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Nigdy Nie zapomNimy
W połowie października udaliśmy się w daleką podróż - do 
Dachau i Monachium. Piszę „daleką”, bo jazda przez 15 
godzin niewielkim busikiem dla niektórych pielgrzymów 
była dużym wyzwaniem. Ale - jak powiedział ks. senior 
Antoni Obłoza, przewodnik duchowy tego wyjazdu – piel-
grzymka jest trudem, poświęceniem, znosi się wszelkie 
niewygody w celach innych, przede wszystkim ducho-
wych. I z takim przesłaniem podróżowali pielgrzymi z Zar
-szyna do Monachium. Każdy wiózł jakąś intencję, prośbę 
czy podziękowanie i składał je na ołtarzach odwiedzanych 
świątyń. Świątynie te były w miejscach szczególnych – 
tam, gdzie w czasie II wojny światowej zrosiły ziemię 
męczeńską krwią ofiary niemieckiego nazizmu. Zadaliśmy 
sobie trud, aby odwiedzić miejsca kaźni i śmierci Roda-
ków z naszych rodzinnych miejscowości – ks. Stanisła-
wa Węgrzynowskiego, umęczonego i zamordowanego 
w Dachau w 1941 r., Tadeusza Winiarskiego urodzonego 
w Zarszynie w 1912 r. (zamordowany w Dachau w 1941 
r.) oraz ks. Jana Siuzdaka – proboszcza z Wołkowyi, który 
przez jakiś czas przebywał w obozie w Dachau, a następ-
nie został wywieziony do Austrii i tam prawdopodobnie 
stracony (ks. J. Siuzdak jest 
patronem Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Wołkowyi). Z miejsca 
kaźni naszych Rodaków chcie-
liśmy przywieźć symboliczną 
garść ziemi po której stąpali 
– ziemia ta była świadkiem ich 
męczeństwa za wiarę, prawdę, 
za wolność. Obaj księża, dzia-
łacze AK, mimo ostrzeżenia 
i możliwości ucieczki, oddali 
się dobrowolnie w ręce Gesta-
po. Obecnie trwa ich proces 
beatyfikacyjny.

Nasza grupa liczyła 
szesnaście osób – byli to piel-
grzymi z Zarszyna, Długiego, 
Brzozowa, Zagórza, Rzeszowa, 
Przysietnicy, Beska, Polańczy-
ka, Bukowca i Wołkowyi; prze-
wodnikiem duchowym - jak wspomniałam, był ks. senior 
Antoni Obłoza, a także ks. Dariusz Wojnar, proboszcz 
z Wołkowyi. Szef biura pielgrzymkowego Floratour 
z Rymanowa Zdroju, pan Grzegorz Wojtoń, ustalił naj-
krótszą trasę, która wiodła przez całą południową Polskę, 
przejście graniczne w Rozwadowie, Czechy i wjazd do 
Monachium od strony południowej. W czasie podróży nie 
obyło się bez niespodzianek – do porządku przywołała 
nas niespodziewana kontrola granicznej niemieckiej po-
licji i fakt ten przeniósł nas już wówczas w czasy drugiej 
wojny światowej, którą znamy z kart historii i opowieści 
naszych bliskich (z Niemcami żartów nie ma – pomyślała 
część pielgrzymów).

Monachium przywitało nas pięknym słońcem 
i ciepłą aurą. Toteż nasza przewodniczka, pani Bożena 
Pacholec, która na stałe mieszka w Monachium, porwała 
nas prosto z podróży na wieżę widokową, z której podzi-
wialiśmy panoramę tego wielkiego miasta: miasteczko 

olimpijskie, siedzibę BMW i inne obiekty wraz z zarysem 
wyłaniających się Alp. Następnie zwiedziliśmy Pałac 
Nymphenburg i pałacowe ogrody, a potem odbyliśmy 
spacer na Marienplatz ze złotą statuą Maryi, podziwiali-
śmy Ratusz Miejski, Katedrę NMP, Kościół św. Michała 
z XVI w.; niektórzy pielgrzymi byli już tak utrudzeni, że 
na Starówkę przywiozła ich riksza. Wraz z naszą przewod-
niczką udaliśmy się następnie do kaplicy przy Polskiej 
Misji Katolickiej, gdzie uczestniczyliśmy we mszy św. 
Potem przyszedł czas zakwaterowania: zatrzymaliśmy 
się w budynku ukraińskiej szkoły, która mieści się na ul. 
Isaring 11. Noclegi, jak to na pielgrzymce bywa, były 
dość spartańskie – jedenaście „pielgrzymkowych kobiet” 
spało w jedenastoosobowym pokoju, a właściwie klasie 
szkolnej, w dodatku na piętrowych łóżkach. Początkowa 
konsternacja zamieniła się w całkiem przyjemny nocleg, 
a kobiety miały okazję poznać się i zintegrować. Przy-
sługiwała nam też jedna łazienka, więc trzeba się było 
dyscyplinować, aby do rana zdążyć i dokonać niezbędnych 
czynności higienicznych. Dość wcześnie następnego dnia 
udaliśmy się do Muzeum Pamięci Dachau, aby zreali-

zować główny cel naszej 
pielgrzymki. Na parkingu 
czekała na nas pani Joanna 
Lange, lekarka z Polski, któ-
ra również na stałe mieszka 
w Niemczech. To dzięki 
niej mogliśmy przenieść się 
w czasie i złożyć hołd za-
mordowanym tam Polakom, 
głównie naszym Rodakom 
(przyjmuje się, że w KL 
Dachau przebywało ok. 
250 tys. więźniów, w tym 
28 tys. Polaków; przetrzy-
mywano tu łącznie 2720 
duchownych, kapłanów 
z Polski - 1780, spośród 
których 868 zamordowano. 
Księża zostali objęci przez 
Niemców masową akcją 

eksterminacyjną z kilku powodów – za ich patriotyczną 
i niezłomną postawę, a także pamięć Niemców o zaanga-
żowaniu Polaków w powstania w Wielkopolsce w 1918 
i 1919 r., akcje plebiscytowe na Śląsku oraz obronę pol-
skości na Pomorzu i w Prusach Wschodnich, jak również 
z powodu negatywnego stosunku ideologii nazistowskiej 
do kościoła).

Muzeum Miejsce Pamięci Dachau jest obszarem 
dość rozległym; aby zwiedzić przynajmniej najważniej-
sze obiekty, trzeba przygotować się na niemały wysiłek. 
Można by przypuszczać, że zobaczymy tu wiele pamiątek, 
szczególnie śladów po zamordowanych Polakach. Nie-
stety, w gąszczu drzew i rozległej przestrzeni, ukształto-
wany w naszej pamięci obraz ich męczeństwa jest jakby 
rozmazany. Swe kroki wraz z  p. J. Lange skierowaliśmy 
w kierunku tzw. baraku X, gdzie naszym oczom ukazały 
się komora gazowa, w której więźniowie tracili życie, 
a także piec krematoryjny. Wskazano nam również pewne 
szczególne miejsce, tam mogliśmy nabrać ziemi – tuż 

Pielgrzymi – w tle Pałac Nymphenburg (fot. ze zb. pielgrzymów)
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nad potokiem, gdzie Niemcy z pieców krematoryjnych 
wysypywali prochy ludzkie. Miejsce to jest oznaczone 
malutką tablicą i prawie niewidocznym napisem: „Grób 
Tysięcy Nieznanych Ludzi” - mieliśmy tę świadomość, 
że ziemia, którą nabieramy jest święta relikwią. Potem 
udaliśmy się do Karmelu pw. Najświętszej Krwi Chrystusa 
i tam uczestniczyliśmy we mszy św. sprawowanej przez 
naszych księży. Tam też poświęcone zostały urny z ziemią 
skropioną męczeństwem. Dla wszystkich pielgrzymów 
był to podniosły moment, czuliśmy, że uczestniczymy 
w niezwykłym wydarzeniu. Do kaplicy przybył także 
konsul generalny RP, p. Jan M. Malczewski. Po mszy 
św. wraz z konsulem udaliśmy się do miejsca zwanego 
Ścianą Pamięci Narodów, gdzie złożyliśmy przywiezio-
ną z Zarszyna wiązankę biało-czerwonych margaretek, 
zapaliliśmy znicze. Podobną wiązankę złożył konsul, 
a w swoim wystąpieniu przypomniał o tym, żebyśmy 
nigdy nie zapomnieli o ofiarach wojny, ludziach, którzy 
tu zginęli. Na ścianie kaplicy umieszczono czterojęzycz-
ną tablicę pamiątkową z napisem: „Tu, w Dachau, co 
trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi z uwięzionych 
tu księży polskich złożył ofiarę życia. Ich świętą pamięć 
czczą księża Polacy – współwięźniowie”. Odbywając 
dalej spacer po tych mrocznych dróżkach, dotarliśmy do 
miejsc, gdzie znajdowały się niegdyś baraki. Obecnie są to 
zaledwie fundamenty, obrysy budynków przypominające, 
że tutaj przebywali i umierali więźniowie. Na fundamen-
tach znajdują się tabliczki z numerami baraków (było ich 
34). Niesamowitym przeżyciem było to, że można było 
dotknąć miejsc, gdzie więźniowie stali na dziedzińcu, 
gdzie byli bici i katowani. Szliśmy dalej drogą tego abso-
lutnego ludzkiego poniżenia: zwiedziliśmy stałą ekspozy-
cję w muzeum, mijaliśmy symboliczny pomnik idących 
więźniów, Ewangelicki Kościół Pojednania, Żydowskie 
Miejsce Pamięci, Kaplicę Pamięci Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. W pamięci zapadła nam brama z wykutą 
w języku niemieckim sentencją charakterystyczną dla 
obozów zagłady: „Praca czyni wolnym” – jedynym wyj-
ściem z tego miejsca było „wieczne wyjście przez komin 
krematorium”. 

Pojechaliśmy na cmentarz Leitenberg, gdzie 
znajdują się masowe groby ofiar obozu zagłady z Da-
chau – na wzgórzu tym, w liściastym lasku ustawiono 14 
tablic drogi krzyżowej. Odprawialiśmy te stacje nabożnie, 
wiedząc, że modlimy się za tysiące bezimiennych ofiar 
obozu. Jedna z pań, Zofia Rysz nazbierała liści klonu, 
zrobiła z nich bukiecik róż – jest to wymowna pamiątka 
ze wzgórza Leitenberg. W tym samym czasie jej mąż, pan 
Roman Rysz ułożył piękny hymn – liryczne strofy będące 
rodzajem hołdu dla ofiar i zapewnienia, że

 „ Nigdy nie zapomnimy”. 
            Naszym kolejnym punktem zwiedzania było 
miejsce zwane Gajem Pamięci na cmentarzu Perlacher 
Forst w Monachium. Udaliśmy się tam następnego dnia, 
we środę. Czekał na nas Jascha Martz, prezes fundacji 
Bawarskie Miejsca Pamięci. W sposób dość szczegóło-
wy opowiedział nam o obozach zagłady w Niemczech, 
a także o miejscu, w którym się znajdowaliśmy. To tutaj 
spoczywają prochy ks. St. Węgrzynowskiego i drugiego 
naszego Rodaka, T. Winiarskiego. Tutaj znajdują się szkla-
ne tablice z nazwiskami ofiar obozu w Dachau, których 
prochy zostały pogrzebane w urnach pod betonowymi 

płytami. W tym miejscu nabraliśmy symbolicznej garści 
ziemi – z miejsca pochówku ks. Stanisława i T. Winiar-
skiego. Kiedy chcieliśmy zapalić znicz na płycie nr 4, pod 
którą znajduje się urna z prochami śp. księdza, niestety 
nie mogliśmy jej odnaleźć – płyty porosły mchem. Jascha 
Martz obiecał, że przyjedzie w to miejsce, odnajdzie w ar-
chiwach plan płyt nagrobnych i zapali znicz. Przykro, że 
nie wiemy pod którą z nich znajduje się urna z prochami 
T. Winiarskiego, nie ma takich danych w archiwach (tak 
twierdzi Jascha Martz).

Przy szklanych tablicach znajduje się wymow-
ny pomnik – cementowy pojemnik wypełniony wodą. 
Symbolizuje wieczność. Tam zapaliliśmy znicze, od-
mówiliśmy modlitwę za zmarłych. Jascha dostał od nas, 
od pielgrzymów z Zarszyna i Wołkowyi kilka pamiątek,  
był bardzo wzruszony. W dniu 1 listopada przysłał kilka 
zdjęć z Gaju Pamięci – na płycie nr 4 palił się malutki, 
czerwony znicz. Pamiętał…

Jeszcze parę słów o Polskiej Misji Katolickiej 
w Monachium przy ul. Hebstrasse. To właśnie ci ludzie 
z misji, którzy gromadzą się codziennie w małej ka-
plicy, otoczyli nas profesjonalną opieką. Cały program 
pielgrzymki ułożył pan Dariusz Arsan, czuwał nad nami 
we dnie i w nocy. Panie przewodniczki wzięły urlopy 
w pracy, aby nas oprowadzić po Dachau i Monachium. 
Podpowiedzieli, aby kupić kwiaty, znicze – przywieźć 
je właśnie z Zarszyna. Wspaniali ludzie, Polacy, którzy 
pielęgnują pamięć o ofiarach wojny, dbają o polskie trady-
cje, a swoją postawą religijną mogą być dla nas wzorem. 
Zadbali także o nasze dobre samopoczucie, towarzyszyli 
nam wieczorami, potem musieli długo w nocy wracać 
metrem do swoich domów. Zapraszali, aby przyjechać 
ponownie i aby nie zapominać naszej historii. O tym 
także mówił pan konsul – prosił, aby apelować do posłów 
i naszych włodarzy, którzy często nie pamiętają o tych 
wydarzeniach. Niemcy, niestety zamazują historię, okres 
wojny to tylko praktycznie jedno zdanie w podręcznikach 
szkolnych. Strzegą muzeum w Dachau, ale o niego nie 
dbają. Pomniki i płyty porastają mchem i rozsypują się. 
Gdyby nie presja Amerykanów, którzy wyzwolili obóz 
w 1945, Niemcy zrównaliby obóz z ziemią i zakryli ślady 
zbrodni. Niewiele wspomina się o tym, że jedna trzecia 
ofiar obozu w Dachau, to Polacy (do 1970 r. na terenie 
obozu nie było żadnej informacji, że tu zginęli Polacy). 
Jeśli my nie będziemy pamiętać, to tak, jakbyśmy wyrzekli 
się polskości. „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, 
zapomnij o mnie” (Mickiewicz). 

 Mamy teraz świętą ziemię, relikwię, pamiątkę 
męczeństwa i śmierci. Módlmy się o szybką beatyfikację 
zamordowanych księży. 

PS
Zdjęcia z pielgrzymki zostaną umieszczone 

w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi na 
wystawie fotograficznej poświęconej martyrologii ducho-
wieństwa łódzkiego (ekspozycja planowana jest w 2023 
r.) – taka propozycja padła ze strony pana Grzegorza 
Wróbla, kustosza  Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi.

M.K.
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Ku pamięci przodków naszych,
których obca przemoc wzięła
z Zarszyna i Wołkowyi
ta wycieczka się odbyła.

Wyjechaliśmy wieczorem,
gdy już ciemna nocka była,
trochę modląc się, trochę drzemiąc
do Monachium nasz grupa wnet przybyła.

Zaczęliśmy od zwiedzania 
zachodniej modnej kultury,
a że z góry dobrze widać – 
więc hajda winda do góry.

Dalej szliśmy przez Starówkę, 
którą podziwiać trzeba,
zaglądając do kościołów,
wieże ich sięgały nieba.

Później noc smacznie przespana 
i wczesne ,szybkie śniadanie, 
bo nadeszła bowiem chwila
na właściwe już zwiedzanie.

Dachau to właściwy cel podróży, 
to tutaj żeśmy przyjechali,
tu zginęli nasi bliscy,
my tu cześć im dziś oddali.

Wielu ludzi tu spoczywa, 
ofiar nazizmu strasznego, 
którym wolność była  miła
i żądali szczęścia swego.

Tu, gdzie nazizmu korzenie,
gdzie Hitler swą bandę tworzył
na tej bawarskiej krainie
pierwszą katownię otworzył.

Tu swych przeciwników tępił, 
tutaj łamał charaktery,
by z Niemców zrobić faszystów,
podbić strony świata cztery.

Wielką nienawiść 
zaszczepił wśród narodu niemieckiego
i chciał podbić cały świat - 
Bóg nie dopuścił do tego.

Postawił na jego drodze
złączone narody świata
zniszczył 1000-letnią Rzeszę,
do piekła wtrącił psubrata.

 Lecz ile złego uczynił,
ile skarg niewinnych ludzi –
to wciąż jednak pamiętamy, 
to wciąż w nas niepokój budzi.

Dziś już zwiedzanie skończone, 
jeszcze dojazd do noclegu, 
potem kolacyjka skromna 
i do łóżka skacząc w biegu.

Poranna msza – 
łączymy się z Chrystusa ciałem, 
msza obok mego pokoju,
nigdy tak blisko kościoła nie miałem.

Pielgrzymka Dachau/Monachium

Później na cmentarz ogromny, 
gdzie bliski nam ksiądz spoczywa,
modlitwa, znicz zapalony
i łza po policzku spływa.

Następnie już do busika,
bo żegnać Monachium trzeba.
Bóg łaskawy dla nas był, 
nie szczędził słoneczka z nieba.

I znowu droga daleka, 
w nasze rodzinne strony, 
lecz z żartem, pieśnią na ustach
każdy był zadowolony.

   Roman Rysz
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Zarszyński Klub Łobuza 

Od października br. Stowarzyszenie LGD „Dorzecze 
Wisłoka” oprócz realizowanych projektów organizuje 
w restauracji Gospoda Karpacka warsztaty dla dzieci. 
To jesienno-zimowa oferta spędzania czasu wolnego, 
sposób na wypełnienie sobotniego dnia dzieciom z gminy 
Zarszyn.

Utworzony w październiku Zarszyński Klub 
Łobuza cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
dzieci. Na zajęcia, które odbywają się dwa razy w miesiącu 
w godzinach od 10.00 do 13.00 uczęszcza ok. 30 osób. 
Zorganizowane zostały między innymi warsztaty czeko-
ladowe, taneczne i chórnie śpiewające. W warsztatach 
bębniarskich wzięły udział nie tylko dzieci ale również 
mamy, które poznały budowę bębna i techniki wystuki-
wania rytmu. Nasze lekcje to nie tylko miłe i kreatywne 
spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych 
pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, 
ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych. 
Przed nami w grudniowe przedpołudnie czekają na nas 
lalki motanki oraz warsztaty piernikowe, które odbędą się 
w dniu rozpoczynającym  Jarmark Bożonarodzeniowy, 
na który już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Jed-
nocześnie dziękujemy rodzicom za zaufanie i  korzystanie 
z naszej oferty. Mamy nadzieję na jej kontynuację w no-
wym roku, zwłaszcza w okresie ferii zimowych.

Ostatnie nabory w ramach PROW 2016-2023

Rok 2022 to dla stowarzyszenia LGD ”Dorzecze Wisłoka” 
czas wdrażania ostatnich naborów lokalnej strategii roz-
woju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W tym roku biuro LGD ogłosiło 4 konkursy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będące w chwili 
obecnej w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyły 
Podejmowania działalności gospodarczej, Rozwijania 
działalności gospodarczej oraz  Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej lub kulturalnej. W naborach wybranych zostało: 11 
wniosków w ramach Podejmowania działalności gospo-
darczej, 1 wniosek w ramach Rozwoju działalności gospo-
darczej i 7 wniosków w ramach  Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej /rekreacyjnej/
kulturalnej. Realizacja tych projektów przewidziana jest 
na przyszły rok i jeśli beneficjenci zrealizują warunki 
umowy to powstanie 11 miejsc pracy, 9 nowych firm w ta-
kich branżach jak: logopedia, wynajem domku rekreacji 
indywidualnej, galeryjka zapachów, salon fryzjerski, wy-
pożyczalnia sprzętu pływającego, firma budowlana i firma 
zajmująca się instalacjami elektrycznymi. Dodatkowo 

powstanie ogólnodostępna infrastruktura: trasy turystki 
pieszej i rowerowej w Zarszynie, Rymanowskie Centrum 
Kulturalno-Historyczne, Centrum questingu w Pobiednie, 
odrestaurowany zostanie zabytkowy kościół w Besku. 
Wszystkie te inwestycje przyczynią się do poprawy ja-
kości życia na obszarze LGD „Dorzecze Wisłoka”, jak 
również podniosą atrakcyjność turystyczną obszaru. Ogół 
działań realizowanych przez naszych Wnioskodawców 
prowadzących do poprawy jakości i poziomu życia są 
bezcenne. Mogą bowiem zahamować procesy wyludniania 
się oraz degradacji obszarów wiejskich.

W grudniu br. planowany jest ostatni nabór w ramach 
Rozwoju działalności gospodarczej. Limit dostępnych 
środków to 334 tys. zł.  Rozstrzygnięcie konkursu i reali-
zacji w przyszłym roku. Czekamy na ciekawe inwestycje 
ze strony istniejących firm przyczyniające się do wzrostu 
zatrudnienia i rozwoju obszaru. Wszystkie szczegóły do-
stępne są na stronie www.dorzeczewisloka.pl

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” przystąpiło 
do opracowywania nowej strategii na lata 2023-2027. 
Za nami spotkania konsultacyjne, warsztaty strategiczne 
i wizyta studyjna. 

Konsultacje odbyły się w dniach 27.06.22-30.06.22 r. 
w 4 gminach członkowskich. Spotkania poświęcone były 
w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i poten-
cjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym 
wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów 
oraz planowanych działań. Podczas spotkań omawiano 
następujące zagadnienia: innowacyjność, cyfryzacja, 
środowisko i klimat, zmiany demograficzne ze szczegól-
nym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz 
wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, 
partnerstwo w realizacji LSR polegającego na wspólnej 
realizacji przedsięwzięć i projektów.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie 
internetowej dostępna jest fiszka projektowa, o której 
wypełnienie prosimy mieszkańców, właścicieli firm, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji 
samorządowych. Na ich podstawie możliwe będzie za-
planowanie celów i wskaźników oraz obszarów działań 
w ramach których będziemy  mogli realizować przyszłe 
plany strategiczne.

Zachęcamy Państwa do jej wypełnienia. Prace 
nad LSR trwać będą przez najbliższe 3 miesiące podczas 
których czekamy w biurze LGD w Zarszynie /ul. Biesz-
czadzka 21/ na Państwa głosy w tej sprawie, propozycje 
działań, których realizacja poprawi jakość życia, wpłynie 
na wzrost zatrudnienia, powstanie nowych firm i miejsc 
pracy, integrację i aktywizację mieszkańców.

WieŚCi z Lgd
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Na podstawie zebranych informacji podczas spotkań, 
badań ankietowych i konsultacji oraz analizie zebranych 
danych zostanie opracowany dokument Lokalna Strategia 
Rozwoju, uwzględniający głos społeczności lokalnej – 
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, na których 
oparte jest działanie LGD (sektora społecznego, publicz-
nego i gospodarczego).

Działania te są realizowane w ramach działania 19. 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowaw-
cze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Działania kulturalno-edukacyjne  
mijającego roku

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oprócz  wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowało w 2022 r. 
wiele działań mających na celu podniesienie atrakcyjności 
obszaru i jego promocji.Powstałe w Odrzechowej Kar-
packie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego 
znane w większości jako Bajkowa Kraina Pogranicza 
stało się od maja do końca września celem wizyt wielu 
wycieczek szkolnych. Dzięki działaniom promocyjnym 
przyjęliśmy kilkadziesiąt wycieczek szkolnych - łącz-
nie ok. 350 dzieci. Zorganizowane dla nich zajęcia, to 
w większości warsztaty proziakowe, zajęcia animacyjne, 
warsztaty z topografii w lesie, survivalowe, podchody 
i wiele innych.  W okresie wakacyjnym mała gastronomia 
w Kolibie Karpackiej serwowała pizzę o różnych sma-
kach, burgery, gofry, wyśmienitą kawę i domowe ciasto. 
Dzięki zainwestowaniu w domek letniskowy przyjmowa-
liśmy turystów/rodziny z dziećmi na kilkudniowe wakacje 
oferując im atrakcje okolicy. Miały tu miejsce  imprezy 
firmowe,  małe kameralne wesela, komunie, wieczory 
panieńskie i kawalerskie.

W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka 
podczas którego prezentowany był  przegląd  talentów, 
występ mażoretek VIVA z Jaćmierza, tańce, dmuchańce, 
malowanie twarzy i zabawa dla najmłodszych. We współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa” wzięliśmy udział 
w Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej w Zarszynie. 
Animatorki w strojach znanych postaci i zwierząt bawiły 
dzieci, które malowały farbkami na dużych pleksach 

i odrysowywały zwierzęta karpackich lasów, robiły sobie 
zdjęcia przy fotościankach. Pogoda dopisała nam także  
podczas organizacji Sobótki Świętojańskiej podczas której 
obejrzeliśmy obrzęd w wykonaniu młodzieży/uczniów 
Szkoły Podstawowej w Jaćmierza. Dzieci przygotowała 
do występu Pani Bożena Kuzian przy wsparciu technicz-
nym Pana Karola Zająca . Dzieci w nagrodę otrzymały 
voucher w postaci wycieczki do Pijalni Czekolady, strzel-
nicy w Rymanowie i kręgielni w Klimkówce. 

Bajkowa Kraina w Odrzechowej to miejsce organizacji 
dancingów, warsztatów instrumentalnych oraz artystycz-
nych.

Starając się nie zapominać o najmłodszych odmalowali-
śmy bajkowe domki, w których zamieszkali: Minionki, 
Masza i niedźwiedź, Gargamel i Smerfetka, świnka Peppa 
i inne – zadanie zrealizowane przez Karolinę Kuzianik.

W tym roku nie zapomnieliśmy również o go-
ściach/turystach stołujących się w Gospodzie Karpackiej, 
o których podniebienia i dobre smaki dbała nasza kadra. 
Cieszymy się że jest to coraz bardziej rozpoznawalne miej-
sce na kulinarnej mapie Podkarpacia. Oprócz klientów 
indywidualnych odwiedziły nas liczne wycieczki autoka-
rowe dzieci, młodzieży i seniorów. Nie zapominali o nas 
także lokalni mieszkańcy, członkowie Stowarzyszenia 
„Inicjatywa”, Szkoła Podstawowa w Zarszynie i Gminy 
partnerskie które to instytucje niejednokrotnie zlecali nam 
przygotowanie obiadów i imprez. W lipcu zorganizowali-
śmy kulinarny weekend z kuchnią ukraińską, który cieszył 
się ogromnym powodzeniem. Ludmila i Ania – Ukrainki 
mieszkające w Zarszynie gotowały dla nas barszcz ukra-
iński, gołąbki, pielmienie i ciasto makowo-karmelowe. 
W tym czasie na sali restauracyjnej toczyła się dyskusja 
na temat kulinarnych smaków i życia na Ukrainie. Czas 
umilała nam zaprzyjaźniona z nami  śpiewająca Ukrainka 
Sasza przy akompaniamencie gitary. Wieczorem mieliśmy 
zaszczyt wysłuchać koncertu części Zespołu Pieśni i Tańca 
„Huculija”.

                                                 Magda Bolanowska 
               Kierownik Biura LGD Dorzecze Wisłoka
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Redakcja „Głosu Zarszyna” zaprosiła 
do współpracy wszystkie szkoły z te-
renu Gminy Zarszyn do zamieszcza-
nia w naszym kwartalniku różnego 
rodzaju uczniowskich form literac-
kich. Jako pierwsza odpowiedziała 
Szkoła Podstawowa w Długiem. 
Polonistka, dr Małgorzata Warnecka 
przedstawia prace Zuzanny Nycz, 
uczennicy klasy szóstej, która swoje 
dwa opowiadania dedykuje najmłod-
szym:

WIELKA  
PRZYJAŹŃ

W pewnym mieście mieszkała 
dziewczynka o imieniu Kornelia. Jej 
najlepszym przyjacielem był piesek 
Puszek. Dziewczynka codziennie 
spędzała z nim mnóstwo czasu, ba-
wiąc się w ulubione zabawy swojego 
sympatycznego czworonoga. Często 
rzucała mu piłkę i uczyła go różnych 
sztuczek. Oboje uwielbiali również 
chodzić na wspólne, długie spacery. 
Puszek odwdzięczał się Kornelii tym, 
że zawsze mogła na niego liczyć: był 
przy niej, kiedy go potrzebowała. 
Na tym polega prawdziwa, wielka 
przyjaźń. 

Pewnego dnia, gdy dziewczynka 
wróciła ze szkoły do domu, z prze-
rażeniem spostrzegła, że spiesząc 
się rano na lekcje, nie zamknęła 
furtki. Puszka nie było na podwór-
ku, ani w domu. Prawdopodobnie, 
żądne przygód zwierzątko wybiegło 
przez otwartą bramkę. Zrozpaczona 
Kornelia rozpoczęła poszukiwania. 
Przemierzała okoliczne ulice i ulicz-
ki. Była wszędzie. Miała nadzieje, 
że znajdzie pieska w którymś z jego 
ulubionych miejsc. Jednak nie udało 
jej się go odszukać. Dziewczynka 
nie traciła nadziei. Poprosiła swych 
rodziców o wydrukowanie plakatów 
ze zdjęciem Puszka oraz jej numerem 

telefonu. Następnie porozklejała je, 
gdzie tylko się dało – tak bardzo 
chciała odnaleźć swego przyjaciela. 
Pewnego razu, gdy Kornelia wracała 
ze szkoły do domu, w parku na ła-
weczce zauważyła siedzącą starszą 
panią – a obok niej swojego uko-
chanego pieska. Gdy Puszek ujrzał 
dziewczynkę, zaczął głośno szczekać 
i merdać ogonkiem, a potem prędko 
do niej podbiegł. Rzucił się na nią 
z taką siłą, że Kornelia mało co się 
nie przewróciła, a potem zaczął lizać 
ją po twarzy. Wtedy staruszka zaczęła 
wołać Puszka, ale nie jego prawdzi-
wym imieniem. Dziewczynka pode-
szła i wyjaśniła, że to jej zaginiony 
piesek i że szuka go już od kilku dni. 
Starsza pani opowiedziała Kornelii 
o tym, jak znalazła go przemoczo-
nego i przerażonego w krzakach 
podczas burzy i  wzięła do domu, aby 
się nim zaopiekować. 

Staruszka nie miała pojęcia, że 
piesek ma już właścicielkę. Wyznała 
ona dziewczynce, że Puszek sprawił 
jej dużo radości i że naprawdę go 
pokochała. Dzięki niemu przestała 
czuć się samotna. Gdy Kornelia 
o tym usłyszała, zrobiło jej się żal 
starszej pani. Postanowiła zatem, 
że razem z Puszkiem będą ją często 
odwiedzać. Dzięki pieskowi Kornelia 
zyskała babcię, a starsza pani została 
obdarowana wnuczką i sympatycz-
nym czworonogiem – wesołym 
towarzystwem, którego tak bardzo 
potrzebowała.

TAJEMNICZA  
LALKA

Opowiem wam historię, w którą 
pewnie mi nie uwierzycie. Jednak 
warto pamiętać, że w naszym życiu 
zdarzają się czasem sytuacje niezwy-
kłe, magiczne – których nie da się 
wyjaśnić rozumowo. Moja przygoda 
jest na to dowodem.

Wszystko zaczęło się pewne-
go zwyczajnego dnia, gdy poszłam 
z mamą do sklepu. Zobaczyłam tam 
lalkę. Była przepiękna. Miała długie, 
złote loki, ubrana była w cudowną 
fioletową, falbaniastą sukienkę. Gdy 
spojrzałam w jej duże, niebieskie 
oczy okolone niewiarygodnie dłu-
gimi rzęsami, byłam pewna, że to 
najpiękniejsza lalka, jaką w życiu 
widziałam. Tak bardzo pragnęłam 
ją mieć, ale mama nie chciała mi jej 
kupić. Mijały dni, tygodnie, a ja wciąż 
myślałam o tej zabawce. Pewnego 
dnia, gdy wróciłam ze szkoły w sa-
lonie na kanapie siedziała ona – moja 
wymarzona lala! Prędko zabrałam 
ją do pokoju i bawiłam się nią cały 
dzień. Było wspaniale! Kiedy mama 
wróciła z pracy, pobiegłam prędko, 
aby podziękować jej za cudowny pre-
zent. Ona jednak sprawiała wrażenie 
bardzo zaskoczonej i powiedziała, że 
nic mi nie kupiła. Byłam zdziwiona. 
Pobiegłam do swojego pokoju, ale 
lalki już tam nie było. Szukałam 
jej wszędzie, jednak nie udało mi 
się jej znaleźć. Usiadłam na łóżku 
i zaczęłam się zastanawiać, gdzie się 
podziała i jak w ogóle znalazła się 
w moim domu? 

A może wszystkie spędzone 
z wymarzoną lalką chwile były tylko 
złudzeniem? Wciąż się zastanawiam. 
Mimo wszystko cieszę się, że mogłam 
spędzić z nią chociaż jeden niezwykły 
i pełen magii dzień.

Podobało się?  
Nam się podobało!!!

Redakcja

promujemy młodyCh, zdoLNyCh
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Walory przyrodnicze Gminy 
Zarszyn tworzą zespół elementów 
przyrodniczych będących przed-
miotem zainteresowania turysty, 
mają do odegrania szczególną rolę 
w realizacji wypoczynkowej funkcji 
czasu wolnego. W 2017 roku na te-
renie parku w Posadzie Zarszyńskiej 
powstała Ścieżka Dziedzictwa Przy-
rodniczo-Kulturowego, która została 
zaprojektowana w oparciu o walory 
przyrodnicze i historyczne. W starej 
sali Domu Ludowego utworzone zo-
stało również Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego w Posadzie Zarszyń-
skiej otoczone pięknym podworskim 
parkiem, w którym główne tło two-
rzą kilkusetletnie dęby – pomniki 
przyrody oraz biegnąca wśród nich 
w/w ścieżka przyrodniczo – eduka-
cyjna wraz z siłownią zewnętrzną. 
W 2018 r. na terenie Gminy Zarszyn 
powstało również Regionalne Cen-
trum Pamięci Kardynała Karola 
Wojtyły  w Pastwiskach  znajduje się 
niespełna 15 km od Posady Zarszyń-
skiej. Powyższe walory przyrodni-
czo – turystyczne są przedmiotem 
zainteresowania coraz to większej 
liczby turystów odwiedzających 
czy przejeżdżających przez Posadę 
Zarszyńską.

Dlatego też bodźcem do działa-
nia jak również kluczowym wyzwa-

niem dla nas było pozyskanie środków 
w ramach akcji prewencyjnej Pomoc 
To Moc na działania przewidziane 
w projekcie pn. „Bezpieczna wieś 
w Posadzie Zarszyńskiej”.

W przypadkach kiedy liczy się 
każda chwila do momentu przybycia 
służb ratunkowych defibrylator może 
okazać się jedynym sposobem przy-
wrócenia funkcji życiowych a tym 
samym uratowanie życia osoby, 
która uległa wypadkowi. Dlatego 
też warto walczyć o każde ludzkie 
życie a szkolenie z pierwszej pomocy 
i użycia AED to najlepszy sposób by 
przyłączyć się do grona tych, którzy 
o to życie walczą. W sytuacji, gdy 
staniemy się świadkiem zdarzenia 
zagrażającego życiu i zdrowiu dru-
giego człowieka, będziemy mogli 
użyć swoich umiejętności starając się 
ocalić ludzkie życie. Poprzez udział 
w projekcie chcieliśmy pokazać, że 
możemy zmienić coś, co było do tej 
pory nieosiągalne. 

W ramach projektu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyń-
skiej pod nazwą „Bezpieczna wieś 
w Posadzie Zarszyńskiej” zakupiono 
kapsułę na AED odpowiednio przy-
stosowaną do warunków zewnętrz-
nych, w której został umieszczony 
defibrylator AED. Defibrylator AED 
jest urządzeniem, które w bezpieczny 

defibryLator W posadzie zarszyńskiej

Za niewyobrażalny sukces Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zarszynie można uznać - i warto się tym pochwalić - 
pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego do programu 
„Infrastruktura domów kultury 2022” Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
GOK w Zarszynie otrzymał na realizację zadania pn. 
„Głośno i z przytupem” - rozwój infrastruktury GOK 
w Zarszynie, dofinansowanie w wysokości 114 000,00 zł. 
Wkład własny to 28 500,00 zł. Łączna wartość projektu to 
142 500,00 zł. W ramach zadania został zakupiony oraz 
odebrany nowy sprzęt nagłaśniający wraz z szafą do jego 
przechowywania. Dzięki nowym urządzeniom zostanie 
poszerzona i uatrakcyjniona oferta kulturalna, a także 
podniesiony poziom organizowanych imprez kulturalnych 
na terenie Gminy Zarszyn.
Podsumowując, 2022 rok okazuje się dobrym ro-
kiem dla GOK-u w Zarszynie, gdyż otrzymaliśmy 

również dofinansowanie z MKiDN na zakup strojów 
ludowych z programu Narodowego Centrum Kultury:  
EtnoPolska 2022 o wartości 35 878,00 zł.       GOK  
         GOK w Zarszynie

miNisterstWo kuLtury i dziedziCtWa NarodoWego 
Wspiera działaLNoŚć gok W zarszyNie

dla ratownika i osoby poszkodowanej 
sposób prowadzi krok po kroku za 
pomocą poleceń głosowych i wizu-
alnych przez przebieg akcji ratow-
niczej, podając impuls elektryczny. 
Został skonstruowany tak, by w od-
różnieniu od defibrylatora szpitalnego 
służyć w warunkach zewnętrznych, 
w miejscach publicznych. Jego ideą 
jest, więc łatwy i publiczny dostęp 
i prostota w obsłudze, tak by użyć 
go mógł każdy, nawet osoba nieprze-
szkolona medycznie.

Defibrylator AED został umiesz-
czony w łatwo dostępnym miejscu 
w centralnym punkcie Posady Za-
rszyńskiej na rozwidleniu dróg 
ul. Beskidzkiej z ul. Browarną. 
Działanie to zwiększyło poczucie 
bezpieczeństwa każdego mieszkań-
ca i zmobilizowało ich do udziału 
w kursie obsługi AED. Obchody 
Dnia Św. Floriana - patrona stra-
żaków, które uczciliśmy w dniu 7 
maja 2022 r. były doskonałą okazją 
do symbolicznego wręczenia defi-
brylatora AED sołtysowi wsi, aby 
sprawował nadzór nad punktem AED.  

         Wiceprezes  
                 OSP Posada Zarszyńska 
                 Maria Osękowska
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Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofi-
nansowanie z programu Edukacja kulturalna 2022 na 
realizację projektu pn. „Trening kreatywności”

Całkowita kwota projektu: 27 730,00 zł

Kwota dotacji: 22 000,00 zł

Wkład własny GOK: 5 730,00 zł

Celem projektu było przeprowadzenie cyklu zajęć 
edukacyjno-wychowawczych, wspierających zadania 
z zakresu edukacji kulturalnej obejmującej działania 
stymulujące kreatywność mieszkańców w szcze-
gólności dzieci i młodzieży. Projekt skierowany był 
do mieszkańców Gminy Zarszyn z ograniczonym 
dostępem do zajęć o charakterze dydaktyczno-wy-
chowawczym. W projekcie wykorzystane zostały 
nowoczesne metody pracy z dziećmi, również tych 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach 
projektu przeprowadzono warsztaty:

„Zbudujmy to” -  warsztaty budowania z kloc-1. 
ków LEGO.
„Nie wyrzucaj - Wykorzystaj!”- warsztaty z mo-2. 
delarstwa.
„Kolorowe Misz- Masz” - kreatywne zajęcia 3. 
artystyczne.
Wystawa prac.4. 

treNiNg kreatyWNoŚCi

Prace dzieci zostały zaprezen-
towanie na ogólnodostępnej 
wystawie prac. Uczestnicy 
projektu wykazali się kre-
atywnością i ekspresją pod-
czas uczestnictwa w warsz-
tatach.

„Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji 
Kultury - państwowego fun-
duszu celowego”

        GOK w Zarszynie
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21 sierpnia 2022 r. w Parku 
w Posadzie Zarszyńskiej odbył się 
Turniej „Wieś na 6”. Na wydarzenie 
przybyli zaproszeni goście z Kobylni-
cy w osobach: Leszek Kuliński - Wójt 
Gminy Kobylnica, Anna Kulińska - 
żona Wójta Gminy Kobylnica, Leon 
Kiziukiewicz -Przewodniczący Rady 
Gminy Kobylnica, Jolanta Walentu-
kiewicz-Czałpińska - Przewodniczą-
ca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospo-
darczego i Rolnictwa oraz Starosta ze 
Słowenii Iwan Jordan.
W turnieju uczestniczyło 9 sołectw 
z Gminy Zarszyn: Jaćmierz Przed-
mieście, Zarszyn, Bażanówka, Odrze-
chowa, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, 
Posada Zarszyńska, Długie, Nowo-
sielce.
W skład każdej drużyny wchodziło 7 
osób z danego sołectwa: 
a) Sołtys lub przedstawiciel Rady 

Sołeckiej
b) Przedstawicielka Koła Gospo-

dyń Wiejskich
c) Przedstawiciel Ochotniczej 

Straży Pożarnej
d) Przedstawiciel Ludowego Klubu 

Sportowego
e) Przedstawiciel młodzieży (od 15 

do 25 lat)
f) Senior 60+
g) Dziecko (od 10 do 15 lat)

Każdy z zawodników miał przypisaną 
do siebie konkurencje a były to m.in. 
Pół żartem- pół serio -  Prezentacja 
rekwizytu i hasła reklamującego dane 
sołectwo; Piana Party; Milionerzy; 
Biodra w ruch; Małyszomania. Za 
prawidłowo wykonane zadanie każdy 
uczestnik otrzymywał punkty, które 
komisja sumowała i wyłoniła zwy-
cięzców turnieju. 
I miejsce i nagrodę/voucher w kwocie 
2000 zł oraz puchar otrzymała druży-
na z Odrzechowej,

II miejsce i nagrodę/voucher w kwo-
cie 1500 zł otrzymała drużyna z No-
wosielec,
III miejsce i nagrodę/voucher w kwo-
cie 1000 zł otrzymała drużyna z Po-
sady Zarszyńskiej.
Dodatkowo każdy z uczestników 

turnieju otrzymał upomi-
nek, zaś Gmina Kobylnica 
ufundowała nagrody za 
trzy najlepsze miejsca, 
które wręczył Wójt Lesław 
Kuliński. 

W trakcie trwania turnieju nie obyło 
się bez różnych atrakcji. W przerwach 
uświetniały całe wydarzenie lokalne 
zespoły. Jako pierwszy zaprezento-
wał się Zespół Śpiewaczy z Posady 
Zarszyńskiej. Kolejny zespół, który 
wystąpił w dwóch wejściach to Ze-
spół Wokalno-Instrumentalny „Iskra” 
z Długiego. Trzeci występ należał 
do Grupy Instumentalno-Wokalnej 
z Nowosielec.
Nie zabrakło również wielu atrak-
cji dla dzieci. Panie animatorki 

z „Tęczowego Przedszkola” świetnie 
umilały czas najmłodszym uczestni-
kom wydarzenia. A dla tych bardziej 
wymagających czekały zabawy na 
dmuchanych zjeżdżalniach czy eu-
robungee. Nie zabrakło stoisk z rę-
kodziełem oraz obficie zaopatrzonego 
bufetu. Organizatorzy przeprowadzili 
również zabawę Quizomanię, w któ-
rej można było otrzymać atrakcyjne 
i wartościowe nagrody.

Wieczorem odbyły się dwa 
koncerty. Pierwszym zespołem, który 
przyjechał z okolic Bełchatowa był 
Zespół Crazy Gang. Zespół porwał 
publiczność muzyką Disco Dance. 
„Wisieńką na torcie” był występ 
gwiazdy wieczoru: CLÖDIE. 

                             GOK w Zarszynie

turNiej Wsi „WieŚ Na 6” za Nami!
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Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie w czasie letnich 
wakacji zorganizował trzy 10-dniowe turnusy letnich pół-
kolonii dla dzieci w okresie od 4 lipca do 12 sierpnia br.  
W każdym z turnusów uczestniczyło pięćdziesięcioro 
dzieci w wieku 7-12 lat. Łącznie z wypoczynku sko-
rzystało 150 dzieci z terenu Gminy Zarszyn i okolic. 
W trakcie trwania półkolonii uczestnicy mieli okazję 
odpocząć zdrowo i bezpiecznie spędzając wolny czas,  
a mnogość wycieczek przyczyniła się do poznania cieka-
wych zakątków naszego regionu.

W ramach programu odbyły się m.in.: zabawy animacyjne, 
warsztaty artystyczne „Las w słoiku”, zajęcia plastyczne, 
warsztaty budowania z klocków LEGO, zabawy inte-
gracyjne, warsztaty artystyczne „Leśne obrazy z mchu”, 
piesza wycieczka krajoznawcza, zajęcia profilaktyczne, 
bal przebierańców oraz wspólne ognisko. Zorganizowano 
cztery wycieczki: basen w Lesku, Ruiny Klasztoru w Za-
górzu, Karpacka Troja w Trzcinicy wraz z warsztatami, 
Rudawka Rymanowska oraz Solina, gdzie dzieci miały 
możliwość popłynięcia statkiem. 
Zapewniliśmy całodzienne wyżywienie: śniadanie, dwu-
daniowy obiad, podwieczorek oraz wodę/napoje. 

Uczestnicy półkolonii przez cały czas byli pod opieką 
wykwalifikowanej kadry opiekunów oraz kierowników 
półkolonii. Każde dziecko otrzymało od organizatorów na 
pamiątkę worek typu plecak z logo oraz „obraz z mchu” 
wraz z „lasem w słoiku”, które samodzielnie wykony-
wali podczas trwania półkolonii oraz drobne gadżety. 
Na zakończenie turnusów zapraszani byli rodzice dzieci 
uczestniczących w półkolonii, dla których półkoloniści 
przygotowywali piękne układy taneczne.

W trakcie trwania półkolonii odbyły się kontrole prawi-
dłowej organizacji wypoczynku przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku i Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie, które zakończyły się pozytywnie. 
Kontrolujący nie wnieśli uwag do protokołów kontrol-
nych. 
Zadanie zostało wykonane dzięki dofinansowaniu Gminy 
Zarszyn, częściowej odpłatności rodziców dzieci uczest-
niczących w półkoloniach, ze środków GOK w Zarszynie 
oraz środków zewnętrznych pozyskanych przez GOK. 
Podczas trwania półkolonii realizowano projekty: „Tre-
ning kreatywności” dofinansowany przez MKiDN oraz 
„Zdrowo i bezpiecznie – aktywne wakacje z GOK” dofi-
nansowany z programu Wakacyjna AktywAKCJA. 
Składamy serdeczne podziękowania osobom oraz organi-
zacjom, które przyczyniły się do organizacji oraz realizacji 
programu letniego wypoczynku dla dzieci: Wójt Gminy 
Zarszyn Pani Magdalenie Gajewskiej, Dyrektorowi 
i pracownikom ZSCKR w Nowosielcach, druhom OSP 
Nowosielce, kierownikom wraz z wychowawcami wypo-
czynku oraz Wam drodzy Rodzice, którzy powierzyliście 
pod naszą opiekę swoje dzieci. 
                                                    GOK w Zarszynie

LetNie półkoLoNie z gok zarszyN
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Jednym z celów Stowarzyszenia „Aktywna Gmi-
na Zarszyn” jest wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, w szczególności w uprawianiem takich 
sportów jak m.in. kolarstwo. 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją 
działalność  rowerową 23 października 
br. „Jesiennym Rajdem Rowerowym”. 
Był to pierwszy tego typu rajd, podczas 
którego zobaczyliśmy w jak pięknej 
okolicy mieszkamy. Uczestnicy dopisali 
i w niedzielę w samo południe wyru-
szyliśmy spod budynku Urzędu Gminy 
w Zarszynie w kierunku Jaćmierza. Na 
Jaćmierskim rynku zrobiliśmy krótką 
przerwę, podczas której poznaliśmy 
historię miejscowości. Z Jaćmierza do-
jechaliśmy do Chmurówek w Posadzie 
Jaćmierskiej, gdzie znajduje się dwór 
otoczony parkiem, a w jego sąsiedztwie 
cmentarz choleryczny z kapliczką św. 
Dawida. Dalsza droga wiodła przez 
Bażanówkę, Długie i Nowosielce, 
gdzie zjechaliśmy na drogę gruntową 
prowadzącą do Pielni, tam skręciliśmy 
w stronę Mroczkówek. Długi i stromy podjazd był dla 
wszystkich dużym wyzwaniem, jednak pokonaliśmy go 
z uśmiechem. Dotarliśmy do jedynej w naszej  gminie 
ścieżki rowerowej. Komfort jazdy wyśmienity, nowy 
asfalt a przede wszystkim brak samochodów. W Odrzecho-
wej zjechaliśmy na Budy. Przy leśniczówce Hrendówka 
czekało na nas ognisko z pieczoną kiełbasą i napojami. Tu 
zakończyliśmy rajd. Na koniec trochę statystyki: w rajdzie 
brało udział 27 osób. Najmłodszy uczestnik - Janek miał 

6 lat, najstarszy - pan Kazimierz 76 lat, przejechaliśmy 
37 km. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
i zapraszamy na następne aktywne imprezy.

Jesień w tym roku była wyjątkowo słoneczna i cie-
pła. Korzystając z takiej pogody siódemka rowerzystów 
ze stowarzyszenia „Aktywna Gmina Zarszyn” wyje-
chała w okolice Gorców i Pienin, aby przejechać trasę 
Velo Czorsztyn. Wczesnym rankiem 30 października 
br. zapakowaliśmy rowery do busa i na dwa samochody 
pojechaliśmy do Niedzicy. Poranek był mglisty i chłod-
ny, my jednak byliśmy zdecydowani wyruszyć na szlak. 
Początek był niełatwy, ciągłe podjazdy i zjazdy po drodze 
pokrytej mokrymi liśćmi były bardzo niebezpieczne. Im 

bliżej południa, tym było lepiej, droga bez przewyższeń,  
słoneczko przyjemnie grzało a piękne widoki wynagra-
dzały trud pierwszego etapu. Zbliżała się pora obiadu, 
więc by nabrać sił zdecydowaliśmy się na posiłek i krótki 
odpoczynek. Była to bardzo dobra decyzja, bo podjazd do 
czorsztyńskiego zamku okazał się bardzo wymagający. 
Dalsza część trasy wiodła drogami publicznymi, więc ko-
niec z beztroską jazdą . Wycieczka ta okazała się strzałem 
w dziesiątkę, aż szkoda było wracać. 

Mamy nadzieję, że 
w następnym sezonie, bę-
dziemy dysponować lawe-
tą rowerową i tym samym 
podobne wyjazdy będą 
liczniejsze. Puki co zbliża 
się zima, więc dbajmy 
o kondycję, żeby na wio-
snę bez obaw wskoczyć 
na rower. Do zobaczenia 
na trasie.

Edward Szychowski

aktyWNi sportoWo!!!
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 Od lat ze zgrozą obserwujemy sytuację drogową 
na skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej, Browarnej i Kwia-
towej w Posadzie Zarszyńskiej, gdzie doszło do wielu 
niebezpiecznych, a czasem tragicznych zdarzeń, w któ-
rych poszkodowani zostali nie tylko uczestnicy tych 
wypadków lub kolizji, lecz również mieszkańcy Posady. 
Analizując te sytuacje i troszcząc się o zdrowie i życie 
mieszkańców a także użytkowników dróg, w gronie osób 
zaniepokojonych tym problemem, zastanawialiśmy się  
nad sposobem poprawy bezpieczeństwa. Pomysłów było 
sporo, od umieszczenia odpowiednich znaków drogowych 
lub zmianę organizacji ruchu po instalację progów zwal-
niających - o propozycjach rozmawialiśmy nieoficjalnie 
z przedstawicielami władz, policji, słysząc zwykle słowa 
zniechęcające do aktywnych działań argumentowane 
utrudnieniami administracyjnymi, prawnymi lub finanso-
wymi. Lecz, jak się mówi, cierpliwość ma swoje granice, 
i po kolejnym groźnym wypadku na tym skrzyżowaniu 
wiosną tego roku my, mieszkańcy Posady Zarszyńskiej 
i Zarszyna, postanowiliśmy jednak  aktywnie działać. 
Po konsultacjach udało się sporządzić treść pism, pod 
którymi podpisało się 81 mieszkańców miejscowości. 
Pisma zostały wystosowane do kilku instytucji i urzę-
dów: do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Rzeszowie, Powiatowej Komendy Policji w Sanoku, 
Urzędu Gminy w Zarszynie, Starostwa Powiatowego 
w Sanoku, Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Pod 
pismem, w którym apelowaliśmy o podjęcie stosownych 
działań w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku 
widniały podpisy mieszkańców. Niestety, jak się można 
było spodziewać, odpowiedzi, które napływały opieszale, 
nie napawają optymizmem. Kuriozalną wręcz wydaje się 
odpowiedź Zarządu Dróg w Sanoku, uparcie wskazujące-
go temat budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (tzn. 
ulicy Beskidzkiej), co nijak się ma do charakteru dotych-
czasowych wypadków, polegających głównie na zderze-
niach pojazdów lub pojazdów z budynkami – przyczyną 
ewidentnie nie jest brak pobocza; ewentualny chodnik nie 
zabezpieczyłby poszkodowanych budynków znajdujących 
się de facto w pasie drogowym przed uszkodzeniem w wy-
niku uderzenia przez pojazdy. Jak napisał w odpowiedzi 
pan dyrektor PZD w Sanoku – możliwe, że przy remoncie 
drewnianego mostu znajdującego się w „sąsiedztwie ww. 
lokalizacji” będzie możliwość wybudowania chodnika, 
który podniesie poziom bezpieczeństwa na ul. Beskidz-
kiej (oczywiście – zastrzeżono, że w miarę pozyskania 
środków finansowych). 

Czy ewentualny chodnik podniesie poziom bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniu?

        Nie otrzymaliśmy również zadowalającej odpo-
wiedzi od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 
z Rzeszowa. Odpowiedź sugerowała, iż oczekujemy 
stacjonarnego urządzenia rejestrującego w okolicy fe-
ralnego skrzyżowania - świateł sterujących ruchem lub 
fotoradaru. Napisano, że podjęto już działania zmierzające 
do przeprowadzenia merytorycznej oceny lokalizacji 
urządzenia i jej zasadności. W kolejnym piśmie, GITD 

poinformował, że przeprowadzona analiza zdarzeń dro-
gowych (za lata 2019 – 2022) na podstawie informacji 
uzyskanej z KPP w Sanoku oraz przeprowadzonej przez 
pracowników Delegatury Południowo-Wschodniej GITD 
wskazuje, że przyczyną wypadków nie była nadmierna 
prędkość. Z uwagi na fakt ograniczonej liczby urządzeń 
planowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie sku-
teczności i efektywności automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym” nie jest jednak planowane zainstalo-
wanie urządzenia rejestrującego w Posadzie Zarszyńskiej.  
Nie należy się takie urządzenie Posadzie. 

        Nieco więcej optymizmu daje odpowiedź Wójta 
Gminy Zarszyn zapowiadająca przebudowę ulicy Kwia-
towej wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
feralnych ulic (w ramach II Edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład) - na 
ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 
5.499.086,86 zł. 

PS Po naszych pisemnych interwencjach doszło do 
kolejnego zdarzenia drogowego na tym skrzyżowaniu…                                                                                                                                    
Zupełnie niedawno mieszkańcy wskazywanych ulic 
w Posadzie Zarszyńskiej zauważyli grupę osób penetru-
jących „feralne skrzyżowanie”. To chyba „dobry omen”. 
Domyślamy się, że wreszcie zaczyna się dziać coś pozy-
tywnego w sprawie podniesienia naszego bezpieczeństwa 
drogowego.

 W związku z tym skierowaliśmy pytania do kie-
rownika Referatu Inwestycji Drogownictwa i Gospodarki 
Mieniem Gminy przy UG w Zarszynie, pana Adama 
Tympalskiego, prosząc o odpowiedzi, które zamiesz-
czamy poniżej. 

                                                           M.K.  A. K.                                                                                                                                 

feraLNe skrzyŻoWaNie

(fot. – Fb)
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W bieżącym roku szkolnym 2022/2023, chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarszynie uczestniczą w pozalekcyj-
nych zajęciach przyrodniczych. Czterdziestu uczniów, sympatyków przyrody z klas  V, VI, VII i VIII, zostało podzielonych 
na trzy grupy. Pracujemy pod opieką nauczycieli: p. Lucyny Gburyk, p. Katarzyny Michnowicz i p. Renaty Kasperkowicz 
– Ziemiańskiej. Raz w miesiącu, w terminie wynikającym z harmonogramu, idziemy na 90 minutowe zajęcia do Centrum 
Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Każda grupa pracuje według ustalonego planu. Osobą prowadzącą za-
jęcia jest p. Anna Niemiec – kierownik CDP. Celem zajęć jest rozbudzanie u uczniów zainteresowań światem przyrody.                                                                    

We wrześniu nauczyliśmy się jak obsługiwać mikroskop, wykonywać preparaty mikroskopowe. W październiku uczest-
niczyliśmy w zajęciach terenowych w Parku Podworskim, podczas których zbieraliśmy liście i  przy pomocy kluczy uczy-
liśmy się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów. W listopadzie z zebranych i zasuszonych liści wykonaliśmy zielniki. 

Uczestnikom bardzo podobają się zajęcia, ponieważ mogą uczyć się przyrody  w bezpośrednim kontakcie z nią. Na 
zajęciach panuje naukowa, ale miła atmosfera. Pani prowadząca udostępnia książki i inne pomoce potrzebne do wykony-
wania zadań. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu integracji  i współpracy.                                                                                                                    

Melania Semenowicz i Zuzanna Olearczyk, Szkoła  Podstawowa w Zarszynie

Co dają Nam zajęCia przyrodNiCze W CeNtrum  
dziedziCtWa przyrodNiCzego  W posadzie zarszyńskiej?

Zdając sobie sprawę jak ważna jest ul. Kwiatowa 
w Posadzie Zarszyńskiej, Gmina Zarszyn zleciła wykona-
nie projektu na przebudowę przedmiotowej drogi. Jest to 
element niezbędny w pozyskaniu środków zewnętrznych 
na sfinansowanie tej inwestycji. W początkowej fazie 
chcieliśmy zakwalifikować na tamten czas drogę, aby 
pozyskać środki w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Jednym z głównych wytycznych do pozyskania 
środków z w/w funduszu jest konieczność, aby droga 
była drogą publiczną lub po zakończeniu projektu stała 
się drogą publiczną. W tym miejscu warto nadmienić wy-
tyczne związane z wymaganiami warunków technicznych 
jakie taka droga ma posiadać. Głównym parametrem jest 
szerokość samej nawierzchni asfaltowej 3,5 mb (mini-
mum), szerokość poboczy minimum 75 cm lub elementy 
stanowiące integralną całość drogi tj. chodnik, opaska 
bezpiecznikowa, ścieżki rowerowe, zieleńce, bariery 
drogowe energochłonne, elementy zabezpieczające ruch 
drogowy etc, które odpowiadają wymaganiom technicz-
nym określonym w przepisach. Wszystkie te elementy 
zostały wprowadzone do projektu przebudowy tej drogi. 
Natomiast program Funduszu Dróg Samorządowych 
przewiduje punktacje za dodatkowe warunki tj. połączenia  
z drogami wyższej kategorii, ilość elementów poprawia-
jących bezpieczeństwo, połączenie drogi z budynkami 
użyteczności publicznej, połączenie drogi z obiektami 
kultury, znajdujące się przy danej inwestycji drogowej 
organizacje, obiekty sportowe. Gminy, które składają 
wniosek rywalizują projektami. Niestety ul. Kwiatowa nie 
mogła uzyskać odpowiedniej ilości punktów w naborach, 
a co za tym idzie nie mielibyśmy szansy na dofinasowanie 
przedmiotowej drogi. Na początku roku kalendarzowego 
2022 pojawiła się opcja sfinansowania większej ilość pro-
jektów drogowych czekających do realizacji przez naszą 
Gminę. Gmina Zarszyn złożyła wniosek o dofinansowanie 
w ramach Polskiego Nowego Ładu, w którym to w pierw-
szej kolejności był projekt przebudowy ul. Kwiatowej. Na 
chwilę obecną jesteśmy po otrzymaniu wstępnej promesy, 
która zezwala nam na przeprowadzenie procedury prze-
targowej i wyłonienie wykonawcy, który w nowym roku 
kalendarzowym 2023 będzie wykonywał prace drogowe. 
Ilość licznych interwencji mieszkańców sołectwa Posada 
Zarszyńska, ale także innych uczestników ruchu drogowe-
go spowodowały, że bardzo dokładnie przyjrzeliśmy się 

projektowanej stałej organizacji ruchu drogowego, która 
to była zaprojektowana w pierwszej fazie opracowania 
koncepcji na przebudowę tej drogi. Zostało zorganizo-
wane spotkanie z instytucjami, które podejmują decyzję 
w sprawie wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu. 
Po konsultacjach z Zarządem Dróg Powiatowych, Staro-
stwem Powiatowym oraz Komendą Powiatową Policji 
komisja stwierdziła konieczność wprowadzenia dodat-
kowych elementów zabezpieczających skrzyżowanie ul. 
Kwiatowej z ul. Beskidzką oraz ul. Browarną. Jednym 
z głównych elementów poprawy bezpieczeństwa będzie 
wprowadzenie progu zwalniającego przed skrzyżowaniem 
z ul. Beskidzką oraz wprowadzenie oznakowania pozio-
mego w postaci piktogramów a także zmianę organizacji 
ruchu na ul. Browarnej, w szczególności wprowadzenie 
większej ilości znaków poziomych. Chodzi tu głównie 
o wyrysowanie linii ciągłych sygnalizujących zatrzyma-
nie. Piktogramy oraz próg zwalniający wymuszą na kie-
rowcy ograniczenie prędkości, a co za tym idzie wjazd na 
skrzyżowanie z drogą powiatową będzie bezpieczniejszy. 
Komisja podczas spotkania zwróciła również uwagę na to, 
że niektóre budynki i ogrodzenia znajdują się w pasie drogi 
powiatowej, co ewidentnie sprawia, że to skrzyżowanie 
jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich uczestników 
ruchu. Zmiana projektu stałej organizacji ruchu drogo-
wego wiązała się z lekką korektą w projekcie budowla-
nym. Projekt budowlany został na nowo zaktualizowany 
oraz zgłoszony do Starostwa Powiatowego. Starostwo 
Powiatowe Wydział Budownictwa nie wniósł sprzeciwu 
wobec naszego zgłoszenia robót budowlanych. Aktualnie 
czekamy na ostateczne zaopiniowanie nowego projektu 
organizacji ruchu. Tak jak wyżej było nadmienione po-
zostaje jedynie ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę.  
Mam nadzieję, że prace przebiegną szybko a przede 
wszystkim bezpiecznie dla wykonawcy jak i mieszkańców 
a wszystkie rozwiązania poprawią bezpieczeństwo nas 
wszystkich. Zakończenie prac związanych z przebudową 
całej ul. Kwiatowej planowane jest na jesień przyszłego 
roku. Pismo z informacją o pozyskanym dofinansowaniu 
oraz terminie planowanych prac zostało przekazane do 
Sołtysa Sołectwa Posada Zarszyńska, temat skrzyżowanie 
był również przedmiotem dyskusji podczas ostatniego 
zebrania wiejskiego, które odbyło się 27 sierpnia br.                                
                  Adam Tympalski

Kiedy najszybciej możemy spodziewać się konstruktywnych zmian w kwestii podniesienia bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej, Browarnej i Beskidzkiej w Posadzie Zarszyńskiej? Jakie kroki w tej sprawie 
zostały podjęte przez Urząd Gminy w Zarszynie? Jakie przewidywane są rozwiązania? 
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Już na początku roku, podczas ferii zimowych, od-
były się bardzo ciekawe zajęcia czytelnicze pt. „W krainie 
kwitnącej wiśni”, podczas których dzieci poznały kulturę  
i zwyczaje panujące w dalekiej Japonii. Ciekawym ele-
mentem pojawiającym się podczas każdego spotkania 
był  teatrzyk obrazkowy Kamishibai – czyli wywodząca 
się z Japonii technika czytania i prezentacji książki ob-
razkowej. W nawiązaniu do omawianych tematów dzieci 
tworzyły piękne prace plastyczne, które można było 
obejrzeć w bibliotece. Łącznie odbyły się 4 spotkania, 
w których udział wzięło 16 dzieci. 

Okres wakacji to również czas  spotkań bibliotecz-
nych, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Ptasie 
opowieści, czyli o czym ćwierka się w bibliotece”. Łącznie 
przeprowadzono 9 spotkań, w których uczestniczyło 20 
dzieci. Podczas każdego spotkania omawiany był inny 
ptak, dzieci poznawały także różne techniki plastyczne. 
Uatrakcyjnieniem zajęć były warsztaty z ceramiki, które 
poprowadziła Kasia Ziomek z firmy PePesza Ceramik 
z Woli Sękowej.

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
stał się okazją do zorganizowania w dniu 13 kwietnia br. 
5 edycji gminnego konkursu czytelniczego pt. „Najpięk-
niejsze wiersze o książce w kolorowej inscenizacji”.  Od 
kilku lat uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy 
prezentują swoje recytatorskie i inscenizacyjne umiejęt-
ności oraz mają okazję zintegrować się i lepiej poznać. 
W konkursie udział wzięło 13 uczniów ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy. Patronat honorowy 
objęła Wójt Gminy Zarszyn.

W dniu 14 czerwca br. w naszej bibliotece wspólnie 
świętowaliśmy Dzień patriotyczny, którego głównym 
celem było zainteresowanie młodzieży bezpieczeństwem 
i obronnością kraju, upowszechnianiem tradycji narodowej 
a także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Spotkanie zreali-
zowane zostało we współpracy ze Szkołą Podstawową 
w Pielni, ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycz-
nym „Galicja” oraz 3 Podkarpacką Brygadą Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Był to dzień  obfity w atrakcje. Wspólnie 

wysłuchaliśmy poezji patriotycznej w wykonaniu lau-
reatów Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej oraz 
obejrzeliśmy eksponaty i militaria z prywatnych kolekcji 
członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego 
Galicja. Największą atrakcją okazały się pokazy broni 
i wyposażenia żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 
uczniów wraz z opiekunami oraz seniorki z Dziennego 
Domu Senior+.

Zarszyńska biblioteka jest jednym z niewielu miejsc 
na terenie naszej gminy, gdzie regularnie prowadzone są 
działania kulturalne przeznaczone dla osób dorosłych. 
Jako przykład takiej działalności można podać cyklicz-
ne spotkania z ciekawymi mieszkańcami naszej gminy 
pt. „Ludzie z pasją”. W roku bieżącym w bibliotece 
zaprezentowało się kilku pasjonatów, wśród nich Beata 
Szałankiewicz i Karolina Wanielista oraz Krzysztof Penar 
i Piotr Wacławski. Wszystkim spotkaniom towarzyszyły 
oczywiście wystawy prac, które prezentowały szeroki 
wachlarz umiejętności i zdolności naszych gości. Zoba-
czyć mogliśmy liczne grafiki i projekty tatuaży, ikony 
i zdobioną porcelanę, jak również piękne anioły z masy 
solnej oraz dekoracje świąteczne w wykonaniu Karoliny 
Wanielisty. Pani Beata Szałankiewicz zaprezentowała 
nam m.in. obrazy wykonane techniką haftu diamentowe-
go, biżuterię sutasz, świąteczne dekoracje i kartki oraz 
fantastyczne torebki ze sznurka i przędzy bawełnianej. 
Drewniane rzeźby autorstwa Krzysztofa Penara oraz nie-
zwykle efektowne wyroby z metalu Piotra Wacławskiego 
autentycznie zachwyciły wszystkich uczestników spotka-
nia. Należy zaznaczyć, iż wszyscy zaproszeni pasjonaci są 
samoukami i swoim pasjom poświęcają swój wolny czas. 
Bardzo się cieszymy, iż biblioteka stała się po raz kolejny 
miejscem, gdzie lokalni twórcy mogą swoje umiejętności 
zaprezentować szerszemu gronu. 

Inne bardzo ciekawe spotkanie zrealizowane 
w ramach cyklu miało miejsce 10 czerwca. Tym razem 
biblioteka gościła uznanych sportowców - karatekę i kick-
boxera Artura Szychowskiego oraz piłkarza Dawida 
Pietrzkiewicza. Panowie opowiedzieli zebranym o swojej 
pasji, jaką jest sport, o sukcesach i zaangażowaniu oraz 
zachęcali do aktywności fizycznej. 

bibLioteka – Nie tyLko ksiąŻki
Zbliżający się koniec roku to czas różnego rodzaju sprawozdań i podsumowań. I ja również postanowi-

łam przybliżyć Czytelnikom działania, jakie podjęła biblioteka w mijającym roku. Był to czas, który obfitował 
w wiele różnorodnych przedsięwzięć w zakresie szeroko pojętej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 
jak również kulturalnej zarówno dla młodszych, jak i dla nieco starszych użytkowników. 
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Równie ciekawym i wartościowym projektem zre-
alizowanym we współpracy ze szkołą podstawową oraz 
seniorami był projekt Krokus, poświęcony pamięci po-
mordowanych podczas wojny dzieci żydowskich. Projekt 
obejmował spotkania młodzieży szkolnej z miejscowymi 
seniorami, wystawy okolicznościowe, pokaz filmu oraz 
sadzenie jesienią cebulek żółtych krokusów, które za-
kwitając wiosną przypomną wspomniane pomordowane 
dzieci.

W bieżącym roku po raz trzeci uczestniczyliśmy 
także w ogólnopolskiej odsłonie Narodowego Czytania 
z „Balladami i romansami” w roli głównej. 1 września br.  
dzięki klimatowi utworów Adama Mickiewicza w biblio-

tece zrobiło się klimatycznie, trochę mrocznie, chwilami 
wesoło, jednym słowem - przyjemnie i kulturalnie spę-
dziliśmy ten czas. W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby. 
Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: Magdalena 
Gajewska, Mateusz Kijak, Anna Konieczna, Amelia 
Komańska, Józef Twardy, Aneta Wielgosz, Zbigniew 
Zielonka, Urszula Marmura oraz Agnieszka Bieleń.

W wieczór poprzedzający rocznicę odzyskania 
niepodległości w naszej bibliotece odbyło się natomiast 
spotkanie z poezją Marii Konopnickiej w ramach obcho-
dów ustanowionego przez Sejm roku poetki. Wspólnie 
z członkiniami Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego 
Kobiet Gminy Zarszyn oraz zaproszonymi gośćmi spędzi-
liśmy wzruszające chwile przy nostalgicznej, patriotycznej 
poezji. Motywem przewodnim spotkania była opowieść 
o życiu autorki poprzeplatana Jej wierszami oraz lista-
mi.  W rolę Marii Konopnickiej wcieliła się Alicja Szul, 
natomiast wiersze recytowały: Krystyna Bury, Renata 
Twarda, Agnieszka Kaszuba, Bogumiła Głuszyk, Krystyna 
Kowalska, Zdzisława Wojtal, Danuta Szychowska, Danu-
ta Dec oraz Maria Węgrzyn. Gościnnie wystąpili także 
Agata Kozieradzka i Maria Konieczna oraz Mieczysław 
Węgrzyn i Józef Dufrat. Akompaniowali i śpiewali Wła-
dysław Niemczyk, Wojciech Potenta oraz Józef Wojtal. 
Wieczór upłynął w serdecznej atmosferze, goście byli 
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wzruszeni i zauroczeni przepięknymi stylowymi strojami uczestniczek, które 
same  przygotowały. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 64 osoby. 

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej ogólnopolskiej 
akcji promującej czytelnictwo, w której nasza biblioteka wzięła udział już po 
raz trzeci. To VIII odsłona Nocy Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „To 
się musi powieźć”. 1 października br. zrealizowano program  zainspirowany 
twórczością Marii Konopnickiej, zaś tematem przewodnim były krasnoludki. 
W programie znalazły się m.in. warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane 
bohaterami powieści Konopnickiej oraz zabawa detektywistyczna, podczas 
której tropiliśmy zaginione gąski sierotki Marysi. Poza zabawą detektywi-
styczną oraz zajęciami plastycznymi największym hitem okazało się skrzacie 
disco party, podczas którego wszyscy wyśmienicie się bawili. Na zakończenie 
imprezy, jak co roku, odbyła się projekcja filmu specjalnie przygotowanego 
na tę niezwykłą noc. W tegorocznej edycji Nocy Bibliotek uczestniczyło 22 
dzieci.    

Już niebawem na najmłodszych czeka kolejna niespodzianka – odwiedziny 
długo oczekiwanego gościa z dalekiej i zimnej Laponii. Jak co roku biblioteka 
przygotowała specjalne spotkanie z Mikołajem i już teraz zapraszamy wszystkie 
grzeczne dzieci.  

Prezentując ofertę biblioteki nie można pominąć cyklicznych zajęć biblio-
teczno-czytelniczych, które realizowane są  w ciągu całego roku szkolnego dla 
najmłodszych uczniów oraz wszystkich grup  przedszkolaków. Także warto 
wspomnieć o kolejnej odsłonie kampanii czytelniczej pt. „Mała Książka wielki 
człowiek”, w której nasza biblioteka bierze udział już po raz piąty. Także waż-
na jest współpraca z seniorami z Dziennego Domu Senior+, których rozmaite 
piękne prace oglądać można na czasowych wystawach w bibliotece.

Przedstawione powyżej działania pokazują bibliotekę jako ważną 
i prężnie działającą instytucję oferującą rozmaite atrakcje zarówno dla 
najmłodszych, jak i nieco starszych użytkowników. I obalają mit, jakoby 
w bibliotece było cicho, nudno i wypożyczałoby się jedynie książki. Ser-
decznie zapraszamy zatem do biblioteki wszystkich, którzy chcą ciekawie  
i kulturalnie spędzić czas.

                                  
      Agnieszka Bieleń



18   G³os Zarszyna

Emma Goldschlag z mężem i córką Matyldą, 
zwana Tylą, mieszkali w centrum Zarszyna. Prowadzili 
aptekę, która wówczas znajdowała się koło kościoła 
 /później był tam sklep Państwa Bieleniów, obecnie jest 
kwiaciarnia/. 

Goldschlagowie zdobyli rzetelne wykształcenie 
farmaceutyczne. Emma była magistrem farmacji. O wy-
kształceniu jej męża brak danych. Tak jak inni przedwo-
jenni farmaceuci, większość leków przygotowywali sami. 
W aptece na półkach stały słoje i szklane pojemniki ze 
składnikami, które starannie odmierzali, ważyli precyzyj-
nie na wadze szalkowej, ucierali w moździerzu i tworzyli 
maści, globulki, tabletki /proszki/, roztwory, syropy i inne 
potrzebne medykamenty. 

Ich ustabilizowane i spokojne życie przerwał wybuch 
II wojny światowej. Goldschlag, właściciel apteki, został 
aresztowany i wywieziony do funkcjonującego od 1942 r. 
obozu zagłady w Bełżcu, gdzie został zamordowany. Za-
pewne w istniejącej tam stacjonarnej komorze gazowej, 
przy użyciu gazów spalinowych. Obóz w Bełżcu był 
pierwszym ośrodkiem zagłady, jaki Niemcy stworzyli na 
terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Tam wypróbo-
wywali metody masowego uśmiercania. Zagazowywali 
ofiary spalinami. Jedną z nich był zarszyński aptekarz.

A co się stało z Emmą Goldschlag i jej córką Tylą? 
Udało im się uniknąć aresztowania. Pomógł im doktor 
Teofil Hołub, zarszyński lekarz, który przyjaźnił się z ro-
dziną aptekarzy.  Przewiózł je do swojego brata, który 
w czasie wojny był proboszczem w parafii Zamojsce koło 
Radymna. Siostra braci Hołubów adoptowała Tylę i dała 
jej swoje nazwisko – Tunia.1 
1  Danuta Dec, Maria Kuzin, „Monografia Zarszyna i Posa-
dy Zarszyńskiej (…)”Zarszyn 2017 r. s. 506

Nie wiadomo dlaczego Emma wróciła do Zarszy-
na, ale na pewno była tu, kiedy tworzyły się oddziały 
podziemnej Armii Krajowej. Dla polskiego ruchu oporu 
wiedza i umiejętności aptekarki były bezcenne. Potrafiła 
przygotować potrzebne leki i opatrywać rany.  Perfekcyj-
nie znała też język niemiecki. Emma Goldschlag ukrywała 
się przez jakiś czas, ale Niemcy z żelazną konsekwencją 
realizowali obowiązującą od 1941 roku akcję „ostatecz-
nego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Żydzi byli syste-
matycznie wyszukiwani i wywożeni do obozów zagłady 
lub zamykani w gettach. Postanowiono więc ocalić Emmę 
w inny sposób.

Placówka gestapo w Sanoku poszukiwała kucharki. 
Znajomi Emmy przekonali Niemców, że mają kandydatkę, 
która nie tylko zna doskonale niemiecki, ale i wyśmienicie 
gotuje. I tak Żydówka Emma Goldschlag została kucharką 
gestapowskich oprawców. Wprawdzie nie posługiwała się 
swoim prawdziwym nazwiskiem, ale wystarczyło, żeby 
ktoś ją rozpoznał i doniósł. To oznaczało wyrok śmierci. 
Codziennie, kiedy jechała pociągiem do pracy i wchodziła 
do siedziby gestapo, bała się, że to jej ostatni dzień życia. 
Obsługiwała Niemców, gotowała i często słyszała jak 
gestapowcy przechwalali się, ilu Żydów i gdzie zabili. 
Bardzo to przeżywała. Zdarzało się, że słyszała o plano-
wanych akcjach i łapankach. Przekazywała te informacje 
księdzu Krytyńskiemu, który był zaprzysiężonym człon-
kiem Armii Krajowej, a on ostrzegał tych, którym groziło 
niebezpieczeństwo. 

Tak Emma Goldschlag przeżyła część okupacji, a po 
przejściu frontu wróciła do Zarszyna. Przyjechała tu też 
Tyla. Apteka znów zaczęła funkcjonować. Powoli uzupeł-
niano zniszczony sprzęt. Pracy było coraz więcej. Emma 
nie mogła jednak liczyć na pomoc córki. Tylę zupełnie nie 
interesowała farmacja. Wolała malować. W 1948 r. Emma 
podczas rozmowy z księdzem Krystyńskim poskarżyła się, 
że nie ma już siły sama prowadzić apteki. Ksiądz obiecał, 
że znajdzie osobę do pomocy. Po kilku dniach polecił jej 
Marysię Karasek. 

Rodzinę Marii ksiądz Krystyński znał od lat. Jej 
ojciec, Zbigniew Karasek, został powołany w 1936 roku 
do wojska. Służył w lotnictwie i tam uległ wypadkowi. 
Został ciężko ranny. Marysia po raz ostatni widziała ojca 
na szpitalnym łóżku, gdy pojechała z matką go odwiedzić. 
Zbigniew Karasek zmarł we Lwowie i tam został pocho-
wany. Jego żona Stefania została sama z córką Marysią. 
Po wojnie z przymusowych robót wróciła siostra Stefanii, 
Bronisława Chowaniec, która wymagała szczególnej 
opieki. Kiedy wywoziła na wózku mleko od bauera, jakiś 
Niemiec poszczuł ją psem. Bronisława uciekając przed 
psem, przewróciła się, a wózek przejechał jej przez brzuch 
uszkadzając pęcherz. Stefania przyjęła siostrę do swojego 
domu i opiekowała się nią. Dwóm kobietom i dorastającej 
Marysi nie żyło się łatwo. Ksiądz Krytyński chciał więc 
wdowie pomóc i zaproponował właścicielce apteki, by 
zatrudniła  Marysię Karasek.  

Emma po wojennych przeżyciach była bardzo 
nerwowa, niecierpliwa. Jednak chętnie przekazywała 

historia zarszyńskiCh aptek
Przedwojenni właściciele zarszyńskiej apteki byli Żydami. Pracowali w spokoju, żyli w dostatku. Do 

czasu, kiedy nadeszły mroczne czasy wojny i niemieckiej okupacji. Zawsze czuli się Polakami, ale ich przyna-
leżność do społeczności żydowskiej wystarczyła, by znaleźli się na liście skazanych na zagładę.

Emma Goldschlag z córką Matyldą Goldschlag /Tylą/. 
Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Piotrowskiego
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wszystkie tajniki farmacji Marii. Niebawem młoda 
pomocnica sama robiła leki. Z czasem obie bardzo się 
polubiły. Razem pracowały w aptece Goldschlagów od 
1948 do 1951 roku. 

Wszystko zmieniło się w styczniu 1951 roku, kiedy 
przeprowadzono nacjonalizację. Bezwzględnie pozba-
wiono wszystkich właścicieli aptek w Polsce ich wła-
sności, którą przejęło państwo na mocy ustawy sejmowej  
z 8 stycznia 1951 roku. Już następnego dnia rano, do 
każdej apteki wkroczyła trzyosobowa komisja nacjonali-
zacyjna, która przejmowała całe jej wyposażenie, a nawet 
prywatne przedmioty aptekarzy. Trudno sobie wyobrazić, 
co czuła Emma, która tyle przeżyła podczas wojny i oku-
pacji, a potem po raz kolejny wszystko straciła. Apteka 
nie była już jej własnością, ale  Emma Goldschlag nadal 
tam pracowała, bo trudno było z dnia na dzień zastąpić 
tak doświadczonego fachowca. W 1959 roku wraz z Marią 
Piotrowską przeniosły się do wybudowanego w centrum 
Zarszyna domu Państwa Laskowskich. 

Kiedy na początku lat sześćdziesiątych Emma otrzy-
mała od amerykańskich Żydów propozycję wyjazdu do 
USA, obie z córką postanowiły z niej skorzystać. Nic ich 
tu już nie trzymało. Popłynęły transatlantykiem „Stefan 
Batory” i osiedliły się w Seatle. Stamtąd Emma słała do 
Marii listy. Pisała, że mają się dobrze, ale najbardziej ma-
rzy o talerzu zarszyńskich pierogów z kapustą. Tęskniła. 
Była Żydówką, ale Polska była jej ojczyzną. Emma zmarła 
w Stanach Zjednoczonych, potem zmarła też jej córka. 
Maria Karasek /potem Piotrowska/ zawsze ją dobrze 
wspominała. Zawdzięczała jej wiele. Emma nie tylko dała 
jej pracę, ale pozwoliła odkryć pasję do farmacji, z którą 
Maria nie rozstawała się przez wiele, wiele lat.

Po wyjeździe Emmy Goldschlag pracę w zarszyń-
skiej aptece podjął Józef Teodorowicz, magister farmacji 
po szkole lwowskiej, wspaniały fachowiec. Inteligentny 
człowiek, który często wyjeżdżał do Jugosławii i ciekawie 
o tych wyprawach opowiadał. W Zarszynie miał wielu 
przyjaciół, cieszył się powszechnym szacunkiem i sym-
patią. Zawsze stronił od polityki. W Zarszynie pracował 
do końca lat 80-tych. Kiedy był już na emeryturze, ciężko 

zachorował. Maria Piotrowska odwiedziła go. Wtedy, 
niedługo przed śmiercią, zdradził swojej współpracownicy 
skrzętnie ukrywany, dramatyczny epizod ze swojego ży-
cia. Opowiedział, że w 1939 r. został powołany do wojska. 
Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę /17 września 
1939 r./ dostał się do sowieckiej niewoli razem z kilkuset 
innymi żołnierzami. Przewieziono ich do Starobielska. 
Józef Teodorowicz postanowił zawalczyć o swój los. 
Miał zaszyte w mundurze złoto. Przekupił więc sowiec-
kich żołnierzy, a oni umożliwili mu ucieczkę. Wtedy nie 
zdawał sobie sprawy, że nikogo z kolegów nigdy już nie 
zobaczy. Wiele lat później przeczytał ich nazwiska na 
liście katyńskiej… 

Kiedy z pracy odszedł Józef Teodorowicz, Maria 
Piotrowska przez dwa lata sama pracowała w zarszyńskiej 
aptece. Podjęła też naukę w Technikum Farmaceutycznym 
w Warszawie, by zdobyć potrzebne kwalifikacje. Tam jej 
wiedza wywoływała zdziwienie. Potrafiła bezbłędnie po-
dać nazwy leków, składniki i proporcje do ich produkcji. 
Wieloletnia praktyka w aptece dała jej wiedzę i umiejęt-
ności praktyczne, technikum – tylko dokument, by mogła 
dalej pracować. 

A jak wyglądało wnętrze apteki znajdującej się 
w domu Państwa Laskowskich? Wejście do apteki było 
od strony gospody. Potem był niewielki ganek i tzw. eks-
pedycja – lada z małym okienkiem otoczonym półkami, 
na których stały popularne medykamenty sprzedawane 
bez recepty. W pierwszym pokoju, po prawej stronie, były 
materiały opatrunkowe, na wprost szafka z syropami, po 
lewej stronie środki higieny dla kobiet, a z tyłu, za półkami 
była waga i surowce do produkcji leków. Na zapleczu 
stał destylator, bo wodę przynoszono ze studni Pani La-
skowskiej i należało ją przedestylować, by nadawała się 
do produkcji leków. Były tam też butelki ze zdrojowymi 
wodami mineralnymi. W kolejnym pokoju były ogrom-
ne butle z tranem rybnym. W jednym pomieszczeniu 
była też część administracyjna: tam przechowywano 
recepty, dokumenty, receptury i telefon. Często z niego 
korzystano konsultując z lekarzami dawki i skład leku. 
Zresztą okoliczni lekarze: Józef Bałon, Kazimierz Kar-
nat, Kazimierz Ściborowicz, Kazimierz Chrywniak, Jan 
Krogulecki,  Zygmunt Pasek, Józef Kaczor, byli częstymi 
gośćmi w aptece.

W zarszyńskiej aptece były też zioła, narkotyki, 
a nawet trucizny, które używane w minimalnych ilościach 
-  leczyły. Apteka w Zarszynie przez wiele lat była jedyną 
taką placówką w okolicy. Często Maria Piotrowska otwie-
rała ją nawet w święta lub w nocy, by szybko wydać lek 
potrzebującym. W aptece przepracowała 42 lata. 

Zarszyn, lata 70-te. Od lewej na dole: /dzieci/ Jerzy Węgrzy-
nowski,  Anna Laskowska. Od lewej: Maria Chowaniec, 
Maria Laskowska, Maria Węgrzynowska, Kazimiera Woźniak, 
Kazimiera Czaja, Maria Piotrowska, Maria /Danuta/ Urban.   
Powyżej od lewej: Kazimierz Harna /kierownik browaru/, 
Józef Bałon, Andrzej Piotrowski. 
Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Piotrowskiego

Szklane pojemniki na składniki leków. Apteka w Zarszynie.
Ze zbiorów Andrzeja Piotrowskiego



20   G³os Zarszyna

Tymczasem w miejscu apteki powstała hurtownia, 
więc pacjenci korzystali z Punktu Aptecznego mieszczą-
cego się w Ośrodku Zdrowia w Zarszynie.

Potem przyszła kolejna reforma i  znów apteki 
sprywatyzowano. Pierwszą prywatną aptekę w Zarszynie 
prowadził Piotr Ligenza. Znajdowała się ona również 
w domu Państwa Laskowskich. Działała w latach 2002 - 
2017. Od 2016 r. pacjentów obsługuje  apteka OMEGA 
znajdująca się przy ul. Bieszczadzkiej 134, Właścicielami 
apteki są: Magdalena Schmidt, Beata i Jacek Dziuban, 
Tomasz Mazurkiewicz.

Różnie układały się losy właścicieli i pracowników 
zarszyńskiej apteki, jednak mieszkańcy już od okresu 
przedwojennego mogli tu, na miejscu, zaopatrywać się 
w leki. To znacznie przyśpieszało leczenie i dawało 
pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Obecnie do łask 
wracają dawne przepisy z „babcinej szuflady” , więc 
jeśli nasi Czytelnicy sami chcieliby przygotować wyciąg 
i maść z propolisu, to proponujemy skorzystać z poniż-
szego przepisu:

W celu otrzymania 3% wyciągu etanolowego z pro-
polisu, 15 gramów rozdrobnionego surowca zalewa się 
500 ml alkoholu etylowego 70% /w przybliżeniu 350 ml 
spirytusu i 150 ml wody/ i pozostawia w temperaturze 
pokojowej przez 7 – 14 dni, od czasu do czasu mieszając. 
Następnie całość umieszcza się w lodówce na 24 godziny, 
po czym sączy przez bibułę lub watę. 

Aby otrzymać maść propolisową, należy odparować 

do konsystencji półpłynnej ok. 100 ml uzyskanego wcze-
śniej wyciągu, wstawiając go do naczynia z gorącą wodą 
o temperaturze nie przekraczającej 60 stopni Celcjusza. 
Powstały zagęszczony wyciąg miesza się, najlepiej w moź-
dzierzu, z 97 gramów euceryny bezwodnej lub innymi pod-
łożami maściowymi, takimi jak lanolina lub wazelina.

/”Leki z pasieki. Produkty pszczele w profilaktyce 
i leczeniu” Praca Zbiorowa, 2005 r./

Życzymy zdrowia!
Tekst powstał na podstawie wspomnień Andrzeja 

Piotrowskiego i Anny Szałankiewicz. Dziękuję serdecz-
nie. 

L. Z.

Legitymacja Marii Piotrowskiej, która otrzymała odznakę  
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia”                                               
Ze zbiorów Andrzeja Piotrowskiego

Od lewej: Maria /Danuta/ Urban, Maria Piotrowska,  
Józef Teodorowicz, Maria Laskowska.
Zdjęcie ze zbiorów Anny Szałankiewicz

W przepięknej okolicy, w odległości około pół-
tora kilometra na południe od kościoła parafialnego 
w Jaćmierzu, z dala od zabudowań, wśród zieleni drzew, 
wznosi się figura przedstawiająca Chrystusa podążające-
go na Golgotę w Wielki Piątek.  Jak to miejsce znaleźć?                                                                                                                                        
Jadąc od Rynku jaćmierskiego ulicą św. Michała, do ka-
pliczki z figurą Michała Archanioła, należy skręcić w  ulicę 
Ogrody, która na początku ma nawierzchnię  asfaltową, 
potem utwardzoną, na koniec gruntową.  Droga  zaprowadzi  
nas w okolicę lasu zwanego przez miejscowych ,,Księżymi 
krzakami’’, nieopodal którego, przy leśnej ścieżce wznosi się 
kamienna figura  Chrystusa dźwigającego drewniany krzyż. 
Miejsce to, już na pierwszy rzut oka zachwyca, zmusza do 
kontemplacji, bo jest to  nie tylko  przepiękny obiekt sakral-
ny, ale prawdziwe dzieło sztuki, stworzone  przez człowieka 

i przez naturę. Dookoła panuje tajemnicza cisza, którą  prze-
rywa tylko szum leśnych drzew i ptasi śpiew. Bardzo wierny 
opis figury oddaje artykuł zamieszczony w nr 8 Tygodnika 
Niedziela z roku 2008. ,,Postać Chrystusa jest okazała. Wra-
żenie takie potęguje prawa ręka podtrzymująca na ramieniu 
krzyż i lewa wysoko uniesiona ku górze. Ten gest wskazuje 
drogę ku Ojcu, wskazuje także na zbawczą wartość cierpienia 
i trudu. We wnęce cokołu umieszczony był kiedyś obraz Maryi  
z Dzieciątkiem w szacie z biało - niebieskich koralików lub 
kamyków, a pod nim następujący napis: ,,Najświętsza Panna 
Maria z Rzymu obniesiona po katakumbach i po wszystkich 
miejscach, gdzie pierwsi chrześcijanie w męczarniach ginęli 
za wiarę rzymskokatolicką.’’ Wizerunek lśnił z daleka w słoń-
cu, zwracał uwagę barwą kolorów. Przykryty był bardzo 
grubym szkłem. Przetrwał wojnę, mimo, że na zboczu góry, 

Kapliczki i przydrożne krzyże są stałym elementem polskiego krajobrazu.  W  naszej tradycji ich obecność 
ma długą historię. Stawiano je na początku i na końcu wsi, na rozstaju dróg, w lesie, na miedzy i przy polnych 
ścieżkach. Różne też były powody ich pojawiania się.  Wznoszono je z wdzięczności za otrzymane łaski, urato-
wanie życia, odzyskanie zdrowia. Były także wyrazem pokuty i zadośćuczynienia za popełnione czyny, wyrazem 
modlitwy za dusze zmarłych. Kapliczki i przydrożne krzyże, oprócz celu wotywnego i walorów estetycznych, 
są ważną informacją o historii danego terenu i jego mieszkańcach, są dziełami sztuki, są naszym dziedzictwem 
narodowym. 

ŚLadami historii figury Chrystusa 
podąŻająCego Na goLgotę
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tuż za figurą, przez długi czas żołnierze niemieccy ćwiczyli na 
potężnej strzelnicy zbudowanej z drewna z pobliskiego lasu. 
Niemcy nie uszkodzili ani figury, ani obrazu. Jesienią 1944 
roku na stopniu leżał duży kamień i rozbite szkło, a piękny 
obraz zaginął. Zaginęła też religijna książka, która znajdo-
wała się we wnęce cokołu, o której informował istniejący do 
dziś napis: ‘’Przechodniu. Przeczytaj tutaj znajdującą się 
książkę o Bogu i przynieś ją z powrotem do drugiego. R 1937’’ 
.       Miejscowe przekazy ustne mówiły o dwóch  księgach 
liturgicznych, które podobnie jak obraz, miały być otarte 
o katakumby. Druga księga podobno została przekazana  
Kurii Biskupiej w Przemyślu. W tylnej ścianie cokołu, w po-
łowie  wysokości, znajduje się mocno zabezpieczona mała 
krypta. Całość osadzona jest na półmetrowym betonowym 
postumencie  służącym jako schodek lub miejsce do siedze-
nia. Skąd ten obiekt sakralny tu się wziął? Kto go ufundował 
i z jakiego powodu? Okazuje się, że historia tego miejsca jest  
ciekawa, ale zarazem  tragiczna. Fundatorami figury są dwaj 
bracia: Tadeusz Jasiewicz (1860 – 1955) kapłan i Wincenty 
Jasiewicz (1873 – 1955) nauczyciel szkół gimnazjalnych 
i średnich, wywodzący się z wielopokoleniowej, cenionej 
i zasłużonej jaćmierskiej rodziny Jasiewiczów. O intencji 
jaka im przyświecała dowiadujemy 
się z publikacji, autorstwa Stanisława 
Barana i Stefana Ochenduszko, z 2006 
roku, noszącej  tytuł: ,,Na śladach 
przedhistorycznych i historycznych 
dróg – Jaćmierza, Podkarpacia i Kar-
pat’’.  Autorzy przytaczają w niej fakty 
opowiedziane przez młodszego funda-
tora figury – Wincentego - pełniącego 
wówczas funkcję dyrektora liceum 
w Krakowie: ,,stwierdził on, że jego 
pradziad, będący wiceprzewodniczą-
cym cechu w Jaćmierzu, pożyczył dość 
pokaźną kwotę pieniędzy dzierżawcy 
dworu w Grabownicy, który nie chciał 
jej zwrócić. Ten co pewien czas cho-
dził do Grabownicy z prośbą o zwrot 
pożyczonych pieniędzy. Trwało to 
kilka lat. Dłużnik chcąc pozbyć się 
natrętnego wierzyciela, wyprawił swych parobków, którzy 
zabili go na tzw. ścieżkach w Jaćmierzu. Na pamiątkę, dla 
utrwalenia tego wydarzenia, dyrektor Wincenty Jasiewicz 
wraz ze swym bratem, księdzem, wybudowali na miejscu 
zabójstwa, przy ścieżce, pomnik, jeszcze w okresie przed II 
wojną światową, w 1937 roku.’’. Wg ostatniego życzenia 
Wincentego Jasiewicza w krypcie, miało spocząć jego serce. 
Tak się nie stało. Postument       i masywny, wysoki na 3,5 
m cokół pod figurę wykonał  mąż  siostry Tadeusza i Win-
centego – Domiceli - Zygmunt Ochęduszko.  

O miejscu lokalizacji  obiektu zdecydował fakt, że 
rodzina Jasiewiczów była ówczesnym właścicielem działki 
usytuowanej przy ścieżce, Wybór nie mógł być lepszy. 
Charakterystyczne wzniesienie, zapewniało widok na figurę 
z bardzo daleka, a z tego miejsca o każdej porze roku można 
oglądać rozległą  panoramę okolicy obejmującą miejsco-
wości, położone u podnóża Beskidu Niskiego. Wzniesienie 
z figurą od północnego zachodu sąsiaduje z Zamczyskiem, 
czyli wzniesieniem, na którym  stało grodzisko, a potwier-
dzeniem tego są odkryte przez archeologów  w 1985 r.,  
umocnienia drewniano – ziemne. Figura wygląda pięknie na 
tle zieleni i czerwieni rzadko spotykanych w okolicy drzew. 
Otaczają ją bowiem trzy potężne, stare  buki: jeden czerwony 

i dwa zielone, płaczące. Faktycznie, łukowato przewieszone 
konary sprawiają wrażenie płaczących, a smutno zwieszone 
gałęzie wyglądają jakby były przygięte ciężarem żalu. Jak 
wspominają najstarsi mieszkańcy wsi, figura zawsze góro-
wała nad Jaćmierzem. Widoczna z daleka zwracała uwagę 
dzieci idących do szkoły, wyganiających bydło na pastwiska, 
jadących Wielkim Gościńcem. To tu, z tego krzyża, Chrystus 
przez lata wysłuchiwał skarg cierpiących i zmartwionych, 
powierzających losy swoje, bliskich, Ojczyzny, świata. Do 
tego miejsca w  tzw. Dni Krzyżowe odbywały się procesje 
błagalne o dobre plony, zachowanie od klęsk żywiołowych.  
Tu przychodziły szkolne  wycieczki. Jedną z nich wspomina 
p. Jan Kaznowski - mieszkaniec Przemyśla, wywodzący się 
z Jaćmierza ,,…Będąc uczniem III klasy miejscowej szkoły 
podstawowej, nasza pani wychowawczyni, niezapomniana 
Janina Chudko, na jednej z lekcji polskiego czytała nam 
i omawiała z nami wiersz Adama Mickiewicza pt.: ,, Powrót 
taty’’, a w następnym dniu zabrała całą klasę na wycieczkę 
polną drogą do tej figury. Tu zwróciła naszą uwagę na ten 
piękny pomnik Chrystusa i na koniec zacytowała kilka 
zwrotek przerabianego dzień wcześniej wiersza,  z którego 
początkowa brzmi tak: ,,Pójdźcie o dziatki, pójdźcie wszyst-

kie razem, za miasto pod słup na wzgó-
rek, tam przed cudownym klęknijcie 
obrazem zmówcie pobożnie paciórek.’’ 
Do dzisiaj, gdy kiedykolwiek znajdę się 
w pobliżu tego pomnika natychmiast 
brzmi mi w uszach ta zwrotka naszego 
wieszcza tak pięknie recytowana tu 
przez moją nauczycielkę”.

 Figura  Chrystusa podążającego 
na Golgotę w Wielki Piątek, od 85 lat  
błogosławi mieszkańcom Jaćmierza i  
jest niemym świadkiem toczącej się  
historii. Niestety ząb czasu powoli, ale 
konsekwentnie zaczął ją uszkadzać. 
Z wielkim niepokojem na tracącą 
atrakcyjność  figurę, sypiący się krzyż, 
spoglądał Wojciech Smolik, obecny 
właściciel działki, którego rodzice  
w wyniku komasacji gruntów  w 1972 

roku, nabyli ją wraz z figurą na której ona stoi. Myśląc, że 
stanem figury jako zabytkiem, powinien zainteresować gmin-
ne władze, u nich szukał pomocy, ale bezskutecznie. Sam, 
jako emeryt ze skromnym świadczeniem, nie był w stanie 
podjąć się odrestaurowania figury. Stać go było tylko na 
wymianę drewnianego krzyża. Zlecił więc wykonanie krzyża 
stolarzowi p. Bolesławowi Niemcowi  z Bażanówki. Niestety 
wygląd figury nadal spędzał sen z powiek p. W. Smolika.  
I tu z radą  przyszedł mu  p. Mieczysław  Folczyk z Posady 
Jaćmierskiej, który w niedalekiej przeszłości społecznie 
zajmował się remontem kapliczki na Chmurówkach. Po 
obejrzeniu obiektu p. M. Folczyk  stwierdził, że nie można 
nowego krzyża zawiesić na tak zniszczonej figurze, a trzeba 
zrobić wszystko by ją odrestaurować. Osobiście wybrał się 
do p. Wójt Gminy Zarszyn, w celu zwrócenia  jej uwagi na 
niszczejący na terenie gminy Zarszyn zabytek, z prośbą o in-
terwencję, radę.  Niestety p. Wójt wyjaśniła, że ani gmina, 
ani Konserwator Zabytków nie mogą dołożyć się do remontu 
figury, ponieważ  obiekt nie widnieje w gminnej ewidencji 
zabytków, gdyż  stoi  na prywatnej działce.  W takiej sytuacji 
p. M. Folczyk po uzyskaniu pozwolenia od właściciela dział-
ki na wejście na jej teren, postanowił  bez względu na koszt, 
wziąć na siebie sprawę odnowienia tego świętego miejsca, 

Rok 1938. Fundatorzy figury z rodziną.
Fot..ze zbiorów Jana Kaznowskiego
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które dobrze pamiętał z czasów jego świetności. Najtrud-
niejszą w przedsięwzięciu sprawą okazało się znalezienie 
osoby, która odrestaurowałaby figurę. Nie mógł to być nikt 
przypadkowy. Tu z pomocą przyszedł p. Piotr Farbaniec, 
który wskazał osobę z pozytywnymi referencjami i opinią 
– Panią Teresę Cypcar, doświadczoną wykonawczynię 
prac konserwatorskich  m. in. w kościele, w Klimkówce. 
Po oględzinach miejsca, p. konserwator, zdecydowała się 
podjąć wyzwanie, stawiając jednocześnie warunki dotyczące 
zagwarantowania jej bezpieczeństwa poprzez postawienie 
rusztowania, zapewnienie agregatu prądotwórczego na czas 
jej pracy oraz i przede wszystkim całkowitego odsłonięcia 
figury poprzez przycięcie zasłaniających ją  gałęzi drzew. 
Nie udałoby się odrestaurować figury gdyby nie wyrozu-
miałość i życzliwość sąsiadki działki z figurą  p. Haliny 
Radwańskiej, która zezwoliła na wycinkę krzewów i drzew 
owocowych na swojej posesji. Prac związanych z wycinką 
podjęli się mający uprawnienia i własny sprzęt panowie  
Jurek i Rafał Gerlach z Posady Jaćmierskiej. Przez ok. 
3 dni mozolili się nad odsłonięciem  figury z gałęzi drzew. 
Dodatkowe zabezpieczenie gwarantował swym sprzętem 
p. Janusz Górecki, sołtys z Przedmieścia Jaćmierskiego. 
Odnowienia postumentu i cokołu, odczyszczenia mosiężnej 
tablicy  z napisem podjął się p. Wiesław Łukaszewski z Jać-
mierza,  a pracami porządkowymi zajął się p. Bogdan Antoń 
z Posady Jaćmierskiej. Praca nad odrestaurowaniem figury 
zaczęła się 3 września, a musiała się skończyć przed 14 wrze-
śnia, gdyż w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zgodnie 
z planami ks. Proboszcza Parafii Ryszarda Płatka, do tego 
miejsca  miała przybyć  procesja odprawiająca Drogę Krzy-
żową. Przez 3 dni z przerwami /bo przeszkadzała deszczowa 
pogoda/ p. konserwator (z pomocą męża), z benedyktyńską 
cierpliwością centymetr po centymetrze dłutkiem, wiertarką,  
oczyszczała figurę  ze starej farby, łatała ubytki, zabezpie-
czała, malowała, a wszystko w rytmie odgłosów ciągnika 
z racji konieczności dopływu prądu z agregatu. Na koniec, 
w miejscu pierwotnego, zniszczonego obrazu, założono 
komputerowo wykonany, zakupiony przez p. M. Folczyka 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na ramię Pana 
Jezusa założono  drewniany, dębowy, krzyż, który wykonali 
/wykorzystując własny materiał/ dwaj stolarze: p. Bolesław 
Niemiec i p. Zygmunt Marszałek z Bażanówki. 

I przyszła niedziela 11.09.22, w którą parafia Jaćmierz 
rozpoczęła inicjatywę modlitewną zwaną Jerychem Różań-
cowym. Przez cztery kolejne dni nieustająco, całodobowo, 
trwało czuwanie na modlitwie przed Najświętszym Sakra-
mentem, za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny. 14 września, na koniec nabożeństwa, 
po mszy św., mieszkańcy Jaćmierza, Posady Jaćmierskiej, 
Przedmieścia Jaćmierskiego oraz Bażanówki wzięli udział 
w Drodze Krzyżowej, której ostatnia stacja odprawiona zo-
stała przy odnowionej figurze. Księdzu  Proboszczowi parafii 
Jaćmierz, można tylko pogratulować pełnych energii, zapału, 
roztropności, ofiarności, poświęcenia PARAFIAN, którzy 
nie licząc swego czasu, nie szczędząc grosza, godząc się na 
zmiany w krajobrazie swej działki podjęli  trudne, ale jakże 
arcyważne zadanie. Dzięki ich dobrej woli figura Pana Jezusa 
już nie stoi zapomniana, zniszczona, ale odzyskała swe pięk-
no.  Większość prac remontowych wykonana została za dar-
mo, na chwałę Bogu. Aktualną dokumentację fotograficzną 
sporządził Kacper Górecki z Przedmieścia Jaćmierskiego. 
Na koniec, nie sposób nie zauważyć tu osoby p. M. Folczyka, 
który nie tylko podjął się roli inicjatora, sponsora, organi-
zatora remontu, ale zadał sobie trud  odszukania informacji 

o historii figury. Dotarł 
do osób, które zechcia-
ły podzielić się z nami 
informacjami na temat 
jej dziejów i udostępniły  
stosowne publikacje i fo-
tografie. Tu szczególne 
ukłony trzeba skierować 
do p. Józefy Wolań-
skiej, z Jaćmierza, p. 
Jana Kaznowskiego 
z Przemyśla, pań Anny 
Cech i Zofii Rokity 
z Jaćmierza – spokrew-
nionych z fundatorami.                                                                                                                                     
              

P.S.  P. Mieczy-
sław  Folczyk, na ła-
mach ,,Głosu Zarszy-
na”, serdecznie dzięku-
je wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do uratowania od zniszczenia i zapomnienia,  miejsca 
godnego ludzkiej czci i chwały, jaką jest Figura  Chrystu-
sa podążającego na Golgotę, na wzniesieniu sąsiadującym 
z Zamczyskiem. 
 
 
Tadeusz Jasiewicz- urodził się   w Jaćmierzu w 1860 r. 
Po ukończeniu miejscowej szkoły wstąpił do Seminarium 
Diecezjalnego przy katedrze rzymskokatolickiej w Prze-
myślu. W 1897r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 
w parafiach: w Milczycach, w Sądowej Wiszni  i  Barze  
(obecnie Ukraina), w Stobiernej i Łące oraz w Mużyło-
wicach  (Ukraina).W latach 1907-1937 sprawował urząd 
proboszcza w parafii św. Trójcy w Bruchnalu ( Ukraina). 
Był proboszczem w majątku hrabiego Szeptyckiego na 
Podolu. Wszystkie wymienione parafie położone były na 
tzw. Polskich Kresach Wschodnich i należały do Diecezji 
Przemyskiej. W 1938 rozpoczął pracę jako kapelan Sióstr 
Wizytek w Jaśle. Zmarł 29.01.1955r. i został pochowany na 
cmentarzu w Jaśle.

Wincenty Jasiewicz – urodził się w Jaćmierzu w 1873r. 
Po ukończeniu miejscowej szkoły wyjechał na studia 
uniwersyteckie. Uzyskawszy dyplom nauczyciela szkół 
gimnazjalnych. pracował w kilku gimnazjach, ale najdłużej 
w szkołach średnich w Krakowie.  Tam też założył rodzinę.  
Od 1.12.1928- 31.08. 1929, był zastępcą Dyrektora  Pry-
watnego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Sanoku  
(dziś  II LO). Zmarł 7.02.1955r. Pochowano go na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.                       
Wykorzystana literatura:                                                                               

Stanisław Baran, Stefan Ochenduszko.2006. Na śladach 1. 
przedhistorycznych i historycznych dróg – Jaćmierza, 
Podkarpacia i Karpat. Wyd. GRAPS. Rzeszów. 
Jan Kaznowski. ŚLADAMI HISTORII PRZYDROŻ-2. 
NYCH KAPLICZEK W PARAFII JAĆMIERZ. 
Józefa Wolańska. Materiały dla Uniwersytetu Ludo-3. 
wego we Wzdowie. 
Tygodnik Niedziela nr 8/2008. 4. 

Opracowała R. K.-Z.              

14.09.2022 r. Figura po renowacji      
Fot. Kacper Górecki

Notka biograficzna o fundatorach. 
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Historyczna nekropolia
Taki tytuł zdecydowanie należy się 
zarszyńskiemu cmentarzowi. Po-
święcono już temu miejscu wiele ar-
tykułów w prasie i wydawnictwach 
lokalnych, ale chyba nigdy nie za 
wiele.  Poświęcono również wiele 
pracy i wysiłku społecznego zwią-
zanego z jego utrzymaniem, ratowa-
niem nagrobków i ogólną dbałością 
o to ważne miejsce. Jest to bowiem 
cmentarz stary, historyczny, nieod-
łącznie związany z obrazem naszej 
przeszłości. Nie wiem, czy wiadomo 
dokładnie kiedy został  założony. 
Na pewno miało to miejsce w latach 
1781 – 1784, kiedy to władze au-
striackie nakazały zakładanie cmen-
tarzy poza obrębem miast i miaste-
czek i zaprzestanie funkcjonowania  
cmentarzy przykościelnych. Głów-
nie chodziło o względy sanitarne 
i niebezpieczeństwo wybuchu epi-
demii – groby bowiem były bardzo 
płytkie. Dla przypomnienia: w 1781 
– rozesłano informację o konieczno-
ści zmiany zwyczajów grzebalnych, 
w 1783 ukazał się dekret cesarza 
Józefa II, w 1784 – rozporządzenie 
o karach za niedostosowanie się do 
nowego prawa. Odpowiedzialne za 
wprowadzenie zmian były władze 
miasteczka i wszystko zależało od 
tego jak szybko Magistrat zarszyński 
uporał się z problemem.  Takie miej-
sce znalazło się w polu, na wschód 
od Rynku poza zabudowaniami. I to 
jest ten cmentarz, zarszyński, wieko-
wy, jakby nie liczyć, ma 240 lat!

Pierwotnie był on o wiele mniejszy 
niż obecnie. Pochówków było dużo, 
choroby i epidemie dziesiątkowa-
ły mieszkańców, masowo umierały 
dzieci.  Groby były nieduże, ziemne, 
nieoznakowane. Celem zwiększenia 
możliwości grzebalnych cmentarz 
nadwieziono nową ziemią oraz za-
gospodarowano szeroki pas od stro-
ny wschodniej, gdzie odbywały się 
pochówki w XIX i na początku  XX 
wieku. Od końca lat 1940-tych do-

łożono  rozległy pas od strony połu-
dniowej w stronę rzeki.

Potrzeby były coraz większe – para-
fia była duża i liczna i obejmowała 
majątek jednego właściciela, mia-
steczko Zarszyn, Posada – siedziba 
majątku i Długie – najliczniejsze, 
kmiece, pańszczyźniane niosące 
na swych barkach cały znój pracy 
i obowiązków względem Pana oraz 
Parafii. Jednocześnie było bardzo 
ofiarne zarówno jeśli chodzi o wkład 
w budowę kościoła jak i rozwój 
cmentarza. Długie ma swój własny 
kościół i cmentarz dopiero od 40 lat, 
a wcześniej przez 600 lat mieliśmy 
historię wspólną.  Ma to w związ-
ku z tym i  niebagatelny wpływ na 
teraźniejszość, czyli naszą wiedzę, 
świadomość i pamięć.

Centralna i wyeksponowana część 
cmentarza poświęcona jest właści-
cielom naszych trzech miejscowości  
- Ostaszewskim i Wiktorom. Wyso-
ka, neogotycka kaplica jest charak-
terystycznym elementem zarszyń-
skiego  cmentarza, podobnej nigdzie 
w okolicy nie ma.

Poświęcona jest rodzinie Ostaszew-
skich, którzy byli właścicielami 
w latach 1810-1845.

zarszyńskie zaduszki

Styl architektoniczny  bardzo po-
dobny do kościoła, więc być może 
budowana była równolegle przez ro-
dzinę Wiktorów – następnych wła-
ścicieli. Ich groby znajdują się tuż 
obok kaplicy, w tym bardzo piękny 
grobowiec Jana Wiktora, właści-
ciela Zarszyna w latach 1845-1877. 
W pełni na ten  grobowiec i na pa-
mięć zasłużył, był bowiem głównym 
fundatorem obecnego kościoła, któ-
rego 150-lecie istnienia obchodzono 
uroczyście w tym roku. Do tych za-
sług trzeba włączyć również zadba-
nie o cmentarz i jego uświetnienie.

Na zarszyńskim cmentarzu jest wie-
le innych cennych nagrobków i na 
pewno należących do osób których 
było na nie stać – tu mam na myśli 
zarszyńskich mieszczan, księży i in-
nych znaczących w dawnym środo-
wisku osób.  

Są to kamienne krzyże z piaskowca 
posadowione na kilku kamiennych 
elementach – umieszczona inskryp-
cja, jeśli jest widoczna, wskazuje 
mniej więcej z jakiego okresu po-
mnik pochodzi.

Inne nagrobki pionowe mają impo-
nujące kamienne figury Najświęt-
szego Serca Jezusowego lub Matki 
Boskiej. Dodają cmentarzowi wiele 
powagi i świętości.  Być może po-
chodzą z tego samego okresu kiedy 
to do kościoła po stronie Ewangelii 
taką figurę wykonał znany rzeźbiarz 
z Sanoka Stanisław Piątkiewicz (rok 
1920).

Jest  duża figura Chrystusa dźwiga-
jącego krzyż – na grobie Franciszka 
Łożańskiego.

Na cmentarzu w Odrzechowej jest 
podobna na grobie Władysława Mo-
rawskiego, wspaniała i zadbana,  dłu-
ta Stanisława Piątkiewicza( z roku 
1923). Czy coś dokładniej wiadomo 
o wykonawcy naszych cmentarnych 
figur? Być może też jest to w kilku 
przypadkach  Piątkiewicz? W takim 
razie mamy tam stuletnie zabytki. 

Minęły wczesne listopadowe dni związane ze świętem i pamięcią o zmarłych. Wyjątkowo ładna pogoda w tym 
okresie pozwoliła nam na liczniejsze i dłuższe pobyty na cmentarzu, a w związku z tym i na staranne  przygo-
towanie grobów, spotkania rodzinne, modlitwy. Nieodłącznie również towarzyszy nam w tych dniach refleksja, 
którą pragnę się podzielić

Figura Najświętszego Serca Jezusowego
na grobie Antoniny Dec
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Koniecznie trzeba je poszanować, 
odpowiednio wcześnie i prawidłowo 
odrestaurować.  

Jest jeszcze na cmentarzu trochę 
krzyży żelaznych, ale z roku na rok 
coraz mniej - są usuwane. Przypomi-
nają o tych uboższych, którzy być 
może po raz pierwszy mieli okazję 
w jakiś sposób upamiętnić groby 
swoich bliskich. Kiedyś krzyże, 
dzieło miejscowych kowali, do-
minowały na cmentarzu.  Nam,  
starszym przypominają one dawne 
groby udekorowane pachnącymi 
gałązkami jedliny, małe krzyże 
uformowane z owoców śniegulicz-
ki,  zwykłe świeczki umieszczo-
ne w ziemi, które z trudem paliły 
się na wietrze. Przypominają nam 
specyficzną atmosferę na Wszyst-
kich Świętych -  ściszone rozmo-
wy, spokój i powagę. Było w tym 
coś bardzo podniosłego. Tego 
uczyliśmy się od swoich rodziców 
i dziadków.

Dlatego ta część cmentarza jest 
naszą historią na przestrzeni od 
kilkudziesięciu do 100 i 150 lat. 
Leżą tam dawni mieszkańcy, któ-
rzy zostawili na tej ziemi swój ślad 
– dbali o kościół, dbali o cmentarz 
i pamięć o zmarłych. Pozwólmy im 
spokojnie tam leżeć. Pozwólmy tym 
krzyżom wiernie na grobach stać. To 
jest nasz bagaż pamięci historycznej, 
religijnej, kulturowej, nasze bezcen-
ne dziedzictwo.

Cmentarne problemy
Teraz nas stać na bardzo drogie, 
luksusowe katakumby, na lśniące, 
eleganckie granity – jesteśmy boga-
ci. W najnowszej części cmentarza, 
wszystko jest wybrukowane, jak 
w salonie.  Zapominamy jednak, że 
są one umieszczone na już istnieją-
cych grobach.

Ze strachem myślę, że kiedyś doj-
dą do mojej prababki Julii Burczyk, 
której grób został zniwelowany i ktoś 
będzie ją niepokoił jak trafi na jej 
kości. Czy nie wystarczy, że zmarła 
na atak serca w czasie wojny,  gdy 
zobaczyła płonącą stodołę na swoim 
podwórku? „Rest in peace”  Spo-
czywaj w pokoju - niestety nie ma 
tu zastosowania. Ciągle jest dalsza 
pokusa likwidowania starych gro-

bów. W sektorze C i F, gdzie rzędy 
są nieregularne,  robi się wielki cha-
os – nie ma jak dojść do niektórych 
grobów. Usuwa się też stare zabyt-
kowe nagrobki, żeby zrobić miejsce 
na nowy pochówek. Powstało swego 
czasu lapidarium – ładne, pięknie 

odrestaurowane, znamy się już do-
brze z ich bohaterami, zatrzymujemy 
się przechodząc obok nich. Stanowią 
one jednak ni mniej ni więcej tylko 
eksponaty muzealne i tak jak mówi 
Szymon Modrzejewski lapidaria są 
zaprzeczeniem idei nagrobka, który 
powinien stać na grobie. Szymon, 
który całe życie zajmuje się reno-
wacją nagrobków na cmentarzach 
z konieczności porzuconych – łem-
kowskich, żydowskich, niemieckich, 
powiedział ostatnio, iż największym 
niebezpieczeństwem zagrożone są  
stare nagrobki na cmentarzach czyn-
nych, a nie opuszczonych. I to jest 
prawda. A wydawałoby się, że ziemi 
ci u nas dostatek.

Dużym i nowoczesnym osiągnięciem 
jest  wspaniale opracowany plan 
cmentarza dostępny w internecie, 
a celem projektu była identyfikacja 
grobów. Dlaczego tak dużo grobów 
ma adnotację – brak danych? Może 
starsi ludzie nie wiedzą jak sobie 
z tym poradzić, nie umieją znaleźć 
właściwego adresu, napisać maila 
i potrzebna jest pomoc. Czy wiedzą 
o tym ludzie z Długiego, którzy mają 

tutaj wiele grobów? Może obawiają 
się opłat, czy na pewno wiadomo, 
jakie są ich zasady.  Wszystko to jest 
do naprawienia, tylko potrzebna jest 
pomoc, dobra organizacja, wzajem-
na życzliwość i zrozumienie.

Chyba nie będzie w tym przesady 
jeśli posłużę się przykładem zna-
nego i ważnego cmentarza, jakim 
są Stare Powązki w Warszawie.  
Leżą tam najbardziej zasłużo-
ne postacie dla polskiej kultury. 
Cmentarz jest pod pieczą Kurii 
Metropolitarnej, którą reprezentu-
je Zarząd, ale duży udział w ochro-
nie cmentarza mają władze miasta 
zapewniając opiekę i dotacje oraz 
jeszcze jedna wspaniała organiza-
cja założona z inicjatywy  Jerzego 
Waldorfa blisko 50 lat temu opar-
ta na społecznej działalności jej 
członków  Wynikiem tej współ-
pracy jest odrestaurowanie dużej 
liczby zabytkowych  nagrobków, 
cały cmentarz ( 43 hektary) jest 
zabytkiem objętym przez kon-
serwatora. Powstał w podobnym 
czasie jak zarszyński w 1790 roku 
i jest obecnie w centrum dużego 
miasta, ale jest tam cisza i spo-

kój, pięknie śpiewają ptaszki, gdyż 
jest na nim ogromnie dużo starych 
drzew. Nowe cmentarze komunalne 
Północny i Południowy powstały na 
obrzeżach miasta.  

Tamten cmentarz ma takie znaczenie 
dla kultury polskiej jak nasz cmen-
tarz zarszyński dla naszej lokalnej 
historii i dla nas samych. Żeby pra-
widłowo funkcjonował potrzebna 
jest współpraca różnych podmio-
tów, potrzebna jest praca społeczna, 
wolontariacka. Dobre początki już 
są – ochotnicza  praca strażaków 
z OSP  zajmujących się zbiórką i od-
nawianiem nagrobków już od dawna 
ma miejsce. Jest jeszcze inna dobra 
nowina – na cmentarzu zarszyńskim 
są Panie opiekujące się niektórymi 
ziemnymi grobami. Są tam nawet 
takie przykłady znamienne, że pielę-
gniarka zajmuje się  ziemnym gro-
bem znanego przedwojennego dok-
tora. Są inne Panie sadzące bratki na 
swoich grobach i nie tylko. Można 
się samemu zainteresować pozba-
wionymi opieki grobami w sąsiedz-
twie naszych grobów. Takie życzli-

Krzyż na grobie Antoniego Komańskiego
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we relacje mogłyby znacznie popra-
wić stan grobów zaniedbanych. Idąc 
w ślad za dobrym przykładem,  tuż 
przed 1 listopada zauważyłam grób 
z wysokimi suchymi roślinami.  Gdy 
zaczęłam je wycinać, okazało się że 
rosną tam malwy i dziewanny. Trud-
no o wspanialszą naturalną dekora-
cję na naszym cmentarzu. Gdzie jest 
ta Pani, która je sadziła? Dlaczego 
w tym roku nie przyszła?…

Jest wielkim paradoksem, że na te-
renach wiejskich cmentarze są bez-
drzewne, wbrew dawnej tradycji. 
Drzew nie ma, bo śmiecą, ale za 
to są ogromne ilości plastikowych 
kwiatów, które w efekcie stanowią 
poważny problem „śmieciowy”. Na 
Wszystkich Świętych stanęliśmy 
oko w oko z ogromną górą zeszło-
rocznych  plastikowych bukietów. 
I to był bardzo przygnębiający ob-
raz.

Tak czy inaczej, duża  ilość zniczy 
i plastikowych kwiatów nie świad-
czy jeszcze o naszej pamięci. Ta, 
trzeba przyznać, jest o wiele bardziej 
wymagająca.

Bliskie spotkania
Tak nazwałam moje zainteresowa-
nie niektórymi grobami w tym roku, 
a dokładnie  sylwetkami  zmarłych 
pochowanych tam  ponad 100 lat 
temu.   

Pierwszy z nich to Jan Józefowicz 
nauczyciel z Długiego. Poszłam na 
jego grób zapalić znicz w imieniu 
jego uczennicy, mojej babki Józefy 
Burczyk. W moim domu rodzinnym 
zawsze żywa była pamięć o tym na-
uczycielu – zarówno babka jak i dzia-
dek Andrzej Bieleń byli mu ogrom-
nie wdzięczni za to, że nauczył ich 
czytać i pisać.  Dziadek całe życie 
był stałym czytelnikiem prasy rol-
niczej, babka czytała dużo książek 
i pisała listy do krewnych w kraju 
i w Ameryce. A starszą siostrę babki 
Magdalenę Pan Józefowicz polecił 
kształcić dalej, dzięki czemu sama 
została nauczycielką, nota bene, 
chłopska córka. Uczyła we wsiach 
powiatu sanockiego jeszcze przed 
I wojną. Prawdopodobnie nie była 
jedynym chłopskim dzieckiem skie-
rowanym przez tego nauczyciela do 
dalszej nauki. Znaczący to postęp na 

wsi.  Jan Józefowicz ( 1843 – 1897) 
pochodził z Klimkówki, ożenił się 
w 1871 roku na Posadzie z Marcjan-
ną Bieleń. Mniej więcej w tym czasie 
powstała pierwsza szkoła w Długiem 
– gdzie został nauczycielem.  Dzieci, 
które uczył były pierwszym pokole-
niem umiejącym czytać i pisać, ich 
rodzice podpisywali się krzyżykiem. 
Tym samym przyczynił się do likwi-
dacji analfabetyzmu. W roku 1900 
w Długiem było już 747 osób umie-
jących czytać i pisać, a 552 jeszcze 
nie, bo nie wszystkie dzieci chodziły 
do szkoły. Poza tym szkoła była jed-
noklasowa, a program robiło się w 2 
lub 3 zimy.

Pan Józefowicz dał się poznać jesz-
cze z innej strony – działał aktywnie 
w komitecie budowy kościoła w Za-
rszynie - chwała mu za to! Niewy-
kluczone, że po nabyciu doświad-
czenia sam był inicjatorem budowy 
nowej szkoły w Długiem – większej, 
murowanej – powstała ona w roku 
1891.

Chodzili do niej nasi rodzice, a po-
tem też i my sami. Pan Józefowicz 
zmarł przedwcześnie w wieku 54 lat 
w roku 1897, za to czego dokonał 
w dziedzinie oświaty dzieci wiej-
skich  należy mu się wdzięczna pa-
mięć.

W sąsiedztwie tego grobu spotkałam 
Panią, która  trudziła się, żeby upo-
rządkować okazały grób otoczony 
żeliwnym płotkiem, w środku krzyż 
kamienny o masywnej podstawie, 
a dookoła ziemia gdzie uprawia się 
kwiatki, które całe lato kwitną i zdo-
bią to miejsce. Pani powiada: „Bab-
cia nam zawsze mówiła, żeby tym 
grobem się opiekować, bo to był jej 
wujek.” Znamienne słowa. Oto jaka 
może być rola babci w wychowaniu i  
przekazaniu obowiązków młodszym 
pokoleniom. Tym wujkiem okazał 
się być ksiądz Mikołaj Burczyk. 
Postanowiłam księdzu chociaż czę-
ściowo znaleźć rodzinę. Od dawna 
interesuję się historią rodu Burczy-
ków, a na tym cmentarzu mam grób 
pradziadka nomen omen Mikołaja 
Burczyka ( 1856-1936). Był czas, że 
w Zarszynie i na Posadzie było dużo 
rodzin o tym dobrze nam znanym 
nazwisku.

Księdzu Mikołajowi w Metryce 
Józefińskiej znalazłam pradziadka 
Tomasza, zapewne był mieszczani-
nem, ale posiadał kilka niedużych 
kawałków pola. Potem był dziadek 
Jan, a następnie jego syn Sebastian 
- wraz z żoną Katarzyną  byli rodzi-
cami Mikołaja. Z tablic na grobie 
widać wyraźnie, że ksiądz Mikołaj, 
który zmarł w 1908 roku leży ze 
swoimi zmarłymi wcześniej rodzi-
cami.   W rodzeństwie były już tylko 
siostry – w tym Krystyna wyszła za 
Jana Trelewicza, a Maria za Józefa 
Wysockiego. Wśród ich potomków 
znajdą się krewni księdza Mikołaja 
i na pewno będą dumni z tego pokre-
wieństwa.  
Powstały niespodziewanie dwa bio-
gramy zmarłych – niepełne, wyma-
gające dokończenia, szczególnie 
księdza Mikołaja –jak chociażby  hi-
storia jego kapłańskiej służby.

Trzeba zebrać  biogramy już istnie-
jące, dołożyć nowe i jest to dobry 
początek do napisania przewodnika 
po zarszyńskim cmentarzu. Pamięć 
jest wymagająca, ale przy wielu lu-
dziach dobrej woli – możliwa do 
spełnienia.

Refleksje - i co dalej?…
Kończę ten w gruncie rzeczy smutny 
artykuł, pełen wewnętrznej rozterki. 
Mam nadzieję, że nie tylko mojej. 
Cmentarz zarszyński zdecydowanie 
jawi się jako  otwarta księga historii 
parafii, gminy, historii ludzi, którzy 
tu kiedyś przed nami żyli, tworzyli 
społeczność, pełnili funkcje, dbali 
o dobre relacje, tworzyli obraz cza-
sów.
Listopadowe dni stają się coraz zim-
niejsze, ciemniejsze i wręcz ponure, 
a ja jednak chcę zakończyć moje 
myśli wiarą w dobrą wolę i mądrość 
młodszych pokoleń i ich potrzebę 
pamięci i szacunku do zmarłych 
przodków. Żeby wspólna troska 
o wspólne dziedzictwo stała się do-
brą tradycją. Niech i tu  na zarszyń-
skim cmentarzu spełni się łacińska 
sentencja „Non omnis moriar” Nie 
wszystek umrę…

Tego życzę zarszyńskim parafia-
nom.

  Maria Grabowska
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Zapis mojego życia.

Pochwalony Jezus Chrystus. 
Urodziłem się w Zarszynie dnia 10 września 1856 r. z ojca 
Adama Dracza i matki Konstancji z domu Kruczkiewicz. 
Ojciec mój, mnie i braci, wychowywał w poszanowaniu 
dla ziemi. Lubiłem, gdy w dzień pański, po sumie siada-
liśmy przed chałupą. Ojciec opowiadał o doli naszych 
przodków, którzy pochodzili z południa Europy. Często 
jednak powtarzał Jam jest Polak. My Polacy powinniśmy 
mieć honor, być wierni Bogu i żyć godnie. Dopiero gdy 
byłem trochę starszy, około roku 1863, zrozumiałem, że 
choć żyjemy na naszej ziemi to tak naprawdę nie mamy 
ojczyzny, a życie chłopa nie jest łatwe. W tym roku wy-
buchło powstanie, w którym brał udział nasz krewniak 
Teofil Dracz. Nie pamiętam, jaki był stosunek ojca do 
powstania, które wybuchło w styczniu 1863 r. Pamiętam 
jednak, że powtarzał: Żeby w Galicji nie było jak onegdaj 
w 1846 r. Teraz, gdy przypominam sobie jak to prawił, 
to myślę, że był zawiedziony postawą Jacoba Szeli. Być 
może za mordy, których ten dokonał pod namową Austria-
ków i ojciec bał się, że zaborcy znów, podczas powstania 
styczniowego, nas Polaków użyją do załatwienia swoich 
spraw. Wiem jednak, że podziwiał krewniaka Teofila za 
to, że poszedł do powstania. 
Ukończyłem szkołę trywialną w Zarszynie. Nauczycie-
lem był natenczas Karol Wojnarowski. W domu zawsze 
czytało się „Pszczółkę”, a potem ja sam zamawiałem 
czasopisma: „Wieniec i Pszczółka” i „Przyjaciel Ludu”. 
Po przeczytaniu, rozprowadzałem te gazety wśród wło-
ścian z Długiego, Bażanówki i Posady Jaćmierskiej, bo 
uważałem, że słusznie nawoływano w nich do pracy dla 
polepszenia życia chłopów. To z tego czytania dowiedzia-
łem się jak ważne jest, aby chłop był światły. Podobały 
mi się te poglądy. Wierzyłem wszak, że my pracujący na 
ziemi, z pomocą Bożą możemy polepszyć swoje życie.
Kiedy w 1875 r. w „Pszczółce” zaczął pisać ks. Stanisław 
Stojałowski, jeszcze bardziej zacząłem zgadzać się z gło-
szonymi w czasopiśmie tezami. Z drugimi chłopami, po 
robotach w polu, często siadywali my u mnie w chałupie. 
Czytali my gazety i prowadzili dysputy na wiejskie tema-
ty. Miałem już onegdaj rodzinę, bo w 1880 r. poślubiłem 
przystojną niewiastę Franciszkę Pietrzkiewicz, do której 
od dawna miałem afekt. Franciszka towarzyszyła naszym 
dysputom i gościła moich kompanów.
W lipcu 1894 r. miał w kościele w Zarszynie przykry 
dla mnie przypadek. Ksiądz Wojciech Janusz, wrogo 
nastawiony do ks. Stanisława Stojałowskiego, podczas 
świętej mszy zaczął nas chłopów wyzywać od drabów. Już 
dawniej, gdy nie podobało mi się, że ksiądz z ambony po-
litykuje, to wychodziłem z kościoła, wsiadałem w bryczkę 
i jechałem na drugą mszę do Sanoka. Jednak 8 lipca 1894 r. 
nie zdzierżyłem gdy ksiądz zaczął nas wyzywać za to, 

że czytamy „Pszczółkę” ks. Stojałowskiego. Z chóru 
zacząłem krzyczeć „Hola, hola... tu żadnych drabów we 
wsi nie ma”. Po mszy część ludu była wzburzona, a inni 
mówili „dobrześ mu powiedział”.
Że dobrze... to wiem. Ale czy to się Bogu podobało, że 
w kościele?
Do tego doszło też dlatego, że poprzednio moją Franię 
ksiądz podczas spowiedzi świętej zaczął wypytywać o te 
czasopisma, co je w chałupie czytamy. Jak się dowiedział, 
że ona też te gazety czyta, to zaczął gadać, że to sromota 
i że rozgrzeszenia nie da. Moja kobieta jednak nie w cie-
mię bita, zesrożyła się, wstała od świętego konfesjonału 
i rzekła „nie dacie wy, to inny dobrodziej rozgrzeszenie 
da”. I zaczęła zaiste wychodzić z Domu Bożego, gdy 
nagle poczuła, że ją ktoś za surdut ciągnie. Ba... to ksiądz 
ją zatrzymał, kazał klękać i spowiedź dokończył. 
To wszystko nie podobało mi się i jak jeszcze ks. Wojciech 
Janusz zaczął krzyczeć w kościele na chłopów, nie zdzier-
żyłem. Wszak takie słowa nie pasują do dobrodzieja, one 
podają z ust tylko upadłego grona ludzi. Dla mnie, postę-
pek księdza, to była zniesława ambony. Dlatego napisałem 
pismo do konsystorza przemyskiego. Pismo podpisane 
przez kilkudziesięciu obywateli zarszyńskich wysłałem. 
Prokuratura sanocka, po doniesieniu miejscowego poste-
runku żandarmerii, wdrożyła dochodzenie karne przeciw 
mnie. Przedłożono mi akt oskarżenia. Sprzeciwiłem się, 
a wyższy sąd krajowy we Lwowie, z braku istoty czynu, 
zniósł akt oskarżenia i zupełnie mnie od winy uwolnił. 
Całość akt dochodzenia przekazano konsystorzowi prze-
myskiemu do śledztwa przeciwko ks. Wojciechowi Janu-
szowi, wikaremu zarszyńskiemu. Całość sprawy opisano 
26 października 1894 r. w Kurierze Lwowskim. Redaktor 
podał: „Czas, najwyższy pogodzić się z faktycznym stanem 
rzeczy, że era inkwizycji minęła bezpowrotnie i zaprze-
stać gorszących scen. To też nie wątpimy, że konsystorz 
z całą ścisłością przeprowadzi dochodzenie i ukarze za 
gorliwego wykonawcę biskupiego polecenia”. Tak się nie 
stało, konsystorz nie przyznał mi racji, bo przyznając ją, 
musiałby wystąpić przeciwko trzem biskupom, którzy na-
pisali list piętnujący nas, czytających czasopisma ludowe 
ks. Stojanowskiego.
Podówczas też do Zarszyna zaprosiłem Jana Stapińskiego, 
naszego z kmieci działacza, walczącego o polepszenie losu 
chłopa. Prawy zaiste on był, został mi bratem i zawsze 
go w mych progach gościłem. Za jego namową w 1895 r. 
założyłem w Zarszynie koło Stronnictwa Ludowego. Do 
koła należeli: Kruczkiewicz, Łożański, Węgrzynowski 
i Porowski, a potem i inni. Stapiński namówił mnie, żebym 
kandydował do Sejmu Krajowego Galicji VII kadencji. 
Zgodziłem się.
Już 8 lipca 1895 r. jako były wyborca i przewodniczący 
komitetu przedwyborczego dla mniejszej własności po-
wiatu sanockiego, ogłoszeniem w Kurierze Lwowskim, 
wezwałem dotychczasowego posła Zenana Słoneckiego 

Nikodem draCz – działaCz LudoWy (1856-1920)
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z Jurowiec, aby zdał sprawę z czynności poselskich. Na-
stępnie podjąłem starania, aby zachęcić rolników do wy-
boru chłopskiego przedstawiciela do sejmu krajowego.
Niestety, na skutek sprzyjającej właścicielom ziemskim 
ordynacji wyborczej i wskutek braku wiary włościan 
w powodzenie i zwycięstwo, nie wygrałem tych wyborów. 
Znów zwyciężył właściciel ziemski Jan Duklan Słonecki. 
Dopiero po jego śmierci udało się skrzyknąć chłopów 
i wybory na wolne miejsce po Słoneckim w 1896 r. wziął, 
reprezentujący Stronnictwo Ludowe ziemi sanockiej, 
Grzegorz Milan z Beska. Cały czas współpracowałem 
z Milanem, z którym dobrze się znałem, oraz z Janem 
Stapińskim, naszym trybunem. Jan został w 1898 r. posłem 
parlamentarnym i od tego czasu przebywał w Wiedniu, 
ale słaliśmy do siebie listy. Ja jeszcze w następnych 
wyborach, odbywających się co 6 lat, kandydowałem do 
Sejmu Krajowego, ale z powodu nieprzychylnej chłopom 
ordynacji nie wygrałem.
W owym czasie działałem już czynnie w organach 
wykonawczych sejmu krajowego tj. w Radzie Powiatu 
Sanockiego, do którego przynależał Zarszyn. Byłem też 
w Radzie Gminy Zarszyn. Powiat sanocki i gmina Za-
rszyn wchodziły do kraju koronnego Królestwa Galicji 
i Lodomerii. 
Już wcześniej pokazywałem niezadowolenie, gdy nas, 
chłopów nie zapraszano do Sanoka na posiedzenia komi-
tetu marszałkowskiego. Razu pewnego zjawiłem się jako 
naczelnik zarszyńskiej rady gminnej (burmistrz). To było 
w 1895 r. bodaj jakieś 2 miesiące po tym, jak w Zarszynie 
urządziłem piękny wiec ludowy. Zjawiłem się więc na 
posiedzeniu komitetu i zapytałem głośno:
„Dlaczego gminy zarszyńskiej nie zaproszono na spotka-
nie?”.
Tedy marszałek Feliks Gniewosz odpowiedział mi nie-
grzecznie, iż: „Gmin, które się na wiecach buntują, nie 
dopuszcza się na zgromadzenia”.
I znów nie zdzierżyłem. Wstałem i opuszczając salę zawo-
łałem: „Bracia włościanie, chodźcie za mną - nie mamy 
tu co robić, bo tu sama szlachta i księża!”. 
Inni poszli za mną.
Zrobiłem tak, bo mnie buta pańska zelziła. Nam włościa-
nom chodziło o skojarzenie gromady chłopskiej z dworem, 
a szlachta i księża kopali coraz większą przepaść między 
nami.
Jako przewodniczący Rady Gminy w Zarszynie kilkakrot-
nie stawałem do wyborów do Rady Powiatowej.
Pierwsze wybory do Rady Powiatu Sanockiego odbyły 
się w dniach od 14, 15, 17 grudnia 1896 r. Wziąłem w nich 
udział i dzięki zaufaniu ludzi, którzy mnie wybierali, dosta-
łem się do Rady. W latach od 1896 do 1912 r. zasiadałem 
w Radzie, jako przedstawiciel gmin wiejskich. Tytuło-
wano mnie radcą powiatowym, ale mnie nie o awanse tu 
chodziło. Natenczas często przewodniczyłem zgroma-
dzeniom ludowym odbywającym się na ziemi sanockiej 
i nawoływałem, aby tereny dworskie włączyć do terenów 
gminnych. To nie podobało się członkom Rady Powiato-

wej, zasiadających z ramienia właścicieli ziemskich, bo 
takie włączenie nakładałoby na pańskich obszarników 
obowiązek finansowego wsparcia gmin na zasadzie spra-
wiedliwości. Pany natomiast nie chciały obciążeń, nie 
chciały ponosić kosztu utrzymania gmin. 
Rzeknę tylko, że przez te wszystkie lata w radzie zasiadali 
też, z ramienia właścicieli posiadłości, członkowie rodziny 
Wiktorów z Zarszyna.
Od 1895 do 1902 r. byłem burmistrzem Zarszyna. Nie 
lubili mnie jednak Wiktorzy i inni posiadacze ziemscy 
z powiatu sanockiego. Wiktorom nie podobało się, że 
nie pozwoliłem na zagarnięcie przez nich gminnego 
przejazdu. Również z marszałkiem Truskolaskim miałem 
na pieńku, bo mu się często, walcząc o dobro chłopów, 
w Radzie Powiatowej sprzeciwiałem. Potem byłem też 
jego przeciwnikiem w wyborach VIII kadencji do sejmu 
krajowego. Niejaki Prągowski też mnie nie lubił. Zaiste 
wszyscy oni przysłali do mnie do gminy na lustrację 
niejakiego Tkaczyka. Tkaczyk na zlecenie marszałka 
złożył takie sprawozdanie z działalności gminnej, jakiego 
sobie życzyli właściciele ziemscy. Sam Tkaczyk to był 
człowiek niewiarygodny, bo okradł gminy i naczelników 
gmin na różne kwoty, a potem z Sanoka uciekł. Mnie też 
naciągnął na 65 koron tytułem pożyczki. Pomimo to, że 
lustrator okazał się łotrem, jego sprawozdanie przyjęto 
i mnie suspendowano. Wydział Rady Powiatowej chcąc 
mi jeszcze bardziej dopiec i zemścić się na mieszkańcach 
Zarszyna za to, że mnie wybrali na burmistrza, poprosił 
namiestnictwo o rozwiązanie Rady Gminnej.
Jak wydział rady mógł dać wiarę łotrowi Tkaczykowi, 
który okradł gminy sanockie? 
Bez badania słuszności zarzutów, bez mojego przesłu-
chania, restkryktem z 5 marca 1902 r. zasuspendowano 
mnie, jako naczelnika gminy i w styczniu 1903 r. krążyły 
wieści, że do Zarszyna przybędzie komisarz rządowy. Ja 
to wszystko odczytywałem, jako zemstę wielkopaństwa 
na mnie, za to, że jako opozycja śmiało pilnowałem spraw 
włościan w Radzie Powiatowej, stawałem do wyborów 
sejmowych, jako przeciwnik owego ziemianina Trosku-
laskiego i tego mi pany wybaczyć nie chcieli.
Ja zawsze jak coś robiłem, to dla dobra ludzi i tej ziemi, 
na której się urodziłem. Dla słusznej dla chłopów spra-
wy, byłem gotów wiele poświęcić. Wszak ja z tej samej 
krwi i kości co oni stworzony. Często te moje działania 
odbywały się niestety ze szkodą dla rodziny. Po dziś 
dzień moja Franciszka ma mi za złe, że sprzedałem naj-
lepsze pole jakie mieliśmy, a pieniądze przeznaczyłem na 
działalność. We wsi do tych por ludziska śmieją się, że 
Nikodem przepolitykował pole. Co powiem… Tyle tylko 
rzeknę - nigdy nie pożyczałem pieniędzy na wybory od 
wyborców jak to czynili panowie, ja do wyborów stawa-
łem z moich majętności.
Niczego nie żałuję. 
Przyłożyłem swoją rękę do powstania w Zarszynie w 1898 
r. ochotniczej straży pożarnej i orkiestry mieszanej, która 
zagrała w 1910 r. na 500 lecie zwycięstwa pod Grunwal-
dem. O tej uroczystości donosił „Tygodnik Ziemi Sanoc-
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kiej” w nr 17. Było patriotycznie. Wcześnie rano salwy 
moździerzowe zwołały lud na nabożeństwo. Potem były 
mowy prof. Pytla, ks. kanonika dr. 
Drozda. Ksiądz dał patriotyczne 
kazanie, mówił: hart ducha, go-
dziwość i prawość doprowadzi do 
lepszej przyszłości ojczyzny. Chwa-
li się to, że przybył na to święto też 
z okolicznej szlachty hrabia Potoc-
ki z Rymanowa i radca dworu La-
skowski. To zrobiło u mnie wielkie 
uznanie, bo taka jedność pomiędzy 
włościanami i szlachtą winna być. 
W obchodach uczestniczył poseł 
Fidler, który podniósł moje zasługi 
w przygotowaniu uroczystości.
Patriotyzm obok służenia ludziom 
był dla mnie ważny. Zresztą jednym 
z celów Stronnictwa Ludowego, do 
którego należałem, była odbudowa 
niepodległego państwa polskiego, 
która obok rozwoju szkolnictwa, 
demokracji i równouprawnieniu 
chłopów w życiu politycznym 
i zwiększenie możliwości awansu 
kmieci, była podstawą działalno-
ści. 
U druha mojego Stapińskiego też 
miłość do ojczyzny była duża. 
Opowiadał mi kiedyś, że pierwszą 
piosenkę, jaką jako dziecko słyszał 
była ta śpiewana przez ojca:

„Choćbyś się Moskalu, postawił na głowie,
Będziemy mieć Polskę, jak nasi ojcowie.
Jak nasi ojcowie i nasi pradziady,
Będziemy mieć Polskę bez kłótni i zwady”.

Cieszyło mnie, że w 1911 r. w Zarszynie zawiązały się 
Drużyny Bartoszowe. Młodzież miasteczka lgnęła do 
drużyn. Stawiały one sobie za cel budzenie poczucia 
przynależności do Polski, której przecie nie było na ma-
pie świata. Ich działalność była bardzo ważna i dobrze, 
że powstały przed wojną. Należeli do drużyny junacy, 
dziewczęta i chłopcy. Z moich dzieci byli w tej organiza-
cji: Władysław, Wacław, Eugeniusz, Eugenia, Weronika. 
Inni członkowie rodziny Dracz też byli członkami Dru-
żyn Bartoszowych. Byłem rad, że tak żwawo wszyscy 
służyli i ćwiczyli w tej organizacji. To dobrze wróżyło 
na przyszłość.
Dla mnie służenie dobrej sprawie było przed wszystkimi 
innymi. Czynnie uczestniczyłem w Stronnictwie Ludo-
wym poprzez udział w spotkaniach na terenie Galicji, 
a także dalej poza nią. Zawsze popierałem Jana Stapińskie-
go. Do wspólnej sprawy wciągnąłem też Stasia Dracza, 
mojego krewniaka, który gdy przeniósł się do Towarni 

w powiecie Samborskim, a potem do Laszek Murowa-
nych, tam prowadził ruch ludowy.

Bolało mnie, że w grudniu 1913 r. 
doszło do rozłamu i w następnym 
roku część naszych utworzyło 
PSL Piast. Ja do końca zostałem 
wierny Stapińskiemu, którego 
znałem i wiedziałem, że to prawy 
człowiek. Jan na swojej piersi wy-
hodował Wincentego Witosa. Po 
raz pierwszy w 1907 r. Jan zaufał 
i poparł Witosa, jako kandydata do 
sejmu krajowego, bo uważał go za 
człowieka godnego i radykalnego. 
Jan był Witosowi nauczycielem, 
a Wincenty w 1913 r. sprzeciwił 
się Janowi.
Stapiński mówił mi potem, że do 
rozłamu w Stronnictwie dopro-
wadził Władysław Długosz, który 
został posłem z ramienia PSL dzię-
ki jakimś niejasnym zawiłościom. 
Długosz rozpowiadał ponoć wszę-
dzie, że finansowo będzie wspierał 
Stapińskiego. Takie wieści przy-
czyniły się do tego, że małorolni 
chłopi przestali zamawiać należące 
do Stapińskiego czasopismo „Przy-
jaciel Ludu”, bo skoro finansuje 
go bogacz Długosz, to po co oni 
mają dać zarobić Stapińskiemu. 
To spowodowało, że Jan nie miał 

na spłatę długu wobec Długosza, zaciągniętego na zakup 
domu, w którym była siedziba PSL. Ostatecznie Stapiński 
opuścił dom i przekazał go Długoszowi nie wymagając 
zwrotu nadwyżki za dom nad długiem. Długosz z czasem, 
z nakazu cesarza, został ministrem. Nie służyło to ludowi 
chłopskiemu, bo jak mówił Stapiński, Długosz dbał tylko 
o swoje sprawy. Niestety na skutek działań osób zaintere-
sowanych odsunięciem Stapińskiego od prezesury Stron-
nictwa Ludowego, w dniu 13 grudnia 1913 r. w Rzeszowie, 
Wincenty Witos dokonał podziału ludowców, powołując 
się na niejasne rozliczenia Stapińskiego z Długoszem. 
Byłem tam i byłem wtedy zły na Witosa, że podzielił lu-
dowców, bo mogło to w przyszłości przynieść osłabienie 
naszej walki o dobro chłopów.
W 1914 r. wybuchła wojna. Już od jakiegoś czasu mówiło 
się, że konflikt zaborców może być szansą na odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. Zarszyn bardzo ucierpiał, 
przetaczały się przez niego ciężkie walki i raz zajmowali 
go Rosjanie, a raz CK Armia. Wojna przyniosła spustosze-
nie, nieszczęścia i mordy. Ziemia zarszyńska poorana była 
przez wybuchające granaty, domy spłonęły, nie oszczę-
dzono nawet kościoła. Dzieci polskiej ziemi stawały brat 
przeciw bratu walcząc przeciw sobie w szeregach wrogich 
amii. Oczekiwaliśmy na odzyskanie niepodległości wszy-
scy z pieśnią na ustach: 

Tablica nagrobna. Zdj. Lidia Zielonka
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„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy”
i dalej
„Odzyska ziemi dziadów wnuk
Tak nam dopomóż Bóg...”.

Nie wyobrażałem sobie, że tak dużo będzie nas kosztować 
odrodzenie Polski w 1918 r.
Zawsze na przednówku wychodziłem w pole. Moja 
Franciszka mówiła wtedy dzieciom: ojciec idzie ziemię 
całować. A ja brałem do ręki grudę zarszyńskiej ziemi 
i ją wąchałem. Po zapachu poznawałem, czy można już 
siać i sadzić. Od dwóch lat tak nie robię. Boję się, że jak 
powącham ziemię, to będę czuć krew naszych chłopców, 
którzy oddali życie za Polskę.
Czy cena, jaką za ojczyznę, ponieśli Polacy zaowocuje?
Jest nadzieja. 
24 lipca tego roku Witos został premierem rządu polskie-
go. Nasz człowiek z ludu, chłop galicyjski premierem od-
rodzonej Polski! Teraz już panowie będą się musiały liczyć 
z nami chłopami. Żałuję, że ojciec tego nie doczekał. Ja 
doczekałem. Jak Bóg da... teraz już w wolnej Polsce będą 
żyć moje dzieci i wnuki.
Na koniec wszelako pragnę przeprosić moją żonę Fran-
ciszkę za moje fantazje polityczne i za to, że nie tak jak 

tego oczekiwała, zajmowałem się dziećmi, że zawsze 
sprawy chłopskie były przed rodzinnymi. Boli mnie, że nie 
miałem czasu, tak jak to robił mój ojciec, siąść z dziećmi 
przy chałupie i opowiadać im o różnych sprawach. 
Franciszka to dzielna kobieta. Ona zawsze rozumiała, że 
moim celem było być dobrym chrześcijaninem, bronić 
spraw chłopskich przed zaborczością ziemian i przyczynić 
się do tego, żeby nasze dzieci i wnuki żyły w wolnym, 
sprawiedliwym kraju.
Teraz jestem stary, ale cieszy mnie to, jak ochoczo moje 
dzieci spoglądają na ten świat, że jest w nich duma chłop-
ska i nie kryją tego, że z ludu kmieciego zarszyńskiej 
ziemi pochodzą.
   Błogosław nam Boże. 

  Nikodem Dracz, Zarszyn, rok 1920.

Oprac. Balbina Michalczyk-Dutkiewicz na podstawie 
zasobów archiwalnych bibliotek cyfrowych. Szczególne 
podziękowania dla Zofii Dracz za informacje dotyczące 
ustnych przekazów rodzinnych. Zwracam się z prośbą 
do żyjących członków rodziny Dracz, którzy posiada-
ją wiedzę na temat rodziny o kontakt: adres mailowy  
balbina.dutkiewicz@gmail.com Ufam, że wspólnie uda 
się spisać historię rodziny, której korzenie, według dowo-
du historycznego, sięgają co najmniej XVI wieku, kiedy 
to Lukas Dracz z Wołoszczyzny w 1511 r. posłował do 
króla polskiego Zygmunta I Starego.

:11 LISTOPADA jest dla mieszkańców Zarszyna 
DNIEM NIEZWYKŁYM, nie tylko z racji obchodów 
Święta Niepodległości, ale też ze względu na przypa-
dające na ten dzień parafialne święto odpustowe ku 
czci św. Marcina. W bieżącym roku obydwa święta 
uczczono podczas okolicznościowej wieczornicy 
zorganizowanej przez  zarszyńskie Koło Gospodyń 
Wiejskich, Sołtysa  oraz OSP w Zarszynie w sali 
dawnego kina. W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji 
i stowarzyszeń, m.in. Wójt Gminy Zarszyn p. Magdalena 
Gajewska, p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie 
Anna Ćwiąkała oraz ksiądz Proboszcz Zdzisław Babiarz.                                                                                                                       
Data 11 listopada przywołuje na myśl słowo „patriotyzm”. 
Wielu z nas kojarzy je z bohaterską postawą i oddawaniem 
życia za ojczyznę. Odpowiedź na pytanie, jak być patriotą 
we współczesnej Polsce, jest prosta. Nasz patriotyzm po-
winien objawiać się przywiązaniem do ojczyzny zarówno 
tej wielkiej, jak i tej małej, a zacząć uczyć go trzeba w ro-
dzinie, w małej ojczyźnie. Patriotyzm lokalny to miłość do 

stron rodzinnych, miejsca urodzenia i zamieszkania. Tak 
więc jednym z  przejawów patriotyzmu  jest poznawanie 
historii, kultury polskiej i lokalnej. Właśnie to szacunek 
do przeszłości sprawił, że w Święto Niepodległości odzew  
na zaproszenie organizatorów wieczornicy był ogromny. 
W wypełnionej po brzegi sali miejsca zajęli nie tylko 
mieszkańcy Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, ale też osoby 
wywodzące się stąd lub mieszkające w sąsiednich, a na-
wet znacznie oddalonych miejscowościach, zaproszone 
przez rodziny do wspólnego świętowania. W programie 
uroczystości przewidziano inscenizację chłopskiego we-
sela z początku XX wieku, śpiew pieśni patriotycznych  
oraz wątki związane ze świętem parafialnym ku czci św. 
Marcina. Na początku zebrani obejrzeli chłopskie wesele 
i obrzędy z nim związane, zobaczyli, jak niegdyś śluby 
i wesela przygotowywali nasi pradziadowie, jakie zwy-
czaje kultywowali, na jakich wartościach opierali swoje 
życie.  Z toczącej się wartko fabuły wynikało, że o swoim 
patriotyzmie świadczyli, pomagając  sobie, szanując  zie-
mię, chleb i siebie nawzajem, co było widoczne w rela-

„Żeby kreŚLić drogę przyszłą,  
  trzeba Wiedzieć, skąd się Wyszło”
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cjach: dzieci- rodzice, mężowie – żony, itd. Rodziny żyły 
w zgodzie z wiarą, ponieważ nasza polskość jest wpisana 
w naukę kościoła katolickiego. Dzięki temu widowisku 
dostrzegliśmy cząstkę naszej lokalnej historii zapisanej  
w dawnych zwyczajach i obrzędach związanych z chłop-
skim weselem. Dalsza część wieczornicy wprowadziła 
zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 
datę 11 listopada 1918 roku. Śpiewane wspólnie z arty-
stami pieśni patriotyczne pozwoliły  zrozumieć rozterki 
i uczucia walczących o niepodległość oraz poczuć ówcze-
snego ducha narodu polskiego. Ostatnia część wieczornicy 
poświęcona była św. Marcinowi. Zebrani odśpiewali  
6 - zwrotkowy hymn ku czci św. patrona parafii Zarszyn. 
Kto tylko chciał, mógł włączyć się do śpiewu, bo tekst 
hymnu wyświetlano na ścianie sali. Na koniec spotkania 
głos zabrał Gospodarz Zarszyna p. Józef Twardy, przed-
stawiony przez swą wnuczkę Laurę - drugoklasistkę - 
która krótkim wierszykiem, będącym parafrazą znanego 
,,Katechizmu młodego Polaka’’ Władysława  Bełzy z 1900 
roku, podkreśliła swoją tożsamość z rodziną, Zarszynem, 
czyli swoją małą ojczyzną. Uwieńczeniem uroczystości 
było ugoszczenie obecnych świętomarcińskimi rogala-
mi. Organizatorzy zadbali również o właściwy wystrój 
sali. Dzięki udostępnionym przez p. Bogdana Marszała 
z Posady Zarszyńskiej eksponatom (sprzętom, narzę-
dziom  używanych przez naszych pradziadków, strojom) 
obecni mogli poczuć klimat tamtych czasów oraz głębiej 
przeżywać przedstawienie. O właściwe skomponowanie  
mini wystawy historycznej, scenografię, charakteryzację 
bohaterów zadbali p. Anna Bielak i p. Józef Cięciwa 
z Zarszyna.

 Żywą lekcję patriotyzmu i historii , czyli przedstawienie, 
zaprezentował  działający przy zarszyńskim KGW amator-
ski zespół teatralny, prowadzony przez p. Annę Konieczną 
z Zarszyna. Występujący aktorzy to pełna mocy, energii 
i chęci do działania  grupa  zarszynian - wolontariuszy - 
różnorodna pod względem wykształcenia, wieku, zainte-
resowań. To oni pokazali się jako  ludzie, którym się chce 
chcieć…, którzy potrafią wychylić głowę poza własne 
podwórko, wyjść poza próg własnego domu, aby zrobić 
coś razem nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Kreatyw-
ni, naładowani pozytywną energią – nasi Znajomi - od 
dawna będący wszędzie  tam, gdzie warto lub trzeba być.  
Okolicznościowe przedstawienie przygotowali z myślą 
o ludziach młodych, aby historia nie odeszła razem z nami, 
ale została zachowana dla przyszłych pokoleń, w myśl 
słów poety „Żeby kreślić drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, 
skąd się wyszło”. Brawurowo zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne, muzyczne, tanecz-
ne, przyciągając uwagę publiczności zarszyńską gwarą, 
regionalnymi strojami ludowymi i starannie tematycznie 
dobranymi rekwizytami. Błysnęli talentem aktorskim - 
przejmująco, interesująco i z wyczuciem weszli  w swoje 

role, dzięki czemu  przenieśli nas na wesele w czasy 
naszych pradziadków. Dla nas, widzów, rzeczywistość 
nagle przestała istnieć. Przeżywaliśmy emocjonujące 
widowisko, w którym było miejsce i na powagę, i na 
śmiech wywoływany rubasznymi przyśpiewkami oraz 
żartobliwą narracją, i na smutek, nostalgię, podziw. Bla-
sku przedstawieniu dodawała niewątpliwie muzyka, bez 
której trudno wyobrazić sobie chłopskie wesele sprzed stu 
laty. Oprawa muzyczna  widowiska to dzieło p. Romana 
Drwala; grająca pod jego kierunkiem kapela z taką swadą, 
zaangażowaniem, sercem i po mistrzowsku wykonywała 
weselne utwory, że nogi same rwały się do tańca.  

 Warto podkreślić, że efekt końcowy to owoc 
wielomiesięcznej pracy całego zespołu. Odbywające 
się regularnie próby wymagały od wykonawców wiele 
wysiłku i wyrzeczeń, łączenia działalności artystycznej 
z pracą zawodową, nauką (w przypadku najmłodszych 
aktorów), a czasem rezygnacji z własnych potrzeb i przy-
jemności.  Kiedy jednak nasi Artyści zaczynali próby, nie 
przypuszczali, że ich występy  przyciągną rzesze ludzi, 
którzy  będą chcieli po raz kolejny ich oglądać. Wspo-
mnieć bowiem trzeba  że obrzęd wesela grany był już dwu-
krotnie w lipcu b.r. z okazji Jubileuszu 75 – lecia KGW 
w Zarszynie. I tym, ostatnim razem, reakcja publiczności,  
brawa, komentarze świadczyły o uznaniu i szacunku od-
biorców. Wielką satysfakcję sprawiły całemu zespołowi 
również słowa uznania, które nasi wykonawcy usłyszeli 
za kulisami po zakończeniu przedstawienia od obecnych 
na uroczystości twórców ludowego wesela z Trześniowa 
A tak na marginesie, grupa artystów- amatorów, których 
mieliśmy okazję podziwiać, to przykład pięknej i efektyw-
nej współpracy, która upewnia odbiorcę, że warto odnaleźć 
swe pasje, uwierzyć w siebie, realizować się w tym, co się 
lubi. Nie sposób nie  podkreślić roli liderki grupy p. Anny 
Koniecznej, która  wzięła na siebie ciężar przygotowania 
scenariusza i przebiegu uroczystości, a dzięki pomysłowi, 
wiedzy i doświadczeniu doprowadziła do efektywnego  
zrealizowania jakże ambitnego celu. 

Na koniec, parafrazując tekst jednego z bohaterów 
przedstawienia – Drużby -podziękujmy aktorom, bo 
okazali się wspaniali i wyjątkowi w tym, co zrobili dla 
nas wszystkich. 

Dziękujemy po raz pierwszy, tym razem  każdemu : Pani 
Młódce, Pani Matce, Panu Ojcu, Pani Drużce, Podruż-
czynie  i całemu weselnemu orszakowi, który tworzyli:

Panna Młoda ( Kasia) - Anna Jakubowska
Matka panny młodej – Iwona Bielawska
Ojciec panny młodej – Mateusz Gajewski
Starsza drużka – Ewelina Suwała
Starościna - Beata Piech
Druhny panny młodej- Kinga Szul,  Aneta Wielgosz
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Pan Młody ( Jasiu)- Wojciech Szajna
Matka pana młodego – Maria Łożańska
Ojciec pana młodego – Józef Pęcak
Starszy drużba – Artur Wojtal
Drużbowie  pana młodego- Mateusz Kijak, Marcin 
Krzemiński
Starosta weselny- Paweł Trelewicz
Domotarz – Józef Twardy
Sąsiedzi – Teresa Gajewska, Zofia Kuzian
Goście weselni – Grażyna Józefczyk, Urszula Marmu-
ra, Iwona Maciejowska, Grażyna Drwal, 
Narrator- Zdzisława Wójcik

Recytatorka – Laura Dziurkowska
Kapela weselna:   
Zofia Florian – skrzypce,  Roman Drwal-akordeon, 
Jan Chmiel- kontrabas, Janusz Silarski – klarnet, 
Piotr Tutak - trąbka.
Reżyser: Anna Konieczna
Scenografia, charakteryzacja: Anna Bielak, Bogdan 
Marszał, Józef Cięciwa
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Na samym końcu wsi, rozciągniętej na łagodnym 
zboczu wzdłuż potoku i błotnistej drogi, stała, tak jak 
w bajkach przekazują – chałupka. Wychowała cztery 
pokolenia, a teraz męczyła się przy piątym. Małe jej okna, 
z zewnątrz do połowy ogacone, pozwalały jej zachować 
nagromadzone przez pokolenia tajemnice. Dach, nawet 
przy małym podmuchu wiatru,  nabierał w swoje słomia-
ne źdźbła powietrze, jeżył się i z zewnątrz wyglądał 
jakby puszystym był. I wtedy dziadek Józef mówił, że 
dach razem z wiatrem śpiewają swoje melodie. Co roku 
dach ten wymagał „poprawy” i to było wielkim utrapie-
niem dla gospodarza, ale wtedy dobrze chronił przed 
deszczem. Zimą, gdy spadł na niego śnieg i uleżał się na 
snopkach, na strychu robiło się wtedy cicho i jakby cieplej. 
Za to jak po odwilży przyszedł mróz, to u dachu zama-
rzały sople lodu nieraz 
tak długie, że sięgały 
ziemi. Podczas więk-
szych wiatrów, każda 
krokiew chałupy stękała 
a „koźlince” trzymające 
kalenice robiły wrażenie 
bardo zmęczonych. Wy-
dawało się, że chałupa 
wtedy mówiła tak jak 
i stary człowiek mówi, 
że „ja już dłużej nie 
mogę”. A potem, gdy 
wiatr ustaje, wcale nie 
po namyśle „ciągną” 
dalej. W ciepłe wieczory 
Dziadek lubiał siadać na „pogródce”, opierać się plecami 
o ścianę chałupy i patrzeć na kończący się dzień. Miał 
w zwyczaju wtedy myśleć o tym, że jak Niebiosa dadzą 
mu jeszcze jeden dzień, to on zaśpiewa o jutrzni – godzin-
ki. Godzinki w jego rodzinie śpiewane były odkąd pamię-
tał. I on też witając wschodzące słońce śpiewał. Dawno 
temu dziwił się, że jego dziadek targował się z Niebiosa-
mi o każdy następny dzień. A on teraz robi to samo. 
I postanowił, że teraz już nie chce mieć ani psa ani kota 
ani nic, bo jak odejdzie, jego przyjaciele pozostaną wtedy 
bez opieki. A tego nie chciał. Proponowano mu, aby z izby 

przeniósł się do pokoju. Tu w izbie miał spokój, znał się 
z każdym sprzętem. Wiedział  z opowiadań: kto i kiedy 
jaką „przycieś” przywiózł z lasu i ile było z tym „zacho-
du”. A jak leżał w łóżku, to widział na tragarzu wycięty 
znak krzyża i dwa kowalskie gwoździe wbite w jego bok. 
Jeszcze teraz oczami wyobraźni widział kołyskę z ich 
dziećmi, uwiązaną u tych gwoździ. Wtedy Chrystusowy 
krzyż czuwał nad nimi. Wieczorem rozpalał ogień pod 
kuchnią, wtedy w izbie robiło się tak miło… Ogień roz-
pędzał mrok, ale ten nie dawał za wygraną i nie dawał się 
zupełnie wypędzić. Czasem na zagacie zaświeciły oczy 
ciekawskich kotów, czasem sowy huczały lecąc na nocne 
polowania. Jak nastawały chłodniejsze noce, koty wdra-
pywały się na strych i tam na „krowie” dogrzewały się. 
Dziadek przez zimę sypał na podwórku jakieś ziarna po 

to, aby niebożęta dożyły 
wiosny. A wiosną niebo-
żęta, zajęte własnymi 
sprawami, wrzeszczały 
w koronach wysokich 
drzew kłócąc się o miej-
sca do budowy gniazd. 
W maju od łąk można 
było „usłyszeć” chru-
ściela i krzyki ciągle 
podenerwowanych cza-
jek. Czasem można było 
też usłyszeć słowika 
znad potoku. A na polach 
żytnich zamieszkiwał 

skowronek, który całymi 
dniami wysoko w niebie będąc o czymś panu Bogu ra-
portował. Przed budzeniem się podwórek chyłkiem jak 
złodziej, przebiegał lis. Budziła się już chudoba po staj-
niach i w kurnikach rozpoczynał się też nowy dzień. 
Każdy po swojemu oznajmiał, że już nie śpi. Nastawał 
nowy dzień. Obojętnie jaki, ale nowy. Trzeba zacząć 
śpiewać godzinki. Dziadek lubiał jeszcze teraz czytać. 
Dawniej za wypożyczone do czytania książki musiał 
odrabiać, a teraz miał już swoją biblioteczkę. Kiedy prze-
cierał oczy zmęczone czytaniem i życiem, wydawało mu 
się, że przychodzą do niego ci, co już odeszli. A teraz 

CzuCie i wiara są też potrzebne
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jakby chcieli dokończyć zaczęte kiedyś opowiadanie. 
Młodzi nie rozumieli jego opowiadań. Wtedy mówiono 
o tym, jak można zadać uroki, jak je odczynić. Mówiono 
jak strzec się przed złymi oczami. Mówiono też o dobrych 
oczach, które niosły pomoc potrzebującym. Ci, co żyli 
w pokojach o takich zdarzeniach słuchać nie chcieli mó-
wiąc, że z naukowego punku widzenia… Ale oczywistą 
prawdą jest to, że są ludzie, którzy mają zły wzrok. Taka 
jedna, co wróciła z Niemiec, z robót, mówiła że jej go-
spodyni miała takie coś w sobie, że potrafiła wzrokiem 
nawet złego psa „przegnać”. A każdego swojego wnuka, 
jak był jeszcze w kołysce, żywym ogniem otaczała. Co 
to miało znaczyć, to nie wiadomo było. I trudno pojąć, co 
ta baba po śmierci swojego chłopa wyprawiała. A bo taki 
jeden gospodarz. Mówiono o nim dziwak, chociaż zamoż-
nie na co dzień chodził ubrany i żadnej roboty nie robił. 
Ale za to mógł być równocześnie w paru miejscach na 
czas. A w nocy jak go w budynku jeden ujrzał to o mało 
co nie umarł ze strachu. Mówiono też, że swojego poko-
ju nigdy nie zamykał, ale też nikt nie potrafił otworzyć 
tych drzwi. Po nocach gadał do kogoś po francusku. Po 
jego śmierci działy się też dziwne zdarzenia, a szczegól-
nie wtedy, kiedy palono jego książki. Takich opowieści 
lepiej przed wieczorem nie opowiadać. Viktor Farkas 
w książce pt. „Poza granicami wyobraźni” opisywał takie 
zdarzenia. I nie wiadomo, czy wierzyć w to, bo nauka 
podobno się tym nie zajmuje. Dawniej ludzie wiedzieli, 
jacy Święci i przed czym chronili. Dlatego w budynkach 
wieszano ich podobizny, umieszczano w kapliczkach 
przydrożnych, a na Jana palono ognie na granicach wsi, 
po to, aby Złe nie czyniło szkody nikomu. Prawie w każ-
dym domu wisiały obrazy z podobizną patrona parafii 
albo wsi. U dziadka wisiał w kuchni obraz Świętej Anny, 
do której jeszcze jego rodzice modlili się prosząc o opie-
kę nad ich rodziną. Dziadek tak jak i jego rodzice zwracał 
się do Świętej Anny o pomoc, a po zakończonej rozmowie 
z nią powtarzał Sancta Anna ora pro nobis. U tego Vik-
tora Farkasa Dziadek wyczytał jeszcze inne opowieści, 
o których pod wieczór należy koniecznie zapomnieć. 
Dziadek wiedział, bo wyczytał, że na zmiany w społe-
czeństwie musi pojawić się zapotrzebowanie, a tą potrze-
bę można stworzyć mając do dyspozycji mądrych ludzi 
i dużo pieniędzy. I tak Anglik Aldous Huxley w swoich 
książkach nawołuje do powrotu do starej dionizyjskiej 
wizji religii i świata sterowanego w swoich zachowaniach 
przez tą wizję. Ma to na celu wyeliminowanie z życia 
społecznego instytucji rodziny i ma kompromitować ra-
cjonalne myślenie. Polecał też podawanie młodym lu-
dziom narkotyków. I niewiadomo, które z tych wiadomo-
ści bardziej przerażają człowieka. Czy ta o gospodarzu 
rozdwajającym się czy programy psucia społeczeństw. 
Jeśli te pierwsze można między bajki włożyć, to te drugie 
są już groźną rzeczywistością . I Dziadek przyznawał 
racje stwierdzeniu, że szczęśliwy człowiek to ten, co nic 
nie wie. Postanowił czytać o żywotach świętych. Opisy-
wana w tych żywotach zdolność do bilokacji jakoś nie 
przeraża człowieka. Ojciec Ruotolo Dolindo, wspaniały 
duchowny, autor wielu znaczących prac teologicznych, 
miał takie zdolności. Miał też dar zjednywania sobie ludzi. 

Wszędzie tam, gdzie dojechał zakładał wspólnoty różań-
cowe i jako takie ożywiały one wiarę wśród ludzi. W cza-
sie swojej pracy duszpasterskiej miał wiele problemów, 
których nie mógł sam rozwiązać. Wtedy zawsze mówił: 
Jezu, załatw to… Mówił też, że jak prosisz Pan Jezusa 
albo Jego Matkę o pomoc, a twoja prośba jest słuszna 
i szczera, to nigdy się nie zawiedziesz. Miał też poczucie 
humoru. Podczas swoich spacerów nosił przy sobie worek 
z kamieniami ciekawskim tłumacząc, że to są jego grze-
chy. I na ulicy pewnego razu przewrócił się, ale jak twier-
dził, worek upadł pierwszy. Mimo tego miał trudności ze 
wstaniem. Życzliwy młody człowiek podszedł do niego 
i dźwignął starca, potem podał mu worek. Dźwigając 
worek zapytał: „co to ksiądz nosi w tym worku, a ksiądz 
mu na to – nic”. Młodzieniec sięgnął do worka i ujrzał 
puste dno. Pytanie, dlaczego worek jest taki ciężki pozo-
stało bez odpowiedzi. Albo opowieść o Świętym kościo-
ła maronickiego z Libanu. Ojciec Charbel, bo o nim mowa, 
posiadał wielki dar, dany mu przez Boga – dar uzdrawia-
nia, z którego skwapliwie korzystała cała okolica. Jeśli 
Ojciec Dolindo miał wielką wyrozumiałość dla ludzi, to 
Święty Charbel był nawet oschły dla samego siebie. Razu 
jednego młodzi uczniowie z zakonu chcieli mu zrobić 
psikusa, do lampy oliwnej zamiast oliwy nalali mu wody 
i już cieszyli się z tego, jaką to reakcję u Charbela wywo-
ła. A ojciec Charbel usiadł do stołu, zaświecił lampę 
i zaczął pisać. I jak z takim żartować?… Wiele lat upły-
nęło od śmierci Charbela. W szpitalu leżała kobieta, 
matka trójki dzieci, bardzo pokrzywdzona na zdrowiu 
i bez nadziei na wyleczenie. Zaczęła się modlić do Świę-
tego o pomoc w powrocie do zdrowia. Modlitwa tak ją 
wyczerpywała, że natychmiast po modlitwie głęboko 
zasypiała. Kiedyś obudziła się rano i zobaczyła siebie całą 
zakrwawioną i co ciekawe, była wyjątkowa spokojna. 
Stwierdziła, że może wstać, chodzić, poruszać rękami. 
Uradowana poszła do ludzi podzielić się tak wielką no-
winą. Lekarze stwierdzili, że rany były szyte, ale nie 
nićmi chirurgicznymi. Co roku w rocznicę śmierci Świę-
tego odbywa się pielgrzymka od jego grobu do najbliż-
szego kościoła i wtedy jest święcony olej nazwany olejem 
Świętego Charbela. W tej pielgrzymce, co roku bierze 
udział owa kobieta, w taki niewyjaśniony sposób urato-
wana od swego kalectwa. Z tą kobieta i jej lekarzem or-
ganizowane są spotkania wielu pielgrzymów, również 
i z Polski. Tyle opowiadań po głowie się kręci. 

Aby nie pobłądzić w życiu, koniecznie trzeba oprzeć się 
o ściany swojej chałupy... wtedy wszystko normalnieje, 
nawet ten wszędobylski postęp staje się mniej ważny.

                                     Stanisław Smolik, Bażanówka 
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Szanowna Pani Redaktor
Pragnę odnieść się do publikacji zamieszczonej w ,,Głosie 
Zarszyna‘’ nr 36 lato 2022, zatytułowanej ,,Opowieść 
o Ryfce i Hani‘’. Zacznę od zacytowania kilku zdań z tej 
publikacji.
,, Była II wojna światowa (…) Genowefa Warchoł 
przeniosła się do starszej siostry. ,, Maria wyszła za mąż 
za Władysława Niemca z Posady Jaćmierskiej. Mieli 
duże gospodarstwo i dom, który odkupili od żydowskiej 
rodziny. Niestety, nie wiadomo, jakie były okoliczności 
tej transakcji i jaki był dalszy los Żydów, którzy sprzedali 
polskiej rodzinie dorobek życia. Niewielu też wiedziało, 
że nabywcy domu zobowiązali się dać do wiosny 
schronienie dwóm żydowskim dziewczynom: Ryfce 
i Hani. Nie udało się ustalić, jakie związki łączyły obie 
dziewczyny z Żydami, którzy byli właścicielami domu . 
Jest to absolutna nieprawda. Moi teściowie - Maria 
i Władysław Niemiec kupili dom i gospodarstwo 
w Posadzie Jaćmierskiej 8 maja 1937 r.: ,,dom kryty 
gontem, składający się z jednej izby, kuchni, sieni, 
stajni, komory i chlewków; stodoła kryta słomą, 
składająca się z dwóch sąsieków i boiska ‘’ i cztery 
morgi pola. Był to spadek po Mariannie Kostur – Bura, 
a sprzedającymi byli jej spadkobiercy: Stanisław i Jan 
Żebraccy, Franciszek Żebracki, Karolina z Żebrackich 
Borkowska, Władysław Mazur, Bronisław Bury, Henryk 
Mazur i Marian Mazur. Wszyscy zamieszkali w Posadzie 
Jaćmierskiej i w Jaćmierzu. Do dziś zachował się akt 
notarialny, więc jeszcze raz powtórzę : nieprawdą jest, 
że moi teściowie Maria i Władysław Niemiec kupili 
dom od rodziny żydowskiej i – jak wynikać by mogło 
z artykułu – była to transakcja wyglądająca co najmniej 
dwuznacznie: ,, Niewielu też wiedziało, że nabywcy 
domu zobowiązali się dać do wiosny schronienie dwóm 
żydowskim dziewczynom: Ryfce i Hani ‘’ (w 1937 r. 
nikt nie przypuszczał jeszcze, że wkrótce nastąpi zagłada 
Żydów ). 
   Moi teściowie kupili dom, będąc jeszcze narzeczeństwem 
i w tym samym roku wzięli ślub, a rok później (1938) 
urodził im się syn Stanisław. 
   Nieprawdą jest, że siostra Marii – Genowefa – 
przeprowadziła się do niej, by pomagać w gospodarstwie; 
oczywiście często odwiedzała siostrę, ale jest to szczegół 
niezbyt ważny w tej historii.  Nieprawdą jest, że w domu 
moich teściów ukrywały się Ryfka i Hania, a wzmianka 
o szyciu dla całej rodziny sukienek, koszul i pościeli 
zakrawa na żart. W czasie okupacji moja teściowa Maria 
Niemiec, aby w coś ubrać swoje dziecko, przerabiała 
własne ubrania na jakieś ubranka dla niego. Kolejna 
nieprawda to rzekomy pożar domu moich teściów 

w listopadzie 1942 r. i ratowanie się ucieczką z płonącego 
domu zarówno jego właścicieli, jak i ukrywających się 
w nim Żydówek, bohaterek tej opowieści. 
Inspirator tych wspomnień wymieszał fakty – być może 
nieświadomie, ale być może na potrzebę spotęgowania 
efektu swojego opowiadania. Tragiczny w skutkach 
pożar miał miejsce w Wielką Sobotę 1947 r. – 
wybuchł w graniczącym z siedliskiem moich teściów, 
opuszczonym podczas okupacji, pożydowskim domu 
(właścicielem tego domu była Spira Balka). Po wojnie 
mienie pożydowskie stało się własnością Skarbu Państwa 
i w momencie wybuchu pożaru mieszkała w nim polska 
rodzina z Posady Jaćmierskiej, która swój dom straciła 
zapewne w czasie działań wojennych 1944 r. Nie potrafię 
dokładnie stwierdzić, ale kojarzę ją z nazwiskiem Malik. 
Pożar pożydowskiego domu przeniósł się błyskawicznie 
na sąsiadujące z nimi zabudowania moich teściów, 
a następnie na drugą stronę drogi i strawił doszczętnie 7 
domów i przyległe do nich zabudowania gospodarskie. 
Ponieważ jednak w końcu moi teściowie stali się 
właścicielami opuszczonego, pożydowskiego mienia 
graniczącego z ich posesją (ok. 11 a ziemi i stodoła, która 
ocalała z pożaru), pozwolę sobie dokończyć i napisać 
parę słów na ten temat, gdyż podejrzewam, że inspirator 
opowiadania o Ryfce i Hani pomieszał kolejne fakty, 
łącząc to z ,,zakupem domu od Żydów ‘’. 
Po pożarze swojego domu i przyległych zabudowań 
gospodarczych (1947 r.) moi teściowie wybudowali nowy 
dom i w latach 50-tych XX w. korzystali z ,, pożydowskiej 
stodoły ‘’, dzierżawiąc ją od gminy. W 1961 r. doszło do 
zamiany parceli – w związku z planowaną przez gminę 
budową domu ludowego w Posadzie Jaćmierskiej – 
mój teść Władysław Niemiec odstąpił na cele wiejskie 
swą działkę (obecnie jest ona częścią działki, na której 
wybudowano Dom Ludowy) w zamian za ,,pożydowskie 
mienia” graniczące z jego siedliskiem. Przypominam, że 
owo ,, pożydowskie mienie” było własnością Skarbu 
Państwa. 
   Do dalszej części ,,Opowieści o Ryfce i Hani” nie będę 
się odnosić, gdyż nigdy tej historii nie słyszałam – ani z ust 
teściowej Marii Niemiec, ani z ust jej brata Stanisława 
Warchoła, który w czasie okupacji był partyzantem, 
potem członkiem AK, a w latach 1975 – 2002  poznałam 
bardzo wiele ich wspomnień. Dodam tylko, że faktem 
jest, iż w 1943 r. w bażanowskim lesie Niemcy zastrzelili 
dwie Żydówki z Posady Jaćmierskiej. Stanisław Warchoł 
(brat mojej teściowej) i jeszcze jeden mężczyzna, którego 
nazwiska niestety nie pamiętam, zostali zmuszeni przez 
Niemców do wykopania dołu w lesie i pochowania 
ciał zastrzelonych Żydówek. Stanisław, kopiąc ten dół, 

postsCriptum do historii o ryfCe i haNi
Już od czasów Kadłubka wiadomo, że historie barwne nie zawsze idą w parze z prawdą. Taki też, niezamierzony 
efekt, niosła ze sobą opowieść o Ryfce i Hani… Mieszkaniec Bażanówki spisał losy dwóch żydowskich dziewczyn, 
z których jedna przeżyła wojnę, a druga została zamordowana. Dzięki naszej Czytelniczce możemy sprostować 
niektóre wątki tej historii. 
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był przekonany, że zarówno on, jak i jego towarzysz, 
,,dostaną kulkę w łeb” i wraz z zabitymi Żydówkami 
,,spoczną w tym dole na wieki”. Jakimś cudem tak się 
nie stało – Niemcy puścili ich wolno. Stanisław Warchoł 
twierdził, że doskonale pamięta to miejsce i znajduje się 
ono w głębi lasu na tzw. ,,róży”; czasem tam chodził, 
ale gdy mój mąż chciał, by jego wujek (St. Warchoł) go 
tam zaprowadził, ten nigdy się na to nie zgadzał. Tamto 
przeżycie było dla niego ogromną traumą. 
   W ,, Opowieści o Ryfce i Hani” mamy podobny fakt, 
tylko jest data 25.04.1944, zastrzelona Ryfka, oraz 
kopiący dla niej grób Michał Warchoł i Franciszek 
Brodzik. (Nadmieniam, że wspomniany wcześniej St. 
Warchoł był także wujkiem dla inspiratora ,,Opowieści 
o Ryfce i Hani”).
   Niestety, nie żyją już ludzie, którzy byli naocznymi 
świadkami tych czasów. Jednak wiele wydarzeń 
i faktów zostało zapisanych przez m.in. urodzonych 
i wychowanych w Posadzie Jaćmierskiej 
– prof. Józefa Stachowicza ,, Miniony czas”
- b. senatora Janusza Koniecznego ,,Społeczność 
żydowska w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej w latach 
1900 – 1942”
Wiem, że w dzisiejszych czasach niewiele osób próbuje 
dotrzeć do tych wydarzeń, więc na zakończenie przytoczę 
fragment książki prof. Józefa Stachowicza ,,Miniony 
czas”:
,,Bilans roku 1942 nie byłby zupełny, gdybyśmy nie 
wspomnieli o Żydach. Nie miała ich Bażanówka, ale 
tak w Jaćmierzu, jak i w Posadzie w sumie mieszkało 
dokładnie pięćdziesiąt osób wyznania mojżeszowego. 
Byli to przeważnie drobni kupcy, rolnicy i rzemieślnicy, 
zżyci z miejscową ludnością od pradziadów, często 
przychodzący chłopom z pomocą na przednówku, jak to 
czynił Hersz Spira. 
W 1940 r. musieli się wszyscy zarejestrować w gminie 
w Zarszynie; pamiętam, że wracali bardzo przygnębieni, 
bo jak mi jeden z nich powiedział: ,,nie można się 

spodziewać niczego dobrego po tej rejestracji”. 
Pozostawiono ich jednak w spokoju i nadal oddawali się 
– oczywiście w sposób ograniczony – swoim zajęciom. 
W roku 1941 kazano im wraz z najbardziej potrzebnymi 
rzeczami przenieść się do getta w Bukowsku, gdzie 
zlokalizowano Żydów z prowincji, sanoccy bowiem 
Żydzi na razie pozostali w getcie sanockim. W roku 
1942 przesiedlono ich do budynków będącej w budowie 
fabryki celulozy w Zasławiu koło Zagórza, stamtąd 
wyprowadzano ich partiami w las i rozstrzeliwano. Żydzi 
z Sanoka ginęli albo w Zasławiu, albo na cmentarzu 
żydowskim w Sanoku. Wielu uciekło i ukrywało się 
w okolicy. Spośród Żydów jaćmierskich uciekło około 
10 osób, które jeszcze późną jesienią kryły się w lasach, 
żyjąc – często z dziećmi – w okropnych warunkach. 
Na tzw. ,, Zamczysku” ukrywała się rodzina ,,siwego 
Abrama”. Był to bardzo stary Żyd z córką i dwoma 
wnukami. W krzakach tarniny gotowali sobie coś 
w puszkach od konserw i tak wegetowali. Widać ktoś ich 
zadenuncjował, bo pewnego ranka przyjechali żandarmi 
i rozstrzelali wszystkich. Kilka osób z rodziny Uszera 
Spiry wykopało sobie ziemiankę w lesie na tzw. ,,róży”. 
W nocy schodzili do wsi i pukając w okna, otrzymywali 
posiłki pozwalające im przetrwać. I ci jednak, ku 
powszechnemu oburzeniu, zostali zadenuncjowani 
i wystrzelani w swej jamie. Balka Spira, córka wyżej 
wspomnianego Herszka ulokowała się z sześcioletnim 
synkiem w stodole sołtysa, gdzie słoma chroniła ich 
od zamarznięcia. Pewnego razu zjawili się żandarmi 
i nastąpił wiadomy koniec. Chodziły plotki, że łakomy 
na wszelkie dobro sołtys, pobrał od tejże Balki różne 
sprzęty i maszyny za jej przechowanie, a potem sam dał 
znać o miejscu ich pobytu. 
Plątał się jeszcze po wsi, bodaj aż do roku 1943, 
kilkunastoletni syn Gewirtza. Często spotykałem go na 
ganku swego ,,kociego zamku”, gdzie chronił się przed 
deszczem i dawałem mu coś do zjedzenia. Pewnej nocy 
spotkała go wiejska warta nocna i jeden chłopak z tej 

warty, nazwiskiem Baran, sam 
szukający przytułku na Posadzie 
Jaćmierskiej podczas wojny, uparł 
się, by Gewirtza odprowadzić do 
sołtysa. Chłopi sprzeciwiali się, ale 
Baran zastraszył ich doniesieniem 
do gestapo, więc ustąpili. Sołtys 
kazał odesłać nieszczęśnika na 
posterunek policji granatowej do 
Zarszyna, Zarszyn zaś przekazał 
go w wiadomym celu do Sano-
ka”. 
                

Z poważaniem    
Zyta Niemiec

Posada Jaćmierska
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W dobie łatwego dostępu do rozmaitych danych za-
interesować potencjalnego odbiorcę można najwyżej 
kontrowersyjnymi, rzadkimi, wręcz ukrytymi głęboko 
i przeznaczonymi dla wtajemniczonych informacjami. 
Jak się da zauważyć, uwagę naszą na stronach interneto-
wych, w prasie lub innych nośnikach przyciągają tytuły 
sugerujące treści nadzwyczajne, niepospolite, intrygujące, 
co nie zawsze idzie w parze z rzeczywistą zawartością 
wspomnianych materiałów. Niegdyś pisząc piosenki, 
więcej czasu poświęcałem na wymyślenie atrakcyjnego 
tytułu niż na sam tekst, zabieg ten wykorzystuję również 
obecnie. Z nadzieją, iż zawartość tego felietonu z uwagi na 
wspomniane na wstępie aspekty odbiega od tradycyjnego 
już przekazu zasłyszanych lub zaobserwowanych gdzieś 
informacji – jako owoc rozważań osobistych stanowiących 
materiał do porównania z poglądami i przemyśleniami 
własnymi Czytelnika – zostanie do ostatnich zdań skonsu-
mowana przez Niego, spróbuję brnąc dalej w dywagacjach 
na tematy, jak zwykle, nijakie. 
Jeżeli wierzyć słowom najpłodniejszych znanych i sław-
nych literatów, światowych i tych z naszego podwórka 
(mam na myśli Stephena Kinga i Remigiusza Mroza, 
zdecydowanie na różnych poziomach ich lokując, ze 
zdecydowanie większym szacunkiem dla tego pierw-
szego), ich twórczość jest spontaniczna i rozpoczyna się 
od pojedynczego pomysłu fabularnego, w miarę pisania 
obrastającego kolejnymi szczegółami z coraz to nowymi 
pomysłami rozwoju fabuły, bez planowania konstrukcji 
utworu. Cóż, musi być to dar – pomysłowości i bogactwa 
językowego, lecz również owoc wzbogacania zasobów 
własnych pomysłami i opiniami innych. Dlatego warto 
czytać, warto rozmawiać, gdyż dzięki dzieleniu się wiedzą 
stajemy się mądrzejsi i indywidualnie i jako społeczeń-
stwo – wiedza i doświadczenie osobnicze, którymi się 
dzielimy, napędzają otoczenie dając możliwość rozwoju 
i przekazywania tych wartości kolejnym indywiduom. 
Ze sporym przekonaniem o innowacyjności niektórych 
pomysłów często dzieliłem się nimi z innymi, weryfikując 
ich wartość i faktyczną innowacyjność, lecz jak dowie-
działem się niedawno, sam pomysł, nawet najbardziej 
oryginalny i nowatorski, zdecydowanie nie wystarczy, 
by zainteresować nim, a tym bardziej wdrożyć w życie 
potencjalnych wykonawców. Otóż, polskie prawo pa-
tentowe przewiduje przyjęcie propozycji konkretnych 
rozwiązań techniczno-technologicznych nie akceptując 
surowego pomysłu. Nie wystarczy więc, by zapropono-
wać „co”, trzeba wskazać „jak”. We wszystkich sferach 
życia mamy z tym kłopot: udajemy się do specjalistów 
różnej maści zgłaszając rozmaite problemy i oczekując 
wskazania metody ich rozwiązania, nie zawsze jednak 
otrzymując konkretną propozycję postepowania, choć 
komentarzy, ocen i analiz z ich strony nie brakuje. Cóż, 
krytykować bezproduktywnie jest łatwo, lecz czy można 
udzielać rad w oparciu o domniemania i przypuszczenia, 
z czym często mamy do czynienia, np. w telewizyjnych 
lub internetowych komentarzach, szczególnie wydarzeń 
politycznych. W medycynie funkcjonuje pojęcie EBP 
(ang.) oznaczające postępowanie oparte na dowodach 
naukowych, empirycznie potwierdzonych. Dlatego jest 
to dziedzina nauki w dużej mierze konkretna, precyzyjna 

i przewidująca, choć nie brakuje w niej obszarów niezba-
danych i niepotwierdzonych. Niemniej, przy założeniu, 
iż otrzymujemy poradę od fachowca posługującego się 
właśnie wiedzą z zakresu wspomnianej EBP, nie mamy 
podstaw by ją podważać i postępować niezgodnie z jej 
założeniami. Znowu na myśl przychodzi wątek przeciw-
ników szczepień i sejmowej komisji do spraw szczepień, 
w skład której w pewnym okresie nie wchodził żaden 
przedstawiciel zawodu stricte medycznego… O szczepie-
niach wspomniałem nie przypadkowo, niepokojące bo-
wiem są informację o niezbyt imponujących statystykach 
szczepień przeciwko grypie lub COVID wskazujące na 
rosnącą niechęć społeczeństwa do immunizacji. Niegdyś 
namawiałem już szanownych P.T. Czytelników do szcze-
pienia się, więc nie będę się powtarzał. Niejednokrotnie 
też apelowałem o szeroko rozumiany zdrowy tryb życia 
uwzględniający aktywność fizyczną, prawidłowe odży-
wianie, unikanie alkoholu, substancji psychoaktywnych 
czy tytoniu, a redukujący istotnie częstość występowa-
nia tzw. chorób cywilizacyjnych, do których zalicza się 
schorzenia układu krążenia, oddechowego, nowotwory, 
cukrzycę, otyłość, zaburzenia psychiczne. W tym ostatnim 
kontekście przywołać chcę wyniki pewnych świeżych 
badań odnoszących się do bardzo obecnie popularnych 
nawyków. Otóż, osoby z obsesyjna chęcią ciągłego 
sprawdzania wiadomości, są bardziej narażone na stres, 
niepokój, jak również zły stan zdrowia fizycznego. Ob-
serwowanie bowiem niepokojących informacji wyzwala 
u ludzi stan wysokiej czujności i sprawia, że ich moty-
wacja do śledzenia wiadomości intensyfikuje się tworząc 
obraz otaczającego świata ciemniejszym i niebezpiecz-
niejszym. Zamiast wycofać się, osoby te brną coraz głębiej 
w sprawdzanie newsów przy pogłębiającej się obsesji na 
ich punkcie (w celu złagodzenia stresu emocjonalnego), 
co daje odwrotny efekt – jak w uzależnieniach, ingerując 
w inne aspekty życia i wypierając je. Tym samym tworzy 
się błędne koło śledzenia informacji, w których się ludzie 
ci gubią.
Wracając do tematu pandemii i walki z nią warto też 
zwrócić uwagę na wyniki badań, które należy uwzględnić 
w swoim postępowaniu i podejściu do prewencji. Otóż, 
przebycie COVID może wiązać się z podwyższonym 
ryzykiem zaburzeń neurodegeneracyjnych. Wirus wpływa 
na komórki odpornościowe mózgu, które odgrywają 
kluczową rolę w rozwoju schorzeń takich, jak choroba 
Parkinsona czy Alzheimera, ulegając podrażnieniu 
i uaktywniając takie same reakcje, jakie powstają w tych 
chorobach. Może to wyjaśniać, dlaczego część ludzi, którzy 
przebyli Covid-19, jest bardziej podatna na pojawienie się 
objawów neurologicznych, przypominających chorobę 
Parkinsona.
Kontynuując wątek COVID-u, wspomnę o innych 
badaniach: infekcja wirusem SARS-CoV-2 może 
zmniejszyć liczbę gatunków bakterii w jelitach, co otwiera 
drogę do rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów 
- koronawirus uszkadza zdrową mikroflorę jelitową 
i bezpośrednio zakłóca prawidłową równowagę 
drobnoustrojów w jelitach, narażając przez wtórne 
uszkodzenie śluzówki jelita też na infekcję krwi.
Wyniki innych badań (tym razem wrócę do eksploato-

Co pisać, Co Czytać, jak Żyć
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wanych wielokrotnie na łamach gazety tematów żywie-
niowych) wskazują, że wyższy poziom kwasu alfa-lino-
lenowego może być związany z lepszymi prognozami 
u pacjentów z niewydolnością serca. Osoby te powinny 
zatem sięgać po takie produkty jak olej lniany i rzepako-
wy, orzechy włoskie czy nasiona chia. Pozytywnie może 
wpływać także dieta oparta na produktach pochodzenia 
roślinnego. 
I na koniec – przed snem i do snu – jeszcze jeden wątek 
psychiatryczny, ale powiązany z okulistyką. Otóż, jak 
dowodzą kolejne badania, zbyt mało snu, chrapanie, czy 
senność w ciągu dnia wyraźnie wiążą się z podwyższonym 

Na wniosek inwestora, sieci Play, Wójt Gminy 
Zarszyn wydał decyzję nr GKP.6733.13.2022.ML z dnia 
20.06.2022 r. – o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji: „Budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej Nr San71112A wraz z wewnętrzną 
linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce nr 
ew. 870/7 w miejscowości Zarszyn  położonej na terenie 
firmy Leśnik . 

Taka informacja dotarła do mieszkańców Zarszyna 
i Posady Zarszyńskiej w czerwcu br. Z uwagi na istotność 
sprawy zwołano spotkanie wiejskie. Oprócz mieszkańców 
obecni byli: wójt gminy Zarszyn, sołtys wsi Zarszyn 
oraz przedstawiciel inwestora. Oczekiwano konsultacji 
społecznych w tej sprawie. Tymczasem okazało się, że 
spotkanie ma charakter typowo informacyjny, tzn. obecni 
na zebraniu mieszkańcy zostali poinformowani, że nadaj-
nik wbrew sprzeciwom mieszkańców zostanie wybudo-
wany, a inwestor nie jest zainteresowany alternatywnymi 
lokalizacjami i konsekwentnie dąży do budowy masztu 
w centrum miejscowości. W związku z powyższym 
w bardzo krótkim czasie zebraliśmy 365 podpisów osób 
przeciwnych tej budowie. 

Korzystając z przysługującego nam prawa, odwo-
łaliśmy się od w/w decyzji, ponieważ  nie wzięto pod 
uwagę „zasad współżycia społecznego” i dostępnych 
badań naukowych, określających szkodliwy wpływ tego 
typu inwestycji na życie i zdrowie ludzi. 

Największe kontrowersje budzi  lokalizacja nadaj-
nika. Ma być on posadowiony w centrum Zarszyna, na 
działce nr ew. 870/7. Stalowy maszt nadajnika ma mieć 
wysokość 56,0 m. W bezpośrednim sąsiedztwie nadajnika 
(odległość od kilku do kilkudziesięciu metrów) znajdują 
się budynki mieszkalne, obiekty usługowe, apteka, galeria, 
sklepy, dworzec PKP, skwer, poczta. Zarówno wysokość, 
miejsce usytuowania, zmieniający się klimat – coraz sil-
niej wiejące wiatry – grozić mogą w przyszłości katastrofą 
budowlaną. I takiej analizy zagrożeń nikt mieszkańcom 
nie przedstawił. Nie wzięto także pod uwagę interesu 
mieszkańców, którzy mają w bezpośrednim sąsiedztwie 
działki budowlane oraz lokale usługowe. Zaznaczamy, 
że budowa nadajnika będzie miała nieodwracalne skutki 
społeczne i ekonomiczne dla gminy i jej mieszkańców. 

Gmina Zarszyn jest gminą wiejską. Jej położenie 
i walory turystyczne są szansą dla rozwoju turystyki 
jako źródła dodatkowych przychodów. Jest to szczegól-
nie istotne w kontekście likwidacji większości małych 

gospodarstw rolnych i tym samym utraty związanych 
z tym przychodów. Postawienie w centrum Zarszyna sta-
cji bazowej telefonii komórkowej dyskredytuje zarówno 
Zarszyn jak i Posadę Zarszyńską jako potencjalne miejsca 
do odpoczynku. Zaznaczyć należy, że do tej pory nasza 
gmina nie była „białą plamą”, jeżeli chodzi o dostęp do 
tzw. „łączności ze światem”. Istniejące maszty pokrywają 
dostatecznie sygnałem nasz obszar, a ich lokalizacja na 
obrzeżach terenów zamieszkałych nie budzi tyle nega-
tywnych emocji. O tym, że budowa w/w nadajników 
jest szkodliwa dla organizmów żywych, burzy porządek 
architektoniczny danego obszaru, wpływa na zaniżenie 
wskaźników ekonomicznych gmin świadczą działania 
niektórych, świadomych samorządów. Podejmują one 
uchwały anty-5G oraz rzetelnie przeprowadzają konsul-
tacje społeczne. Świadomość na temat zagrożeń tego typu 
technologii bierze pod uwagę chociażby Słowenia, gdzie 
rząd opierając się na danych naukowych oraz słuchając 
sprzeciwu społeczeństwa, odroczył wdrożenie technolo-
gii 5G. Minister Administracji Publicznej Rudy Medved 
ogłosił, że Słowenia oficjalnie odracza wdrożenie 5G 
z powodu możliwych skutków zdrowotnych pól elektro-
magnetycznych. 

Obecnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej ponad 
25.000 opracowań naukowych, popartych badaniami, 
które w sposób jednoznaczny wskazują na szkodliwość 
dla zdrowia i życia ludzkiego nadajników nie tylko 5G ale 
innych PEM (pole elektromagnetyczne). Z petycją w spra-
wie procedowania rozporządzenia podwyższającego 
normy promieniowania elektromagnetycznego wystąpiła 
27.11.2019 roku do ówczesnego Ministra Zdrowia Łuka-
sza Szumowskiego Pani dr Diana Wojtkowiak. W swojej 
petycji odniosła się do prac wielu naukowców, nie tylko 
polskich, badających problem szkodliwości tego typu 
pól. O destrukcyjnym wpływie na organizm człowieka 
informują także inni badacze lub organizacje. Wydanie 
pozytywnej decyzji dla Inwestora pokazuje, że organ 
wydający nie wziął pod uwagę destrukcyjnego wpływu 
wymienionych w decyzji urządzeń na zdrowie i życie 
mieszkańców obu miejscowości tłumacząc, że procesuje 
w ramach obowiązującego prawa. 

        Nie kwestionuję faktu zasadności budowy tego 
typu obiektów. Uważam jednak, że dobrem nadrzędnym 
jest zdrowie oraz komfort funkcjonowania mieszkańców. 
Apeluję do Rady Gminy Zarszyn o refleksję i rozważenie 
możliwości przyjęcia regulacji, które wykluczą możliwość 

Budowa stacji Bazowej telefonii komórkowej

zagrożeniem jaskrą. Wyniki przedstawione właśnie przez 
chiński zespół wskazują na ważny powód, aby zadbać 
o sen i w razie potrzeby leczyć jego zaburzenia, gdyż 
zwiększają one ryzyko rozwoju jaskry, która nieleczona 
stanowi jedną z głównych przyczyn ślepoty. Zbyt krótki 
sen powodował wzrost ryzyka zachorowania na jaskrę o 8 
procent, bezsenność - o 12 procent, chrapanie - o 4 procent, 
a częsta senność w ciągu dnia - o 20 proc. Na zagrożenie 
nie wpływały natomiast preferencje do wczesnego lub 
późnego wstawania.

Dobranoc  A.K. 
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kroNika poLiCyjNa
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Data publikacji 22.09.2022
„Bezpieczna droga do szkoły” - pod takim hasłem policjanci 
spotykają się z uczniami szkół podstawowych z terenu powiatu 
sanockiego. W pobliżu placówek oświatowych pojawiają się 
także policyjne patrole, które czuwają nad bezpieczeństwem.
Spotkania profilaktyczne zostały już przeprowadzone między 
innymi w szkołach na terenie gminy Zarszyn i Besko przez 
dzielnicowych z miejscowego posterunku Policji. Funkcjo-
nariusze podczas wizyt w szkołach uczyli dzieci zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach. Przypominali, z której 
strony drogi należy korzystać w przypadku braku chodnika. 
Wiele uwagi poświęcali też prawidłowemu przechodzeniu 
przez jednię. Policjanci mówili także  o obowiązku zapinania 
pasów bezpieczeństwa oraz jeździe w fotelikach bezpieczeń-
stwa. W trakcie spotkania mundurowi podkreślali znaczenie 
elementów odblaskowych i omawiali, jaki mają wpływ na na-
szą widoczność na drodze.
Lekcja z policjantem, to dla najmłodszych uczniów ogromne 
przeżycie, dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w takich spotka-
niach, chętnie zabierają głos i dzielą się swoimi wrażeniami.
Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze poruszali także 
tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich. Omówili za-
gadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci.  
Jechał 113 km/h. Stracił prawo jazdy, otrzymał wysoki 
mandat i 14 punktów karnych
Data publikacji 26.09.2022
Wczoraj około godz. 8.30, w miejscowości Długie, policyjny 
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego 
pojazdem marki Peugeot. Okazało się, że mężczyzna znacznie 
przekroczył dopuszczalną prędkość. W obszarze zabudowanym, 
gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził 
113 km/h.
Za popełnione wykroczenie, 66-latek został ukarany mandatem 
w wysokości 2000 zł. i 14 punktami karnymi. Stracił też prawo 
jazdy na 3 miesiące.
Apelujemy do kierujących o przestrzeganie dozwolonych 
limitów prędkości. Pamiętajmy, aby  jechać wolniej 
w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają 
szczególnej ostrożności. Nadejście jesiennej aury sprawia, 
że warunki na drodze robią się bardzo zmienne i mogą być 
niebezpieczne. Częste opady deszczu czy spadające liście 
powodują, że jezdnia bywa mokra i śliska, a droga hamowania 
zdecydowanie się wydłuża.
Pamiętajmy, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za innych uczestników ruchu drogowego.
17-latka jechała motocyklem w obszarze zabudowanym 
z prędkością 108 km/h
Data publikacji 09.10.2022
W miniony czwartek około godz. 18:30, w miejscowości 
Długie, policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do 
kontroli kierującą motocyklem marki Yamaha. Okazało się, 

że 17-latka znacznie przekroczyła 
dopuszczalną prędkość. W obszarze 
zabudowanym, gdzie obowiązywało 
ograniczenie prędkości do 50 km/h, 
jechała z prędkością 108 km/h.
Za popełnione wykroczenie17-
latka została ukarana mandatem 
w wysokości 1500 zł. i 13 punktami karnymi. Nastolatka 
posiadała uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem. 
Straciła je na 3 miesiące.
Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną 
i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń 
prędkości. Droga nie jest miejscem do brawury. Pamiętajmy, 
że kierujący jednośladem  w zderzeniu z innym pojazdem 
narażony jest na większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia, 
a nawet życia. Na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za innych uczestników ruchu drogowego.
Jechał bez zapiętych pasów. Okazało się, że był pijany 
i poszukiwany
Data publikacji 17.10.2022
W piątek przed godz. 16, w miejscowości Jaćmierz, policjanci 
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel, 
którego kierujący nie zastosował się do obowiązku jazdy 
w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Podczas czynności okazało 
się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie 
wykazało promil alkoholu w jego organizmie.
Ponadto w trakcie sprawdzenia w policyjnej bazie danych 
funkcjonariusze ustalili, że 52-latek jest osobą poszukiwaną do 
odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejszy konflikt 
z prawem.  
Mieszkaniec powiatu gorlickiego został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał 
zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to 
przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka 
grzywna.
Po wykonaniu czynności procesowych, 52-latek zgodnie 
z dyspozycją sądu trafił do zakładu karnego.
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę suzuki
Data publikacji 22.11.2022r.
Wczoraj około godz. 20, w Zarszynie na ul. Bieszczadzkiej, 
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 
suzuki. Kierujący pojazdem 62-latek został przebadany na 
zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało w jego organizmie 
blisko 2 promile.
Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, 
że mężczyzna nie ma prawa jazdy. Uprawnienia zostały mu 
zatrzymane w 2011 r.
Teraz sąd zdecyduje, jaka karę poniesie 62-letni mężczyzna.

                                            asp. szt. Anna Oleniacz

budowy tego typu obiektów na terenach zurbanizowanych. 
Presja ze strony operatorów telefonii komórkowych bę-
dzie się nasilać. Zdecydowana większość mieszkańców 
nie życzy sobie funkcjonowania w cieniu wysokich 50-
metrowych stalowych konstrukcji. Zadbajmy o przestrzeń    
wspólną razem.

Konsekwentnie będziemy podejmować działania 
zmierzające do blokowania tego typu inwestycji. Od-
wołanie od decyzji Wójta Gminy Zarszyn, w imieniu 
mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej złożyliśmy 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i aktualnie 
czekamy na rozstrzygniecie w sprawie. 

T. Sz.
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- Uchwała nr XLVI/2351/2022 Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 9 marca 2022 r. W sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zarszyn w 2022 
roku.
Obowiązek opieki nad zwierzętami:
- Dz.U.2022.572 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
O ochronie praw zwierząt 6. ust.2 pkt 11 porzucanie 
zwierzęcia, w szczególności psa lub kota, przez właści-
ciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę 
pozostaje jest uznawane za znęcanie nad zwierzętami.
Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia:
- Dz.U.2022.2151 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeń art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny 
do 1000 zł albo karze nagany. Jeśli dodatkowo zwierzę 
swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla ży-

W kWestii bezdomNyCh zWierząt  
oraz zapobiegaNia bezdomNoŚCi zWierząt

cia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny (Sąd może wymierzyć grzywnę do 
5000 zł) albo karze nagany.
 
- Dz.U.2021 poz. 556 Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. Zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykro-
czeń:
§ 1 - opiekunowi przy okazji niezachowania zwykłych 
lub nakazanych  środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia grozi mandat w wysokości od 50 do 250 zł.
§ 2 - mandat w wysokości 500 zł grozi zaś w przypad-
ku niezachowania zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim 
zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia człowieka.
      asp. szt. Anna Oleniacz

kroNika parafiaLNa
Ochrzczeni zostali
Imię data urodzin data chrztu
Helena 23.05.2022 r. 06.08.2022 r.

Mateusz 17.11.2021 r. 27.08.2022 r.

Michał, Paweł 18.08.2022 r. 18.09.2022 r.

Sakrament małżeństwa zawarli
 data ślubu mężczyzna kobieta

20.08.2022 r. Mirosław, Jan PODOLCZAK Anna KUZIAN

21.08.2022 r. Bartłomiej, Dominik DELIKAT Anna, Dominika LENDZIO

03.09.2022 r. Kamil, Roman AMBICKI Anna, Dorota NIEMCZYK

24.09.2022 r. Paweł, Piotr WOJTOŃ Joanna, Monika BIELAWSKA

29.09.2022 r. Mateusz MARSZAŁ Ewelina, Jagoda ADAMSKA

Odeszli do wieczności
nazwisko i imię data urodzin data śmierci
Józefa, Ludwika MICHOŃ 15.02.1940 r. 04.08.2022 r.
Eugeniusz, Zdzisław ADAMSKI 22.11.1948 r. 22.08.2022 r.
Marian, Franciszek TWARDY 05.08.1950 r. 29.08.2022 r.
Czesława TWARDA 26.12.1941 r. 09.09.2022 r.
Kazimierz KIJAK 14.03.1970 r. 23.09.2022 r.
Jan PATRYLAK 29.09.1940 r. 02.10.2022 r.
Teresa, Genowefa JAWORSKA 14.04.1962 r. 03.11.2022 r.
Janina RYSZ 23.01.1929 r. 16.11.2022 r.
Stanisława, Maria TUTAK 10.12.1939 r. 01.12.2022 r.
Wioletta, Alicja ŁOŻAŃSKA 21.06.1991 r. 06.12.2022 r.

                                                                                                                                 ks. proboszcz Zdzisław Babiarz


