
coraz bardziej drży i  uciec. Będziesz uciekał, to pewna 
Twoja zguba, twój oficer na pewno cię zastrzeli a jak 
nie zdąży, to kozacy cię ubiją. Nie masz innego wyjścia, 
trzeba czekać. Widać po okopach chaotyczne żegnanie 
się, poprawianie hełmów i wpatrywanie się w przedpole. 
A tam ława szwadronów coraz bardziej rozrasta się. Widać 
już jak konie idą cwałem, brzuchami szorując po trawach 
i krzyk. Oni też się boją. Ale krzyczą. Coraz głośniej 
krzyczą. Podobno krzyk tłumi strach. Ale rozkazu do 
strzelania jeszcze nie ma. Wtedy samemu trzeba podjąć 
decyzję. Zawsze mówili: zaczynaj strzelać jak konie będą 
pędzić cwałem. Oni wtedy nie będą mogli się rozproszyć. 
A ty strzelaj w te miejsca, gdzie jest najgęściej. Ze strachu 
widzisz tylko tą gęstwinę i strzelasz. Po chwili widzisz, 
że ta gęstwina zaczyna powoli rzednąć i staje się coraz 
rzadsza w miarę przybliżania się jej do twojego okopu. 
I cieszysz się, gdy natarcie się załamuje, a zza twoich ple-
ców wyskakuje twoja konnica i pędzi za nieprzyjacielem. 
Ale niedaleko; ich karabiny też potrafią zabijać. Siadłeś 
na czymś tam i siedzisz. Niby ochłonąłeś ze zmęczenia, 
przeżytego strachu i niewyspania, aż coś ci w głowie za-
czyna wirować. I od tego wirowania zaczynasz drżeć na 
całym ciele. Odruchowo sięgasz po manierkę. Po chwili 
wstajesz, oczy pod powiekami pieką cię. A z doświadcze-
nia wiesz, że do twoich okopów przyjdzie ich piechota, 
do której nie wiadomo jak strzelać po ciemku. Na lufy 
karabinów będzie miała nasadzone długie czwórgraniaste 
„sztyki”, co to robią w ciele wąskie, ale bardzo groźne 
w skutkach dziury. Ale ty masz swój okop, swoją łopatkę 
saperkę i wielką chęć przeżycia kolejnego „nastuplenia”. 
Jesteś teraz zupełnie sam. Nawet twój strach uciekł od 
ciebie. Przyjdzie wtedy, jak będzie już po wszystkim. 
Przyjdzie wraz ze słońcem i wtedy ukaże się wielkość 
ludzkiego barbarzyństwa. Dziadek Michał zawsze słuchał 
z nieruchomą głową, ale za to jego oczy obracały się we 
wszystkie możliwe strony. I ręce mu drżały, tak jakby 

znowu przeżywał szarżę swojego szwadronu. 
- Wincenty, ty nie widziałeś z bliska skutków swojego 
ostrzelania. Ja też zabijałem, tylko, że ja zabijałem twarzą 
w twarz. I do dzisiaj nie mogę sobie z tym poradzić. Wi-
dzisz, nas Bóg zachował przy życiu. Dlaczego nas, tego 
nie wiem. A ten ryk, jaki dobywał się z naszych gardeł, 
ustawał wtedy, kiedy ktoś dostał szablą, albo wtedy, gdy 
już było po wszystkim. I jak było to możliwe, wtedy 
prowadzono nas na mszę polową, gdzie kapelani po 
kompaniach wychwalali nasze męstwo i hurtem rozgrze-
szali przed następnymi szarżami. Opowiadamy o swej 
młodości, która wplotła się w takie wydarzenia, że niech 
Bóg broni każdego grzesznego, przed spotkaniem się 
przed podobnymi.
- A pamiętasz Michał, jak nas zluzowano z frontu i jak 
dochodziliśmy do siebie w okolicy Pardubic. I wtedy to 
zajście z Czechami się wydarzyło. 
Dziadek Wincenty parokrotnie opowiadał o tym i nigdy 
nie zmienił formy opowiadania ani treści.
- Pamiętasz - mówił dalej - matki dawały nam krzyżyki ku 
obronie przed śmiercią. A „ojce” dawali garść rodzinnej 
ziemi. Mój amunicyjny, od swojej matki, też dostał krzyż, 
tylko taki trochę większy; miał skuteczniej chronić. Nic 
dziwnego, że sznurek, na którym był uwiązany i założony 
na szyi przetarł się i krzyżyk upadł na ziemię. Chłopaki 
(Czesi), a było ich w kompani kilkunastu, zaczęli się 
naśmiewać z tego zdarzenia. Mój amunicyjny  z tym 
krzyżykiem w garści ruszył na prześmiewcę. Wtedy reszta 
żartownisiów ruszyła w obronie swojego. Kiedy ja staną-
łem przy moim amunicyjnym, żartownisie szybko uciekli 
z sali. Obejrzałem się za siebie, a tam reszta chłopaków 
szła nam na pomoc. Szczególnie Madziarzy rwali się do 
bitki. Jakoś potem to uciszyło się i więcej takich powtórek 
już nie było.
     A lata leciały, wypełnione alarmami, strzelaniną. Naj-
bardziej przykro było w każde święta. Czasem prowadzo-
no nas do kościoła i wtedy słychać było słowa mszy, tak 
jak w Jaćmierzu. Ale z wyschniętych i pełnych niepew-
ności oczu, nie popłynęła ani jedna łza, tylko coś ściskało 
za gardło. Od 1912 roku okopy i strach i tyle przeżyć, że 
nie spamiętasz ich wszystkich. Jedne podobne do drugich 
a wszystkie wryły się w tę część pamięci, gdzie jest tylko 
bezradność i wielka boleść. 
- A pamiętasz Michał, jak pod koniec szesnastego roku 
jakiś Madziar przyniósł wiadomość, że ta wojna kończy 
się! I nic nie wyszło z naszych planów. W siedemnastym 
roku flotą dunajską zawieziono nas do Odessy. Miasto 
powitało nas takim pięknym słońcem i takim ciepłym 
wiatrem. A pod wieczór nasza marszkompania była już 
w drodze. Taka była wtedy ładna noc i gdzieś w oddali 
piały koguty, tak jak u nas. Wydawało się, że jest tu tyle 
spokoju. A tu nad ranem „Czerwoni” zastawili nam drogę 
i znowu trzeba było strzelać. Na postoje mieliśmy wyzna-
czone takie miejsca, które sprzyjały „Czerwonym”. Ale po 
naszym odejściu wszystko wracało na swoje tory. A my-
śmy myśleli tylko o jednym; jak zakończyć tę przygodę. 
I znowu całe dnie marszu w ubezpieczeniu, noce często 
nieprzespane. „Czerwoni” szarpali nam nerwy, kiedy tylko 

JAK ŻEM POSZEDŁ DO LANDWERY
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Jest styczeń 1914 r. Stefania, która niedawno po-
żegnała męża powołanego do wojska, spodziewa się 
trzeciego dziecka. Ma już dwóch synów. Trzeba ich 
nakarmić, ubrać… Pracy w polu i w obejściu jest dużo, 
a ona została sama. Przychodzi poczta… Może to list od 
Józka? Obiecał pisać, a tak długo nie było od niego żadnej 
wiadomości. Obiecał wrócić do domu. Drżącymi rękami 
otwiera kopertę, zaadresowaną obcym pismem: Stefania 
Bryś, Domaradz-Poręby. „Informujemy, 
że Józef Bryś nie żyje…”. Po chwili 
Stefania czuje ból. Zaczyna się poród. To 
za wcześnie, dopiero siódmy miesiąc… 
13 stycznia rodzi się chłopiec – maleńki 
i słaby. Jak kobieta ma się cieszyć z na-
rodzin Janka, kiedy właśnie opłakuje 
męża?

Bohaterem tej opowieści będzie 
Jan, mój dziadek, który przyszedł na 
świat w tak nietypowych okoliczno-
ściach. Jego życie było… tu brakuje 
właściwego słowa… Niezwykłe, trudne, 
ciekawe, skomplikowane… Dziś wiem, 
że, z mojej perspektywy, pełne białych 
plam, niejasności. Dlatego w tekście 
pojawią się słowa „chyba”, „być może”, 
„prawdopodobnie”. Opowieści rodzinne 
są niekompletne, tym bardziej, że dzia-
dek niewiele mówił o swojej młodości, 
powtarzał jedne historie, inne pomijał. 
Jest kilka dokumentów, ale one też nie 
dają odpowiedzi na wiele pytań. Zdaję sobie sprawę, że 
ten tekst jest bardzo subiektywny. Niemożliwe jest spraw-
dzenie niektórych faktów, a  dziadek przedstawiał historię 
ze swojego punktu widzenia. Czas też zrobił swoje…

Janek był drobnym chłopcem. Od dzieciństwa przy-
wykł do pracy w gospodarstwie i obowiązków. Ukończył 
cztery klasy szkoły podstawowej, ale umiał zajmować 
się zwierzętami, obsługiwać maszyny, opiekować się 
dziećmi. Stefania ponownie wyszła za mąż i, oprócz 
trzech synów z pierwszego małżeństwa, miała jeszcze 
siedmioro dzieci – sześciu synów i córkę. W tak licznej 
rodzinie nie było czasu na nudę i lenistwo, tym bardziej, 

że czasy były ciężkie.
Gdy Jan był wystarczająco dorosły, 

postanowił wyjechać „za chlebem”. 
Słyszał, że we Francji jest praca dla 
Polaków. Można zarobić na życie i po-
móc rodzinie. Tu pojawiają się już białe 
plamy. Kiedy wyjechał? W opowieściach 
rodzinnych powtarza się nieprecyzyjne: 
„Parę lat przed II wojną…”. Wiadomo, że 
we Francji pracował przy wycince lasu. 
Gdzie? Chyba w okolicach Lyonu. 

Gdy wybuchła II wojna światowa, 
we Francji była spora grupa młodych 
Polaków. W drugiej połowie września 
1939 r. do polskiej dyspozycji oddano 
obóz wojskowy Coëtquidan, gdzie w ko-
lejnych miesiącach tworzono Polskie 
Siły Zbrojne. Początkowo do wojska 
przyjmowano ochotników, ale w stycz-
niu 1940 r. ochotniczą rekrutację zastą-
piono poborem Polaków zamieszkałych 

we Francji. Do czerwca 1940 r. pod broń powołano ok. 44 
tys. Polaków. W sumie w czerwcu 1940 r. całość Wojska 
Polskiego we Francji liczyła ok. 80 tys. żołnierzy. Jednym 
z nich był Jan Bryś, mój dziadek. 

Ocalić od zapomnienia…

mogli. Straszyli atakiem kilka razy w tygodniu. Jednak 
nigdy nie należy wierzyć w to, że to tylko udawanie. I tak 
„furt” było. Pod koniec pażdziernika przyszły pluchy 
i zimne wiatry. Wtedy zachorowałem. Podczas jednego 
z nocnych alarmów nasza kompania ruszyła w step. 
Kompania pojechała a ja spadłem z wozu i zostałem leżeć 
w błocie. Odwracałem głowę we wszystkie strony, ale 
uparty śnieg zawsze leciał mi do oczu, których nie mo-
głem zamknąć. Byłem świadomy swego końca, chociaż 
po głowie plątało mi się opowiadanie matki o tym, jak 
to w Jaćmierzu babka z wnuczkami uratowała się przed 
Tatarami zamykając się w kaplicy. Jak opowiadała, po tym 
jak zamknęli drzwi, zaczęli modlić się do Matki Boskiej 
Śnieżnej, patronki parafii, prosząc Ją o ratunek. I ratunek 
przyszedł bardzo szybko. Tatar ze złości uderzył szablą 
w drzwi, szabla pękła a jeden z odłamków wybił mu oko. 
Tatarzy uznali to zdarzenie za zły znak dla siebie i odstąpili 
od wyważania drzwi. 
     Znał tę opowieść, wielokrotnie ją słyszał ale teraz 
modlić się już nie miał siły. Ale przyszła mu do głowy 
śmiała myśl: „Matko! Ja przecież też jestem z tej parafii”. 
Jego wóz jechał ostatni w kolumnie, jako ubezpieczenie 
i chłopcy po stwierdzeniu, że nie ma celowniczego za-
wrócili po zgubę. Natknęli się na swój szwadron, który 

również szedł w ubezpieczeniu i tak razem dotarli na 
miejsce planowanego postoju. 
– Michale! I wtedy żeśmy się „dogadali”. Tyś grzał wino, 
po którym zacząłem przychodzić do zdrowia. Wtedy 
też przynieśliście wiadomość, że sztab zabrał wszystkie 
wozy, kasę i nocą odjechał. Nareszcie koniec. Do granicy 
węgierskiej szliśmy razem. Chcieliśmy z Ukrainy wyjść 
jak najszybciej. Z obawy przed „Czerwonymi”. Wpierw 
odłączyli się od nas Madziarzy. Tam odebrano od nas 
wszystko, co nam dała Landwera, ale jedzenia nam nie 
odmawiano. Szliśmy do domów jak najkrótszymi droga-
mi, ale i tak czas nam się dłużył. Trzeba powiedzieć, że 
u Słowaków było już mniej bezpiecznie. Młodzi Słowacy 
z karabinami, bardzo ważni, nie zawsze byli uprzejmi 
w stosunku do nas. Przed Duklą, takich trzech zahaltowało 
nas i chciało odprowadzić na jakiś ich posterunek. Pode-
szliśmy do nich z rękami do góry uniesionymi i zaczęliśmy 
ich prosić, by tego nie robili. Zrozumieli dopiero wtedy, 
jak na bose nogi dostali po 15 wyciorów. I to była nasza 
ostania przygoda na obczyźnie. 
A bywając w parafii na mszach, zawsze patrzyłem na obraz 
Patronki i dziwiłem się, że wtedy zostałem wysłuchany 
i że mnie tak szybko rozpoznała. 

 Stanisław Smolik
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Nie wiadomo, czy Jan zgłosił się do wojska na 
ochotnika, czy został powołany – to nie ma większego 
znaczenia. W książeczce wojskowej (archiwum rodzin-
ne) zapisano: „1939 r. Armia Sikorskiego, Francja, pułk 
piechoty C.K.M.”, na kolejnych stronach zanotowano: 
„stopień wojskowy: szeregowiec; funkcja: amunicyjny” – 
te informacje są pewne, natomiast wspomnienia są poszat-
kowane, trudno ułożyć je w kolejności chronologicznej. 

Dość tajemnicze są też wspomnienia dziadka z „ja-
kiejś” bitwy. Opowiadał, że jego ciemnowłosy kolega, 
który rano szedł do boju, wieczorem miał siwiuteńkie 
włosy. A może dziadek mówił o sobie? Też miał białe 
włosy – tak go zapamiętałam. Bitwa była przedstawiana 
jako wydarzenie traumatyczne. Wybuchy, strzały, krzyki, 
ranni, zabici… Przed żołnierzami z oddziału, do którego 
należał dziadek, byli żołnierze wroga – uzbrojeni po zęby, 
zdeterminowani – za nimi: towarzysze broni. I tylko 
jeden kierunek: „Naprzód!”. Gdy było naprawdę niebez-
piecznie, można było się okopać, ale… nie było saperki. 
Jan wspominał, że okopał się gołymi rękami. Nie czuł 
bólu, instynkt samozachowawczy zrobił swoje. Dopiero 
później zauważył, że ma zakrwawione palce i bardzo 
uszkodzone paznokcie. Gdy leżał w okopie, poczuł, że 
coś na niego spada. To była czyjaś noga. Jeszcze drgała… 

Komentarz jest zbędny. 
Czy te wspomnienia 
dotyczą jednej bitwy, 
czy kilku – dziś nie 
jestem w stanie ustalić. 
Być może kilka bitew, 
potyczek zbrojnych zla-
ło się w jedną całość. 
A jeżeli to była jedna 
bitwa, to konkretnie 
która? Gdzie walczy-
li Polacy w kampanii 
francuskiej?

W opowieściach 
dziadka powtarzała się 
nazwa Calais. Tam rze-
czywiście miała miej-
sce bitwa (w pobliżu 
Dunkierki; mówiono, 
że Calais opóźniło atak 

na Dunkierkę), ale tam z pewnością nie walczył żaden 
pułk Polskich Sił Zbrojnych. Czy dziadek był w wojsku 
francuskim? Jeśli tak – jak się tam znalazł, skoro powołano 
go do armii gen. Sikorskiego? A może opowiadał o wojnie 
na zasadzie: „Wiem, że pod Calais…”, chociaż to wydaje 
się mało prawdopodobne.

W książeczce wojskowej napisano: „1940 – Po klęsce 
francuskiej dostał się do niewoli”. Klęska Francji miała 
miejsce w czerwcu 1940 r. W innym dokumencie napi-
sano, że Jan należał do „1er régiment d’infanterie”, który 
(regiment) bronił miasta Lille, a miejscem wzięcia go do 
niewoli było Dijon. Między obroną Lille, a otoczeniem 
przez Niemców pod Dijon jest biała plama. Daty zgadzają 
się z okresem walk i rozproszenia polskiej 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej właśnie w rejonie Dijon. Nie zgadzają 
się zupełnie z Lille, gdzie jednostka francuska walczyła 

ok. miesiąc wcześniej. Miasta dzieli kilkaset kilometrów 
z dwiema liniami Niemców po drodze. Szkoda, że prze-
trwało tak niewiele dokumentów…

Jan Bryś dostał się do niewoli. Dziadek wspominał, 
że jeńcy „mieszkali” trzy miesiące pod gołym niebem, 
mając do dyspozycji pałatki, jako „dach nad głową”.  

Zachowały się zdję-
cia dziadka w mundurze. 
Na jednym z nich, na od-
wrocie, widnieje piecząt-
ka: Stalag 71 X Sapraft. 
Stalag to niemiecki obóz 
dla jeńców wojennych. 
Obóz o takiej nazwie 
istniał, ale trudno znaleźć 
o nim informacje, oprócz 
tej, że istniał. Dziadek 
wspominał, że w obo-
zie jenieckim mówiono 
o nim i jego towarzy-
szach „kriegsgefangener 
francuski”, jakby pomija-
no ich polskie obywatel-
stwo. Tam poznał praw-
dziwy głód. Jeńcy spali 
w drewnianych barakach, 
a zimą w ścianach, po-
między deskami i w sę-
kach widać było grubą 
warstwę szronu. Gdzie dokładnie dziadek był w obozie 
i jak długo tam przebywał – trudno powiedzieć. 

Pod koniec wojny dziadek znalazł się u bauera 
(właściwie: bauerki) w Niemczech, najprawdopodobniej 
w Ladelund. Niemka była wdową (jej mąż poległ pod 
Stalingradem), więc potrzebowała pomocy w gospodar-
stwie – w polu i przy zwierzętach. Praca była ciężka, od 
rana do wieczora, ale względnie spokojna. Racje żyw-
nościowe pozwalały nie przymierać głodem. Robotnicy 
mieli zapewniony dach nad głową – chodzili spać do 
jakichś baraków. Jan wspominał, że tylko raz był w domu 
bauerki – gdy przyszedł się pożegnać przed wyjazdem. 
Bezpośrednim nadzorcą pracy dziadka był pewien emery-
towany Niemiec. Doszło kiedyś do sytuacji, która mogła 
zakończyć się tragicznie. Nadzorca kazał robotnikom 
pracować także w niedzielę. Dziadek odmówił. Dziś 
trudno ocenić, czy zdecydowały względy religijne, czy 
zwyczajne, ludzkie zmęczenie i potrzeba odpoczynku. Za 
karę dziadek został przeniesiony gdzieś w okolice grani-
cy z Danią. Gdzie konkretnie przebywał? Dokładnie nie 
wiadomo. Tam prawdopodobnie pracował przy melioracji, 
osuszaniu mokradeł. 

We wspomnieniach rodziny pojawia się nazwa: La-
delund, jako miejsce pracy dziadka u bauerki. Jest to miej-
scowość blisko duńskiej granicy. Znajdował się tam obóz 
KZ Auβenlager Ladelund i odnotowano, że przebywali 
w nim Polacy, zakwaterowani w drewnianych barakach. 
Więźniowie obozu kopali w okolicy rowy przeciwlotnicze 
i przeciwpancerne, które, jak wynika z relacji świadków, 
podchodziły wodą. Czy, zatem, dziadek był w obozie 
w Ladelund? Nocował w baraku, a w dzień pracował 
w gospodarstwie? Czy wspomniane osuszanie mokradeł 
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to było kopanie rowów przeciwpancernych? Czy kara, 
o której pisałam to było zawieszenie pracy na gospodar-
stwie i oddelegowanie do pracy z innymi jeńcami? Ale 
w Ladelund był  obóz koncentracyjny, nie jeniecki…

Tu ponownie natrafiłam na luki w opowieściach ro-
dzinnych. Czy dziadek wrócił do pracy u bauerki? Trudno 
powiedzieć. W latach osiemdziesiątych Jan podjął próbę 
skontaktowania się z niemiecką rodziną, u której praco-
wał. List wysłał na adres, który miał zapisany w dawnych 
dokumentach. Odpowiedziała bauerka – starsza pani i jej 
córka, która w czasie wojny miała kilka, a może kilka-
naście lat. Okazało się, że pamiętały 
Jana. Miały nawet jego zdjęcie przy 
wozie z naładowanym sianem. Przez 
jakiś czas wymieniano kartki świą-
teczne z życzeniami i listy. Później 
kontakt się urwał.

Po wojnie dziadek prawdopo-
dobnie znów znalazł się na jakiś czas 
we Francji. To chyba tam usłyszał, 
wielokrotnie przez niego cytowaną, 
rymowankę: „Bracia Rodacy, wra-
cajcie do kraju, bo brakuje rąk do 
pracy…”. Jan w to uwierzył. Chciał 
wracać. W kraju zostawił przecież 
rodzinę i ojcowiznę. Życzliwy kie-
rownik mówił: „Jan, nie wracaj 
do Polski, bo tam komuna…” Ale 
dziadek nie wiedział nic o sytuacji 
w kraju. Tęsknota była silniejsza niż 
jakieś obawy, a myśl o powrocie do 
kraju była coraz bardziej natrętna.

Wrócił i, jak wspominał, zapła-
kał, gdy zobaczył zniszczenia, biedę, 
bose dzieci na ulicy. Nie było już 
możliwości wyjazdu. Jan zatrzymał się na Pomorzu, gdzie 
znalazł pracę w młynie w Lęborku. Wojnę, obóz, roboty 
przymusowe przeżył bez większych obrażeń, a tu, w Pol-
sce, uległ wypadkowi w pracy. Dziewięć miesięcy spędził 
w szpitalu z powodu dwukrotnego, skomplikowanego 
złamania kości udowej. Noga została krótsza i dziadek 
chodził znacznie utykając – to pamiętam. 

Jeszcze w szpitalu Jan zdecydował się wrócić do 
Domaradza. Wiele lat był poza domem…

Potem zaczęło się „zwyczajne” życie. Pracował 
w Sanoku na budowach. Ożenił się z Heleną i zamieszkał 
u niej, w Pisarowcach. Wybudowali dom, wychowali trzy 
córki. Jego życie było związane z pracą na gospodarstwie 
(4 ha). 

Z książeczki wojskowej wynika, że dopiero 19 kwiet-
nia 1957 r. został przeniesiony do rezerwy. Jako komba-
tant należał do ZBoWiD-u. W legitymacji kombatanta 
wyszczególniono dwa okresy działalności kombatanckiej: 
od listopada 1939 do czerwca 1940 – Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie oraz od lipca 1940 do maja 1945 – obozy 
(liczba mnoga?) jenieckie – łącznie 5 lat i 9 miesięcy.

Zasługi dziadka zostały docenione – otrzymał: Me-
dal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Medal „Za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939”, Krzyż Czynu Bojowego Pol-

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Guerre 1939-1945 
Medaille – Francja.

Jan urodził się jako wcześniak, matka nie spodzie-
wała się porodu w siódmym miesiącu. Jego śmierć też 
była zaskoczeniem. Był „na chodzie” do ostatniej chwili. 
Zmarł 26 grudnia 1990 r. w drodze do kościoła. Jakby 
przeczuwając swoją śmierć, dwa dni wcześniej, na wigilii, 
podzielił się z rodziną swoimi (a może skądś zaczerpnięty-
mi) przemyśleniami o życiu. Mówił, że każdy człowiek ma 
od Pana Boga świeczkę i żyje dopóki jego świeca płonie. 
Świece są różnej długości i nikt nie wie, kiedy jego świeca 

zgaśnie. Bo jak wytłumaczyć to, że 
on przeżył wyjazd do Francji, wojnę, 
obozy, roboty przymusowe, wypadek 
w pracy, całe dorosłe życie, a tylu 
jego towarzyszy zostało za granicą 
na wieki, nie dożywszy nawet czter-
dziestki. Tak miało być…

Dlaczego historia Jana Brysia 
znalazła się w „Głosie Zarszyna”? Bo 
przez jakiś czas mieszkał w Długiem 
i jest pochowany na Cmentarzu Pa-
rafialnym w Długiem. Poza tym był 
moim dziadkiem, a  ja od urodzenia 
mieszkam w Zarszynie.

Od dawna nosiłam się z zamia-
rem spisania historii dziadka. Zmarł, 
gdy byłam w wieku, kiedy nie zwraca 
się większej uwagi na przeszłość, 
szczególnie przeszłość tak odległą. 
Niedawno trafiły do mnie dokumenty 
– legitymacje, książeczka wojskowa, 
zdjęcia (także sprzed 1945 r.), kilka 
listów pisanych ręcznie. Sprawiły, że 
plan uwiecznienia tego, co zostało, 

dojrzał. Wywiad z rodzicami, którzy słuchali wojennych 
opowieści Jana dostarczył mi kolejnych informacji. Po 
złożeniu tego w całość, okazało się, że… to wcale nie jest 
całość. Są luki w opowieściach, braki w dokumentach, 
nieścisłości chronologiczne, niektóre informacje trudno 
przyporządkować do konkretnych zdarzeń i miejsc. Po-
szukiwanie brakujących danych, głównie w Internecie, 
okazało się zadaniem, które pochłonęło moją uwagę na 
długie godziny.

Szkoda, że tak dużo informacji poszło w niepamięć… 
Ale sporo zostało. I to się liczy.

     
         Renata Małek

Źródła:
Na zdjęciach: Jan Bryś (fot. z archiwum rodzinnego)
https://dzieje.pl/aktualnosci/80-lat-temu-podpisano-umowy-o-f-
unkcjonowaniu-polskiej-armii-we-francji 
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2020-01-07l-80-
rocznica-utworzenia-polskich-si-zbrojnych-we-francji/   
 http://www.renidunaj.pl/historia/ruch-oporu-we-francji 
https://dzieje.pl/aktualnosci/80-lat-temu-podpisano-umowy-o-f-
unkcjonowaniu-polskiej-armii-we-francji
https://www.dw.com/pl/ladelund-obóz-koncentracyjny-studenci-uw-
fundacja-pojednanie/a-55596204
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Patrząc na domy, w wielu przypadkach trudno domyślić 
się ich przeszłości. Te przebudowane, dostosowane do 
dzisiejszych standardów, nie pobudzają naszej wyobraź-
ni, nie podsuwają myśli, że ich ściany widziały czasy, 
które znamy z książek do nauki historii, literatury czy 
opowiadań naszych przodków. Przy ul. Wiejskiej pod nr 
117 w Bażanówce stoi jeden z takich domów. Zasługuje 
on na opowieść. Może bardziej na opowieść o ludziach, 
którzy tam mieszkali lub przewinęli się, zostawiając 
tu ślad o wydarzeniach i o procesach, których był on 
świadkiem. W tym właśnie domu, wypełnionym przy-
jazną atmosferą, wysłuchałam epizodów z życia jego 
mieszkańców. Opowiadał je obecny jego właściciel pan 
Stanisław Ciupka. 
  Opowieść rozpoczęła się od podkreślenia, że 
budowa tego domu była dziełem wybitnych, rodzimych 
rzemieślników budowniczych, rodziny Surowiaków, 
którzy w całej okolicy słynęli z tego fachu i zbudowali 
wiele domów. W budowie tego domu (ok. 130 lat temu) 
wykorzystano podkłady kolejowe, które rodzina zdobyła 
dzięki swym wpływom. Obejmował on dwie izby miesz-
kalne, kuchnię, komorę i stajnię dla bydła. Pierwszym jego 
właścicielem był Edward Surowiak zwany „Adwerek”. 
Oprócz zacięcia budowlanego, posiadał niezwykłe zdol-
ności muzyczne. Był samoukiem, a nawet – jak powiedział 
pan Stanisław – twórcą „marsza” nadawanego przez ra-
dio („kołchoźnik”) w 60. latach ubiegłego wieku. Edward 
grał przepięknie na skrzypcach, a kiedy w wieku 21 lat 
został powołany do służby wojskowej w armii Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego, tam zauważono jego talent muzycz-
ny. Musiał on być wybitnym, skoro został przydzielony do 
jednej z cesarskich orkiestr, która grała na dworze cesarza 
Franciszka Józefa w Wiedniu. Edward jednak tęsknił do 
rodzinnych stron i po odbyciu służby wojskowej wrócił do 
Bażanówki. Musiał też być bardzo lubianym muzykiem, 
skoro na pożegnanie otrzymał z rąk samego cesarza Fran-
ciszka Józefa nowe skrzypce. Wykorzystywał je później 
do zarabiania pieniędzy swoją grą na weselach zarówno 
polskich, jak i żydowskich w całej okolicy. Po śmierci 
Edwarda, gremium rodzinne Surowiaków, po naradzie 
(„bitwach na słowa”) postanowiło przekazać skrzypce 
ok. 40 letniej wówczas wnuczce Edwarda, pianistce. 
Pretendentów do tego spadku było wielu, bowiem w tej 
rodzinie były jeszcze inne osoby, które ukończyły szkoły 
muzyczne. Do dziś pan Stanisław wspomina ten moment 
przekazania skrzypiec: Był wówczas, jako mały, 9 letni 
chłopiec razem z ojcem w domu Surowiaków. Kiedy spad-
kobierczyni z dumą trzymała w dłoniach skrzypce – jak 
opowiadał ze wzruszeniem pan Stanisław - nagle, pode-
szła do mnie, położyła mi je na kolana i powiedziała: „Weź 
je do ręki i pamiętaj, że trzymasz skrzypce, które trzymał 
w rękach cesarz Franciszek Józef”.  Ze śmiechem dodał: 
„Wtedy nie wiedziałam kim był Franciszek Józef”. Edward 
stał się człowiekiem zamożnym, wpływowym, piastował 
stanowisko w żandarmerii, zadbał też o wykształcenie 
swoich synów. Muzyczne przeważało, ale nie tylko, bo 
jeden z nich ukończył studia techniczne i prowadził nadzór 
budowlany nad kopalniami. Synowi Julianowi natomiast 

nie dane było ukończyć konserwatorium, bo wybuchła 
wojna i jako człowiek kształcący się, ze zdolnościami 
muzycznymi, w myśl zasady hitlerowców poddany został 
zagładzie i wywieziony do Oświęcimia. Tam poddawany 
był eksperymentom medycznym, jednak przeżył i powró-
cił do domu bardzo wycieńczony. Ważył ok. 39 kg. Ro-
dzina przywiozła go wozem konnym ze stacji z Zarszyna. 
Wielkim znaczeniem dla rozwoju kultury w Bażanówce 
był fakt założenia w 1905 roku orkiestry składającej się 
z 18 osób. Było to zasługą Edwarda Surowiaka, który 
był nie tylko założycielem, ale dyrygentem, pierwszym 
skrzypkiem i duchem tej orkiestry. 
 Drugim właścicielem domu był syn Edwarda, 
Stanisław Surowiak. Poprzez ślub z Genowefą – ciotką 
pana Stanisława – połączone zostają rodziny Ciupków 
i Surowiaków i odtąd bardzo dobrze ze sobą żyją. Jak 
podkreślił pan Stanisław: „Ojca szwagier, Stanisław 
Surowiak był wybitnym cieślą, stolarzem i za co się za-
brał, wszystko zrobił”. Stanisław Surowiak zapisał się 
w historii miejscowości z czasów II wojny światowej 
jako działacz Armii Krajowej (AK). Był rusznikarzem. 
Poprzez działalność konspiracyjną Stanisława, jego ro-
dzina i dom narażone były na wielokrotne kontrole ze 
strony gestapo, a potem Urzędu Bezpieczeństwa (UB). 
Przed gestapo jedyną ucieczką i schronieniem była nie-
daleka olszynka. Kilka razy Stanisław ostrzeżony przez 
Stefanię Bończak, będącą również w AK, musiał uciekać 
do pobliskiego lasku. A w domu jego żona - zdarzało się, 
że pobita, bo nie wyjawiła miejsca pobytu męża – drżała 
o los swojego małżonka. Rodzina narażona była również 
„na naloty gestapo” przez fakt posiadania w domu (jesz-
cze przed 1939 r.) radia głośnikowego na baterie, które 
umieszczone zostało we wnęce w ścianie i często zbierali 
się u nich ludzie, aby wysłuchiwać informacji nadawanych 
przez aliantów. Z tych powodów radioodbiorniki podle-
gały konfiskacie. Po wojnie zaczęły się prześladowania 
również ze strony UB. Narażeni byli na nią działacze AK, 
w tym Stanisław Surowiak i Walerian Ciupka – Nowo-
sławski ps. „Gdowski” (z-ca szefa AK na Krosno), który 
był bratem żony Stanisława. Następna historia, którą 
wysłuchałam, przywołała postać Antoniego Żubryda. 
Pan Stanisław opowiadał: „UB-owcy posunęli się do 
tego, że porwali moją ciotkę Genowefę – żonę Stanisława 
i drugą ciotkę Helenę (siostrę Waleriana i mojego ojca) 
i zastosowali szantaż, przekazując informację, że jeśli 
Stanisław Surowiak i Walerian Ciupka-Nowosławski nie 
zgłoszą się na komendę sanocką PUBP (Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego), to one zostaną poddane 
represjom. Obaj jednak nie zgłosili się. Stryj Walerian 
wszedł w układ z Żubrydem, który był wówczas zastępcą 
komendanta Tadeusza Sieradzkiego w sanockim PUBP, 
a z którym już wcześniej współpracował. On to spowodo-
wał, że moje ciotki zostały zwolnione (maj 1945 r.). Bojąc 
się zemsty komendanta Sieradzkiego jedna z moich ciotek 
ukryła się u koleżanki w Posadzie Jaćmierskiej, a druga 
wyjechała z dziećmi do Rabki do krewnych – siostrzenic 
ks. Jana Kantego Surowiaka. Pozostawionymi w oborze 
krowami zajmowali się sąsiedzi, ale już wkrótce bydło 

Ciekawe epizody z życia mieszkańców jednego domu
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zostało zarekwirowane przez UB i „stało” w Zarszynie. 
Na komendzie sanockiej uwięziony był też Zygmunt Kę-
dzior – komendant placówki AK w Bażanówce. On również 
został zwolniony przez Żubryda. Wrogiem dla oddziału 
poakowskiego, którym dowodził Walerian Ciupka vel 
Nowosławski był komendant Sieradzki, który „nie popu-
ścił” i zlecił poszukiwania ciotek i członków AK. Represje 
miały również objąć inne osoby z organizacji AK z terenu 
Bażanówki i Jaćmierza. UB i Milicja zorganizowały nawet 
akcję w nocy z 5/6 czerwca 1945 r. ale zakończyła się ona 
całkowitą klapą dla organizatorów. Miano zaaresztować 
osoby i zarekwirować magazyn amunicji w Jaćmierzu, ale 
im nie wyszło. Członkowie organizacji wiedzieli, że tylko 
śmierć Sieradzkiego będzie dla nich wybawieniem. Wyrok 
miał wykonać Żubryd. Stanisław i Walerian spotkali się 
z nim w Strachocinie. Wyrok 
został wykonany 15 czerw-
ca 1945 roku w godzinach 
wieczornych. Po tym fakcie 
ciotki powróciły do Baża-
nówki, a nowy komendant 
sanockiego PUBP już nie 
prześladował ani ciotek, ani 
działaczy AK w Bażanów-
ce. Represje złagodniały, 
dużo ludzi powychodziło 
z więzienia. Ale dla Stani-
sława Surowiaka - szwagra 
mojego ojca – rok 1946 
r. był tragicznym. W tym 
bowiem roku, 25 lutego 
został zastrzelony przy po-
toku Siedleczka gdy wraz 
z sąsiadem Stanisławem Stankiewiczem wracał z młyna. 
Oprawcy wyszli spod mostka i zastrzelili Stanisława.  
Do dziś nie wiadomo, kto to zrobił. W domu pozostała 
żona Genowefa z trójką dzieci, które po latach wyjechały 
i kształciły się w dużych miastach. Później ciotkę zabrał do 
siebie syn Zygmunt, który był profesorem na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. 
 Kolejnym właścicielem domu został Stanisław 
Ciupka, mój rozmówca, który odkupił dom od ciotki 
Genowefy w 1975 r. i dotychczas w nim zamieszkuje. 
Wyremontował go wówczas, zmienił wejście do domu 
poprzez dobudowanie werandy, a stajnię dla zwierząt 
i stodołę wybudował na podwórku, obok domu, w którym 
zamieszkał wraz z rodzicami, a później również z żoną. 
Kolejną metamorfozę budynek przeszedł w 2005 roku. 
Został rozbudowany o jedno pomieszczenie i wyremon-
towany. Nowa elewacja nadała budynkowi współczesnego 
charakteru. 

Pan Stanisław podkreślił, że mieszka w domu 
z tradycjami rzemieślniczymi, artystycznymi i pa-
triotycznymi. Pamięta o rozmowach toczonych w tym 
domu, przekazywanych wartościach i jak rozumieć hasło 
„Bóg, honor, Ojczyzna”. Można powiedzieć, że jest on 
godnym mieszkańcem tego domu. Pracowitość i warto-
ści patriotyczne są na pierwszym miejscu w jego życiu. 
Należy dodać, że w najbliższej rodzinie pana Stanisława 
drzemał głęboki patriotyzm, tradycje wojskowe i przykła-

dy wielkiego człowieczeństwa. Oprócz stryja Waleriana 
Ciupki vel Nowosławskiego z przeszłością wojskową 
i działalnością w AK, również najstarszy brat jego ojca 
– Bronisław Ciupka vel Nowosławski, przed wojną od-
bywał służbę wojskową w Ułanach Jazłowieckich i był 
czynnym sportowcem w Pogoni Lwów. Kolejny stryj 
pana Stanisława, Kazimierz Ciupka, był porucznikiem, 
zginął w Oświęcimiu w 1943 roku, a Adam Nowosławski, 
który był synem Władysława (kuzyna Genowefy i ojca 
Stanisława) w 1943 roku jako więzień na Majdanku ura-
tował życie współwięźniowi. Podarował mu lekkie, nie 
przepuszczające wody sznurowane buty, na drewnianej 
podeszwie, określane w obozie jako „buty życia” i za-
mienił się z nim na drewniane chodaki mówiąc: „Weź to, 
one są tobie bardziej potrzebne, ja sobie z twoimi jeszcze 

poradzę”. W ówczesnych warunkach czyn ten uważany 
był za heroiczny. Adam i jego towarzysz przeżyli obóz, 
wykształcili się na lekarzy, a Adam uzyskał tytuł profe-
sora doktora habilitowanego. Ponadto należy dodać, że 
pradziadek Stanisława - Antoni Ciupka piastował w Ba-
żanówce w XIX wieku urząd wójta (sołtysa).  

Sam pan Stanisław w czasie stanu wojennego 
w Polsce jako pracownik Sanockiej Fabryki Autobusów 
„Autosan”  działał w latach 1980-1981 w strukturach 
zakładowych NSZZ „Solidarność”, był członkiem komi-
sji zakładowej. Razem z innymi działaczami prowadził 
zbiórki pieniężne na pomoc internowanym, rozwieszał 
plakaty, rozprowadzał ulotki, po które nawet jeździł do 
Warszawy. Za swoją działalność otrzymał okolicznościo-
wy medal oraz dyplom uznania za szczególny wkład pracy, 
poświęcenie oraz  zaangażowanie na rzecz Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Uhonorowanie to nastąpiło podczas uroczystości z okazji 
25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i po-
wstania NSZZ „Solidarność” zorganizowanych w Brzo-
zowie w dniu 13 grudnia 2005 roku. 

PS 
Dziękuję Panu Stanisławowi – bardzo skromne-

mu Człowiekowi za podzielenie się tymi wspomnieniami, 
a Jego żonie Zofii za pyszne ciasteczka i herbatkę.

          D.D.     

Dom Stanisława Ciupki, Bażanówka, 19.02.2022 r. (fot. D.D.)
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Wiktor Bieleń urodził się 13 listopada 1913 r. w Posa-
dzie Zarszyńskiej w rodzinie chłopskiej. Jego ojciec, Jan 
Bieleń, podczas I wojny światowej został wywieziony 
na Syberię. Kiedy po kilku latach wrócił, żona Maria  
/z Długiego/ nie poznała go. Oczywiście nie poznał go 
również syn Wiktor, który miał zaledwie kilka miesięcy, 
kiedy ojciec wyruszył na wojnę. Rodzina była biedna, 
ale pracowita. Do obowiązków małego Wiktora należało 
pasienie krów i pomoc w polu. Jego jednak bardziej niż 
rolnictwo pociągała muzyka. Marzył, by uczyć się grać 
na skrzypcach, więc wujek Albin Małek zrobił mu drew-
niane skrzypki i smyczek z włosiem z końskiego ogona. 
Kiedy Wiktor pasł krowy, to brał je ze sobą i zawzięcie 
ćwiczył. 
     Szkołę Powszechną w Zarszynie ukończył w 1927 roku 
i tu  miał szczęście trafić na wspaniałego nauczyciela, 
Pana Sandeckiego, który nauczył go gry na prawdziwych 
skrzypcach i czytania nut. Zdolny uczeń robił błyskawicz-
ne postępy. Dyrektor Sandecki pożyczył mu więc skrzypce 
i chłopiec każdą wolną chwilę poświęcał na ćwiczenia. 
Muzyka pochłonęła go całkowicie.
     Niedługo po ukończeniu szkoły nastoletni Wiktor miał 
szansę na odmianę losu. Dyrektor lwowskiego cyrku  
/Zarszyn leżał wtedy  w województwie lwowskim/ szukał 
muzyków do cyrkowej orkiestry. Ktoś skierował go do 
domu utalentowanego muzycznie chłopca, ale rodzice 
stanowczo sprzeciwili się, żeby ich syn pojechał z grupą 
cyrkową. W gospodarstwie było przecież tyle roboty…
     Kiedy powołano go do służby wojskowej, trafił do Stry-
ja. Szybko nauczył się grać na trąbce i został członkiem 
wojskowej orkiestry dętej. Wojskowi muzycy brali udział 
w wielu uroczystościach wojskowych, paradach i defila-
dach. Gra w orkiestrze dawała też szansę na lżejszą służbę 
wojskową. Po jej ukończeniu Wiktor Bieleń podjął pracę 
w Zakładach Przemysłu Gumowego w Sanoku. Tu też 
przez kilka lat grał na trąbce w orkiestrze zakładowej.  
     W 1939 r. w wieku 26 lat ożenił się. Z żoną Heleną 
wychowywali troje dzieci: Jana, Zofię, a potem najmłod-
szą Marię. Trudny czas okupacji nie sprzyjał rozwojowi 
muzycznemu, jednak tuż po przejściu frontu, jeszcze  
w latach 40-tych, Wiktor Bieleń założył swój pierwszy 
zespół muzyczny „Wiktory”, w którym grał na akordeonie 
i skrzypcach. Razem z nim grali: Wiktor Dracz – saksofon, 
Mieczysław Komański – trąbka, Jan Rysz – kontrabas, 
brat Wiktora – Stanisław Bieleń – perkusja. Zespół ist-
niał 4 lata i przygrywał  do tańca na weselach, festynach 
i zabawach. Występy dawały dodatkowy zarobek, który 
był bardzo potrzebny, bo dzieci rosły i trzeba było jak 
najszybciej odbudować spalony doszczętnie podczas 
działań frontowych dom.
     Po kilku latach pracy w sanockiej „gumie” Wiktor 
Bieleń zmienił zawód. Rozpoczął pracę w PKP, został ko-
lejarzem. W latach 50-tych pracował na stacji w Zagórzu, 
gdzie poznał kolegów – muzykantów, członków popu-

larnego wówczas zespołu muzycznego braci Bryndzów 
z Sanoka. Razem z nimi przez 4 lata grał na skrzypcach 
na dancingach w Zagórzu. Praca zawodowa, wyjazdy 
na występy muzyczne do Zagórza pochłaniały mnóstwo 
czasu. A przecież Bieleniowie mieli też gospodarstwo 
i rodzinę. 
     W 1956 r. Wiktor Bieleń założył nowy zespół, w którym 
grali muzycy z Posady Zarszyńskiej, Długiego i Odrzecho-
wej. Sam grał na akordeonie i skrzypcach, a do zespołu 
zaprosił: Stanisława Bielenia – perkusja, Franciszka 
Tutaka – saksofon, Michała Tutaka – trąbka, Edwarda 
Kędziora – akordeon, Jana Cupryka – kontrabas. Oficjal-
nie zespół przyjął nazwę „Orkiestra Wiktora Bielenia”. 
Objęcie kierownictwa nad zespołem i sygnowanie go 
własnym nazwiskiem było nie lada wyzwaniem. Należa-
ło odpowiednio dobierać repertuar, wyszukiwać utwory, 
aranżować je rozpisując nuty dla poszczególnych instru-
mentów, dostosowywać do stylu i potrzeb zespołu. Przede 
wszystkim jednak, trzeba było stale utrzymywać wysoki 
poziom muzyczny. Wiktor Bieleń był samoukiem, jednak 
radził sobie doskonale z tymi zadaniami. Wiele tematów 
muzycznych sam opracowywał, rozwijał, wzbogacał 
własnymi pomysłami.

 

„Bielenie”. Ten zespół przez 30 lat istnienia dawał gwarancję muzyki najwyższej jakości podczas wesel, zabaw, 
festynów. Jego założycielem i liderem był Wiktor Bieleń - człowiek o nieprzeciętnym talencie muzycznym. Nie-
stety, urodził się w złym czasie, jeszcze w okresie zaborów, a na dodatek w galicyjskiej, biednej wsi. To zdecy-
dowanie ograniczyło jego możliwości muzycznego rozwoju. Nie zrobił światowej kariery, ale pozostał w naszej 
pamięci jako ciepły, serdeczny człowiek, który muzykę ukochał ponad wszystko.

ZACZAROWAŁA GO MUZYKA…

Stanisław Florian i  Wiktor Bieleń  
(fot. z archiwum prywatnego Zofii Florian)
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     „Bielenie” – jak ich powszechnie nazywano - grali 
razem na zabawach, festynach, weselach w Zarszynie, 
Długiem, Bażanówce, Nowosielcach, Odrzechowej oraz 
wielu innych miejscowościach. Grali zawsze w swoim 
niepowtarzalnym stylu, z charakterystycznym aranżem 
i werwą. Rzadko mieli wolne soboty i niedziele. Zespół 
cieszył się przez lata niesłabnącą popularnością. Skład 
pozostał niemal niezmieniony. Od 1969 r. na trąbce grał 
Mieczysław Wenta, a Stanisława Bielenia za perkusją 
zastąpił Mieczysław Małek. 
     Była to grupa bardzo zżytych ze sobą osób, przyjaznych, 
życzliwych o dużej wrażliwości muzycznej.  Mieli duże 
poczucie humoru, byli obowiązkowi i zawsze mogli na 
siebie liczyć. Nie mogło być inaczej, skoro grali w jednym 
zespole przez 30 lat! Zespół istniał w latach  1956 – 1986. 
Porywające tanga i walce to był ich koronny repertuar. 
Już z daleka słuchacze poznawali ich styl gry i wiedzieli: 
„To grają „Bielenie”! 
     Dzieci Wiktora Bielenia – córka Maria 
i syn Jan – zgodnie potwierdzają, że Tato 
ćwiczył w każdej wolnej chwili. Nawet 
wtedy, kiedy wracał zmęczony po wielu 
godzinach pracy w polu, brał akordeon 
i grał. Jak mówił, to go najlepiej odprę-
żało i regenerowało.
     Trzydzieści lat występów zespołu 
„Bielenie” to nie tylko setki zabaw 
i wesel, ale również mnóstwo wspólnych 
przygód. Najczęściej zespół występował 
pod gołym niebem - na prowizorycznym 
podwyższeniu, na przyczepie traktora, 
albo w ciasnych salach, które pośpiesz-
nie odbudowywano po wojnie. Taka 
sala była też w Domu Ludowym w Za-
rszynie. Niewielka scena zbudowana 
z kiepskiej jakości desek załamała się 
kiedyś pod członkami zespołu i Wiktor 
Bieleń zakończył występ z połamanymi 
żebrami. 
     Na występy muzycy często dojeż-
dżali na rowerze. Tak jeździł też Wiktor 
Bieleń wioząc na plecach skrzypce lub 
akordeon. Kiedyś jadąc grać na wesele, trafił na przemarsz 
słynnych zarszyńskich krów. Te otoczyły go z każdej stro-
ny, a jedna z nich rogiem zahaczyła o rower. Wiktor Bieleń 
tak nieszczęśliwie upadł, że znów miał połamane
żebra i przez długi czas trzeba go było owijać bandażem 
elastycznym. Ucierpiał też akordeon, który został poważ-
nie uszkodzony. Pan Bieleń zawiózł go do Tarnowa, gdzie 
go rozebrano na kawałki, naprawiono połamane elementy 
i po miesiącu można było znów na nim grać. A akordeony 
to osobna pasja Pana Bielenia. Miał ich kilka, m.in. biały, 
włoski instrument Grandiosa – dynamiczny, głośny, który 
był słyszany z daleka i cichszy, czarny niemiecki Welt-
meister. Jak przystało na profesjonalistę, Wiktor Bieleń 
bardzo o nie dbał i szanował.
     Muzyk z Posady Zarszyńskiej wspaniale grał też na 
skrzypcach. W zespole wykorzystywał oba te instrumenty.  
Kiedy w 1986 r. „Bielenie” zakończyli wspólne występy 
Wiktor Bieleń miał 73 lata. Nie zamierzał jednak zupeł-
nie rozstawać się z muzyką. Grał na skrzypcach solo lub 
w duecie ze Stanisławem Florianem /również skrzypkiem/ 
na wielu uroczystościach, szczególnie kościelnych i śro-

dowiskowych. Ich  wykonanie „Ave Marya” wzruszało 
do łez.  
     Również organizatorzy okolicznych zespołów folklory-
stycznych nie pozwalali Wiktorowi Bieleniowi zapomnieć 
o grze na skrzypcach. W 1993 r. powstał w Besku Kabaret 
„Raz kozie śmierć”, a przy nim Kapela Ludowa, której 
filarem był skrzypek z Posady Zarszyńskiej. Wiktor Bieleń 
grał w tej kapeli do 1996 r. i robił to, co potrafił najlepiej: 
przygotowywał zapis nutowy dla innych instrumentów 
i pełnił rolę lidera. Cieszył się powszechnym szacunkiem 
i sympatią.
Oprócz tego Wiktor Bieleń od 1998 r. był członkiem 
Kapeli towarzyszącej Zespołowi „Rekruty”. Ten zespół 
wokalny powstał przy OSP w Posadzie Zarszyńskiej 
i przez kilka lat zachwycał występami w regionie i poza 
granicami kraju. 
     Mimo upływających lat muzyka zawsze była dla niego 
najważniejsza. A już szczególnie ta w wykonaniu słynnych 

orkiestr. Odkąd w telewizji w pierwszy 
dzień Nowego Roku transmitowano 
koncert  wiedeńskich filharmoników, 
Wiktor Bieleń  systematycznie zasiadał 
przed telewizorem. Ze wzruszeniem 
i łzami w oczach słuchał koncertu 
przepięknych walców, polek i marszów 
rodziny Straussów i innych wiedeńskich 
kompozytorów. Nie było mowy, żeby 
ktoś oderwał go wtedy od telewizora.
    W 2001 r. nagle źle się poczuł. Do 
szpitala zawiózł go zarszyński organi-
sta Roman Drwal. W „starym” szpitalu 
w Sanoku opiekował się nim lekarz 
– miłośnik muzyki. Kiedy dowiedział 
się, kim jest jego pacjent, przyniósł na 
oddział skrzypce. Wiktor Bieleń nie 
tylko grał w szpitalnej sali, ale udzie-
lił lekarzowi  kilku lekcji gry na tym 
instrumencie. Po kilku dniach, kiedy 
wydawało się, że stan chorego ustabili-
zował się, lekarz przeprowadził badanie 
wysiłkowe na rowerku stacjonarnym. 
Niestety Wiktor Bieleń nagle stracił 

przytomność i zmarł. Miał 88 lat.
     Pogrzeb był bardzo uroczysty. Brały w nim udział tłumy 
ludzi nie tylko z Zarszyna, ale z całej gminy. Przy dźwię-
kach orkiestry dętej „Lutnia” pochowano go 16.02.2001 
r. na zarszyńskim cmentarzu. 
   Wiktor Bieleń to nie tylko niezwykle utalentowany mu-
zyk. To człowiek, dla którego muzyka była sensem życia. 
Samouk, który biegle czytał nuty, potrafił rozpisywać 
utwory muzyczne na różne instrumenty, opracowywać 
nowe aranżacje do znanych melodii. Serdeczny człowiek 
i oddany kolega. Nie mogło być inaczej, skoro potrafił 
kierować przez 30 lat jednym zespołem w niemal nie-
zmienionym składzie! Jego skrzypce zamknięte w futerale 
czekają na kolejnego pasjonata. Może któryś z wnuków 
sprawi, że znów tak pięknie zagrają, jakby trzymał je 
w rękach sam Mistrz Wiktor Bieleń.
PS 
Dziękuję serdecznie Marii Libowicz i Janowi Bieleniowi 
za wspomnienia o Ojcu.

L.Z.

Wiktor Bieleń gra w Kapeli w Besku  
(fot. z archiwum prywatnego  

Zbigniewa Zielonki)
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XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2022 odby-
wały się między 4. a 13. marca. Otwarcie imprezy miało 
miejsce w nietypowych okolicznościach – zaledwie pół 
roku po zamknięciu opóźnionych letnich igrzysk para-
olimpijskich w Tokio, oraz w trakcie inwazji wojsk Rosji 
i Białorusi na teren Ukrainy. W związku z tym ostatnim 
wydarzeniem Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski 
podjął decyzję o wykluczeniu sportowców z państw 
agresorów. W zawodach wystartowała reprezentacja 
Ukrainy – 20 sportowców i 9 przewodników.  O pokój 
w miejscach objętych konfliktami apelował w emocjo-
nalnym przemówieniu rozpoczynającym Paraolimpiadę 
Andrew Parsons, prezydent Międzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego. W paraigrzyskach uczestniczyło 564 
zawodników, w tym 138 kobiet – najwięcej w dotych-
czasowej historii. W zawodach sportowych brali  udział 
reprezentanci 48 krajów, którzy rywalizowali w 6 dyscy-
plinach o 78 kompletów medali. Najstarszym debiutantem 
był  66-letni reprezentant USA, który startował w para 
curlingu, najmłodszym 15-letni zawodnik z Austrii, 
który rywalizował w paranarciarstwie alpejskim. Polacy 
do Pekinu wysłali 11 sportowców i 4 przewodników. 
Wyjazd polskiej reprezentacji na igrzyska był współfi-
nansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.                                                                                                                                     
Polskiej reprezentacji przewodził chorąży naszej  
kadry, doświadczony paranarciarz alpejski Andrzej 

Szczęsny (Start Bielsko-Biała), rodem  z Sieniawy koło 
Rymanowa. To on wyprowadził polską reprezentację na 
płytę Stadionu Olimpijskiego. Dla tego doświadczonego 
zawodnika były to już czwarte igrzyska paraolimpijskie: 
włoski Turyn - 2006 (gdzie ostatecznie nie wystartował 
z powodu złamanego kolana na ostatnim treningu), kana-
dyjskie Vancouver-2010, rosyjskie  Sochi- 2014, chiński 
Pekin – 2022, ale  pierwsze, podczas których niósł polską 
flagę. Zawodnicy- tzw. alpejczycy- mieszkali w Yanging 
pięknej paraolimpijskiej wiosce, położonej wysoko w gó-
rach, gdzie wszystko mieli w zasięgu ręki, bez potrzeby 
dojeżdżania na treningi. By dostać się na stoki narciar-
skie wystarczyło windą zjechać do gondoli. W wiosce 
paraolimpijskiej pomagało  mnóstwo wolontariuszy. 
Spotykano ich na każdym kroku. Wszyscy byli w strojach 
covidowych czyli kombinezonach, maseczkach, przyłbi-
cach. Reżim sanitarny był skrupulatnie zachowywany. 
Zawodnicy codziennie byli  testowani testami polegający-
mi na wymazie z gardła. Trasy przygotowano doskonale, 
codziennie ratrakowano  stoki. Warunki pogodowe czasem 
utrudniały przeprowadzenie treningu. Wiatr sprawiał, że 
stoki pokrywały się żółto-brązowym śniegiem, co było 
efektem burzy piaskowej. Starty Andrzeja Szczęsnego za-
planowano na 10.03 i 12.03. Były to konkurencje technicz-
ne, w slalomie gigancie i w slalomie. Jak podkreślał przed 
zawodami w jednym z wywiadów, tym co najbardziej mo-

ANDRZEJ SZCZĘSNY W PEKINIE
Andrzej Szczęsny, narciarz alpejski, chorąży polskiej reprezentacji paraolimpijskiej w Pekinie jeszcze kilka lat temu 
po trzecim złamaniu sprawnej nogi, poważnie rozważał zakończenie kariery sportowej. Na szczęście po dwóch latach 
przerwy, wrócił do zawodów i w Pekinie, po raz czwarty reprezentował Polskę na paraolimpiadzie.

Helena, Michalina Niemiec urodziła się 24 września 1913 r. w Posadzie Jaćmierskiej, 
jako  córka Stanisława Koniecznego i Domiceli Koniecznej z domu Malik. 29 maja 1944 
r. zawarła związek małżeński z Franciszkiem Niemiec i zamieszkała w miejscowości 
Bażanówka. Oboje wychowali dwóch synów Józefa i Zdzisława, córkę Władysławę. 
Doczekali się  kilkorga wnucząt i prawnucząt. Helena Niemiec działała w powstałym 
w Bażanówce, w 1942 roku Związku Kobiet o nazwie „Zielony Krzyż”, którego celem 
była  służba sanitarna. Od 1943 roku należała do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, 
w którym od zakończenia wojny do 1949 roku pełniła funkcję Przewodniczącej. Podczas 
80 lecia KGW w Bażanówce w czerwcu 2013, została odznaczona tytułem Honorowej 
Przewodniczącej. Helena Niemiec zapamiętana zostanie jako wspaniała gospodyni, utalen-
towana hafciarka i krawcowa, o czym świadczy zostawione przez nią rękodzieło. Zmarła, była najstarszą mieszkanką 
części województwa podkarpackiego obsługiwanego przez oddział ZUS w Jaśle, była również najstarszą mieszkanką 
powiatu sanockiego i jedną z najstarszych obywatelek Polski.
                                                                                                                                              Redakcja

Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Zarszyn. 
Miała 108 lat.
10 marca 2022roku,  na Cmentarzu  w Bażanówce, rodzina, znajomi, sąsiedzi, przedstawiciele Urzędu 
Gminy pożegnali najstarszą mieszkankę Gminy Zarszyn – Helenę  Niemiec.
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tywuje go do  startów, jest niesłabnąca pasja sportowa. Ja 
kocham narciarstwo. To połowa mojego życia.  Pomimo, 
że mam swoje lata i kilka poważnych kontuzji za sobą, to 
postanowiłem wykorzystać tę jeszcze jedną szansę. Bar-
dzo się cieszę, że tu jestem, mam nadzieję, że wszystko 
będzie ok, bo w czasach „Covidu” różnie może być, dziś 
jest trening, a jutro możemy być odizolowani. Staram się 
o tym nie myśleć, skupiam się na treningach, siłowni, fi-

zjoterapii. Co ma być, to będzie. Trzeba być dobrej myśli.                                                                                                                              
Kadrę Biało-Czerwonych w  slalomie gigancie oprócz 
Andrzeja Szczęsnego  reprezentował drugi paranarciarz 
alpejski – Igor Silarski. Niestety, Igor Sikorski w kate-
gorii siedząc, nie zdołał ukończyć swojego przejazdu. 
Z trasą poradził sobie natomiast w kategorii zawodni-
ków stojących Andrzej Szczęsny. Reprezentant Polski 
zakończył zmagania na 23. miejscu. Miejsc było 44. 
Obaj zawodnicy opowiadali, że trasa była bardzo trudna, 
twarda, lodowa z mocno wykręconym ustawieniem, co 
było szczególnie trudne dla zawodników z jedną nartą.  
Zdaniem trenera kadry Michała Kłusaka, Andrzej 
Szczęsny pokazał piękną walkę. – Wiadomo było, 
że Andy nie miał szans na podium. Jedzie na jed-
nej narcie rywalizując z zawodnikami jeżdżącymi 
z protezą. To bardzo niesprawiedliwe. Zawodnicy na 
dwóch nogach powinni mieć swoje zawody – mówił  
– W pierwszym przejeździe było bardzo twardo, miejscami 
lodowo. Ciężko jest na jednej krawędzi wytrzymać czy-
sty skręt na jednej nodze. Pewnie że jeżdżący na dwóch 
krawędziach mają łatwiej. Ale ja jestem szczęśliwy, że 
dojechałem do mety. Wiedziałem, że nie mam szans w ry-
walizacji z zawodnikami startującymi na protezie. Oni 
zasuwają z góry na dół jak olimpijczycy – mówił na mecie 
uśmiechnięty Andrzej Szczęsny.
– Jeżdżę już bardzo długo i załapałem się jeszcze na mi-

strzostwa świata w 2005 roku, gdzie zawodnicy na jednej 
nodze startowali w swojej grupie. Wtedy jeszcze każda nie-
pełnosprawność miała swoją grupę i tych medali był cały 
wór. Ktoś nie miał dłoni – to była jedna grupa, ktoś nie miał 
ręki – druga. Teraz  wrzucili nas wszystkich do jednego 
wora. Czujemy się bez szans. Były pisane jakieś protesty ale 
nic z tego nie wyniknęło – opowiadał rozżalony Szczęsny.  
- W środę w Yanqing startowało ośmiu zawodników na jednej 

nodze (w Pjongczangu tylko trzy). 
Żaden nie znalazł się w pierwszej 
dziesiątce, ani nawet piętnastce.  
– Gdy zaczynałem przygodę 
z nartami osób na jednej nodze 
było bardzo dużo. W ogóle całe 
narciarstwo alpejskie niepełno-
sprawnych zaczęło się od osób jeż-
dżących na jednej nodze. A dzisiaj 
wymiera. Zawodnicy wiedzą, że 
z góry są skazani na niepowodze-
nie. Zresztą młodzież podkradają 
ampfutboliści – mówił Szczęsny.  
Toteż po igrzyskach w Pekinie 
planuje zakończenie narciarskiej 
kariery.                                                    
– W tym roku stuknie mi „czter-
dziestka”. Ponad dwadzieścia lat 
ścigam się na jednej nodze. Bar-
dzo dużo wysiłku  teraz włożyłem 
w przygotowania, wiem, ile mnie 

to kosztowało. Muszę się bardzo mocno zastanowić. Na 
pewno nie skończę z narciarstwem. Będę jeździł na nar-
tach, bo to kocham, ale już raczej nie będzie się ścigał.  
Jako fan piłki nożnej, kibic Stali Rzeszów i pre- 
zes amatorskiej drużyny  Wisłok Sieniawa, sam roz-
ważam  przyłączenie się do  ampfutbolu. Zwłaszcza, 
że w Rzeszowie powstała profesjonalna drużyna.                                                                                                                                         
       Obiecałem chłopakom, że im pomogę tyle, ile będę 
mógł. Sam byłem prekursorem ampfutbolu, gdy powstawał 
w Polsce.  Jeździłem na pierwsze obozy. Ciężko było po-
godzić jazdę na nartach z grą w piłkę i wtedy postawiłem 
na narty – mówił.  Dla przypomnienia dodam, że An-
drzej Szczęsny w wieku 10 lat walczył z nowotworem 
i przeszedł zabieg amputacji nogi. Sport dał mu nowe 
życie. Pokochał rower i narty.  Choć rywalizuje wśród 
niepełnosprawnych - mówią o nim - super sprawny! An-
drzej Szczęsny  już nie raz udowodnił, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. 
Na podstawie wywiadu: Ilony Berezowskiej ,,Andrzej 
Szczęsny. Rozpierała mnie duma’’. Liwia Waszkowia  
,,Pekin2022:  Szczęsny ukończył giganta na 23. miejscu, 
Sikorski ponownie nie dotarł do mety’’. 

     opr. R.K.-Z. 
 

10.03.2022 Yanqing,  Paranarciarstwo alpejskie. Na zdj. Andrzej Szczęsny  
(fot. Bartłomiej Zborowski, Paulina-Malinowska-Kowalczyk) 
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Poszukuję pływaków z dzieciństwa

Będąc kilkunastoletnim 
chłopcem (miałem może 11 
lub 12 lat, były to lata 80.) 
przyjeżdżałem rowerem  
z Długiego na zarszyńskie 
stawy, aby zażywać kąpie-
li. Na teren stawu można 
się było dostać od strony 
Długiego przez drewniany 
mostek. Pewnego dnia ktoś rzucił hasło: „Płyniemy na 
drugą stronę, do micha!” Niewiele się zastanawiając, 
wraz z drugim kolegą (do dzisiaj nie wiem, kto to był!) 
rzuciliśmy się w toń zarszyńskiego stawu. Kolega płynął 
dość szybko, ja podążałem za nim. Kiedy dopłynąłem 
prawie do środka stawu – miejsca, gdzie znajdował się 
głęboki rów, poczułem, że rośliny tam rosnące, okręcają mi 
się wokół nóg. Zacząłem krzyczeć, że tonę, gdyż „parszywe 
glony” nie pozwalały mi wykonać żadnych ruchów. Kątem 
oka zobaczyłem mężczyznę pływającego na oponie z trak-
tora. Krzyczałem, ile sił w płucach, że tonę. Tymczasem 
„gość” na oponie śmiał się, myśląc, że po prostu udaję. 
Z trudem i jakimś cudem udało mi się rozplatać nogi z tej 
„diabelskiej rośliny” i  ledwo żywy dopłynąłem na brzeg 
stawu, do tzw. „micha”. Długo nie mogłem „dojść do 
siebie” po tym zdarzeniu w którym mogłem stracić życie. 
W oddali widziałem nadal pływającego na oponie, a na 
brzegu odpoczywającego starszego kolegę, który nie był 
świadomy zagrożenia, które udało mi się pokonać. Moja 
matka nigdy nie dowiedziała się o tej historii mrożącej 
krew w żyłach, a ja nigdy nie rozwiązałem zagadki,  kim 
był człowiek „na oponie”, ani ten, który pierwszy przy-
płynął do brzegu. 

Co ja robiłam wieczorem 
na „Sosenkach”?

Kiedy byłam już dojrzałą kobietą, pewien pan z Zarszyna 
opowiedział mi  wydarzenie  dotyczące mojej osoby. Hi-
storia ta miała miejsce przed 35 
laty. Otóż, pewnego dnia, póź-
nym wieczorem ów mężczyzna 
wracał przez las do domu. Był 
to las noszący potoczną nazwę 
„Sosenki”. Idąc ścieżką, zauwa-
żył dziecko, ok. 6-letnią dziew-
czynkę, umorusaną, czerwoną 
na buzi i pędzącą przed siebie. 
Zagadnął o kierunek, w którym  
ona zmierzała – dziecko nie 
potrafiło nic na ten temat powie-

dzieć. Zdradziła jednak jak się nazywa i gdzie mieszka. 
Mężczyzna zaproponował dziewczynce, że odprowadzi ją 
do domu. Po długich pertraktacjach, mała zgodziła się. 
Mężczyzna przyprowadził dziecko do domu i oddał je pod 
opiekę rodziców. Do tej pory nie wiem, co robiłam sama 
w lesie zwanym „Sosenkami”. Mogę się tylko domyślać, 
że to moi bracia wyciągnęli mnie do lasu na zabawę 
w „chowanego”, a potem mnie zostawili i uciekli. Ale to 
już tylko domysły starszej pani!

Pieczone kury w ognisku 
smakowały wybornie

Były takie lata, kiedy wraz z kole-
gami z Posady Zarszyńskiej całe 
dnie i noce spędzaliśmy w Ogro-
dzie Pańskim. Mieliśmy po 14, 15 
lat, a były to lata 60. i 70. W ogro-
dzie podworskim można było robić 
wiele ciekawych rzeczy, np. kraść jabłka, które wspaniale 
obrodziły na południowym stoku ogrodu. W ciągu dnia 
przechadzał się tam kierownik tuczarni, pan M., który 
wiele razy przeganiał nas, a bywało, że ścigał do samego 
domu. Trzeba przyznać, że szybko biegał, ale nigdy nie 
udało mu się nas dogonić, chociaż podczas ucieczki gu-
biliśmy jabłka wetknięte za pazuchę.
Któregoś lata nagminnie piekliśmy kury. Drób zdobywa-
liśmy nocą i zazwyczaj na łowy chodziliśmy do sąsiadów, 
do tych gospodarzy, którzy mieli go  pod dostatkiem. Kury 
patroszyliśmy w Pańskim Ogrodzie, piekliśmy w ognisku, 
a potem ucztowaliśmy. Harce trwały do świtu. W ciągu 
dnia słychać było narzekania mieszkańców o zaginionych 
kurach. Nikt się jednak nie dowiedział, że to była nasza 
sprawka. Przekazywano raczej wersję o wściekłym lisie 
grasującym nocami po kurnikach. I tej wersji się trzy-
majmy!

Ciekawość pierwszym stopniem 
do… wody

Miałam wtedy około 10 lat. Pojechałam z rodziną do 
dziadków. Pamiętam, że było to latem i, najprawdo-
podobniej, dziadek obchodził wtedy imieniny. 
Nie siedziałam z dorosłymi przy stole, ale kręciłam 
się w pobliżu domu. W sąsiedztwie mieszkała dziew-
czynka o dwa lub trzy lata starsza ode mnie i szybko 
nawiązałyśmy kontakt. Razem poszłyśmy nad rzekę. 
Ona miała na nogach gumowce, więc weszła do 
wody i przeszła na drugi brzeg. Ja zostałam. Byłam 
w ładnej sukience i sandałkach, dlatego nie mogłam 
robić tego, co koleżanka. Niedaleko od nas pluskało 
się stado kaczek lub gęsi, ale, niestety, z miejsca 

Szalone dzieciństwo
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w którym stałam, nie było ich widać. Koleżanka 
zaproponowała, że przyjdzie po mnie, weźmie na 
barana i wejdziemy do wody. Nie musiała mnie 
długo namawiać… Wtedy ta propozycja wydawała 
mi się ciekawa. Chciałam zobaczyć 
nurkujące kaczki, ale chyba bardziej 
chciałam dotrzymać towarzystwa 
dziewczynce, która chodziła „suchą 
stopą” po rzece. Od pomysłu do 
jego realizacji minęła krótka chwi-
la. Wskoczyłam na plecy koleżance 
i razem znalazłyśmy się na środku 
rzeki. Nie zdążyłam przyjrzeć się 
kaczkom, bo straciłyśmy równowagę 
i wylądowałyśmy w wodzie. Plusk 
i zamieszanie, które wywołałyśmy, spłoszyło ptaki. 
Pielnica nie jest głęboką rzeką, szczególnie latem, 
ale nawet płytka woda wystarczyła, abyśmy obie 
były przemoczone od stóp do głów. Ociekając wodą, 
szłam do domu babci (na szczęście, było bliziutko). 

Musiałam, oczywiście, przebrać się w suche ubrania. 
Ciocia dała mi swoją koszulkę, o kilka rozmiarów za 
dużą, ale założyłam ją, bo nie miałam wyboru. Nie 
uniknęłam „kazania” od rodziców i przymusowego 

siedzenia w domu – w dziwnym stroju 
i mokrych butach nie mogłam wyjść 
nawet na podwórko. 
Z towarzyszką mojej nieplanowanej 
kąpieli nie miałam później kontak-
tu, wyprowadziła się z Długiego. 
Na szczęście, przygoda dobrze się 
skończyła. Tylko jeszcze jakiś czas 
później, gdy byłam u dziadków, 
musiałam słuchać uszczypliwych 
komentarzy – ostrzeżeń, abym nie 

tropiła kaczek, a jeśli już muszę to robić, abym za-
bierała nad rzekę… strój kąpielowy i ręcznik.            
                                          
        (Wspomnienia zostały nadesłane do Redakcji)

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Pierwsze spotkanie pod nazwą „Kre-
sy Wschodnie w poezji polskiej” 
odbyło się 11 lutego br. Było to spo-
tkanie z Zofią Lisik - szefową Biura 
Podróży FERIAS w Sanoku, która 
jest organizatorem i pilotem wielu 
wycieczek na Kresy, w tym do miejsc 
związanych z historią Polski. Pięknie 
zaprezentowana przez prowadzącą 
prezentacja multimedialna w formie 
zdjęć, przeplatana recytacją fragmen-
tów wierszy i płynących z głośnika 
pieśni, trwała ponad 1,5 godziny. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Gminy Zarszyn, a wśród nich przed-
stawicielki KGW, koledzy i koleżanki 
ze stowarzyszeń zostali poprzez 
prezentację przeniesieni na Kresy 
Wschodnie, czyli dawne wschodnie 
pogranicze Polski, funkcjonujące 
w okresie międzywojennym i daw-
niej, jako część polskiego terytorium 
państwowego, a obecnie stanowiące 
fragmenty obszarów państw: Ukra-
iny, Białorusi i Litwy.
Podróż wirtualna po Kresach odby-
wała się w sześciu blokach tema-
tycznych:

 - Pierwszy z nich zatytułowany 
był „Lwów – miasto, gdzie moje serce 
bije szybciej…”. Na potwierdzenie 
tych słów prowadząca spotkanie za-
prezentowała kilka zdjęć lwowskich 
uliczek, katedry ormiańskiej, pomni-
ka Adama Mickiewicza, budynku 
opery lwowskiej, a po nich fotografie 
z Cmentarza Łyczakowskiego i po-
mników naszych rodaków - ludzi 
kultury, powstańców styczniowych 
i obrońców Lwowa. Fragmenty wier-
szy o Orlętach Lwowskich przytoczo-
ne przez prowadzącą zapadły głęboko 
w naszych sercach. 
 - Następnie prezentacja przybli-
żyła nam „Ziemię Lwowską”, a w niej 
miasto Brunona Schulza - Drohobycz, 
Stanisławów - miasto założone przez 
Andrzeja Potockiego ze słynną ko-
legiatą, katedrą ormiańską, Olesko 
z zamkiem, w którym urodził się 
Jan III Sobieski, zamki w Złoczowie 
i Podhorcach. 
 - Na „Podolu”, które zajmowało 
ważne miejsce w polskiej historii 
i kulturze i w przedrozbiorowej 
Polsce było regionem o kluczowym 

znaczeniu strategicznym, zachowały 
się miejsca, które można zwiedzać. 
To m.in. Chocim – twierdza, miej-
sce dwóch wielkich bitew wojsk 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
z Turkami w 1621 i 1673 roku, Ka-
mieniec Podolski, dawniej zwany tak-
że „Przedmurzem chrześcijaństwa”. 
Prowadząca spotkanie przypomniała 
też zgromadzonym miejscowość 
Zaleszczyki – przedwojenny kurort, 
z pięknymi plażami, do którego przy-
jeżdżano „po słońce”.
 - „Wołyń to też ziemia święta”. 
W tym bloku prezentacja obejmowała 
pokaz zdjęć Krzemieńca – miasta 
rodzinnego  Juliusza Słowackiego, 
Ławry Puczajowskiej oraz tragicz-
nych wydarzeń we wsi Pawliwka 
w 1943 r.
 - „To Białoruś. To jej dale, jej 
równiny”- przedostatni blok tema-
tyczny, a w nim Grodno, z  dworkiem 
Elizy Orzeszkowej, cmentarzem żoł-
nierzy polskich, miejscowość Kuro-
paty z tragiczną historią niewinnych 
ludzi, miejscowość Stare Wasyliszki, 
a w niej rodzinny dom Czesława 

Pod takim hasłem odbywa się cykl spotkań w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. W wybrane dni 
miesiąca organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z: podróżnikami, pasjonatami historii, 
gawędziarzami, rękodzielnikami.
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Niemena (obecnie muzeum jemu 
poświęcone) i zdjęcie miejscowego 
kościoła, a przed nim stojący Cze-
sław Niemen z kolegami. Wreszcie 
Nowogródek, w którym dzieciństwo 
i młodość spędził Adam Mickiewicz. 
I znowu recytacja wiersza przez panią 
Zofię, tym razem fragmentów ballady 
A. Mickiewicza „Świtezianka”. Ko-
lejne slajdy prezentacji przedstawiały 
zamek w Nieświerzu, miasto Pińsk 
i wspomnienie o męczeńskiej śmierci 
Andrzeja Boboli w niedalekim Jano-
wie.
 - „Wilno - miasto, do którego 
chce się wracać”, to tytuł ostatniej 
części spotkania. Zdjęcia z cmentarza 
na Rossie przedstawiały grób Ma-
rii Piłsudskiej, a zarazem miejsce 
pochówku urny z sercem jej syna 
– Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Z Wilnem związany był również 
Czesław Miłosz – poeta, laureat 
Nagrody Nobla. Fragmentem z jego 
wiersza zakończona została ta część 
spotkania.
Podsumowaniem spotkania była 
recytacja przez panią Zofię fragmen-
tu wiersza „Pieśń o ziemi naszej” 
Wincentego Pola i ostatni slajd 
prezentacji, a na nim zdanie: „Kresy 
Wschodnie – moja miłość”. 

24 lutego br. organizatorzy zapro-
sili na spotkanie z Urszulą Wa-
łachowską. Na co dzień mieszka 
w Bieszczadach, o których mówi: 
„To jest magiczne miejsce. To moja 
mała Ojczyzna” i wspólnie z mężem 
zajmuje się organizacją aktywnego 
wypoczynku prowadząc Biuro Po-
dróży Dzikie Bieszczady. Bardzo lubi 
podróżować z rodziną, bowiem uwa-
ża, że „podróż to  nauka, przygoda 
i niezwykłe wspomnienia”, którymi 
chętnie dzieli się na facebooku po-
przez stronę „Ulek w Podróży” i na 
spotkaniach z ludźmi. Na wieczorne 
spotkanie w Gospodzie Karpackiej 
w Zarszynie wybrała temat dotyczący 
podróży do Indii, kraju, który okre-
śla, że to „taki cały świat w jednym 
państwie”. 
 Pani Urszula razem z mężem 
spędziła w Indiach 5 tygodni, miała 
okazję zobaczyć wspaniałe zabytki, 
poznać kulturę, spróbować lokalnej 

kuchni. Godnym odwiedzenia wg po-
dróżniczki jest indyjskie mauzoleum 
Tadź Mahal – jeden z Siedmiu Cudów 
Świata, zwany również „świątynią 
miłości”,  Jaipur, a w niej Świątynia 
Małp, ale w swojej prezentacji „Indie 
– dotknąć niemożliwego” przygo-
towanej na spotkanie w Gospodzie 
Karpackiej w Zarszynie pani Urszula 
skupiła się na wizycie w Waranasi. 
Opowiadała o miejscu, w którym wg 
Niej „Życie łączy się ze śmiercią… 
Tu życie zatacza koło – tu ludzie 
umierając odradzają się na nowo” 
i mimo, iż jest ono najgłośniejsze, 
najbrudniejsze, najsmutniejsze, to jest 
zarazem najciekawszym miejscem, 
jakie zobaczyła w Indiach. Słuchacze 
dowiedzieli się, że Hindusi przez całe 
życie odkładają na tą „ostatnią drogę” 
i przyjeżdżają do Waranasi z całych 
Indii, aby móc tu umrzeć i zostać 
spalonym na stosie i „osiągnąć wy-
zwolenie z kręgu narodzin i śmierci”. 
Istnieje przekonanie, że rzeka Gan-
ges to rzeka „Matka”, której wody 
mają magiczną moc, oczyszczają 
z grzechów, pozwalają narodzić się 
na nowo. Dlatego też każdy Hindus 
pragnie choć raz w życiu przyjechać 
do Waranasi i zanurzyć się w wodach 
świętej rzeki. To tu pielgrzymi podno-
szą wzrok do góry, modlą się – czasem 
w ciszy, czasem coś nucąc – każdy na 
swój sposób. Dla podróżniczki wizyta 
w tym miejscu jest „obowiązkowym 
punktem gdzie trzeba się zatrzymać. 
Nie będzie łatwo, czasem nawet nie 
będzie przyjemnie, ale… to będzie 
wyjątkowe doświadczenie. Odciska 
ono piętno w myślach, nie pozwala 
o sobie zapomnieć i co jakiś czas 
w głowie pojawiają się obrazy, które 
można było tam ujrzeć”.   
  Opowieść o Indiach, kraju 
wielu kontrastów, zapachów ubo-
gacona była fotografiami z podróży, 
na których podróżniczka – blogerka 
uchwyciła klimat tych miejsc, gdzie 
szarość miesza się z kolorowymi 
strojami kobiet, „święte krowy” na 
ulicach, bogactwo i bieda. Licznie 
zebrani uczestnicy spotkania z wiel-
kim zaciekawieniem wysłuchali 
prelekcji podróżniczki przy stolikach 
zastawionych słodkimi pączkami, 
bowiem odbywała się ona w Tłusty 
Czwartek.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu 
spotkań „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” odbyło się 10 marca br. 
w sali konferencyjnej LGD „Dorze-
cze Wisłoka” nad lokalem Gospody 
Karpackiej. Związane było z kulturą 
żydowską, a jego temat brzmiał: „Ży-
dowskie zabytki, magiczne miejsca, 
kuchnia żydowska – historie, które 
napisało życie”. Prawie trzygodzinne 
spotkanie obejmowała prelekcja skła-
dająca się dwóch części. Pierwszą pt.: 
„Żydowskie pamiątki w przestrzeni 
miejskiej Rymanowa” poprowadził 
Rafał Głód, mieszkaniec Rymanowa, 
znawca historii i kultury żydowskiej, 
propagator wiedzy o wielokulturowo-
ści Rymanowa i okolic. Pan Rafał jest 
też opiekunem synagogi rymanow-
skiej i Domu Żydowskiego – Mu-
zeum w Rymanowie. Swoją barwną 
opowieść rozpoczął od przekazania, 
że  pierwsi osadnicy żydowscy po-
jawili się w Rymanowie w połowie 
XVI w., a następnie opowiedział 
o narodzeniu się ruchu chasydzkiego, 
jednego z najważniejszych nurtów 
w ramach judaizmu na wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII 
w. W tym też czasie, jednym z waż-
nych ośrodków chasydyzmu stał się 
też Rymanów. Chasydzi gromadzili 
się wokół cadyków, charyzmatycz-
nych przywódców duchowych. Jed-
nym z nich był Menachem Mendel 
(1745-1815), który spoczywa na 
rymanowskim kirkucie  (cmentarzu 
żydowskim), do którego miejsca 
pochówku pielgrzymuje dziś wielu 
Żydów. Opowieść o rymanowskiej 
synagodze, kirkucie, miejscach, któ-
re obecnie są świadkami zabudowy 
okresu międzywojennego - bogato 
zilustrowane fotografiami - zapadły 
głęboko w pamięci uczestników 
spotkania. Przytoczona historia 
żydowskiej rodziny Starych, w tym 
Frydy, była mocno wzruszająca. 
Na zakończenie wykładu pan Rafał 
przedstawił postać Izaaka Izydora 
Rabiego (1898–1988) urodzonego 
w Rymanowie, późniejszego laureata 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki 
oraz Israela Schorra, światowej sła-
wy kantora. Mogliśmy podziwiać 
jego głos, którego nagranie zostało 



26   G³os Zarszyna

odtworzone przy użyciu komputera. 
Pan Rafał pokazał też talit, jarmułkę 
i księgę z synagogi żydowskiej oraz 
menorę, które mogliśmy z bliska 
obejrzeć. 
 Druga część spotkania obej-
mowała tematykę bardzo związaną 
z historią rymanowskiej społeczności 
izraelickiej, a mianowicie historia 
Żydów w Zarszynie. Pojawili się tu 
oni na przełomie XVII i XVIII wie-
ku i należeli do gminy wyznaniowej 
w Rymanowie, która prowadziła izra-
elickie księgi metrykalne. Tą część 
spotkania poprowadziła Danuta Dec 
- była nauczycielka historii w Szkole 
Podstawowej w Zarszynie i współau-
torka „Monografii Zarszyna i Posady 
Zarszyńskiej”. Przedstawiona pre-
zentacja multimedialna obejmowała 
krótki zarys pojawienia się Żydów 
w Zarszynie, rodzaju ich zajęć spo-
rządzony w oparciu o archiwalną do-
kumentację szkolną - spisu uczniów 
pochodzenia izraelickiego, w którym 

były zapiski dotyczące zajęcia ich 
rodziców. Głównym trzonem prezen-
tacji było pokazanie umiejscowienia 
domów żydowskich i ich mieszkań-
ców w centrum Zarszyna. Prelegentka 
zaprezentowała wykonany przez 
siebie szkic topograficzny domów 
sporządzony w oparciu o rozmowy  
przeprowadzone z nieżyjącymi już 
mieszkańcami Zarszyna. Wskazywała 
obecne miejsca dawnego usytuowa-
nia domów żydowskich, przytaczała 
niektóre nazwiska mieszkających 
w nich Żydów oraz wykonywane 
przez nich zawody. Określiła także 
przybliżone lokalizacje żydowskich 
domów modlitwy - bożnic (starej 
i nowej). Było to dla słuchaczy bardzo 
ekscytujące. Nawiązując do zagłady 
Żydów z Zarszyna i Posady Zarszyń-
skiej wskazała na pamięć o zamor-
dowanych, wyrażaną między inny-
mi podczas corocznych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. Przywołała 

też pamięć osoby, która podczas  
II wojny światowej uratowała życie 
dwom żydowskim dziewczynkom, 
za co otrzymała medal „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata” nadawany 
na wniosek osoby uratowanej przez 
Instytut Pamięci Męczenników i Bo-
haterów Jad Waszem w Jerozolimie.   
Była nią Stanisława Laskowska z Dłu-
giego, później mieszkanka Zarszyna. 
Spotkanie uwieńczyła prezentacja 
filmu pt. „Rymanowski sztelt” oraz 
nagrania utworu muzycznego „Szlom 
Alejchem” w wykonaniu aktorów Te-
atru Żydowskiego w Warszawie.

Przybyli na spotkanie mieli 
możliwość degustacji macy żydow-
skiej i hummusu. Byli pod wielkim 
wrażeniem otrzymanych wiadomo-
ści dotyczących historii Rymanowa 
i Zarszyna, czasów, kiedy nasze Małe 
Ojczyzny zamieszkiwała ludność 
żydowska.

   
   D.D.

W ostatnim czasie doznajemy wielu 
trudnych momentów. Od 2020 roku 
jako społeczeństwo ciągle zmagamy 
się z obciążającymi nas trudnościa-
mi. Pandemia COVID-19 wzbu-
dziła w nas wiele lęku i niepokoju. 
Rozluźniła relacje interpersonal-
ne, przeniosła część naszego życia 
w świat online. Szczególnie dotknięte 
sytuacją pandemiczną zostały dzieci 
i młodzież, dla których stały kontakt 
z grupą rówieśniczą jest istotnym 
elementem prawidłowego rozwoju. 
Gdy powoli zaczęliśmy się adapto-
wać do nowej rzeczywistości i radzić 
sobie z wyzwaniami współczesnego, 
nieco odmienionego świata, zostali-
śmy ponownie narażeni na kolejne 
traumatyczne wydarzenia płynące 
z sytuacji wojny w Ukrainie.

Redakcja „Głosu Zarszyna” zwróciła się do Ośrodka Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, którego współzałoży-
cielem jest Magdalena Piotrkowska (z d. Kasza, z Zarszyna) o artykuł, w którym Czytelnicy znajdą informację, jak 
sobie pomóc w dzisiejszych, trudnych czasach. Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu i zwrócenia uwagi, że 
oprócz pomocy skierowanej do wolontariuszy i uchodźców wojennych w Ośrodku w Lublinie, rekomendujemy  również 
skorzystania ze wsparcia - bliżej Zarszyna,  czyli w Rzeszowie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronach Facebook 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Emocjonalne wyzwania XXI wieku
Wojna a chęć pomocy
Fakt konfliktu zbrojnego, który ma 
miejsce u naszych wschodnich są-
siadów zaskoczył nas wszystkich 
i obecne niespokojne czasy urucha-
miają w nas karuzelę przeróżnych 
emocji. Odczuwamy strach i lęk gdyż 
sytuacja wojny jest zawsze nieprze-
widywalna. Może to prowadzić do 
uczucia niepewności, oczekiwania 
na zagrożenie i lęku o siebie i na-
szych bliskich. Może towarzyszyć 
nam złość, gdy przyglądamy się na 
tę ludzką niesprawiedliwość, może 
także przytłaczać nas bezradność.  
Przyglądając się jednak temu, co 
dzieje się w naszej społeczności, 
możemy zauważyć, że do działania 
często napędza nas współczucie, któ-
re uruchamia w nas potrzebę pomocy. 
Należy jednak pamiętać, że pomoc 

w tym czasie jest ważna i potrzebna, 
ale jednocześnie każdy z nas powi-
nien pamiętać również o sobie.

Jak zadbać o siebie w trud-
nych czasach?
Od momentu rozpoczęcia wojny 
zmagamy się z prawdziwym zalewem 
informacji – zarówno tych spraw-
dzonych, jak i niesprawdzonych. 
Zaleta i przekleństwo dzisiejszych 
czasów polega na tym, że wiadomo-
ści przedostają się do społeczeństwa 
niezwykle szybko – często zanim 
jeszcze zostaną zweryfikowane. Nie 
chodzi o to, by unikać informacji czy 
im zaprzeczać, ale warto je dozować, 
ograniczać sobie samemu czas, jaki 
spędzamy na czytaniu bieżących 
wiadomości. Warto się orientować, 
ale przy tym nie zalać samego siebie 
przygnębiającymi fake newsami. 
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nej pomocy innym, powinien działać. 
Można angażować się w cały szereg 
form wsparcia – od przyjmowania 
uchodźców w swoim domu przez 
obsługę w centrach pomocowych, 
wsparcie edukacyjne czy inne formy 
wolontariatu. Należy przy tym pamię-
tać, by nie zaniedbać siebie i swoich 
bliskich – oni również mogą każdego 
z nas potrzebować. 
Jednocześnie nikt nie powinien 
czuć się winny jeśli nie jest gotowy 
udzielić takiego wsparcia. Czasami to 
może być po prostu pomoc finansowa 
albo zwykła pamięć o tym, co się 
dzieje. Nie oceniajmy się wzajemnie, 
bo szczególnie w tak trudnym czasie 
ciężko jest zorientować się, jakimi 
pobudkami każdy z nas się kieruje. 
Osoby, które decydują się na bez-
pośrednią pomoc uchodźcom mają 
w sobie dużo wrażliwości i empatii, 
ale są jednocześnie narażone na nad-
mierne obciążenie i wypalenie, co 
szkodzi zarówno im, jak i osobom, 
którymi próbują się opiekować. By 
pomagać innym, samemu również 
trzeba być w dobrej formie, zarówno 
fizycznej, jak i psychicznej. Wo-
lontariusze mogą korzystać z wielu 
form pomocy. Nie brakuje ośrodków, 
takich jak na przykład Ośrodek Tera-
pii Psychodynamicznej w Lublinie, 
które udzielają wsparcia i zapraszają 
na darmowe konsultacje wszystkich 
wolontariuszy, którzy czują się nad-
miernie przytłoczeni.

Jak pomóc uchodźcom?
Gdy ktoś zdecyduje się na pomoc 
uchodźcom, często może zacząć 
zmagać się z oczywistym problemem 
– co powinien zrobić? Takie osoby 

Za „niemanie” maseczki
Trwa wojna na terytorium Ukrainy. Codziennie giną setki ludzi, w tym cywile. W Polsce jest już ponad 2 miliony 
uchodźców wojennych. Paliwa osiągają ceny 8 zł za litr. Wszyscy pomagają jak mogą jednocześnie ponosząc koszty 

tej inwazji. Nasza dzielna policja również odniosła niesamowity sukces! 
Podczas wojennej zawieruchy znaleźli czas aby wykryć i ukarać mandatem 
karnym niesamowicie groźnego przestępcę! Mnie! Dzielni funkcjonariusze 
stojąc na straży prawa i zdrowego rozsądku nałożyli na mnie mandat „za 
niemanie maseczki”. W sumie bardzo słusznie. Jestem potrójnie szczepionym 
ozdrowieńcem. Brawo i gratulacje! Wzywam jednocześnie ich przełożo-
nego o przyznanie im premii bądź innej nagrody specjalnej. Dzięki takim 
osobom wszyscy czujemy się bezpieczniej w naszym wspaniałym kraju. 
                            Mateusz M. Gajewski

Przy tej okazji dobrze jest również 
pamiętać, by swoje myśli opierać na 
faktach. W sieci krąży mnóstwo analiz 
i przewidywań dotyczących mniej lub 
bardziej prawdopodobnej przyszłości. 
Skupiajmy się na teraźniejszości, ko-
rzystajmy ze sprawdzonych informa-
cji i nie dajmy się przy tym zapędzić 
w głąb alternatywnej rzeczywistości. 
Sytuacja wojenna czy pandemiczna 
pokazały nam, jak wiele trudnych 
emocji może obudzić się w każdym 
z nas. Należy je zaakceptować – za-
równo u siebie, jak i swoich bliskich. 
To naturalne, że pojawia się smutek 
czy strach, nie oszukujmy siebie lub 
innych, że jest inaczej. Takie sytuacje 
wymagają po prostu adaptacji. Jed-
nocześnie warto te emocje w sobie 
wyciszać, dążyć do ich uspokojenia. 
Przy tej okazji należy wspomnieć 
również o tym, że w trudnej sytuacji 
bardzo ważna jest rozmowa. Nie 
należy trzymać zmartwień w swoim 
wnętrzu, ale mówić o nich swoim 
bliskim – rodzinie, przyjaciołom. 
W trudnych sytuacjach często wydaje 
nam się, że unikanie tematu sprawi, 
że zniknie, podczas gdy jest zupełnie 
odwrotnie. Należy koniecznie pamię-
tać także, by rozmawiać o trudnych 
sytuacjach ze swoimi dziećmi. One 
nie są obojętne na to, co się dzieje, 
słyszą przekazy medialne i rozmowy 
rodziców, kontaktują się z rówieśni-
kami. Nawet jeśli nie wszystko ro-
zumieją, to przeżywają całą sytuację 
na swój sposób. Warto porozmawiać 
z nimi na spokojnie, przedstawić fak-
ty, wytłumaczyć im co się dzieje. 
Każdy jest inny
Na koniec warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt – każdy z nas jest 
inny. Jeśli ktoś odczuwa chęć aktyw-

często są w trudnym stanie fizycz-
nym i psychicznym, mają w pamięci 
doświadczenia wojenne, które wiążą 
się dla nich z ogromną stratą.
Jeśli chcemy wspierać osoby, które 
uciekają z ogarniętej wojną ojczyzny, 
najefektywniej pomożemy im zabez-
pieczając ich podstawowe potrzeby. 
Przybywający do naszego kraju 
ludzie boją się tego, gdzie będą spać 
i co będą jeść, są przytłoczeni stratą 
wszystkiego, co do tej pory posiadali 
– zarówno w wymiarze ludzkim, jak 
i materialnym, bowiem musieli zostać 
za sobą dorobek całego życia. Ważne 
jest, by zaspokoić ich podstawowe 
potrzeby fizjologiczne oraz dać im 
poczucie, że znajdują się w bezpiecz-
nym miejscu. 
A jak rozmawiać z osobami, które 
uciekły przed wojną? Na pewno nie 
należy naciskać ich, by opowiadały 
o tym, co się wydarzyło, ponieważ 
może to odnawiać w nich uczucie 
traumy. Jednocześnie nie unikajmy 
tematu – jeśli konkretna osoba chce 
go poruszyć, porozmawiajmy z nią, 
ponieważ sama wie, że tego potrzebu-
je. Przede wszystkim jednak skupiaj-
my się na działaniu tu i teraz.
Pamiętajmy również, że nie zawsze 
jesteśmy w stanie pomóc sami. Wiele 
ośrodków oferuje dziś wsparcie dla 
osób, które uciekły z ogarniętego 
wojną kraju. Konsultacje coraz czę-
ściej udzielane są również w języku 
ukraińskim – czy to dzięki ukraińskim 
specjalistom czy też dzięki tłuma-
czom. Zadbajmy o to, by w tej trudnej 
sytuacji nikt nie został sam. 

Nina Czornak, psycholog,
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej 

w Lublinie
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Lekcja z historii - ostrzeżenie
Cytat:
„Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzi-
cie kłamstwa historyczne. Nie bądź-
cie obojętni, kiedy widzicie, że prze-
szłość jest naciągana do aktualnych 
potrzeb polityki. Nie bądźcie obo-
jętni, kiedy jakakolwiek mniejszość 
jest dyskryminowana. Istotą demo-
kracji jest to, że większość rządzi, 
ale demokracja na tym polega, że 
prawa mniejszości muszą być chro-
nione. Nie bądźcie obojętni, kiedy 
jakakolwiek władza narusza przyję-
te umowy społeczne, już istniejące. 
Bądźcie wierni temu przykazaniu. 
Jedenaste przykazanie: Nie bądź 
obojętny! Bo jeżeli będziecie obojęt-
ni – to nawet się nie obejrzycie, jak 
na was, na waszych potomków jakiś 
Auschwitz nagle spadnie z nieba”.
Jest to fragment przemówienia Ma-
riana Turskiego w Oświęcimiu, 27 
stycznia 2020 roku w dniu obchodów 
siedemdziesiątej piątej rocznicy wy-
zwolenia obozu. Cały świat słuchał 
go z zapartym tchem. Tę odezwę 
wypowiadał więzień dwóch obo-
zów koncentracyjnych - Oświęcimia 
i Buchenwaldu, uczestnik dwóch 
marszów śmierci. Cudem udało mu 
się przeżyć, wyszedł na wolność 
ważąc 35 kg.  Nieustannie widział 
śmierć swoich bliskich, współwięź-
niów, kolegów – idących do komór 
gazowych, a następnie krematoriów.  
Ostrzega wszystkich przed machiną 
śmierci wymyśloną przez jednego 
człowieka, któremu pozwolono na 
nieograniczoną władzę.  A wszystko 
zaczęło się od stopniowego wprowa-
dzania nienawiści wśród społeczeń-
stwa niemieckiego, dyskryminacji 
ludności pochodzenia żydowskiego 
i podział na czystych rasowo, któ-
rzy mają stanowić jeden naród i tych 
innych, których należy usunąć. Tak 
zrodził się faszyzm, który doprowa-
dził do wojny, a wraz z nią z góry 
zaplanowane wyniszczenie ludności 
na niespotykaną wcześniej skalę.
Podział na lepszych i gorszych, tych  
niepożądanych, zaczął się małymi 
krokami, nikt nie reagował, bo nikt 
nie przypuszczał, że może to się 
skończyć tak okrutnym ludobój-
stwem.  

Dlatego Marian Turski wraz z inny-
mi ocalałymi całe swoje późniejsze 
życie poświęcił walce o ukaranie wi-
nowajców, o lepszy świat, bez faszy-
zmu, o pamięć i edukację. Wszyst-
kie swoje wypowiedzi, artykuły, 
przemówienia, refleksje – zawarł 
w książce p.t. „Nie bądź obojętny 
– XI”, po lekturze której postanowi-
łam napisać ten tekst, bo wydaje się 
znów być  bardzo aktualny.

Wybrać właściwą drogę, czyli 
jak nie być obojętnym

Po wojnie,  po latach kolonializmu, 
rasizmu – postępowe  siły na świe-
cie, głównie na Zachodzie, działały 
w szerokim zakresie, aby temu złu 
zapobiec.  W wielu miejscach udało 
się osiągnąć postęp w sposób poko-
jowy – na korzyść zniewolonej i uci-
skanej ludności. Miały miejsce prote-
sty, demonstracje wpisane w działal-
ność wielu organizacji pokojowych 
– mających  często charakter ruchu 
oddolnego – przeciwnemu przemo-
cy, dyskryminacji i wojnie.
Ciągle jednak  nad głowami zwykłych 
ludzi  krążyło widmo zła: prowadze-
nie zimnej wojny, rywalizacja państw 
dominujących, a przede wszystkim 
dwóch systemów: demokratycznego 
i komunistycznego. Nie obyło się bez 
wydarzeń tragicznych, zamachów, 
a również lokalnej wojny.
W latach 1960-tych dużą rolę w wal-
ce o pokój odegrały  ruchy młodzie-
żowe, szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych, a w tym muzyka. Stały 
się popularne i mocne w swojej 
wymowie tzw. protest-songi, które 
trafiały bezpośrednio do umysłów 
młodych ludzi. Śpiewali je między 
innymi Bob Dylan (Blowing in the 
wind), Joan Baez (Donna, Donna) 
oraz niezrównany John Lennon, któ-
ry marzył, żebyśmy wszyscy byli  na 
świecie razem, bez różnic i potrzeby 
dzielenia ( utwór „Imagine”). Wołał 
wraz z innymi „Dajcie szansę poko-
jowi” ( utwór „Give peace a chan-
ce”).  Mówiło się, że pieśni te miały  
duży wpływ na zaprzestanie wojny 
w Wietnamie.

Wypracowano wówczas pojęcie to-
lerancji oznaczającej akceptację, 
szacunek do ludzi innej narodo-
wości, rasy i religii.  Rządy demo-
kratycznych krajów przyjmowały 
tolerancję, jako najwyższą wartość, 
wpisaną w zasady rządzenia. Był to 
duży postęp w historii ludzkości.
Te wiadomości i pieśni jakimiś dro-
gami docierały i do nas, mimo że ży-
liśmy za żelazną kurtyną, w państwie 
niedemokratycznym, reżimowym.   
W marcu 1968 miały miejsce po-
ważne protesty i strajki studenckie. 
Pamiętam je dobrze, byłam wtedy 
studentką. Jeszcze gdzieś mam do 
tej pory schowaną ulotkę na cienkiej 
przebitce ze studenckimi żądaniami 
zmian demokratycznych w naszym 
kraju.   Ale cóż, w tym czasie robot-
nicy nie wspierali studentów, bali się 
restrykcji, zebrani na obowiązko-
wych wiecach w fabrykach wołali 
„Syjoniści do Syjonu”.
Dziwnie niewiele wtedy z tego rozu-
miałam, ale po wakacjach na uczelni 
nie pojawiła się  para profesorów, 
do których chodziłam na wykłady 
i u których wcześniej zdawałam eg-
zaminy. Znów ta resztka ludzi oca-
lałych z holocaustu została z Polski 
wygnana – odarci z ludzkiej god-
ności, upokorzeni, poniżeni. Trzeba 
było kogoś obarczyć winą – taki jest 
autorytaryzm. Wielu studentów rów-
nież zostało wydalonych z uczelni, 
a nawet uwięzionych.
W 1980 roku robotnicy i studenci 
byli już razem w protestach, straj-
kach, a następnie w podziemiu. 
Solidarność i determinacja zwycię-
żyły. W 1989 r. doczekaliśmy się 
transformacji ustrojowej, demokra-
cji, której musieliśmy się z trudem 
uczyć. Czy się nauczyliśmy, czy ją 
doceniliśmy? Chyba jednak nie. Gdy 
przez ostatnie kilka lat dzielono nas 
na lepszych i gorszych, dyskrymi-
nowano niektóre grupy społeczne, 
wprowadzano nienawiść i pogardę 
we własnym społeczeństwie, nisz-
czono praworządność, skłócano nas 
z zachodem – Ameryką, Niemcami, 
Unią -  przyjęliśmy to w milczeniu, 
obojętnie.   Milczymy również, kie-
dy rujnowane jest dzieło naszego pa-

„Nie bądź obojętny” – jedenaste przykazanie
Tytuł powyższy może być dość zaskakujący  - nie został wymyślony przeze mnie, jest zapożyczony - poniżej 
wyjaśnię od kogo.  Dotyczy on bardzo ważnego tematu, jakim jest istnienie zła,  które  panoszyło się i ciągle 
jeszcze panoszy na świecie. Nie można, a nawet nie wolno, być wobec niego obojętnym.
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cę kraju za godnego partnera. Nie-
stety,  najprawdopodobniej się nie 
da, nie można mu ufać. Wiele zła 
uczynił wchodząc tylnymi drzwia-
mi do polityki wielu państw. Zadzi-
wiający rozwój populizmu, skrajnie 
prawicowych partii, nacjonalizmów, 
agenturalność, wpływ na wybory – 
to wielkie i celowe mieszanie. Nie 
na tym polegają poprawne relacje 
międzynarodowe. Nie wolno było 
być obojętnym wobec tych intryg.
Ukraina mogłaby być 
również pięknym 
i szczęśliwym kra-
jem. Zasłużyła na to.
Chyba zrewidowali-
śmy swój pogląd na 
prawo Ukrainy do 
posiadania swoje-
go państwa, o które 
walczyła najczęściej 
samotnie od ponad 
300 lat – od czasów 
Chmielnickiego.  Ro-
sja, i nie tylko, sku-
tecznie Ukraińcom  
w tym przeszkadzała 
i dalej przeszkadza. 
Ukraina powstała 
w 1991 roku po roz-
padzie Związku Radzieckiego i chce 
być państwem demokratycznym, 
niezależnym. Ma do tego pełne pra-
wo. Ma również wspaniałego pre-
zydenta, jakiego wszyscy by chcieli 
mieć.
Przebieg tej niepotrzebnej wojny jest 
straszny – dramatyczny i tragiczny. 
Ta wojna nie jest nikomu potrzeb-
na – przede wszystkim samej Rosji 
– nie mówiąc już o Ukrainie, która 
wyjdzie z niej straszliwie zniszczona 
i okaleczona. Widzimy, jak walecz-
nie się broni, ile jest zdecydowa-
nia i jedności. Widzimy jak bardzo 
uczuciowy jest to naród i jak wiele 
jest w stanie znieść.
Cały świat solidaryzuje się z Ukra-
iną, śpiewając piękny ukraiński 
hymn, protestując przeciwko woj-
nie, przeciwko złu, jakie wyrządza 
ludziom. Starzy i bogaci wojnę wy-
wołują, giną młodzi i biedni. Wielka 
to niesprawiedliwość. Nikt nie ma 
prawa pozbawiać ich życia wysyła-
jąc na wojnę w imię własnych uro-
jonych dążeń.
Od samego początku wojny trwa 
exodus uciekinierów – głównie ma-
tek z dziećmi, uciekają przed bom-

bami, terrorem i grożącą im śmier-
cią. Przeważnie masowo przybywają 
do Polski. Spotkali się tu z ogromną 
wyrozumiałością i pomocą. Zwykli 
ludzie, setki wolontariuszy, wzięli na 
swoje barki organizację tej pomocy.  
Niezwykle piękna to postawa. Nale-
ży podkreślić, że nasze społeczności 
lokalne mają szczególne zadanie – 
są tam rodziny mieszkańców wielu 
okolicznych miejscowości. Trzeba 
im koniecznie pomóc.  

Widzimy na własne oczy jak bardzo 
okrutna jest ta wojna, jest już niemal-
że u naszych granic. Dla nas również 
może okazać się niebezpieczna, my 
też musimy liczyć na pomoc – sami 
się nie obronimy. W tym względzie 
możemy wyłącznie, znów...  liczyć 
na Zachód. Historia się powtarza, tak 
jak w 1939 roku - nie byliśmy „silni, 
zwarci, gotowi”. Oszukiwano nas. 
Tak samo jest dzisiaj. I znów jakiś 
współczesny „Rydz-Śmigły” w po-
płochu ucieknie za granicę, a my bę-
dziemy sobie  musieli radzić sami.
Póki co, podajemy pomocną rękę 
bliźnim, będącym w potrzebie.  Na 
szczęście obudził się w nas, jakby to 
określiła noblistka, „czuły obywa-
tel” – rozumiejący innych, współ-
odczuwający, życzliwy, wrażliwy, 
przyjazny. Bądźmy tacy przy tej 
i być może wielu innych okazjach – 
nie bądźmy obojętni, nieśmy pomoc 
spontanicznie i bezinteresownie, 
okażmy swoje dobro - być może 
naszą największą wartość narodo-
wą.
I niech tak już zostanie…  
          
  Maria Grabowska

pieża Jana Pawła II. On to wypowia-
dając w 1979r.  na placu Zwycięstwa 
w Warszawie słowa o Duchu, który 
miał odmienić oblicze naszej zie-
mi, mówił o walce o zmianę ustroju 
z totalitarnego na demokratyczny. 
Przeprowadził też w tym celu wiele 
rozmów z prezydentem Reaganem, 
Gorbaczowem, Jaruzelskim, Wałęsą. 
Dzisiaj Jego wysiłki są niweczone  - 
zawracamy z dobrze obranej drogi 
i zmierzamy w prostej linii z powro-
tem do autorytaryzmu.   
Wzór takiej władzy mamy po są-
siedzku, na wschodzie. Rosja po roz-
padzie Związku Radzieckiego nigdy 
nie weszła na drogę demokratyczną 
z prawdziwego zdarzenia -  wręcz 
przeciwnie. Zbudowany został sys-
tem jednego wodza, dyktatora, któ-
rego ponad 20-letnia władza zdemo-
ralizowała do tego stopnia, że potęgę 
imperium rosyjskiego chce budować 
kosztem innych niezawisłych kra-
jów, za pomocą siły i agresji.

I znów w obliczu wojny  
- historia się powtarza

Gdy 24 lutego 2022 roku Rosja za-
atakowała Ukrainę zrzucając na nią 
bomby – nie chcieliśmy w to wie-
rzyć. Nie chcieliśmy wiedzieć, że 
wojna znów jest możliwa, w dodat-
ku tuż u naszych granic.
Czy to został popełniony jakiś błąd? 
Na pewno tak. Na pewno należało 
na czas reagować na niepokojące 
zachowania współczesnych dykta-
torów.
Kulturowe różnice między wscho-
dem i zachodem są jednak dość duże, 
spuścizna totalitarna kontra dorobek 
demokratyczny nie zawsze mogą się 
ze sobą porozumieć. Umieć być ra-
zem, zrozumieć się nawzajem, w do-
brej wierze, to podstawowe wezwa-
nie czasów.
Rosja – piękny i duży kraj, dużo bo-
gactw naturalnych – przy dobrym 
zadbaniu o ludzi i gospodarkę, wszy-
scy mogliby być szczęśliwi. Impe-
rialne pokusy nic takiemu kolosowi 
nie dają.
Kto z nas był w Rosji, wracał za-
chwycony – przyjaźni ludzie, pięk-
ny język...i te „nieżnyje bieriozy” 
w krajobrazie,  i ta przepastna ro-
syjska dusza. Rosyjska literatura, 
a szczególnie muzyka, to coś co 
świat uwielbia i być może dlatego 
niektórzy chcieliby uznać przywód-

Amerykanka Ann Roberts podczas wizyty na Ukrainie zaintonowa-
ła hymn ukraiński przy spotkanym na ulicy trio, które natychmiast 
do niej dołączyło. Piękny gest gościa wspierającego młode pań-
stwo ukraińskie, a był rok 2001. (fot. M.Grabowska)
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       O tym, że w kotle zaczyna wrzeć wiedział każdy z nas, 
kto choć trochę interesuje się polityką i śledzi wydarzenia 
ze świata. Jednak nie każdy wierzył, że przywódca Rosji 
posunie się do takich działań. Pierwsze parę godzin to 
bieżące śledzenie komunikatów we wszelkich dostępnych 
mediach. Serwisy informacyjne w radiu co 15 minut. 
Muzyka puszczana pomiędzy jakby nieco bardziej stono-
wana. Ciągłe wsłuchiwanie się i wymienianie telefonami 
ze znajomymi. 
     Do nas, samorządowców z terenów przygranicznych, 
dzwoniono najczęściej. Odpowiadaliśmy zdawkowo, 
„u nas spokojnie”, po czym w myślach dodawaliśmy sobie 
„na razie”. W pierwszym odruchu myślę, że nikomu do 
głowy nie przyszło, z czym tak naprawdę będziemy się 
zmagać. Wszyscy obawialiśmy się, czy już nie rozpoczęła 
się kolejna, trzecia już wojna światowa … Pod koniec 
dnia myślałam, że głowa eksploduje mi od nadmiaru in-
formacji. Strach mieszał się ze zmęczeniem, współczucie 
w stosunku do ludności ukraińskiej ze złością na Putina. 
Najgorszy był wieczór. Nie mogłam opanować łez patrząc 
na moją córkę, która spokojnie zasypiała w łóżeczku. 
W tamtym momencie myślałam i czułam jak każdy z nas, 
jak człowiek, jak matka, która boi się o bezpieczeństwo 
swoich bliskich… 
     Wydarzenia dni następnych w sposób ekspresowy 
skłoniły mnie do bardziej przyziemnych i twardych prze-
myśleń i działań. DZIAŁANIE. To słowo stanowi dosko-
nałe podsumowanie tego, co zaczęło się dziać już w kilka 
godzin po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ruszyła lawina 
gorących serc, które chciały nieść pomoc na wszystkie 
możliwe sposoby. Bez zastanowienia, bez przemyśleń. 
Wszyscy chcieli działać, zrobić cokolwiek byle mieć 
świadomość, że pomagamy. 
     Jako gmina także stosunkowo szybko zareagowaliśmy. 
W sobotę rano otrzymałam maila z prośbą o wsparcie od 
naszych partnerów z miasta Borysław. Mer Ihor prosił 
i przepraszał jednocześnie. Prosił o żywność, artykuły 
higieniczne, koce, termosy, wszystko co może im się 
przydać, przepraszał, że tak zaczyna się nasza współ-
praca partnerska, bo przecież nie tak to miało wyglądać.    
Jedynym szczęściem w tym nieszczęściu było to, że 
działania wojenne były jeszcze stosunkowo daleko od 
nich. Ich głównym problemem był duży napływ ludności 
z obszarów objętych działaniami wojennymi. Zapasy, 
którymi dysponowali, kurczyły się w zastraszającym 
tempie. Pomogliśmy. Zbiórka, którą zorganizowaliśmy, 
skala asortymentu jaki zebraliśmy dzięki ludziom dobrej 
woli, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Gorące 
podziękowania dla wszystkich środowisk, organizacji 
pozarządowych, firm, instytucji, osób prywatnych! Nie-
cały tydzień po wybuchu wojny nasz transport był już 
w Borysławiu. Kilka dni później na drugim końcu Polski 
inna gmina partnerska – Rzekuń - za naszym pośrednic-
twem dostarczyła kolejnego tira wypakowanego po brzegi 
z przeznaczeniem dla mieszkańców Borysławia. Strażacy 

z naszych OSP przez półtora tygodnia dzień w dzień 
pełnili służbę w punkcie medycznym zlokalizowanym 
przy przejściu granicznym w Krościenku. Wolontariuszki 
z Tęczowego Przedszkola w Nowosielcach odwiedziły 
dzieciaki, które przebywały w punkcie recepcyjnym 
w Łodynie, przygotowując dla nich animacje. Codziennie 
odbieraliśmy po kilka telefonów z informacjami o tym, 
że ktoś chętnie przyjmie uchodźców, jeżeli będzie taka 
potrzeba. Z godziny na godzinę przybywało osób chętnych 
do pomocy. Moje serce rosło, ale jednocześnie obawiało 
się ciągu dalszego, bo o ile czynnik społeczny zadziałał 
ekspresowo o tyle zaczęliśmy zderzać się ze ścianą, jeśli 
chodzi o regulacje prawne, których nie było. Jak mieli-
śmy działać w granicach prawa, skoro nasze prawo nie 
było przygotowane na to, co zastaliśmy. Od pierwszych 
wideokonferencji ze służbami wojewody słyszeliśmy, 
że rząd pracuje nad specustawą, w której zawarte będą 
wszystkie najważniejsze zagadnienia, że będziemy mieć 
wytyczne, że będziemy wiedzieli jak działać dalej. A do 
tego czasu co? Jak mamy działać? Każde spotkanie on-
line do momentu monologu ze strony województwa prze-
biegało w sposób wzorowy. Z chwilą jak zaczynaliśmy 
zadawać pytania i oczekiwać konkretnych odpowiedzi 
wszystko się sypało. Na podsumowanie dostawaliśmy 
złotą radę „Proszę sobie radzić”. Tak też czyniliśmy. 
I nikt z nas nie ma pewności czy gdzieś kiedyś decyzje, 
które podjęliśmy w tym czasie, nie zostaną przez kogoś 
skrupulatnie rozliczone i nie zostaną z nich wyciągnięte 
konsekwencje. Najbardziej frustruje fakt, że niektóre 
ustawy i rozporządzenia potrafią wejść w życie podczas 
jednej nocy i podczas jednego głosowania, a na tak waż-
ny dokument przyszło nam czekać ponad 2 tygodnie … 
Chociaż, jak teraz widzimy, teoria zawarta w ustawie, 
a to z czym się mierzmy w rzeczywistości, nijak się mają 
do siebie. Wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi i tak 
jest co dnia.  A niestety będzie coraz trudniej bo daje się 
zauważyć gasnący zapał. Społeczeństwo jest zmęczone. 
Nie ma się co dziwić. Działanie na tak wysokich obrotach 
jest męczące. Jest to już właściwy czas, żeby zaczęły 
działać instytucje rządowe. Czy działają? Na to pytanie 
każdy z nas musi sam sobie odpowiedzieć. Ja uważam, 
że samorządy zadziałały, tak jak potrafiły. Zadziałały 
z wielką pomocą mieszkańców, stowarzyszeń i instytucji. 
Na zakończenie posłużę się cytatem z wpisu, który zamie-
ścił mój były profesor od stosunków międzynarodowych 
z Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa „Entuzjazm 
jest teraz, za kilka miesięcy mogą być już głosy, że ktoś 
z UA zajął miejsce w szpitalu czy przedszkolu. Trzeba spo-
łeczeństwo przygotować do pewnych wyrzeczeń. Teraz 
mamy taki piękny WOŚP na rzecz pomocy Ukrainie, ale 
szykuje się duży, systematyczny wysiłek organizacyjny 
i logistyczny, aby podołać choćby wyzwaniu licznych 
uchodźców…” 

Magdalena Gajewska

     Ten tłusty czwartek roku 2022 z pewnością zapamiętamy już na zawsze. Coś o czym wielu mówiło, 
stało się faktem. Rozpoczął się atak rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę. Bo Krym to za mało…

Z MOJEJ PERSPEKTYWY …
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Nazywam się Anna Polańska. Musiałam uciekać z Ukra-
iny. Przyjechałam do Zarszyna, do rodziny. Cieszę się, 
że właśnie tutaj mam bliskich krewnych. To właśnie oni 
zaproponowali mi schronienie dla mnie i dla mojego 
syna. Pochodzę ze wschodniej Ukrainy. Urodziłam się 
w Doniecku, w Zagłębiu Donbasu.  Jestem z wykształ-
cenia inżynierem maszyn i konstrukcji ciężkich. Mój syn 
uczęszczał do szkoły sprofilowanej, na matematykę. Kiedy 
w Donbasie w 2014 roku  wybuchła wojna, uciekłam wraz 
z mężem do Zaporoża – tam było bezpiecznie. Miasto 
było przyjazne zarówno dla Rosjan, jak i Ukraińców. 
Życie płynęło spokojnie i normalnie… Lecz nagle wojna, 
strach, bombardowania, rakiety, przerażenie, krzyk i płacz. 
Przyjeżdżajcie do Zarszyna, do nas – wołali nasi bliscy 
z Polski. Ruszyliśmy prawie pierwszym transportem. 
Moje dziecko uchroniłam przed okrucieństwem wojny. 
Ono nie jest świadome, że trwa wojna! Dziękuję Bogu 
i ludziom, że mogłam je uchronić od tego okrucieństwa, 
że nie zdążyło zobaczyć ofiar i zniszczeń. Do Polski jecha-
liśmy trzy doby, mimo iż podróż miała trwać dwadzieścia 
godzin – najpierw pociągiem do Lwowa, a następnie 
kolejnym do Przemyśla (miałam do pokonania półtora 
tysiąca kilometrów). W czasie podróży pociągiem światło 
było wyłączone, nie wolno było korzystać z telefonów 
komórkowych. Kiedy po kilkudziesięciu godzinach do-
tarliśmy do Lwowa, okazało się, że tory na trasie Lwów-
Przemyśl zostały uszkodzone i dalsza podróż koleją jest 
niemożliwa. Zaproponowano nam odpłatnie podróż do 
granicy autobusem, więc ruszyliśmy w stronę Medyki. 
W odległości około 10 km od granicy autobus jednak za-
trzymał się i kierowca poinformował, że dalej nie pojedzie. 
Ktoś powiedział, że można skorzystać z noclegu w szkole, 
gdzie spędziliśmy noc wraz z innymi podróżnymi. Mo-
gliśmy się ogrzać, odpocząć, dostaliśmy posiłek, a rano 
ruszyliśmy z bagażami w kierunku Medyki i upragnionej 
Polski – pokonując ogromnym wysiłkiem spory dystans, 
na pewnym odcinku busem, a częściowo pieszo. Ludzie 
pomagali jedni drugim. Ja miałam sporo bagażu – 6 wa-
lizek, ale inni podróżujący mi pomagali, zresztą wszyscy 
się wzajemnie wspierali, w dodatku spotkałam znajome 
dziewczyny z Zaporoża, które jechały do swoich mężów 
pracujących w Polsce. Dotarliśmy wreszcie do granicy, 
gdzie dużo czasu zajęła odprawa. Najpierw ukraińscy 
celnicy, pogranicznicy, potem polscy – ale tu już było 
bezpiecznie... Po odprawach trzeba jeszcze było dotrzeć 
do Przemyśla, gdzie od kilku godzin czekali na nas bliscy. 
Mijała kolejna doba w podróży, ale nie byliśmy zdani 
sami na siebie, mieliśmy wsparcie. Muszę powiedzieć, 
że Polska, to inny świat, z ogromnym zaangażowaniem 
i serdecznością wielu ludzi! Na każdym kroku byli wo-
lontariusze, ludzie przyjaźni, życzliwi, szczerzy! Oni byli 
gotowi pomóc nam we wszystkich naszych problemach, 
nakarmili, poczęstowali gorącą herbatą,  podarowali za-
bawki przestraszonym dzieciom. Wreszcie przyjechałam 

do Zarszyna! Również tu spotkałam mnóstwo dobrych  
ludzi!
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie przyjęła 
mojego syna do szkoły. Nauczyciele się nim wspaniale 
opiekują. Przyznano mu godziny nauki języka polskiego. 
Cieszę się, być może w Polsce, może w Zarszynie znajdę 
przyszłość dla mnie i mojego syna! Mój syn lubi tę szkołę, 
mówi, że tu jest OK, że się już z kolegami zaprzyjaźnił.
Problemem palącym teraz jest znalezienie pracy! Tej pracy 
po prostu nie ma! A ja muszę utrzymać siebie i dziecko! 
Proszę o pracę! Choć wolałabym pracować w swoim 
zawodzie, zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. 
Mogę więc sprzątać, opiekować się osobami starszymi, 
wykładać towar na półki. Pomóżcie! Wiem, że jestem 
w obcym kraju, trzeba nauczyć się Waszego języka. Nie-
stety, znam tylko rosyjski, ukraiński i francuski. Jestem 
w trudnej sytuacji życiowej i osobistej. Muszę Was prosić 
(i proszę) o pomoc!
Wraz ze mną jest młoda kobieta, lekarka, Ludmiła. Ona 
ma małe dziecko, trzymiesięczne niemowlę. Jechała do 
Zarszyna przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Włochy. 
Przyleciała do Krakowa, skąd z moimi krewnymi dotarła 
do Zarszyna. Pochodzi z Odessy, z pięknego miasta. Jest 
lekarzem rodzinnym. Powoli uczymy się języka polskiego. 
Nie przychodzi to łatwo! Bywa, że płaczemy, tęsknimy za 
swoimi mężami! Tak naprawdę chciałybyśmy wrócić do 
nich. Do swojej Ojczyzny! Lecz nie wiemy, co nas czeka. 
Jesteśmy uchodźcami – nie z wyboru, ale z przymusu!
Dziękujemy:
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie Annie 
Ćwiąkale i nauczycielom za szczególną troskę, jaką 
okazują mojemu synowi – Jehorowi!
Pani Kamili Teleżyńskiej i Marcie Komańskiej za 
życzliwość i wyrozumiałość okazaną w Urzędzie Gminy 
w Zarszynie! Za prezenty, które otrzymało od nich dziecko 
Ludmiły! Państwu Lidii i Zbigniewowi Zielonkom za 
zaangażowanie i pomoc w znalezieniu pralki, lodówki 
i mikrofalówki! Za okazane serce! Paniom Justynie 
Haduch, Elżbiecie Węgrzynowskiej, Marii Belinie 
za okazaną pomoc i życzliwość! Pani doktor Henryce 
Wileczek za wsparcie! Panu Wojciechowi Piotrowskie-
mu! Dziękuję wolontariuszom z Iwonicza Zdroju i Panu 
Dyrektorowi Markowi Bliżyckiemu! Dziękuję panu 
Józefowi Twardemu!    
                                                    

Anna Polańska 
(mieszkanka Posady Zarszyńskiej)

PS  
Tekst ten powstał na podstawie relacji p. Anny Polańskiej 
i uzyskał jej aprobatę, w pełni oddaje uczucia i wdzięcz-
ność dla ludzi, których spotkała i spotyka nadal na swojej 
drodze. Jej proste i szczere wypowiedzi potwierdzają 
dramat jej życia. 

JESTEM UCHODźCĄ Z UKRAINY
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W całej Polsce błyskawicznie rozpoczęła się akcja po-
mocy. Bez czekania na jakikolwiek ruch odgórny, na 
granicę ruszyły setki wolontariuszy. Rozpoczęto zbiórki 
żywności, środków, higieny osobistej, leków, śpiworów, 
koców i wszystkiego, co mogłoby tym ludziom pomóc 
przetrwać pierwszych kilka dni u nas. Zaraz po tym, jak 
Ukraińcy przekroczyli granicę, rozdawano praktycznie 
wszystko: kanapki, słodycze, owoce, soki, wodę, często-
wano gorącą zupą i herbatą. Dla nich te odruchy serca były 
tak ważne! Szczególnie troskliwie zadbano o dzieci, które 
mogły liczyć na żywność, środki higieny,  mleko, soczki 
i zabawki przekazywane przez Polaków. Bez opieki nie 
pozostały nawet zwierzęta, z którymi wielu Ukraińców 
nie chciało się rozstać i zabrali je ze sobą. Lokalne samo-
rządy przygotowywały miejsca zakwaterowania, pomoc 
medyczną i organizowały transport. Tysiące Polaków 
otworzyło przed uchodźcami z Ukrainy drzwi swoich 
domów. Godzinami czekali na granicy, by pomóc lub dać 
dach nad głową. 

     Natychmiast na granicę ruszyli z pomocą druhowie 
z Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak było również w na-
szej gminie. W każdej wsi organizowano zbiórki darów 
dla uchodźców, po czym przekazywano je do Zarszyna, 
segregowano, pakowano i transportowano na granicę. 
Duży samochód ciężarowy /TIR/ udostępnił jeden z dru-
hów, mieszkaniec Bażanówki. Część darów przekazano 
do zaprzyjaźnionego z Zarszynem Borysławia. Druhowie 
zorganizowali też zbiórkę sprzętu strażackiego i przeka-
zali go Ukraińcom walczącym z pożarami po ostrzałach 
artyleryjskich i bombardowaniach. Wszystkie jednostki 
z terenu gminy przekazały taki sprzęt, który został prze-
wieziony do KP PSP w Sanoku, a potem konwój z pomocą 
pojechał do Ukrainy. 
     Przez dwa tygodnie, od 27 lutego strażacy z naszej 
gminy codziennie wspierali funkcjonowanie punktu me-
dycznego, który obsługiwał punkt recepcyjny w Łodynie. 
Udzielali pomocy medycznej, bo wielu z nich to przeszko-
leni ratownicy medyczni. Opiekowali się również  maga-

POMAGAMY!
Coś, co wydawało się nieprawdopodobne stało się rzeczywistością… WOJNA! Tuż za naszymi granicami, 
w Ukrainie. Około 4 rano 24 lutego 2022 r. rosyjskie bomby spadły na terytorium sąsiedniego państwa. W wielu 
miejscach agresor wdarł się, atakując uśpione miasta i wsie. Ukraińskie media informowały, że rosyjska ar-
mia zaatakowała obiekty wojskowe w całym kraju. Niektóre znajdowały się kilkanaście kilometrów od naszej 
granicy. Do sieci trafiły wstrząsające zdjęcia i nagrania. Rozpoczęła się dramatyczna ucieczka cywilów, przede 
wszystkim matek z dziećmi, bo po ogłoszeniu na terytorium Ukrainy stanu wojennego, mężczyźni od 18 do 60 
roku życia otrzymywali powołanie do wojska. Na  granicy polsko-ukraińskiej pojawiły się tysiące uchodźców. 
Wojna zmieniła ich życie. Z dnia na dzień musieli zostawić wszystko i uciekać. Przerażający był widok kobiet, 
które z jedną walizką i dziećmi na rękach uciekały do Polski. Głodne, zmęczone, przemarznięte tłumy ludzi. 
Setki , tysiące, miliony…

zynem leków, a w razie potrzeby zabezpieczali transport 
lżej chorych do szpitala w Ustrzykach Dolnych, przewozili 
lekarzy do innych punktów medycznych zlokalizowanych 
w strefie przygranicznej. Zdarzało się również, że podczas 
swoich dyżurów pomagali kierować ruchem, wydawali 
żywność, ubrania, koce lub wykonywali inne czynności 
niezbędne do sprawnego funkcjonowania całego ośrodka 
recepcyjnego. 

     Trudno już teraz, kiedy wciąż trwa wojna, dziękować 
za niesioną pomoc, bo ona wciąż jest i będzie potrzebna, 
tym bardziej, że każdy strażak, zawsze, bez zastanowienia, 
bez kalkulacji, i bez oczekiwania na podziękowanie, idzie 
tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, mając w sercu słowa, 
które można znaleźć na sztandarze każdej jednostki OSP: 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Pomoc z całą 
pewnością będzie potrzebna przez najbliższe tygodnie, 
miesiące, a być może i kolejne lata, nawet, gdy działania 
wojenne się zakończą. Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła 
oblicze całego świata. Już nigdy nie będziemy czuli się 
bezpiecznie, bez względu na to, gdzie mieszkamy. Dlatego 
tak ważne, byśmy mogli na siebie liczyć. Bez względu na 
granice, które nas dzielą, empatia, wrażliwość i solidar-
ność to cechy, które powinny nas zawsze ŁĄCZYĆ.
Strażacy, wolontariusze, członkowie organizacji i stowa-
rzyszeń, samorządowcy, mieszkańcy każdej wsi w Gminie 
Zarszyn wykazali się wyjątkową wrażliwością. Wasze 
zaangażowanie, błyskawiczna pomoc potrzebującym, 
serdeczność pozostaną na zawsze w pamięci tych, którym 
odebrano dom i zmuszono do ucieczki z Ojczyzny.

L.Z.
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A oto opowieść o jabłoni 
„W moim ogrodzie rośnie jabłoń, która chyba powinna 
być królową wszystkich jabłoni. Wydaje mi się, że takiej 
jak ona już nigdzie nie ma.
Jest jabłonią wyjątkowo okazałą  – wysoka, postawna, 
piękna, ciągle owocuje mimo podeszłego wieku. Odegrała 
ogromną rolę w życiu kilku pokoleń, była świadkiem 
wielu wydarzeń, a mnie osobiście towarzyszy przez całe 
życie, od wczesnego dzieciństwa. Jestem z tego powodu 
ogromnie szczęśliwa. Uważam, że i ona jest szczęśliwa, 
stąd imię Felicja. Jest bowiem drzewem spełnionym, 
zadowolonym z miejsca, w którym przyszło jej rosnąć, 
z ludzi, którzy ją kiedyś sadzili – jej kolejnych  opiekunów 
i podopiecznych zarazem.
Kiedyś w porywach fantazji, na bazie łacińskiej nazwy 
gatunkowej  Malus domestica – Jabłoń domowa - na-
zwałam ją Malus regina nutricula, czyli Jabłoń królowa-
żywicielka. Ta nazwa jak najbardziej Felicji się również 
należy.
A więc jej historia, czyli jak to się zaczęło - trudno po-
wiedzieć, gdyż nikt nigdy nie prowadził tego rodzaju 
kroniki. Jest pewne, że właścicielami ogrodu  przez cały 
XIX wiek była rodzina Masłowskich ojciec Paweł (1813 
– 1892) i syn Wojciech (1843  - 1893)  Mimo licznego 
potomstwa, rodzinę mocno przerzedził tyfus i inne cho-
roby, niedożywienie i ostatecznie emigracja do Ameryki 
w latach 1902-1904.  Pozostały dwie siostry i być może 
to te  dzielne kobiety miały wspaniały pomysł zasadzenia 
jabłoni, lub też może ich mężowie.   
Ostatnia z rodziny  Maryanna Masłowska  zmarła w 1925 
roku  w wieku 80 lat – moja mama ją pamiętała. A Fe-
licja była już wtedy dużą, wyrośniętą jabłonią. Należy 
przyjąć zatem, że miała około 20 lat i była sadzona na 
początku  XX wieku. Stąd jej wiek można szacować na 
około 120 lat. 
W roku 1930 sad kupił Grzegorz Szychowski, a w la-
tach 1950-tych nabyła go rodzina Tutaków, z której ja 
pochodzę.   
 Felicję można  zdecydowanie uznać za prekur-
sorkę przydomowych sadów owocowych, które zdobyły 
popularność w tym rejonie dopiero w latach 1920-tych. 
Jabłka bowiem okazały się dobrym źródłem pożywienia 
w przypadku nieurodzaju zbóż. Między innymi w bezpo-
średnim sąsiedztwie swój sad założył mój dziadek. Rosła 
więc i rośnie do dzisiaj w towarzystwie innych starych 
jabłoni, ale żadna nie jest tak piękna jak ona.
Jej budowa i sylwetka były i ciągle jeszcze są perfekcyjne. 
Wysoka na 11 metrów, obwód pnia przy ziemi wynosi 240 
cm. Na wysokości ok. 5m wytworzyły się rozmieszczone 
we wszystkich kierunkach 4 grube konary, a na nich roz-

JABŁOŃ  „FELICJA”

chodzące się równomiernie gałęzie i gałązki.  Oryginalnie 
nieco niżej był jeszcze jeden konar, ale został obcięty.
Gruby mocny pień,  pusty w środku już od 60 lat. W jego 
dolnej części utworzyła się szczelina na wysokość około 
1m, mająca w najszerszym miejscu 12 cm.  Była już jak ja 
miałam ok. 10 lat. Rozpiętość korony ma średnicę  9,5 m.  

Należy się spodziewać, że na podobnej powierzchni roz-
łożyły się pod ziemią solidne korzenie.
Sad umiejscowiony jest nad rzeką, około 30 m  powyżej 
jej brzegu i jest to najprawdopodobniej  dawna pradolina 
tej rzeki.  Gleba  gliniasta, raczej ciężka, żyzna.
Felicja rodzi bardzo smaczne jabłka, owocuje dość wcze-
śnie, bo na początku września, jabłka średniej wielkości, 
okrągłe, kształtne, barwy kremowo-żółtej, czasem z nie-
śmiałym rumieńcem. Owoc delikatnie miękki, o aroma-
tycznym zapachu, który wiążę ze swoim dzieciństwem. 
Kiedy przychodziłam ze szkoły, lata 1950-te,  rodzice 
i dziadkowie byli zajęci pracą w polu lub młóceniem 

Jabłoń „Felicja”, rok 2018 (fot. M.Grabowska)

Poniżej zamieszczam tekst o jabłoni z mojego sadu, który wysłałam na konkurs p.t. „Drzewo roku 2022”. 
Spośród 40 zgłoszeń jury wybrało 16, a wśród nich moją – naszą jabłoń. Naszą - bo widać tam wyraźnie, że 
promuję tym samym gminę Zarszyn, jako szanującą drzewa (!)
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w tym konkursie to rzadkość, ale mam nadzieję, że też 
się komuś spodoba i trochę głosów dostanie.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że dzielna jabłoń „Felicja” 
jest nasza, z gminy Zarszyn i bardzo proszę o głos.
Jak zapowiadają organizatorzy, głosowanie odbędzie się 
w czerwcu, pod adresem: www.drzeworoku.pl

A na razie kandydaci – ich zdjęcia i opisy przedstawione  
są na stronie: https://swietodrzewa.pl   

Szukać tytułu „Finaliści konkursu Drzewo Roku 2022”
Z opisów tam zamieszczonych wynika, że ludzie zgła-
szający te  drzewa są jednocześnie ich wielkimi miło-
śnikami. Często stanowią aktywną lokalną grupę  miesz-
kańców wspólnie działających  na rzecz zachowania 
drzewa - starają się o nadanie statusu pomnika przyrody, 
zapobiegają ich wycince, opiekują się, pilnują swoje-
go drzewa. Cieszy, że czasem są to  grupy młodzieży 
szkolnej, wraz z ich nauczycielami, rodzinami – dumni, 
że mają wśród siebie tak ważnego  świadka historii ich 
miejscowości. Kończę więc hasłem, które nam w naszej 
gminie się też przyda:  
                        „KOCHAJMY  DRZEWA!”
    
    Maria Grabowska

zboża – szłam pod jabłoń, zbierałam i jadłam jabłka jedno 
za drugim, i taki był mój obiad. Jest rzeczą oczywistą, że 
jabłek z  tej jabłoni nie da się zrywać, trzeba poczekać aż 
spadną i podnieść je z ziemi.
Niestety, nie wiadomo jaka to jest odmiana. Znak szcze-
gólny, że gdy jabłka były już dobrze dojrzałe, szczególnie 
pestki już brązowe- jabłko przesympatycznie grzechotało 
przy poruszaniu nim. Dzieci  to lubiły i nazywały w tu-
tejszym języku „szczyrkowki”, bo właśnie grzechotać 
znaczyło tutaj „szczyrkać”.
Była więc jabłoń żywicielką wielu dzieci, z wielu pokoleń. 
A trzeba  wiedzieć, że w wiejskich rodzinach nie zawsze 
był chleb i jeżeli ktoś miał drzewa owocowe, one żywiły 
całe gromady dzieci, jak również i całe rodziny.

Drzewo, szczególnie wiekowe,  jest niezaprzeczalnym 
świadkiem historii, szkoda tylko, że niemym.  Jako młode 
drzewo  jabłoń przeżyła I wojnę światową, a w sierpniu 
1944 roku przez wieś przechodził front niemiecko-rosyj-
ski. Wówczas  tuż obok niej umieszczono działo rosyjskie, 
które ostrzeliwało  pozycje niemieckie na pobliskich, 
południowych wzgórzach. Pewnie przelatywały koło niej 
pociski, a w odległości kilkudziesięciu metrów zginął 
wówczas żołnierz rosyjski i koń.

W czasach spokoju na pewno widziała mojego dziadka 
Andrzeja Bielenia krzątającego się wokół zagrody, wi-
działa konia Gniadego chodzącego w kieracie. Na przeciw 
niej stał ogromny pełen słomy bróg dziadka, a jego dach 

wspierał się na czterech wysokich, posadzonych w kwa-
dracie,  wiązach (brzostach).

Przez wiele lat towarzyszył jej dźwięk kowadła z kuźni 
mojego taty, którą wybudował blisko niej. Słyszała stam-
tąd wiele bardzo ciekawych rozmów.  Naoczny świadek 
prawdziwych wydarzeń. Można jej tego pozazdrościć.

Jabłoń najpiękniej wygląda, kiedy zakwitnie – biało-różo-
we pachnące kwiaty przyciągają roje pszczół. Wtedy tętni 
życiem. Felicja jest również  wygodnym i bezpiecznym 
domem dla wielu ptaków, które do niej przylatują,  gnież-
dżą się w jej gałęziach i śpiewają chórem.

Przylatuje dzięcioł  zielono-siny, aby ją podleczyć, a rów-
nież wiewiórka czasem czegoś tam szuka.
Z powodu pustego pnia część gałęzi zaczęła jej zasychać, 
a nawet pod ciężarem śniegu zeszłej zimy  odłamały się 
dwie podeschnięte gałęzie.
Ale ona trwa, zasłużona jabłoń. Dziękuję jej za to, że  
wiernie stoi przed moim oknem, za jej codzienne towa-
rzystwo.   

Na koniec smutna refleksja. Zarówno ona jak i ja dożyły-
śmy bardzo niechlubnych czasów, kiedy to wokół  dawne 
chłopskie sady jabłoniowe w większości poszły pod topór. 
Zostały zamienione w ogrody trawnikowo-tujowe. Ni-
komu już nie są potrzebne naturalne pachnące jabłka ze 
starego sadu. Ale to tym  bardziej jej historia i znaczenie 
stają się  niezwykle istotne, ważne i ponadczasowe.”

P.S.
Muszę przyznać, że ogromną  przyjemność sprawiło mi 
prześledzenie historii „Felicji”, zastanowienie się nad 
rolą jaką odegrała w życiu kilku pokoleń, w tym i moim. 
Drzewo to wielki przyjaciel człowieka, zarówno to poje-
dyncze, jak  również jeśli chodzi o wszystkie inne drzewa, 
bez wyjątku.  Bez nich nie byłoby możliwe życie na ziemi.  
Czasem o tym zapominamy.
Zwróciłam swego czasu uwagę ( w Internecie oczywiście) 
na konkurs  „Drzewo Roku” , a nawet zagłosowałam na 
drzewo, które mi się najbardziej podobało. Celem kon-
kursu, którego organizacją w Polsce zajmuje się Klub 
Gaja,  jest zwrócenie uwagi na ciekawe, stare drzewa 
jako ważne elementy lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić.  
Konkurs ma także swoją wersję europejską. Drzewo, które 
wygrywa w danym kraju, w następnym roku bierze udział 
w konkursie na Europejskie Drzewo Roku. Właśnie w tym 
roku zwycięzcą został kandydat z Polski – 400-letni dąb 
Dunin – rosnący na skraju Puszczy Białowieskiej. Wiel-
ki to sukces. Wyniki zostały ogłoszone kilka dni temu, 
dokładnie 22 marca.
Tymczasem odbywa się następny, tegoroczny etap krajo-
wy,  kandyduje w nim 16 drzew zakwalifikowanych przez 
jury, jako finaliści konkursu Drzewo Roku 2022.
Jest wśród nich siedem dębów, cztery lipy, dwa klony, 
buk, wiąz i jabłoń. Konkurencja jest duża, dominują dęby, 
jako drzewa długowieczne symbolizujące siłę. Jabłoń 

*  *  *  *  *
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W obecnym czasie, tak innym, pełnym niepokoju, czasie 
epidemicznym i toczonej wojnie w Ukrainie, chcąc wnieść 
trochę normalności i optymizmu w nasze serca spotkałam 
się z młodymi, utalentowanymi mieszkańcami gminy Za-
rszyn, których pragnę przedstawić Czytelnikom „Głosu 
Zarszyna”. 
 Są to trzydziestolatkowie, którzy osiągnęli sukcesy 
zawodowe i już zdobyli uznanie w branży muzycznej i spor-
towej na świecie. Na początku odbytych spotkań wszystkim 
moim rozmówcom zadałam to samo pytanie: „Jaki jest sposób 
na osiągnięcie sukcesu?”. Wszyscy podkreślili, że aby wybić 
się, nie wystarczy sam talent. Na sukces składają się po części 
zdolności, ciężka praca, a w ich przypadku wysiłek i trud ćwi-
czeń oraz szczęście, w wyniku którego ktoś nas zauważy.
 Na pierwsze spotkanie wybrałam się do Kingi 
i Bartosza Głowackich mieszkających w Długiem. Kinga, 
rodowita dłużanka, córka Jana i Renaty Twardych oraz Bartosz 
pochodzący z Wielopola (obecnie jest to dzielnica Zagórza) 
w towarzystwie pięciomiesięcznego synka Henryka powitali 
mnie bardzo miło i zaprosili do swojego domu. Ci bardzo 
sympatyczni i ciepli ludzie opowiedzieli mi swoją historię 
związaną z muzyką. Rozpoczął Bartosz, akordeonista, który 
w wieku 11 lat podjął po namowie rodziców naukę gry na in-
strumencie muzycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia im. Wandy Kossakowskiej w Sanoku. Najpierw uczył 
się gry na keyboardzie, a dwa lata później - za namową swo-
jego nauczyciela, Grzegorza Bednarczyka – rozpoczął naukę 
gry na akordeonie. Instrument podobał mu się, znał go, gdyż 
ojciec, wprawdzie krótko, na nim grał. Następny etap edukacji 
muzycznej Bartosza, już w szkole II stopnia, odbywał się pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Smolika. W tym okresie Bartosz brał 
udział w wielu konkursach i przeglądach. Wspominając  czas 
nauki w sanockiej szkole muzycznej bardzo pochlebnie wyraża 
się o swoich nauczycielach. Również w I Liceum w Sanoku, do 
którego równolegle uczęszczał, spotkał świetnych nauczycieli, 
którzy udzielali mu wsparcia, doceniali jego talent i ułatwiali 
możliwość wyjazdów związanych z uczestnictwem w konkur-
sach muzycznych. Osiągał w nich sukcesy, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Dużo ćwiczył, co teraz bardzo sobie ceni, a gra 
na instrumencie dawała mu wielką satysfakcję. W 2009 roku  
w ogólnopolskim konkursie organizowanym w Warszawie pod 
patronatem m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz TVP Kultura zdobył tytuł „Młodego Muzyka Roku”. 
Otwarło mu to drogę do reprezentowania Polski w prestiżowym 
konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w Wiedniu. Sukce-
sy te 17-to letni wówczas Bartosz odniósł na rok przed maturą. 
Po rozmowach w kuluarach tych konkursów pojawił się zamysł 
wyjazdu za granicę, do Londynu, z myślą o podjęciu studiów 
muzycznych w Królewskiej Akademii Muzycznej, w której 
studiował jego znajomy i bardzo sobie chwalił uczelnię. Bartosz 
musiał szybko nauczyć się języka angielskiego, gdyż jeszcze 
przed maturą miał się odbyć egzamin wstępny do wymarzonej 
londyńskiej uczelni. Plany spełniły się. Po zdanych egzaminach 
Bartosz został przyjęty w poczet studentów wydziału akordeonu 
w klasie Owena Murraya. Następnie zdał polską maturę a dobrzy 
ludzie znów pojawili się na jego drodze, którzy pomogli zdobyć 
pieniądze na opłatę studiów. Otrzymał też bardzo przydatne 
w okresie całych studiów stypendium. Był 2011 rok i wówczas 
razem z Kingą, którą poznał wcześniej w szkole muzycznej, 
już jako „para” wyjechał do Londynu. „Mieliśmy wtedy prawie 
19 lat, nie baliśmy się, nie wiedzieliśmy, co może nas spotkać, 
ale postanowiliśmy, że wybór jest nasz i to było wówczas takie 

piękno młodości – mówili małżonkowie. Czasami się to nie 
opłaca, ale czasami warto zaryzykować. Nam się udało – pod-
kreślili. Pięcioletnia nauka w renomowanej uczelni, w której 
studiowało wielu sławnych artystów, wspaniałe wykłady 
i wiadomości chętnie przyswajane, atmosfera, dobrzy ludzie, 
wybitni profesorowie sprawili, że Bartosz ocenił to wszystko 
dwoma słowami: „mega rozwój”. 

Kinga przez pierwsze trzy lata pracowała, aby uzbierać 
pieniądze na zrealizowanie swojego marzenia – podjęcia kształ-
cenia na wydziale wokalnym. Wcześniej, w Polsce śpiewała 
w sanockim zespole Soul. W londyńskim studium muzycznym 
był to czas jej rozwoju, współpracy z wieloma uzdolnionymi 
rówieśnikami, pod okiem znakomitej brytyjskiej wokalistki 
i kompozytorki, Nikki Iles. Byli tam ludzie z całego świata, 
niektórzy zrobili karierę artystyczną w swoim kraju. Kinga 
wspomina Chinkę, która obecnie jest „totalną gwiazdą popową” 
w Chinach. Uznała też, że oprócz wykształcenia muzycznego 
warto zdobyć też wykształcenie „bardziej konkretniejsze” i roz-

poczęła studia biznesowe w Middlesex University na wydziale 
Business Management. Podkreśla, że tamtejszy system edukacji 
jest mniej stresujący niż w Polsce, aczkolwiek bardziej wymaga-
jący, jednak bez przeładowania teorią, przyjazny na studentów, 
którzy w większości pracują, bo studia są płatne.

W 2016 roku Bartosz i Kinga ukończyli studia i po-
stanowili zostać w Londynie. Wszystko dobrze układało się, 
na rynku muzycznym było dużo pracy. Kinga występowała 
w wielu londyńskich klubach muzycznych, a Bartek często 
wyjeżdżał, dużo koncertował, robił to, co uwielbia. Jako so-
lista występował w wielu prestiżowych salach koncertowych, 
takich jak: Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Barbican Hall, 
Royal Albert Hall, The Purcell Room, Salle Cortot w Paryżu, 
The Colston Hall, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. 
Witolda Lutosławskiego. Oprócz kariery solowej Bartosz był 
aktywny w muzyce kameralnej. Założył zespół Deco Ensem-
ble i współpracował z uznanymi muzykami reprezentującymi 
różne style muzyczne. Często wykonywał partie akordeonu dla 
uznanych instytucji muzycznych w Wielkiej Brytanii. Oprócz 
akordeonu Bartosz wprowadził do swojego repertuaru utwory 
grając na bandoneonie. Początkiem stycznia 2020 roku wydał 
swoją solową płytę „Genesis”, która zebrała wiele pozytywnych 
recenzji krytyków muzycznych na całym świecie. Jego kariera 
nabierała rozpędu. 

Na przeszkodzie stanęła pandemia COVID-19. Ostatni 
koncert, w którym Bartosz wystąpił, odbył się 3 marca 2020 

Młodzi, utalentowani, znani w świecie

Kinga i Bartosz Głowaccy, Londyn Westminster  
(fot. z archiwum prywatnego)
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roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie, na który przyje-
chał z Londynu. Po koncercie wrócił do Anglii, która wkrótce 
„zamknęła się”. Dla branży muzycznej rozpoczął się trudny 
czas, „spadły” wszystkie koncerty zapisane w kalendarzu na 
kilka następnych lat. W marcu 2021 roku Bartosz i Kinga wró-
cili do Polski, zamieszkali w Długiem. Mimo, iż jak Bartosz 
twierdzi: „Nadal jestem w postpandemicznym szoku”, to ciągle 
brakuje mu czasu na doskonalenie gry na akordeonie, uważa, że 
więcej powinien ćwiczyć. Trochę pozmieniało się w ich życiu. 
Mają małe dziecko, syna Henryka, który jak tata powiedział: 
„lubi dźwięk”. Bartosz pracuje zawodowo w szkołach mu-
zycznych w Ustrzykach Dolnych i w Dydni (razem ze swoim 
nauczycielem Grzegorzem Bednarczykiem). Jest zapraszany 
jako juror i gość na Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe 
odbywające się w Sanoku, a ostatnio na koncerty charytatywne. 
Ma dużo pomysłów, realizuje wiele projektów, założył zespół 
„Cantando, który przepięknie zaprezentował się podczas kon-
certu charytatywnego „Kobiety-kobietom” w Nowosielcach 
w dniu 6.03.2022 roku. Sprawdziło się tam powiedzenie: „Mu-
zyka grana przez dobrych wykonawców przemówi do każdego”. 
Kinga, solistka w zespole, również zachwyciła widzów swoim 
pięknym głosem i wykonaniem wielu utworów. Skromnie 
przyznaje, że równolegle z działalnością wokalną rozpoczęła 
też komponowanie i pisanie tekstów utworów muzycznych, 
których jeszcze publicznie nie zaprezentowała. Z uśmiechem na 
twarzy w toku naszego spotkania powiedziała: „Ja jestem taką 
niespełnioną artystką” i zaraz sama sobie odpowiedziała: „Na 
muzykę nigdy nie jest za późno”. Najważniejszym na obecnym 
etapie życia jest dla niej macierzyństwo, dające jej wiele radości 
i satysfakcji. Małżonkowie mają w domu „muzyczny pokój”, 
w którym ćwiczą. Pokój ten służy im również jako biuro.

W najbliższych miesiącach Głowaccy mają w planie 
wyjazd do Londynu, w którym Bartosz ma zaplanowane koncer-
ty. Kolejne plany dotyczą koncertu akordeonowego w Turcji.

Życzmy tym młodym, zdolnym ludziom, aby już 
wkrótce nastała „normalność” i aby mogli realizować się mu-
zycznie i zachwycać ludzi swoimi talentami. 

Śledząc losy młodych, zdolnych ludzi pochodzących 
z terenu gminy Zarszyn, wybrałam się na kolejne spotkanie 
z dłużaninem z pochodzenia, ale obecnie mieszkańcem Nowo-
sielec – Dawidem Pietrzkiewiczem. Znałam 
tylko jego głos z rozmów telefonicznych i pod-
czas naszego pierwszego spotkania zobaczy-
łam, że głos ten należy do wysokiego, miłego, 
uśmiechniętego, młodego mężczyzny, który 
powitał mnie w drzwiach wejściowych swojego 
domu. W toku prawie dwugodzinnej rozmowy 
dał się również poznać jako opiekuńczy tata 
trzyletniego Mikołaja i ośmioletniej Mariki. 

Celem mojej wizyty było poznanie ka-
riery sportowej Dawida. A rozpoczęła się ona, 
gdy był małym chłopcem. Mieszkańcy Dłu-
giego kojarzą go jako chłopaka, który zawsze 
widziany był z piłką nie tylko na boisku sporto-
wym, gdzie podczas treningów lub meczów stał 
za bramką i podawał piłki, ale też i w pobliżu 
domu rodzinnego, w sąsiedztwie kościoła. Sam 
Dawid z uśmiechem wspomina: „Ks. Stanisław 
do dziś pamiętałby, jak bawiłem się piłką na 
drodze i kopałem nią w ogrodzenie kościelne”. 
Młodzieńczy zapał i jego „charakter” został 
najpierw wykorzystany przez klub sportowy 
w Długiem w Trampkarzach i Juniorach, gdzie 

„byłem bramkarzem, a czasami grałem w polu”, a następnie 
w Seniorach, gdzie - jak dodał Dawid: „postawiono mnie już 
tylko na bramkę i tak zostało do dziś”. LZS Alces Długie był 
pierwszym klubem sportowym Dawida, w którym trenerem 
był Jerzy Pietrzkiewicz, który równolegle był kierownikiem 
klubu w Stali Sanok. On to właśnie zauważył potencjał Dawida 
i zaproponował mu w 2004 roku przejście do sanockiego klubu. 
W okresie, kiedy był zawodnikiem trzecioligowej Stali Sanok, 
jego trener Ryszard Federkiewicz widząc w nim talent polecił 
go - wg słów Dawida - „do sprawdzenia w reprezentacji mło-
dzieżowej Polski”. Było to dla młodego, siedemnastoletniego 
wówczas chłopaka, ogromnie wyróżnienie. Upór Dawida oraz 
jego charakter sportowca zaowocował tym, że występował 
grając na pozycji bramkarza jako reprezentant Polski w kadrach 
U-17, U-18, U-19. „Miałem – jak dziś mówi – przyjemność 
zagrać na boisku z piłkarzami mojego rocznika, [1988 r.] tzw. 
„dobrego rocznika” dla polskiego sportu m.in. z: Robertem Le-
wandowskim, Kamilem Glikiem, Kamilem Grosickim, Kamilem 
Wilczkiem, Błażejem Augustynem. Mimo, iż była tam wielka 
rywalizacja, bo każdy chciał zagrać w reprezentacji Polski, to 
bardzo miło wspominam ten czas”. Rodzice (Ryszard i Grażyna 
z d. Michalska) wspierali go tym bardziej, że ojciec Dawida 
też w młodości był bramkarzem, grał na tej pozycji w nowo-
sielskim i sanockim klubie sportowym. Rodzice zaakceptowali 
wybór syna, mimo, że zdawali sobie sprawę z tego, że wiązać 
się to będzie z wieloma trudnościami i wyrzeczeniami. Sam 
przecież musiał dotrzeć na miejsce zgrupowania kadry, a były 
one w różnych miejscach w kraju. Niejednokrotnie czekała go 
daleka podróż autobusem, czy też pociągiem m.in. do Warsza-
wy, czy Gdańska. Mimo tego Dawid cieszył się, że wywalczył 
to miejsce w kadrze i zrobi wszystko aby w niej występować. 
Osiem razy wybiegał na boisko z orzełkiem na piersi. Tak to 
dziś wspomina: „Przy odgrywaniu hymnu polskiego jest dużo 
emocji, masz dreszcze na plecach, ale jest to coś pięknego. Dla 
mnie, młodego chłopaka to było mega przeżycie”. Dawid stawał 
się już rozpoznawalny, „obserwowały go kluby sportowe” m.in. 
Polonia Warszawa, do którego po zgodzie klubu z Sanoka, 
w połowie 2007 roku dokonano transferu Dawida. W nowej 
drużynie został zmiennikiem pierwszego bramkarza, Radosława 
Majdana. Miał wprawdzie w swoim dorobku dwukrotny występ 
w Pucharze Polski, ale jednak silna konkurencja i „ciśnienie na 

wynik” powodowało, że klub stawiał więcej na 
doświadczenie a mniej na „młodość”. 

Po roku Dawid wrócił do sanockiego 
klubu i zaczął otrzymywać propozycje od za-
granicznych klubów sportowych. Pierwszym 
z nich był Banik Ostrawa w Czechach, klub, 
w którym Dawid jako bramkarz spędził trzy 
lata. W międzyczasie – ponieważ nie zawsze 
występował – zdecydował się, jak to ujął: „na 
wypożyczenie do słoweńskiego klubu Primor-
je”.  Dodał również: „W myśl zasady, że należy 
coś zrobić albo nie i nie można stać pomiędzy, 
postawiłem na to, co lubię – chcę jak najczę-
ściej występować. Jasno określiłem przecież 
sobie drogę. Im więcej rozegranych spotkań, 
tym więcej nabytego doświadczenia”. W 2012 
roku w oczekiwaniu na kolejne propozycje, 
a „szykowano go na Anglię”, pojawił się dość 
oryginalny kierunek – Azerbejdżan. Było to 
po występie w Austrii, do której przyjechała 
drużyna właśnie z tego kraju i w której zagrał 
dając się poznać jako dobry bramkarz. Dostał 
propozycje przyjazdu do Azerbejdżanu. Na 
początku podchodził do tego sceptycznie, ale 

Dawid Pietrzkiewicz,  
Nowosielce,  

20.03.2022 r. (fot. D.D.)
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z drugiej strony, po przeanalizowaniu propozycji, kierując 
sią zasadą: „jeżeli się coś trafia, to należy z tego skorzystać”, 
podjął decyzję o wyjeździe. Dziś nie żałuje. Uważa, że cztero-
letni spędzony tam czas, był dobrym okresem. Grał w dwóch 
klubach, nawet osiągnął tytuł najlepszego bramkarza tamtejszej 
ligi krajowej, ale najważniejszy w jego karierze zawodowej 
w tym okresie był występ w Lidze Europy UEFA 2015/2016. 
Był to mecz wyjazdowy przeciwko Borussi Dortmund. To dla 
zawodnika spełnienie już tych „wysokich” marzeń. „Było to 
niesamowite przeżycie – wspomina Dawid mecz  w Dortmun-
dzie - niesamowita atmosfera, pełne trybuny kibiców, ich śpiew, 
który „niesie” zawodników, dodaje  im pozytywnej energii, 
mimo, iż w odległości 3 metrów nie słyszysz co mówi kolega 
z drużyny. Jak sobie z tym poradzić?. Kibice chcą wygranej. Ileż 
emocji, a tu trzeba zachować spokój, opanowanie. Bramkarz 
gra na nieszczęsnej pozycji. Jak się pomyli, to każdy pamięta, 
a jak pomyli się napastnik, to jemu się tego nie pamięta, bo 
w następnej kolejce strzeli bramkę. Nie można długo rozpa-
miętywać straconego gola. Trzeba to szybko przekalkulować 
i swoją „mową ciała” pokazać, że to nie robi na tobie wrażenia. 
Patrzą przeciwnicy i zawodnicy z twojej drużyny, a ci muszą 
na ciebie liczyć”. Po siedmioletnim pobycie za granicą Dawid 
wrócił do Polski i bronił barw Sandecji Nowy Sącz, następnie 

Rakowa Częstochowa, Stali Stalowa Wola i obecnie, od 2020 
roku, Sandecji Nowy Sącz. 

 Na pytanie: czy spotkał się w swojej karierze sporto-
wej z hejtem, który jest wszechobecny i jak sobie z tym radzić, 
Dawid odpowiedział: „Kilka razy przekonałem się na własnej 
skórze, że źle o mnie pisano. Uważam, że jeżeli dajesz z siebie 
wszystko, a coś nie wyjdzie - jest to niesprawiedliwe. Każdy 
może mieć kryzys. Zatem nie warto tego czytać i rozpamięty-
wać! Często zapomina się o tym, że było dobrze, a jednorazowa 
wpadka nie może przekreślić wszystkich sukcesów. Tak nie 
powinno być!”.

Dawid skromnie przyznaje, że cieszą go osiągnięcia, 
które są wyznacznikiem dającym mu satysfakcję z tego, co 
kocha, co zrobił, ale nie poprzestanie na tym. Uważa, że jest 
w dobrym wieku dla bramkarza, gra obecnie w dobrej drużynie, 
która „ma charakter” i może jeszcze awansować do ekstraklasy. 
Byłby to bardzo duży sukces dla tego niewielkiego  klubu.  

Życzmy tego Dawidowi, sportowcowi z charakterem, 
bramkarzowi z międzynarodowym doświadczeniem!. Życzmy 
także aby spełniły się marzenia, aby dawał kibicom wiele rado-
ści, a nam przyjemność śledzenia Jego dalszej kariery sportowej 
na najwyższych szczeblach.                                                                                                                              

       
      D.D.
  

     List do Pani Joli
Pani Jolu
Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa...
Właśnie chciałam do Pani zadzwonić.
W banalnej w sumie sprawie – kolejnej edycji naszej gazety 
– „Głosu Zarszyna” – i dogadać się odnośnie korekty, składu, 
łamania...
A tu straszna wiadomość do nas dotarła!!!
Jakże to! Pani Jolu! Dopiero co rozmawiałyśmy, było to jesienią, kiedy wydawa-

łyśmy ostatni numer „Głosu Zarszyna”. Nasz dialog, który jak zwykle przeciągał się 
do późnych godzin nocnych – czasami nawet do pierwszej w nocy i dotyczył nie tylko 
gazety. Wprawdzie zaczynałyśmy od „tematów gazeciarskich”, ale szybko fantazja 
dialogu wiodła nas na „boczne ścieżki”: ukochanych kotów Pani Joli (co jedzą i jakie 
są wybredne), zakupów (gdzie kupić kobiece fatałaszki dla pań w średnim wieku), 
zdrowego odżywiania (dieta wegetariańska), pielęgnacji ciała, organizowania wesel 
i chrzcin dla dzieci i wnuków (najlepsze sale weselne w okolicy), odchudzania (ae-
robik i pływanie), synów i córek (gdzie studiują, gdzie mieszkają), no i wnuków 
(głównie Maksia, ukochanego wnuczka Pani Joli).

Pani Jolu! Ostatnio rozważałyśmy kwestię szczepień – tak, to był i jest trudny temat! 
Po flirtach językowo-plotkarskich wracałyśmy znów do naszej gazety. Zbliżała się północ, a Pani Jola 

nakazywała, że ostatnie zmiany należy zgłosić do niej w drukarni o siódmej rano. Boże! Kiedy spać? Ledwie 
oczy przetarłam, było dwie po siódmej, a pani Jola już dzwoni z zapytaniem, czy są jakieś poprawki do naszego 
kwartalnika! Pełna podziwu kobieta! Skąd u niej tyle siły, podzielności uwagi i zarazem wewnętrznego piękna? 
W czasie rozmowy w słuchawce słyszałam, jak poprawia kilka gazet i równocześnie „na cito” jakieś książki...

Pani Jolu! Ileż ciepła i zwykłej ludzkiej życzliwości w tak skromnej osobie. Do dzisiaj dźwięczy mi w uszach 
Pani miękki, wręcz aksamitny głos. Dodawała Pani wiary, że gazetę trzeba pisać, podpowiadała, by zdjęcia powięk-
szyć lub zmniejszyć, wstawić ozdobniki, bo „łagodzą” odbiór pisma… Robiła to Pani po mistrzowsku! Mówiła 
Pani, które artykuły „Głosu Zarszyna” zainteresowały ją – czytała je Pani z zaciekawieniem, dopytując później 
o szczegóły. Bywało i tak, że to Pani nam coś podpowiedziała – a czasem nawet po koleżeńsku skarciła: za nasze 
lenistwo, brak dokładności i edytorskie niechlujstwo. W tym względzie – według Pani – Besko było od nas lepsze, 
staranniejsze. Ale my nie obrażałyśmy się, obiecując poprawę przy następnym składzie gazety. 

Pani Jolu, Pani pomoc była dla nas nieodzowna. I Pani piękna osobowość. Współpracowałyśmy razem 
24 lata. To bardzo długo. To czas, by się nie tylko dobrze poznać, ale i zaprzyjaźnić! Cały nasz zespół tyle Pani 
zawdzięcza.

Co my teraz bez Pani zrobimy?!
Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa...

Redakcja „Głosu Zarszyna” 

     10 stycznia 2022 r.
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Przekroczył prędkość, okazało się, że był pijany
3 marca br. przed godz. 19, w miejscowości Nowosielce policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego 
pojazdem marki Fiat, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 31 km/h i nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. 
W trakcie legitymowania i sprawdzania trzeźwości kierowcy okazało się, że 53-letni mieszkaniec powiatu sanockiego 
jest pijany. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna stracił prawa jazdy. Teraz za 
jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna. Mężczyzna dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia.
Zamiast zarobić, straciła pieniądze
7 stycznia br. policjanci przyjęli zawiadomienia, w którym osoba wystawiające w Internecie przedmiot na sprzedaż, 
zamiast zarobić, straciła pieniądze. Rzekomy nabywca po skontaktowaniu się ze sprzedającą, wyraził chęć kupna 
wystawionego na portalu przedmiotu. Następnie wysłał link sprzedającej, w celu odebrania wpłaconych pieniędzy. 
Sprzedająca kliknęła w podany link, a następnie postępowała zgodnie z podaną instrukcją. Po sprawdzeniu stanu 
konta, okazało się że zamiast wpływu, z konta zostały przelane pieniądze. 

Opisana sytuacja  pokazuje, że bez względu na to, w jakiej roli występujemy podczas korzystania 
z internetowych zakupów, zawsze musimy zachować ostrożność i stosować zasadę ograniczonego zaufa-
nia. Przede wszystkim nigdy nie należy wchodzić w linki niewiadomego pochodzenia, bądź przesłane przez 
nieznaną nam osobę. Możemy go otrzymać za pomocą sms, na komunikator, czy też na skrzynkę poczty 
elektronicznej. Pamiętaj, że każdy taki link może spowodować utratę pieniędzy z konta. Oferując towar do 
sprzedaży, nie podawaj więcej danych niż te, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Pamiętaj-
my, że w sieci nie brakuje nieuczciwych osób, które oszukując, w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk. 
Poszukiwany w rękach policjantów
 Funkcjonariusze Posterunku Policji w Besku, zatrzymali 36-latka, za którym niemiecki wymiar sprawiedliwości 
wydał europejski nakaz aresztowania. Policjanci na terenie gminy Zarszyn zatrzymali poszukiwanego mieszkańca 
powiatu sanockiego. Teraz sąd podejmie decyzję co do jego dalszego losu.
                                                                                                           kom. Monika Hędrzak
                                                                                                                 KPP w Sanoku

KRONIKA POLICYJNA

nazwisko i imię  data urodzin data śmierci 

Szymon, Andrzej Szałankiewicz 27.01.1983 25.10.2021
Maria, Józefina Szczepankiewicz 18.10.2021 31.10.2021
Kazimiera Bieleń  06.10.1951 15.11.2021
Janina, Józefa Florian   10.10.1921 16.11.2021
Irena, Janina Żyłka   26.09.1942 25.11.2021
Maria, Stefania Radoń   22.09.1948 28.11.2021
Otylia Kuzian   20.03.1927 12.12.2021
Alina, Ludwika Porawska  28.07.1928 19.12.2021
Janina, Maria Kruczkiewicz  17.03.1936 21.12.2021
Stanisław Foltasz   23.10.1958 01.01.2022
Maria, Stanisława Laskowska  05.11.1926 04.01.2022
Genowefa Chowaniec   18.11.1925 20.01.2022
Szczepan Podolski   15.10.1940 28.01.2022
Janina, Franciszka Macuga  03.06.1932 14.02.2022
Stanisław Czyż   22.05.1949 27.02.2022
Joanna Sierszeń   29.11.1966 03.03.2022
Robert, Paweł Mikosz   03.09.1975 13.03.2022
Jan, Bronisław Ciupka   27.03.1933 23.03.2022

KRONIKA PARAFIALNA
Odeszli do wieczności:

Ochrzczeni zostali:

imię   data urodzin data chrztu
Anna, Maria  11.10.2021 30.10.2021
Alicja, Magdalena 09.07.2021 13.11.2021
Julia   18.09.2021 20.11.2021
Natalia   07.09.2021 20.11.2021
Julia   04.11.2021 26.12.2021
Nina   25.03.2021 06.01.2022
Zuzanna, Aleksandra 10.12.2021 26.02.2022
Maria, Zuzanna  30.12.2021 19.03.2022

Ks. proboszcz Z. Babiarz


