
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas 
w naszym życiu. To czas, kiedy oczekujemy i czas, 
kiedy wspominamy chwile, które już minęły 
bezpowrotnie. Chwile związane z osobami, których 
już nie ma, które nie mogą z takich czy innych 
powodów zasiąść z nami do stołu wigilijnego. 
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy „słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami”. To 
czas, kiedy Chrystus tak naprawdę w tym 
momencie chce znaleźć w naszym sercu mieszkanie 
dla siebie. Bóg jest miłością. Dzisiaj Jezus przynosi 
tę miłość na ziemię. Nie lękaj się jej przyjąć. 
Maleńka miłość może zmienić twoje życie. Dzięki 
niej możesz stać się innym człowiekiem. Dzięki tej 
miłości możesz odmienić swój los. Bylebyś tylko 
chciał i umiał zrozumieć. 

�������������������������������������������������������� 
  

Niech Tajemnica Narodzenia naszego Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa stanie się dla nas wszystkich 

źródłem głębokiej radości, nadziei, pokoju i mocy. 

Niech Bóg obdarzy nas miłością i błogosławi  

w każdym dniu Nowego 2013 Roku 

życzy redakcja  
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Świąteczne refleksje 
W okresie Adwentu Kościół obchodzi kilka popularnych Świąt. Do 

najbardziej znanych należą: Wspomnienie św. Barbary 4 grudnia, św. 
Mikołaja 6 grudnia i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8 grudnia, jako że św. Barbara jest patronką górników poświęcony jej 
dzień był uroczyście obchodzony w kopalniach. Wigilia imienin św. Mikołaja 
to z kolei wieczór z utęsknieniem wyczekiwany przez dzieci. Okres Adwentu 
zamyka wieczór poprzedzający Boże Narodzenie, czyli Wigilia. Do niedawna 
24 grudnia był dniem postnym i w wielu rodzinach taki pozostał. Wierni 
ograniczali się do spożycia jednego posiłku wieczorem. Wszelkie prace w 
gospodarstwie czy tez przy przygotowaniu uroczystej kolacji należało 
wykonywać chętnie, nie wolno było robić złych uczynków gdyż stara mądrość 
ludowa ostrzegała, „jaka Wigilia taki cały rok”. Na ten wyjątkowy wieczór w sposób szczególny przystrajano domy. 
W staropolskich czasach zarówno izby jak i pokoje w pałacach dekorowano snopami zboża, które wraz z sianem 
umieszczano na stole wigilijnym, miały przypominać, że Pan Jezus przyszedł na świat w stajence. Choć to może 
wydawać się niewiarygodne, jednak popularna dziś choinka na dobre zawitała do polskich domów dopiero w 
pierwszej połowie XX wieku. Wcześniej wnętrza izb zdobiono w rozmaity sposób. Na południu Polski do powały 
przywiązywano pająki, czyli przybrane jabłkami, orzechami, ozdobami z papieru gałęzie drzew iglastych. Obok 
wieszano sklejone z różnokolorowych opłatków kule, tzw. światy. Gdy na nieboskłonie zabłysła pierwsza 
gwiazdka, wszyscy domownicy zasiadali do uroczystej kolacji. Tak jak dziś rozpoczynała ją ceremonia modlitwy i 
składania sobie życzeń, oraz łamania opłatkiem. Tradycja nakazywała, by do stołu zasiadała parzysta liczba osób. 
Zwyczaj ten sprzyjał podtrzymywaniu kontaktów z samotnymi krewnymi czy sąsiadami. Składający się z 12 dań 
posiłek był charakterystyczny dla bogatych domów. W biedniejszych jadano skromnie. Po kolacji barwione opłatki 
zanoszono także do stajni, by nakarmić nimi zwierzęta. Po wieczerzy wigilijnej czas na pasterkę, czyli Mszy 
odprawianej o północy wypełnionej śpiewaniem kolęd i pastorałek. Dzień Bożego Narodzenia nasi przodkowie 
spędzali w gronie najbliższej rodziny, w atmosferze powagi i skupienia. Wstrzymywali się od wszelkich prac, z 
wyjątkiem karmienia zwierząt. Po powrocie z uroczystej Mszy św. posilano się przygotowanym dzień wcześniej 
jedzeniem i  śpiewano kolędy. Od pójścia na Mszę św. zaczynano także drugi dzień świąt. W wiejskich kościołach 
podczas liturgii księża  święcili przyniesione przez gospodarzy ziarno do zasiewu. Na pamiątkę męczeńskiej 
śmierci patrona dnia św. Szczepana wierni podczas Mszy św. rzucali w kapłana przyniesionym ziarnem zbóż. 
Tego samego dnia rozpoczynał się także okres kolędowy. Grupy młodzieży z gwiazdami, szopkami czy też w 
tradycyjnych strojach ruszały w obchód po domach z życzeniami, śpiewem i krótkimi inscenizacjami.    K. Zajdel 
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Święta Rodzina  

Józef wywodził się z rodu Króla Dawida z pokolenia Judy. Zgodnie z 
proroctwem arcykapłan ogłosił, że wszyscy niezamężni mężczyźni z rodu Dawida 
mają złożyć swoje różdżki na ołtarzu. Czyja różdżka zakwitnie, a na końcu ukaże 
się Duch Pański w postaci gołębicy ten ma poślubić dziewicę. I tak Józef poślubił 
Maryję, a Ona była brzemienną za sprawą Ducha św. W stajence w Betlejem 
Maryja powiła  Jezusa i tak powstała Święta Rodzina. Święty Józef, jako głowa 
rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, 

dlatego Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna 
Bożego. Święta Rodzina to wspaniały wzór i 
przykład dla całej ludzkości. Tak jak każda rodzina 
mieli swoje problemy. Maryja i Józef musieli 
uciekać do Egiptu z małym Jezuskiem, kiedy Anioł 
we śnie powiedział Józefowi, że Król Herod kazał 
zabić wszystkich małych chłopców. Jak Jezus miał 
lat 12 zaginął, rodzice szukali Go przez 3 dni. 
Znaleźli Jezusa jak nauczał w świątyni starszych. Jezus pomagał rodzicom w 
codziennych pracach, byli bardzo kochającą się rodziną. Najsmutniejszy moment 
dla Maryi, gdy patrzyła na śmierć Jezusa na krzyżu. W obecnym czasie 
największym zagrożeniem dla rodziny jest to, że rodzice nie maja czasu dla 
swoich dzieci. Zajęci są pracą, oglądaniem telewizji, czy siedzeniem przy 
komputerze. Jaka szkoda, że rodzice nie mają czasu na wspólne rozmowy z 
dziećmi, wspólne spożywanie posiłków, to bardzo jednoczy rodzinę. Często 
rodziny się rozpadają, gdy jedno z rodziców wyjedzie za granicę do pracy, której u 

nas brak. Święta Rodzina przeżyła swoje kryzysy poprzez miłość do siebie i wiarę w Boga , tak i my módlmy się 
aby nasze rodziny pokonały wszystkie trudności również poprzez miłość do siebie i wiarę w Boga.  
              K. Zajdel 



 



 
Rok Wiary 
 

 W Liście apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r., Ojciec Święty 
Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rozpoczął się on 11 października 2012 r.,  
w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy 
się 24 listopada 2013 r., w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Logo Roku Wiary, 
które przygotowała Stolica 
Apostolska, przestawia łódź, której maszt zawiera  
w sobie symbol IHS. Treść logo wskazuje na 
szczególne znaczenie obecności Chrystusa  
w Najświętszym Sakramencie dla całego życia i misji 
Kościoła. Jest to również wskazówka na jeden  

z głównych celów Roku Wiary, czyli ożywienie wiary w obecność Jezusa pod postacią chleba. Ojciec Święty 
kieruje wezwanie Roku Wiary do wszystkich. Tych, którzy mają wiarę silną Papież prosi o jednoznaczne 
świadectwo. Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach, aby wiarę pogłębili i zaczęli 
kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Zaś tym, którzy stoją z dala i niewiele mają wspólnego  
z Bogiem, aby przemyśleli jak wielkiej wartości się pozbywają. Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru 
wiary, będą się starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu ze swymi braćmi  
i siostrami, także należącymi do innych wyznań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy 
nie wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju 
misję wobec osób, wśród których żyją i pracują, ze świadomością, że „przyjęli orędzie zbawienia, aby 
przedstawiać je wszystkim”. Celem Roku Wiary w świetle założeń papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji 
jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą.        AZ 
 
Modlitwa na Rok Wiary 

Panie, przymnóż nam wiary, tak prosili Cię Apostołowie. Dziś także my, Jezu Chryste, wołamy razem  
z nimi: przymnóż nam wiary. Uchroń nas, Panie, od pokusy układania sobie życia bez Ciebie  
i udziel nam swojego Ducha, który na nowo nas wszystkiego nauczy, przypomni wszystko, co nam 
powiedziałeś i wciąż mówisz do nas przez Kościół głoszący Twoją Ewangelię. Niech Twój Duch obudzi w nas 
pragnienie słuchania Twojego słowa, rozważania go w sercu, układania według niego naszego życia i bycia 
radosnymi świadkami Twojej Ewangelii. Spraw, aby wszyscy ludzie zobaczyli otwarte podwoje wiary, 
odważnie przez nie przechodzili i z całym Kościołem wielbili Boga Stwórcę  
i Odkupiciela. Maryjo, nasza Przewodniczko w wierze i Gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas po drodze wiary, 
abyśmy idąc nią, razem z Tobą mogli przebywać na wieki w Królestwie niebieskim, radując się oglądaniem 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen. 
 

Jak uzyskać odpust z okazji Roku Wiary?  
Papież Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać 

wierni, którzy w okresie od 11 października br. do 24 listopada 2013 roku: 
- wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na 
temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek 
kościele lub stosownym miejscu. 
- za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy 
sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w 
nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, 
wezwaniem do Matki Bożej lub świętych. 
- w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii 
lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary. 
- w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, 
w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne. 

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 - 
zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym. 
Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej 
wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą 
jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary 
pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią "Ojcze nasz", Wyznanie Wiary oraz 
inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody. 



Z życia Parafii A.D 2012  
6 stycznia w Domu Ludowym w Tarnawie Górnej miały miejsce Jasełka w wykonaniu 
dzieci i młodzieży oazowej. Jasełka przeplatane były kolędami i pastorałkami w 
wykonaniu Zespołu wokalno-instrumentalnego AMORIA. Nad całością czuwał ks. Marcin 
Padowski. Na zakończenie Koncert Kolęd i Pastorałek wykonał Zespół ARABESKA pod 
kierunkiem, P. Malwiny Zych –Oklejewicz. 
  

15 stycznia na Mszę św. uświetniła gościliśmy Młodzieżową Orkiestrę Dętą działającą 
przy Domu Ludowym w Tarnawie Górnej. Orkiestra wykonała cztery utwory kolędowe. W 
skład orkiestry wchodzą dzieci i młodzież naszej parafii, które uczą się gry na 
instrumentach dętych pod bacznym okiem pana Grzegorza Maliwieckiego.  
 
30 marca już po raz 19 podążano z krzyżem na parafialną Golgotę – 

Gruszkę. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą św. Zimno i przelotnie padający deszcz nie 
zniechęcił ponad tysięcznej liczby pątników. Przewodnikami nabożeństwa byli Proboszcz 
parafii ks. Jan Krupiński i wikariusz ks. Marcin Padowski. Tematem przewodnim rozważań 
przygotowanych i prowadzonych przez członków grup parafialnych, dorosłych i młodzież 
były zagrożenia współczesnego człowieka – chrześcijanina.  
 

Wosną przy Domu Ludowym w Tarnawie Górnej rozpoczęto pracy przy budowie  
i montażu urządzeń PLACU ZABAW. Z pomysłem tego Placu, wyszła Rada Sołecka 
Tarnawy Górnej, która przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość - 
Tarnawa” zrealizowała Projekt pod nazwą: „Od Atrakcji do Rekreacji”. Tuż przed 
Świętami Plac Zabaw był gotów.  

17 czerwca odbyła się V Parafiada. Miejscem imprezy był placu obok Domu Ludowego 
w Tarnawy Górnej. Na początku uroczyście otwarto Placu Zabaw. Głównym 
wydarzeniem tego dnia był występ zespołu „Siewcy Lednicy”. W dalszej części 
nastąpiła prawdziwa „eksplozja” talentów śpiewaczych i muzycznych głównie dzieci, 
młodzieży i zespołów z terenu naszej Parafii. Koncertowanie zakończył występ Kapeli 
Łemkowyna.  

30 czerwca w parafii miała miejsce Peregrynacji Krzyża Papieskiego, Krzyż ten 
towarzyszył Janowie Pawłowi II w Jego ostatniej Drodze Krzyżowej.  Odwiedza on 
kolejne parafie naszej Diecezji jako wotum wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II. 
Uroczystościom przewodniczył ksiądz Biskup Adam Szal. Parafianie adorowali i czuwali 
poprzez modlitwę przy krzyżu do następnego dnia kiedy przyjmowała go parafii Łukowe. 
 
19 sierpnia pożegnano księdza wikariusza Marcina Padowskiego, który pracował w 
naszej parafii cztery lata. W imieniu parafian żegnali go przedstawiciele grup  Oaza 
Młodzieżowa, Domowy Kościół oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – 
Tarnawa”. Nową Parafią ks. Marcina jest Kraczkowa k/ Łańcuta. Posługę wikariusz w 
parafii rozpoczął  ks. Józef Watras. 
 
26 sierpnia odbyły się  uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. 
Janusz Łuc - Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego w Rzepedzi. W 
uroczystościach uczestniczyli księża z Dekanatu Rzepedzkiego, księża 
rodacy oraz wierni naszej Parafii i przyjezdni goście. W tym dniu również 
przywitaliśmy w naszej Parafii wikariusza ks. Józefa Watrasa, który 
wcześniej pracował w parafii Wierzbna. 

2 września na terenie naszej Parafii odbyły się Gminne Dożynki, których gospodarzami 
byli mieszkańcy Tarnawy Dolnej. Całość oficjalnych wydarzeń poprzedziła uroczysta Msza 
św. w kościele parafialnym w Tarnawie Górnej. Eucharystię odprawił i Słowo Boże wygłosił 
ks. Łukasz Pałacki. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przy rytmach orkiestry udali 
się na boisko szkolne do Tarnawy Dolnej, gdzie odbyło się dalsze świętowanie.  
 
W dniach 1-2 października odbył się VI Szkolny Rajd Szlakiem Papieskim. Podczas 
wędrówki uczestnicy – 40 uczniów SP i Gimnazjum przemierzali trasy związane z 
wędrówką bpa K. Wojtyły. Organizatorami Rajdu są Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Tarnawie Dolnej oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa”. 
 



Z życia parafii … 
 
 
CHRZTY 
 
1.Poliniewicz Mateusz 
2.Smolińska Alicja 
3.Zajdel Zofia 
4.Rybczak Dominik 
5.Micheńko Mateusz 
6.Marcinik Aleksandra 
7.Czerniewicz Paweł 
8.Stach Kornelia 
9.Bochnak Jakub 
10.Wróbel Krystian 
11.Warchoła Dawid 
12.Ścieranka Magdalena 
13.Weremińska Maja 
14.Stusik Marlena 
15.Stroka Oskar 
16.Walko Jan 
17.Kotlarczyk Kornelia 
18.Zarzyczny Jakub 
19.Zarzyczny Igor 
20.Stach Martyna 
21.Czernicki Wiktor 
22.Rajchel Maria 
23.Nieznański Natan 
 
ŚLUBY 
1.Nieznański Dariusz – Rudy Edyta 
2.Kuzio Dawid – Proćko Elżbieta 
 

3.Data Grzegorz – Adamkiewicz Sylwia 
4.Cionek Jakub – Ruda Gabriela 
5.Łojek Dawid – Wanat Edyta 
6.Juszczak Piotr – Stadler Monika 
7.Rudy Tomasz – Kabala Monika 
8. Kulig Marek – Zarzyczna Lidia 
9.Łukaszek Bartosz – Ścieranka Agnieszka 
10.Zarzyczny Robert – Stach Patrycja 
11.Kośniowski Sebastian – Marcinik Marzena 
12.Ryniak Jakub – Rajchel Barbara 
13.Giefert Jacek – Stach Jadwiga 
14.Opach Paweł – Stach Justyna 
15.Osenkowski Paweł – Marcinik Zofia 
16.Jach Dawid – Malec Karolina 
 
 
ODESZLI DO PANA 
1.Rudy Zygmunt 
2.Stach Grzegorz 
3.Stach Józefa 
4.Ogarek Stanisław 
5.Fabian Zofia 
6.Stach Jerzy 
7.Furdak Włodzimierz 
8.Bihun Franciszek 
9.Zarzyczny Mieczysław 
10.Aftyka Mariusz 
11.Kwiatanowska Kazimiera 
12.Marcinik Marcin 
13.Paszko Józef 
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Parafialna strona internetowa: 

www.parafia-tarnawa.pl 
Na stronie umieszczane są wszystkie 
informacje dotyczące naszej parafii i nie 
tylko. Istnieje możliwość słuchania 
rekolekcji, homilii, a wkrótce również 
pojawią się filmy z uroczystości parafialnych, 
koncertów, itp. Zapraszamy do przeglądania 
bogatej galerii zdjęciowej z wydarzeń  
w naszej parafii. 
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy 
konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na 
wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego 
serca, niech przyjdzie Pan i umocni nas 
swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać 
wszędzie tam, gdzie niepokój.  
     Błogosławionych  Świąt Bożego Narodzenia. 
 
 

           PODZIĘKOWANIE 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim Parafianom 
za duże zainteresowanie 
i zakup kalendarza 
parafialnego na rok 
2013. Uzyskane w ten 
sposób środki finansowe 
zostaną przeznaczone 
podobnie jak w latach 
poprzednich na potrzeby związane  
z organizacją uroczystości w parafii, 
zakup potrzebnych naczyń 
liturgicznych, oraz potrzeby związane  
z działalnością stowarzyszenia.   
         Zarząd POAK 



Z kart historii wsi Tarnawa 
610 lat temu - w 1402 roku w dokumentach historycznych pojawiła się po raz pierwszy nazwa naszej „TARNAWY” jako 

własności rodu Tarnawskich herbu „SAS”. 
460 lat temu - w 1552 roku wg danych w Tarnawie istniało 26 gospodarstw, 2 karczmy i 1 młyn. 
240 lat temu - w maju 1772 roku wojska austryjackie zajęły Galicję, również i Tarnawę. 
230 lat temu - w 1782 roku za rządów Cesarza Józefa II nastąpił nowy podział Galicji  

i Tarnawa przeszła z cyrkułu Samborskiego do Leskiego.  
200 lat temu - w 1812 roku właścicielem Tarnawy był Franciszek Truskolaski. 
150 lat temu - w 1862 roku właścicielem Tarnawy był Adam Dauksza. 
140 lat temu - 9 maja 1872 roku trwała budowa linii kolejowej Zagórz – Łupków przez Tarnawę – 

między innymi prace wykonywane były przez włoskich robotników. 
110 lat temu - w 1902 roku odbył się w Przemyślu Synod Diecezjalny pod przewodnictwem 

Biskupa Pelczara na którym postanowiono o zakładaniu nowych parafii. Dzięki temu w 
1908 roku powstała nasza parafia. 

100 lat temu - 9 września 1912 roku Parafię Tarnawa objął ks. Władysław Tereszkiewicz. 
                      - Nauczycielką Szkoły Podstawowej w Tarnawie Górnej w roku 1912 była Pani Eugenia Zbożańska. 
90 lat temu - w 1922 roku nauczycielką Szkoły Podstawowej w Tarnawie Górnej była Pani Maria Czajkowska. 
80 lat temu - 23 czerwca 1932 roku wybuchło powstanie Leskie. 15 tysięcy chłopów z tego terenu ruszyło do walki 

przeciwko swoim ciemiężycielom. Trwało 16 dni. Zginęło kilkuset chłopów. 
70 lat temu - w drugiej połowie 1942 roku powstała Ukraińska Powstańcza Armia – UPA, która wymordowała wielu 

Polaków na tych terenach, również w Tarnawie. Założył ją BANDERA – stąd nazwa banderowcy. 
60 lat temu - na koniec roku 1952 liczba ludności w Tarnawie Górnej wynosiła 522, w Tarnawie Dolnej 481. Razem – 

1003 osoby. 
50 lat temu - w 1962 roku OSP w Tarnawie Dolnej otrzymało drugi sztandar. 
                   - 11 października 1962 roku rozpoczął się II Sobór Watykański, którego owocem jest ołtarz odwrócony do 

wiernych i Msza św. w języku polskim. Brał w nim udział Kardynał Karol Wojtyła.  
40 lat temu - w 1972 roku wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu nasza rodaczka 

Maria Zarzyczna z Tarnawy Górnej. 
30 lat temu - w 1982 roku w pamięci parafian zostało odnotowane włamanie do naszej świątyni. Została skradziona 

pozłacana puszka i kilka innych przedmiotów mniej wartościowych. 
20 lat temu - w 1992 roku zostały zakończone prace związane z gazyfikacją Tarnawy. 
10 lat temu - w 2002 roku zostały wykonane drugie schody betonowe na naszym cmentarzu. Prace wykonywała firma 

Zdzisława Tokarza z Łukowego.        S. Zarzyczny 
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Kwestionariusz dotyczący Tarnawy Dolnej z 1939 r.  
         W dzisiejszych czasach Polska ma wiele sposobów na to, by dowiedzieć się jak żyją jej mieszkańcy. Prowadzi się spisy 
ludności, spisy rolne, przy pomocy ankieterów, komputerowo lub przy pomocy Ośrodka Badań Opinii Publicznej. Przed 
wojną nie było takich sposobów, ale też prowadzono różne badania. Wczesną wiosną 1939 roku Polska przeprowadzała 
badanie środowiska. Czyniła to przy pomocy nauczycieli pracujących w szkołach. W Sanockim Muzeum Historycznym 
zachował się kwestionariusz w sprawie badania środowiska w Tarnawie Dolnej sporządzony przez Panią Jadwigę Jasłowską – 
Kierowniczkę Jednoklasowej Szkoły Powszechnej w Tarnawie Dolnej. Data widniejąca na kwestionariuszu jest 19 lutego 
1939 r.  
Treść kwestionariusza: Ludność Tarnawy Dolnej wynosi 620 osób, w tym 2/3 Polaków i 1/3 Rusinów. Rusini pomieszani są 
z Polakami. Używają języka polskiego. Zaledwie kilka rodzin ruskich używa języka ruskiego w domu. Mieszkańcy są biedni, 
dorabiają pracą zarobkową do utrzymania rodziny. Gleby są zwięzłe i wymagają starannej uprawy. Ze zwierząt dość jest 
zajęcy, sarny i jelenie, przychodzą z głębokich lasów. Często pojawiają się dziki i niszczą pola ziemniaczane. Rolnicy sieją 
żyto, pszenicę, owies i jęczmień. Ziemniaki są głównym pożywieniem Tarnawian. Pastwiska należą bądź do gromady bądź do 
dworu. Właścicielem Tarnawy Dolnej jest Żyd Dym Simche. 
1. Żywność przyrządzają z płodów rolnych oraz produktów zakupionych w mieście jak ryż, cukier, kasza, kawa itp. Latem 
zbierają grzyby i jagody i te sprzedają lub spożywają sami, albo wymieniają. Łowią też ryby w Tarnawce lub Osławie jak: 
brzany, jelce, miętusy, węgorze i raki przy pomocy sieci lub ostek. 
2. Hodują krowy, świnie, konie, kozy, króliki, kury, gęsi, kaczki, indyki. 
3. Z narzędzi rolniczych używają pługów jednoskibowych, bron drewnianych i z żelaznymi zębami, motyk, kos, sierpów, 
grabi, cepów, sieczkarni, mniej młynków i młocarni. Ziemniaki sadzą motykami, bardzo mało pod skibę. 
4. Nie znają sposobów zabezpieczania zbóż przed szkodnikami czy gniciem. 
5. Jako zajęcia uboczne ludzie zajmują się ciesielką, kołodziejstwem, stolarstwem, szewstwem, wyplataniem opałek. 
6. W małej ilości sieją len, konopie i przędą zimową porą i niosą tkać do tkacza na ręczniki, prześcieradła, wory itp. 
7. Chaty budowane są z drewna i kryte słomą. Nowe domy kryją już blachą lub dachówką. W jednej zabudowie mieści się 
mieszkanie, komora, stajnia i boisko. Chaty budują przeważnie nad rzeką, dla lepszego dostępu do wody. 
8. W chacie ze sprzętów są: ławy, stół, skrzynia, łoże, szafa. U zamożniejszych jest kredens, albo szafka na naczynia i 
drewniana kanapa. 
9. W środowisku jest: Związek Strzelecki, Związek Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rolnicze, Straż Pożarna, Kasa Stefczyka. 

W Związku Strzeleckim wychowuje się młodzież w duchu państwowym. Racjonalnej uprawy roli uczą się w ZMW. 
Kasa Stefczyka gromadzi drobne oszczędności i wypożycza gospodarzom na ich potrzeby.            Przyg. St. Zarzyczny 



Witajcie kochane dzieciaki …  

STAJENKA Z TWOJEGO SERCA  

Bóg chce się narodzić w Twym ubogim sercu. To nie jest ważne, pod 
czyją choinką będzie więcej prezentów. Nie ma lepszego prezentu niż 
kochające Serce Jezusa. Często jak biblijna Marta, troszczymy się  
o wiele, a potrzeba przecież tylko jednego. Przyjęcia daru Miłości od 
Pana Boga. Adwent jest czasem przygotowania serca na narodziny 
Miłości. Twoje serce ma stać się Stajenką dla Dzieciątka. Święta 
zaczynają się po Adwencie, a nie z chwilą pojawienia się kolęd  
w supermarketach.  Święta to nie jest magia. Słowo magia tu nie pasuje. Wręcz przeciwnie. Święta to jeszcze 
głębsze odnowienia relacji z Bogiem i bliskimi ludźmi. Pamiętaj, że Bóg narodził się w ubogiej stajence. Nie rób 
tandetnej szopki ze swojego serca w tym czasie. Zbuduj Panu Bogu piękną Stajenkę. Nawet, gdyby miała być 
uboga, niech będzie po prostu oczyszczona. Wtedy będzie naprawdę piękna. Słuchaj tego, co Bóg do ciebie mówi w 
czasie Adwentu. Skąd wiesz, ile jeszcze Adwentów przed Tobą? Nie wiesz. Uczyń ten czas prawdziwym czasem 
modlitwy i radości. Buduj Stajenkę stopniowo, powoli. Buduj w oparciu o Boże Słowo. Słuchaj Pana. On daje 
wskazówki. Drogowskazy na to, jak dojść do Betlejem. A jak już dojdziesz to módl się dalej.  Śpiewaj kolędy z 
rodziną, modląc się tymi słowami, które są przekazywane od lat. „Bóg się rodzi…” To prawda! Rodzi się każdego 
dnia w Twoim sercu, jeśli tylko tego chcesz…        Red 

Dla Was przygotowaliśmy zadanie na spostrzegawczość. Życzymy dobrej zabawy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
KONTAKT  Z REDAKCJ Ą 
 
W celu zachęcenia do współpracy oraz potrzebie przekazywania najistotniejszych, ciekawych informacji  
z życia parafii, oraz własnych spostrzeżeń i przemyśleń na temat wiary, postanowiliśmy wyjść naprzeciw  
i założyć gazetową skrzynkę kontaktową: poak.tarnawa.wp.pl . Prosimy o umieszczanie w niej artykułów, 
które chlelibyście zamieścić na łamach naszej gazetki, ewentualne uwagi, oraz propozycje i tematy kolejnych 
artykułów Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu, choć nie ukrywamy, że cenniejszy dla nas jest 
kontakt osobisty i możliwość bezpośredniej rozmowy..         
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