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Kapela powstała wiosną 2013 r. w Chorkówce. Inicjatorami 
jej powstania są trzej wieloletni przyjaciele, którzy z muzyką 
związani są od zawsze, a którzy chodzili do jednej klasy w kro-
śnieńskim ogólniaku i tam też grali w szkolnej orkiestrze. Po 
latach, gdy znów mają więcej wolnego czasu, ponownie rozgo-
rzała w nich miłość do wspólnego muzykowania. I tak to się 
zaczęło. Nazwa Kapela 50 Plus wynika z wyznawanej maksymy, 
że aktywnym powinno się być zawsze, nawet po upływie okre-
ślonego wieku i że każdy powinien robić to, co potrafi najlepiej.

24 maja 2014 r., podczas XIII Podkarpackiego Festiwalu 
Seniorów, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale, w grupie zespołów wokalno-instrumental-
nych Kapela 50 Plus została laureatem Festiwalu i otrzymała 
kwalifikacje do przeglądu ogólnopolskiego, który odbył się we 
wrześniu 2014 r. w Bydgoszczy. Tam z kolei kapela otrzymała 
wyróżnienie.

Po kilku latach działalności na terenie gminy Chorkówka 
członkowie zespołu postanowili przejść wraz z całym składem 
i z zachowaniem przyjętej nazwy zespołu do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miejscu Piastowym. I tak od grudnia 2016 roku Kape-
la 50 Plus działa na terenie gminy Miejsce Piastowe, a siedzibę 
ma w Domu Ludowym w Głowience, gdzie ćwiczy swój kunszt 
muzyczny w każdy wtorek. Posiada szeroki i różnorodny reper-
tuar polskich przebojów z lat 60. i 70., sięga do starych i spraw-
dzonych przebojów – lekkich, łatwych i przyjemnych – według 
zasady: dla każdego coś miłego. Kierownikiem zespołu jest Jan 
Stasiowski, natomiast szefem artystycznym i jednocześnie pro-
wadzącym koncerty Jerzy Guzik.

Skład kapeli: Agata Wilusz (śpiew), Beata Kludacz, (śpiew), 
Jerzy Guzik (akordeon, śpiew), Ryszard Błażejowski (gitara, 
śpiew), Jan Preisner (trąbka), Zachariasz Jupowicz (gitara ba-
sowa), Adam Grzegorczyk (perkusja), Jan Stasiowski (saksofon, 
klarnet).

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn

Zespoły artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym - cz. 17

Kapela 50 Plus
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Ponad sto lat
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Około 500 osób uczestniczyło (22 lipca) w uroczystych obchodach 125-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miejscu Piastowym, połączonych z jubileuszem 120-lecia Orkiestry Dętej Gminy 
Miejsce Piastowe. Padło wiele ciepłych słów, gratulacji i podziękowań. Ponad 60 druhów wy-
różnionych zostało różnymi odznaczeniami.

Uroczystości na placu przy remizie stra-
żackiej w Miejscu Piastowym rozpoczę-
ły się wprowadzeniem przez mażoretki 
Black Stars, z towarzyszeniem miejstec-
kiej orkiestry dętej, pododdziałów pożar-
niczych z terenu gminy i pocztów sztan-
darowych. Po złożeniu meldunku przez 
dowódcę uroczystości druha Krzysztofa 
Szczęsnego o gotowości pododdziałów 
do uroczystego apelu nastąpiło podnie-
sienie flagi związkowej na maszt i ode-
granie hymnu związkowego. Meldunek 
odebrał dh Tadeusz Sieniawski, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Rzeszowie. Zgromadzonych 
na placu przywitał prezes OSP w Miejscu 
Piastowym dh Kazimierz Węgrzyn.

Polowej mszy św., odprawionej w in-
tencji zmarłych, jak i żyjących straża-

ków, przewodniczył ks. proboszcz Piotr 
Bieniek, a w koncelebrze uczestniczyli: 
ks. Antoni Tyniec, przełożony Domu 
Macierzystego księży michalitów, 
ks. wikary Marek Serwatka oraz po-
chodzący z Miejsca Piastowego bracia 

– ks. Jan Folcik i ks. Irenusz Folcik oraz 
ks. michalita Stanisław Szałankiewicz.

Ks. Piotr Bieniek w homilii zwrócił 
uwagę, że zarówno straż, jak i orkie-
stra to szczególne wspólnoty, wspólno-
ty służby i powołania. – Wasza służba, 
w czasie której pomagacie doświadczonym 
nieszczęściem pożaru czy powodzi, wymaga 
hartu ducha, odwagi, ofiarności. Nie upada-
cie pod ciężarem nieszczęścia, nie kapitulu-
jecie. Często wchodzicie do akcji, gdy inni 
uciekają, opuszczają ręce. A wy idziecie, aby 
ratować ludzkie życie, mienie, pomniejszyć 

brzemię nieszczęścia. Ukazujecie coś bardzo 
ważnego – ludzkie braterstwo, jego etyczną 
siłę. Wasza służba stanowi nieustanne da-
wanie świadectwa o tym, że bliźni w chwili 
nieszczęścia nie pozostaje sam. To dobrze, 
że są jeszcze ludzie, na których zawsze moż-
na liczyć – podkreślił ks. proboszcz, dzię-
kując strażakom i orkiestrze także za 
zaangażowanie w życie parafii. Przyka-
zał im, aby młode pokolenia strażaków 
wychowywali w duchu troski o wspólne 
dobro, a na koniec życzył, aby cieszyli 
się szacunkiem i uznaniem społecznym, 
orędownictwem patronów i dobrą kon-
dycją fizyczną, działając Bogu na chwałę, 
a ludziom na pożytek.

Po nabożeństwie wójt gminy Marek 
Klara wraz z naczelnikiem OSP w Miej-
scu Piastowym Krzysztofem Węgrzy-
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nem odsłonili obelisk upamiętniający 
jubileusz. Historię jednostki strażac-
kiej przybliżył dh Dawid Dudek, a o or-
kiestrze dętej opowiedział dh Janusz 
Sznajder.

Jubileusz był także okazją do wrę-
czenia licznych odznaczeń. „Złoty Znak 
Związku OSP RP” otrzymał dh Stani-
sław Węgrzyn z Miejsca Piastowego, 
a Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” dh Kazimierz Gazda z Wrocanki.

Strażaków uhonorowano także 
srebrnymi i brązowymi medalami „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, odznakami 

„Strażak Wzorowy” i odznakami „Za 
wysługę lat”. Srebrne i brązowe odznaki 
otrzymali również członkowie Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej.

Medale i odznaki wręczali: wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Rzeszowie dh Tade-
usz Sieniawski, prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w Kro-
śnie dh Jan Kilar, komendant miejski 
PSP w Krośnie st. brygadier Mariusz 
Bieńczak, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Miejscu 
Piastowym dh Kazimierz Węgrzyn, se-
kretarz ZOG ZOSP RP Bernarda Binko-
wicz oraz komendant gminny Związku 
OSP RP dh Józef Sidor.

Jednostkom z terenu gminy Miejsce 
Piastowe oraz innym zaprzyjaźnionym 
jednostkom strażackim wręczono pa-
miątkowe grawertony.

Strażacy miejsteccy odebrali wiele 
gratulacji i podziękowań. – Te jubileusze 

ilustrują wasz trud, wasze poświęcenie na 
przestrzeni pokoleń. Do dzisiaj pozostaliście 
wierni ideałom, które nakreślili założyciele 
waszej jednostki – mówił dh Tadeusz Sie-
niawski, a członkom orkiestry pogratu-
lował, że byli i są ambasadorami kultury 
zarówno Miejsca Piastowego, gminy, po-
wiatu, jak i województwa. Życząc jubila-
tom dalszych sukcesów, przekazał list 
z gratulacjami od prezesa Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Rzeszowie druha Janusza Koniecznego.

– Bycie strażakiem to ogromne wyzwa-
nie, to zaszczyt i obowiązek. Bądźmy dum-
ni także z Orkiestry Dętej Gminy Miejsce 
Piastowe, bądźmy jej wdzięczni, że uczest-
niczy w życiu kulturalnym, nie tylko gminy 

– podkreśliła posłanka Joanna Frydrych, 
wręczając Kazimierzowi Węgrzynowi 
i kapelmistrzowi orkiestry Miłoszowi 
Markiewiczowi pamiątkowe grawertony.

Słowa uznania i podziękowania do 
strażaków skierował także st. brygadier 
Mariusz Bieńczak, występując w imieniu 
podkarpackiego komendanta wojewódz-
kiego PSP w Rzeszowie st. brygadiera 
Andrzeja Babca oraz podkarpackich ko-
mendantów wojewódzkich w stanie spo-
czynku – nadbrygadiera Bogdana Kuligi 
i st. brygadiera Kazimierza Gładysza. 
Wicestarosta Hankoviec Dušan Kapák 
ofiarował jubilatom pamiątkowy puchar, 
a uroczystość podsumował wójt Gminy 
Miejsce Piastowe Marek Klara. – Jubile-
usz 125-lecia i 120-lecia, w takim ludzkim 
odczuciu, to piękne uroczystości, bo to po-
nad 100 lat historii – powiedział, zwraca-

Złoty Znak Związku, najwyższe strażackie odznaczenie, otrzymał Stanisław Węgrzyn



jąc uwagę, że straż, w przeciwieństwie do 
innych organizacji, przetrwała tak długo, 
bo odpowiada na bardzo konkretną po-
trzebę: potrzebę ratunku.

Wójt przypominał o pożarze, który 
w 1911 r. pochłonął kilkadziesiąt miej-
steckich domów, o czym informował 

„Przyjaciel Ludu”. Z notki o pożarze spo-
rządzonej przez ówczesnego wójta Jó-
zefa Albrychta wynikało, że ludzie nie 
zawsze są skorzy do niesienia pomocy 
innym. – Na pewno nie można powiedzieć 
tego o strażakach. Jest to ta część społe-
czeństwa, która zawsze bezinteresownie 
idzie z pomocą – podkreślił Marek Klara. 

– Kiedy w 1911 r. palił się Jaćmierz, pierw-
si byli strażacy z zakładu ks. Bronisława 
Markiewicza, druga – już po 20 minutach 

– była jednostka z Rogów, a do godziny – bez 
telefonów i bez sms-owego powiadamiania 

– przybyło siedem jednostek OSP z okolicy.
Miejsteckim strażakom z okazji jubi-

leuszu wójt – w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Gminy Wiktora Skwary, 
zastępcy wójta Stanisławy Gawlik, rad-
nej Iwony Pytel oraz dh Józefa Sidora 

– na ręce druha Kazimierza Węgrzyna 
i druha Krzysztofa Węgrzyna wręczył 
bon o wartości 30 tysięcy zł na nowe 
drzwi garażowe do remizy.

Na koniec uroczystości mieszkańcy 
miejscowości i zaproszeni gości wbijali 
gwoździe pamiątkowe i ofiarowywali 
dobrowolne datki (wbitych zostało już 
ponad 400 gwoździ). W zamian każdy 
otrzymał pamiątkowe publikacje opisu-

Odznaczeni druhny i druhowie
Złoty Znak Związku – Stanisław Węgrzyn
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Kazimierz Gazda
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Tomasz Jastrzębski, Mar-
cin Sereda, Krzysztof Omachel, Mariusz Romańczak
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Mateusz Grzybała, 
Krzysztof Guzik, Paweł Guzik, Wojciech Guzik, Marcin Kilar, Miłosz Markie-
wicz, Łukasz Michalak, Tomasz Rajchel, Bartłomiej Szurlej, Krystian Zając, Ar-
tur Robótka, Jarosław Józefczyk, Marek Stec, Bogumił Szydło, Radosław Nie-
pokój

„Strażak Wzorowy” – Dawid Dudek, Maciej Golik , Krzysztof Kozioł, Tomasz 
Kucharski, Paweł Michalak, Łukasz Węgrzyn, Jakub Jurczak, Damian Smerecki, 
Agnieszka Galica-Niepokój
Srebrna Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” – Natalia Guzik 

– szczególne wyróżnienie za uratowanie życia mieszkance Miejsca Piastowego, 
Katarzyna Kozioł, Katarzyna Rajnik, Rafał Jakieła, Katarzyna Machowska, Ka-
rol Szmyd, Bartosz Guzik
Brązowa Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” – Mateusz Bajda, 
Miłosz Zając, Hubert Kozioł, Dariusz Leń
Specjalne odznaki „Za wysługę lat” – Tadeusz Węgrzyn, Kazimierz Rysz, 
Leonard Barud, Jan Rajchel, Edward Węgrzyn, Adam Klara, Marek Guzik, Mi-
rosław Guzik, Andrzej Klara, Piotr Gargasz, Krzysztof Juraszek, Krzysztof Wę-
grzyn, Witold Gibała, Paweł Klara, Karolina Sznajder, Janusz Sznajder, Mariusz 
Leszek, Kamil Lorenc, Mateusz Klara, Przemysław Janasiak i Monika Sajdak
Okolicznościowy grawerton „Za zaangażowanie i oddanie na rzecz 
jednostki OSP Miejsce Piastowe” – Stanisław Chędogi, Jan Kilar, Jan Ko-
chanowski, Kazimierz Kozioł, Julian Lorenc, Jan Rajchel, Józef Węgrzyn, Ka-
zimierz Węgrzyn, Stanisław Zajdel

jące historię straży i orkiestry. Jubileusz 
uświetnił chór Adoremus z Miejsca Pia-
stego i mażoretki Black Stars. Uroczy-

stości zakończyły się wspólną zabawą 
na Czarnym Moście. 

Tekst i fot. Izabela Półchłopek

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów z zaproszonymi gośćmi
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Siła orkiestry dętej
Wspaniały koncert Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe zagrała 5 sierpnia 2017 r. w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, świętując jubileusz 120-lecia. – To nie jest 
orkiestra z Miejsca, to jest orkiestra z klasą – taką opinię można było usłyszeć wśród publiczności 
opuszczającej salę po prawie trzygodzinnym koncercie.

Krośnieńska sala widowiskowa była za-
pełniona prawie po brzegi. Publiczność 
i gości przywitali konferansjerzy Mar-
lena Rygiel i Maciej Cetnarski, którzy 
z orkiestrą – zarówno solo, jak i w du-
ecie – zaśpiewali także kilka piosenek. 
Koncert rozpoczął się wyjątkowym 
marszem W pogoni za szczęściem, który 
w okresie międzywojennym dla orkie-
stry napisał ówczesny jej kapelmistrz 
Michał Daszyński.

O początkach powstania zespołu opo-
wiedział wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Marek Klara, zaznaczając jednak, że lepiej 
zrobiłby to nieodżałowany Bolesław Sere-
da, niezapomniany kronikarz orkiestry.

– Orkiestra czerpie z dwóch trady-
cji. Pierwsza związana jest z michalitami 

– wyjaśnił wójt, przypominając, że to 
ks. Bronisław Markiewicz, rozumiejąc, 
jak ważna w wychowaniu dzieci i mło-
dzieży jest muzyka, przy utworzonych 
przez siebie zakładach sierocych założył 
orkiestrę. Do lat 40. XX wieku orkiestra 
działała przy zakładach michalickich 
na „Górce”, swoją działalnością wzbo-
gacając uroczystości religijne i patrio-
tyczne. Druga orkiestra dęta powstała 
w 1946 roku, a założył ją Związek Mło-
dzieży Wiejskiej „Wici”. Obie orkiestry 
przez kilka lat działały niezależnie od 
siebie. Rok później orkiestra ludowa 
przyłączyła się do ochotniczej straży 
pożarnej, grając nie tylko pieśni patrio-
tyczne, ale także rozrywkowe. Obecnie 
zespół działa przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Miejscu Piastowym. W swojej 
historii ma już wiele ważnych wydarzeń 
i występów, grał m.in. dla prezydenta 
Ignacego Mościckiego i dwukrotnie dla 
papieża Jana Pawła II.

Wójt Marek Klara pogratulował or-
kiestrze pięknego jubileuszu, bo to, że 
przetrwała ponad wiek, jest niecodzien-
nym osiągnięciem. – Orkiestrę tworzą 
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naprawdę wspaniali ludzie, którzy poświę-
cają jej dużo swojego czasu. Cieszę się, że 
sporą część członków orkiestry stanowią 
mieszkańcy Miejsca Piastowego i okolic. 
Jesteśmy gminą wiejską, niewielką i z tej 
kilkutysięcznej wspólnoty wyłonienie kil-
kudziesięcioosobowego składu, który co 
tydzień chodzi na próby, który chce wyjeż-
dżać, a przede wszystkim umie grać, jest 
naprawdę czymś niezwykłym. I to wam, 
drodzy orkiestranci i dyrygenci, bardzo ser-
decznie dziękuję za to, że jesteście w naszej 
przestrzeni gminnej. Jesteśmy z was bar-
dzo dumni – podkreślił, wręczając kapel-
mistrzowi Miłoszowi Markiewiczowi 
i prezesowi zarządu Markowi Guzikowi 
prezent z okazji jubileuszu.

Zasłużeni członkowie orkiestry i ci, 
którzy swoją działalnością przysłużyli 
się orkiestrze, wyróżnieni zostali hono-
rowymi odznakami Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, które wręczali: pre-
zes zarządu rzeszowskiego oddziału 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
Grzegorz Oliwa i członek zarządu Marek 
Kosior. Najwyższe odznaczenie związ-

ku, Złotą Odznakę z Brylantem, otrzy-
mał Józef Węgrzyn, kapelmistrz orkie-
stry w latach 1985-1998 (w jego imieniu 
odznaczenie odebrała córka).

Gratulacje członkom orkiestry zło-
żył także w imieniu Starosty Powiatu 
Krośnieńskiego członek Zarządu Po-
wiatu Aleksander Mercik i przewodni-
czący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz. 
Muzycy otrzymali list gratulacyjny od 
marszałka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla i życzenia od 
chóru Echo.

W następnej części uroczystości roz-
brzmiewała już tylko muzyka, którą za-
powiadał dyrygent Miłosz Markiewicz. 
Muzycy zagrali około 20 utworów zali-
czanych do muzyki klasycznej, jak i roz-
rywkowej. Zaczęli od dedykacji i podzię-
kowań. Utwór Never Let Me Down Again 
z repertuaru Depeche Mode, szczególny, 
bo w 2006 roku nagrany na płytę, zade-
dykowany został wszystkim tym, którzy 

– jak zaznaczył kapelmistrz – wspierają 
nasze działania, wierzą w nas i pomagają 
w rozwoju. Padły także podziękowania 

dla rodzin, które to niejednokrotnie po-
noszą ciężar częstych wyjazdów człon-
ków orkiestry i cotygodniowych prób.

Ale, jak sam kapelmistrz zauważył, 
gdyby nie ta muzyka, nie byłoby tak 
pięknej atmosfery. – Muzyka stworzyła 
jedną wielką rodzinę, która świętuje dzisiaj 
razem z nami. Ale oprócz tej muzyki, której 
jest dużo w orkiestrze, jest także drugi waż-
ny element, a jest nim przyjaźń – powie-
dział Miłosz Markiewicz, zapowiadając 
Patryka Sobieckiego i Grzegorza Jara-
cza, którzy w duecie zagrali na trąbkach 
utwór Sehnsucht Melodie.

Kolejny utwór, kołysanka Good ni-
ght Johannesa Brahmsa, był hołdem 
oddanym blisko 300 osobom, które 
przez 120 lat współtworzyły orkiestrę. 
Podczas gry na telebimie wyświetlały 
się nazwiska wszystkich dyrygentów 
i członków orkiestry. Muzycy grali na 
stojąco, kiedy pojawiło się nazwisko 
i zdjęcie Bolesława Seredy, wielolet-
niego prezesa zarządu i członka or-
kiestry, wspomnianego już wcześniej 
przez wójta.
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Odznaki Honorowe Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr otrzymali:

•  złotą z brylantem: Józef Węgrzyn – kapelmistrz orkiestry w latach 1985-1998,
•  złotą z wieńcem laurowym: Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, Marek 

Guzik i Andrzej Klara,
• złotą: Janusz Węgrzyn – dyrektor GOK w Miejscu Piastowym,
• srebrną: Marcin Sereda,
•  brązowe: Marek Klara – wójt gminy, Kazimierz Węgrzyn – prezes OSP w Miej-

scu Piastowym, Miłosz Markiewicz – kapelmistrz, Tomasz Jastrzębski, Ka-
rolina Sznajder, Paweł Klara, Bartłomiej Szurlej, Wojciech Guzik, Piotr Guzik, 
Janusz Sznajder, Witold Gibała, Łukasz Michalak, Kamil Lorenc, Mariusz 
Leszek, Mateusz Klara, Bartosz Guzik.

Orkiestra wykonała także wiązan-
kę walców Straussa, melodii filmowych, 
z polskich filmów, takich jak Stawka 
większa niż życie, Polskie drogi czy Ka-
riera Nikodema Dyzmy. Można było 
usłyszeć muzykę Vangelisa z filmu 
Wyprawa do raju czy z westernów Sergio 
Leone. Na bis zabrzmiała nostalgiczna 
piosenka Moon river z filmu Śniadanie 
u Tifanniego.

Po każdym utworze padały grom-
kie brawa. Na zakończenie wszystkim 
podziękował dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn. Orkiestrze 
towarzyszyły także występy mażoretek 
Black Star.

Z koncertu wiele osób wyszło ze 
wzruszeniem, radością w sercu. I uzna-
niem. Za dowód niech posłuży opinia 
zasłyszana po koncercie: – To ja płacę 
tyle pieniędzy za bilety w Krakowie, a na 
takim koncercie jeszcze nie byłam.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek
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Złapaliśmy wiatr w żagle

Rozmowa z Miłoszem Mar-
kiewiczem, kapelmistrzem 
Orkiestry Dętej Gminy Miej-
sce Piastowe.

Od kiedy rozpoczęła się pana przy-
goda z miejstecką orkiestrą dętą?

Z orkiestrą dętą z Miejsca Piasto-
wego zetknąłem się po raz pierwszy 
w 2005 roku. Jako trębacz szkoły muzycz-
nej w Krośnie uczestniczyłem w próbach 
orkiestry. Wciągnęło mnie to bez reszty. 
Kilka lat później, w 2009 roku, miałem 
okazję poprowadzić tę orkiestrę jako dy-
rygent na ogólnopolskim przeglądzie or-
kiestr dętych w Rowach. Na tym przeglą-
dzie pierwszy raz w życiu dyrygowałem 
orkiestrą. Doświadczenie to przyniosło 
mi mnóstwo bardzo skrajnych wrażeń. 
Jednak praca z ludźmi jest tą, którą uwiel-
biam – daje mi najwięcej satysfakcji.
Każdy kapelmistrz kierujący or-
kiestrą nadaje jej pewien charak-
ter. Czy pan wprowadził do reper-
tuaru orkiestry coś nowego, coś, 
z czym pan się utożsamia?

W przypadku orkiestry dętej jest nieco 
inaczej. Tutaj zmagamy się często z bra-
kiem obsady. Każdy utwór, który gramy, 
musi być dopasowany do naszego składu. 
Jeśli dostajemy komplet nut przewidzia-
nych na większą obsadę, to można sądzić, 
że połowa głosów nie zostanie zrealizo-
wana, co skutkuje brakiem pełnej har-
monii i rytmiki. Wówczas muzyka jest 
niepełna, utwór jest niekompletny i wra-
żenia nie są tak mocne, jak powinny być.

Owszem, dodałem kilka nowości 
do repertuaru. Specjalnie dla orkiestry 
przekomponowałem utwór „Moment 
for Morricone”, zaaranżowałem go spe-
cjalnie dla orkiestry i teraz wykonuje-
my go z powodzeniem. Chcę odświeżyć 
repertuar po koncercie jubileuszowym. 
Mam zamiar pracować z orkiestrą pro-
fesjonalnie, czyli np. zrezygnować z nut, 
do których nie posiadamy partytur.

Publiczność po koncercie jubi-
leuszowym wyszła zachwycona. 
A jak koncert ocenia sam kapel-
mistrz?

Program koncertu zaprojektowałem 
we współpracy z zarządem orkiestry 
oraz dyrektorem Januszem Węgrzy-
nem. Nie było w nim nic przypadko-
wego, ponieważ wszystko szczegółowo 
zaplanowaliśmy. Musiało się więc udać. 
Dopisała także publiczność, która ode-
brała naszą energię i oddała ją w posta-
ci oklasków. To jest dla nas największą 
satysfakcją. Najważniejsze dla nas jest 

to, że możemy dzielić się z innymi naszą 
radością, którą mamy z koncertowania.

Jestem zadowolony z koncertu, 
a przede wszystkim z muzyków, którzy 
wcześniej cały miesiąc bardzo ciężko 
pracowali ze względu na bogaty repertu-
ar. Koncert nie był największym poka-
zem umiejętności orkiestry – tym mo-
mentem były dwie próby wcześniej. Na 
koncercie było już zmęczenie, do tego 
doszły emocje. Nad kondycją nieustan-
nie pracujemy, a na efekty tej pracy 
trzeba jeszcze odrobinę poczekać. Spo-
sób, w jaki zagrali muzycy, pokazuje, że 

Najważniejsze dla nas jest to, że możemy dzielić się z innymi naszą radością, 
którą mamy z koncertowania
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mamy możliwości rozwoju i to motywu-
je mnie do działania. Jest to – według 
mnie – największy sukces tego koncertu.

Jubileusz był wydarzeniem moty-
wującym – pobudził do działania oso-
by, które niegdyś grały w orkiestrze, ale 
przez jakiś czas były nieaktywne z róż-
nych powodów. Te osoby powróciły do 
nas i w składzie orkiestry mieliśmy już 
nie 25, a 40 osób. Zespołowi przyświe-
cał jeden cel: dzielić się muzyką. I to jest 
chyba w tym najfajniejsze.
W jaki sposób udaje się uzyskać tak 
wysoki poziom, jeśli w większości 
w składzie orkiestry muzycy są 
amatorami?

Z całego składu średnie wykształ-
cenie muzyczne posiada może 2 osoby, 
reszta to osoby kształcone amatorsko, 
ale ambitne. Takie osoby muszą wyko-
nać dużo pracy podczas przygotowań, 
niemniej jednak pewne rzeczy można 
wyćwiczyć. Jeden z profesorów Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu miał 
takie powiedzenie, że nie ma rzeczy 
trudnych, są tylko rzeczy, których się 
trzeba nauczyć. Daje mi to podstawy do 
sądzenia, że jeśli coś nie wychodzi, to 
trzeba znaleźć taki sposób, żeby zaczę-
ło wychodzić, np. spróbować zagrać coś 
wolniej albo z udziałem perkusji w roli 
metronomu itp.

Świetnie się rozumiemy jako zespół. 
Czasem wystarczy gest, mrugnięcie oka 
i to jest bardzo cenne podczas naszej 
współpracy. Mimo zdarzających się cza-
sami nieporozumień członkowie orkie-
stry przychodzą na próby nie po to tyl-
ko, żeby czas przeleciał na niczym, ale 
żebyśmy wypracowali efekt, którym po-
tem możemy się pochwalić. Normalnie 
orkiestra spotyka się co tydzień, jest to 
oczywiście za mało, ale musimy pamię-
tać, że wszyscy muzycy poświęcają dla 
orkiestry swój prywatny czas. Robią to 
tylko i wyłącznie dobrowolnie. Bardzo to 
doceniam. Jeżeli zapowiadam wzmożo-
ne ćwiczenia, orkiestranci dopisują wzo-
rowo. Jest mobilizacja i motywacja do 
działania. Po solidnym przygotowaniu są 
efekty, jak chociażby koncert jubileuszo-
wy. Po nim orkiestra dostała wiatru w ża-
gle. Podobną radość widziałem u nich po 
przeglądzie w Besku. Kiedy część zespołu 
nie spodziewała się awansu, zakwalifiko-
waliśmy się do kolejnego etapu. Euforia, 
jaka zapanowała w drodze powrotnej 
w autobusie, była niesamowita. Posia-
dam nagranie tego wydarzenia. Jest na 

nim taka szczera, czysta radość i mnó-
stwo energii, która się udziela.
Jakie są marzenia kapelmistrza?

Żeby rozwinąć swoje skrzydła, po-
trzebujemy instrumentów, osób i sali 
o lepszych warunkach akustycznych. 
Życzyłbym sobie także, abyśmy mie-
li jak najwięcej nowych doświadczeń, 
żebyśmy grali w różnorodnych salach, 
zróżnicowane utwory, w wielu konfi-
guracjach: z chórem, solistami, bo to 
będzie najbardziej rozwijające dla mu-
zyków. Moim marzeniem jest także, aby 
muzycy poczuli satysfakcję z tego, że 
każdy indywidualnie się rozwija.

Przy orkiestrze cały czas działa 
szkółka. Mamy około 10-12 dzieci, 
które co tydzień ćwiczą na różnych in-
strumentach. To jest nasz dojrzewają-
cy owoc, który w przyszłości wzmocni 
skład orkiestry. Na pewno chciałbym 
współpracować z takimi osobami, żeby 
w przyszłości orkiestra koncertowała 
w większym składzie.

Potrzebujemy warunków akustycz-
nych, które przyczynią się bezpośrednio 
do wzrostu poziomu orkiestry. Zaplano-
wana jest budowa sali koncertowej GOK 
w Miejscu Piastowym, ale – niestety – 
jej budowa potrwa kilka lat.

Dużo możliwości jest w naszym za-
sięgu. Niestety, często wiąże się to z kil-
kuletnim oczekiwaniem.
Czym jest dla pana dyrygentura?

Muzyka jest czymś, czym oddycham 
na co dzień, bo od czwartego roku życia 
mam do czynienia z muzyką. Po szkole 
muzycznej zastanawiałem się, co robić 
dalej i wybrałem dyrygenturę. Lata stu-
diów, które odbyłem w tym kierunku, to 
była przede wszystkim praca nad cha-
rakterem i nad samym sobą, aby w przy-
szłości wytrzymać dużą presję i stres 
związany z zawodem.

Dyrygować tzn. oddać „trochę siebie” 
ludziom wokół i współpracować z nimi. 
Nie powinien być to dyktat, raczej dialog 
między muzykiem a dyrygentem. Robić 
to najlepiej jak tylko się da i patrzeć na 
efekty. Cały czas trzeba analizować to, 
co się dzieje w grupie.
Czym pan się jeszcze zajmuje poza 
dyrygowaniem orkiestrą?

Na co dzień tworzę w studio muzy-
kę do reklam, trailerów, filmów, a także 
pełne udźwiękowienie do gier kompu-
terowych. Tworzę muzykę do spektakli 
teatralnych, a także prowadzę szero-
ką działalność szkoleniową.

Orkiestra musi w pana życiu za-
wodowym zajmować ważne miej-
sce, skoro chce się panu co tydzień 
przyjeżdżać do Miejsca Piastowego 
aż z Wrocławia…

Z orkiestrą wiążą mnie emocje, wspo-
mnienia i historia. Historia chciała za-
toczyć koło, abym znów powrócił do 
Miejsca Piastowego. Jest to oczywiście 
wyzwanie niemałe. Robię to już przez 
dwa lata i cieszę się, że mam kontakt 
z ludźmi z orkiestry, że współpracuje-
my, że nic nie jest „na siłę”. W szeregach 
naszej orkiestry jest nie tylko muzyka, 
ale także przyjaźń, bo stanowimy jedną 
wielką rodzinę. Nie mógłbym zostawić 
orkiestry na pastwę losu. Były już takie 
momenty, że zespołowi brakło moty-
wacji do kultywowania tradycji. Tylko 
z drugiej strony, 120 lat historii to mnó-
stwo czasu. Gdybyśmy to nagle przerwa-
li, to wszystko byłoby na nas. Ta liczba 
imponuje, nie ma zbyt wielu zespołów 
z tak bogatą przeszłością. Historia zo-
bowiązuje i motywuje do działania.

Dwa lata temu zaczynaliśmy od po-
czątku i pniemy się małymi schodkami. 
Jest progres. Najbardziej zależy mi na 
muzyce i na tym, żeby była dostępna 
dla wszystkich.

Jeśli ktoś chce wstąpić w szeregi na-
szej orkiestry, w imieniu całego zespołu 
zapraszam serdecznie. Nie ma ograni-
czeń wiekowych lub braku umiejętności. 
Wszystko jest do nauczenia się, to tylko 
kwestia świadomości i sumiennej pracy. 
Bo sumienna praca jest podstawą efektu 
naszej orkiestry.

Rozmawiała Izabela Półchłopek
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Miłosz Markiewicz – dyrygent, 
aranżer, kompozytor i producent 
muzyczny pochodzący z Krosna. 
Absolwent Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wro-
cławiu, w klasie dyrygentury 
prof. dr. hab. Mieczysława Gawroń-
skiego. Współpracował z wieloma 
zespołami, w tym m.in. z Akade-
micką Orkiestrą Kameralną Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu, 
z zespołem Filharmonii Dolnoślą-
skiej oraz z Orkiestrą Narodowe-
go Forum Muzyki we Wrocławiu. 
Komponuje muzykę do spektakli 
teatralnych; jest także autorem 
różnorodnych aranżacji. 



Nie ma takich trudnych czasów, w których nie da się pielęgnować przyjaźni,
przymnażać radości innym, czynić dobro czy wyrażać serdeczność.

Małe wielkie gesty
czyli okiem zakonnicy

F E L I E T O N

S .  D A W I D A  R Y L L  C S S M A

Nie ma ognia w ugotowanej potrawie; ale 
wiemy, że została ona przemieniona przez 
zetknięcie z ogniem – zauważyła Simone 
Weil. To, skądinąd banalne spostrzeże-
nie, posłużyło autorce „Świadomości 
nadprzyrodzonej” stwierdzić, że nie po 
sposobie, w jaki ktoś mówi o Bogu, ale po 
sposobie, w jaki mówi on o rzeczach ziem-
skich, można najlepiej rozpoznawać, czy du-
sza przebywała w ogniu miłości Boga. Tu 
niemożliwe jest żadne udawanie.

Jest rok 1946, krótkie październiko-
we dni. W kuchni na plebanii w Miejscu 
Piastowym krząta się s. Małgorzata Wit-
kowska, słynąca z kulinarnego kunsztu. 
Kilka dni po swoich urodzinach, a zapew-
ne przed imieninami, otrzymuje kartkę 
z życzeniami: „Drogiej i Kochanej Sio-
strze zasyłam szczere i najserdeczniej-
sze życzenia i wiernego Stróża, aby chro-
nił i strzegł w nocy”. Autorką życzeń jest 
s. Maria Dytko, przełożona domu zakon-
nego i kierowniczka ochronki w Wysokiej 
Strzyżowskiej. Jednakże ta sześćdziesię-
ciodwuletnia zakonnica, wcale nie pisze 
o Aniele Stróżu! Na odwrocie pocztówki… 
piesek, a w dalszej części tekstu s. Ma-
ria żartobliwie zachwala swój „prezent” 
i prosi o jego łaskawe przyjęcie.

Ani jednego słowa o Bogu, a przecież 
trudno się oprzeć wrażeniu, że kartkę 
napisała osoba, której dusza przebywała 
w ogniu miłości Boga. Nie wiadomo, czy s. 
Maria znała dewizę św. Jana Bosko: Być 
radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwa-
lać ćwierkać, ale na pewno taką właśnie 
filozofię życia ukazywała swoją postawą. 
M. Daniela Moroz wspominała s. Marię 
jako osobę dobrego serca, pracowitą, po-
godną i dowcipną.

Napisana przez nią pocztówka „oży-
ła po latach” i – choć nie ma nic wspól-
nego z cennymi dokumentami archiwal-
nymi – posiada niewymierną wartość: 
nadal wywołuje uśmiech na twarzy, pro-
mieniuje ciepłem, stanowi świadectwo, 
że małe gesty ludzkiej serdeczności ni-
gdy nie są „małe”. Kartka ta budzi rów-
nież ciekawość dawnych miejsc, osób, 
sytuacji. Myślę, że „piesek”, który powi-
nien być przyjęty, bo jest czysty i myje się 
co dzień, prowadzi też do poznania adre-
satki jako osoby bardzo ceniącej higienę. 
A zamiłowanie do porządków to wielka 
zaleta każdej gospodyni domowej i nie-
wątpliwie – oprócz wielkiego kunsztu 
kulinarnego – miało wpływ na opinię 
o s. Małgorzacie jako „cenionej kuchar-

ce”. Ze wspomnień m. Danieli wiemy, 
że siostra Witkowska na prośbę innych 
proboszczów, urządzała kursy gotowa-
nia w wielu miejscowościach.

Szukając informacji o s. Marii 
i s. Małgorzacie, wertuję wspomnie-
nia, które umożliwiają poznanie kilku 
stron życia michalitek. Ich księgi życia 
doczesnego zostały już zamknięte. Ta 
pocztówka z pieskiem jest dodatkowym 
śladem, który prowadzi do poznania 
zmarłych sióstr. Każdy taki ślad rozbu-
dza też ciekawość i pogłębia wiedzę. Mą-
dre porządkowanie strychu miejsteckiej 
plebanii pozwoliło na uratowanie wielu 
takich śladów (wielki szacunek, Księże 
Proboszczu i Panie Wójcie!).

Na pewno życie nie rozpieszczało ani 
s. Małgorzaty ani s. Marii. Ale nie ma 
takich trudnych czasów, w których nie 
da się pielęgnować przyjaźni, przymna-
żać radości innym, czynić dobro czy 
wyrażać serdeczność. A my w ciągłym 
pośpiechu… O listach i kartkach powoli 
zapominamy, bo wystarczy nietrwały 
sms, często z gotowym, szablonowym 
tekstem. Kiedy czytam np. wielkanocne 
życzenia o skaczących zajączkach, mam 
świadomość, że nie zostały one napi-
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Aniołek Janowy na Krawcówce 5sane dla mnie osobiście, że po raz ty-
sięczny krążą w komórkowych sieciach 
i kopiowane są do wszystkich, których 
adresy znajdują się w „kontaktach”. Po-
zostaje się cieszyć, że jeszcze kontakty 
istnieją i że od czasu do czasu „przysko-
czy” do nas jakiś zajączek lub zaświeci 
gwiazdka czyjejś pamięci.

Moja śp. mama ciężko pracowała na 
gospodarstwie i wychowywała sześcio-
ro dzieci. W czasie gdy trwała budowa 
domu, gdy trzeba było nocami czuwać 
przy ciężko chorym dziadku, a wieczora-
mi przerabiać ubrania ze starszych dzieci 
na młodsze, bo nie było ani co, ani za co 
kupić… nawet wtedy pisywała długie listy 
do wszystkich bliższych i dalszych krew-
nych, którzy mieszkali z dala od naszej ro-
dzinnej wsi. – Kiedy otrzymuję list od two-
jej mamy – mówiła niedawno Olga, która 
musiała jako mała dziewczynka wyjechać 
z rodzinnych stron – to jakbym wracała do 
dzieciństwa, czuła ciepły piasek pod stopami 
i przytulała się do ukochanej babci.

Mnie jednak często trudno choćby 
zadzwonić czy odpisać sms. Tyle spraw!!! 
Wszystkie takie ważne! A może po latach 
okaże się, że to, co najważniejsze istniało 
gdzieś obok?! Że zaprzepaszczone zosta-
ło najważniejsze?! Jak odróżnić ziarno od 
plew? Jak wybrać to, co rzeczywiście ma 
wartość, choćby wydawało się dziś mało 
znaczące? Jak uchronić się od „śmiertel-
nej powagi”, gdy przytłaczają nas cho-
roby czy kłopoty? Jak okazywać innym 
serdeczność i radość, gdy przytłacza nas 
własna niemoc, zmęczenie, zmartwienia?

Trudno podpowiedzieć coś ateistom, 
ale ci, którzy doświadczyli Boga, zgodzą 
się na pewno z Simone Weil, że najwła-
ściwsze podejście do doczesnego życia 
mają dusze przebywające w ogniu miłości 
Boga. A ten ogień rozświetla i rozjaśnia 
serce. I ukazuje Boga, który jest radością, 
dlatego przed swój dom wystawił słońce 
(św. Franciszek z Asyżu). S. Maria Dyt-
ko nawet w ciężkich dolegliwościach po-
trafiła żartobliwie odnieść się do swoich 
ograniczeń, mówiąc: choroba zjadła cały 
mój humor. A m. Daniela pisała o niej: 
Umiała w szarym, codziennym życiu do-
strzegać strony jasne, umiała cieszyć się i tą 
radością „zarażać” swoje otoczenie.

Skoro błogosławieni są ci, którzy się 
smucą, albowiem będą pocieszeni, to 
z pewnością ci, którzy pocieszają są bło-
gosławieństwem Boga! Nie da się praw-
dziwie pocieszać innych bez czerpania 
ze Źródła radości i miłości…

Posesja w Miejscu Piastowym przy uli-
cy Krawcówka 5 była w sobotę, 1 lipca 
2017 r., miejscem odsłonięcia kolejnej fi-
gury aniołka. Gospodarzem owej posesji 
od wielu lat jest znakomity poeta, pro-
zaik i eseista Jan Tulik, autor tak znako-
mitych powieści, jak Doświadczenie i Fur-
ta oraz tomików poetyckich, takich jak 
Budzenie licha, Godzina drogi, Suplikacje 
czy Szepty przy początku świata.

Gośćmi tej niecodziennej uroczy-
stości byli m.in.: wójt Marek Klara, ar-
tysta-rzeźbiarz i projektodawca pomni-
ka Maciej Syrek, dr Zofia Bartecka, prof. 
Marlena Makiel-Hędrzak, poeci: Jerzy 
Fąfara, Wacław Turek, Mirosław Welz 
(z rodziną) oraz bracia Ungeheuerowie, 
sąsiedzi i znajomi. Odsłonięcia rzeźby 
aniołka dokonali: Maciej Syrek, Jan Tu-
lik oraz Zofia Bartecka.

Trzeba zaznaczyć, o czym mówił 
wójt, że w projekcie Najciekawszych Wsi, 
realizowanym przez Polską Sieć Odno-

wy i Rozwoju Wsi, uczestniczy również 
Miejsce Piastowe. Po zastanowieniu się, 
co zrobić, by w oryginalny sposób opo-
wiedzieć o Miejscu Piastowym, uznano, 
że po wsi powinny „oprowadzać i mówić 
o niej” właśnie anioły. Jest to koncep-
cja wzorowana trochę na słynnych wro-
cławskich krasnoludkach. Tutaj właśnie, 
w publicznej, miejsteckiej przestrzeni, 
figurki aniołów zaistnieją w różnych 
sytuacjach i formach.

Dość długo toczyła się dyskusja na 
temat nadania imienia aniołkowi. Naj-
większą przychylność i akceptację zdo-
było imię gospodarza: Jan. Wypada mieć 
nadzieję, że dyskusja przybierze postać 
ciała, co prawda eterycznego, ale jednak…

Wkrótce też, w ramach tego samego 
projektu, ma się ukazać almanach po-
etycki najważniejszych twórców z Pod-
karpacia, również poświęcony tematyce 
anielskiej.

Jan Belcik

Stypendia pomostowe rozdane
ze względów formalnych nie były roz-
patrywane.

Nominacje otrzymali: Antoni Gołą-
bek i Sebastian Węgrzyn z Rogów, Pa-
trycja Baran z Wrocanki, Natalia Wilk 
z Głowienki, Wiktoria Polak, Łukasz Leś 
i Angelika Frydrych z Targowisk.

UG 

Rekomendacje do tegorocznych stypen-
diów im. profesorów Jana i Stanisława 
Wdowiarzy zostały przyznane! 7 mło-
dych osób, które w październiku roz-
poczną studia w Krakowie, Rzeszowie 
i Częstochowie, otrzyma wsparcie.

Pozostali kandydaci (3 osoby) tra-
fili na listę rezerwową, a dwa podania 
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Między ptakiem a cieniem
Ptak w słońcu leci z szybkością cienia
Między ptakiem a cieniem
Zamieszkam
Jan Tulik



Na sygnale
Peugeot uderzył w betonowy przepust

5.07. Kierująca peugeotem została poszko-
dowana w zdarzeniu, do którego doszło na 
drodze łączącej Wrocankę z Rogami. Na łuku 
drogi straciła panowanie nad pojazdem, zje-
chała do rowu i ostatecznie zakończyła jazdę, 
uderzając w betonowy mostek. Kobieta o wła-
snych siłach opuściła pojazd i została zabrana 
do krośnieńskiego szpitala.

Pijani mężczyźni wywrócili się
na motocyklu

6.07. Gdy policjanci zajmowali się zdarzeniem 
w Głowience, zauważyli nadjeżdżający moto-
cykl od strony centrum wsi. Pasażer moto-
cykla nie miał na głowie kasku. Kiedy jeden 
z funkcjonariuszy dał kierującemu znak do 
zatrzymania, ten gwałtownie przyspieszył 
i wyprzedził oczekujące na przejazd samo-
chody. Stracił jednak panowanie nad kierow-
nicą i upadł razem z motocyklem i pasażerem. 
Poza drobnymi otarciami nie doznali żadnych 
obrażeń. Motocyklista był kompletnie pijany, 
policyjny alkomat wskazał około 2,5 promila. 
Pijany był również pasażer, który wydmuchał 
blisko 2 promile. Mężczyźni za swoje zacho-
wanie odpowiedzą przed sądem.

Wypadek motocyklisty w Targowiskach
16.07. W Targowiskach, przy skręcie na Zalesie, 
doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 
Jadąc w kierunku Rzeszowa, nie dostosował 
swojej prędkości do mokrej i śliskiej nawierzch-
ni, w wyniku czego stracił panowanie nad mo-
tocyklem i uderzył w barierę energochłonną. 
Mężczyzna podróżował jednośladem wraz 
z pasażerką. Oboje zostali przetransportowa-
ni do krośnieńskiego szpitala. 

Z wieży kościoła rozbrzmiewa hejnał
Już chyba dla żadnego mieszkańca 
gminy nie jest zaskoczeniem, że z wie-
ży kościoła parafialnego w Miejscu Pia-
stowym rozbrzmiewa na całą okolicę 
hejnał. Skomponowany został przez 
dyrygenta Orkiestry Dętej Gminy Miej-
sce Piastowe Miłosza Markiewicza. Jest 
oryginalnym, miejsteckim utworem, 
który możemy usłyszeć w godzinach: 
900, 1200, 1500, 1800 i 2100.

– Utwór oparłem o strukturę kompozycji 
hejnału, który jako gatunek musi uwzględ-
niać pewne kanony – tłumaczy kompozy-
tor. – Jednym z nich jest to, że można go 
zagrać na trąbce bez używania tłoków. Me-
lodia powstała podczas jazdy na rowerze, 
z takiego nucenia sobie pod nosem. Melo-
dia sama do mnie przyszła. Wystarczyło ją 
tylko później zapisać i wprowadzić drobne 
korekty rytmiczne. Powstał hejnał, który 
moim zdaniem pasuje do Miejsca Piastowe-
go – mamy tutaj piękną historię michalicką 
oraz tradycję orkiestrową. To wszystko po-
łączyłem w spójną całość.

Po raz pierwszy hejnał można było 
usłyszeć w wykonaniu na żywo przez 
Patryka Sobieckiego przed kościołem 
2 lipca. Od tej pory jest regularnie odtwa-
rzany przez profesjonalny system nagła-
śniający, zakupiony przez Urząd Gminy.

Hejnał powstał w ramach projektu 
promocyjnego Z aniołem przez wieś, któ-
ry realizuje sołectwo Miejsce Piastowe 
w ramach Podkarpackiej Odnowy Wsi. 
W skali całego województwa Miejsce 
Piastowe zostało wyróżnione czwar-
tym miejscem. To dopiero pierwszy krok 
tego projektu.

Szymon Michna, fot. Sonia Markiewicz

Nowy plac obok Urzędu Gminy
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofi-
nansowanie na zagospodarowanie placu 
przy Urzędzie Gminy. Będzie gdzie zapar-
kować samochód, odpocząć i dowiedzieć 
się o atrakcjach w najbliższej okolicy.

Jeszcze kilka lat temu na sąsiadują-
cej z Urzędem Gminy działce stał dom 
mieszkalny. Działkę Gmina kupiła 
w 2014 roku, po czym dom został roze-
brany. Na części placu powstały tymcza-
sowe miejsca parkingowe. W przyszłym 
roku cały plac zostanie na nowo zago-
spodarowany.

– Miejsce to będzie łączyło funkcję tury-
styczną, rekreacyjną i kulturalną. Na ogól-
nie dostępnym placu powstaną dodatkowe 
miejsca parkingowe, zostaną zamontowane 
stojaki na rowery, ławki. Umieszczona tam 
też zostanie odnowiona zabytkowa figura 
św. Michała Archanioła. Całość dopełnią 
krzewy i trawy ozdobne – informuje za-
stępca wójta Stanisława Gawlik.

Centralnym miejscem placu będzie 
kompozycja składająca się z 9 betono-
wych sześcianów, symbolizujących 9 so-
łectw gminy. Na betonowych słupkach 
zostaną umieszczone specjalne kody 

QR, umożliwiające dostęp do infor-
macji o lokalnych zabytkach, kulturze, 
tradycjach czy planowanych imprezach. 
By odczytać te informacje, potrzebny 
będzie telefon z zainstalowaną specjal-
ną aplikacją i dostęp do internetu. – Po 
zeskanowaniu kodu telefonem będzie moż-
na przeczytać interesujące nas informacje, 
obejrzeć zdjęcia, filmy, mapy, czyli zapo-
znać się z elektroniczną wizytówką wybra-
nej wsi – dodaje zastępca wójta.

Na zagospodarowanie placu Gmina 
otrzymała 160 tys. złotych dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Całość bę-
dzie kosztowała prawie 200 tys. złotych.

IP

Patryk Sobiecki
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Na sygnale
Zagapił się i najechał na tył samochodu 
dostawczego
21.07. W okolicach ronda w Miejscu Piasto-
wym obywatel Rumunii, kierujący ciągnikiem 
siodłowym z naczepą, nie zachował należytej 
ostrożności i najechał na tył samochodu do-
stawczego.W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale 
samochód dostawczy został na tyle uszkodzony, 
że musiał odjechać z miejsca kolizji na lawecie.

Wypadek motorowerzysty w Głowience
30.07. W Głowience na ul. Franciszkańskiej 
kierujący motorowerem na prostym odcin-
ku drogi stracił panowanie nad jednośladem, 
zjechał na przeciwległy pas drogi, pobocze, 
a następnie wjechał do przydrożnego rowu, 
uderzając w betonowy przepust. W wyniku 
zdarzenia nieprzytomny mężczyzna został 
odwieziony do krośnieńskiego szpitala.

Pożar trawy
26.08. Strażacy z Miejsca Piastowego zostali 
wezwani do pożaru traw przy ul. Szkolnej. Po-
żar szybko ugaszono.

Kolizja na Krośnieńskiej
27.08. Na drodze krajowej 28 w Miejscu Pia-
stowym doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 
Kierujący peugeotem 207 nie udzielił pierw-
szeństwa przejazdu i doprowadził do zde-
rzenia z jadącym w kierunku Krosna fiatem 
seicento. Kierująca fiatem z niegroźnymi ob-
rażeniami została przewieziona do szpitala. 

Dachowanie z zakazem
i trzema promilami

4.09. Ponad 3 promile alkoholu w organizmie 
miał kierujący oplem, który w sobotę wjechał 
do rowu i dachował. Do zdarzenia doszło w Wi-
daczu. Za kierownicą osobówki siedział 41-latek, 
który ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Kierując oplem, podczas wymijania hyundaia, 
wjechał do rowu, a samochód dachował. Miesz-
kaniec gminy Rymanów z obrażeniami trafił do 
szpitala, a rozbity opel na parking strzeżony.

BB 

Na podstawie krosno112.pl, terazKrosno.pl

Koniec z dewastacją?
Teren rekreacyjny przy ul. Dworskiej obok 
stadionu sportowego w Miejscu Piasto-
wym został zdewastowany i zaśmiecony. 

– Nie pierwszy już raz – mówi zdenerwo-
wany sołtys Miejsca Piastowego Marek 
Guzik. Zniszczony został grill, miejsce 
do palenia ogniska, siatka ogrodzeniowa 
i nadpalone zostały filary altanki.

– Miejsce to przygotowaliśmy ze środ-
ków funduszu sołeckiego kilka lat temu, aby 
służyło wszystkim mieszkańcom do miłego 
spędzania czasu. Część prac została wyko-
nana w czynie społecznym przez strażaków – 

tłumaczy sołtys Marek Guzik. – Nie może 
tak być, aby miejsce to było ciągle niszczone. 
Do tej pory drobniejsze uszkodzenia usuwali-
śmy samodzielnie, teraz zniszczenia są duże 
i naprawa będzie wymagała nakładu ze środ-
ków sołectwa.

Jak wyeliminować bezkarnych do tej 
pory wandali? Trwają prace nad stwo-
rzeniem regulaminu, który obowią-
zywałby wszystkie osoby korzystające 
z tego miejsca. Sołtys myśli także o za-
łożeniu monitoringu.

IP

Pierwsza gra terenowa
po Miejscu Piastowym
Z minigrą pospacerujesz po Miejscu Pia-
stowym, przy okazji poznasz ciekawe miej-
sca i obiekty. Wśród tych, którzy przejdą 
całą trasę, rozlosowane zostaną nagrody.

W teren trzeba wyjść z kartą do gry, 
na której znajduje się 16 zadań do wy-
konania. Kartę można odebrać w biblio-
tece albo wydrukować ją samodzielnie 

– dostępna jest na stronie internetowej 
biblioteki, a także w wydarzeniu Miej-
stecka Gra Terenowa na profilu bibliote-
ki na Facebooku.

– Ostatnio gry stały się bardzo modne 
i my też postanowiłyśmy taką stworzyć. 
To pierwsza tego typu gra w Miejscu Pia-
stowym – mówi Anna Hreczka, kierow-
niczka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miejscu Piastowym. Zaznacza, że to 
na razie minigra. – Chcielibyśmy, aby po-
wstała bardziej rozbudowana gra. Może fa-
bularna? – dodaje i ma nadzieję, że znaj-
dą się chętni do jej opracowania.

Grę można rozpocząć w dowolnym 
miejscu i iść w dowolnym kierunku. 
Ważne, aby wykonać wszystkie zdania, 
wtedy uzyska się rozwiązanie.

Trasa zaprowadzi nas m.in. pod po-
mnik Anioła Stróża, do krypty matki 
Anny Kaworek czy parku dworskiego. 
W wykonaniu niektórych zadań pomoże 
literatura, która dostępna jest w bibliote-
ce. – Układając trasę gry, kierowałyśmy się 
tym, aby ludzie poznali naszą miejscowość, 
jej historię, ciekawe obiekty, żeby zagląd-

nęli przy okazji do biblioteki i skorzystali 
z księgozbioru regionalnego, który jest coraz 
bogatszy – zachęca bibliotekarka Maria 
Winnicka.

Część trasy przeszedł już Karol 
Siudak, uczeń drugiej klasy Szkoły 
Podstawowej w Miejscu Piastowym. 

– Najczęściej chodziłem z mamą i kolegą. 
Przeszedłem prawie wszystkie punkty. Jest 
to bardzo fajna gra  – chwali drugoklasista.

Bibliotekarki zwracają także uwagę 
na jedną rzecz. – Na trasie gry jest park 
dworski. Kiedy gra była tworzona, były 
w nim tabliczki z opisami drzew – koniecz-
ne do wykonania kilku zadań. W chwili 
obecnej tych tabliczek nie ma, bo zostały 
zdjęte do odmalowania. Prosimy jednak 
nie rezygnować ze spaceru alejkami parko-
wymi, a jeśli ktoś będzie potrzebował tych 
informacji, są one w naszej bibliotece – tłu-
maczy Anna Hreczka.

Wśród tych, którzy do końca wrze-
śnia do biblioteki dostarczą prawidłowo 
wypełnioną kartę gry, rozlosowane zo-
staną nagrody.

Autorki gry proszą także wszystkich 
uczestników, aby zwracali uwagę na na-
potkane na trasie interesujące zjawiska 
przyrodnicze, intrygujące, wyjątkowe 
rzeczy. Dla tych, którzy uwiecznią je 
na fotografiach, albo ciekawie je opiszą, 
czekają dodatkowe nagrody.

Izabela Półchłopek
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Park rekreacyjny

Na działkach przylegających do kościo-
ła powstanie park rekreacyjny – miejsce 
spotkań, zabaw i odpoczynku. By miej-
sce to nabrało właściwego klimatu, na 
terenie parku planowane są ozdobne 
nasadzenia, w większości z drzew i ro-
ślinności charakterystycznej dla nasze-
go klimatu. Trzy pergole z ławeczkami, 
obsadzone pnącymi różami, dopełnią 
całości i będą niewątpliwie miejscem 
wyciszenia i odpoczynku. Zieleń nie tyl-
ko będzie cieszyć oczy i służyć cieniem 
przebywającym tam ludziom – będzie 
równocześnie pełnić funkcję ścieżki 
dydaktycznej. Plac zostanie obsadzony 
tujami szmaragdowymi,

Na placu – obok figury św. Francisz-
ka, patrona przyrody i ekologów – znaj-
dą się: altana,  przeszkolone tablice, 
w których będą organizowane wystawy 
tematyczne, ławki, dwie solarne latarnie 
parkowe, a dla turystów poruszających 
się rowerami zaplanowano wiatę rowe-
rową. Zamontowana również zostanie 
ławka solarna, w którą będzie wmonto-
wany produkt z serii Smartbench wypo-
sażony w ładowarkę USB.

W ramach zagospodarowania tere-
nu powstaną też utwardzone szlaki ko-
munikacyjne. Parafia na realizację tego 
zadania otrzyma prawie 150 tysięcy zł 
dofinansowania z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina Nafty”.

Stanisława Gawlik 

W Łężanach będzie nowy ośrodek zdrowia
Gmina Miejsce Piastowe rozpoczęła 
w tym roku kolejną ważną inwestycję. 
W Łężanach, przy skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i Wspólnej, powstanie nowa sie-
dziba ośrodka zdrowia. Inwestycja tym 
bardziej cieszy, że od lat była planowana 
przez włodarzy i oczekiwana przez miesz-
kańców.

Budynek będzie parterowy, niepod-
piwniczony, z dachem czterospadowym. 
Zlokalizowane w nim będą dwa gabine-
ty lekarskie, gabinet diagnostyczno-za-
biegowy i gabinet szczepień. Ponadto 
znajdzie się tam zaplecze socjalne, ad-
ministracyjne oraz sanitarne.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy, którego koszt wyniesie ponad 
383 000 zł., sfinansuje Gmina z wła-
snych pieniędzy. Wykonawcą zadania, 
tj. budowy budynku i oddania go w sta-
nie zamkniętym, jest Zakład Budowlano-

-Konserwatorski ARKADY z Jarosławia. 
Firma wykona także przyłącz wodno-ka-
nalizacyjny, instalację odgromową oraz 
docieplenie ścian. Zakończenie tego eta-
pu prac przewidziano na listopad br.

Potem budynek w stanie surowym 
zostanie przekazany Samodzielnemu 
Publicznemu Gminnemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piasto-

Cieplej i ładniej w szkołach

wym, który ma w nim świadczyć usługi 
medyczne na rzecz mieszkańców. Bę-
dzie on realizował etap drugi, obejmują-
cy roboty wykończeniowe, instalacyjne 
i zewnętrzne. Sfinansuje je ze środków 
przez siebie wypracowanych. Zakład 
wyposaży także budynek w sprzęt me-
dyczny oraz zadba o personel.

Co ważne, po otwarciu nowego 
ośrodka zamknięty zostanie dotychcza-
sowy, zlokalizowany w budynku Domu 
Ludowego w Łężanach. Pacjenci auto-
matycznie będą kierowani do nowocze-
snego budynku.

BB

Zakończyły się prace związane z termo-
modernizacją budynków szkół w Głowien-
ce, Wrocance i Zalesiu oraz Domu Ludowe-
go w Głowience. Dzięki temu ograniczone 
zostaną koszty ogrzewania, a budynki zy-
skają nowy, estetyczny wygląd.

Głównym celem prac była poprawa 
efektywności energetycznej budynków. 
Zakres robót obejmował docieplenie 
ścian zewnętrznych, stropów i ścian 
piwnic, izolację przeciwwodną i ocieple-
nie ścian fundamentowych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
parapetów, orynnowania, daszków oraz 
położenie nowej okładziny tynkowej. Po-
nadto w Domu Ludowym w Głowience 
zmodernizowany został system grzew-
czy, wyremontowano również kotłownię.

Korzyści, jakie niesie za sobą ter-
momodernizacja, to przede wszystkim 
spadek kosztów związanych z ogrzewa-
niem, co oznacza spore oszczędności. 

– Liczymy, że pieniądze wydane na inwesty-
cje zwrócą się po kilku latach – mówi wójt 
Marek Klara. – A nowe, estetyczne fasady 
wpłyną korzystnie na wizerunek miejsco-
wości i gminy.

Projekt „Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej w miejsco-
wościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie” 
dofinansowany był ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Oś priorytetowa: 
II. Czysta energia. Działanie: 3.2 Moder-
nizacja energetyczna budynków.

BB, fot. IP, MB i SzM

w Głowience

Szkoła Podstawowa w Głowience

Szkoła Podstawowa w Zalesiu
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Szkoła Podstawowa we Wrocance

Dom Ludowy w Głowience



Trwa renowacja kościoła w Miejscu Piastowym

Inwestycje i remonty

Od kilku tygodni trwają prace remonto-
we przy elewacji kościoła parafialnego 
pw. Najświętszej Maryi Panny w Miej-
scu Piastowym. To pierwszy etap prac 
obejmujący kompleksową renowację 
frontowej elewacji zabytkowej budowli.

Prace polegają na kompleksowej re-
nowacji kamiennych detali architekto-
nicznych poprzez ich oczyszczenie, uzu-
pełnienie ubytków, wzmocnienie partii 
kamiennych substancjami żywicznymi. 
Konserwacji poddane zostaną elemen-
ty ceglane poprzez dogłębne oczyszcze-
nie – w sposób mechaniczny i za pomo-
cą pary wodnej użytej pod ciśnieniem 

– elewacji z mikroorganizmów i innych 
zanieczyszczeń. Uzupełnione zostaną 
ubytki (spoin, cegieł), wzmocniony zo-
stanie mur ceglany poprzez pokrycie go 
roztworem żywicy krzemoorganicznej. 
Konserwacji poddana zostanie także 
stolarka okienna i żaluzje metalowe – 
elementy metalowe zostaną zdemon-

towane i oczyszczone z korozji metodą 
piaskowania, a następnie ocynkowane 
i zabezpieczone warstwami w kolorze 
grafitowym.

Koszt prac wyniesie ponad 123 tys. 
złotych, z czego 20 tys. złotych to środki 
gminy Miejsce Piastowe, 28 tys. złotych 

– parafii, 60 tys. złotych – województwa 
podkarpackiego, 15 tys. złotych – po-
wiatu krośnieńskiego.

Renowację przeprowadza Pracownia 
Konserwacji i Restauracji Elementów 
i Detali Architektonicznych „KONS-

-ART” Mirosława Babicza z Trzciany.
Prace potrwają do końca roku. W ko-

lejnych latach renowacji poddane zosta-
ną pozostałe elewacje kościoła.

Neogotycki kościół pw. Najświętszej 
Maryi Panny wzniesiony został według 
projektu Sławomira Odrzywolskie-
go w 1892 roku. Na elewacji dostrzec 
można ciekawe detale architektoniczne 
z piaskowca. Nad głównym wejściem do 

świątyni znajduje się wapienna figura 
Matki Bożej, która odnowiona została 
w ostatnich latach.

Tekst IP, fot. SzM

Wodociąg w Widaczu
Skończą się problemy mieszkańców Wi-
dacza z wodą. Gmina podpisała umowę 
na budowę sieci wodociągowej. Prace już 
się rozpoczęły.

1 sierpnia br. Gmina Miejsce Piasto-
we podpisała z Przedsiębiorstwem Bu-
dowlanym „Awers” ze Zgłobienia k. Rze-
szowa umowę dotyczącą budowy sieci 
wodociągowej. Firmie budowlanej zo-
stał także przekazany plac pod budowę. 
Zakres prac – o wartości około 730 tys. 
złotych – przewiduje budowę 6,5 km sie-
ci wodociągowej. Większość robót zosta-
nie wykonana do 15 listopada.

Budowa chodnika przy drodze do 
Iwonicza
W związku z likwidacją niebezpiecznych 
miejsc na drodze krajowej nr 28, na od-
cinku Miejsce Piastowe – Iwonicz rozpo-

częła się budowa chodnika o szerokości 
1,5 m.

Przebudowa drogi krajowej nr 28 
odbywa się na odcinku Miejsce Pia-
stowe – Iwonicz od 240 785,68 do 
240 845,55 kilometra. Związana jest 
z realizacją programu Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po-
legającego na poprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych.

Zakres prac obejmuje budowę chod-
nika z kostki betonowej, budowę prze-
pustów pod chodnikami na istniejących 
rowach otwartych oraz umocnienia 
skarp i dna rowów płytami ażurowy-
mi. Łączna długość chodnika wyniesie 
59,87 m. Inwestycja nie spowoduje wy-
łączenia drogi publicznej z ruchu. Prosi-
my o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści na tym odcinku drogi.

Most na Lubatówce w remoncie
Trwa remont mostu w Miejscu Piasto-
wym, na rzece Lubatówce, na drodze 
krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek. Pro-
simy o zachowanie ostrożności.

W ramach prac zostanie wzmocnio-
na konstrukcja mostu, jego spód zo-
stanie wyszpachlowany i pomalowany. 
Chodniki po obu stronach mostu będą 
poszerzone o 20 cm. Z kostki brukowej 
zostaną wykonane dojścia do chodni-
ków. Skarpa, która znajduje się przy mo-
ście, będzie zabezpieczona, aby ulepszyć 
wyjazd z drogi pobocznej.

Wykonawcą robót, zleconych przez 
rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, jest Przed-
siębiorstwo Budowlane STALMOST 
Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Prace potrwa-
ją do około 20 września 2017 r.

Tekst IP, fot. IP i facebook.com/widacz24
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Półkolonia we Wrocance

Liczne wyjazdy, wycieczki pozwoliły 
uczestnikom półkolonii zobaczyć nowe 
miejsca i lepiej poznać swoją małą oj-
czyznę. Nad bezpieczeństwem dzieci 
codziennie czuwało troje wykwalifiko-
wanych opiekunów. Kierująca półkolo-
nią oraz przewodnicząca Stowarzysze-
nia „Nasza Wrocanka” miały pieczę nad 
całością. Organizatorzy i opiekunowie 
pracowali nieodpłatnie. Było to czterna-
stu wolontariuszy, dla których uśmiech 
dziecka jest największą zapłatą.

Większość czasu uczestnicy spędzali 
na wycieczkach. Półkolonie rozpoczęli-
śmy od wyjazdu do Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie 
dzieci poznały tajemnice lasów. Waka-
cje to przede wszystkim czas na zabawę, 
więc odwiedziliśmy Park Mani w Kro-
śnie, gdzie do woli można było korzystać 
z wodnych atrakcji, pobawić się, skorzy-
stać ze słońca i pięknej pogody. Kolejnego 
dnia została zorganizowana gra tereno-
wa, w trakcie której uczestnicy podzieleni 
na kilka grup musieli rozwiązywać różne 
zadania, w ten sposób lepiej poznając na-
szą piękną wieś – Wrocankę. Czwartki 
w czasie półkolonii to przede wszystkim 
zabawy na krytym basenie w Krośnie – 

ulubiona przez dzieci forma rozrywki. 
Nasi podopieczni próbowali także jaz-
dy konnej w gospodarstwie w Niżnej 
Łące. Oczywiście, najpierw trzeba było 
nakarmić konie marchewką. Dzieci go-
ściły także w Urzędzie Gminy w Miejscu 
Piastowym, gdzie spotkały się z wójtem 
Markiem Klarą. Po drodze zwiedziły Za-
grodę Etnograficzną w Rogach. Odbyła 
się również wycieczka do Dukli oraz wy-
jazd do Art. Kina. Ponieważ dla dzieci 
mieszkających na wsi bardzo ważne jest 
bezpieczeństwo w gospodarstwie, dlate-
go nasi podopieczni chętnie wzięli udział 
w konkursie plastycznym poświęconym 
tej tematyce. Wszyscy otrzymali nagro-
dy i upominki od przedstawicieli Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie. 
Półkolonię odwiedził też pan policjant 
i strażacy z OSP z Miejsca Piastowego, 
którzy rozmawiali z dziećmi o tym, jak 
się poruszać po drogach publicznych, 
unikać sytuacji niebezpiecznych. Poka-
zali także, jak udzielić pierwszej pomocy.

Dwa tygodnie minęły szybko. Dzieci 
z radością uczestniczyły we wszystkich 
zajęciach. Na zakończenie każde z nich 
otrzymało pamiątkowy dyplom oraz pre-

Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka” już po raz piąty zorganizowało dla dzieci z Wrocanki i oko-
licznych miejscowości półkolonię letnią. Od 17 do 28 lipca odbyły się dwa turnusy. W pierw-
szym uczestniczyło 22, w drugim 24 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia trwały od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 w Domu Ludowym we Wrocance.

zent. Cieszymy się, że w tym roku nasza 
inicjatywa spotkała się z takim zainte-
resowaniem i możemy pochwalić się tak 
dużą frekwencją. Organizacja półkolo-
nii wymagała zaangażowania i pomocy 
wielu osób i instytucji, przede wszyst-
kim Urzędu Gminy w Miejscu Piasto-
wym i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Wszystkim, którzy nam pomogli, wsparli 
nasze działania, serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Matelowska

Anna Sieniawska-Kuras
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Wieczór poświęcony o. Hieronimowi Longawie

9 lipca 2017 r. w Domu Ludowym w Niżnej Łące z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Babiarza 
i kręgów Domowego Kościoła odbył się wieczór słowno-muzyczny poświęcony słudze Bożemu 
o. Hieronimowi Franciszkowi Longawie w 76. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. 

Mottem przewodnim wieczoru był cytat: 
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci ży-
wych”. Życie i działalność Sługi Bożego 
została ukazana w kontekście historii 
Polski ziem wschodnich III Rzeczypospo-
litej. Przedstawiono również wielowieko-
wą działalność Zakonu Dominikanów 
w Czortkowie. Całość wzbogaciła pre-
zentacja slajdów. Rys historyczny i życio-
rys ojca Hieronima Longawy przeplatane 

były wierszmi i utworami muzycznymi 
w wykonaniu połączonej scholii z Bóbr-
ki i Niżnej Łąki pod kierownictwem pani 
Katarzyny Ciołkosz. Wiersze recytowali: 
Anna Szczepanik, Wiesława Szymcza-
kowska, Patrycja Pacek i Krzysztof Gu-
zik. Osobę o. Hieronima i jego męczeńską 
śmierć zaprezentowali: Ewa Szydło, Ma-
ria Gazda, Ryszard Bogaczyk i Tadeusz 
Pacek. Zarys historyczny pięknie przed-

stawiła Barbara Pacek, a całość poprowa-
dził Ryszard Gazda. 

Nie można pominąć ogromnego 
wkładu ks. proboszcza Stanisława Babia-
rza, który z wielkim zaangażowaniem 
czuwał nad organizacją tego wydarzenia. 
Na zakończenie, po wspólnej modlitwie 
o rychłą beatyfikację i odśpiewaniu Roty, 
uczestnicy wieczoru wzięli udział w czę-
ści nieoficjalnej – agapie. 

Wielkim sukcesem było to, że z za-
proszenia skorzystało wiele osób, za-
równo członków rodziny ojca Hie-
ronima Franciszka Longaw y, jak 
i mieszkańców parafii i nie tylko. 

Dziękujemy panu Dawidowi Szydło, 
który gościł w Niżnej Łące na obozie 
z grupą harcerzy, za piękny portret ojca 
Hieronima Longawy. Namalował go 
własnoręcznie w ciągu jednej nocy. Jest 
to jego prezent dla parafii. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie, 
wyrozumiałość i ciepłe przyjęcie. 

Organizatorzy
fot. Mariusz Szymczakowski

Odeszli od nas…
27.06 – Roman Chmielnicki (56 lat) z Głowienki 
29.06 – Stanisława Urbanik (84 lata) z Zalesia 
09.07 – Stanisław Mercik (78 lat) z Łężan 
12.07 – Maria Kopczak (85 lat) z Głowienki 
15.07 – Andrzej Kostański (62 lata) z Wrocanki 
20.07 – Rozalia Stec (91 lat) z Wrocanki 
21.07 – Stanisław Śmigla (60 lat) z Targowisk 
25.07 – Józef Dróbek (91 lat) z Wrocanki 
28.07 – Anna Juszczyk (100 lat) z Targowisk 
31.07 – Władysław Bek (96 lat) z Łężan
31.07 – Zofia Habrat (79 lat) z Łężan 
04.08 – Bronisław Rak (77 lat) z Targowisk 
04.08 –  Stefania Wojnowska (80 lat) z Miejsca 

Piastowego 
15.08 –  Bronisława Walus (85 lat) z Miejsca 

Piastowego 
15.08 – Kazimierz Zajdel (71 lat) z Głowienki 
18.08 – Zofia Kubal (82 lata) z Widacza 
23.08 – Jadwiga Kafel (78 lat) z Targowisk 
29.08 – Jan Domin (85 lat) z Miejsca Piastowego 
30.08 –  Czesława Sieniawska (70 lat) z Miejsca 

Piastowego 
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Nowe siłownie
na świeżym powietrzu
W sierpniu br. na terenie gminy poja-
wiły się nowe siłownie na świeżym po-
wietrzu. Jedna powstała przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu 
Piastowym, a druga w pobliżu remizy 
OSP w Głowience. Następna siłownia 
postawiona zostanie w Rogach.

Siłownie na świeżym powietrzu mają 
ten atut, że można ćwiczyć na dworze 
i oddychać świeżym powietrzem, a na 
dodatek nie trzeba płacić za wstęp. Moż-
na tam także spotykać się z przyjaciółmi 
i sąsiadami, jak też nawiązywać nowe 
znajomości.

Chcąc poprawić ogólną kondycję 
i wzmocnić mięśnie różnych części cia-
ła: ramion, brzucha, nóg czy klatki pier-

siowej (na każdym urządzeniu zamiesz-
czona jest informacja, jak należy z niego 
korzystać i które partie mięśni można 
ćwiczyć),wszyscy chętni mogą poćwi-
czyć na wioślarzu, orbitreku, narciarzu, 
twisterze czy prostowniku. Sprzęty 
znajdujące się na siłowniach zewnętrz-
nych są podobne do tych, jakie możemy 
znaleźć w siłowniach tradycyjnych, ale 
ich konstrukcja wykonana jest z trwałej 
stali, zaś poszczególne elementy z two-
rzywa sztucznego i gumy. Urządzenia te 
są bezobsługowe i wykazują wysoką od-
porność na wszelkie czynniki zewnętrz-
ne. Siłownie zostały sfinansowane ze 
środków funduszu sołeckiego.

Stanisława Gawlik



Dożynki w Głowience
Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom, aby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało, plon niesiemy, plon 
– rozbrzmiewała pieśń, gdy korowód dożynkowy wkroczył na plac, dając tym samym znak, że 
dożynki czas zacząć.

Uroczystą polową mszę św. odprawił 
o. Jarosław Karaś, a w koncelebrze 
uczestniczyli o. Tarzycjusz Cwykiel 
i o. Tadeusz Głusiec. Podczas mszy dele-
gacje z poszczególnych sołectw na ręce 
proboszcza złożyły dary ołtarza w po-
staci chleba, kwiatów, wina i owoców.

Jak tradycja polska nakazuje, staro-
stowie dożynek – Bogusława Bogaczyk 
i Andrzej Zajdel – przekazali chleb 
z tegorocznych zbiorów na ręce władz 
samorządowych – wójta Marka Klary 
oraz przewodniczącego Rady Gminy 
Wiktora Skwary.

Obecni na uroczystości goście pod-
kreślali znaczenie rolniczego trudu 
i chleba jako symbolu płodności, rodzą-
cej ziemi, dziękowali za wysiłek i życzy-
li rolnikom zdrowia, pomyślności oraz 
dostatku. Głos zabrali m. in: poseł na 
Sejm Joanna Frydrych oraz starosta 
krośnieński Jan Juszczak.

W uroczystościach uczestniczyli tak-
że radni powiatu krośnieńskiego Alek-
sander Mercik i Teresa Sirko, zastępca 
wójta Stanisława Gawlik, radni gminy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, 
delegacje KGW oraz prezesi OSP.

W części artystycznej wystąpiły: 
zespół śpiewaczy Chorkowianie i ka-
pela Pogórzanie, wykonujący melodie 
regionu krośnieńskiego i rzeszowskie-
go, a następnie Zespół Tańca Ludowego 
Pogórzanie, który zaprezentował polkę 
śmieszkę oraz tańce krośnieńskie. Wie-

czorem w klimaty reggae przeniósł nas 
zespół Reggaeside, uczestnik 9. edycji 

„Must be the music” oraz pierwszego 
programu Telewizji Polskiej „O! Polskie 
Przeboje”. Gwiazdą dożynek była folk-
-rockowa kapela Pieczarki z Żywca, któ-
rej publiczność wtórowała w utworach 
Wina nalej, Bo jo cie kochom i innych.

W godzinach wieczornych odbył się 
pokaz sztucznych ogni, w tym roku wy-
jątkowo okazały. Na festynie, który trwał 
do późnych godzin nocnych, przygrywał 
krośnieński zespół muzyczny Avito.

Szczególne podziękowania za wkład 
pracy w organizację dożynek należą 
się sołtys wsi Teresie Sirko, a także pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich za 

przygotowanie posiłków. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do uświet-
nienia uroczystości.

Organizatorami imprezy byl i : 
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym oraz organizacje społecz-
ne wsi Głowienka. Patronat medialny 
sprawował dwumiesięcznik Gminy 
Miejsce Piastowe „Piastun”, serwisy 
informacyjne: krosno112.pl, Terazkro-
sno.pl oraz tvkrosno.pl.

W tym roku dożynki gminne połą-
czone były z obchodzonymi corocznie 
Dniami Głowienki.

Izabela Drobek 
fot. Janusz Węgrzyn, Szymon Michna
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Pożegnanie lata
w Targowiskach

Kiedy lato i wakacje łapały 
już ostatni oddech, 27 sierp-
nia na placu przy Domu Lu-
dowym w Targowiskach od-
był się piknik „Pożegnanie 
wakacji”.

W części artystycznej wystąpiła kro-
śnieńska kapela ludowa Białobrzeża-
nie, która zaprezentowała przyśpiewki 
i melodie regionu krośnieńskiego i rze-
szowskiego, oraz Kapela 50 Plus, która 
poprowadziła nas przez lata 70., 80., 90. 
ubiegłego stulecia, prezentując szlagie-
ry oraz mniej znane utwory tamtych 
lat. W godzinach wieczornych na sce-
nie pojawił się zespół Zbrucz z Ukrainy. 
W skład tego zespołu, który liczy ponad 
50 osób, wchodzą profesjonalni muzy-
cy i tancerze zatrudnieni w Filharmonii 
Tarnopolskiej. W Targowiskach grupa 
artystów wystąpiła w okrojonym skła-
dzie. Para taneczna w oryginalnych 
strojach ludowych charakterystycz-
nych dla każdego układu z prawdziwym 
kunsztem wykonała ukraiński taniec lu-
dowy kazaczok, zakarpacki taniec ludo-
wy dembotaniec oraz tańce gruzińskie 
i cygańskie. Podczas godzinnego kon-
certu suity taneczne przeplatane były 
przebojami muzyki ukraińskiej i pol-
skiej. Wieczorną zabawę pod gwiazda-
mi, w rytmach zespołu Quatro, pokrzy-
żowały trochę opady deszczu.

Organizatorem imprezy była Rada 
Sołecka Targowisk oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Miejscu Piastowym. 

Izabela Drobek, fot. Janusz Węgrzyn

Lato na Czarnym Moście
Tegoroczne Lato na Czarnym Moście kończyło uroczystości jubi-
leuszowe orkiestry dętej i  straży pożarnej w Miejscu Piastowym.

Imprezę rozpoczęły występy zespołów 
działających przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Miejscu Piastowym. Jako 
pierwszy, z tańcami regionu krośnień-
skiego, wystąpił ZTL Pogórzanie z Gło-
wienki, a ludowe melodie i przyśpiewki 
zaprezentowała kapela Piasty. Później 
zmienił się klimat muzyczny. Utwo-
ry polskie i zagraniczne, od 50. lat 
poprzedniego wieku po obecne hity 
znajdujące się na listach przebojów, za-
prezentował zespół muzyczny Avito 
z Krosna, a rzeszowska grupa Jahfah-
rai zagrała muzykę, która jest mieszan-
ką rocka, reggae, ska i alternatywy.

Wszyscy czekaliśmy na gwiazdę wie-
czoru i wreszcie na scenie pojawił się duet 
An Dreo e Karina, który – w pulsującej 
feerii świateł – wyglądał niczym zwia-
stun atmosfery w San Remo. An Dreo 
e Karina to jedyny na świecie cover 
Al Bano & Romina Power, który na rynku 

muzycznym istnieje od 17 lat. Na swoim 
koncie ma setki koncertów w Polsce i za 
granicą, grał m. in. w: USA, Niemczech, 
Czechach, na Malcie i Słowacji. Punktem 
kulminacyjnym koncertu w Miejscu Pia-
stowym było wykonanie, wspólnie z pu-
blicznością, utworu Sempre, sempre. Pa-
miątkowe zdjęcia z gwiazdą uwieńczyły 
wspólnie spędzone chwile.

W godzinach wieczornych wszyscy 
bawili się w rytmach disco z DJ Juri. 
Obfity bufet zapewniała restauracja Jaś 
Wędrowniczek z Rymanowa, a organi-
zatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek 
Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 
Rada Sołecka z Miejsca Piastowego. Pa-
tronat medialny nad imprezą sprawował 
dwumiesięcznik gminy Miejsce Piastowe 

„Piastun” oraz portale internetowe: teraz-
Krosno.pl, tvKrosno.pl, Krosno112.pl.

Izabela Drobek 
fot. IP
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Norbi
Łężańska Familiada to impreza plenerowa, która zagościła na 
dobre w kalendarzu imprez organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Radę Sołecką Łężan.

Pogoda tego niedzielnego dnia nie napa-
wała optymizmem, ale w miarę upływu 
czasu niebo rozpogodziło się i zaświeci-
ło słońce, a to już była zapowiedź udane-
go plenerowego spotkania, które miało 
miejsce na stadionie w Łężanach.

Prezentacje artystyczne rozpoczęły 
się od występu Harcerskiego Zespołu 
Wokalnego 18 DH, a w świat ludowych 
melodii i zwyczajów związanych z „ku-
palnocką” wprowadził kabaret Sami Swoi 
z Łężan. Następnie na scenie zaprezen-
towały się solistki miejsteckiego studia 
wokalnego Gama, wykonując utwory pol-
skiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Ciekawym punktem programu był 
pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu 
Państwowej Straży Pożarnej z Krosna. 
Strażacy, przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu hydraulicznego, uwalniali osobę 
z wraku samochodu. Samochód, który 
strażacy porozcinali na drobne fragmen-
ty, dostarczyła firma „Lo-Stark” z Miej-
sca Piastowego. Kolejną atrakcją była 
także przejażdżka samochodem tereno-
wym po bezdrożach najbliższej okolicy.

Nie brakowało także zabaw dla naj-
młodszych: były kule wodne, zjeżdżal-

nie, które zapewniła firma „Myszko-
land”, a i klaun Śmieszek przez całe 
popołudnie rozweselał i bawił dzieci.

W godzinach popołudniowych 
uczestnicy imprezy mogli posłuchać 
muzyki rockowej, big beatu i rock and 
rolla w wykonaniu zespołów Kapitał 
oraz Rytm z charyzmatyczną wokalistką 
Iwonką Kielar, obdarzoną niezwykłym 
talentem muzycznym. Dużo wrażeń ar-
tystycznych dostarczył widzom występ 
Kapeli 50 plus. Gwiazdą wieczoru był 
polski piosenkarz Norbi, który łężańską 
publiczność rozbawił na dobre i w takim 
nastroju pozostawił do końca imprezy.

Gdy zapadał zmierz, w świat ma-
gii przeniósł widzów teatr ognia Ignis, 
a w godzinach wieczornych wszyscy 
bawili się na dyskotece pod gwiazdami 
z DJ Carry.

Poczęstunek w postaci tradycyjnego 
jadła, między innymi proziaków, smal-
cu ze skwarkami, ogórków kiszonych, 
gofrów oraz serów o różnych smakach, 
przygotowały panie z KGW i Serowarnia 
Piastowska z Łężan.

Izabela Drobek, fot. Janusz Węgrzyn

wystąpił w Łężanach
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Święto pieśni w Rogach
Kolorowo, muzycznie, gwarno i z przytupem było przy Zagrodzie Etnograficznej w Rogach, a to 
za sprawą imprezy regionalnej Folklor przy Zagrodzie, w której uczestniczyli mieszkańcy oko-
licznych miejscowości, zespoły muzyczne, taneczne oraz wszyscy, których łączy tradycja i miłość 
do klimatów ludowych.

Zaproszony zespół ludowy Osikov ze 
Słowacji zaprezentował przedstawie-
nie artystyczne W karczmie, w którym 
śpiew przeplatał się ze żwawymi po-
lkami słowackimi. Duże owacje zebrał 
najmłodszy, działający od 4 lat przy 
GOK w Miejscu Piastowym, zespół 
Mali Rogowice. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy melodie biesiadno-ludowe, m. 
in: Miała baba koguta, Hej, po dolinie czy 
Rokiczana.

Na rogowskiej scenie wystąpiły rów-
nież: zespół śpiewaczy Rogowice i kape-
la ludowa Pogórzanie z GOK w Miejscu 
Piastowym, kabaret Okrągloki działają-
cy przy Związku Emerytów i Rencistów 
w Jaśle. Zagrał także Piotr Zakrzewski 
z Rogów wraz ze swoim ojcem.

Gdy zapadł zmierzch, na scenie, 
w blasku świateł, w strojach szlachec-
kich pojawił się ZTL Pogórzanie z Gło-
wienki. W godzinnym koncercie zapre-

zentowali poloneza oraz suitę tańców 
lubelskich i krośnieńskich.

W klimat muzyki, tym razem tej z po-
granicza, wprowadził nas zespół Karcz-
marze z Rzeszowa, który zaprezentował 
unikatową, energiczną muzykę folkową. 
Zachwycił swoją muzyką i brzmieniem 
naturalnych instrumentów. W wykona-
niu zespołu można było usłyszeć melo-
die polskie, ukraińskie, słowackie, wę-
gierskie, bałkańskie oraz żydowskie.

Podczas imprezy pracownicy miej-
steckiego SPG ZOZ-u prowadzili akcję 
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy, kto chciał, 
mógł dowiedzieć się, czy może zostać 
potencjalnym dawcą.

Poczęstunek w postaci tradycyjnego 
jadła, m. in: swojskiego chleba, smalcu 
ze skwarkami, ogórków kiszonych, pro-
ziaków, przygotowały panie z KGW.

Stronę kulinarną zapewniała firma 
cateringowa Jaś Wędrowniczek z Ry-
manowa. Impreza ta współfinansowa-
na była ze środków LGD „Kraina Nafty”, 
a organizatorami byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Miejscu Piastowym i Stowa-
rzyszenie Miłośników Wsi Rogi.

Izabela Drobek, fot. Janusz Węgrzyn
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To już 10 lat przyjaźni Rogów z Osikovem
9 lipca zespół śpiewaczy Rogowice wraz z sołtysem Stani-
sławem Muszyńskim oraz delegacją gminy Miejsce Piastowe 
z wójtem Markiem Klarą wziął udział w uroczystości Vešelo 
na valal’e w Osikovie na Słowacji. Był to przegląd artystyczny 
zespołów wykonujących muzykę ludową. Obok kapel słowac-
kich na scenie wystąpili również Rogowice.

Przed występem zespołu z Rogów za 
wzajemną współpracę podziękowali: 
starosta Osikova Stanislav Biros, sołtys 
Rogów Stanisław Muszyński oraz wójt 
gminy Miejsce Piastowe Marek Klara. 
Wszyscy wyrażali nadzieję na kolejne, 
pomyślne lata przyjaźni i dzielenia się 
tradycjami.

Minęła już dekada od momentu, gdy 
przedstawiciele Osikova i Rogów podpi-
sali przygraniczne porozumienie miej-
scowości, dotyczące współpracy w dzie-
dzinie kultury, sportu oraz szeroko 
pojętej wymiany doświadczeń. Wioski 
dzieli jedynie 90 kilometrów.

– Te lata współpracy możemy uznać nie 
tylko za owocne, ale również niezwykłe 

– mówi Stanisław Muszyński sołtys Ro-
gów. – Wzajemnie odwiedzają się strażacy, 
uczniowie, zespoły ludowe, włodarze. Pomię-
dzy ludźmi zawiązały się przyjaźnie – a o to 
przecież w tym wszystkim chodzi. Z radością 
możemy opowiadać o „naszych Słowakach”.

Tekst i fot. Szymon Michna
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Współpraca sąsiedzka z Drohobyczem
Po wizycie w Rogach (przy okazji Biesiady Rogowskiej) przedstawicieli miasta Drohobycz, ze 
starostą i dziekanem drohobyckim na czele, przyszedł czas wyjazdu na Ukrainę. 

Okazją do odwiedzin było wyjątkowe 
święto, jakim jest odpust w tamtejszej 
parafii pw. Męczenników Drohobyckich. 
Odbywa się on 25 czerwca i to właśnie 
na uroczystości odpustowe zostaliśmy 
zaproszeni przez dziekana Iwana Panki-
va. Delegację z Polski reprezentował wójt 
Gminy, dyrektor GOK oraz przedstawi-
ciele wsi Rogi z proboszczem Markiem 
Siedleckim na czele. Podczas dwudnio-
wych uroczystości kościelnych – dzień 
wcześniej, wieczorem, odbyło się nabo-
żeństwo w wigilię odpustu, z uroczystym 
poświęceniem wody i śpiewami chora-
łów cerkiewnych – mogliśmy uczest-
niczyć w przejmujących wydarzeniach 
z licznym udziałem wiernych z nowo 
powstałej, liczącej 10 lat parafii greko-
katolickiej. W dniu odpustu uczestni-
czyliśmy w prawie trzygodzinnej mszy 
odpustowej, odprawianej na zewnątrz 
świątyni, bo przybyli na uroczystości 

wierni nie pomieściliby się w jej wnętrzu. 
W koncelebrze brał udział również pro-
boszcz Marek Siedlecki. Następną czę-
ścią uroczystości było spotkanie z wier-
nymi, zorganizowane w formie festynu, 
przez wspólnotę parafialną z księdzem 
dziekanem na czele. Zabawy, konkursy, 
goszczenie się wspólnie przygotowanymi 
potrawami, znakomicie aktywizowało 
parafian. Podczas wyjazdu towarzyszy-
ły nam przemyślenia modlitewne, ale i te 
przyziemne – jak pokierować wymianą 
kulturalną w obrębie zespołów, jak zorga-
nizować współpracę zagraniczną z Dro-
hobyczem czy Stupnicą na Ukrainie. Wi-
zyta była również doskonałą okazją do 
zwiedzania miasta Drohobycz, gdzie 
niezastąpionym przewodnikiem okazał 
się nasz przyjaciel Michał Krawiec oraz 
profesor Uniwersytetu Drohobyckiego 
Mikołaj Zymomrya. Ciekawym doświad-
czeniem był również fakt zakwaterowa-

nia. Mieliśmy otóż przyjemność spędzić 
dwie noce w drohobyckim seminarium 
duchownym. Mimo wszystko jest to 
niecodzienne doświadczenie. Bogaci 
w wiele nowych wrażeń wróciliśmy do 
naszej gminy w przekonaniu, że współ-
praca pomiędzy gminą Miejsce Piastowe 
i Drohobyczem będzie się w dalszych la-
tach prężnie rozwijać. Mamy tam prze-
cież sprawdzonych już przyjaciół.

Janina Gołąbek, fot. Janusz Węgrzyn



Hertnik – Widacz

9 lipca. Do słowackiego Osikowa wraz 
z zespołem Rogowice wyruszają: sołtys 
Widacza Stanisław Kokoszka, radny 
z Widacza Radosław Sidor, wójt gminy 
Miejsce Piastowe Marek Klara. Podczas 
trwającej uroczystości Vešelo na va-
lal ’e starosta Osikowa Stanislav Biros 
wskazuje Hertnik, jako miejscowość, 
która jest zainteresowana współpracą 
z „zagranicą”. Starosta Hertnika Jozef 
Semanek zabiera delegację Widacza na 
przejażdżkę po miejscowości. Widacza-
nie są pod wrażeniem gospodarnej miej-
scowości. Zapraszają na rewizytę.

25 lipca. Delegacja Hertnika ze starostą 
Jozefem Semankiem na czele gości w Wi-
daczu. Sołtys Stanisław Kokoszka jako 
gospodarz oprowadza Słowaków po wio-
sce: Słowacy oglądają dom ludowy, szko-
łę podstawową, plac poświęcony pod 
budowę kościoła, remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, kort tenisowy. Starosta 
Hertnika zaprasza mieszkańców Wida-
cza na dwudniową wizytę na Słowację.

19 i 20 sierpnia. Mieszkańcy Widacza 
zwiedzają słowacki Hertnik.

Hertnik to przygraniczna wieś (obec) 
położona w powiecie Bardejów, którą od 
Miejsca Piastowego dzieli około 90 km. 
Zamieszkuje ją 1028 osób. Jest wsią bar-
dzo dobrze rozwiniętą, znajduje się tutaj: 
urząd miejscowości (obecny urad), świet-
nie wyposażona szkoła podstawowa, za-
bytkowy kościół z początku XVII w. pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, piękny 
renesansowy zamek z XVI stulecia. Hert-
nik posiada ochotniczą straż pożarną 
oraz klub piłkarski TJ Cergow.

Hertnik jest miejscowością pięknie 
usytuowaną, położoną u podnóża góry 
Cergow, na wysokości 460 m n.p.m. (dla 
podrównania warto przypomnieć, że 
Góra Rogowska ma 356 m n.p.m.) Jest 
to tym samym wyśmienite miejsce dla 
uprawiania turystyki górskiej.

Jesień 2017. W oczekiwaniu na miesz-
kańców Hertnika w Widaczu…

Tekst i fot. Szymon Michna

na dobrej drodze do współpracy
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Starosta Hertnika (czwarty od lewej) jeszcze 
nie wie, że zaraz pozna widaczan

Selfie ze Słowakami w Widaczu Delegacja z Widacza zwiedza słowacki 
Hertnik

Zabytkowy zamek z XVI w.

Hertnik z lotu ptaka



Dziewięć lat w Miejscu Piastowym
Ludzie mi podziękowali i dla mnie było to bardzo satysfakcjonujące, ale żeby mnie na piedestał wynosić, do 
biskupa pisać, że „dobry był, że szkoda, że odchodzi” – tak bym nie chciał. Biskup ma setki takich zmian.
Rozmowa z ks. michalitą Piotrem Bieńkiem, długoletnim proboszczem w Miejscu Piastowym.

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Dzie-
więć lat był ksiądz proboszczem 
w Miejscu Piastowym. Czemu 
ksiądz odchodzi?

KS. PIOTR BIENIEK: W Miejscu 
Piastowym byłem dokładnie od 27 lip-
ca 2008 do 22 lipca 2017 r. Nasze prawo 
zakonne przewiduje, że proboszcz może 
być w jednej parafii najwyżej 9 lat. I stąd 
ta zmiana. Diecezjalni księża nie mają ta-
kiej kadencyjności, zależy ona od biskupa.

Probostwo to specyficzna praca dusz-
pasterska z ludźmi. Jeżeli ktoś ma komuś 
pomóc, to trzeba poznać problemy, sytu-
ację ludzi i wtedy można mówić o jakiejś 
pomocy duchowej, psychicznej, material-
nej. Na to potrzebny jest czas. Jeśli przy-
chodziłoby się co roku na parafię, wtedy 
można by było być co najwyżej pracow-

nikiem, bo przecież nawet w firmach nie 
zmienia się tak często dyrektorów.
Nie żal księdzu trochę Miejsca?

Przez sam fakt, że ta kadencja jest 
z góry zapisana, ma się świadomość, że 
z każdym dniem ubywa lat, aż nadchodzi 
jej koniec. Mam już swoje lata, bo za rok 
skończę 60 lat. Kiedy przychodziłem do 
Zgromadzenia, to wiedziałem, że będą 
przenosiny. I to dość częste. Wtedy to się 
człowiek nawet cieszył, że pozna nowe 
miejsca, różne miejscowości, całą Pol-
skę. Ale im się jest starszym, tym łatwiej 
przywiązuje się do miejsca, ludzi – tak jak 
małe zwierzątko przywiązuje się do czło-
wieka. Na stare lata człowiek robi się inny, 
bardziej sentymentalny. Na pewno jest 
żal, bo trzeba zostawić wszystko, co się 
wypracowało, ale taka jest kolej rzeczy.
Podobno niektórzy mieszkańcy no-
sili się z zamiarem pisania listu do 
biskupa, aby ksiądz nie odchodził.

Tak, mieli taki zamiar i musiałem 
ich przekonywać, że przecież nikt nie 
będzie sprzeciwiał się prawu, bo to by-
łoby wbrew wszelkiej logice. Staram się 
podchodzić do sprawy uczciwie. Wiem, 
że takie jest prawo, więc po co stwa-
rzać konflikty, robić zamieszanie. Po 
co to potrzebne biskupowi? To byłoby 
sprzeczne z moim wewnętrznym od-
czuciem. Ksiądz idzie w imię Chrystu-
sa. Najpierw jest jeden, potem przyjdzie 
drugi. Jeden ma talenty takie, to zrobi 
jedno, drugi ma talenty inne, to zrobi 
co innego. A przecież mam już wiele lat 
i mam świadomość, że jeszcze się taki 
nie urodził, żeby wszystkim dogodził.

Ludzie mi podziękowali i dla mnie 
było to bardzo satysfakcjonujące, ale 
żeby mnie na piedestał wynosić, do bi-
skupa pisać, że „dobry był, że szkoda, że 
odchodzi” – tak bym nie chciał. Biskup 
ma setki takich zmian.
Miejsce Piastowe nie było pierw-
szym probostwem księdza…

Dokładnie 21 lat temu objąłem swo-
je pierwsze probostwo w Krynicy Mor-
skiej-Piaski. Byłem tam 3 lata i miałem 
za zadanie postawienie kościoła. Budo-

wa dobrze mi poszła, choć wszystkie 
środki na nią pochodziły ze Zgroma-
dzenia, bo w tamtej parafii było mało 
ludzi. Potem dziewięć lat byłem w To-
runiu, stawiałem tam klasztor. Każda 
z tych parafii niesie w sobie swoje pięk-
no, swoje dobro i porównywanie czego-
kolwiek w takim krótkim wywiadzie nie 
jest możliwe, bo trzeba by na ten temat 
napisać elaborat.
Co tutaj udało się zrobić?

W Miejscu nie było jakiejś istotnej 
budowy, niemniej jednak, jak sięgam 
pamięcią, zostały wykonane duże in-
westycje dzięki ofiarności ludzi. Rozpo-
częliśmy od skucia tynków w kościele, 
potem wytynkowaliśmy ściany kościo-
ła do wysokości prawie dwóch metrów. 
To była niemała praca, później cały 
kościół został wymalowany, ozłocony. 
To też było bardzo pracochłonne, kosz-
towne. Myślę, że parafianie to pamięta-
ją. Niektórzy proponowali, żebyśmy się 
na czas tych 3 – 4 miesięcy remontów 
przenieśli na „Górkę”, abym tam msze 
odprawiał i aby tam ludzie chodzili 
na nabożeństwa. Ułatwiłoby to prace 
remontowe w kościele. Ale ja nie wi-
działem, żeby ludzie, kiedy robią sobie 
remonty w domach, z tych domów się 
wyprowadzali. Przechodzą tylko z poko-
ju do pokoju. I tak samo my zrobiliśmy. 
Pracownicy też potrzebowali chwilowe-
go wypoczynku. Odgarnialiśmy tylko 
co trzeba było i odprawiało się msze. Lu-
dzie, widząc to, chętnie przynosili datki. 
Przez te 9 lat nikt nie zbierał po domach 
pieniędzy. Nigdy nie mieliśmy żadnych 
długów, wszystko robione i płacone było 
na bieżąco. A sporo to wszystko koszto-
wało – malowanie kościoła, dokończe-
nie elektryki, malowanie całego dachu, 
ułożenie kostki koło kościoła, odnowie-
nie stacji drogi krzyżowej. Wielkim też 
przedsięwzięciem była wymiana dachu 
na plebanii. I tutaj miałem ogromne 
obawy. Ale udało się. Miałem bardzo 
dobrą radę parafialną, tym bardziej cie-
szyłem się, że były to osoby, które pra-
cowały już w poprzedniej radzie. Rada 
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była dla mnie ogromnym wsparciem 
i natchnieniem, budziła wiarę w to, że 
wszystko jest możliwe.

I to były takie prace materialne, któ-
re udało się zrobić. Ale było też wiele 
wydarzeń duchowych. Zarówno w pa-
rafii, jak i w Zgromadzeniu bardzo prze-
żywaliśmy setną rocznicę śmierci ks. 
Bronisława Markiewicza. Było wiele na-
wiedzeń: Krzyża Świętego, św. Michała 
Archanioła, Matka Boża Fatimska nie-
dawno była koronowana.

Za ogromy też sukces poczytywał-
bym sobie to, że stworzyliśmy dość dużą 
jedność między parafią, klasztorem 
i siostrami michalitkami. Wytworzy-
ła się żywa więź, czego dowodem były 
choćby procesje na Boże Ciało – szli-
śmy z parafii do sióstr, a kończyliśmy 
na „Górce”. Udało się włączyć siostry 
w życie parafialne, a ludzi z parafii – za-
prowadzić do sióstr. Chodziłem na róż-
ne nabożeństwa, bo jak ksiądz nie idzie, 
to trudno ludzi namawiać, ale szedłem 
tam z wielką radością i cieszyłem się, jak 
ludzie tam szli. Fatimy też nie opuszcza-
łem żadnej. Zawsze siedziałem w konfe-
sjonale, bo jak ludzie przychodzili na na-
bożeństwo, to oczekiwali, że będą mogli 
się wyspowiadać.

Sentyment do Miejsca będę miał za-
wsze, bo to dla mnie druga, po rodzinnej, 
ważna miejscowość. W Miejscu Piasto-
wym wcześniej byłem 7 lat na „Górce”, 
gdzie najpierw chodziłem do semina-
rium. Po dwóch latach w seminarium 
nie miałem już wątpliwości, że jak będę 
księdzem, to będę michalitą. Poza tym 
wytworzyło się już pewne przywiązanie 
do rodziny zakonnej i wdzięczność za to, 
że michalici ułatwili mi drogę do matury.

O, srogo to musieliśmy odpracować, 
prawie nie mieliśmy wakacji. Za to, że 
byliśmy w seminarium, w wakacje 
musieliśmy odpracować w polu, a było 
około 30 ha ziemi. Do domu rodzin-
nego mogliśmy pojechać tylko na dwa 
tygodnie. Ale pochodziliśmy ze wsi, to 
do pracy byliśmy przyzwyczajeni, choć 
troszkę było żal, że inni w wakacje so-
bie odpoczywają. Z drugiej strony mie-
liśmy świadomość, że jest to błogosła-
wieństwo, że dzięki temu można być 
w szkole, maturę zrobić i realizować to, 
co człowiek czuł od środka.

Potem na „Górkę” wróciłem jako 
ksiądz, byłem prefektem, wychowawcą 
w Niższym Seminarium. Mieliśmy wte-
dy 150 chłopaków i było z kim pracować.

Kiedy po kilkunastu latach dowie-
działem się, że idę z powrotem do Miej-
sca Piastowego na parafię, gdzie wcze-
śniej prowadziłem rekolekcje, było to 
dla mnie piękne przeżycie, tym bardziej 
że nie spodziewałem się tego. Przysze-
dłem z ogromną radością, z wielką życz-
liwością zostałem także przyjęty.
Czy zrobiłby ksiądz coś inaczej, 
gdyby zaczynał jeszcze raz?

Raczej nie, chyba że przez jakieś za-
ślepienie człowiek nie widzi tego, gdzie 
popełnił błąd. Ale w takim wewnętrz-
nym poczuciu uważam, że wszystko co 
materialne zostało zrobione uczciwie, 
nikt nas nie oszukał ani nie nabił w bu-
telkę. Dobrze nam się żyło po sąsiedz-
ku z Gminą, bo – jak to w sąsiedztwie 

– muszą być dobre relacje i dzięki temu 
udało się wspólnie dużo zrobić. Tak, że 
te 9 lat wspominam jako piękny okres 
swojego kapłańskiego życia, realizacji 
i spełnienia duchowego.

Jeszcze jedno bym dodał – spotka-
łem ogromnie dużo ludzi życzliwych, 
którzy mi pomagali, np. niesamowitą 
robotę dla elektryki kościoła zrobiło 
dwóch ludzi i nie wzięli za to pieniędzy. 
Inni na początku pomagali mi na ple-
banii, w ogrodzie. I głęboko leży mi to 
w sercu.

Każdy, kto należy do parafii, jest dla 
mnie jednakowo ważny, choć Pan Bóg 
nie każdemu jednakowo da to, na co 
sobie zasłużył. Wiele rzeczy w tym ko-
ściele zostało zrobionych z życzliwości 
i z troski.

Wspólnota w Miejscu jest bardzo 
rozśpiewana. Pięknie ludzie tutaj śpie-
wają, nie do uwierzenia. Tego nie ma już 
po parafiach. Nie da się opisać, ile daje 
to radości. I ta służba liturgiczna! Je-
stem pod wielkim wrażeniem, że tylu 
młodych chłopaków służyło do mszy. 
Zawsze ponad 30 otaczało ołtarz. To 
dużo jak na taką parafię i przy dzi-
siejszych wyzwaniach. Dlatego trochę 
żal odchodzić, ale z drugiej strony jest 
też radość, że zostawiło się takie żywe 
uczestnictwo wiernych w życiu parafii. 
Odchodzę z ogromnym sentymentem. 
Wyrazem uznania było pożegnanie, 
które urządzili mi parafianie. Byłem 
bardzo wzruszony. Wewnętrznie czło-
wiek jest podbudowany takim pozy-
tywnym nastawieniem ludzi. Przyjem-
niej potem będzie wrócić i spotykać się 
z nimi. Myślę, że z wieloma będę utrzy-
mywał kontakty.

Trudne zadania będzie miał ksiądz 
w Pawlikowicach?

Jest tam nowicjat, dom dziecka, od-
powiedzialność więc jest duża. Praca 
będzie miała inny charakter niż funkcja 
proboszcza. Na pewno będzie wymaga-
ła większej elastyczności, zatroskania, 
żeby wszystko dobrze funkcjonowało, 
aby każdy mógł realizować swoje powo-
łania czy pragnienia, robił to, w czym 
jest dobry, i jednocześnie aby wszyscy 
tworzyli wspólnotę.
Pamięta ksiądz moment, kiedy po-
stanowił o kapłaństwie?

Pamiętam dokładnie, kiedy się we 
mnie zrodziło postanowienie. Było to 
w szóstej klasie szkoły podstawowej. 
Dlatego mam inne podejście do dzieci 
w podobnym wieku. Najczęściej jeste-
śmy przekonani, że one nic nie wiedzą, 
nic nie rozumieją, że to taki cielęcy wiek. 
A często okazuje się, że jest to niepraw-
da. Już w takim młodym wieku może 
zrodzić się coś ważnego w sercu. Dla-
tego mam ogromny szacunek, gdy roz-
mawiam z nastolatkami, i kiedy mówią 
o swoich problemach, przeżyciach, po-
mysłach, nie bagatelizuję tego. Mam na 
uwadze to, że ten młody człowiek dość 
mocno o czymś myśli, że może mieć po-
mysł, który zrealizuje w życiu i że nie 
jest to tylko takie dziecięce gadanie.

Rozmawiała Izabela Półchłopek

Piotr Bieniek (ur. 1958 r. w Nowym Są-
czu) ukończył Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, gdzie 
zdał maturę, i Niższe Seminarium w Miej-
scu Piastowym. Święcenie kapłańskie przy-
jął w 1986 r. Do 1989 roku był prefektem 
oraz wychowawcą w Niższym Seminarium 
w Miejscu Piastowym, następnie – wika-
rym w Toruniu (1989-1990), Stalowej Woli 
(1990-1992) i Warszawie-Bemowo (1994-
1996). W międzyczasie od 1992 do 1994 r. 
pracował w wydawnictwie „Michalineum” 
w drukarni w Strudze. Pierwsze swoje pro-
bostwo objął w 1996 w Krynicy Morskiej-

-Piaski, które pełnił przez trzy lata. Kolejno 
od 1999 do 2008 roku był proboszczem i dy-
rektorem domu zakonnego w Toruniu. Od 
2008 roku do 2017 był proboszczem w Miej-
scu Piastowym. Od końca lipca 2017 r. jest 
dyrektorem domu zakonnego i proboszczem 
parafii w Pawlikowicach k. Krakowa.
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Dzieciństwo
Kiedy niemowlę wyrastało z kolebki, 
zaczynał się dla niego nowy etap ży-
cia – dzieciństwo. Rozpoczynała się po-
znawcza era, która wiązała się z końcem 
samodzielnego miejsca do spania, dzie-
ci bowiem bardzo rzadko miały swoje 
łóżeczka. Sypiały z rodzicami (często 
w nogach) lub ze starszym rodzeństwem 
w odsuwanej kanapie zwanej bambetlem, 
czasem też z dziadkami. Małe dziecię 
raczkowało, dreptało po izbie, wycho-
dziło na zewnątrz pod opieką rodzeń-
stwa lub starszych osób. Stawiało samo-
dzielne pierwsze kroczki, wypowiadało 
pierwsze słowa, smakowało nowe potra-
wy. Dawniej nikt nie gotował dzieciom 
oddzielnych dań – jadły posiłki takie 
jak dorośli, tylko bardziej rozdrobnio-
ne (w jaki sposób potrawy były czasem 
rozdrabniane, pozwolę sobie nie opisy-
wać, pozostawiając czytelnikom miej-
sce na wyobraźnię). A w co się ubierały 
dzieci na wsiach? Na starych obrazach 

czy fotografiach można dostrzec, że 
bardzo prosto – podstawą stroju były 
lniane koszule, wkładane na gołe ciało. 
Na głowie w zimne dni dziewczynki no-
siły zwykłe chustki, chłopcy czapki czy 
kapelusze, często duże, ojcowe. Trochę 
więksi chłopcy mieli koszulę przewiąza-
ną paskiem i kamizelkę, a dziewczynki 
przepasane były fartuszkiem (zapaską). 
Nikogo to nie dziwiło, że przez trzy pory 
roku dzieci biegały boso, zimą zaś ubie-
rały na zmianę jedną parę butów – czę-
sto za dużych. Buty dla dzieci nie były 
pierwsze na długiej liście najpotrzeb-
niejszych domowych zakupów. Trzeba 
było kupić sól, zapałki, naftę – gospo-
dyni musiała zawsze wybierać, w jakie 
niezbędne rzeczy zaopatrzyć rodzinę. 
Dawniej jedyną możliwością zarobienia 
paru groszy był handel produktami wy-
tworzonymi w gospodarstwie. Pakowa-
ła więc gospodyni do koszy masło, ser, 
jaja, kogutki, owoce czy jarzyny, zarzu-
cała na plecy wypakowany kosz zawi-

nięty w płachtę i szła pieszo do Łazinek 
(Iwonicza Zdroju), Krosna lub Dukli, by 
na targu zarobić niezbędne pieniądze. 
Bogatsi gospodarze, mający parę koni, 
zatrudniali się do przewozów towarów 
i ludzi; taki zarobek nazywano potocz-
nie forszponem.

Zabawy z maluchami
Zabawa to następny, poznawczy i edu-
kacyjny etap dzieciństwa. Dzieci bawią 
się zawsze i wszędzie. Jak wiadomo do 
tego nie potrzeba gotowych, kupionych 
w sklepie, drogich zabawek – znacznie 
lepsze są te wymyślone. Jak nie było 
grzechotek dla niemowlaków, to była 
łyżka, którą uderzano w pokrywkę czy 
pudełeczko z grochem. To, co dziecko 
samo znajdzie do zabawy, najlepiej lubi. 
Prawie wszystko może być przydatne, 
by zorganizować dobrą zabawę. Dzie-
ci lubią zabawy, które naśladują głosy 
zwierząt i ptaków. Próbują je powtarzać, 
fascynują się zasłyszanymi dźwiękami 
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Poza kołyską
Dawniej najmłodsze dzieci miały już swoje obowiązki: karmiły kury, gęsi, pilnowały młodszego 
rodzeństwa, sprzątały, pomagały w kuchni.



i szybko się ich uczą. Przypomnijmy so-
bie niektóre zabawy, w które i dziś chęt-
nie bawią się dzieci. Od najpopularniej-
szych, najwcześniejszych zabaw, czyli 
tosiania (klaskania) w ręce, po robienie 
pa, pa. Najważniejsza w tych prostych 
zabawach jest przekazywana miłość – 
dziecko jest blisko z drugą osobą, ona 
mu pokazuje świat – mówi wierszyk lub 
śpiewa – jest bezpieczne. Nie aż tak waż-
ne są słowa wypowiadane w rymowan-
kach, czasami zupełnie dziwne, ważna 
jest bliskość drugiej osoby, ciepło ro-
dzinne, bezpieczeństwo i miłość!

Pamiętamy wszyscy chociażby zaba-
wę w sroczkę, która kaszkę (czy piwko?) 
warzyła, ogonek sobie sparzyła, temu 
dała troszeczkę, temu dała łyżeczkę, 
temu dała garnuszek, temu dała dzba-
nuszek , a temu nic nie dała i furrrr…! 
poleciała! Pewnie jest wiele różnych 
wersji sroczki, czy tosi, tosi łapek, w które 
każda rodzina bawiła się po swojemu.

Lubiane są zabawy wywołujące 
śmiech i troszkę strachu, takie jak: Idzie 
rak, nieborak, jak uszczypnie będzie znak. 
Idzie kominiarz po drabinie, puk, puk już 
jest w kominie. Podrzucanie, kołysanie, 
podskoki, no i oczywiście jazda konna 
na kolanach (ojca, dziadka) – to niezapo-
mniane przeżycia. Przypomnijmy kulto-
wy wierszyk z takiej zabawy.

Hop, hop, jedzie chłop
Na koniku hop, hop, hop
A za chłopem jedzie pan
Na koniku sam, sam, sam
A za panem jedzie Żyd
Na koniku hyc ,hyc, hyc
A za Żydem, Żydóweczki
Pogubiły sprawuneczki
Bęc!
Bęc! – czyli dzieci spadają z kolan na 

podłogę, otoczone opiekuńczymi ramio-
nami. Podobnie jest w popularnej zaba-
wie w koło młyńskie, gdzie też – cho-
dzące w koło dzieci – po tym, jak im się 
koło młyńskie połamało, do paryji pole-
ciało, wszyscy spadają – bęc na ziemię! 
Interesujące są zabawy rysunkowe, np. 
taka: dziecko trzymane na kolanach ry-
suje rymowankę: To jest jedno, a to drugie, 
to jest krótkie, a to długie, to jest krzywe, 
a to proste, a to są takie widły ostre, to jest 
ryba, a to ptak, to do przodu, a to wspak, 
to jest okno, a to rama… Świetna zabawa 

– wszystko w jednym – nauka i pozna-
wanie różnych znaczeń, tłumaczone 
w formie obrazkowej, przyswajalnej, 

wyrabianie sobie umiejętności pisania, 
rysowania, trzymania ołówka i pasjonu-
jąca rymowanka, którą można układać 
w nieskończoność.

Kto z nas nie był w dzieciństwie wy-
stawiony na próbę spostrzegawczości 
w zabawie: lampa – nos? A jakie intere-
sujące było potem wykupywanie fantów 
od tych, co się pomylili. Przypomnijmy 
sobie: Co z tym fantem zrobić, co go mam 
na myśli…? Radości wiele – trzeba było 
skakać na jednej nodze, śpiewać pio-
senkę, mówić wierszyk lub wykonywać 
przeróżne śmieszne polecenia itp. Naj-
bardziej atrakcyjne są jednak zabawy 
ruchowe. Wszyscy lubili grać w palanta – 
dzisiaj ta gra już jest zapomniana – moż-
na ją zobaczyć, oglądając amerykański 
baseball, który powstał na jej zasadach. 
Często bawiono się w berka czy popu-
larną ciuciubabkę (zwaną u nas mocem). 
Bardzo lubiano zagadki. Zgadywanki to 
frapujące i wciągające zajęcie. Złożona 
z kartki papieru, prosta zgadula, zwa-
na piekło-niebo, potrafiła zająć dzieci 
na długo. Ciekawe czy dziś też działa? 
Czy wymyślone dawne zagadki dzisiaj 
ktoś jeszcze zdoła odgadnąć? Jest ich 
wiele, zadam tylko dwie. Co to jest? Peł-
na stajnia białych cieliczek, a między nimi 
czerwony byczek? I druga: Gonią się goście 
po lipowym moście? Liczne wyliczanki 
i rymowanki wymyślane były na bieżą-
co przez dorosłych i dzieci. Najbardziej 
znane to: Zgaduj, zgadula, w której ręce 
złota kula… czy Entliczek, pętliczek, czer-
wony guziczek, na kogo wypadnie, na tego 
bęc. Gra w chowanego, zwana dawniej cie-
pło-zimno, potrafiła wciągnąć do zabawy 
wszystkie dzieci.

O dawnych zabawach można pisać 
opasłe księgi. Wystarczy, że pomyślimy 
o swoich dziecięcych latach, a na pew-
no przypomnimy sobie fajną zabawę. By 
uruchomić wspomnienia, pobawmy się 
jeszcze w budowanie mostów:

Jawor, jawor,
Jaworowi ludzie,
Co wy tu robicie?
Budujemy mosty
Dla pana starosty.
Wszystkich ludzi przepuszczamy,
Tylko ciebie zatrzymamy…

Pomoc w gospodarstwie, zabawa 
przy pracy
Nie myślmy, że lata dziecięce to tylko 
zabawa. O niej będziemy jeszcze pisać, 

bo dzieciom na wsi nigdy pomysłów na 
zorganizowanie takowej nie brakowało. 
Dzieci umiały się bawić, wykorzystu-
jąc do tego każdą wolną chwilkę, a na-
wet podczas wykonywanej przez sie-
bie pracy. Dzięki ogromnej wyobraźni 
i pomysłowości była to niekiedy praca 
połączona z zabawą. Dawniej najmłod-
sze (5-6-letnie) dzieci miały już swoje 
obowiązki: karmiły kury, gęsi, pilno-
wały młodszego rodzeństwa, sprzątały, 
pomagały w kuchni. Z każdym rokiem 
stawiano przed nimi większe wymaga-
nia, wdrażano je do coraz cięższej pra-
cy. Robiły wszystko to, co im nakazali 
dorośli – najczęściej pasły krowy (dla-
tego popularnie zwano ich pastuchami 
czy pastuszkami) i pomagały w polu 
i obejściu. Stopniowo uczyły się wyko-
nywać wszystkie niezbędne do życia 
na wsi czynności. Naturalną rzeczą był 
podział pracy na męską i żeńską. Nie 
dziwiło też nikogo, kiedy z powodu 
różnych potrzeb zamieniano się przy-
pisanymi rolami. Jak w domu zabrakło 
gospodarza, a trzeba było nakarmić ko-
nia (konia zawsze karmił gospodarz), 
nikt nie czekał, aż wróci i go nakarmi. 
Szczęście w domu gości wciąż, gdy pomaga 
w kuchni mąż – tak głosi jeden z wyha-
ftowanych napisów na starej makatce 
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w Zagrodzie Etnograficznej w Rogach. 
Jak widać, dawniej nie było ujmą po-
móc żonie przy obowiązkach w kuchni. 
Chociaż, z drugiej strony, na innej ma-
katce można przeczytać: Dobra żona tym 
się chlubi, że gotuje, co mąż lubi. Nawia-
sem mówiąc, ludowe makatki są skarb-
nicą sentencji – kiedyś przemawiały do 
nas te porzekadła wiszące na ścianach 
naszych domów, przypominały o pro-
stych i mądrych zasadach, pomagają-
cych w życiu. Może warto je poznać i do 
nich wrócić? Pomijając dalsze rozwa-
żania o przypisywaniu ról w zajęciach 
domowych można stwierdzić: dawniej 
uczono dzieci zaradności! Poznawanie 
wszystkich gospodarskich zajęć było 
potrzebne, by najmłodsi mogli w czasie 
nieszczęścia poradzić sobie i przetrwać. 
Podrośnięte 13-14-latki umiały dawać 
sobie radę ze wszystkimi gospodarskimi 
zajęciami i mogły zastępować, jak była 
taka potrzeba, rodziców w pracy.

Podczas pasienia krów można się 
było bawić w różnoraki sposób: strugać 
gwizdki, piszczałki, skręcać trąbki z peł-
nej wiosennych soków kory wierzbowej. 
Pastuszki trąbili, strzelali z procy, robili 
łuki, jesienią palili ogniska, piekąc pospo-
łu znalezione po wykopkach ziemniaki, 
zbierali orzechy, grzyby i owoce. Chło-
pięce rozrywki to łowienie ryb na wła-
snoręcznie wykonanych wędkach, wy-
ciąganie raków z rzeki. Chłopcy potrafili 
nawet podgiąć deski (wcześniej moczone 
w gotowanych ziemniakach dla świń), by 

wykonać z nich na zimę narty czy zrobić 
z kawałka grubego drutu łyżwy. Dziew-
czynki plotły wianki, zbierały kwiaty, 
zioła, bawiły się w dom, sklep czy szkołę. 
Opiekowały się domowymi zwierzętami, 
lubiły bawić się biedronkami – nazywały 
je bożymi krówkami i wysyłały do nieba 
z prośbą o chleb: Biedroneczko, leć do nie-
ba, przynieś mi kawałek chleba. Dzieci lubi-
ły wspinać się na drzewa, zbierać owoce 

– nikt dawniej na wsi zimą nie kupował 
cytrusów w kolonialnych sklepach – owo-
ce z sadów, pól i lasów były niezrówna-
nym przysmakiem. Zjadano je na bieżą-
co, a nadmiar przetwarzano i suszono na 
zimę. Każde dziecko miało swoje tajem-
nicze miejsca, gdzie, idąc do pracy w pole 
czy pasąc krowy, mogło najeść się pozio-
mek, malin czy jeżyn. Do picia była woda 
z krystalicznie czystych źródełek – kie-
dyś licznych, które kusiły w upały zimną 
wodą. Teraz nieużywane, nieczyszczone, 
pozarastały szuwarami i tylko nieliczni 
jeszcze pamiętają, gdzie się znajdują.

Zabawki dzieci wiejskich były bardzo 
proste, prawie zawsze wykonane ręcz-
nie w domach. Piłkę wykonywano z pę-
cherza po świniobiciu lub z woreczka 
wypchanego gałgankami czy wełną. Ze 
szmatek były wykonane laleczki z wy-
malowanymi pięknie twarzami, robiono 
też laleczki z kolb kukurydzy – te miały 
piękne długie włosy. Znalezione piórka, 
muszelki, kamyczki, kawałki szkiełek, 
patyczków, złotka z cukierków to naj-
większe dziecięce skarby, którymi się 

wymieniano i bawiono. Służyły też za 
pionki w znanych i wymyślanych grach. 
Odrębną grupę stanowiły zabawki stru-
gane z drewna. Sprawne ręce potrafiły 
wystrugać wszystko, począwszy od ko-
nika na biegunach po ptaki, wiatraczki, 
klekotki, bąki i klocki. Wykonywano też 
zabawki z gliny, ale na terenach, gdzie 
była odpowiednia ziemia. U nas takie 
można było pooglądać raz w roku na od-
puście. Bez względu na to, czy się było 
biednym, czy bogatym dzieckiem, za-
bawa i zabawki stanowiły nieodłączną, 
ważną część dzieciństwa.

Dzieci wiejskie na co dzień ciężko 
pracowały, więc niedziele i świątecz-
ne dni były dla nich zawsze wyjątko-
we. Umiały się cieszyć ze wszystkiego 

– nawet najmniejsza drobnostka spra-
wiała im radość. Miały swoje tajemni-
ce i nieodkryte do końca skarby. Dzi-
siaj tych skarbów nie umiemy znaleźć 
albo przestały być już takie cenne. Jak 
powiedziała mi kiedyś jedna z najstar-
szych mieszkanek mojej wsi: – Teraz nic 
już tak dzieci nie cieszy jak kiedyś. Mikołaj 
nie cieszy, święta nie cieszą, odpust we wsi 
nie cieszy… Może więc warto pogrzebać 
w starych szafach, na strychach domów 
czy w zamkniętych szufladach pamięci 
i pokazać dzieciom swoje dawne, ulubio-
ne… Ulubione – brzmi przekonująco. To 
słowo klucz – one go znają …

Cdn.

Janina Gołąbek

fot. archiwum rodziny Penarów 
i Marty Lorenc
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Patrol na głębokiej wodzie

Rozmowa z Jackiem Kuźnarem, zawodowym strażakiem Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Rzeszowie, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowience, wolontariuszem 
akcji „Szlachetna paczka”, dwukrotnym zwycięzcą zawodów sportowo-strażackich „Najtward-
szy strażak”, ratownikiem wodnym i członkiem zarządu Bieszczadzkiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

IZABELA DROBEK: Gdzie tak wła-
ściwie jest twoje miejsce?

JACEK KUŹNAR: Jestem człowie-
kiem, który swój czas ma wypełniony po 
brzegi. Nie mogę powiedzieć, że się nu-
dzę. Pracę zawodową i społeczną można 
pogodzić, jak się tylko chce. Jeśli się robi 
to, co się lubi, to się nie czuje, że się pra-
cuje – to moja maksyma.
Co należy zrobić, aby zostać ratow-
nikiem wodnym i dlaczego zdecy-
dowałeś się nim zostać?

Żeby zostać ratownikiem wodnym, 
trzeba przejść kurs ratownika wodnego. 
Ja robiłem go przez tydzień na Jeziorze 
Solińskim. Na koniec kursu trzeba zdać 
egzamin z kilku zadań. Są to na przy-
kład: przepłynięcie pod wodą 25 metrów, 
50 metrów stylem ratowniczym w okre-
ślonym czasie, holowanie minimum 
trzema stylami czy przepłynięcie łodzią 
wiosłową, także w wyznaczonym czasie.

Od zawsze interesowałem się spor-
tem. Najpierw ukończyłem gimnazjum 
o profilu sportowym, następnie kro-
śnieńskie technikum w ,,Mechaniku”, 
gdzie – pamiętam – w jednym roku 
otrzymałem nawet statuetkę najlep-
szego sportowca. Potem w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 
studiowałem wychowanie fizyczne, które 
ukończyłem z tytułem licencjata. W tym 
także czasie zrobiłem kurs instruktora 
pływania i instruktora piłki siatkowej. 
Trafiałem na swojej drodze na ludzi, któ-
rzy mieli wpływ na moją decyzję, choć-
by Andrzej Słabik, będący w zarządzie 
BWOPR i nieżyjący już Artur Krzysz-
tyński, wiceprezes BWOPR. To oni za-
chęcali mnie, a potem wprowadzili do 
bieszczadzkiej grupy. A wcześniej mój 
nauczyciel w technikum, Piotr Gonet, po-

Trzeba być odważnym, znać swoje umiejętności, wierzyć w siebie
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prawiał moje style pływackie i technikę, 
udzielając wielu cennych rad.
Jakie cechy i umiejętności powin-
na posiadać osoba, która chciałaby 
zostać ratownikiem?
Przede wszystkim trzeba być odważ-
nym, znać swoje umiejętności, wierzyć 
w siebie, znać zalew. Jezioro Solińskie to 
trudny i niewdzięczny akwen ze wzglę-
du na położenie i ukształtowanie brze-
gów. Jeżeli ktoś chciałby pracować jako 
ratownik na tym akwenie, to polecam 
zrobić kurs w naszej bazie BWOPR.
Gdzie były początki twojej pracy? 
Na basenie czy od razu na jeziorze?

Nie pracowałem w ogóle na basenie, 
od razu zacząłem przygodę z ratownic-
twem na Jeziorze Solińskim, na łódce 
wyjazdowej ,,R1”. A od tego roku koor-
dynuję pracę załogi łódki „R1” i służb ra-
towniczych, które posiadamy. Działam 
jak dyspozytor, przyjmuję telefony alar-
mowe, w razie potrzeby wysyłam naszą 
łódkę albo wzywam nurków, strażaków 
dyżurujących w bazie w Polańczyku. 
Jeżeli jest taka potrzeba, mogę wezwać 
też kuter do zadań technicznych lub he-
likopter Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego albo funkcjonariuszy policji 
pływających motorówkami po akwenie.
A dlaczego wybrałeś akurat Jezio-
ro Solińskie?

Jest usytuowane w przepięknym 
miejscu, w sercu Bieszczad, tam można 
łączyć pracę z pasją. Spotkałem i ciągle 
spotykam tam bardzo ciekawych ludzi, 
tam po prostu odpoczywam, tam się re-
alizuję. Od niedawna zacząłem „chodzić” 
po górach, a to jest dopiero raczkowanie. 
Jednak to woda jest mi zdecydowanie 
bliższa. Nad nią jest moje miejsce.
Czy zdarzyły się jakieś szczególne 
sytuacje podczas działań ratowni-
czych, w których brałeś udział?

Mnie, jak zawsze, życie rzuca na 
głęboką wodę i muszę wszędzie wejść 
z przytupem. Pamiętam dyżur na łodzi 
ratunkowej i pierwszy swój wyjazd do 
tonącego człowieka, który zniknął pod 
wodą na przesmyku między Energety-
kiem i Polańczykiem. Nie udało się go 
niestety uratować. Później okazało się, 
że był to młody chłopak z Krosna, z Gu-
zikówki. Analizowałem tę akcję wielo-
krotnie, czy zrobiliśmy wszystko, co 
tylko było możliwe.
I zrobiliście?

Tak. Byliśmy na miejscu najszyb-
ciej, jak to było tylko możliwe, po oko-

ło 4 minutach od telefonu alarmowego. 
Od razu zaczęliśmy przeszukiwać dno 
i powierzchnię wody w miejscu, w któ-
rym ostatnio widziano tego człowieka. 
Woda była bardzo zmącona, a widocz-
ność zaledwie na długość ręki. Ciało 
znaleźli dopiero nurkowie na 14 me-
trach głębokości i 14 metrów od brzegu, 
co pokazuje, jaki niebezpieczny i trud-
ny dla działań ratowniczych jest zalew. 
Po wyłowieniu ciała jeszcze podjęliśmy 
próbę przywrócenia życia poprzez re-
suscytację krążeniowo-oddechową, ale 
byliśmy bezsilni. Po tak długim czasie 
pod wodą, po około 40 minutach, trud-
no było spodziewać się szczęśliwego za-
kończenia akcji.
A czy były jakieś szczęśliwe zakoń-
czenia akcji ratunkowych?

Oczywiście, wiele razy pomagaliśmy 
przeceniającym swoje siły pływkom albo 
kajakarzom i żeglarzom, którzy wywró-
cili swój sprzęt pływający. Niejedno-
krotnie udzielaliśmy pomocy na brzegu 
wczasowiczom wypoczywającym nad 
jeziorem, opatrywaliśmy skaleczenia, 
a nawet transportowaliśmy do bazy cen-
tralnej BWOPR, gdzie może dojechać 
karetka czy wylądować helikopter Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Jed-
na osoba wymagała na przykład bardzo 
szybkiego transportu do szpitala, bo po 
podtopieniu miała wodę w płucach.
Czy tonący człowiek ma szansę na 
to, że ktoś go uratuje?

To zależy. Bardzo szybko muszą zare-
agować osoby postronne, które zauważą 
taką sytuację. Nie możemy być wszędzie, 
bo Jezioro Solińskie ma 150 km linii 
brzegowej. Książkowo jest około 5 mi-
nut na uratowanie osoby, która znalazła 
się już pod wodą. To bardzo mało czasu.

Na palcach u jednej ręki można poli-
czyć takie sytuacje, że jesteśmy tuż obok 

tragedii. Pamiętam jedno takie zdarze-
nie – patrolowaliśmy jezioro łódką i aku-
rat przepływaliśmy obok płynącego do 
brzegu człowieka. Zauważyliśmy, że 
osłabł, unosił ręce do góry i zaczynał 
tonąć. Na łódkę wciągnęliśmy go już 
spod wody. To trochę jak cud, że znaleź-
liśmy się akurat w tym właśnie miejscu 
i w tym czasie.
Co jest najczęstszą przyczyną  
utonięć?

Niestety, to wciąż brawura i alkohol, 
a także brak wyobraźni oraz przecenia-
nie swoich umiejętności.
Przed czym chciałbyś przestrzec 
wczasowiczów, którzy odpoczywa-
ją nad Jeziorem Solińskim?

Jeżeli ktoś chce wypłynąć na jezio-
ro łódką, kajakiem czy innym sprzętem 
pływającym, musi zawsze zwracać uwagę 
na pogodę, szczególnie tam, w Bieszcza-
dach. Jest ona zmienna, a podejście ludzi 
bezmyślne. Ostrzegam przed brakiem 
odpowiedzialności i lekkomyślnością. 
Należy rozważyć wszystkie za i przeciw, 
bo akcje ratunkowe są trudne ze względu 
na głębokość wody i strome brzegi.
Jakim jesteś człowiekiem i czy je-
steś spełniony w życiu?

Nie mnie to oceniać. Wolałbym, aby 
ktoś mnie opisał. Powiem tylko tyle: 
ważny jest dla mnie drugi człowiek. 
W tym stwierdzeniu mieści się chyba 
wszystko.

A czy jestem spełniony? O, tak! Zde-
cydowanie. Praca zawodowa i w ochotni-
czej straży pożarnej, sport absorbują mój 
czas w pełni, i z tego jestem zadowolony. 
A jak mam już za dużo różnych rzeczy na 
głowie, to kieruję się moim ulubionym 
powiedzeniem: A może by tak rzucić 
wszystko i pojechać w Bieszczady?

Rozmawiała Izabela Drobek 
fot. Patryk Haftek
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Przeżyć na Woodstocku
Wśród ponad 250 tys. uczestników tegorocznego festiwalu w Kostrzynie nad Odrą znalazła się 
grupa z gminy Miejsce Piastowe. Z kolei w tej grupie znalazło się kilka osób, które zechciało 
podzielić się swoimi wrażeniami na ten temat. To na podstawie ich relacji powstał ten tekst. 
Ich samych również w tekście można znaleźć.

Niektórzy twierdzą, że festiwal 
rozpoczyna się w pociągu… i pew-
nie mają rację. Trudno się z tym nie 
zgodzić. Wszyscy z kas biletowych 
kierują się na perony. Najlepiej zresz-
tą unikać kas biletowych, bilet można 
kupić w internecie i wydrukować go so-
bie. Ale kto chce, to stoi. Konduktorów 
w pociągu nie uświadczy, dlatego bilet 
po raz pierwszy i ostatni sprawdzają 
przy wchodzeniu na perony. Rzeszów 
Główny – Kostrzyn, 744 km, wyjazd 

– godz. 18:29, planowany przyjazd – 
05:45. Optymistycznie, jak to na kolei. 
Na peronie tłum przebierańców, żołnie-
rze wyklęci poznikali z koszulek, za to 
pojawił się na nich przegląd kapel, mi-
nionych i przyszłych tras koncertowych, 
informacje z ubiegłorocznych festiwali, 
deklaracje, pogróżki, teksty chwalące 
słuszne idee, ganiące nadmierny wy-
siłek, stres, nadpobudliwość i nadgor-
liwość. Czego tam zresztą nie ma. Taki 
koloryt. Drobne dziewczyny uginają się 

pod ciężarem ogromnych plecaków. Jak 
raz je założyły z pomocą dobrych ludzi, 
tak je taszczą na plecach, aż do momen-
tu znalezienia swojego miejsca. W po-
ciągu i w świecie. Wtedy ściągają, ale też 
nie same. Wrażenie wzrokowe potęgu-
ją farbowane włosy i wymyśle fryzury – 
raczej okazyjne grzebyki i irokezy. Jest 
głośno. Bez śpiewania i wydzierania. 
Póki co. Ciągle ktoś się wita, kogoś szu-
ka, coś tam mówi do telefonu. Kątem 
oka można dostrzec Jakuba z Rogów ze 
znajomymi. Od czasu do czasu przemy-
kają pojedynczy osobnicy. Pod tablicą 

„Rzeszów” – doktor z uniwersytetu, też 
jedzie. Wzrok rozbiegany bardziej niż 
zwykle. Raz czy dwa razy ktoś go roz-
poznał. Wtopi się, zniknie, przepadnie. 
Wspominał, że lubi przebywać z młody-
mi ludźmi. Na innych peronach dosyć 
pusto, od czasu do czasu ktoś turkocze, 
ciągnąc walizkę.

Wjeżdża music Regio. Chciałoby się 
powiedzieć, że znad lokomotywy bu-

chają kłęby pary, z której pociąg dostoj-
nie się wynurza. Bardzo by się chciało... 
Rozgrzane słońcem powietrze, trak-
cje kolejowe, cała okolica – wszystko 
to pęka jak balon i z tej pustki, próżni 
godzin popołudniowych, wysnuwa się, 
toczy, wypełza relikt minionej epoki. 
W dominującej, szaroburo wyblakłej 
kolorystyce wystawia łeb, jak feniks 
z popiołów odradza się do życia jesz-
cze raz. Toczy się przed siebie, potęgu-
je otaczające gorąco. Przy wejściach do 
wagonów robi się bardzo ciasno, trzeba 
wcisnąć tobołek, siebie, namiot, osobę 
towarzyszącą, śpiwór, koleżankę osoby 
towarzyszącej i karimatę. Jeździ się całą 
ekipą. Jest bezpiecznie i nie jest nudno.

Odjazd się opóźnia. Dobiegają ostat-
ni, którzy stali za biletami. Pustka 
wagonów szybko się zapełnia. Nie ma 
przedziałów – to składy przeznaczone 
na niedługie trasy – bez turystycznych 
foteli. Jeden wagon to jedno pomiesz-
czenie z krzesełkami, jak w MKS-ie. Nie 
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wszystkie bagaże mieszczą się na pół-
kach. Przez pootwierane okna zaczy-
na przedostawać się powietrze. Pociąg 
szarpie i rusza. Zaczynają się zwyczajo-
we gadki, kontynuowane są przerwane 
wsiadaniem rozmowy – że trzeba było 
przekonywać w domu, że dam sobie 
radę, że w tym roku nie będą zabijać, co 
najwyżej okradną, ale rzeczy nabytych 
nie szkoda. Że jest ochrona, że są ratow-
nicy medyczni, że jak się otruję albo coś 
złamię i będę leżał na ziemi, to ktoś po-
może, a już na pewno nie będzie kopał 
leżącego. I tak dalej, bo wszystkie te za-
pewnienia brzmią teraz jakoś zabawnie. 
Bo każdy widzi, jak jest. Robi się głośno. 
Kości zostały rzucone. 14 godzin podró-
ży, taka lokalizacja, że trzeba przebyć 
całą Polskę, żeby dotrzeć na miejsce. Po-
ciąg zatrzymuje się na stacji. Przez okno 
sypią się na peron konserwy. Starsza ko-
bieta patrzy z zaciekawieniem. „Babciu, 
jedź z nami” – wołają na nią z kolejnych 
wagonów. Babcia czubkiem buta doty-
ka leżącej koło niej konserwy i kręci gło-
wą. Ale tak jakoś z uśmiechem. Z każdą 
stacją robi się coraz ciaśniej. I ciemniej 

– bo słońce zaszło. „Częstochowa – mia-
sto cudów i złodziei” – to wsiadający na 
kolejnym przystanku rozjaśniają mroki 
i informują o postępie trasy. Ktoś wią-
że hamak w poprzek wagonu, potęgując 
zamęt, bo nawet do ubikacji trzeba się 
przedzierać przez kilka dobrych minut. 
W wagonie przekrój społeczny: studen-
ci, dwie pielęgniarki (młodsze), dwaj ju-
bilerzy (starsi), adwokat, budowlaniec, 
bezdomny Maniek – można go spotkać 
w Dukli.

O brzasku nieliczni nie śpią. Po 
wschodzie słońca nieliczni śpią. 
Pociąg przyjeżdża z tradycyjnym, go-
dzinnym opóźnieniem. To nic, ważne, 
że jadę.

Kostrzyn i miejsce festiwalu dzielą 
4 kilometry. Można tam dojechać pod-
stawianymi autobusami, z reguły jed-
nak trzeba czekać, bo chętnych do po-
dwózki jest niemało. Wielu decyduje się 
przebyć tę trasę pieszo. O tej godzinie 
nie jest to problematyczne, gorzej jest 
bliżej południa. Połowa drogi przebiega 
przez las, więc jest znośnie. Na rondzie 
trzeba odbić na Gorzów Wielkopolski. 
Tutaj jak zwykle dużo policji, wcześniej 
tylko strażacy. Ostatnia prosta.

Na miejscu uderzenie zmysłów. 
Liczba osób, namiotów, niecodziennych 
sylwetek i zachowań. Przechodzących 

bacznie lustrują stalkerzy – umundu-
rowani i uzbrojeni (wśród nich Karol 
z Targowisk). Z rozmowy wynika, że 
wyrwali się z innego uniwersum, gdzie 
walczą o przetrwanie w świecie posta-
pokaliptycznym (świat zniszczyła woj-
na nuklearna), w pogoni za mutantami. 
Należy ich poinformować w razie spo-
tkania jakichkolwiek nadprzyrodzo-
nych form życia. Z innych osobliwości: 
można zostać gwałtownie przytulonym 
(niekoniecznie przez osobnika przeciw-
nej płci) albo zawrzeć nową, gwałtowną 
znajomość. Gość się przykleja i rozpo-
czyna gadkę, którą urwał w pół zdania 
z osobą, która jest kilka metrów z przo-
du. Mówi, mówi, mówi – znika gdzieś 
i już go nie ma. I można być pewnym, że 
się go już nie spotka nigdy w życiu.

Z polem namiotowym reguła jest 
taka, że kiedy by się nie przyjecha-
ło, to zawsze ktoś jest szybciej. Ulu-
bione miejsce, które roku temu było na 
spokojnym uboczu, jest teraz zajęte. Jest 
czas na odpoczynek, odespanie nieprze-
spanej nocy, zorientowanie się w sytuacji. 
Dookoła coraz więcej ludzi i namiotów. 
Jedni rozbijają je z automatu, inni kombi-
nują, którą stroną wbić w ziemię drążek 
(po czym wyciągają go z ziemi i wbijają 
tą drugą stroną). Atmosfera jest luźna 
i przyjazna. W ludziach coś pęka, szukają 
swojego wzroku i uśmiechają się do sie-
bie. Znajomi spotykają się przypadkowo 

– w kilkusettysięcznym tłumie – jeden 
z fenomenów festiwalu. Nowo zawarte 
znajomości pozostają, częściej jednak 
bywa, że zderzenie z człowiekiem po-
zostaje w pamięci, bez numeru telefonu, 
adresu, e-maila. Muzyka, styl życia – to 
wszystko łączy, pozwala wychodzić z tych 
międzyludzkich zderzeń bez szwanku. 
Na Woodstock przyjeżdża się dla muzy-
ki, ale wraca się tutaj dla atmosfery.

Jasne, jest też muzyka, w tym 
roku Łąki Łan, Materia, Amon Amarth, 
Nocny Kochanek, Dub Inc., Tabu, Jelo-
nek, Koniec Świata i wiele, wiele innych 

– Duża Scena, Mała Scena, Pokojowa 
Wioska Kryszny, Akademia Sztuk Prze-
pięknych. Bywały sytuacje, że w tym sa-
mym czasie na Małej Scenie i na Dużej 
Scenie grały zespoły, które chciałoby 
się usłyszeć – a nie sposób być przecież 
w dwóch miejscach jednocześnie. Dużo 
ruchu i zamieszania, zwłaszcza gdy je-
den zespół schodzi ze sceny, sprzed sce-
ny wracają jego fani, a pod sceną usta-
wiają się fani kolejnego zespołu. I tak 

do późnej nocy. Przez kilka dni. Łukasz 
z Wrocanki zrobił sobie w tym roku 
rozpiskę zespołów – w grafiku bywają 
sytuacje, że ma 10 minut na przejście 
spod jednaj sceny pod drugą. Przepływ 
ludzi jest ogromny, może się zakręcić 
w głowie. W przerwach pomiędzy kon-
certami Owsiak zapewnia rodziców, że 
jest bezpiecznie, że nie ma narkotyków 
i przemocy, że mogą się nie martwić. 
Rzeczywiście, jest bezpiecznie, agresja 
nie występuje, narkotyki… Od czasu do 
czasu kogoś złapią. Jak ktoś ufa swoim 
bliskim, to może się nie martwić.

Wreszcie przychodzi noc. Na Wo-
odstocku jest jak na pustyni – w dzień 
upalnie, w nocy potrafi być bardzo 
zimno. Ale w namiocie i w śpiworze 
nie ma problemu. Nawet jak pójdzie się 
spać po ostatnim koncercie, co wypada 
około pierwszej w nocy, to do wchodu 
słońca pozostają ledwie cztery godziny. 
A ludzie szumią jeszcze bardzo długo. 
Po wschodzie nie ma się dużo czasu – 
gdy słońce przygrzeje w namiot, ten 
rozgrzewa się błyskawicznie i nie spo-
sób w nim wytrzymać. Czas na toaletę 
bardzo się wydłuża. Do ubikacji trzeba 
dojść, często kilkaset metrów, odcze-
kać swoje, w zależności od natężenia 
ruchu i potrzeb. Rano ruch nie jest na-
tężony, za to potrzeby tak. W trakcie 
dnia na odwrót. Reasumując – do „toj-
toja” z 15 minut trzeba czekać – przy 
pomyślnych wiatrach. I należy się tam 
sprężać. „Wyłaź już z tego kibla, bo pój-
dę ci się załatwić do namiotu” – mówi 
na zmianę blady i zielony gość z po-
zlepianymi włosami, oczami i rękami. 
Przy czym nie używa słowa „załatwić”. 
W umywalniach jest już łatwiej. Na co 
można liczyć? Na duży zlew i kran. Kran 
jest zakończony standardowym gwin-
tem, wystarczy odwiedzić market i ku-
pić standardową słuchawkę prysznico-
wą. Za 15 złotych. Respekt +10. „Polej 
po głowie”, „Umyj mi plecy”, „Pożycz 
na chwilę”, „Weź mnie spłucz”. Stoi się 
później i spłukuje kilka osób naraz. Taki 

„woodstockowy skill”. Woda jest lodowa-
ta. Błyskawicznie dochodzi się do siebie. 
Można z siebie zmyć opuchliznę i kurz. 
Jest też odpłatne pole namiotowe, na 
którym są prysznice, można się tam 
ulokować z dzieciakami. Toaleta, z którą 
w domu można uwinąć się w 20 minut, 
tutaj schodzi lekko półtorej godziny. 
Jedzenie to już oddzielna kwestia – jest 
gotowa gastronomia na miejscu, można 
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przywieźć suchy prowiant, można coś 
kupić w sklepie na miejscu (kolejka!), 
można iść do Kostrzyna (8 km w obie 
strony) i kupić coś w jednym ze sklepów 
(hm… też kolejka). Na upolowanie jedze-
nia schodzi od 1 do nawet 4 godzin. Na-
miot rozbity w okolicy drzew skutkuje 
posiadaniem na własność zacienionego 
miejsca – można w nim odespać część 
nocy. W namiocie rozbitym na słońcu 
podczas upalnego dnia temperatura jest 
w stanie osiągnąć 50°C.

Rusza kolejny dzień koncertów. 
Im bliżej sceny, tym słuchacze są mniej 
statyczni. Poruszając się od pola namio-
towego, spotyka się siedzących na kari-
matach, rozmawiających. Znajomości 
bywają bardzo szybkie – można rozma-
wiać z człowiekiem, którego widzi się po 
raz pierwszy w życiu z odczuciem, że zna 
się go od lat. Atmosfera spontaniczno-
ści, uprzejmości, życzliwości przywraca 
wiarę w ludzi. Bo na co dzień jakby to 
wszystko gdzieś zaniknęło, przepłynę-
ło pomiędzy palcami. Są subkultury, ale 
mniej reprezentantów niż kiedyś, zmie-
nił się środek wyrazu. Odnosi się wra-
żenie, że te irokezy, pieszczochy, ciężkie 
buty to już tylko przebranie. Razem ze 
zmianą kultury, zmieniła się kontrkul-
tura. Pościg za oryginalnością jest tak 
zauważalny, wyświechtany, że najtrud-
niejsze jest chyba pozostanie „normal-

nym”. Im bliżej sceny tym jest ciaśniej. 
Z samego przodu bardzo dynamicznie. 
Koncerty zawsze robią wrażenie, tym 
bardziej że zespoły przygotowują się do 
nich na długo przed występem. Dźwięk 
potrafi uderzyć, czuć jego wibracje na 
całym ciele. Zwracają uwagę patrolują-
cy w czerwonych koszulkach – od cza-
su do czasu podchodzą do leżącego na 
ziemi typa, a nie mogąc znaleźć z nim 
wspólnego języka, przykrywają go folią 
termoizolacyjną. Teraz gość srebrzy się 
w zachodzącym słońcu.

Na scenie dużo rocka, metalu, punka 
mniej (najwięcej u kryszny), trochę folku, 
reggae i wiele innych, połączonych naj-
częściej brzmieniem elektrycznych gitar, 
chociaż zdarza się coraz więcej wyjątków 
od tej reguły. Co roku można znaleźć coś 
dla siebie, zespoły, które się zna i lubi. Za-
wsze jednak pozostanie w głowie coś no-
wego. Muzyczny rozwój gwarantowany. 
Koncerty trwają trzy dni, od czwartku do 
soboty, jedna z mniejszych scen gra dzień 
przed oficjalnym rozpoczęciem. Działa 
też pasaż handlowy. Oprócz wymyśl-
nych ciuchów, akcesoriów muzycznych 
dla fanów, płyt audio i różnych innych 
dziwnych rzeczy to właśnie tutaj można 
spotkać największą ilość spontanicznych 
zachowań. Chociaż w tym przypadku 
spontaniczność jest zaplanowana w od-
powiednim miejscu i czasie.

Duża Scena jarzy się niebieskimi 
i czerwonymi światłami. Zespół, bis, 
strojenie, zespół. Bis, strojenie, zespół. 
Bis, strojenie. Zespół. I jakim rytmem 
by się to wszystko nie potoczyło, zawsze 
jest opóźnienie. Ale takie pozytywne, 
bo tutaj nigdzie się nikomu nie śpieszy. 
Nie zagrają teraz, to zagrają za 15 minut. 
Jak nie za 15 minut, to za pół godziny. 
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

Tak się to wszystko kręci i koń-
czy. Zamykając wszystko późną nocą, 
Owsiak mniej zachrypnięty niż zwykle 

– przynajmniej na początku gadki. Mówi, 
że chmury nad głową, niektóre z nich 
czarne, niektóre inne. Ale nad każdym 
to samo niebo. I że wszyscy się rozjadą 
i każdy będzie z osobna. Że za rok ktoś 
tutaj wróci, a kto inny zostanie rzucony 
w zupełnie inne miejsce – jak to w życiu.

Niektórzy zbierają się do odjazdu już 
podczas trwania oficjalnego zakończe-
nia (pierwszy pociąg). Tak, że muzyka 
i słowa podziękowań, zaproszeń, żalu 
towarzyszą im podczas marszu asfalto-
wą drogą przez las. W kierunku ronda 
i dalej na Kostrzyn. W pociągu nie ma 
już śpiewania i radości. Wszystko się na 
razie skończyło, pozostaje odreagować 
i pozbierać się w całość. Wszyscy od-
sypiają zmęczenie i emocje. Każdemu 
w głowie gra muzyka.

Szymon Michna, fot. WOŚP
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Średniowiecznym szlakiem
św. Jakuba

Wiele osób pielgrzymuje do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella w Hiszpanii. 
– Wyruszyłam po to, by odnaleźć siebie – pisze Natalia Nóżka z Targowisk. Szlak ponownie wezwał 
też Marię Malinowską z Łężan. Przedstawiamy dwie relacje, jedna opowiada o wrażeniach 
z podróży, druga o wolontariacie w schronisku na Monte do Gozo.

Droga pełna kontrastów
W życiu czasem bywa tak, że nie wiado-
mo dlaczego, nagle w sercu pojawia się 
ogromne pragnienie spełnienia kon-
kretnego marzenia, w głowie owa myśl 
przewija się nieustannie, a w kalendarzu 
pojawia się data realizacji.

Tak było w przypadku mojej decyzji 
o wyruszeniu Drogą św. Jakuba, czyli 
Camino de Santiago, średniowiecznym 
szlakiem pielgrzymkowym do grobu św. 
Jakuba Apostoła w Santiago de Compo-
stella. Na pytanie: „Skąd ten pomysł? 
Dlaczego akurat Camino?” odpowiadam 
pytaniem: Po co współczesny człowiek 
wyrusza na pielgrzymkowy szlak? Dla-
czego idzie setki kilometrów do najbliż-
szej naszemu sercu rodzimej Częstocho-
wy, do Santiago, do Rzymu? Dlaczego 
nie podjedzie autokarem lub nie poleci 
samolotem? Odpowiedź jest prosta: 
idzie, bo szuka. Na Camino wyruszy-
łam po to, by odnaleźć siebie, by spotkać 
na drodze Boga i drugiego człowieka, 
zatrzymać na chwilę czas i zrobić „stop-
klatkę” na etapie życia, w którym jestem, 
próbować szukać i odkrywać jego sens.

Na Camino jest wolność
Przyznaję, że nigdy nie byłam na pieszej 
pielgrzymce. Zawsze podziwiałam ludzi 
idących w „spiekocie dnia i szarym pyle 
dróg” do Częstochowy, śpiewających 
pieśni, a przy tym uśmiechniętych od 
ucha do ucha. Mój podziw nieustannie 
przeplatał się z szacunkiem i nutką za-
zdrości: że odważni, że dzielni, że mi-
łość i wiara prowadzą ich do celu i że... 
też tak chcę! Marzyłam jednak o kro-
kach w ciszy i spokoju, o oderwaniu się 

od zgiełku i chaosu dnia codziennego. 
I kiedy tak rozmyślałam i dumałam, kil-
ka dni później zadzwoniła do mnie przy-
jaciółka z pytaniem, czy nie wybiorę się 
z nią do Santiago Camino Portugalskim. 
W pierwszej chwili pomyślałam: Ja? Nie 
dam rady, to długa trasa, wyczerpująca 
fizycznie. Wiele słyszałam o pielgrzym-
ce szlakiem św. Jakuba: że najlepiej wy-
ruszyć samotnie, z domu, z dobytkiem 
na plecach. Faktycznie, Camino wyróż-
nia to, że nie idzie się tłumnie, 2-3 oso-
by to dobry skład na pielgrzymowanie. 
Wyruszyłam z dwoma przyjaciółkami. 
Był to dla nas także czas na budowanie 
wzajemnych relacji. Na Camino jest wol-
ność: chwilę idziesz sama, chwilę z dru-
gim człowiekiem, chwilę idą wszyscy ra-
zem. Wybór należy do ciebie. Mówi się, 
że powinno wyruszać się z domu, ale po-
służyłyśmy się przysłowiem, że „gdzie 
dom twój, tam serce twoje” i ustaliłyśmy 
wspólny start z pięknej Portugalii.

Na plecach – cały dobytek
Nasza trasa obejmowała dziewięć dni wę-
drówki z Porto w Portugalii do Santiago 
w Hiszpanii. Opracowałyśmy skrzętnie 
plan i trasę. Nasz wybór padł na prze-
piękne Camino Nadbrzeżne (kilka dni 
wędrówki wzdłuż oceanu) oraz Camino 
Costa, prowadzące wzdłuż wiosek, mia-
steczek, winorośli, lasów i wzniesień. Pa-
kując się trzeba pamiętać, że na plecach 
niesie się cały dobytek. Z doświadczenia 
wyjazdów weekendowych wiedziałam, 
że spakowanie się na około 2 tygodnie, 
z perspektywą noszenia bagażu na ple-
cach, będzie nie lada wyzwaniem. Zasada 

Camino jest jednak bardzo prosta. Ciężar 
plecaka powinien wynosić 10% wagi cia-
ła. Przyjmuje się, że jest to 5-8 kg. Paku-
jesz najpotrzebniejsze rzeczy: 2 koszulki 
z krótkim rękawem, dwie pary spodni 
(krótkie i długie), po 2 – 3 sztuki bielizny, 
dobre, wygodne buty, najpotrzebniejsze 
kosmetyki (polecam mydło), pelerynę 
przeciwdeszczową, śpiwór, nakrycie gło-
wy i telefon. W jednej koszulce chodzisz, 
w drugiej śpisz, a w tym czasie pierwsza 
schnie po ręcznym praniu. Suszy się czę-
sto na szlaku, przypinając pranie do ple-
caka, więc i agrafki się przydają. Camino 
to właśnie taki wyjątkowy czas, w któ-
rym uświadamiamy sobie, jak niewiele 
nam potrzeba do szczęścia. Celem jest 
sama droga, która – tak jak życie – jest 
niewiadomą, a jednocześnie nadzieją.

„Nowe nogi” co rano
Pielgrzym rozpoczyna trasę od zaku-
pienia oficjalnego paszportu zwanego 

„Credential”, w którym dokumentuje 
drogę. Poświadczeniem pieszego piel-
grzymowania jest przybijanie pieczątek 
w poszczególnych miejscach, w których 
zatrzymujemy się na trasie w kościo-
łach, kaplicach, restauracjach, a przede 
wszystkim w albergues de peligrinos, 
czyli schroniskach przeznaczonych dla 
pielgrzymów. Miejsca te znajdują się na 
szlaku i są w bardzo korzystnej cenie: 
5 – 8 euro za nocleg. Śpi się przeważnie 
w kilkunastoosobowych salach, zwyczaj 
jest taki, że pielgrzym zostaje jedną noc 
i rusza dalej. Jest to też czas na pozna-
wanie wspaniałych ludzi, ich historii, 
zwyczajów i kultury. Paszport, o któ-
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rym pisałam, uprawnia do skorzystania 
ze schroniska, ponieważ dokumentuje 
nasze codzienne wędrowanie. Miejsc 
noclegowych się nie rezerwuje. Na Ca-
mino jesteś szczęśliwy i wolny, nie mar-
twisz się o miejsce do spania. Po prostu 
idziesz z wiarą, nadzieją i miłością.

Dzień z życia caminowicza jest sche-
matyczny, a jednocześnie zaskakujący. 
Pobudka wcześnie rano – my wstawały-
śmy o 5:30, wyruszałyśmy o godz. 6:00. 
Śniadanie jadłyśmy na trasie, wykorzy-
stując prowiant zakupiony dzień wcze-
śniej w miasteczku, w którym nocowa-
łyśmy, lub smakując w kawiarenkach 
pysznych hiszpańskich croissantów. 
Naszym codziennym rytuałem była 
poranna (ok. 9:00) przerwa na kawę, 
a Latynosi w tej kwestii nie mają się 
czego powstydzić. Nasz codzienny dy-
stans mieścił się w graniach 25-28 km. 
Do schroniska docierałyśmy na godz. 
13:30 – 14:30, gdzie po zarejestrowaniu 
się, szybkim rozpakowaniu i kąpieli wy-
ruszałyśmy zwiedzać okolice. Do dziś 
zadajemy sobie pytanie, skąd miałyśmy 
siły mimo pęcherzy na palcach i stopach, 
zakwasów, bólu ścięgien i mięśni. Na-
dal zadziwia nas fakt otrzymywania co 
rano „nowych nóg” – wierzymy w wiel-

ką interwencję Opatrzności Bożej. Ca-
minowicze zasypiają dość wcześnie, ale 
z doświadczenia wiemy, że warto zasnąć 
szybko i/lub zaopatrzyć się w stopery do 
uszu. Gama dźwięków jest niekiedy im-
ponująca – niestety, chrapanie brzmi tak 
samo w każdym języku.

Pocałunek w dwa policzki
Santiago de Compostela. Cel naszej 
pielgrzymki. Stoimy pod katedrą, gdzie 
znajduje się grób Apostoła Jakuba. 
Obok nas ludzie: leżą na placu, siedzą, 
stoją, wielu w towarzystwie jednośla-
dów. Każdy się cieszy, robi zdjęcia, wielu 
z nas odnajduje towarzyszy pielgrzymki 
mijanych na szlakach, są uściski, gratu-
lacje. Wszyscy jesteśmy jedną, wielką ro-
dziną. Piękny moment dla każdego piel-
grzyma to możliwość przytulenia figury 
Apostoła w katedrze oraz modlitwa przy 
grobie św. Jakuba. To niezwykle wzru-
szające chwile, które zostaną w sercu 
i pamięci na zawsze.

Dziś wspominam Camino jako naj-
piękniejsze doświadczenie życia, drogę 
życia pełną kontrastów – trudu i od-
poczynku, ciszy i rozmów, rozmyślań 
i spotkań, ale nade wszystko pozna-
wania ludzi i samego siebie. Wróciłam 

z jeszcze większą wiarą w to, że ludzie 
są dobrzy i życzliwi. Wiele takich gestów 
doświadczyłam na pielgrzymim szlaku. 
Tubylcy kochają pielgrzymów, witają się, 
pozdrawiają, częstują owocami, które, 
notabene, rosną im hurtowo w ogro-
dach. Są prości. Mają kolorowe domy, 
wiele kwiatów i przyjazne psy-stró-
że. Portugalczycy i Hiszpanie używają 
swoich rodzimych języków, znikoma 
ilość posługuje się językiem angielskim. 
Zauroczona jestem ichniejszą Eucha-
rystią, w której uczestniczy i aktywnie 
angażuje się wspólnota ludzi. Na znak 
pokoju jest pocałunek w dwa policzki. 
Niesamowite. Wiem, że jest to uwarun-
kowane kulturowo, ale życzyłabym so-
bie takiej życzliwości w naszej małej oj-
czyźnie, parafii, chociażby przez uścisk 
dłoni. Mimika twarzy, gesty, uśmiech, 
słowa „Polonia”, „Cracovia” (bo wszyst-
kie aktualnie tam mieszkamy) i John 
Paul II powodowały, że wszelkie barie-
ry, które nas dzieliły, kruszyły się w jed-
nym momencie.

Życzę każdemu czytelnikowi odwa-
gi w spełnianiu marzeń. By każdy z was 
odnalazł swoje Camino.

Natalia Nóżka, fot. archiwum autora

Spotkane na szlaku oznaczenia wskazują 
drogę do Santiago

Z przyjaciółmi z Brazylii, poznanymi na Camino

Agnieszka, Natalia i Aleksandra – „caminowi” przyjaciele
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Szlak co jakiś czas wzywa
Być może niektórzy czytelnicy „Piastu-
na” pamiętają moją relację z pielgrzymki 
do Santiago de Compostela, która miała 
miejsce w 2006 r. Kończyłam ją słowa-
mi: „Jesienią wybieram się jeszcze raz 
na Camino…”

Tę zapowiedź udało mi się zrealizować 
i w 2010 roku – świętym roku Jakubowym 
(kiedy uroczystość św. Jakuba, 25 lipca, 
przypadała w niedzielę) przeszłam z Sala-
manki do Montamarta odcinkiem Via La 
Plata, a następnie po przejechaniu autobu-
sem do Leon trasą francuską do Santiago 
de Compostela. W świętym roku na Plaza 
de la Quintana są otwarte Święte Drzwi, 
przez które pielgrzymi wchodzą do ka-
tedry. Po przejściu około 420 km było to 
niezapomniane przeżycie. Powitanie św. 
Jakuba wyraża się gestem objęcia jego fi-
gury w głównym ołtarzu.

Wiele osób, które pielgrzymowały 
do Santiago de Compostela, uważa, że 
co jakiś czas szlak ich wzywa. Mnie we-
zwał jeszcze dwukrotnie, w szczególnej 
formie – wolontariatu w schronisku dla 
pielgrzymów na Monte do Gozo. Takie 
schroniska są bardzo liczne na drogach 
do Composteli i noszą nazwy refugio 
lub albergue, co Polacy często nazywa-
ją alberga. W zależności od podmiotu 
prowadzącego bywają parafialne, miej-
skie (municypalne), będące własnością 
lub w zarządzie stowarzyszeń albo pry-
watne. Z tym związane jest zróżnico-
wanie cen – od donativo (czyli co łaska) 
przez ustaloną dla schronisk miejskich 
niewygórowaną cenę (w tym roku na 
ogół 6 €) do prawie hotelowych kwot 
w schroniskach prywatnych o wyższym 
standardzie. Na szlaku zdarzają się też 

schroniska prowadzone przez obcokra-
jowców (np. Niemców, Włochów). I tak 
już w 2006 r. słyszałam opowieść o pol-
skim księdzu na Camino i o tym, że 
w prowadzonym przez niego ośrodku 
blisko Santiago de Compostela Polacy 
są chętnie witani. Niestety, do Santiago 
zbliżałam się w deszczu i nawet trafiłam 
na Monte do Gozo, ale z informacji jaką 
udało mi się zrozumieć, wynikało, że 
ojciec Roman wyjechał na urlop do Pol-
ski, a ośrodek może zaoferować nocleg 
za 10 €. Przy ówczesnej cenie schronisk 
municypalnych 3 € i bliskości takiego 
schroniska nie skorzystałam z oferty.

Jednak w 2010 roku alberga działała 
i ojciec Roman Wcisło, saletyn prowa-
dzący Centro Europeo de Peregrinación 
Juan Pablo II, czyli Europejskie Cen-
trum Pielgrzymowania im. Jana Paw-
ła II w Santiago de Compostela, przyj-
mował pielgrzymów, choć zjawiłam się 
po sezonie i wolontariuszy już nie było. 
Mimo że schronisko było samoobsługo-
we, w ciągu kilku dni jakie tam spędzi-
łam, przebywało w nim około dziesięciu 
pielgrzymów i daliśmy sobie radę. Jak 
się okazało, był to pierwszy rok funk-
cjonowania wolontariatu na Monte do 
Gozo. Potem dowiedziałam się, że po-
nieważ schronisko już działało i zarzą-
dzał nim energiczny ksiądz pochodzący 
z Polski, a polscy pielgrzymi dążyli do 
powstania na Camino polskiego schro-
niska, w pewnym momencie te dwa 
fakty dały efekt w postaci albergue na 
Monte do Gozo, w którym pracują wo-
lontariusze w większości pochodzący 
z Polski.

Symboliczna góra
Monte do Gozo jest drugim po kate-
drze w Santiago najczęściej wymienia-
nym miejscem na szlaku św. Jakuba. 
Dla pokoleń pielgrzymów góra ta mia-
ła znaczenie symboliczne, łączące się 
z radością, ponieważ to właśnie stąd 
mogą oni po raz pierwszy ujrzeć cel 
swojej pielgrzymki – katedrę, w której 
spoczywa ciało św. Jakuba Apostoła. 
Współczesna historia Monte do Gozo 
jest naznaczona wizytą św. Jan Pawła 
II, który 20 sierpnia 1989 roku odpra-
wił tutaj mszę świętą podczas Świato-
wych Dni Młodzieży. Wydarzenie to Maria Malinowska na szlaku
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upamiętnia pomnik św. Jana Pawła II 
przy kaplicy św. Marka oraz ośrodek no-
szący imię papieża Polaka. W ośrodku 
jest hotel oferujący dwuosobowe pokoje 
i duża stołówka. Przyjmowane są przede 
wszystkim zorganizowane grupy, ale tu-
ryści indywidualni również mogą sko-
rzystać z tej oferty w miarę posiadanych 
miejsc. Obecnie pojawiła się oferta tu-
rystyczno-pielgrzymkowa polegająca na 
tym, że uczestnicy w ciągu sześciu dni 
pokonują sto kilometrów – dystans nie-
zbędny do uzyskania Composteli, czyli 
świadectwa odbycia pielgrzymki uzy-
skanego w biurze przy katedrze w San-
tiago de Compostela. Autokar codzien-
nie rano dowozi ich do początku etapu 
przewidzianego na dany dzień i odbiera 
z końca etapu, który jest początkiem na 
dzień następny; po przyjeździe grupa 
ma obiadokolację i odpoczywa w na-
szym ośrodku. W takim przedsięwzię-
ciu mogą wziąć udział osoby, które z róż-
nych powodów preferują wypoczynek 
zorganizowany i mogą przeznaczyć na 
ten cel więcej pieniędzy.

Zostać wolontariuszem
By zostać wolontariuszem przede 
wszystkim trzeba przejść Camino i mieć 
Compostelę. Następnie należy zoriento-
wać się, w jakim schronisku jest zapo-
trzebowanie na wolontariuszy i jakie są 
dodatkowe wymagania (np. może to być 
odbycie kursu wolontariackiego). Listę 
wolontariuszy na Monte do Gozo usta-
la koordynator, który też przygotowuje 
umowę. Wolontariusz oferuje swój czas 
i pokrywa koszty podróży. Organizator 

zapewnia zakwaterowanie i wyżywie-
nie, i zwykle, jako bonus, organizuje wy-
cieczkę, np. nad ocean, która trwa oko-
ło pół dnia. Ponieważ mój wolontariat 
przypadał na II połowę lipca, a w tym 
czasie przypadał odpust św. Jakuba, 
któremu to świętu towarzyszą liczne 
wydarzenia organizowane przez parafię 
i miasto, to w niektórych z nich uczest-
niczyłam – bądź biorąc bezpośredni 
udział (np. nieszpory, koncerty, wysta-
wy), bądź oglądając transmisje (np. Fu-
egos del Apostol czyli Ognie św. Jakuba 

– widowisko światło/dźwięk zakończo-
ne pokazem ogni sztucznych). Zresztą 
ognie sztuczne były doskonale widocz-
ne ze wzgórza za naszym schroniskiem 

– wystarczyło wyjść na dwór.

Pies w skórzanych trzewiczkach
Pomieszczenia schroniska to: cztery sy-
pialnie, kuchnia, dwie łazienki zewnętrz-
ne, dwie ubikacje zewnętrzne. Sprzątanie 
tych pomieszczeń trwa od 1000 do 1300. 
Od 1300 do 2200 przyjmujemy pielgrzy-
mów na recepcji i wskazujemy im miej-
sce w schronisku, a także udzielamy 
wszelkiej potrzebnej pomocy i informa-
cji. Dodatkowo od lipca do października 
w katedrze w Santiago de Compostela od-
prawiana jest msza św. w języku polskim, 
w której również wolontariusze uczestni-
czą. Polacy pielgrzymi, ale też uczestnicy 
wycieczek objazdowych oraz turyści, bar-
dzo sobie cenią możliwość skorzystania 
ze spowiedzi w języku ojczystym w San-
tiago de Compostela.

Schronisko przyjmuje nie tylko 
pielgrzymów Polaków. W czasie mo-

jego dwutygodniowego wolontariatu 
wpisałam do dokumentacji: Słowaków, 
Czechów, Rosjan, Ukraińców, Niemców, 
Francuzów, Anglików, Australijczyków, 
Hiszpanów, Włochów, Austriaków, Ko-
reańczyków, Amerykanów, Kanadyj-
czyków, Japończyków i wydaje mi się, 
że nie wymieniłam wszystkich nacji. 
Pojawili się też pielgrzymi na koniach, 
z psami i z osiołkiem. Jeden z piesków 
(towarzyszący rowerzystce) miał własną 
przyczepkę, w której w nocy spał. Kie-
dyś przyszedł pies z Niemiec i zażarto-
wałam, że chyba należą mu się buty, na 
co właściciel wyciągnął cztery skórzane 
trzewiczki i powiedział, że na postoju 
mu niepotrzebne, to zdjął…

Wiele osób, które pielgrzymowa-
ły do grobu św. Jakuba i korzystały ze 
schronisk dla pielgrzymów, ma potrze-
bę wynagrodzenia trudów, jakie ktoś 
dla nich poniósł – w postaci wolonta-
riatu. Pamiętam wolontariuszkę Renatę 
ze schroniska w miejscowości Zamora, 
która urodziła się w Gliwicach dokład-
nie 10 lat przede mną. Byłam zdziwiona, 
czego chce ode mnie ta Niemka, bo nie 
znam jej języka, dopóki nie wyciągnę-
ła paszportu i nie pokazała swojej daty 
urodzenia (zresztą okazało się, że jest 
Austriaczką). I mimo że bariera języko-
wa była, w istotnych sprawach świetnie 
się porozumiałyśmy. W czasie dwu wo-
lontariatów jeszcze nie spotkałam oso-
by z moją datą urodzin, ale miałam i ja 
małe gwiazdeczki, czyli uśmiechy piel-
grzymów, którzy w ten sposób okazali 
swoje zadowolenie.

Maria Malinowska, fot. archiwum autora

Ze wzgórza Monte do Gozo rozpościera się widok na Santiago de Compostela W schronisku miejsc noclegowych nie brakuje
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Były to czasy, gdy nad Jasiołką i Lubatówką rosła prastara puszcza. Nowe osady, które dziś zdają 
się być od zawsze, dopiero się budowały, bo dotąd był to kraj przygraniczny, trochę taki niczyj. 
W Polsce wówczas panowała Jadwiga, piękna królowa, która pochodziła z rodu Andegawenów, 
węgierskiego domu królewskiego. Ale w jej żyłach płynęła też polska, piastowska krew. Bo babką 
jej była Elżbieta Łokietkówna, siostra sławnej pamięci wielkiego króla Kazimierza, co zastał 
Polskę drewnianą, ale zostawił już murowaną.

Na tronie polskim Jadwiga zasiadła jako 
kilkuletnia dziewczynka. Kochała swój 
lud i otaczała go nieustanną modlitwą. 
Wszyscy, co ją raz ujrzeli, nie mogli oczu 
od niej oderwać, bo tak przecudnej uro-
dy była. Podróżując po całej Polsce, do-
glądała królowa, czy ktoś nie cierpi gło-
du albo choroby i czy wszyscy modlą się 
nabożnie, bo sama często rozmawiała 
z Bogiem o troskach swych poddanych. 
Klękając przed swym ulubionym krucy-
fiksem, który wszyscy zwali „czarnym” 
od koloru drewna, wypraszała dla pol-
skiego narodu łaski.

– Panie mój, ochroń lud tego kraju 
przed wojnami, pożogami i głodem!

Pewnego pięknego dnia postanowi-
ła ruszyć z Węgier, swego rodzinnego 
kraju, gdzie odwiedzała matkę Elżbietę 

zwaną Bośniaczką, w powrotną drogę 
do swej wawelskiej siedziby. W nocy 
przyśniło jej się bowiem, że w odległym 
zakątku kraju żyją ludzie, co odwiedzić 
ich natychmiast trzeba i w miłości do 
Boga i kraju zbudować. Nie wiedziała 
jeszcze, co ją w tamte strony pchało, ale 
w proroctwa nocy wierzyła. Zawołała 
więc na służbę:

– Siodłajcie konie i szykujcie powóz 
do drogi! Ale chyżo!

– Pani, ale przecie dopiero wróciłaś 
z dalekiej drogi, jeszcze nie wypoczęłaś, 
królowo! – odezwał się jeden z dworzan.

– Potrzeba mnie jakaś wzywa! Nie 
czas na wypoczynek teraz!

Usłuchała służba rozkazu swej pani 
i natychmiast przygotowano zaprzęgi 
do dalekiej drogi. Tymczasem Jadwiga 

na mszę świętą do kaplicy zamkowej się 
udała i tam w żarliwej modlitwie o spo-
kojną drogę prosiła. Wiedziała bowiem, 
że daleka i niebezpieczna droga ją czeka. 
Miała bowiem jechać przez Ruś Czerwo-
ną, kraj o który spierali się Rusini, Polacy 
i Węgrzy. Miast i wsi tu nadal mało było, 
choć król Kazimierz przed laty wiele 
osad tu założył „na surowym korzeniu”, 
każąc karczować nieprzebyte lasy.

Zostawmy na chwilę królową, w mo-
dlitwie zatopioną, a przenieśmy się do 
spokojnej wioski, zwanej Głownienką 
czy też Głowienką. Lud głowieński go-
spodarny był niezmiernie i o dobroci 
swej królowej wiele słyszał, bo jej sława 
głośna była w całym królestwie. Ale ni-
komu przecież się wtedy nie śniło, że nie-
bawem zobaczy młodą Andegawenówę.

Dąb królowej Jadwigi – 
akwarela Krystyny Góreckiej
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Już w dawnych czasach rzeczka pły-
nąca przez wieś, wijąca się niczym wstę-
ga wśród domów, ukochana była przez 
tutejszy lud niczym najlepsza matka. Bo 
woda tak czysta w niej płynęła, że ryby 
i raki z radością tam zamieszkiwały. 
A i dzięki młynowi, co swe koło obracał 
w jej nurcie, łatwiej było we wsi o mąkę. 
Wieś rozsiadła się w rzecznej dolinie, ale 
od północy okalały ją wzgórza, zwane 
przez miejscowych Skałą. Za Skałą była 
już wieś Suchodół.

Pod Skałą zaś stała wśród innych, 
choć bliżej drogi, chata gospodarzy 
Franciszka i Anieli, co mieszkali tam 
z dziećmi – Walkiem i Zośką. Mówio-
no o nich, że to „kowalowe dzieci”, bo 
ojciec ich kuźnię miał niewielką i konie 
wszystkim podkuwał. Z tego to zajęcia 
cała rodzina żyła i wiodło im się nie naj-
gorzej, bo każdy przecież pomocy kowa-
la potrzebował.

Walek i Zośka nad rzeką całe dnie 
spędzali ku utrapieniu zapracowanych 
rodziców. Paść bydło trzeba było, w polu 
zboże zebrać, izbę w chałupie ogarnąć, 
w kuźni ojcu pomóc, a tymczasem dzieci 
nad wodą po całych dniach by tylko sie-
działy! Czasami czekała na nich w izbie 
matka Aniela z rózgą i jak tylko ich po 
zachodzie słońca zdybała, to skórę prze-
trzepała. Ale nigdy za mocno, bo to ko-
chane dzieci były.

Dzień, który miał być pamiętnym 
dla całej Głowienki, zapowiadał się cał-
kiem zwyczajnie. Z samego rana Walek 
i Zośka wyjrzeli przez okno. Widząc, że 
słońce już wysoko, odziali się szybko, 
cichcem obok ojcowej kuźni się prze-
kradli i pomknęli nad brzeg rzeki, co 
mieniła się już różnymi kolorami. Nie 
pomogły wołania matuli, co wygrażała 
im, że po zachodzie już nie ona, a sam 
ojciec im skórę wygarbuje. Dzieci wie-
działy, że ojciec ma cięższą od matki 
rękę, bo „robił” młotami w kuźni. Ale 
groźbą matki postanowiły przejąć się 
później.

Walek i Zośka uszczęśliwieni usie-
dli na brzegu, nogi zamoczyli w wodzie 
i taką zaczęli rozmowę.

– Waluś, ja bym chciała kiedy świat 
zobaczyć, za Krosno pójść albo i dalej, 
do Krakowa. Nie wiesz ty, jak nasza 
królowa Jadwiga wygląda? Może ona by 
mnie w opiekę wzięła?

– A wiem, bo dziaduś mi powiadali, 
że jak w Krakowie byli, to widzieli naszą 

panią, że piękna ona jest niczym anioł. 
A do czegoś ty jej potrzebna?

– Waluś, ale na pewno tak dziaduś 
powiadali czy znów zmyślasz? – prze-
rwała mu nieco rozeźlona dziewczynka.

– Jak tu leżę żyw w tych ziołach pach-
nących, że to prawda – zarzekał się Waluś.

– Dziaduś powiadali też, że nasza 
królowa do modlitwy cały lud nawołuje 
i świątynie każe budować – rzekł chłopak.

I tu Walek zadumał się, bo przypo-
mniało mu się, że porannej modlitwy 
znowu nie zmówił, tylko znak krzyża 
zrobił. Zasmuciła się jego buzia, bo wy-
dawało mu się, że nie tylko Boga obraził, 
ale i królowej, swojej pani, nie posłuchał. 
Nie troskał się jednak długo, bo pomy-
ślał, że jutro święty dzień, toteż straty 
nadrobi. Matuś zabierze jego i Zośkę do 
krośnieńskiej fary na modlitwy. Daleko 
trzeba pójść, ale już na samą myśl o tej 
wyprawie radowało się jego serce, bo oj-
ciec nowe buty mu sprawił. I przed mszą 
świętą je wypróbuje!

Tymczasem na Skale słychać było 
jakieś krzyki. Zdziwiły się dzieci, że 
dźwięk miarowo pracującego młota z oj-
cowskiej kuźni najpierw zagłuszony zo-
stał przez jakąś niespodziewaną wrzawę, 
a potem całkowicie ustał.

– Zośka, pójdźmy obaczyć na Skałę, 
cóż to za hałasy! – zadecydował Walek 
i w tej chwili puścił się pędem na wzgó-
rze, a Zośka za nim z ciekawości.

Przedrzeć się przez krzaki, co pora-
stały zbocze, wcale nie było łatwo. Trochę 
podrapani przez ostrężyny, zmachani, 
kierowali się ku szczytowi. Gdy byli już 
prawie na Skale, zobaczyli ludzi strojnie 
odzianych i koni tak wiele, że tatuńcio 
przez miesiąc by ich nie podkuł. Cicho 
zbliżyli się do tej niezwykłej grupy i scho-
wali się za jednym z drzew. W końcu cze-
goś takiego w Głowience nigdy nie wi-
dzieli, więc i śmiałości ku nieznajomym 
nie mieli. Ale wszystkiemu bacznie się 
przyglądali. Wśród rycerzy siedziała nie-
zwykłej urody pani. Co chwilę wydawała 
jakieś polecenia, a ci wypełniali jej roz-
kazy. Blisko ucha królowej był też mło-
dy zakonnik w ubogim habicie, którego 
wszyscy wołali bratem Jakubem.

Nie umknęło jej uwagi, że zza drze-
wa spoglądają czujnie na nią jakieś dwie 
pary oczu.

– A podejdźcież tu do mnie – rzekła 
pani stanowczym, ale i zarazem przy-
jemnym głosem.

Walek i Zośka zbliżyli się nieśmiało.
– A padnijcie przed naszą najmiło-

ściwszą królową Jadwigą i ucałujcie 
jej suknię! – krzyknął gromko do nich 
któryś z rycerzy, gdy ci nie wiedzieli, co 
zrobić.

Dzieci nie śmiały podnieść oczu na 
piękną kobietę, bo zdawało się im, że ja-
kiś blask od niej bije.

– Powstańcie i zbliżcie się– ponagliła 
Jadwiga. – Cóż to za miejsce piękne? Jak 
je zwią?

– To Głowienka, najjaśniejsza pani – 
wydukała wreszcie Zośka.

– Piękne to wzgórze, piękne z niego 
widoki. Tu, w tym miejscu świątynię 
trzeba wznieść na chwałę Pana Najwyż-

Portret królowej Jadwigi wisi w Domu 
Ludowym w Głowience
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szego, bo nigdzie nie widzę w okolicy 
wieży kościelnej. A ludzie powinni mieć 
blisko do swego Boga. Posadźcie w tym 
miejscu drzewo, może dąb, bo to drzewo 
twarde i dumne. Niech swym cieniem, 
jak już większym będzie, otacza przy-
szłą budowlę, a i od piorunów strzeże, 
co diabeł mógłby na ten Boski przyby-
tek zesłać. Życzeniem moim jest, aby to 
było pięknym początkiem świątyni dla 
tego ludu, co tu zamieszkuje – powie-
działa pani do swych ludzi.

Brat Jakub z uznaniem słuchał słów 
królowej. Były mu one miłe, bo wiele lat 
poświęcił, aby lud Rusi do Boga prowadzić.

Po chwili Walek i Zośka zobaczyli na 
własne oczy, że w miejscu, gdzie siedziała 
królowa, posadzono dąb, który przy świą-
tyni, wedle królewskiej woli, miał rosnąć.

– A nie wiecie, czy gdzieś tu nie ma 
jakiego dobrego kowala? Koń nam oku-
lał i musimy czym prędzej go podkuć – 
zapytał jeden z rycerzy Walka i Zośkę.

– Nasz tatuńcio jest kowalem – krzyk-
nęły ochoczo dzieci.

– Prowadźcież zatem do wsi! – zdecy-
dowała królowa, co przysłuchiwała się 
tej rozmowie.

Dwa razy nie trzeba było ich prosić. 
Walek z Zośką szybko pobiegli przodem, 
krzycząc do wszystkich, których mijali:

– Nasza królowa jedzie! Nasza pani 
Jadwiga najmiłościwsza! Do naszego 
tatuńcia jedzie! Z drogi!

Nie wiedział lud prosty i ubogi, jak 
ma się kłaniać orszakowi królowej, bo 
coraz więcej mieszkańców zaczęło się 
gromadzić pod Skałą. Każdy rzucał pra-
cę i szedł w stronę kuźni, bo niezwykły 
to był dzień, żeby do wioski zawitała 
sama królowa z wawelskiego grodu.

Gdy doszli wszyscy do kuźni, wy-
szedł stary Franciszek. Padł na twarz 
przed królową i długo nie śmiał się pod-
nieść, póki go nie podnieśli inni. Wiel-
kim to było zaszczytem podkuwać konia 
do orszaku samej królowej. Po skończo-
nej pracy rzekła królowa do wszystkich 
zgromadzonych:

– Wielkie dzięki składam wam za 
waszą ciężką pracę, tu na rubieży mego 
kraju. Ale żeby ona dawała Bogu miłe 
owoce, musicie postawić świątynię na 
wzgórzu na chwałę naszego Pana Naj-
wyższego i codziennie modlić się, aby 
otaczał was nieustającymi łaskami. Po-
sadziłam dąb w miejscu, gdzie świąty-
nia stanąć powinna. Jeśli tego nie uczy-
nicie, spotka was kara Boża i zawsze 
będziecie pieszo wędrować daleko na 
modlitwy i żaden kapłan nie urodzi się 
na waszej ziemi.

Ze ścian głowieńskiej świątyni na parafian 
spogląda brat Jakub Strepa

Po 600. latach życzenie królowej stało się rzeczywistością. W Głowience zbudowano kościół

W tym momencie brat Jakub, widząc, 
że pozwieszali głowy gospodarze gło-
wieńscy na te słowa, wziął ich w obronę, 
mówiąc:

– Królowo, Bóg nikogo od siebie na 
tak długo by nie oddalał! Mnie się zdaje, 
że jego kochające spojrzenie szybciej by 
z łaską na ten lud spłynęło, bo Bóg nie 
trwałby przecież przez całą wieczność 
w niezadowoleniu! A i ja się pomodlę 
o łaski dla nich.

Trochę z przestrachu poddani szyb-
ko przytaknęli pomysłowi królowej Ja-
dwigi. Ślub został przyjęty. Królowa zaś 
w przekonaniu wykonania Bożej misji 
opuściła te okolice.

Głowieńczanie wiedzieli, że tak szyb-
ko nie uda im się wypełnić polecenia kró-
lowej. Bo choć był to lud pracowity, to 
budowa kościoła była sporym przedsię-
wzięciem. Do tego nawykł już do swoich 
modlitw poza wioską. We wsi nie było 
też możnego rycerza, co mógłby kościół 
pobudować, bo wieś należała do miasta 
Krosna. A przecież wszyscy wiedzą, że raj-
cy krośnieńscy z hojności nie słyną i nie-
chętnie talary na takie potrzeby obracają. 
I jakoś tak ta sprawa się rozeszła, choć 
pamięć o życzeniu królowej i zapowiedzi 
kary żywa była przez lata. Bo były to prze-
cież słowa nie tylko królowej, ale i świętej.
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Przez wieki dąb świętej Jadwigi rósł 
pięknie, rozłożyście. Wokół niego często 
gromadzili się ludzie, nawet w czasach 
nam już współczesnych. Aż pewnego 
razu trafił weń piorun, a może ktoś nie-
życzliwy go podpalił. Tego już nikt dziś 
nie dojdzie. Ale obok rośnie jego następ-
ca, co z królewskiego żołędzia wyrósł.

Zdawało się, że przepowiednia Jadwi-
gi na stałe nad Głowienką zapadła. Ka-
płanów tutejsza ziemia nie wydawała, ale 
nikt się temu nie dziwił. Bo przecież lata 
i wieki mijały, a ślubu swego głowieńcza-
nie nie wypełnili. Kościoła we wsi jak nie 
było, tak nie było. I wszyscy chodzili na 
piechotę do krośnieńskiej fary.

Aż wreszcie coś się zmieniło, choć nie 
było to od razu dla wszystkich widoczne. 
Młodzi ludzie nagle zapragnęli poświę-
cić swe życie Bogu. Może nad Głowienką 
ulitował się sam święty Franciszek, za-
łożyciel zakonu, któremu poświęcili się 
ci młodzieńcy? Nie jest też pewno przy-
padkiem, że to właśnie zakonnicy z tego 
akurat zakonu po latach osiedli w Gło-
wience przy kościele, który po przeszło 
600 latach wybudowano. Życzenie kró-
lowej stało się wreszcie rzeczywistością! 
Nie jest pewno przypadkiem, że ze ścia-
ny tej świątyni na głowieńskich para-
fian spogląda też brat Jakub, co swego 

Po 600. latach życzenie królowej stało się rzeczywistością. W Głowience zbudowano kościół

Na kamieniu obok kapliczki odnaleziono 
„stópkę” królowej

17 lipca 2017 roku na skwerku obok mostu w Głowience została ustawiona kapliczka św. Jadwigi, aby pamięć o królowej nigdy nie zgasła

czasu był w Głowience i nieco złagodził 
przepowiednię królowej. Tylko nie stoi 
już w swoim skromnym habicie, jak wte-
dy stał na Skale, bo malarz namalował 
go w pięknym stroju z infułą na głowie 
i pastorałem w ręce. Bowiem królowa 
Jadwiga wystarała mu się o arcybiskup-
stwo lwowskie. Dziś nazywamy go bło-
gosławionym Jakubem Strepą.

Tak wszystko się zamyka – nawet 
dla tych, co znaków nie chcą widzieć – 
w zgrabną całość. Widać, że święta kró-
lowa Jadwiga Andegaweńska błogosławi 
teraz głowieńskiemu ludowi, co jej ka-
pliczkę nad rzeczką w tym roku ofiaro-
wał. A dowodem na to niech będzie fakt, 
że tuż obok kapliczki, na kamieniu od-
naleziono „stópkę królowej”. Wiemy bo-
wiem, że w wielu miejscach, gdzie królo-
wa była, stopa jej na pamiątkę odciskała 
się w kamieniu. Wszyscy możemy dziś 
jedną z takich „stópek” obejrzeć choćby 
w krakowskim kościele ojców karmeli-
tów „na Piasku”. Tam wmurowana zo-
stała w narożnik świątyni.

Ale po co jechać aż do Krakowa? 
Może chyba po to, by pokłonić się 
prochom świętej królowej Jadwigi w ka-
tedrze wawelskiej albo jej ukochanemu 

„czarnemu” krucyfiksowi, który również 
w katedrze wisi. Bo jeśli ktoś chciałby 

zobaczyć „stópkę”, to zapraszamy do 
Głowienki pod kapliczkę, która na brze-
gu Lubatówki stanęła. Obok jest kamień, 
który przechował odbicie królewskiej 
stopy obleczonej w ciżemkę, choć mi-
nęło 600 lat.

Małgorzata Baranowa z Wrocanki 
fot. Szymon Michna, Izabela Półchłopek
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125 lat straży pożarnej

Największą klęską występującą na Podkarpaciu – obok epidemii zaraz, gradobicia i powodzi – 
były pożary niszczące cały dobytek ludzki. 24 sierpnia 1892 roku, a było to na św. Bartłomieja, 
w Miejscu Piastowym, w dzielnicy Jaćmierz, w chałupie pod strzechą wybuchł pożar, który strawił 
doszczętnie 57 budynków wraz ze zbiorami pożniwnymi i wszelkim dobytkiem.

W tym czasie wójtem wsi był Leopold Tu-
rek, który – wspólnie z proboszczem ks. 
Bronisławem Markiewiczem – załatwił 
u władz austriackich i okolicznych księży 
pomoc materialną i finansową. Na wnio-
sek Jana Węgrzyna, zwanego starym 
wójtem, powołano także pierwszą straż 
ogniową. Należało do niej pięciu mężczyzn, 
którzy ukończyli służbę wojskową. Pierw-
szym komendantem został Kosma Rajs.

Z kasy gminy zostały zakupione bo-
saki, wiadra i sikawki. Sprzęt ten każdy 
strażak miał w domu. Zorganizowane 
ochotnicze straże pożarne powstawa-
ły przy rozwijających się na przełomie 
XVIII i  XIX wieku kółkach rolniczych. 
W 1911 roku straż ogniowa została 
przekształcona na ochotniczą straż po-

żarną. Niewątpliwie wpływ na to miał 
ówczesny kierownik Szkoły Podstawo-
wej w Miejscu Piastowym Józef Trze-
śniowski, którego wybrano na prezesa 
zarządu. Funkcję naczelnika powierzo-
no Władysławowi Janikowi.

W roku 1912 zakupiono dwukołową 
pompę sikawkową ze zbiornikiem 0,5 m3, 
napędzaną ręcznie. Przechowywano ją 
w prowizorycznej szopie dobudowanej 
do budynku zwanego organistówką.

Okres I wojny światowej nie sprzyjał 
działalności OSP, ale zaraz po odzyskaniu 
niepodległości, z inicjatywy Alfonsa Wę-
grzyna, utworzono tzw. Korpus Ochot-
niczej Straży Pożarnej, którego prezesem 
został inicjator, a naczelnikiem Dominik 
Rajs. Straż była umundurowana.

W roku 1928 nabyto sikawkę typu 
„Tryumf”, czyli pompę ssąco- tłoczącą 
napędzaną siłą mięśni strażaków. Si-
kawki te w niektórych jednostkach OSP 
stanowiły podstawowy sprzęt gaśniczy 
jeszcze po II wojnie światowej.

W latach 30. XX wieku funkcję pre-
zesa OSP pełnił Tytus Andrzej Trzecie-
ski, dziedzic Miejsca Piastowego. W tym 

czasie zbudowano basen na wodę i remi-
zę strażacką (1936), w której było dość 
miejsca na sprzęt i w której, na piętrze, 
utworzono świetlicę. Sala była ozdobio-
na motywami ludowymi wykonanymi 
przez artystę malarza Józefa Węgrzyna. 
Zakupiono także motopompę „Sigmunt”.

Istniał również oddział żeński Sa-
marytanek, którego pierwszą komen-
dantką była Aniela Węgrzyn (Lisowa), 
a w szkoleniu członkiń pomagała jej 
pani Anna Trzecieska.

W czasie okupacji Niemcy zakazali 
działalności wszelkim organizacjom spo-
łeczno- politycznym, ale lata powojenne 
charakteryzowały się szczególnie ożywio-
nym rozwojem OSP w Miejscu Piastowym. 
Od roku 1958 strażacy miejsteccy do po-
żarów nie jeździli już zaprzęgiem konnym, 
lecz samochodem marki Opel „Blitz”, któ-
ry służył do roku 1966. Następnie używa-
no samochodów pożarniczych: Bedford 
(do 1972), Star- 26GBAM (do 1979).

W roku 1975 oddano do użytku 
całkowicie przebudowaną, murowaną 
remizę strażacką, a sprzęt strażacki 
(dwukołowa przyczepka ze zwijadłem 

Z okazji 125-lecia 
wydana została 
pamiątkowa 
publikacja

w Miejscu Piastowym



 Strażacy OSP Miejsce Piastowe, 1995 r.
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węży tłocznych oraz motopompa Polo-
nia M- 800 PO5) powiększył się o lekki 
samochód gaśniczy GLM–8 na podwo-
ziu żuka. Od 1979 roku jednostka OSP 
dysponowała samochodem gaśniczym 
marki Star 244, aż do roku 2012, oraz 
zakupionym w 1997 roku samochodem 
ratowniczo- gaśniczym marki Lublin I, 
który zastąpił wysłużonego żuka.

W celu prawidłowego przechowywa-
nia i użytkowania sprzętu strażackiego 
w latach 80. ubiegłego wieku dobudowa-
no czwarty garaż, a nad nim pomiesz-
czenia biurowe, które służyły do prowa-
dzenia działalności kulturalnej.

W początkowych latach XXI wie-
ku przeprowadzono kapitalny remont 
remizy, łącznie z wymianą więźby da-
chowej. Tak dobre zaplecze miejsteckiej 
straży należy zawdzięczać wszystkim 
strażakom na czele z jej prezesem, Ka-
zimierzem Węgrzynem, pełniącym tę 
funkcję od 1981 roku.

OSP w Miejscu Piastowym jest jedną 
z najczęściej dysponowanych jednostek na 

naszym terenie do działań ratowniczo- ga-
śniczych. Aby być dobrze przygotowanym 
do akcji, strażacy jednostki OSP przecho-
dzą specjalistyczne szkolenia i manewry. 
Podczas inspekcji dokonywanych przez 
KM PSP Krosno i KW PSP Rzeszów jed-
nostka uzyskuje bardzo dobre wyniki.

Wielkie zaangażowanie i ambicje 
strażaków miejsteckich doceniły wła-
dze PSP i w dniu 3 kwietnia 1995 roku 
włączyły OSP Miejsce Piastowe do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo- Gaśnicze-
go. Rok 1995 był dla jednostki rokiem 
jubileuszowym. Uroczyste obchody 103- 
lecia OSP Miejsce Piastowe odbyły się 
16 lipca tegoż roku, a jednostka została 
odznaczona Złotym Znakiem OSP RP 

„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Strażacy czynnie włączają się w ży-

cie społeczności lokalnej. Uczestniczą 
w pracach społecznych, zbiórkach pie-
niędzy na powodzian i pogorzelców. Są 
współorganizatorami imprez kulturalno-
-oświatowych i religijnych. Tradycyjnie 
pełnią wartę przy Grobie Pańskim, biorą 

udział w obchodach świąt Bożego Ciała, 
Wszystkich Świętych, Święta Niepodle-
głości. Orkiestra strażacka, wraz ze stra-
żakami, brała udział w mszach świętych 
celebrowanych przez papieża Jana Pawła 
II w Rzeszowie (1991) i Krośnie (1997).

W roku 2005 strażacy z pocztem 
sztandarowym i orkiestra dętą wzię-
li udział w beatyfikacji ks. Bronisława 
Markiewicza na Placu Marszałka Pił-
sudskiego. W roku 2008 wieś obchodzi-
ła 650 lat istnienia. W przygotowanie 
i uroczystości jubileuszowych druhowie 
jednostki włożyli wiele pracy.

Obecnie jednostka OSP Miejsce Pia-
stowe dysponuje dwoma samochodami 
pożarniczymi, a są to: lekki samochód ra-
towniczo- gaśniczy marki Lublin II oraz 
średni samochód ratowniczo- gaśniczy 
marki Mercedes Atego 1429 zakupiony 
w 2012 roku. Straż odgrywała i nadal od-
grywa szczególną rolę na wsi. Ma wpływ 
na wiele wydarzeń gospodarczych, spo-
łecznych i kulturalno- oświatowych.

OSP w Miejscu Piastowym

 Pierwszy oddział staży ogniowej, 1921

Kosma Rajs, komendant straży ogniowej 

 Straż ogniowa, 1936 r.

 Przy jednostce OSP istniał oddział samarytanek, 1936 r.
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120 lat 

Współcześnie Miejsce Piastowe nieodłącznie kojarzy się z muzyką orkiestry dętej, ale warto 
pamiętać, że idea stworzenia orkiestry sięga jeszcze XIX wieku.

To właśnie wtedy, nieco ponad 120 lat 
temu, z inicjatywy księdza Bronisława 
Markiewicza, w 1895 roku powstały 
pierwsze orkiestry działające przy za-
kładzie opiekuńczym dla sierot. Orkie-
stry zakładowe z powodzeniem działały 
i koncertowały przez prawie całą pierw-
szą połowę XX wieku. Historia poszcze-
gólnych zespołów i ich ówczesnych ka-
pelmistrzów jest niezwykle ciekawa, 
szczególnie że przypada na bardzo trud-
ny historycznie okres – czasy zaborów 
i wojen światowych.

Powojenna droga orkiestry zaczyna 
się w 1946 roku, kiedy to z inicjatywy ów-
czesnego wikariusza, księdza Tadeusza 
Podhorodeckiego, utworzona została 
wiejska orkiestra dęta. Instrumenty za-
kupiono z kredytu zaciągniętego w Kasie 
Stefczyka. Szybko dokonano naboru do 
orkiestry wśród mieszkańców wsi, a jej 
kierownictwo powierzono ówczesnemu 
organiście przy kościele parafialnym Jó-
zefowi Preisnerowi, absolwentowi kon-
serwatorium we Lwowie.

W 1947 roku zapadła decyzja o przy-
łączeniu orkiestry do Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Miejscu Piastowym. 
Wtedy też funkcję dyrygenta objął Jó-
zef Kołodziej, wychowanek i wieloletni 
członek przedwojennych orkiestr zakła-
dowych. Pod jego batutą orkiestra zdo-
bywała cenne doświadczenie, uczest-
nicząc we wszystkich ważniejszych 
uroczystościach kościelnych i świeckich. 
Najważniejszym wydarzeniem w tam-
tym czasie był udział w centralnych 
dożynkach we Wrocławiu w 1949 roku. 
Józef Kołodziej prowadził orkiestrę naj-

dłużej z wszystkich dyrygentów. Peł-
nił funkcję kapelmistrza 38 lat, aż do 
śmierci w 1985 roku.

Kolejny etap w życiu orkiestry to cza-
sy dyrygentury Józefa Węgrzyna, kor-
necisty i członka zespołu od początku 
jego reaktywacji tuż po wojnie. Był to 
nadal czas rozwoju orkiestry, a najwięk-
szym sukcesem było zajęcie pierwszego 
miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Krośnie w 1986 roku. 
Ważnymi wydarzeniami było także 
uczestnictwo w oprawie mszy świętych 
podczas dwóch pielgrzymek papieskich, 
w 1991 roku w Rzeszowie i w 1997 roku 
w Krośnie. Początek działalności miała 
też wtedy szkółka dla młodych muzy-
ków, prowadzona przez Bolesława Sere-
dę. Także skład orkiestry znacząco się 
powiększył i coraz częściej zdarzały się 
koncerty poza Miejscem Piastowym, na 
jubileuszowych imprezach strażackich 
i uroczystościach kościelnych w pobli-
skich miejscowościach.

Józef Węgrzyn, ze względu na stan 
zdrowia, zrezygnował z funkcji kapel-
mistrza w 1998 roku. Wówczas prowa-
dzenia zespołu podjął się Jarosław Se-
reda, absolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie, grający w orkiestrze na 
saksofonie. Był to czas dużych zmian 
w składzie osobowym orkiestry. Skład 
został rozbudowany i zasilony przez mu-
zyków ze szkoły muzycznej w Krośnie, 
gdzie nowy dyrygent był nauczycielem. 
Najważniejsze wydarzenia z tamtego 
czasu to: pierwsze koncerty zagraniczne 
(dwukrotnie na Słowacji i na Ukrainie), 
pielgrzymka do grobu Jana Pawła II 

w Rzymie w 2005 roku i koncert pieśni 
patriotycznych na cmentarzu wojsko-
wym na Monte Cassino, a także przej-
ście pod patronat Gminnego Ośrodka 
Kultury w 2002 roku. Jednocześnie 
orkiestra powiększyła swoją kolek-
cję nagród i wyróżnień przywożonych  
z kolejnych przeglądów orkiestr dętych, 
stając się jedną z najlepszych w regio-
nie. Ważnym punktem dyrygentury 
Jarosława Seredy były także: wyjazd 
do Warszawy na uroczystości beatyfi-
kacji księdza Bronisława Markiewicza 
w 2005 roku, obchody wyjątkowego ju-
bileuszu 111-lecia Orkiestry w Miejscu 
Piastowym w 2006 roku, a także na-
wiązanie kontaktu i współpracy z Mło-
dzieżową Orkiestrą Dętą ze Skomielnej 
Czarnej i Bogdanówki w 2008 roku.

W 2009 roku nastąpiła kolejna zmia-
na na stanowisku dyrygenta. Jarosła-
wa Seredę zastąpił Stanisław Menet 
z Krosna. Dzięki temu orkiestra mogła 
kontynuować swoją działalność i nadal 
uczestniczyła w kolejnych przeglądach 
regionalnych i międzynarodowych. 
Sukcesem był niewątpliwie rok 2010 
i pozytywnie zaopiniowany wniosek 
o przyznanie funduszy unijnych, któ-
ry pozwolił na zakup siedmiu nowych 
instrumentów na łączną kwotę ponad 
33 000 złotych. Od 2009 roku orkie-
stra rozpoczęła współpracę z zespołem 
mażoretek. Początkowo była to gru-
pa „Flow”, składająca się z kilkunastu 
dziewcząt ze Szczepańcowej, które sa-
modzielnie układały choreografię do 
wspólnych występów. Obecnie orkiestra 
nadal współpracuje z zespołem mażore-

orkiestry dętej
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Dworzec w Targowiskach

wczoraj i dziś

tek „Black Stars”, który prowadzi Barbara 
Lenik, instruktorka Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miejscu Piastowym.

Pod koniec 2011 roku orkiestrę po-
nownie objął Jarosław Sereda. Był to 
okres ważnych jubileuszy i obchodów, 
w których orkiestra brała czynny udział. 
Przede wszystkim obchody setnej rocz-
nicy śmierci bł. księdza Bronisława 
Markiewicza w 2012 roku i wyjazd do 
Gniezna w 2014 roku na uroczystości 
dziękczynne za kanonizację papieża 
Jana Pawła II.

W etap obecny wkroczyliśmy w po-
łowie 2014 roku, kiedy kapelmistrzem 
i tamburmajorem został Marcin Sereda, 
wieloletni klarnecista, który z powodze-
niem kontynuował pracę swojego brata. 
Pod jego okiem orkiestra nauczyła się 
trudnej sztuki maszerowania z muzyką, 
co wpłynęło na podniesienie jakości mu-
zyczno-wizualnej całego zespołu. Funk-
cję tamburmajora Marcin Sereda pełni 
do dziś, natomiast od 2015 roku stano-
wisko dyrygenta objął Miłosz Markie-
wicz, absolwent Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, grający w orkiestrze na trąb-
ce. Już w czasie trwania jego kadencji or-
kiestra ponownie koncertowała za grani-
cą, wyjeżdżając na Węgry w 2016 roku 
i wzięła udział w dwóch przeglądach: 
wojewódzkim w Besku w 2015 roku i re-
gionalnym w Opatowie rok później.

Bieżący rok obfituje w wiele cieka-
wych i nowych wydarzeń w życiu orkie-
stry. Obok obchodów połączonych jubi-
leuszy – 120 lat orkiestry i 125 lat OSP 

– zespół odwiedził już Toruń, Gniezno 
i Baranów Sandomierski, a od niedawna 
w Miejscu Piastowym, codziennie z wie-
ży kościoła parafialnego, rozbrzmiewa 
hejnał skomponowany przez obecnego 
dyrygenta. 5 sierpnia w sali widowi-

W nawiązaniu do artykułu „O stacji 
Iwonicz w Targowiskach” Marka Klary, 
opublikowanego kilka numerów temu, 
pragnę podzielić się z czytelnikami „Pia-
stuna” archiwalną fotografią z własnych 
zbiorów. Przedstawia ona budynek 
dworca w Targowiskach i jego najbliż-
sze otoczenie, ale – w odróżnieniu od 
znanych dotychczas wizerunków tego 
obiektu – widziane od strony podjazdu.

W porównaniu z widokiem współ-
czesnym w oczy rzucają się zmiany, któ-
re zaszły w otoczeniu dworca. Miejsce 
po lewej stronie, pierwotnie ograniczo-
ne płotem, zajęły niewielki skwer i za-
toka przystankowa. Błotnisty, rozjeż-
dżony podjazd został wyasfaltowany, 
pojawił się także chodnik dla pieszych. 
Rzut oka na sam budynek pozwala 
stwierdzić, że zniknęły dwa charakte-
rystyczne naczółkowe dachy, przykry-
wające ryzality, przez co obiekt stracił 
sporo ze swojego galicyjskiego uroku.

Obydwie fotografie dzieli przeszło 
70 lat. Starsza z nich została wykonana 
przez anonimowego niemieckiego żoł-
nierza, najprawdopodobniej w 1940 roku. 
Eksponaty takie, zarówno w formie ca-
łych albumów, jak i pojedynczych zdjęć, 
od czasu do czasu przewijają się przez 
polskie i zagraniczne serwisy aukcyjne. 
Warto je śledzić, gdyż tamtejsze znale-
ziska mogą być cennym uzupełnieniem 
dotychczasowej wiedzy historycznej.

Tomasz Machowski

skowej Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie orkiestra wystą-
piła z jubileuszowym koncertem, zaś 
w dniach od 6 sierpnia do 31 września 
w budynku Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Miejscu Piastowym można obej-
rzeć wystawę zdjęć przedstawiających 
historię zespołu.

W ciągu 120 lat działalności or-
kiestra wystąpiła ponad 1000 razy. 
Przez szeregi zespołu przeszło ponad 
300 osób z pasją i sercem do muzyki, 
dzięki którym orkiestra przez ponad 
wiek istnienia była w stanie działać 
i rozwijać się z każdym kolejnym wystę-
pem. W niemal każdym domu była choć 
jedna osoba związana w jakikolwiek 
sposób z orkiestrą. Wiele z nich spędzi-
ło w zespole ponad 50 lat, a często grało 
kilka pokoleń, od dziadka po wnuka.

Zarząd zespołu i jego członkowie na-
dal patrzą w przyszłość z nadzieją i entu-
zjazmem, mając wiele nowych planów 
i marzeń, które czekają na realizację. 
Działając w podobny sposób w przyszło-
ści i mając wsparcie od instytucji, którym 
leży na sercu podtrzymywanie tradycji 
zespołu, orkiestra będzie kontynuować 
swoją działalność jeszcze przez wiele ko-
lejnych lat.

Janusz Sznajder

 Orkiestra zakładowa z kapelmistrzem Stefanem Prószyńskim, 1902 r.
 Orkiestra z kapelmistrzem Józefem Kołodziejem, 1982 r.

Więcej o historii 
orkiestry 
w jubileuszowej 
publikacji



Z podwórka na stadiony
Rozmowa z Lucjanem Frydrychem z Targowisk, zawodnikiem młodzieżowej drużyny Jagiellonii 
Białystok

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Jakie to 
uczucie strzelić gola dla reprezen-
tacji Polski?

LUCJAN FRYDRYCH: Wielka ra-
dość. Wszyscy się cieszyli, rzucali się 
jeden na drugiego. Było to w meczu to-
warzyskim z Litwą, wygraliśmy 12 do 0.
A jak wyglądała ta akcja?

Kolega uderzał na bramkę, piłka od-
biła się od słupka, ja dobiłem, bramkarz 
nie zdążył interweniować. I gol. Wielka 
to radość, bo najważniejsze jest to, żeby 
drużyna wygrała.
Czy pamiętasz, jak dowiedziałeś 
się, że zostałeś powołany do re-
prezentacji Polski U-14 na mecz 
z Litwą?

Grałem już wtedy w Jagiellonii Bia-
łystok. Byłem na treningu, kiedy trener 
powiedział mi o tym, a potem mama za-
dzwoniła do mnie. Bardzo się ucieszy-
łem. Wcześniej uczestniczyłem w Let-
niej Akademii Młodych Orłów, to takie 
zgrupowanie najlepszych zawodników 
z całej Polski i tam następowała selekcja. 
Z 80 osób wybrano 18 zawodników.
Mecz z Litwą był to już twój drugi 
mecz, który zagrałeś w drużynie 
reprezentacji Polski. Pierwszy był 
ze Słowacją. Jak się czułeś, kiedy 
po raz pierwszy założyłeś koszulkę 
z orzełkiem?

Był stres, ale potem, kiedy wszedłem 
na boisko, wszystko przeszło.

Jak zacząłeś przygodę z piłką 
nożną?

W piłkę zacząłem grać w pierwszej 
klasie. Do Partyzanta Targowiska po-
szedłem na trening z braćmi. Grałem 
tam przez trzy lata. Do Karpat Krosno 
przeszedłem w czwartej klasie szkoły 
podstawowej. Pamiętam, że to tato ko-
legi zadzwonił z pytaniem, czy chciał-
bym trenować w Karpatach. Na pierw-
szy trening do Karpat poszedłem z tatą. 
W Karpatach grałem przez trzy lata, 
w starszym roczniku 2002. Potem do-
stałem powołanie do kardy wojewódz-
twa podkarpackiego, także w roczniku 
2002 i byłem tam jednym z czterech 
młodszych chłopaków w drużynie. Póź-
niej zadzwonili z Jagiellonii Białystok, 
czy chciałbym przyjechać do nich na 
mecz. Zgodziłem się. Widocznie spodo-
bała im się moja gra, bo pojechałem po-
tem z nimi na obóz. I zamieniłem Kar-
paty na Jagiellonię.
Do szkoły pojechałeś na drugi ko-
niec Polski. Trudna to była decyzja?

Trochę się bałem, rodzice też się za-
stanawiali, czy się zgodzić na mój wy-
jazd, bo to 430 km od domu. Ale zgodzili 
się i bardzo się cieszę, że tam jestem, bo 
mogę spełniać swoje marzenia.
Jak wyglądają zajęcia?

Trenujemy codziennie, czasem na-
wet po 3 godziny. Treningi połączone są 
z normalnymi lekcjami. Po roku widzę, 

że umiem coraz więcej. Bardzo mi się 
tam podoba.
Czy marzy ci się kariera piłkarska?

Bardzo, tak jak każdemu, kto gra 
w piłkę. Bardzo chciałbym zostać pił-
karzem, ale trzeba też się uczyć, bo nie 
wiadomo, co będzie kiedyś.
Zapatrzony jesteś w jakiegoś pił-
karza?

Każdy polski chłopak chciałby grać 
jak Lewandowski, ale ja bardziej chyba 
chciałbym grać jak Ronaldo z Realu Ma-
dryt.
Pamiętam cię z gminnych turnie-
jów piłkarskich. W 2015 roku, jesz-
cze jako uczeń Szkoły Podstawowej 
w Targowiskach, otrzymałeś sta-
tuetkę dla najlepszego strzelca. 
Czy już wtedy marzyłeś o czymś 
więcej?

Grałem wówczas w Partyzancie 
i chciałem przejść do innego klubu, żeby 
się rozwijać.
Jak wspominasz przygodę z Party-
zantem?

Bardzo dobrze. Choć byłem najmłod-
szy, to zostałem kapitanem. Bardzo się Na meczu ze Słowacją. Fot. facebook.com/laczynaspilka
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Mistrzyni Polski
z Miejsca Piastowego

Młodzieżowe mistrzostwa Polski 
w strzelectwie sportowym rozgrywa-
ne były we Wrocławiu od 6 do 9 lipca 
2017 roku.

– Do juniorów przeszłam dopiero w tym 
roku i zdobyte od razu mistrzostwo Polski 
było dla mnie sporym zaskoczeniem, tym 
bardziej że wywalczyłam je w konkurencji, 
w której do tej pory nie czułam się pewnie. Od 
niedawna mam nowy karabin małokalibro-
wy. To karabin tej samej niemieckiej firmy co 
karabinek pneumatyczny Feinwerkbau. Parę 
miesięcy trwało oswojenie się z tym sprzętem 

– indywidualne ustawienia i modyfikacje, cią-
głe poprawki i ulepszenia. Sporo godzin spę-
dziłam na strzelnicy. Trenując, skupiliśmy 
się na konkurencjach, w których strzela się 
właśnie z karabinu kulowego. Ponieważ ka-
rabinek pneumatyczny to moja mocna strona, 

więc więcej czasu poświęciliśmy na trening 
w konkurencjach kulowych, bo chcieliśmy 
wyrównać poziom – tłumaczy Weronika.

W konkurencji karabinek pneuma-
tyczny 40 strzałów (Kpn-40) Weronika 
w ubiegłym roku zdobyła tytuł mistrzy-
ni Polski juniorów młodszych.

– Jadąc na zawody, nie można sobie za-
kładać jakichś szczególnych planów, trzeba 
tylko zrobić to, co się potrafi jak najlepiej 
i wtedy się uda – dodaje mistrzyni.

Marzy o startach w zawodach mię-
dzynarodowych razem z kadrą narodo-
wą, a za trzy lata chce uzyskać wynik, 
który byłby przepustką na Igrzyska 
Olimpijskie w Japonii. Jak udaje jej się 
łączyć naukę z treningami? – Na koniec 
roku miałam średnią 4,7 i do „paska” brakło 
jednej dziesiątej – mówi uczennica trze-
ciej klasy Michalickiego Zespołu Szkół 
w Miejscu Piastowym. Na studia chce 
wyjechać do Wrocławia i studiować na 
AWF, na kierunku strzelectwo sporto-
we i być blisko trenera kadry narodowej 
Andrzeja Kijowskiego. Teraz trenuje co-
dziennie pod okiem taty Antoniego By-
kowskiego, a jej trenerem klubowym jest 
Jerzy Madej z TKS LOK Tarnów.

Do tej pory Weronika zdobyła dzie-
więć medali w mistrzostwach Polski: 
cztery złote, dwa srebrne i trzy brązowe. 
Jest autorką dwóch znaczących rekor-
dów Polski.

W ubiegłym roku znalazła się na 
trzecim miejscu wśród najpopularniej-
szych sportowców powiatu krośnień-
skiego (o sukcesach strzelczyni z Miej-
sca Piastowego dwukrotnie pisaliśmy 
w „Piastunie” – nr 2/2017 i nr 1/2015).

IP

Lucjan Frydrych (ur. 2003 r.) w pił-
kę gra od siódmego roku życia, zaczy-
nał w drużynie Partyzant MAL-BUD 
1 Targowiska, po trzech latach prze-
szedł do Karpat Krosno. Od 2016 roku 
gra na pozycji pomocnika w młodzie-
żowej drużynie Jagiellonii Białystok 
(w roczniku 2003). Dwukrotnie powo-
ływany na mecze towarzyskie repre-
zentacji Polski. Pierwszy raz w druży-
nie reprezentacji U-12 zagrał w meczu 
ze Słowacją we Wrocławiu w 2014 r. – 
wszedł w 36 minucie i zagrał do końca 
spotkania, mecz zakończył się zwycię-
stwem biało-czerwonych 2:1. Drugi 
raz w reprezentacji Polski U-14, już 
jako zawodnik zespołu Białostockiej 
Szkółki Piłkarskiej Jagiellonia 2003, 
zagrał w meczu z Litwą w Bydgoszczy 
w 2016 r. Gola dla reprezentacji strze-
lił w 11. minucie, podwyższając wynik 
spotkania na 3:0. W całym spotkaniu 
grał łącznie 55 minut. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem biało-czerwo-
nych 12:0.W Akademii Piłkarskiej 
Jagiellonii trenuje pod okiem Prze-
mysława Papiernika i Piotra Bondziu-
la. Obecnie jest uczniem drugiej klasy 
gimnazjum Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sportowe-
go w Białymstoku.

18-letnia Weronika Bykowska z Miejsca Piastowego, trenująca 
strzelectwo sportowe w Tarnowskim Klubie Strzeleckim LOK, 
zdobyła mistrzostwo Polski juniorów w konkurencji karabin 
sportowy 3x20 strzałów. Wywalczyła także tytuł wicemi-
strzyni Polski w konkurencji karabin sportowy 60 strzałów 
w pozycji leżącej.

cieszyłem. Różnie było, bo czasami bra-
kowało zawodników, ale nie poddawa-
liśmy się, walczyliśmy. Bardzo dobrze 
wspominam też Karpaty. Dobre chwile 
spędziłem z tymi drużynami.
Słyszałam, że siostra gra także 
w Partyzancie.

Tak, Wiktoria gra w drużynie z chło-
pakami, bo nie ma żeńskiej drużyny. 
Dobrze sobie radzi. Starsi bracia, Paweł 
i Emil, też grają w Partyzancie.
Bardzo tęsknisz za rodziną?

Trochę się tęskni, ale z mamą, tatą, 
siostrami i braćmi jestem w kontakcie. 
Bardzo chciałbym podziękować całej 
rodzinie, a także kolegom i koleżankom, 
że mnie wspierali, i trenerom, z którymi 
mogłem do tej pory współpracować.
Jakie najbliższe plany?

We wrześniu będą zgrupowania se-
lekcyjne do kadry U-15. Bardzo chciał-
bym się dostać do tej kadry, ale nie wia-
domo, jak będzie.
Trzymamy kciuki…

Rozmawiała Izabela Półchłopek
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Ignacy Domiszewski i Katarzyna Albrycht
ponownie niepokonani

25 czerwca br. odbył się XXXI Bieg im. 
Ignacego Łukasiewicza Ziemią Kro-
śnieńską. Organizatorami biegu byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym, Ludowo-Uczniowski Klub 
Sportowy „BURZA” Rogi oraz Muzeum 
Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Przed biegiem głównym odbyły się 
biegi krótkie dla dzieci i młodzieży, z po-
działem na kategorie wiekowe. Zwycięz-
cy w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz medale.

Do biegu głównego przystąpiło 
51 zawodników, którzy o godzinie 
16:00 wystartowali z Muzeum Przemy-
słu Naftowego w Bóbrce, przemierzając 
10-kilometrową trasę w zróżnicowanym 

terenie. Na mecie, która znajdowała się 
przy Szkole Podstawowej w Rogach, po-
dobnie jak w zeszłym roku, jako pierw-
szy zameldował się Ignacy Domiszewski 
z MKS Halicz, który w tym roku prze-
biegł trasę w ciągu 33 minut i 6 sekund. 
Wśród kobiet najszybsza była, i tutaj 
również tak samo jak w ubiegłym roku, 
Katarzyna Albrycht.

Zawodnicy od pierwszego do trze-
ciego miejsca w biegu głównym w kla-
syfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
otrzymali puchary, dyplomy oraz na-
grody pieniężne.

W poszczególnych kategoriach wieko-
wych za zajęcie od pierwszego do trzeciego 
miejsca zawodnicy otrzymali pamiątko-

Zwycięzcy biegu
w kategorii generalnej:
1. Ignacy Domiszewski (00:33:06,86)
2. Hubert Wierdak (00:34:42,87)
3. Dominik Kijowski (00:36:23,20)

Najszybsze kobiety
w klasyfikacji generalnej:
1. Katarzyna Albrycht (00:37:56,10)
2. Marta Prajzner (00:38:25,97)
3. Maria Domiszewska (00:43:50,27)

we puchary. Wszyscy zawodnicy biorący 
udział w tegorocznym biegu na mecie 
odebrali pamiątkowy medal. Nagrody 
zwycięzcom wręczali: zastępca przewod-
niczącego Rady Gminy Ryszard Lenik, 
zastępca wójta Stanisława Gawlik, prezes 
LUKS „Burza” Rogi Zbigniew Stanisz oraz 
dyrektor biegu Sławomir Szewczyk.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania imprezy, 
szczególnie jednostkom OSP z Miejsca 
Piastowego, Łężan i Rogów.

Leszek Zajdel 
fot. archiwum GOK

Partyzant MAL-BUD1 Targowiska z Pucharem Starosty
6 lipca 2017 r. na stadionie w Korczynie 
i Komborni rozegrany został XIX Po-
wiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Krośnieńskiego. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna Partyzant 
MAL-BUD1 Targowiska, która wygra-
ła trzy spotkania i jedno zremisowała. 
W grupie piłkarze Partyzanta wysoko 
pokonali Jasiołkę Jaśliska 5:0 i Zam-
czysko Odrzykoń 1:0, natomiast w fazie 
finałowej drużyna z Targowisk zremi-
sowała z LKS Lubatówka 1:1 i wygrała 
z Zorzą Łęki Dukielskie 2:0, pieczętując 
tym samym triumf w całym turnieju.

Partyzant wystąpił w następującym 
składzie: Hubert Niemiec, Krzysztof Sie-
niawski, Łukasz Leś, Wojciech Haznar, 

Kamil Chmielowski, Jakub Stodolak, 
Mateusz Penar, Dawid Kamola, Karol Do-
brzański, Bartłomiej Frydrych, Kacper 

Latkiewicz, Mateusz Aszlar, Dawid Korze-
niowski, Adrian Rygiel, Robert Kozubal.

www.partyzant54.futbolowo.pl 
Fot. Przemysław Kubal

Starosta Jan Juszczak wręcza puchar kapitanowi drużyny Mateuszowi Penarowi
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Gospodarze na podium VII Trójbój 
rakietowy

Mateusz Węklar i Bartosz Zimka reprezentujący gminę Miej-
sce Piastowe zwyciężyli (15 lipca) w siódmym już Powiatowym 
Turnieju Piłki Siatkowej w Niżnej Łące.

Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn z te-
renu powiatu krośnieńskiego, ale osta-
tecznie w dniu zawodów stawiło się 
tylko 6 zespołów. Zapewne przyczyną 
była panująca w dniu zawodów bardzo 
kapryśna pogoda. Niemniej jednak, po 
rozlosowaniu drużyn, zawody wystarto-
wały. Na początku zawodów padało nie-
mal bez przerwy, dopiero kiedy rozpo-
częły się mecze finałowe, nad boiskiem 
w Niżej Łące zaświeciło słońce. Tak już 
jakoś się dzieje, że każde zawody siat-
kówki plażowej muszą zostać „pokropio-
ne”. Pech czy fatum?

Składy drużyn reprezentujących po-
szczególne gminy: Chorkówka – Michał 
Kozubal, Tomasz Żyła, Iwonicz Zdrój – 
Mateusz Śliwa, Paweł Kasperkowicz, 
Krosno – Aleksander Kuschel, Krystian 
Bernat, Krościenko Wyżne – Paweł 
Michna, Krzysztof Sikora, Miejsce Pia-
stowe 1 – Kamil Drobek, Mateusz Frą-
czek oraz Miejsce Piastowe 2 – Mateusz 
Węklar, Bartosz Zimka.

Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A:
Krościenko Wyżne – Miejsce Piasto-
we 2 (7:21)
Krościenko Wyżne – Iwonicz Zdrój 
(21:19)
Miejsce Piastowe 2 – Iwonicz Zdrój 
(17:21)
Grupa B:
Krosno – Miejsce Piastowe 1 (21:11)
Krosno – Chorkówka (21:19)
Miejsce Piastowe 1 – Chorkówka 
(10:21)
W meczu outsiderów drużyna Miej-

sca Piastowego 1 pokonała Krościenko 
Wyżne 21:18, zajmując piąte miejsce 
w turnieju.

W pierwszym meczu półfinałowym 
drużyna Miejsca Piastowego 2 pokona-
ła Chorkówkę 2:1 (15:13, 15:17, 18:16), 
a w drugim półfinale drużyna Krosna 
wygrała z Iwoniczem Zdrój 2:1 (11:15, 
15:8, 15:13).

W meczu finałowym Miejsce Pia-
stowe 2 pokonało Krosno 2:1 (17:15, 

8:15, 15:11), zdobywając tym samym 
mistrzostwo w tegorocznych rozgryw-
kach. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Chorkówki, wygrywając z Iwoniczem 
Zdrój 2:1 (10:15, 16:14, 15:12).

Drużyny z pierwszych trzech miejsc 
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe, natomiast 
pozostałe – dyplomy za udział i na-
grody rzeczowe. Nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie 
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym wręczał dyrektor etatowy 
członek Zarządu Powiatu Aleksander 
Mercik wraz z dyrektorem GOK Janu-
szem Węgrzynem. Mecze sędziował Ja-
nusz Eustachiewicz. Opiekę medyczną 
sprawowała Krystyna Bieleń.

Organizator składa serdeczne po-
dziękowanie za wszelką pomoc przy or-
ganizacji tegorocznej plażówki: radne-
mu Szymonowi Węgrzynowi oraz jego 
bratu Maciejowi (catering), sołtysowi 
Niżnej Łąki Tadeuszowi Packowi oraz 
druhom z OSP Głowienka Marianowi 
Płousze i Karolowi Mercikowi. Organi-
zatorami turnieju byli Starostwo Powia-
towe w Krośnie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Miejscu Piastowym.

GOK, fot. Janusz Węgrzyn

Zakończyła się kolejna edycja trójboju 
tenisowego, w dniach 23 do 25 sierpnia 
na kortach klubu sportowego we Wro-
cance odbył się ostatni etap trójboju 
tenis ziemny. Po trzech etapach, w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, 
największą liczbę punktów zdobyli:
Kat. dziewczęta:
1.  Adr ianna Zajdel (Wrocanka) – 

350 pkt.
2.  Natalia Bień (Miejsce Piastowe) – 

340 pkt.
3. Julia Dębiec (Wrocanka) – 300 pkt.
Kat. gimnazjum (chłopcy):
1.  Dawid Zajdel (Miejsce Piastowe) – 

350 pkt.
2. Paweł Dębiec (Wrocanka) – 340 pkt.
3.  Dominik Marszał (Niżna Łąka) 

– 300 pkt.
Kat. ponadgimnazjalna/seniorska 
(mężczyźni):
1. Jakub Paszek (Rogi) – 330 pkt.
2.  Stanisław Pobuta (Targowiska) – 

300 pkt.
3. Paweł Knap (Rogi) – 250 pkt.
4.  Kamil Skwara (Miejsce Piastowe) – 

240 pkt.
5. Maciej Stasik (Rogi) – 220 pkt.
6. Patryk Zajdel (Wrocanka) – 220 pkt.
7.  Artur Guzik (Wrocanka) – 180 pkt.

Szymon Kanik (Miejsce Piastowe) i Łu-
kasz Mazur (Miejsce Piastowe) zostali 
zdyskwalifikowani zgodnie z regulami-
nem Trójboju Rakietowego – zawodnicy 
nie przystąpili do trzeciego etapu roz-
grywek.

Leszek Zajdel 
fot. Janusz Węgrzyn

Zwycięska drużyna z Miejsca Piastowego 
z organizatorami

Starosta Jan Juszczak wręcza puchar kapitanowi drużyny Mateuszowi Penarowi
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W Y S T A W A

Strażacy z Miejsca Piastowego
na fotografii Bolesława Bajorskiego, koniec lat 70.


