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S³owo wstêpne

¯yjemy w czasach, gdzie niemal wszystko ma swój znak, symbol.
Pos³ugujemy siê nimi jako noœnikami pewnych myœli, umownych
znaczeñ. Takim umownym skrótem graficznie przedstawionym jest
np. znak drogowy „uwaga piesi”, gdzie na niebieskim kwadracie
widzimy sylwetkê cz³owieka w ruchu i ju¿ wiemy, ¿e na drodze
mog¹ pojawiæ siê ludzie. Herb jest te¿ takim znakiem, który utrwalo-
ny przez powszechne u¿ywanie „mówi” kogo reprezentuje i w jaki
sposób zosta³ wpisany w lokaln¹ zbiorowoœæ.

Ka¿da osoba, spo³ecznoœæ ma swój taki znak; ka¿dy z nas ma
przecie¿ swoje imiê i nazwisko, spo³ecznoœci maj¹ zwykle swój
znak herbowy. W przypadku mieszkañców Harty i ka¿dej innej
polskiej spo³ecznoœci lokalnej, wiemy o naszej przynale¿noœci na-
rodowej – Rzeczypospolitej Polskiej, której god³em jest w polu czer-
wonym Orze³ Bia³y. Nastêpn¹ spo³ecznoœci¹ jest spo³ecznoœæ re-
gionalna, w przypadku Harty województwo podkarpackie z w³a-
snym herbem przyjêtym w 2000 r. Powiat rzeszowski przyj¹³ swój
herb równie¿ niedawno, zachowuj¹c w nim herb miasta Rzeszowa
z okresu staropolskiego.

Wysi³ek opracowania herbu jest jeszcze przed gmin¹ wiejsk¹
Dynów. Zaprezentowane na stronie internetowej logo z historyzmem
ma niewiele wspólnego i jest wymys³em szerz¹cego siê obecnie post-
modernizmu. Wyzwania XXI w., wieku globalizacji, a co za tym idzie
unifikacji, wymagaj¹ od lokalnej spo³ecznoœci pewnej refleksji sta-
wiaj¹cej pytanie: Co jest ich w³asne, lokalne, prze¿yte przez nich sa-
mych i ich przodków, a co narzucone przez potêguj¹cy siê strumieñ
zewnêtrznej informacji i wszelkiego rodzaju narzuconych koniecz-
noœci?

Pragnienie posiadania herbu i opracowanie w³asnego znaku he-
raldycznego Harty wyp³ynê³a z inicjatywy cz³onków Towarzystwa
Rozwoju i Kultury Wsi Harta, przy szczególnym udziale wicepre-
zesa tego Towarzystwa Pana Jacka Stochmala. Towarzystwo pra-
gnie w ten sposób upamiêtniæ 580-rocznicê pierwszej pisanej wzmianki
o tej miejscowoœci.
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Herb Harty przedstawiony w tym opracowaniu, tak jak i ka¿dy
inny, posiada trzy podstawowe znaczenia dla jej Mieszkañców:

– odró¿niaj¹ce, od innych lokalnych spo³ecznoœci,

– integruj¹ce, szczególnie wa¿ne dla Mieszkañców Harty,

– presti¿owe, przez samo posiadanie w³asnego znaku heral-
dycznego przez lokaln¹ spo³ecznoœæ, jak¹ jest od wieków Har-
ta (1429 r.).

To skromne opracowanie przedstawia ponadto nowe, odmienne
od dotychczasowego, wyjaœnienie znaczenia nazwy Harta, a opisane
zosta³o w rozdziale Nazwa miejscowoœci - wsi Harta.

Kolejna czêœæ poœwiêcona jest pieczêciom u¿ywanych przez ro-
dzim¹ rzymskokatolick¹ parafiê pw. Œw. Miko³aja. Ca³oœæ koñczy,
skreœlona piórem Piotra Wanata, prezentacja spo³ecznego zaanga¿o-
wania mieszkañców Harty poprzez tworzone przez nich samych ró¿-
nego rodzaju organizacje.
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HERB HARTY

Obecnie Polska jest krajem unitarnym - zjednoczonym, nie maj¹-
cym w swojej strukturze krajów, jak np. Niemcy, które s¹ krajami
zwi¹zkowymi, (po³¹czone landy, np. Bawaria, Nadrenia Westfalia,
czy Saksonia).

W celu skutecznego zarz¹dzania Pañstwem Polskim wydzielone
s¹ województwa, a w nich powiaty, gminy i jako jednostki pomocni-
cze – so³ectwa. Takim so³ectwem jest Harta. Po wejœciu Polski w 2004 r.
do Wspólnoty Europejskiej, polskie województwa traktowane s¹ jako
regiony. Posiadanie herbu miejskiego czy ziemskiego zosta³o w Pol-
sce uregulowane po 1998 r. dla gmin (1990 r.) i powiatów (1998 r.)
w ustawach ustrojowych dla tych jednostek samorz¹dów. Harta jako
so³ectwo, przyjmuj¹c herb, nie jest ograniczona wy¿ej wymieniony-
mi ustawami i jest tylko dobr¹ wol¹, inicjatyw¹ jej Mieszkañców
posiadanie w³asnego herbu.

W roku 2009 przypada 580. rocznica odnotowania w Ÿród³ach
miejscowoœci wsi Harta. Jej obecny wizerunek, pocz¹wszy od lat sprzed
1429 r. tworzony by³ przez ponad 20 pokoleñ jej Mieszkañców.

Z nadania królewskiego obszaru w dolinie œrodkowego biegu
Sanu aktem z dnia 22 wrzeœnia 1389 r. król W³adys³aw Jagie³³o teren
ten wraz z ju¿ istniej¹cymi wsiami (Dubieckiem, Iskani¹, Stupnic¹
i Ruszelczycami) przekaza³ kasztelanowi, staroœcie ³êczyckiemu i przy-
sz³emu wojewodzie sandomierskiemu i krakowskiemu Piotrowi
Kmicie. Harta by³a zatem wsi¹ szlacheck¹ i na przestrzeni wieków
mia³a ró¿nych w³aœcicieli z rodów szlacheckich i mo¿now³adczych.

W Ÿród³ach pisanych pierwszy w³aœciciel pojawi³ siê w 1429 r.
i by³a to Ma³gorzata córki Piotra Lunaka Kmity, wnuczka Piotra Kmity.
Wymieniona jest równie¿ w roku 1436 wraz z mê¿em Janem Goli-
gyanem i synem Stanis³awem Denowskim zwanym równie¿ Strza³-
kowski herbu Wieniawa. Ma³gorzata po œmierci Jana powtórnie wy-
sz³a za m¹¿ za Przedpe³ka Moœcica z Wielkiego KoŸmina1; zmar³a
w 1464 r.

1 Wg spisu z 4 kwietnia 1448 r. w³aœcicielka Jawornika i wsi k. Dynowa.
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Prawem pokrewieñstwa lub zakupu Harta nale¿a³a kolejno do:

1464 r. – Stanis³aw Denowski, zgin¹³ w 1475 r. podczas wypra-
wy wojennej na Œl¹sk;

1475 r. – Jan Denowski (syn Stanis³awa), podkomorzy sanocki,
o¿eniony z Jadwig¹ Zarembiank¹ z Kalinowej; ma³¿eñ-
stwo bezpotomne;

1493 r. – Miko³aj i Piotr Rzeszowscy herbu Doliwa (bracia cio-
teczni Jana Denowskiego), którzy sprzedali dobra
w 1496 r. Janowi Amorowi Tarnowskiemu; ten zaœ prze-
kaza³ je natychmiast najm³odszemu synowi z drugiego
ma³¿eñstwa z Barbar¹ z Rani¿owa – Janowi Amorowi
m³odszemu Tarnowskiemu;

1523 r. – Piotr i Hieronim Wapowscy herbu Nieczuja kupili Har-
tê, któr¹ potem odziedziczy³ syn Piotra – Jêdrzej ¿onaty
z Katarzyn¹ z rodu Maciejewskich herbu Cio³ek;

1574 r. – Katarzyna Wapowska wraz synem Janem Stanis³awem;

1596 r. – Jan Stanis³aw Wapowski, o¿eniony z Katarzyn¹ ze Strem-
bergu, kasztalenk¹ biecka;

1632 r. – Karol Wapowski (syn Jana Stanis³awa) wraz z ¿on¹2;

1644 r. – Marcin Konstanty Krasicki, kasztelan przemyski; kupi³
Hartê, któr¹ przekaza³ synowi Jerzemu, o¿enionemu
z Teofil¹ Czartorysk¹;

1687 r. – zmar³ Marcin Konstanty, a jego ¿ona Teofila Krasicka
z Czartoryskich zosta³a w³aœcicielk¹; powtórnie wysz³a
za m¹¿ za Grzegorza Antoniego Ogiñskiego (starostê
mœcis³awskiego i ¿mudzkiego, hetmana wielkiego litew-
skiego), a kolejn¹ w³aœcicielk¹ (1709) zosta³a ich córka
Eufrozyna (poœlubi³a Piotra Paca); z kolei ich córka
Felicja wysz³a za m¹¿ za Piotra O¿arowskiego3.

2 Harta: de laneis 5 per fl. 4, molendium anuale fl. 1 et gr 18, hortulani 3 in hortis
per gr 16, inquilini pauperes 6 per gr 8, [w:] Rejestr poborowy ziemi zanockiej 1640,
Rzeszów 1998, s. 23.

3 W. Wojtas, Parafia Harta w latach 1918 - 1939, s. 19-20.
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Od po³owy wieku XVIII w³aœcicielami Harty zosta³ ród Skrzyñ-
skich herbu Zaremba, w rêkach którego dobra pozostawa³y a¿ do
dwudziestolecia miêdzywojennego4.

Ród ten pochodzi³ ze Skrzynny (Skrzynno ko³o Przysuchy dziœ
województwo mazowieckie). Protoplast¹ rodu by³ Urban herbu Za-
remba na Skrzynnie Skrzyñski, o¿eniony w 1530 r. z Wê¿ykówn¹
herbu W¹¿.

Pierwszym z tego rodu, który przeniós³ siê do Ziemi Przemyskiej
by³ Józef Zaremba Skrzyñski, a pierwszym odnotowanym w³aœcicie-
lem Harty o tym nazwisku, jak zosta³o to zaznaczone nieco wcze-
œniej, Ignacy Zaremba Skrzyñski o¿eniony z Teres¹ Finkenstein her-
bu Ostoja. Ich syn W³adys³aw poj¹³ za ¿onê Wandê hrabinê Rozwa-
dowsk¹. Córka z tego ma³¿eñstwa, równie¿ Wanda wysz³a za m¹¿ za
hrabiego Ostrowskiego, a po jej bezpotomnej œmierci maj¹tek prze-
szed³ do innej linii Skrzyñskich – stryjecznego brata Zdzis³awa
(ur. 1846 r.), pos³a do Sejmu Krajowego. Jego ¿on¹ by³a Celina Se-
weryna Izabela hr. Dunin-Borkowska z Borkowa herbu £abêdŸ
(ur. 1853 r.). Zdzis³aw zmar³ w 1927 r., ¿ona Cecylia zosta³a wspó³-
w³aœcicielk¹ Harty razem z synem W³adys³awem Boles³awem (1873-
1937), ówczesnym ambasadorem Polski przy Watykanie, o¿enionym
z Izabel¹ da Silva de Santa Cruz; zmar³ w 1937 r. W 1934 r., po
œmierci Celiny, jej dobra w Harcie przesz³y w posiadanie Marii Celi-
ny Kazimiery hr. Dunin-Borkowskiej z Borkowa herbu £abêdŸ
(ur. 1905 r.), jej wnuczki. Maria Celina poœlubi³a Kazimierza hr. Wo-
dzickiego z Granowa herbu Leliwa (ur. 1900 r.). Taka sytuacja utrzy-
ma³a siê do wybuchu II wojny œwiatowej. Harta przez ponad 180 lat
by³a w posiadaniu rodu Skrzyñskich.

Herb Skrzyñskich Zaremba

O pocz¹tkach tego herbu Paprocki tylko powiada z D³ugosza,
¿e z Niemiec do Polski przybysz, za czasów Boles³awa Krzy-
woustego, Okulski zaœ rozumie i lepiej, ¿e z Czech, kêdy jesz-
cze znajduj¹ siê familie, które takim siê lwem zaszczycaj¹
i Zarembami zowi¹, potem dawniejszy czas naznacza tym
przenosinom tego herbu do Polski, kiedy z manuskryptu jakiegoœ

4 Dokument wizytacyjny biskupa W.H. Sierakowskiego z 1755 r. wymienia Ignace-
go Skrzyñskiego jako kolatora koœcio³a w Harcie, Arch. Par. Harta, bez sygnatury.
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twierdzi, ¿e jeszcze miêdzy dwunast¹ wojewodami, którzy za
pogañstwa temi krajami po dwakroæ rz¹dzili, by³ te¿ Zarem-
ba tego herbu5.

5 K. Niesiecki SJ, Herbarz Polski, t. X, Lipsk 1845, s. 80-81.
6 P. Dudziñski, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 39.

Herb
Zaremba

Herb
Harty

Herb Harty w sposób bezpoœredni nawi¹zuje do herbu Zaremba,
w³aœcicieli Harty Skrzyñskich, którzy prze¿yli wspólnie z Mieszkañ-
cami najd³u¿szy okres czasu, pomimo zmieniaj¹cych siê stosunków
w³asnoœciowych (uw³aszczenie ch³opów w 1848 r.) i zmian admini-
stracyjnych (zniesienie dominiów, utworzenie gmin jednowiosko-
wych i obszarów dworskich, utworzenie gmin zbiorczych).

Herb Harty
na tarczy dwudzielnej, dzielonej w pas,
lew czarny ale go tylko po³owa,
jêzyk u niego wywieszony czerwony,
³apy przednie u niego widaæ, tak ¿e lewa trochê do góry

wzniesiona nad praw¹,
ogon te¿ zadarty ku górze,
wyskakuje z czerwonego dolnego pola.

Barwny wizerunek herbu zamieszczony jest na ok³adce tego opra-
cowania, zaœ w przedstawieniach czarno-bia³ych barwê czerwon¹
zastêpuj¹ pionowe kreski (jak pokazane zosta³o powy¿ej). Barwa
czerwona jest symbolem dwóch cnót – odwagi i walecznoœci6.
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NAZWA MIEJSCOWOŒCI – WSI HARTA

Dotychczas w powszechnym rozumieniu etymologiczna nazwa
miejscowoœci jest wi¹zana z niemieckim s³owem „Hart”, co oznacza
ziemiê tward¹, trudn¹ do uprawy, wymagaj¹c¹ du¿ego nak³adu si³
i pracy. Takie wyjaœnienie znajduje siê tak¿e na stronie internetowej:
pl.wikipedia.org7.

Innego zdania jest Barbara Czopek-Kopciuch8. W swojej publika-
cji pt. Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w jêzyku polskim 9

podaje taki oto zapis (rozszerzenia skrótów w³asne):

Harta, woj. przemyskie, gm. Dynów (dziœ: woj. podkarpackie,
pow. rzeszowski, gm. Dynów wiejska - przyp. autorów) - Har-
tha 1429 AGZ 359 10; Harta 1453 AGZ XI 3109 11 (œrednio-wyso-
ko-niemiecki hart 'las'. Nazwa przyjêta bez widocznych zmian
fonetycznych. Zakoñczenie -a mo¿e oddawaæ niemieck¹ koñ-
cówkê -a Nominatiwu, Datiwu Sq. rzeczowników rodzaju
mêskiego i nijakiego (hart mog³o w œrednio-wysoko-niemiec-
kim wystêpowaæ we wszystkich trzech rodzajach) lub tenden-
cje kancelarii do zachowania pe³nych koñcówek, wzglêdnie
stanowiæ wyrównanie do polskich nazw miejscowych zakoñ-
czonych na -a (wed³ug odmiany rodzaju ¿eñskiego).

Przemys³aw D¹bkowski w swojej publikacji Podzia³ administra-
cyjny województwa ruskiego i be³zkiego w XV wieku12 powo³uje siê

7 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=harta&printable=yes
8 Barbara Czopek-Kopciuch, ur. 1952 Czêstochowa, polski jêzykoznawca, prof.

dr hab. Akademii Œwiêtokrzyskiej, od 1976 r. pracownik Instytutu Jêzyka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; z-ca dyrektora ds. naukowych tej placówki.

9 B. Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w jêzyku pol-
skim, Kraków 1995, s. 79.

10 AGZ - Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum
tzw. Bernardyñskiego we Lwowie, s. 359.

11 Tam¿e, tom XI, s. 3109.
12 P. D¹bkowski, Podzia³ administracyjny województwa ruskiego i be³zkiego w XV

wieku, z map¹, Lwów 1939, s. 11.
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równie¿ na wy¿ej wymienione Ÿród³o Archiwum Bernardyñskie i po-
daje, ¿e w 1436 r. w³aœcicielk¹ Harty by³a Ma³gorzata Goligyanowa13,
zaœ w 1453 r. – Ma³gorzata z Dynowa14.

Kierunki rozwoju osadnictwa niemieckiego, konkretnie saskie-
go, w œredniowieczu przedstawia zamieszczona poni¿ej mapka15.

13 AGZ, t. XIII, s 13, poz. 87.
14 AGZ, t. XI, s. 385-6, poz. 3107-3109.
15 B. Czopek-Kopciuch, dz. cyt., s. 248.

TRASY OSADNICZE NIEMIECKIE
(za Futschkem i Fringsem)

1. z Erfurtu przez Drezno i Wroc³aw
2. z Bambergu przez Eger
3. z Magdeburga przez Berlin i Frankfurt
4. z Pomorza Zachodniego
Lini¹ przerywan¹ zaznaczono kolonizacjê wtórn¹ ze Œl¹ska i Moraw
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Z mapki zatem wynika, ¿e Harta zosta³a osadzona „wtórnie” przez
potomków osadników saskich ze Œl¹ska lub Moraw. Warto zaznaczyæ,
¿e udzia³ osadników niemieckojêzycznych nie przekracza³ 25% – rów-
nolegle w zasiedlaniu pustek królewskich wykorzystywano równie¿
osadników z Ma³opolski, zaœ mo¿now³adcy sprowadzali osiedleñców
tak¿e z centralnych dzielnic ówczesnej Polski. Nie bez znaczenia by³o
równie¿ osadzanie ziem jeñcami toczonych wówczas wojen.

Akcja ekspansji ludnoœci saskiej (niemieckiej) skoñczy³a siê za cza-
sów pierwszego Jagiellona, króla W³adys³awa Jagie³³y. Dzia³ania jed-
nocz¹ce pañstwo przez W³adys³awa £okietka, a szczególnie gospo-
darcze dokonania jego syna Kazimierza III Wielkiego, po których Pol-
ska ju¿ jako Polonia Regnum by³a krajem gospodarczo zmodernizo-
wany, mog¹cym przeciwstawiæ siê germañskiej ekspansji na wschód16.

Nazwa Harta zosta³a odnotowana w dotychczas znanych Ÿród³ach
w 1429 r. w dokumencie - przywileju wsi K¹kolówka, w którym przy
jego wystawieniu zapisano dwukrotnie obecnoœæ so³tysa Harty o imie-
niu Wienczko: Wienczkone Sculteto de Harta, Wienczkone Sculteto in
Harta. Warto dodaæ, ¿e w liœcie dr. Edwarda Trzyny do ks. J. Paœciaka
z 17 kwietnia 1966 r. ten¿e przekazuje nastêpuj¹c¹ informacjê: Harta
Antiqua zaczê³a siê lokowaæ w latach 1410-1412, a pocz¹tki dali jej
g³ównie jeñcy niemieccy (knechci) spod Grunwaldu, których w licz-
bie jedenastu przyprowadzi³ szlachcic Strza³kowski. W latach 1440-
1445 zaczê³a siê osadzaæ Harta Nova. Osadnicy w tej czêœci wsi po-
chodzili b¹dŸ to z Harty Dolnej, Lipnika, Pi¹tkowej, mia³o siê tam
znajdowaæ kilku Tatarów zabranych przez mê¿a w³aœcicielki Harty
Ma³gorzaty Moœcicowej do niewoli po potyczce pod Lwowem17.

Podsumowuj¹c, osadnictwo w Harcie w koñcu œredniowiecza
by³o ostatnim etapem osadnictwa saskiego lub jenieckiego(?), zaœ
nazwa miejscowoœci Harta znaczy tyle co LAS18.

16 K. Tymieniecki, Przyczyny zahamowania ekspansji niemieckiej na wschodzie
u schy³ku œredniowiecza, [w:] Pamiêtnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Pol-
skich we Wroc³awiu 19-22 wrzeœnia 1948 r., t. I, Referaty, Warszawa 1948, s. 31-39.

17 Ks. W. Wojtas, Parafia Harta w latach 1918 - 1939, s. 18, [za:] A. Fastnacht,
S³ownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w œredniowieczu, s. 146.

18 Ks. Wojciech Wojtas w swojej pracy na s. 5 i 6, podaje dwa Ÿród³a nazwy wsi
Harta: „Hart” (twardy) – ziemia twarda, trudna do uprawy, wymagaj¹ca du¿ego na-
k³adu si³y, pracy; w staro-górno-niemieckim „Hart” oznacza lesiste pasmo wzgórz,
w œrednio-górno-niemieckim „Hart” to ziemia, gleba.
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Œwiêty Miko³aju patronie
Œwiêty Miko³aju,
Patronie naszych codziennych spraw,
prowadŸ nas jasn¹ drog¹,
prowadŸ nas jasn¹ drog¹,
a¿ do niebieskich bram.

PIECZÊCIE PARAFIALNE PARAFII W HARCIE PW. ŒW. MIKO£AJA

Najstarsz¹ zachowan¹ i, co ciekawe, w swoim przedstawieniu
tajemnicz¹ jest pieczêæ z wizerunkiem Œw. Miko³aja trzymaj¹cego

w prawej d³oni pastora³, którego zwieñczeniem jest maska zamiast
krzywaœni. Zaskakuj¹ce przedstawienie. Ale, kiedy dowiemy siê, ¿e
w Mirze, miejscu, gdzie ów Œwiêty prowadzi³ dzia³alnoœæ misyjn¹,
jest rzymski amfiteatr, przy którego wejœciu po³o¿one s¹ potê¿ne
kamienie z wyrytymi na nich maskami w liczbie 16. St¹d te¿ amfite-
atr ten nosi nazwê „Amfiteatr Masek”.

Fragment Ksiêgi urodzeñ (Liber pabtisatorum) parafii Harta z roku 189419

19 Stopka drukarska ksiêgi: 1053. Typis et sumptibus J.A. Pelar Resoviae, 1886.

Kamienne maski,
„Amfiteatr Masek”
w Mirze (Myra)
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Mo¿na zatem domniemywaæ, ¿e przedstawienie pieczêtne ko-
œcio³a w Harcie mocno nawi¹zuje do Ÿróde³ cywilizacji europejskiej
(aktorzy, tylko mê¿czyŸni, w Grecji odtwarzali swoje role w ma-
skach). Dziœ bardziej lub mniej œwiadomie czerpiemy z tych dwóch
Ÿróde³ – Grecji i Rzymu – wzbogaconych o tradycjê chrzeœcijañsk¹.
Trzeba przyznaæ, ¿e autor wzoru tej pieczêci, byæ mo¿e któryœ z dzie-
wiêtnastowiecznych proboszczów miejscowej parafii, by³ cz³owie-
kiem znaj¹cym miejsce pos³ugi Œw. Miko³aja z literatury lub, co te¿
prawdopodobne, odwiedzi³ to miejsce.

Symbolika i znaczenie umieszczonych znaków napieczêtnych,
szczególnie maski w pastorale, jest trudna do wyt³umaczenia. Byæ
mo¿e ma ona Ÿród³o w licznych legendach o tym œwiêtym biskupie,
który zmar³ w 345 roku i zosta³ pochowany w Mirze (obecnie Demre
w Turcji). Gdy w 1087 roku tureccy muzu³manie zagrozili chrzeœci-
jañskiej Mirze, 9 maja 1087 roku w³oscy kupcy i ¿eglarze chc¹c ura-
towaæ relikwie przed muzu³manami, wykradli je i przewieŸli do Bari
we W³oszech nad Adriatykiem. Znane s¹ nawet imiona dwóch ka-
p³anów, którzy w tym wydarzeniu uczestniczyli: Lupus i Grinoaldus.
Z W³och kult Œw. Miko³aja rozprzestrzeni³ siê na pozosta³e kraje
europejskie, w tym do Niemiec (pod koniec X stulecia) sk¹d popu-
larnoœæ œwiêtego dotar³a z osadnikami niemieckimi do Polski na Dolny
Œl¹sk, którzy przybyli tutaj w XIII wieku. Przyjmuj¹c, ¿e osadnicy
w Harcie pochodzili ze Œl¹ska (o czym by³a mowa wczeœniej), to w pew-
nym sensie wyt³umaczony mo¿e byæ tak¿e fakt istnienia parafii pod
wezwaniem Œw. Miko³aja, fundowanej w 1460 r.20, co tak¿e znalaz³o
w póŸniejszym czasie odzwierciedlenie w parafialnej pieczêci.

Mieæ za patrona Œw. Miko³aja to wielkie szczêœcie, gdy¿ - jak
okreœli³ Jan Pawe³ II - jest naszym patronem modlitwy, a tak¿e patro-
nem daru cz³owieka dla cz³owieka.

Œwiêty Miko³aja ma wieloœæ kompetencji, m.in. jest patronem bed-
narzy, m³ynarzy, piekarzy, cukierników, piwowarów (w Harcie ma
obecnie nieco inny wymiar), kupców, studentów (¿aków), podró¿ni-
ków, kancelistów parafialnych, notariuszy, uczonych. Nade wszystko
jest patronem dzieci, a tak¿e panien bez posagu pragn¹cych wyjœæ za
m¹¿. Czcz¹ go m³ode ma³¿eñstwa. Wedle tradycji jest niezawodnym

20 Fundator parafii Harta Stanis³aw Denowski de Strza³kowski uposa¿y³ koœció³ „na
pami¹tkê Mêki Pañskiej i ku czci Najœwiêtszej Maryi Pannie i na szacunek godny Œwiête-
mu Miko³ajowi” (pierwsze wezwania), [w:] W. Wojtas, Parafia Harta 1918 - 1939, s. 25.
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obroñc¹ przed sztormem, zaraz¹, mrozem, œniegiem i ogniem. Czczo-
no go jako szczególnego opiekuna zwierz¹t, chroni¹cego miêdzy in-
nymi byd³o przed zarazami. W krajach S³owian Wschodnich i Za-
chodnich, w tym tak¿e i w Polsce przypisywano mu w³adzê poskra-
miania wilków oraz pe³nienie opieki nad pasterzami i ich trzodami21.
W samej Harcie dzia³a³a w XIX wieku s³ynna owczarnia cienkorun-
na22. Wówczas na Podkarpaciu sk³adane by³y jeszcze w dniu Œwiête-
go Miko³aja ofiary na potrzeby koœcio³a z baranów, gêsi lub kur
w intencji ochrony byd³a, owiec przed wilkami23.

Zapewne w XX wieku, po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o-
œci, zaczê³a byæ stosowana pieczêæ z krzy¿em ³aciñskim filigrano-
wym. W chwili obecnej u¿ywana jest pieczêæ z krzy¿em ³aciñskim
prostym. W obu przypadkach na pieczêciach umieszczony jest oto-
kowy napis: PARAFIA*RZYMSKO-KATOLICKA*HARTA.

21 A. Truœ-Bakalarz, J. Flasz, I. Zawidzka, Skarbczyk Œw. Miko³aja, Bochnia 2003.
22 S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warsza-

wa 1880-1892, t. III, s. 37; has³o: Harta (z Lipnikiem i Paprociem), wieœ w powiecie
brzozowskim, ma parafiê rzymsko-katolick¹ fundowan¹ w roku 1460 przez Stanis³a-
wa Strza³kowskiego, ówczesnego w³aœciciela Dynowa, teraŸniejszy koœció³ zosta³
wymurowany w roku 1804. Harta ma 1835 mieszkañców rzymskich katolików i ok.
30 ̄ ydów. Wiêksza posiad³oœæ (Zdzis³aw Zaremba Skrzyñski) ma 739 mórg roli, 135
mórg ogrodów i ³¹k, 78 mórg pastwisk, 813 mórg lasu i s³ynn¹ owczarniê cienko-
runn¹ od roku 1869. Mniejsza posiad³oœæ (ch³opska - przyp. aut.) 1879 mórg roli,
240 mórg ogrodów i ³¹k, 237 mórg pastwisk i 268 mórg lasu. 1 morga = 56 arów.

23 K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 247-8.
24 Obecnie w Polsce jest 327 koœcio³ów pod wezwaniem Œwiêtego Miko³aja.

Czas i zakres stosowania powy¿ej zamieszczonych wszystkich
pieczêci wymaga odrêbnego i dog³êbnego opracowania.

Pieczêcie parafialne u¿ywane w XX i XXI wieku
przez parafiê Œw. Miko³aja w Harcie 24
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HARTA DZISIAJ

Wieœ Harta le¿y w województwie podkarpackim, powiecie rze-
szowskim, w gminie Dynów. Zasadniczo rozci¹ga siê wzd³u¿ drogi
powiatowej biegn¹cej z Dynowa do B³a¿owej. Obecnie liczy 2179
mieszkañców, jest to jedno z wiêkszych so³ectw na Podkarpaciu.
W miejscowoœci znajduj¹ siê dwa koœcio³y, dwa cmentarze, dwie
szko³y, trzy domy ludowe, wiejski oœrodek zdrowia ,kilka firm i za-
k³adów us³ugowych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ wielu organizacji, które
cementuj¹ spo³ecznoœæ lokaln¹, mobilizuj¹ j¹ do dzia³ania, tworz¹
zrêby spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Na pierwszym miejscu nale¿y tu wymieniæ Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ ,któr¹ kieruje prezes Artur Szczutek, Orkiestrê Dêt¹ OSP w Har-
cie pod batut¹ kapelmistrza Edwarda Laski. Od wielu lat funkcjo-
nuje Ko³o £owieckie „Sarenka” na czele z prezesem Janem Cieæko
oraz Zespó³ Sygnalistów £owieckich kierowany przez Franciszka
Skrabalaka. We wsi funkcjonuje i odnosi liczne sukcesy na przegl¹-
dach artystycznych „Kapela M³oda Harta”, któr¹ kieruje pan Andrzej
Sowa. Od niedawna dzia³a tak¿e Towarzystwo Rozwoju Kultury wsi
Harta, któremu przewodzi pani prezes Anna Potoczna. Ciekaw¹
inicjatyw¹ œrodowiskow¹ jest za³o¿ony przez OSP w Harcie przy
udziale OSP w Ulanicy Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja”,
którego prezesem jest pan Jacek Stochmal. Prê¿nie rozwija siê tak-
¿e dzia³alnoœæ Akcji Katolickiej, której prezesem jest pani Ma³gorza-
ta Sieñko. M³odzie¿ zrzeszona w Klubie Sportowym „Orze³”, które-
mu prezesuje pan £ukasz Potoczny, ma mo¿liwoœæ rozwoju swoich
pasji sportowych. Znakomitym uzupe³nieniem dzia³alnoœci wy¿ej
wymienionych organizacji jest oferta Biblioteki Publicznej, w której
pracuje pani Maria Pa³ac, skierowana szczególnie do najm³odszych
mieszkañców wsi Harta.

A tak pó³ ¿artem, pó³ serio to Harta w regionie najbardziej jest
kojarzona z lokalnym wyrobem zwanym „Harcianka” lub „Hartini”.

Piotr Wanat

Wiêcej informacji o miejscowoœci Harta na stronie :www.harta.pl
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