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Zespół powstał wiosną 2009 roku, 
a pomysł jego utworzenia poddała – 
na jednym ze spotkań Koła Gospodyń 
Wiejskich we Wrocance – Krystyna 
Wyżkiewicz, ówczesna przewodnicząca. 
Obecny na zebraniu dyrektor GOK Ja-
nusz Węgrzyn natychmiast przyklasnął 
temu pomysłowi i zobowiązał się do 
opieki merytorycznej oraz przydzielenia 
instruktora, który opracowywałby mate-
riał muzyczny i jednocześnie pełnił rolę 
kierownika artystycznego. Panie, choć 
z pewną nutką niedowierzania we wła-
sne siły i zdolności wokalne, postanowiły 
podjąć wyzwanie. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne 
odbyło się 13 maja 2009 roku. Przyszło 
na nie 14 pań. Instruktorem został An-
drzej Trusz. Tego samego dnia odbyła się 
pierwsza próba, niestety, nie napawała 
zbyt wielkim optymizmem. Poprawne 
zaśpiewanie gamy okazało się niełatwym 
zadaniem. Z czasem było jednak coraz 
lepiej. Zespół przyjął nazwę Wrocanian-
ki i w ten to sposób rozpoczęła się dzia-
łalność kolejnego już na terenie gminy 
zespołu artystycznego. 

Po kilku miesiącach intensywnych 
prób, podczas których kilka pań zrezy-
gnowało z członkostwa w zespole, przy-
szedł czas na pierwszy publiczny występ. 
Miał on miejsce we Wrocance z okazji or-
ganizowanego tam Dnia Babci i Dziadka, 
w styczniu 2010 roku.

Przez pierwsze dwa lata Wrocanianki 
występowały na koncertach w strojach 
wykonanych własnym sumptem i we-
dług własnego pomysłu. Pod koniec 2011 
roku, dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Nasza Wrocanka, panie otrzymały jedno-
lite stroje krośnieńskie wykonane przez 
firmę „Ina”.

Zespół występuje zarówno w środowi-
sku lokalnym, jak i poza terenem gminy. 
Brał udział w corocznie organizowanym 
powiatowym przeglądzie kolęd i pastora-
łek w Łękach Dukielskich, w ogólnopol-
skim przeglądzie w Tyczynie, Dubiecku, 
czy w przeglądzie piosenki łemkowskiej 
w Zyndranowej. Występował również 
na Słowacji, w partnerskiej miejscowo-
ści Hankovce. 

Po ponad sześciu latach nieprzerwa-
nej działalności Wrocanianki posiadają 

Zespół śpiewaczy Wrocanianki
w swoim repertuarze kilkadziesiąt pio-
senek: biesiadnych, ludowych, religijnych, 
a także kolęd w autorskich opracowa-
niach Andrzeja Trusza. 

W roku 2013 Wrocanianki nagrały 
pierwszą płytę demo, na której znalazło 
się 29 utworów ludowych i biesiadnych. 
Nagrania dokonano w krośnieńskim 
studiu nagrań OTD Studnio. Płyta sta-
nowi swoiste archiwum i podsumowanie 
dotychczasowej działalności grupy. Na 
wydanie profesjonalnej płyty Wrocanian-
ki muszą jeszcze trochę zaczekać. Może 
przy okazji jubileuszu 10-lecia działalno-
ści? – Śpiewanie sprawia nam dużą satys-
fakcję, ponieważ muzyka to coś naprawdę 
cudownego, co scala i łączy ludzi – mówią 
o sobie i swojej pasji członkinie zespołu.

Po sześciu latach śpiewania z „cyfro-
wym akompaniatorem” kolejnym etapem 
w rozwoju artystycznym Wrocanianek 
będzie wprowadzenie „żywej” muzyki, co 
w znacznym stopniu wzbogaci program 
prezentowany podczas występów.

Janusz Węgrzyn 

Wrocanianki występują w składzie (od lewej): Jolanta Frydrych, Teresa Czelny, Halina Stec, Krystyna Wyżkiewicz, Janina Kustroń, Krystyna Góra, 
Anna Konior, Władysława Zajdel i Bożena Czelny.  (Fot. Andrzej Trusz)

Zespoły artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym (cz.5)



Na okładce „Krokusy z ogródka teściowej”, fot. Bartłomiej Bieszczad
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Budżet gminy po stronie dochodów skal-
kulowano na kwotę 37 028 305 złotych, 
natomiast wydatki zostały zaplanowane 
na poziomie 35 015 305 złotych. 

Podjęcie uchwały budżetowej, jednej 
z najważniejszych uchwał w roku, która 
wytycza kierunki działań podejmowa-
nych przez samorząd, poprzedziło od-
czytanie pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie 
pozytywnych opinii Komisji Rady Gminy.

Ostateczny kształt uchwały budże-
towej na 2015 rok Rada Gminy Miejsce 
Piastowe przyjęła jednogłośnie. Uchwa-
ła ta jednak nie jest wersją ostateczną. 
W ciągu roku ulegnie ona modyfikacjom, 
które wynikają m.in. z realizacji nowych 
zdań oraz pozyskanych środków ze-
wnętrznych.

W budżecie na 2015 rok przewi-
dziano środki na inwestycje w wysoko-

Budżet gminy na 2015 rok

30 grudnia, w przedostatni dzień minionego roku, nowo wybrani radni 
Rady Gminy, podczas trzeciej sesji, przyjęli uchwałę budżetową na 2015 r. 
wraz z prognozą finansową na lata 2015 – 2021.

Wyszczególnienie Dochody 
[zł]

Wydatki 
[zł]

Rolnictwo i łowiectwo 10 000 117 200

Leśnictwo 800 1 000

Transport i łączność - drogi gminne i infrastruktura telekomunika-
cyjna

10 000 506 989

Gospodarka mieszkaniowa, gruntami i nieruchomościami 342 000 115 000

Działalność usługowa 40 000 100 000

Administracja publiczna 148 105 3 409 400

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

2 358 2 358

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-
stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem

11 503 086 0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 277 000

Obsługa długu publicznego 0 801 000

Różne rozliczenia 16 708 566 415 000

Oświata i wychowanie 3 204 075 19 140 603

Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie 
narkomanii)

0 133 000

Pomoc społeczna 4 042 490 4 715 150

Edukacyjna opieka wychowawcza 0 334 173

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 328 000 2 460 569

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 688 825 2 207 286

Kultura fizyczna 0 279 577

RAZEM 37 028 305 35 015 305

Budżet Gminy Miejsce Piastowe w 2015 roku

ści 4 686 452 zł. Do najważniejszych 
zaplanowanych zadań należą między 
innymi: dokończenie budowy sali gim-
nastycznej w Głowience – 2 400 000 zł, 
przebudowa Domu Ludowego w Targo-
wiskach – 890 000 zł, przygotowanie 
oddziałów przedszkolnych – 336 298 zł, 
przebudowa ul. Matusiewicza w Rogach 
–  294 000 zł, modernizacja systemu 
grzewczego w szkole w Łężanach – 200 
000 zł oraz dotacja dla powiatu krośnień-
skiego na przebudowę ul. Krośnieńskiej 
we Wrocance – 150 000 zł, rewitali-
zacja centrum Miejsca Piastowego – 
100 000 zł. 

Zagwarantowano także środki na 
przedsięwzięcia realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego. Jest to kwota 
199 049 zł, która zostanie przeznaczo-
na na zadania zaproponowane przez 
poszczególne sołectwa gminy.

UG

Prace 
w Radzie Gminy 
rozdzielone 
Podczas drugiej sesji Rady Gminy 
(10.12.2014 r.) gminni radni wy-
brali spośród siebie dwóch wice-
przewodniczących Rady, a także 
podzielili się pracami w komisjach. 

Na wiceprzewodniczących Rady Gminy 
wybrano Józefa Sidora i Ryszarda Lenika. 
Radny Sidor będzie w pierwszej kolejno-
ści prowadził obrady sesji Rady podczas 
nieobecności przewodniczącego, nato-
miast radny Lenik będzie pełnił funkcję 
sekretarza obrad, do którego obowiąz-
ków należeć będzie sprawdzenie liczby 
radnych obecnych na posiedzeniu Rady, 
ustalenie wyników głosowań jawnych 
i prowadzenie listy mówców.

Wybrano także składy poszczególnych 
komisji stałych. Komisje Rady Gminy to 
stałe zespoły zajmujące się m.in. gmin-
nym budżetem, gospodarką, oświatą, 
bezpieczeństwem publicznym, zdro-
wiem, sprawami socjalnymi, kulturą czy 
sportem.

SKŁADY KOMISJI: 

Komisja rewizyjna: przewodnicząca – 
Maria Glazer, jej zastępca – Wiesław Ha-
brat, członkowie: Teresa Drozd, Wojciech 
Kilar, Piotr Pirga 

Komisja budżetowo-gospodarcza: 
przewodniczący – Jerzy Wdowiarz, jego 
zastępca – Grzegorz Habrat, członkowie: 
Teresa Drozd, Piotr Kilarowski, Piotr Pi-
rga, Radosław Sidor, Szymon Węgrzyn.

Komisja edukacji, zdrowia i spraw 
obywatelskich: przewodniczący – Ra-
dosław Sidor, jego zastępca – Iwona Py-
tel, członkowie: Maria Glazer, Wiesław 
Habrat, Janusz Lenik, Ryszard Lenik, 
Józef Sidor. 
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Rozbudowany Dom 
Ludowy w Widaczu

W ubiegłym roku, w listopadzie, zakoń-
czyła się przebudowa Domu Ludowego 
w Widaczu. W ramach prac wykonano 
elewację i termomodernizację budynku, 
dobudowano otwartą wiatę mającą zabez-
pieczać imprezy plenerowe w czasie złej 
pogody. Zakupiono także wyposażenie do 
kuchni i świetlicy. Remont wraz z doposa-
żeniem kuchni i świetlicy kosztował 152 
tys. zł, z czego dofinansowanie, 82 tys., 
zdobyto z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Prace wykonywała firma KK-BUD 
z Krosna. 

Cieplej w Domach 
Ludowych w Zalesiu 
i Łężanach

W ubiegłym roku prowadzone były 
również prace remontowe w Domach 
Ludowych w Zalesiu i Łężanach. Zakres 
inwestycji obejmował kompleksową ter-
momodernizację budynków, polegającą 
na dociepleniu ścian i stropów, częściowej 
wymianie stolarki okiennej, a także mo-
dernizację systemów grzewczych w bu-
dynkach – w obydwu zainstalowano nowe 
kotłownie i centralne ogrzewanie. Dodat-
kowo w Zalesiu zamontowano instalację 
solarną, która służy do podgrzewania 
bieżącej wody. Przebudowa obu obiektów 
kosztowała 612 tys. zł, z czego 472 tys. 
zł pochodziło z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą ro-
bót była firma KROSPOL z Krosna.

Domy ludowe
W Targowiskach 
remonty jeszcze trwają

Dom Ludowy w Targowiskach także jest 
w remoncie, który ma polegać na czę-
ściowej rozbudowie (od strony północnej 
i wschodniej) i przebudowie budynku. 
W związku z rozbudową konieczne jest 
wyburzenie fragmentów ścian i prze-
murowanie istniejących niektórych 
przegród oraz montaż drzwi i okiem. 
Planuje się, że po przebudowie, od stro-
ny wschodniej i północnej, powstanie 
budynek parterowy, niepodpiwniczo-
ny, przykryty drewnianym dachem. 
W rozbudowanej północnej części zlo-
kalizowana zostanie sala balowa, zespół 
sanitariatów, kuchnia wraz z zapleczem 
(dostosowane do systemu cateringu). 
W części wschodniej będą sanitariaty, 
szatnia damska i męska. Piętro i piwnice 
pozostaną bez zmian. 

Zaprojektowano także podcienia (od 
strony południowo-wschodniej), a od 
strony południowej – patio-taras z trzech 
stron zasłonięty ścianami budynku oraz 
ogrodzeniem. Patio-taras otwarty będzie 
od strony wejścia głównego, czyli od stro-
ny zachodniej. Wejście główne budynku 
pozostanie w tym samym miejscu, gdzie 
znajduje się dotychczas. W całości zosta-
nie wymienione – na blacho-dachówkę 
– pokrycie dachowe. 

Koszt prac to prawie 1 036 000 zł, z cze-
go 500 tys. pochodzi z unijnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Przebudowę budynku wyko-
nuje firma „NIGRA” z Ustrobnej. 

UG

Jeszcze w ubiegłym roku za 250 tys. zł gmina kupiła działkę o powierzchni 0,27 
ha sąsiadującą z Urzędem Gminy w Miejscu Piastowym. Obecnie na działce 
stoi budynek mieszkalny, wkrótce zostanie rozebrany. Na działce planowane 
jest utworzenie parkingu. Uchwałę o nabyciu ww. nieruchomości gruntowej na 
własność gminy Rada Gminy przyjęła jednogłośnie w dniu 17 lipca 2014 roku 
(13 głosów – za, dwoje radnych na sesji było nieobecnych). 

UG

Będzie drugi 
parking obok 
Urzędu Gminy

Dom Ludowy w Widaczu,

w Zalesiu

i Targowiskach
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Wszystkim, którzy byli z nami 
w ciężkich dla nas chwilach i tak 
licznie uczestniczyli w ostatniej 
drodze mojego męża serdeczne 
podziękowania składa

Anna Klamut z rodziną

Bóg zapłać

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje 
nowy wzór dowodu osobistego. 
Zniknie adres zameldowania i in-
formacje o kolorze oczu i wzroście. 
Wniosek o dowód będzie można 
złożyć w dowolnej gminie w kraju. 

Nowe dowody 
osobiste
Na nowym dokumencie pojawią się nowe 
zabezpieczenia, m.in. dwukrotnie powtó-
rzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu 
trudniej będzie go sfałszować. Znajdą 
się informacje o polskim obywatelstwie. 
Zniknie adres zameldowania, dzięki cze-
mu przy każdej zmianie meldunku nie 
trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie 
będzie także informacji o kolorze oczu 
i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. 

Fotografia, która znajdzie się na do-
wodzie, będzie taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. Zdjęcie do-
łączone do wniosku powinno być wyko-
nane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku.

Dowód będzie można wyrobić w każ-
dym urzędzie gminy, niezależnie od mel-
dunku. Dotychczas można było to zrobić 
tylko w urzędzie właściwym dla miejsca 
zameldowania. Nowy dokument będzie 
można odebrać w tym samym urzędzie, 
w którym wniosek został złożony. Bar-
dziej przejrzysty będzie także wniosek 
o wydanie dowodu osobistego.

Nie ma konieczności wymiany do-
kumentów, dotychczasowe dowody 
osobiste zachowają ważność do upływu 
terminów w nich określonych. Tak jak do 
tej pory, wydawanie dowodów osobistych 
jest bezpłatne. 

Na podstawie www.msw.gov.pl Targowiska mają już 650 lat 

Samochód do przewozu 
osób niepełnosprawnych
Gmina zakupiła opla vivaro, który umoż-
liwia osobom niepełnosprawnym w wie-
ku szkolnym, mieszkającym na terenie 
gminy Miejsce Piastowe, stały transport 
do specjalistycznych placówek eduka-
cyjnych położonych poza ich miejscem 
zamieszkania. Od 2 stycznia br. osoby 
niepełnosprawne z Miejsca Piastowego, 
Głowienki, Łężan, Targowisk, Widacza 
i Rogów przewożone są od poniedziałku 
do piątku do krośnieńskich placówek: 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

-Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Opel vivaro, 
wyposażony w specjalne szyny umoż-
liwiające wjazd wózka inwalidzkiego 
do samochodu, może przewozić osiem 
osób na fotelach i jedną osobę na wózku. 
Wykorzystywany jest także okresowo do 
przewozu innych osób niepełnospraw-
nych z terenu gminy, np. do placówek 
medycznych. Samochód kosztował 
118 tys zł, z czego 50 tys. dofinansował 
PFRON.

IP 

Targowiska w tym roku obchodzić będą 
jubileusz 650-lecia. W związku z tą rocz-
nicą powstaje komitet obchodów, do któ-
rego już wchodzą: przewodniczący Rady 
Gminy Wiktor Skwara i wójt Marek Klara 
(obaj są także mieszkańcami Targowisk), 
ks. proboszcz parafii Tadeusz Dudzik, 

sołtys miejscowości Aleksander Mercik. 
Członkowie komitetu zapowiadają, że 
obchody będą uroczyste, obejmą rów-
nież wsie Zalesie i Widacz, miejscowości 
historycznie związane z Targowiskami. 
Planowane jest także wydanie książek 
i pamiątkowych albumów. 

IP

19 kwietnia mieszkańcy dziewięciu sołectw: Głowienka, Łężany, Miej-
sce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka i Zalesie 
wybiorą swoich sołtysów. 

Kandydatów na sołtysów można zgłaszać 
do 6 kwietnia. Sołtysem może zostać każ-
dy mieszkaniec danej miejscowości, który 
jest uprawniony do głosowania (najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 18 lat, sta-
le zamieszkuje teren miejscowości i nie 
jest ubezwłasnowolniony). 

Prawo zgłoszenia kandydata na soł-
tysa przysługuje mieszkańcom sołectwa 
uprawnionym do głosowania. Zgłoszenia 
dokonuje grupa (co najmniej pięciu wy-
borców), która tworzy komitet wyborczy. 
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 14 

dni przed wyborami i powinno być po-
parte co najmniej 25 podpisami popiera-
jących go wyborców. 

Kandydatów na sołtysów należy zgła-
szać do biura wyborczego mieszącego się 
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (ul. 
Dukielska 14, pokój nr 13). Szczegółowe 
informacje – na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce 
Piastowe (www.bip.miejscepiastowe.pl). 
Głosować będzie można od godz. 8.00 do 
godz. 20.00.

UG

Wkrótce wybory sołtysów 
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Maria Glazer, prezes Stowarzyszenia „Przyjazna szkoła” 
w Rogach: – Przez ostatnie dwa lata z 1% otrzymywaliśmy 
po około 5 tys. zł. To i tak dużo, choć wcześniejsze dwa lata 
były bardziej syte, bo rocznie udało się nam uzbierać około 
10 tys. Podejrzewamy, że mniejsze wpływy wynikają z tego, 
że w ostatnim czasie powstało dużo organizacji pożytku pu-
blicznego. Rodzice korzystają także z ulgi prorodzinnej i nie 
mają z czego odprowadzić 1%. 

W całości pieniądze przeznaczamy na potrzeby szkoły 
i uczniów Społecznego Gimnazjum w Rogach: dofinansowujemy wycieczki zagraniczne 
trzech klas, wyremontowaliśmy poddasze w szkole, utworzyliśmy salę multimedialną, 
która nie tylko służy uczniom gimnazjum – próby ma tam zespół Mali Rogowice. Obecnie 
bardzo potrzebujemy pieniędzy na remont, więc przyda się każda złotówka, zwłaszcza że 
w tym roku ministerstwo finansów zmniejszyło nam dotację na jednego ucznia w ciągu 
roku o 700 zł. 

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za przekazane pieniądze i prosimy o pa-
mięć w tym roku i w latach następnych. 

Przekaż 1% podatku potrzebującym 
Przekazując 1% z własnego PIT, nie 
tracimy ani złotówki – przekazujemy tę 
kwotę potrzebującym, którą i tak musie-
libyśmy oddać na rzecz skarbu państwa. 
Sami wybieramy organizację lub osobę, 
którą chcemy wesprzeć.

Komu można przekazać 1% podatku 
–  Chorągiew Podkarpacka Związku Har-

cerstwa Polskiego – Hufiec Krosno, 
nr KRS 0000296261, w rubryce „cel 
szczegółowy”: 18 Drużyna Harcerska 
w Łężanach

–  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 
„Partyzant MAL-BUD 1” Targowiska, 
nr KRS 0000326475

–  Ludowy Klub Sportowy Głowienka, nr 
KRS 0000125110

–  Fundacja BRAT SŁOŃCE, nr KRS 
0000397954, w rubryce „cel szczegó-
łowy”: Franciszkanie Głowienka 6

–  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
nr KRS 0000037904, w rubryce „cel 
szczegółowy”: 3348 Wiktoria Pytel, 
10546 Zuzanna Socha, 10547 Alek-
sandra Socha, 14003 Patrycja Bober, 
16620 Łukasz Klara, 16621 Kacper 
Klara, 24081 Sergiusz Gromek

–  Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stani-
sławy Bieńczak, nr KRS 0000117587, 

w rubryce „cel szczegółowy”: Kamil 
Szymański 

–  Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci, nr KRS 0000265120

–  Fundacja Złotowianka, nr KRS 
0000308316; w rubryce „cel szczegó-
łowy”: Marcel Sidor  S/87

–  Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzi-
cielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” 
w Łężanach, nr KRS 0000262268

–  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Rymanowie, nr KRS 0000020388

–  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Krośnie, nr KRS 0000039761

–  Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” 
w Rogach, nr KRS 0000162633

–  Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Po-
mocy Szkołom „Przyjazna szkoła”, nr 
KRS 0000031762, w rubryce „cel szcze-
gółowy”: Stowarzyszenie „Nasza Wro-
canka” 600000059202, Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalne „My” w Miejscu 
Piastowym 600000058628 

Wszystkie organizacje uprawnione do 
otrzymania 1% podatku zamieszczane są 
na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

IP

Przypominamy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym, mamy prawo 
oddać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy 
do wspierania osób i organizacji związanych z gminą Miejsce Piastowe.

Odeszli od nas
 2014 rok 
08.12 -  Mariusz Śnieżek (43 lata) z Zalesia 
16.12 -  Krzysztof Tomoń (41 lat) 

z Miejsca Piastowego 
18.12 -  Artur Kafel - (46 lat) z Niżnej Łąki 
19.12 -  Bronisław Bober (79 lat) 

z Miejsca Piastowego 
20.12 -  Władysław Guzik (89 lat) 

z Głowienki 
21.12 -  Adrian Kindel (35 lat) z Rogów 
24.12 -  Tadeusz Skwara (86 lat) z Targowisk 
24.12 -  Anna Zajdel (69 lat) z Głowienki 
25.12 -  Elżbieta Bogacz (70 lat) z Wrocanki 
27.12 -  Irena Macek (63 lata) z Rogów 
29.12 -  Mieczysław Sieniawski (88 lat) 

z Targowisk

 2015 rok 
08.01 -  Józef Niepokój (82 lata) z Głowienki 
12.01 -  Krystyna Lorens (68 lat) z Widacza 
13.01 -  Kozioł Maria (79 lat) z Targowisk 
16.01 -  Genowefa Figarska (91 lat) 

z Miejsca Piastowego
21.01 -  Stefania Czekańska (82 lata) z Łężan 
21.01 -  Zuzanna Staroń (83 lata) 

z Targowisk 
28.01 -  Zofia Kruczkowska (86 lat) 

z Targowisk
30.01 -  Stanisław Zajdel (61 lat) 

z Głowienki
31.01 -  Antoni Nowak (83 lata) 

z Niżnej Łąki
02.02 -  Jadwiga Wilk (80 lat) z Głowienki
03.02 -  Bronisław Klamut (77 lat) 

z Targowisk 
04.02 -  Józefa Kafel (95 lat) z Wrocanki 
05.02 -  Zofia Kochańska (88 lat) z Wrocanki
07.02 -  Stanisław Szydło (71 lat) 

z Głowienki
12.02 -  Witold Wiśniewski (36 lat) z Miej-

sca Piastowego
22.02 -  Aniela Czekańska (83 lata) z Łężan
24.02 -  Zofia Gadzała (95 lat) z Targowisk
25.02 -  Alfreda Czekaj (85 lat) z Głowienki 

Jadwiga Jagieło, zastępca 

prezesa Zarządu Podkarpac-

kiego Stowarzyszenia Rodzi-

cielstwa Zastępczego „Wielkie 

Serce” w Łężanach: – Rocznie 

z 1% od udaje się nam zebrać 

około 3 tys. W roku ubiegłym 

pozyskane środki z 1% przezna-

czyliśmy na rodzinny wypoczy-

nek dzieci. Jest on jednym z elementów terapii dzieci po 

traumie. W tym roku szczególnie brakuje nam środków na 

zajęcia dodatkowe dla naszych podopiecznych i mieszkańców 

gminy. Zajęcia z języka angielskiego, tańca czy sportowe, 

organizowane dla wszystkich dzieci, cieszyły się także dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
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W przedszkolach nowe 
meble i zabawki

Na przełomie roku oddziały przed-
szkolne przy pięciu szkołach pod-
stawowych: w Głowience, Rogach, 
Miejscu Piastowym, Łężanach 
i Targowiskach otrzymały nowe 
stoliki, szafki, kanapy, kąciki za-
baw, gry i pomoce dydaktyczne. 

Każde z przedszkoli otrzymało nowe 
meble do szatni i sal: kolorowe stoliki, 
szafki, biblioteczki, dywany. W kącikach 
zabaw i wypoczynku znalazły się nowe 
materace, kanapy, pufy, baseny z piłka-
mi, kąciki gospodyni i majsterkowicza. 
Dostawa obejmowała również pomoce 
dydaktyczne: puzzle, gry, instrumenty 
muzyczne, a także kredki, farby, bloki, bi-

buły, czyli zapas artykułów plastycznych. 
Z myślą o bezpieczeństwie dzieci nową 
zabudowę zyskały grzejniki, a w salach 
pojawią się też nowe gaśnice, oznaczenia, 
apteczki. 

Na łączne wyposażenie oddziałów 
przedszkolnych wydano prawie 500 tys. 
zł. Zakupy te to część projektu „Przy-
gotowanie oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych z terenu 
Gminy Miejsce Piastowe do świadcze-
nia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 
w wieku przedszkolnym”, realizowane-
go w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W trakcie realizacji jest 
wyposażenie łazienek i kuchni. Dopo-
sażone będą również place zabaw oraz 
zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt 
multimedialny. 

Małgorzata Trybus 

Dzieci są zachwycone
Małgorzata Stanisz-Krupa, dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu 
Piastowym:  – Bardzo się cieszę, że gmina 
przystąpiła do tego projektu. Otrzymaliśmy 
pełne wyposażenie każdej sali przedszkol-
nej, począwszy od mebli, gier i zabawek 
edukacyjnych, tablic informacyjnych i mani-
pulacyjnych, na których dzieci mogą ćwiczyć 
zdolności manualne, a skończywszy na wielu 
materiałach plastycznych. Nowe wyposaże-
nie mają łazienki oraz pokój nauczycielski. 

Dzieci są zachwycone, my jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, rodzice także. Czekamy 
jeszcze na sprzęt audiowizualny. 

W czterech salach przedszkolnych jest 
niemal 95% nowego wyposażenia, sale są 
odświeżone, dwie sale mają wymienione 
podłogi. Dodatkowo w ostatnim czasie do-
konaliśmy remontów i przedszkole zostało 
wydzielone i przeniesione na parter. Dzieci 
mają blisko do stołówki, która znajduje się 
na tym samym piętrze. Myślę, że teraz dzieci 
mają wszystko, czego im potrzeba na tym 
etapie rozwoju i że będą się tu dobrze czuły. 
Muszę też przyznać, że jest duże zaintereso-
wanie przedszkolem i prowadzimy już nabór 
na kolejny rok szkolny. 
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Tablety w bibliotece

Rejestracja czytelników do nowego syste-
mu prowadzona była jeszcze w ubiegłym 
roku, ale dopiero od kilku tygodni biblio-
teki wydają karty czytelników, z którymi 
teraz odbywa się wypożyczanie i odda-
wanie książek. 

Na karcie znajduje się numer oraz 
kod kreskowy, który przypisany jest do 
danych osobowych czytelnika. Dzięki 
spersonalizowanej karcie czytelnik ma 
dostęp do swojego konta bibliotecznego. 
W każdej chwili może sprawdzić wypoży-
czone książki i termin ich zwrotu. Może 
także wyszukać w systemie interesującą 
go pozycję i ją zarezerwować .

Dostęp do konta możliwy jest po za-
rejestrowaniu się (trzeba podać numer 
PESEL i numer swojej karty bibliotecz-
nej), a następnie zalogowaniu na stronie 
www.makplus.pl. 

Dzięki nowemu systemowi, jeśli pod-
czas rejestracji w bibliotece podaliśmy ad-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym oraz w jej filiach: 
Głowience, Rogach i Targowiskach można odbierać już bezpłatne karty 
czytelników. W bibliotekach od nowego roku funkcjonuje elektroniczny 
system wypożyczania książek MAK+. 

Do biblioteki z kartą czytelnika
res mailowy, otrzymamy powiadomienie 
o terminie zwrotu książek albo o tym, że 
zarezerwowana książka czeka w biblio-
tece. – Na jej odebranie czytelnik ma tylko 
cztery dni i trzeba liczyć się z tym, że po tym 
terminie książka może zostać wypożyczona 
komuś innemu – przestrzega Maria Win-
nicka z biblioteki w Miejscu Piastowym. 

Dużym udogodnieniem może być tak-
że to, że we wszystkich bibliotekach na 
terenie gminy czytelnik posługuje się jed-
ną kartą, co oznacza, że – bez ponowne-
go zapisywania się do biblioteki – książki 
może wypożyczyć w Miejscu Piastowym, 
Rogach, Targowiskach czy Głowience. 

Trzeba teraz pilnować terminów 
zwrotów, bo za przetrzymywane książki 
system nalicza kary pieniężne. Bibliote-
ki, tak jak dawniej, wypożyczają książki 
(maksymalnie pięć) na 30 dni. Telefo-
nicznie można przedłużyć termin zwro-
tu, jeśli książka nie jest zarezerwowana 

przez innego czytelnika (szczegółowe 
zasady korzystania z biblioteki okre-
ślone są w regulaminie). System MAK+ 
zintegrowany jest z serwisem „Lubimy 
czytać”, dzięki czemu czytelnik ma do-
stęp do ocen książek przez największą 
społeczność czytelników w Polsce.

Za wydanie nowej karty bibliotecznej, 
w przypadku jej zgubienia lub zniszcze-
nia, trzeba zapłacić 10 zł. 

IP

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miejscu Piastowym, jako jedna 
z siedmiu bibliotek w wojewódz-
twie podkarpackim, a jedyna 
w powiecie krośnieńskim, otrzy-
mała 6 tabletów (o wartości ponad 
10 tys. zł) w ramach ogólnopol-
skiego konkursu „Tablety w Twojej 
Bibliotece”. O tablety starało się 
651 placówek w kraju. 

Konkurs „Tablety w Twojej Bibliotece” 
organizowany był przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 
Aby wziąć w nim udział, trzeba było wy-
pełnić odpowiedni wniosek, sprawdzany 
potem przez 12-osobową komisję. Wnio-
sek miejsteckiej placówki oceniony zo-

stał dość wysoko (otrzymał 82 punkty 
na 100 możliwych) i biblioteka z Miejsca 
Piastowego znalazła się wśród 121 pla-
cówek, którym przyznano 6 tabletów, tj. 
maksymalną liczbę. 

Po co bibliotece tablety? – Chcemy iść 
z duchem czasu – wyjaśnia Anna Hreczka, 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miejscu Piastowym. – Za pomocą table-
tów możemy skutecznie zachęcać mieszkań-
ców do uczenia się, tworzenia treści multime-
dialnych i dzielenia się nimi z innymi ludźmi. 
Tablety dostępne będą w bibliotece głównej 
i wszystkich naszych filiach: w Głowience, Ro-
gach, Wrocance i Targowiskach. Nie wyklu-
czamy możliwości pożyczenia ich do domów. 
Ale szczegółowe regulaminy musimy dopiero 
opracować. 

Na tabletach można przeglądać stro-
ny internetowe, czytać książki, oglądać 
filmy, grać w gry, edytować zdjęcia, robić 
zakupy online.  Tablety zawierają także 
aplikacje edukacyjne, na przykład do 
nauki języków obcych, rysowania czy 
projektowania. Fundacja udostępni bi-
bliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje 
wraz z instruktażem i scenariuszami 
zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz 
kurs iTunesU. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego przekazała 1000 table-
tów 233 bibliotekom w kraju (starało się 
o nie 651 placówek). W województwie 
podkarpackim w tablety wyposażono 15 
bibliotek, z czego tylko siedem placówek 
otrzymało maksymalną ich liczbę. 

IP
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Konkurs 
dziennikarski 
dla młodzieży 

„Chcielibyśmy, aby uczniowie, obserwu-
jąc świat, zapragnęli zabrać głos w waż-
nych dla siebie sprawach” – tłumaczą 
organizatorzy. 

Tematyka konkursu jest dowolna, 
musi jednak korespondować z tytułem 
konkursu „Moje … i zasłyszane”. Repor-
taże powinny nawiązywać do kulturalno-
-społecznego życia w Krośnie lub regio-
nie. Prace o dowolnej objętości można 
zgłaszać w trzech kategoriach: reportaż 
literacki (pisany), reportaż filmowy i re-
portaż radiowy. 

Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu Krosna i powiatów: krośnieńskiego, 
brzozowskiego, jasielskiego, sanockiego, 
bieszczadzkiego i leskiego.

Prace w formie elektronicznej na 
płytach CD lub DVD (w dwóch egzem-
plarzach) należy wysłać pocztą na adres: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Grodzka 
45B, z dopiskiem na kopercie „Konkurs 
dziennikarski”. 

Nagrodą dla zwycięzców będzie pu-
blikacja bądź emisja reportaży w stacji 
radiowej i telewizyjnej. Wyniki konkur-
su ogłoszone zostaną w maju bieżącego 
roku. Szczegółowy regulamin konkursu 
na stronie biblioteki. 

IP

Bale karnawałowe 
dla najmłodszych

Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Krośnie zaprasza 
młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych do wzięcia udziału 
w konkursie dziennikarskim 
„Moje ... i zasłyszane”. Do kon-
kursu można zgłosić reportaż: 
literacki, filmowy lub radiowy. 
Termin nadsyłania prac mija 
31 marca br.

W okresie karnawału przedszkolaki i naj-
młodsi uczniowie szkół podstawowych 
z gminy Miejsce Piastowe bawili się na 
balach. Pojawiły się księżniczki, wróżki, 
motylki, a także kowboje, strażacy, poli-
cjanci i rycerze.

Zabawy karnawałowe dla swoich naj-
młodszych wychowanków zorganizowały 
szkoły podstawowe: w Głowience, Łęża-
nach, Miejscu Piastowym, Rogach, Tar-
gowiskach, Widaczu, Wrocance i Zalesiu. 

W trakcie zabaw był także poczęstunek, 
najczęściej przygotowany przez rodzi-
ców. Z kolei starsi uczniowie, którzy nie 
przebierają się już tak chętnie jak malu-
chy, tańczyli na dyskotekach.

Bale karnawałowe dla dzieci zorgani-
zowała również widacka świetlica Gmin-
ngo Ośrodka Kultury w Miejscu Piasto-
wym oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
"Kalina" we Wrocance.

IP, fot. arch. szkół

Na bal w Widaczu przybyło ponad trzydzieścioro dzieci

Zabawę dla dzieci zorganizowała także szkoła w Łężanach
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Dla babć i dziadków 
W szkołach na terenie gminy uro-
czyście obchodzono Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. Były przedsta-
wienia, podziękowania i życzenia, 
a nawet zabawy taneczne do póź-
nych godzin wieczornych.

Podczas spotkań w przedszkolach i szko-
łach podstawowych dzieci dla swoich bli-
skich występowały na scenie, recytowa-

ły wierszyki i śpiewały piosenki. Wnuki 
swoim babciom i dziadkom wręczały 
samodzielnie zrobione laurki, a czasem 
także drobne prezenty. Nigdzie nie zabra-
kło poczęstunku, który pomagali przygo-
tować rodzice.

W niektórych miejscowościach spo-
tkania te są bardzo uroczyste, np. w Łę-
żanach odbywają się pod nazwą „Balu Po-
koleń” – tegoroczny bal był jubileuszowy, 

zorganizowany przez Szkołę Podstawo-
wą w Łężanach po raz dziesiąty. Zabawa 
w domu ludowym trwała do późnych 
godzin wieczornych.

W przedszkolu w Targowiskach w tym 
roku Dzień Babci i Dzień Dziadka połą-
czono z balem karnawałowym dla naj-
młodszych. Były zabawy integracyjne 
oraz wspólny polonez seniorów i dzieci, 
który zatańczyło około 20 par.

Z kolei w Szkole Podstawowej 
w Rogach podczas spotkania wnuków 
z dziadkami odbył się konkurs wiedzy 
przyrodniczej pt. „Z Babcią i Dziadkiem 
poznaję przyrody zwyczaje”. Po konkur-
sach i przedstawieniach uczniowie sprze-
dawali ręcznie wykonane ptaszki z masy 
solnej – dochód będzie przeznaczony na 
cele szkolne.

W Zalesiu seniorzy obejrzeli swoich 
wnuków m.in. w przedstawieniu jasełko-
wym i teatrzyku o Jasiu i Małgosi. W Gło-
wience i Wrocance dopisała frekwencja, 
bo przybyło odpowiednio około 100 i 70 
osób.

IP, fot. archiwum szkół
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Bal we Wrocance
W ostatnią sobotę stycznia (31.01.2015r) 
w Domu Ludowym we Wrocance odbył się 
bal karnawałowy zorganizowany – wspól-
nie z GOK  w Miejscu Piastowym – przez 
KGW „Kalina” we Wrocance. Na zabawę zo-
stały zaproszone, wraz z partnerami, panie 
z wszystkich kół gospodyń z terenu naszej 
gminy.  W zabawie wzięły udział panie z Tar-
gowisk, Łężan, Niżnej Łąki. Dziękujemy za 
przybycie i zapraszamy na przyszły rok, po-
nieważ mamy nadzieję, że bale te staną się 
tradycją. KGW „Kalina” z Wrocanki.

Ewelina Lenik

Kolędowanie w Miejscu Piastowym 
W niedzielę (18 stycznia) w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się Miej-
steckie Kolędowanie. Były jasełka, występ kapeli Piasty oraz konkursy 
muzyczne dla mieszkańców.

Na początku spotkania uczniowie z Ze-
społu Szkół Publicznych w Miejscu Pia-
stowym przedstawili jasełka, przygo-
towane przez s. Mariolę i nauczycielki: 
Marzenę Gurgacz, Annę Such i Lidię 
Skotnicką. Następnie kapela Piasty za-
grała kolędy. 

W konkursie na najlepszego miej-
steckiego solistę zwyciężyła Janina 
Rajs, przed Zuzanną Stec i Bronisławem 
Ekiertem. Nagrody zwycięzcom wręczał 

Janusz Węgrzyn, dyrektor GOK w Miej-
scu Piastowym oraz Marian Lawera, kie-
rownik kapali Piasty, której członkowie 
oceniali występy konkursowe. Solistom, 
jak również „kolędującym stolikom”, 
akompaniował Paweł Cisowski, akorde-
onista z kapeli Piasty. 

Spotkanie zorganizowali: Stowarzy-
szenie Edukacyjno-Kulturalne „My” 
z Miejsca Piastowego, Gminny Ośrodek 
Kultury i Koło Gospodyń Wiejskich.

Red., fot. Janusz Węgrzyn

Łężańscy harcerze, we współpracy ze swoimi koleżankami i kolegami 
z 2 Drużyny Harcerskiej im. płk. J. Piwnika „Ponurego” z Krosna, 
przygotowali koncert kolęd i pastorałek. Pierwszy koncert odbył się 
w Domu Kultury w Krośnie, w dzielnicy Białobrzegi, a drugi – w Domu 
Ludowym w Łężanach. 

Koncert w wykonaniu harcerzy
W niedzielne popołudnie (25 stycznia) 
wszystkich, którzy przybyli na wspólne 
kolędowanie, harcerze witali, częstując 
pierniczkami w kształcie harcerskiej lilij-
ki, przygotowanymi specjalnie na tę oka-
zję. Podczas spotkania drużyny zaprezen-
towały znane, a także mniej popularne 
kolędy i pastorałki we własnej aranżacji. 
Śpiew harcerskiego chóru urozmaiciły 
dźwięki gitar i bębenka. 

18 Drużyna Harcerska im. S. Czar-
nieckiego w Łężanach serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji koncertu. Harcerze składają także 

Ostatki w Głowience
Zabawa zapustowa kończy czas karna-
wału. Dawniej ostatki trwały aż trzy dni 
przed środą popielcową i obchodzone 
były hucznie na dworach, w karczmach 
i w chałupach. Przygotowywano wówczas 
bardzo dużo jedzenia, obfitość ta miała 
zapewnić urodzaj na cały rok.

14 lutego w sali Domu Ludowego w Gło-
wience słychać było śpiew i gwar, a to za 
sprawą IX Zapustowych Ostatków zorgani-
zowanych przez GOK w Miejscu Pistowym 
i KGW w Głowience. Spotkanie uatrakcyjnił 
pokaz tańca ZTL Pogórzanie, występ grupy 
perkusyjnej Melorytm oraz solistek: Klau-
dii Kubit i Marii Ginalskiej. Do tańca przy-
grywała kapela ludowa Pogórzanie i zespół 
Avito.

W trakcie trwania imprezy odbyły się tak-
że konkursy dla uczestników. Najlepszym 
śpiewakiem został Roman Frączek, drugie 
miejsce przypadło Annie Guzik, a trzecie 
Agnieszce Mercik. Nagrodę publiczności 
wywalczyła Bogusława Bogaczyk, nowa 
przewodnicząca KGW w Głowience. Wszyst-
kim wykonawcom akompaniowała kapela 
Pogórzanie. Zwycięzcom nagrody wręczał 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Janusz 
Węgrzyn oraz radny wsi Janusz Lenik, który 
ufundował również nagrodę publiczności.

Jak na zapusty przystało, podany został 
obfity obiad. Był żurek z kiełbasą, kotlet 
schabowy i zasmażana kapusta. Na stołach 
pojawiły się faworki, smalec ze skwarkami, 
śledź, pierogi i inne wspaniałe smakołyki 
przygotowane przez panie z KGW w Gło-
wience.

Zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych przy melodiach romantycznych i ludo-
wych, granych przez Pogórzan i zespół Avito. 

Izabela Drobek 

podziękowania tym, którzy w ubiegłym 
roku wsparli pracę 18 Drużyny Harcer-
skiej, przekazując 1% podatku.

Tekst i fot. hm. Dorota Jurczak
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Przy wspólnym stole 
w szkole w Głowience
Dzień 18 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Głowience upłynął 
w świątecznej, rodzinnej atmosferze. 

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, 
przedstawiciele rodziców, uczniowie, 
dzieci z przedszkola wraz z zaproszonymi 
gośćmi zebrali się w sali gimnastycznej 
przy wigilijnym stole. Uczniowie klasy 
VI pod kierunkiem katechety o. Janusza 
Nowaka przygotowali bożonarodzeniowe 
jasełka. Uczniowie mistrzowsko odegrali 
sceny z narodzin Chrystusa, a scenogra-
fia i piękne stroje dodały spektaklowi 
prawdziwego uroku. Ponadto radosny 
nastrój świąteczny podkreślała muzyczna 
oprawa i śpiewane kolędy.

Ponieważ szkoła jest dla uczniów 
i nauczycieli drugim domem, wszyscy 
zgromadzili się całą „szkolną rodziną” 
na wspólnej wigilii. Jedno miejsce przy 
stole pozostało wolne, jako znak pa-
mięci o bliskich, nieobecnych, którzy 
nie mogli zasiąść do wigilijnego stołu. 
Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu 
Jezusa uczniowie i nauczyciele zatoczyli 
krąg i chwytając się za ręce, zaśpiewali 
kolędę „Znak pokoju”. Następnie łamali 

się opłatkiem i składali sobie życzenia. 
Dopełnieniem życzeń były wiersze recy-
towane przez uczennice klasy IV. Potem 
wszyscy spożywali smaczne wigilijne 
potrawy, przygotowane przez rodziców. 
W czasie spotkania opłatkowego śpiewa-
no kolędy, słuchano piosenek świątecz-
nych w wykonaniu uczennic z klasy III 
i VI. W tym dniu nie zabrakło również 
prezentów pod choinkę oraz nagród dla 
wszystkich, którzy wzięli udział w kon-
kursie rodzinnym na „Najpiękniejszą 
ozdobę świąteczną”.

Opiekunowie Samorządu Uczniow-
skiego składają serdeczne podzię-
kowania za pomoc w organizacji 
i przygotowaniu spotkania: uczniom 
i wychowawcom, Radzie Rodziców, ro-
dzicom, a także sponsorom: Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie – Nad-
leśnictwo Dukla oraz właścicielom hur-
towni „Cis” w Krośnie Jerzemu Sypule 
i Januszowi Czelnemu.

Renata Kubit

W czasie spotkania były jasełka, śpiewano kolędy, składano sobie życzenia i spożywano potrawy 
przygotowane przez rodziców. 

Przełom grudnia i stycznia obfitował 
w Szkole Podstawowej im. Kazimie-
rza Wielkiego w bardzo dużo pomy-
słów i inicjatyw. Niektóre z nich już 
na stałe wpisały się w kalendarz im-
prez szkolnych, inne zaś są swoistą 
innowacją. 

W szkole w Rogach
Tradycją jest, że w czasie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia organizowane są 
w szkole jasełka. W tym roku piękne przed-
stawienie przygotowali uczniowie z kółka 
teatralnego, którzy sceny towarzyszące na-
rodzeniu Pana Jezusa nieco… uwspółcze-
śnili. Nikogo nie dziwił fakt, że aniołowie 
rozmawiali przez telefon, a pasterze narze-
kali na bezrobocie. Mimo tego prawdziwa 
historia biblijna w niczym nie ucierpiała. 

Po przedstawieniu dyrektor GOK w Miej-
scu Piastowym Janusz Węgrzyn wraz z dy-
rektor Małgorzatą Borowską wręczyli na-
grody uczestnikom konkursu na Mikołaja 
Rogowskiego oraz  najpiękniejszą szopkę. 

Opłatek  środowiskowy

11 stycznia w Domu Ludowym w Rogach 
odbył się dla mieszkańców naszej wsi opła-
tek, podczas którego uczniowie z kółka 
teatralnego zaprezentowali swe zdolności 
przed szerszą publicznością. Młodzi aktorzy 
po raz kolejny wystawili jasełka bożonaro-
dzeniowe. Bardzo przekonująco wcielili się 
w swoje role, czego dowodem był fakt, że 
podczas sceny z diabłami młodsze dzieci 
z wielką trwogą spoglądały na scenę. 

Po przedstawieniu jasełkowym sceną 
zawładnęli soliści z zespołu Mali Rogowi-
ce, którzy zaśpiewali kilka kolęd. Wśród 
śpiewających prym wiódł ksiądz Mirosław 
Mateja, który znany jest z zamiłowania do 
śpiewu (nie tylko kolęd). Dzielnie wtórowali 
mu pozostali goście. Do śpiewu przygrywał 
na akordeonie Emil Bykowski.

Organizowany co roku opłatek jest wspa-
niałą okazją do spotkania się i wspólnego 
kolędowania, a naszym szkolnym artystom 
daje  możliwość sprawdzenia się przed szer-
szą publicznością. Cieszymy się, że nasze 
dzieci tak chętnie biorą udział w tego typu 
uroczystościach. 

Agnieszka Knap
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– Niesiesz trumnę kolegi, który miał 18 
lat, widzisz rodzinę, opuszczasz wzrok, 
bo boisz się im spojrzeć w oczy i chcesz 
tylko jednego – zatrzymać, chociaż je-
den, taki scenariusz –  tłumaczy na 
portalu www.motormania.com.pl Ma-
ciej Mussur z Podkarpackiego Forum 
Motocyklistów, dlaczego stworzyli 
dwa wywiady z motocyklistami, któ-
rzy zginęli w wypadkach drogowych. 
Jeden z nich był mieszkańcem naszej 
gminy.

Administratorzy Podkarpackiego Fo-
rum Motocyklistów po tragicznej śmier-
ci jednego z członków Forum, postano-
wili w jakiś sposób zareagować na coraz 
częstsze wypadki drogowe z udziałem 
motocyklistów. Z wypowiedzi użytkowni-
ków Forum, którzy zginęli w wypadkach, 
stworzyli wywiady, od siebie dodając pyta-
nia. Rozmowy te opublikowali pod nazwą 
„Wywiad z trupem”. – Zdajemy sobie spra-
wę, że tytuł i cały pomysł szokuje, ale choćby 
tylko jeden człowiek się zastanowił i przeżył 
– efekt będzie osiągnięty – tłumaczy cyto-
wany już wcześniej Maciej Mussur. 

Jeden z tych wywiadów to wywiad 
z Rafałem z Widacza (Gemma222, zare-
jestrowanym na Forum 11.04.2011 r.), 
który publikujemy pod zmienionym 
tytułem. Niech będzie on przestrogą 
dla innych. – Motocykliści, uważajcie 
na siebie, a zwłaszcza na kierowców sa-
mochodów, którzy podejmując niekiedy 
pochopnie manewr wyprzedzania, mogą 

Ku przestrodze 
Trudne wywiady z motocyklistami 

pozbawić was życia. A kierujący samocho-
dami sprawdzajcie w lusterku dwa razy, 
czy już ktoś was nie wyprzedza, gdyż mo-
tocyklista w kontakcie z waszym samocho-
dem jest bezbronny – apeluje do rozwagi 
wszystkich użytkowników dróg Danuta 
Giemza, mama zmarłych w wypadku 
dwojga swoich dzieci. – Do tej pory wal-
czę o prawdę i czekam na sprawiedliwość, 
pomimo że w tego typu sprawach (gdy ofia-
ra już nic nie powie) dąży się do zamknięcia 
postępowania – dodaje, odnosząc się do 
wypadku, którego okoliczności do dzi-
siaj nie zostały przez sąd wyjaśnione. 

Wystarczy 
mrugnięcie 
oka w złym 
momencie 
Gemma222 napisał: Cześć, jestem 
Gema (Rafał) Miejsce Piastowe. Niedaw-
no nabyłem GSX-R 1000 K8 i zaczynam 
się powoli bujać. Wiem, że mnie za to 
skarcicie, ale jest to mój pierwszy poważ-
ny motocykl... Ale powiem wam, że już 
mam 1500 km za sobą i jest super. Ogar-
nąłem tę moc bez problemu:). Poszukuję 
informacji o fajnych trasach w naszych 
okolicach, gdzie można rozwinąć skrzy-
dła. Lubię też mieć kogoś na tylnej kana-
pie, która przeważnie jest wolna.

Nie za mocny taki motocykl na po-
czątek?
– W pełni cię rozumiem i napiszę może 
inaczej, żebyś i ty mnie zrozumiał. Może 
faktycznie źle to napisałem, a wy źle 
odebraliście, ale pisząc, że „ogarnąłem 
tę moc” nie miałem na myśli tego, że 
jestem już super doświadczony i umiem 
wszystko. Chodziło mi raczej o to, że 
umiem panować nad furą, wiem, mniej 

więcej, na co mogę sobie pozwolić, jeżdżę 
gładko, bezpiecznie i czerpię z tego zaje-
bistą przyjemność. I o to chyba chodzi? 
Nie zgrywam kozaka. Wiem, że z tym 
nie ma żartów i mrugnięcie oka w złym 
momencie i cię nie ma... Dzięki za troskę. 
Podobno naprawdę dobrze mi idzie we-
dług dużo lepszych ode mnie, z którymi 
się bujam; bo wiadomo „postępy robi się 
tylko z lepszym przeciwnikiem”.

Litrowy, ponad 160-konny motocykl 
i panowanie nad mocą po miesiącu – 
naprawdę musisz mieć talent i pew-
ność siebie…
– Naprawdę czuję się wytknięty, ale nie 
będę się już tłumaczył, ponieważ po 
pierwsze – tłumaczą się winni, a po dru-
gie – myślę, że faktycznie działacie w do-
brej wierze i chwała wam za to.

A pewnym siebie jestem od urodzenia 
i wy tego nie zmienicie na pewno. Pew-
ność siebie to podstawa moim zdaniem; 
ps. nie mylić z głupotą.

Jakieś triki na moto?
– Wheelie jak najbardziej, ale na razie bez 
szału, tak spokojnie. Stoppie jeszcze się 
nie podejmuję, ale już niedługo, a tak, po 
za tym, to ten moto się super prowadzi, 
a bardzo łatwo jest go opanować. Poza 
tym mam już 3 dychy na karku i od 14 lat 
obcuję z ogólnie pojętą motoryzacją, więc 
nie jestem takim totalnym nowicjuszem. 
Ale fakt, jeśli chodzi o 200 to moja pierw-
sza maszyna z najwyższej półki, aczkol-
wiek kiedyś dawno temu jeździłem już 
jednośladami...

Ten litr gsxr k8 na pierwsze moto ko-
jarzy mi się z Rafałem z Miejsca Pia-
stowego, który śmiga na jedną nerkę. 
Znasz?
– Znam, znam. To ten sam, tylko właści-
ciel się zmienił, Rafał na razie odpoczywa 
od 200. Też mam nadzieję, że ten gixor 
już więcej ludzi nie poszkoduje.
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Żegnaj, Staszku!
Z szeroko rozumianym upowszechnia-
niem kultury związany był od roku 1973, 
kiedy to podjął współpracę z pierwszą 
swoją kapelą ludową Swaty. W 1976 
roku został zatrudniony w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Krośnie na etacie in-
struktora, gdzie pracował do 2013 roku. 
Wszystkim nam będzie jednak zawsze 
kojarzył się z zespołem tańca ludowego 
Pogórzanie, którego członkiem był od 
chwili jego założenia, tj. od roku 1973. 
Z grupą tą związany był aż do końca. 
Przez wszystkie lata swojej aktywności 
twórczej grał na cymbałach i akordeonie 
w kapelach: Swaty, Stachy, Piasty, by za-
kończyć swoje ziemskie muzykowanie 
w kapeli Pogórzanie. Jego dorobek arty-
styczny stanowią trzy kasety oraz cztery 
płyty CD nagrane z zespołami Swaty, 
Piasty, Pogórzanie oraz zespołem śpiewa-
czym Rogowice. W 2014 roku za zasługi 
położone na niwie kultury odznaczony 
został przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznaką Zasłużony dla 
Kultury Polskiej.

Zawsze uśmiechnięty i pogodny, 
nawet w trakcie nierównej walki z cho-
robą, która ostatecznie nam go zabrała 
– zbyt szybko. Często, a ostatni raz jesz-
cze w grudniu, pytałem: – Stanisław, jak 
tam? Jak zawsze odpowiadał: – A jak ma 
być? Dobrze. I taki właśnie był nasz Sta-
sio. W kazaniu podczas mszy pogrzebo-
wej proboszcz o. Jarosław Karaś mówił 
o tym, że chrześcijanie nie powinni się 
smucić, gdyż śmierć nie jest końcem, 
a dopiero początkiem nowej drogi, no-
wego lepszego życia w domu Ojca. My 
oczywiście wiemy o tym, mocno w to 
wierzymy, ale cóż to za pociecha, skoro 
nam Stanisław nigdy już nie zagra na 
harmonii, nie opowie jednego ze swoich 
soczystych dowcipów. Będzie brakować 
wszystkim jego serdecznego śmiechu, 

talentu muzycznego. Pogórzanie stracili 
oddanego, zawsze gotowego służyć im 
swoją muzyką i dobrą radą, instrumen-
talistę. Pożegnali Stanisława najlepiej, jak 
mogli, najlepiej, jak potrafili, idąc w kon-
dukcie żałobnym w strojach ludowych, 
przed swoim akompaniatorem. Było tak 
jakoś inaczej niż do tej pory, bo przecież 
przez ostatnie czterdzieści lat Pogórzanie 
zawsze szli za Stanisławem, to on z kape-
lą prowadził ich w trakcie licznych koro-
wodów festiwalowych. Ten korowód był 
jednak inny niż wszystkie dotychczaso-
we. Zapewne kiedyś znów się zobaczymy. 
Tymczasem w zaświatach rób dalej to, co 
potrafiłeś najlepiej – graj skoczne oberki 
i dostojne polonezy i niech tam wszyscy 
podrygują do twojej muzyki. Skocznie 
i żwawo, tak jak te płatki śniegu, które 
żywo pląsały, smagane zimowym wia-
trem, że zdawać się mogło, iż obtańco-
wywały Twój ostatni korowód. 

Janusz Węgrzyn

4 lutego pożegnaliśmy, odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku 
naszego kolegę i przyjaciela, wielce zasłużonego dla kultury akordeonistę 
i cymbalistę kapeli Pogórzanie – Stanisława Zajdla. 

Moc mocą, ale jak wychodzi ci hamo-
wanie przy ostrym odkręcaniu – GSX-
-Ry słyną z potężnych hamulców…
– Odkręcam tylko wtedy, gdy jest 99% 
pewności, że nie będę musiał awaryjnie 
heblować…A gixior ma takie heble, że to 
się w głowie nie mieści. Myślałem, że to 
moc jest kosmiczna, ale heble mnie bar-
dziej zaszokowały niż moc!! Też miałem 
już awaryjne hamowanko i wiem, co to 
znaczy.

A na koniec – jakieś dłuższe trasy zro-
biłeś już na suzuki?
– Byłem na Jasnej Górze, na otwarciu. 
Ponad 700 km to mój pierwszy taki 
przebieg. Wyjazd wczoraj po południu, 
powrót dzisiaj wieczorem. Jechało się 
świetnie i bezproblemowo. Tłok faktycz-
nie niesamowity tam był, no, ale to było 
jasne, że tak będzie. Ja tam absolutnie 
żadnej dziczy nie zauważyłem na drodze? 
Może tak trafiłem po prostu. Impreza 
bardzo udana.

W takim razie życzę bezpiecznej jazdy 
i przyczepnego asfaltu.
– Dzięki za troskę nie pozostaje mi nic, 
jak was nie zawieść i się nie wyłożyć.

3 miesiące później – 
16.07.2011 r.
Około godz. 20:00 na krajowej „dzie-
wiątce” w Łężanach (pow. krośnieński) 
motocykl zderzył się z osobowym vol-
kswagenem. 

Jak poinformował serwis KWP w Rze-
szowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 
motocyklista wyprzedzał lewym pasem 
inne samochody, kiedy manewr wyprze-
dzania rozpoczął osobowy volkswagen. 
Doszło do zderzenia pojazdów. Motocykl 
uderzył jeszcze w barierę ochronną. Na 
miejscu zginęli 29-letni mężczyzna kie-
rujący motocyklem i jadąca z nim jego 
21-letnia siostra. Rodzeństwo miesz-
kało w powiecie krośnieńskim.
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Jezuita o. Jakub 
Kołacz z Wrocanki 
został nowym 
Prowincjałem 
Towarzystwa 
Jezusowego na 
Polskę Południową 
O. Jakub Kołacz SJ (ur. 2 kwietnia 
1970) do zakonu wstąpił w sierpniu 
1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 
w czerwcu 1999 r. Absolwent polonisty-
ki na UJ w Krakowie. Przez ostatnie lata 
pełnił funkcję Socjusza Prowincji Polski 
Południowej. Przez 4 lata był redaktorem 
naczelnym jezuickiego  Wydawnictwa 
WAM w Krakowie. Urząd prowincjała 
polskich jezuitów, na najbliższe 6 lat,  
objął 8 września 2014 r. 

Jakub Kołacz SJ o tym, dlaczego został 
jezuitą: – Po bez mała siedemnastu latach 
życia w Towarzystwie Jezusowym muszę 
przyznać, że przestałem się zastanawiać, 
dlaczego tu przyszedłem. Tym bardziej, że 
nie do końca potrafię wskazać konkretne 
przyczyny tej decyzji. Z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć jedynie, iż mocno wierzę, 
że sam pomysł zrobienia ze mnie jezuity 
był pomysłem Bożym, choć Bóg posłużył się 
także ludźmi. W pewnym momencie życia 
spotkałem dwóch jezuitów. Spotkanie było 
zbyt krótkie i za mało intensywne, aby po-
wiedzieć, że byli oni „lepsi” od innych du-
chownych, ale na pewno byli „inni” i sam 
ten przykład obudził we mnie pragnienie, 
aby być zakonnikiem.

Na podstawie www.jezuici.pl

Ks. Ireneusz Folcik – duma Rzeszowa

Pochodzący z Miejsca Piastowego, a prawie przez 40 lat związany z Rze-
szowem, ksiądz prałat dr Ireneusz Folcik (72 lata) otrzymał tytuł „Zasłu-
żony dla Miasta Rzeszowa”. Zdradza, że jego powołanie do kapłaństwa 
zrodziło się w kościele w Miejscu Piastowym. 

„Intelektualista, niestrudzony zwolen-
nik dialogu, którego osobowość, szczere 
zaangażowanie oraz oddanie kapłań-
skiej misji sprawiło, że stał się niekwe-
stowanym przywódcą duchowym kilku 
pokoleń rzeszowian”. Tak Rada Miasta 
Rzeszowa uzasadnia swoją uchwałę (nr 
LXXXII/1513/2014 z dnia 18 listopada 
2014 roku) w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Rzeszowa” księ-
dzu prałatowi. 

Ks. Ireneusz Folcik urodził się 27 lip-
ca 1943 roku w Łężanach, a dzieciństwo 
i młodość spędził w Miejscu Piastowym, 
gdzie znajduje się jego dom rodzinny. 
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerw-
ca 1968 roku. W rozmowie z Agatą Ślu-
sarczyk (opublikowanej w tygodniku 
katolickim „Niedziela”) zdradza, że jego 
powołanie do kapłaństwa zrodziło się 
podczas uczestnictwa w nabożeństwach 
parafialnych w kościele w Miejscu Pia-
stowym, w którym pracują księża mi-
chalici (od dzieciństwa był ministran-
tem). Przyznał także, że późniejszym 
wzorcem w wychowywaniu młodzieży 
byli dla niego bł. ks. Bronisław Markie-
wicz i św. Jan Bosko. 

Po ukończeniu studiów na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim ks. Ire-
neusz Folcik podjął pracę duszpasterską 
w Rzeszowie. W latach 1975 – 1995 był 
diecezjalnym duszpasterzem akademic-
kim. Jako pierwszy zorganizował na 
wyższych uczelniach wykłady z etyki. 
Od 1995 roku objął probostwo w parafii 
św. Józefa w Rzeszowie na Staromie-
ściu, sprawował je do 2014 roku, kiedy 
to odszedł na emeryturę. Przez długi 
czas pełnił także funkcję dziekana De-
kanatu Północ-Południe. Był doktorem 
teologii, wykładowcą etyki w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Rzeszowie, 
twórcą Duszpasterstwa Akademickiego 

„Wieczernik” przy parafii Chrystusa Kró-
la w Rzeszowie. 

Jest autorem publikacji, m.in. zbioru 
refleksji „Nie samym chlebem…”, kazań 
„Krzepić się słowem” czy ostatnio wy-
danych kazań okolicznościowych z lat 
1981–2014 „Kościół na drogach czło-
wieka”. Jako współpracownik Polskiego 
Radia Rzeszów i katolickiego radia VIA 
w każdą sobotę o godz. 9.45 prowadzi 
rozważania (powtarzane w niedzielę, 
o godz. 8.40). W swojej parafii, obejmu-
jącej Staromieście, odbudowywał histo-
ryczne kapliczki, przeprowadzał prace 
konserwatorskie kościoła, zmoderni-
zował dom katechetyczny i parafialny. 
Z jego inicjatywy wybudowane zostały 
także „Dróżki św. Józefa”. Od wielu lat 
jest kibicem i kapelanem rzeszowskiego 
klubu sportowego „Resovia”.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Rzeszo-
wa” otrzymują osoby o uznanym auto-
rytecie moralnym, których osiągnięcia 
lub długoletnia działalność wpisuje się 
w historię miasta, przynosząc zaszczyt 
miastu, a jego mieszkańcom powód do 
uzasadnionej dumy. Ks. prałat Folcik 
tytuł „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa” 
otrzymał w 661 rocznicę nadania miastu 
praw miejskich. 

IP 
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Na krośnieńskiej wystawie (wernisaż od-
był się 14 stycznia br. ) zgromadzono 50 
rzeźb, wśród nich znalazły się: świątki, ka-
pliczki, wojowie, przedstawiciele dawno za-
pomnianych zawodów. Rzeźby Marka Wię-
cha nawiązują do typowej tradycji ludowej. 
– Są to jednak świątki według własnego pomy-
słu. Nie odwzorowuje pan twórczości innych 
ludzi – zwróciła uwagę podczas otwarcia 
wystawy Teresa Leśniak, dyrektorka KBP. 
– Jak patrzę na te prace, myślę sobie, że jest 
pan szczęśliwym człowiekiem, który realizuje 
swoje pasje – dodała. 

– Tak, staram się nie naśladować innych – 
oświadczył autor prac. A na uwagę, która 
wcale nie była zarzutem, że jego rzeźby 
są bardzo kolorowe, przyznał się, że ma 
lekki daltonizm i dlatego kolory mogą być 
za bardzo wyraziste. Na wystawie znala-
zły się także dwa obrazy  olejne, powstałe 
w latach 80.  

W wernisażu uczestniczyli m.in.: 
krośnieńscy radni Anna Dubiel i Piotr 
Grudysz, dyrektor Liceum Plastycznego 

Świątki według 
Marka Więcha
W saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
wystawa rzeźby Marka Więcha z Miejsca Piastowego. Obecnie rzeźby 
można zobaczyć w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym. 

w Krośnie Zbigniew Gleń, a także artyści 
i miłośnicy sztuki: Anna Bazan, Urszula 
Janowska, Jan Belcik, Jan Stachyrak, Zbi-
gniew Więcek. Obecna była również mło-
dzież z krośnieńskiego Gimnazjum nr 4 
oraz rodzina pana Marka: żona Krystyna 
i brat Walerian.

Marek Więch urodził się w 1957 r. 
w Domaradzu, mieszka w Miejscu Pia-
stowym. Jest absolwentem Szkoły Cho-
rążych Pożarnictwa w Poznaniu. Rzeźbą 
zajmuje się od 1980 r. Do tej pory wykonał 
ponad 200 prac. Swoją pasję odziedziczył 
po dziadku Mikołaju, uczestniku wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r., i ojcu Sta-
nisławie, którego rzeźby znajdują się 
w kilkunastu muzeach w Polsce. – Rzeźby 
ojca są także w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie, Francji, Brazylii – wyliczał Walerian 
Więch. – Około 60 rzeźb ojciec przekazał 
do lokalnego muzeum w Domaradzu, które, 
niestety, spłonęło. Może warto by pomyśleć 
nad następną, wspólną wystawą rzeźb brata 

i ojca, bo po ojcu pozostało trochę rzeźb i szop-
ka – zaproponował brat artysty.  

Marek Więch rzeźbi w drewnie, m.in. 
lipowym, topolowym i brzozowym. W krę-
gu jego zainteresowań znajduje się kultura 
Małopolski, Podkarpacia i Łemków. Jego 
prace nawiązują do historii, tradycji reli-
gijnej i obrzędowej południowej Polski, 
jak również do motywów współczesnych. 

„Różnorodność tematyki prac Marka 
Więcha (…) świadczy o intensywności 
poszukiwań twórczych. W przedstawio-
nych postaciach odnajdujemy cechy tra-
dycyjnej rzeźby ludowej: zwartość, sta-
tyczność, nienaturalistyczne proporcje, 
słabe rozczłonkowanie bryły i reduko-
wanie szczegółów. Tradycyjne jest także 
frontalne ujęcie figur, które umieszczone 
w kapliczkach – mogły być oglądane tylko 
z jednej strony. Typowa dla rzeźby ludowej 
jest również polichromia utrzymana w wą-
skiej gamie kolorów” – napisał Stanisław 
Wójtowicz w okolicznościowym tekście 
pt. „Świątki według własnego pomysłu. 
Rzeźby Marka Więcha”.

Rzeźby artysty znajdują się w Muzeum 
Regionalnym w Jaśle oraz w Muzeum 
im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Po-
nad 20 prac przekazał nieodpłatnie do 
Zagrody Etnograficznej w Rogach. Jest 
zdobywcą kilku wyróżnień w konkursach 
amatorskich twórców ludowych, m.in. 
w Przeglądzie Artystów Ludowych Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w Krośnie. 
Jest także honorowym dawcą krwi. Od-
dał ponad 50 litrów krwi, należy do Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy Rafinerii 
Nafty w Jedliczu. O Marku Więchu pisali-
śmy już dwukrotnie („Piastun” nr 5/2011 
i nr 4/2012). 

Tekst i fot. IPWystawa z krośnieńskiej biblioteki została przeniesiona do Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym
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Koncert kolęd i pastorałek
W niedzielę (21 grudnia) w Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym można było 
posłuchać wyjątkowego koncertu w wykonaniu laureatów XVI Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Tym razem organizatorzy zaskoczyli 
publiczność. – Chcieliśmy stworzyć coś 
w rodzaju widowiska teatralnego i chyba się 
nam udało – powiedział Wojciech Kręża-
łek, odpowiedzialny za dźwięk i światła, 
dodając, że po koncercie podeszła do 
niego jedna z siedzących na widowni 
pań i powiedziała, że gdyby wiedziała, 
że będzie taki ładny koncert, zabrałaby 
całą rodzinę.

Uroczysty nastrój panował w pierw-
szej części, kiedy ze sceny rozbrzmiewały 
kolędy i pastorałki. Bardziej swobodnie 
i z humorem było już podczas ogłoszenia 
wyników, kiedy to przebrany za świętego 
Mikołaja dyrektor GOK Janusz Węgrzyn, 
wraz ze śnieżynką Izabelą Drobek, wrę-
czał solistom nagrody. Niektórych prze-
pytywał jeszcze z przykazań, a kiedy 

dojrzał siedzącego wśród publiczności ks. 
Piotra Bieńka, wołał do niego: – Dobrze, 
księże proboszczu? – Dobrze, dobrze – ku 
uldze przepytywanych rozlegał się głos 
z sali. 

Święty Mikołaj niektórych poprosił 
także o zaśpiewanie fragmentu piosen-
ki. Adrian Frydrych, śpiewając a capella, 
ponownie dowiódł, że zasłużenie dostał 
się do grona laureatów. 

O przyznawaniu nagród i wyróżnień 
decydowało jury podczas przesłuchań eli-
minacyjnych, które odbyły się 10 grudnia 
w GOK w Miejscu Piastowym. Obrado-
wało w składzie: przewodnicząca Moni-
ka Twarduś – dyrygent chóru Soli Deo 
z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, 
wykładowca w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Jaśle, Łukasz Podkul 
– wokalista i gitarzysta w zespole Drams 
oraz Andrzej Trusz – kierownik muzycz-
ny ludowych zespołów śpiewaczych. 

W eliminacjach XVI Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek startowało 63 osoby. 
W koncercie finałowym wystąpiło 21 
solistów. Wśród nich znalazły się także 
osoby z gminy Miejsce Piastowe: Barbara 
Bużek, Zuzanna Stec i Katarzyna Such 
(ze studia „Gama” z GOK w Miejscu 

Uczestnicy koncertu wraz z organizatorami

Piastowym), Maria Ginalska (ze Szkoły 
Podstawowej w Głowience) i Marlena Ry-
giel z Rogów (reprezentująca Społeczną 
Szkołę Muzyczną w Krośnie).  

Koncert zorganizował i nagrody dla 
laureatów (tablety, cyfrowe odtwarza-
cze MP4 i słuchawki) ufundował GOK 
w Miejscu Piastowym. Na stronie organi-
zatora www.gokmp.net można posłuchać 
wykonawców koncertu. 

Laureaci XVI Konkursu Kolęd i Pa-
storałek

KAT. SZKOŁA PODSTAWOWA, kl. I – 
III, nagroda główna: Aleksandra Kędra 
(Zespół Szkół nr 1 w Humniskach); wy-
różnienia: Maja Stadler (RCKP w Kro-
śnie – studio piosenki „Swing”, Barbara 
Bużek (GOK w Miejscu Piastowym – stu-
dio piosenki „Gama”), Oliwia Fiołek (SP 
nr 1 w Brzozowie)

KAT. SZKOŁA PODSTAWOWA, kl. IV 
– VI, nagroda główna: Roksana Węgiel 
(Jasielski Dom Kultury); wyróżnienia: 
Katarzyna Such (GOK w Miejscu Pia-
stowym – studio piosenki „Gama”), duet 
Oskar Reczek i Maciej Marciniec (Jasiel-
ski Dom Kultury), Julia Kałamucka (SP 
nr w Brzozowie), Maria Ginalska (SP 
w Głowience)

KAT. GIMNAZJUM, nagroda główna: 
Weronika Lechowicz (Społeczna Szkoła 

Grand Prix - Julia Błaszczyk (RCKP w Krośnie 
– studio piosenki „Swing”)

Zuzana Stec (studio piosenki „Gama” – GOK 
w Miejscu Piastowym), nagroda dyrektora GOK 
w Miejscu Piastowym
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Laureaci konkursu w RCKP

Koncert kolęd i pastorałek

Emilia Pietruszka, Jakub Kucharski 
oraz Katrzyna Such, uczestnicy studia 
wokalnego „Gama”, działającego przy 
GOK w Miejscu Piastowym, znaleźli się 
wśród laureatów XXIV Konkursu Kolęd 
i Pastorałek Pogranicza, który odbył się 
24 stycznia 2015 roku w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

Emila Pietruszka zdobyła drugie miej-
sce w kategorii szkoła podstawowa, klasy 
1 – 3, a Jakub Kucharski w tej samej kate-
gorii – wyróżnienie. Wyróżnienie otrzy-
mała także Katarzyna Such, w kategorii 
szkoła podstawowa, klasy 4 – 6. 

W konkursie kolęd i pastorałek wzięło 
udział 60 wykonawców, których oceniała 
komisja w składzie: Tadeusz Łopatkiewicz, 
Dorota Münzberger-Gąbka i Iwona Pelczar. 

IP

Muzyczna w Krośnie); wyróżnienia: 
Aleksandra Rygiel (RCKP w Krośnie – 
studio piosenki „Swing”), duet Milena 
Krowicka i Kamila Knap (Zespół Szkół 
w Lubatówce), Kacper Malinowski (Gim-
nazjum nr 1 w Brzozowie)

KAT. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, 
nagroda główna: Gabriela Lipka (LO 
w Jedliczu); wyróżnienia: Aleksandra 
Mielcarek (RCKP w Krośnie – studio 
piosenki „Swing”), duet Marlena Ry-
giel i Monika Glazar (Społeczna Szkoła 
Muzyczna w Krośnie), Adrian Frydrych 
(Społeczna Szkoła Muzyczna w Krośnie)
Nagroda Dyrektora GOK: Zuzanna Stec 
(GOK w Miejscu Piastowym – studio pio-
senki „Gama”)
Grand Prix: Julia Błaszczyk (RCKP 
w Krośnie – studio piosenki „Swing”)

IP

Fot. Grzegorz Hec 

Maria Ginalska (Szkoła Podstawowa 
w Głowience), wyróżnienie 

Barbara Bużek (studio piosenki „Gama” – GOK 
w Miejscu Piastowym), wyróżnienie 

Marlena Rygiel z Rogów, uczennica 
Krzysztofa Zajdla w Społecznej Szkole 
Muzycznej II stopnia w Krośnie, piosen-
ką „Przetańczyć całą noc” zdobyła wyróż-

Marlena Rygiel zdobyła 
wyróżnienie w Rzeszowie

nienie w kategorii wiekowej 16 – 18 lat 
w V edycji festiwalu „Piosenka w melo-
niku”, organizowanym przez Rzeszowski 
Dom Kultury. Przesłuchania konkursowe 
odbyły się 12 lutego br. na scenie wydzia-
łu muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Wzięło w nich udział ponad 100 woka-
listów z pięciu województw z południa 
Polski: podkarpackiego, lubelskiego, ma-
łopolskiego, świętokrzyskiego i śląskie-
go. Przesłuchania konkursowe oceniało 
jury w składzie: Robert Janowski, Olga 
Bończyk, Dariusz Kordek i Magdalena 
Skubisz.

Gratulujemy Marlenie wyróżnienia, 
zwłaszcza że rzeszowski oddział „Gaze-
ty Wyborczej” na swoich stronach inter-
netowych, publikując relację z festiwalu 
pt. „Prawie jak na castingu do musicalu 
Broadwayu”, opublikował zdjęcie naszej 
rogowianki. 

IP

Katarzyna Such (studio piosenki „Gama” – 
GOK w Miejscu Piastowym) podczas koncertu 
w Miejscu Piastowym

Marlena Rygiel (Społeczna Szkoła Muzyczna 
w Krośnie) podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek 
w Miejscu Piastowym
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Koncert orkiestry dętej
Orkiestra dęta z gminy Miejsce Piasto-
we, pod batutą Marcina Seredy, wystąpiła 
w niedzielę (25 stycznia) w przepełnionej 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miej-
scu Piastowym. Był to koncert karnawa-
łowy. Podczas prawie dwugodzinnego 
występu na scenie pojawiło się około 80 
artystów.

Koncerty karnawałowe orkiestry 
w GOK odbywają się już od pięciu lat. 
W tym roku gościnnie z orkiestrą wystą-
pili: zespół Mali Rogowice i soliści studia 
wokalnego Gama, działającego przy GOK 
w Miejscu Piastowym.

Na rozpoczęcie wieczoru orkiestra za-
grała wciąż popularny, choć z 1941 roku, 
utwór Irvinga Berlina „White Christmas”. 

Następnie Mali Rogowice, z towarzysze-
niem orkiestry, wykonali kolędy i pasto-
rałki. Zaprezentowali się również soliści 
studia wokalnego Gama: Barbara Bużek, 
Jakub Kucharski, Katarzyna Such, Zu-
zanna Stec oraz Oliwia Szybka. 

W dalszej części koncertu orkiestra 
zagrała standardy muzyki rozrywko-
wej. W finale wszyscy artyści wykonali 
kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
zachęcając publiczność do wspólnego 
śpiewania. Na zakończenie wieczoru Ja-
nusz Węgrzyn, dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym, wręczył wykonawcom drob-
ne upominki.

IP, fot. Janusz Węgrzyn

Red. Fot. IP

W kościele 
 we Wrocance

Orkiestra w święto Trzech Króli 
(6 stycznia) koncertowała także w ko-
ściele parafialnym we Wrocance. Zagra-
ła kolędy, pastorałki i utwory rozrywko-
we. Kościół wypełniony był po brzegi. 

– W kościele tańczyć nie można, ale 
można słuchać muzyki. Koncerty orkiestry 
z okazji Trzech Króli to pomysł młody, bo 
zaledwie o dwuletniej tradycji w historii 
naszej działalności. Mam jednak nadzieję, 
że podoba się mieszkańcom – powiedział 
Janusz Węgrzyn, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. 

Muzycy po godzinnym koncercie 
dostali owacje na stojąco.

W ubiegłym roku orkiestra, działają-
ca przy GOK, koncertowała w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gło-
wience. 
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Biesiady Rogowskie od 15 lat organizują 
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi 
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym. Spotkania te cieszą się nie-
ustannym powodzeniem, o czym najle-
piej świadczy komplet uczestników każ-
dego roku. Panuje tutaj swoisty klimat, 
luźna atmosfera, a występy artystyczne 
przeplatają się z biesiadnym śpiewem. 
Tak też było i w tym roku.  

W tegorocznej biesiadzie wzięło udział 
ponad 250 osób. Uczestnicy spotkania 
wiedzą, że „Biesiada Rogowska to wspól-
ne śpiewanie, a kto nie chce śpiewać, 
niech w chałupie zostanie”, dlatego też 
mało kto pozostawał obojętny na pro-
ponowane przez Tadeusza Majchrowi-
cza piosenki. Śpiewających wspomagali: 
grający na gitarze Andrzej Trusz, a na 
akordeonie – Tadeusz Habrat.

17 stycznia br. licznie zgromadzeni biesiadnicy w Domu Ludowym w Ro-
gach, pod przewodnictwem wodzireja i prowadzącego imprezę Tadeusza 
Majchrowicza, do późnych godzin nocnych śpiewali piosenki biesiadne. 

Biesiada Rogowska 
po raz piętnasty 

Podczas spotkania wystąpili: Mali Ro-
gowice, Rogowice, Pogórzanie, Piotrek 
Zakrzewski i kabaret Łorczyk z Rogów 
(Stanisław Muszyński i Emil Bykowski), 
który zaprezentował nowy skecz w po-
większonym składzie – z debiutującym 
Stanisławem Gołąbkiem. Gośćmi spe-
cjalnymi biesiady byli: Krzysztof Zajdel, 
nauczyciel śpiewu w Społecznej Szkole 
Muzycznej w Krośnie, i Arsen Shkurhan, 
wykładowca Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. W duecie wykonali recital pieśni 
łemkowskich. Gościnnie zagrała kapela 
Białobrzeżanie. 

Jak co roku szwedzki stół zapewnił 
Paweł Krajmas z zakładów mięsnych 
„Jasiołka” z Dukli. 

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn

Koncert chórów 
w Głowience
W niedzielę (11 stycznia) w kościele pw. 

Maksymiliana Marii Kolbego w Głowien-

ce odbył się koncert chórów „Hej, kolęda, 

kolęda”. 
Podczas godzinnego koncertu można 

było usłyszeć kapelę 50 PLUS, działającą 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chor-

kówce, chór ECHO z Krosna, słowacki 

chór KARMEL ze Stropkova oraz chór 

LAUDIS z Lubatówki. Koncert zorgani-

zowali: Sołectwo Głowienka i Starostwo 

Powiatowe w Krośnie. 

IP, Fot. Bartłomiej Bieszczad

Goście soptkania Krzysztof Zajdel (z lewej) 
i Arsen Shkurhan

Chór Echo

Kultura 21

Pi
as

tu
n 

nr
 1

/6
2



Zalaski

Mali Rogowice 

Rogowice 

Koncertowali 
w Łękach 
Dukielskich 

Już po raz VI do kościoła 
parafialnego pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Łękach Dukielskich zje-
chało 21 zespołów folklo-
rystycznych z powiatu kro-
śnieńskiego. 

Do Łęk Dukielskich udały się również 

i nasze zespoły: Rogowice, Zalaski, 

Wrocanianki i Mali Rogowice. Starosta 

krośnieński Jan Juszczak, po wręcze-

niu zespołom pamiątkowych dyplomów 

i upominków, powiedział:  – Nie ma 

dzisiaj miejsca w powiecie, a nawet w wo-

jewództwie, gdzie tyle piękna i dobra może 

realizować się poprzez śpiew najpiękniej-

szych pieśni, jakimi są polskie kolędy. Wy-

raził swoje wielkie uznanie dla zespołów 

za obecność i poziom wykonania kolęd. 

Uznanie publiczności, za radość 

i nieudawaną spontaniczność podczas 

wykonywania kolęd, zdobyli nasi Mali 

Rogowice, którzy mocą 26 głosów wystą-

pili tego dnia w Łękach. Starosta wyraził 

wręcz zdziwienie, jak my to robimy, że aż 

tylu bardzo młodych ludzi chce śpiewać 

w zespole ludowym. 

Po zakończeniu przeglądu było jeszcze 

wspólne kolędowanie i ciepły poczęstu-

nek przygotowany przez organizatorów 

w sali domu ludowego. Za rok ponownie 

pojedziemy do zawsze uśmiechniętego 

Henryka Kyca, „głównego napędowego” 

tego wydarzenia kulturalnego.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn
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W gminie Miejsce Piastowe w 2014 roku 
urodziło się 118 dzieci (55 dziewczynek 
i 63 chłopców). To o 14 dzieci mniej niż 
w ubiegłym roku, przy czym siedmioro 
dzieci w 2014, tak samo jak w 2013 roku, 
urodziło się poza granicami kraju (m.in. 
Londyn, Bradford, Cambridge). Dla po-
równania: w 2005 roku takich dzieci uro-
dziło się troje, a w 1995 r. tylko jedno.  

W 2014 roku najpopularniejszymi 
imionami wybieranymi przez rodziców 
dla nowo narodzonych dziewczynek były 
Lena i Zofia. Tuż za nimi znalazły się Julia, 
Aleksandra i Maja. Zaskoczeniem może 
być to, że popularne w 2013 roku imię 
Zuzanna, w roku 2014 nie pojawiło się 
wcale. Zniknęło także imię Nikola, Maria 
utrzymała się na trzeciej pozycji, a Natalia 
– z dotychczasowego drugiego miejsca – 
dołączyła do równie często nadawanych 
imion, jak Antonina, Anna, Jagoda, Mar-
celina, Maria czy Sara. Z imion rzadko 
spotykanych pojawiała się Zara i Pola. 

Wśród chłopców w 2014 r., w rankingu 
najpopularniejszych imion, na pierwszym 
miejscu znalazł się Filip i Jakub, na dru-
gim Jan, a na trzecim Aleksander, Mak-
symilian i Kacper, który spadł z drugiego 
miejsca. Dość popularne w 2013 roku imię 
Patryk w roku następnym rodzice dla swo-
jego dziecka wybierali już rzadziej, podob-
nie jak imiona: Adam, Franciszek, Gabriel, 
Nikodem, Stanisław czy Jake. 

Imiona Lena i Jakub, tak jak w gminie, 
w ubiegłym roku były także najczęściej 
nadawanymi imionami w Polsce. W kra-
jowej czołówce (od pierwszego do ósme-
go miejsca) znalazły się: Lena, Zuzanna, 
Julia, Maja i Zofia, Hanna, Aleksandra 
i Amelia oraz Jakub, Kacper, Antoni, Filip, 
Jan, Szymon, Franciszek i Michał. 

Na przestrzeni lat popularność imion 
się zmieniała, co jest oczywiste, choć po-
pularna w 1945 roku Zofia czy Maria po 
60 latach wróciła do łask, ale Stanisława 

Zofia dogoniła Lenę
Od trzech lat imię Lena jest najpopularniejszym imieniem żeńskim nadawanym dzieciom w gminie Miejsce 
Piastowe. W 2014 roku dołączyła do niej Zofia, która jeszcze w 2013 była dopiero na trzecim miejscu, razem 
z Julią, Marią i Nikolą. Wśród chłopców w 2014 roku królowali: Filip i Jakub. Jan z pierwszego miejsca spadł 
na drugie. 

– już nie. Przynajmniej na razie. Obecnie 
drugie imię jest częściej nadawane niż 50 
lat temu.

Imiona nadawane w gm. Miejsce 
Piastowe:

żeńskie, 2014 r.
1. Lena, Zofia – 7
2. Julia, Aleksandra, Maja – 3 
3. Antonina, Anna, Jagoda, Karolina, 
Marcelina, Maria, Natalia, Sara – 2    
4. Hanna, Joanna, Katarzyna, Kornelia, 
Laura, Łucja, Martyna, Milena, Olga, 
Oliwia, Pola, Róża, Weronika, Wiktoria, 
Wioletta i Zara – 1

żeńskie, 2013 r.
1. Lena – 8
2. Zuzanna, Natalia  – 4
3. Julia, Maria, Nikola, Zofia – 3 
4. Anastazja, Emilia, Maja, Martyna, Mi-
lena, Oliwia – 2
5. Agata, Aleksandra, Amelia, Anna, Anto-
nina, Ewelina, Gabriela, Helena, Jagoda, 
Joanna, Kaja, Karina, Karolina, Kinga, 
Kornelia, Laura, Magdalena, Malwina, 
Małgorzata, Marcelina, Melania, Nadia, 
Natasza, Paulina, Sara, Weronika, Wik-
toria – 1  

męskie, 2014 r.
1. Filip, Jakub – 5 
2. Jan – 4 
3. Aleksander, Kacper, Maksymilian – 3  
4. Antoni, Bartłomiej, Dawid, Igor, Mi-
chał, Oliwier, Rafał, Szymon, Tymon  – 2 
5. Adam, Alan, Bartosz, Damian, Fran-
ciszek, Gabriel, Grzegorz, Ignacy, Jake, 
Karol, Łukasz, Maciej, Marcel, Mateusz, 
Mirosław, Nikodem, Natan, Patryk, Ro-
bert, Stanisław, Wojciech – 1  

męskie, 2013 r.  
1. Jan – 6
2. Kacper i Patryk – 5  

3. Adrian, Antoni, Bartosz, Dominik, Fi-
lip, Franciszek, Szymon, Tymon – 3
4. Gabriel, Krzysztof, Maciej, Oliwier, 
Wiktor – 2 
5. Adam, Damian, Daniel, Dawid, Jakub, 
Julian, Karol, Ksawery, Leon, Maksymi-
lian, Marco, Mateusz, Michał, Mikołaj, 
Miłosz, Nikodem, Sebastian, Tymon, 
Wojciech – 1.

Najbardziej popularne 
imiona w gminie na 
przestrzeni lat
(spis nie zawiera osób, które zmarły): 

w 2005 r. – Aleksandra (7), Julia (7), Na-
talia (6), Gabriela (4), Patrycja (4), Amelia 
(3), Oliwia (3), Weronika (3), Jakub (8), 
Kacper (5), Mateusz (6), Maciej (5), Piotr 
(3), Wiktor (3); 
w 1995 r. – Aleksandra (8), Dominika (6), 
Katarzyna (6), Paulina (6), Magdalena (5), 
Karolina (5), Kamil (9), Łukasz (7), Dawid 
(5), Dominik (5), Jakub (5), Mateusz (5), 
Michał (5), Patryk (5); 
w 1985 r. – Katarzyna (13), Anna (9), Ju-
styna (7), Monika (6), Beata (5), Barbara 
(4), Ewelina (4), Joanna (4), Magdalena 
(4), Paulina (4), Krzysztof (10), Piotr (6), 
Łukasz (5), Maciej (5), Marcin (5), Mate-
usz (5), Michał (5), Paweł (5); 
w 1965 r. – Maria (7), Barbara (6), Bo-
żena (6), Jolanta (5), Renata (5), Marta 
(5), Małgorzata (4) i Lucyna (4), Piotr (6), 
Krzysztof (5), Adam (4), Andrzej (4), Jan 
(4), Kazimierz (4), Marek (4), Zbigniew, 
Józef (3), Wacław (3), Wojciech (3) i Zdzi-
sław (3); 
w 1945 r. – Maria (11), Zofia (11), Anna 
(5), Stanisława (3), Stanisław (6), Józef 
(7), Jan (6), Mieczysław (4), Adam (3). 

Izabela Półchłopek, 
współpraca Elżbieta Kołodziejczyk 
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Mieszkańcy Niżej Łąki o obrazie:
Bernarda Tkaczyk: – Na pewno nie jest 

to ta przepiękna Matka Boska, którą Bolek 
widział. Nawet któryś ksiądz myślał, że to 
święty Franciszek z monstrancją. Obrazem 
nie jestem zachwycona, ale monstrancję 
mamy piękną, nikt nie ma takiej w okolicy.

Irena Tkaczyk: – Nie wiadomo, jaką 
Bolek widział. A może Arleta nie umiała 
namalować?

Stanisława Szydło: – To raczej nie jest 
Matka Boska, bo bosa i w za krótkiej su-
kience…

Helena Tkaczyk: – A mnie się podoba. 
Nie wszędzie Matka Boska musi być jedna-
kowa. Nie zawsze była w sile wieku, prze-

cież też kiedyś była dziewczęciem. Widocznie 
taka mu się przyśniła. 

Ewa Uliasz: – Sprzątam w kościele czę-
sto i do tej pory obrazu nie zauważyłam.

Wanda Rozmus: – On jest trochę ukry-
ty, trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć. Nie każdy 
rozgląda się po ścianach. 

O tym, że Matka Boża objawiała się 
Bolesławowi Eibenowi, w Niżej Łące wie-
dzą głównie osoby starsze lub związane 
z budową kościoła. – Opowiadała mi o tym 
moja babcia –tłumaczy Wiesława Guzik, 
była sołtyska wsi, która dawniej bab-
ci słuchała jak radia. Co do szczegółów 
mieszkańcy nie są jednak zgodni: jedni 
mówią, że zobaczył ją we śnie, inni, że mu 
się objawiała i pocieszała go, żeby się nie 
martwił, że nie będzie stracony. 

Jedna z najbliższych sąsiadek Eibe-
nów, Irena Tkaczyk, przypomina sobie 
dzień, kiedy rozeszła się wieść, że karę 
śmierci Bolkowi zamieniono na doży-
wotnie więzienie. Żyła jeszcze wtedy jej 
teściowa, Katarzyna Tkaczyk. – Powie-
działa, że trzeba się modlić. Litanie mó-
wiliśmy, żeby Pan Bóg dał mu siłę, żeby 
przetrwał, bo każdy gadał, że aż do śmierci, 
aż do śmierci… I cieszyłyśmy się bardzo, 
jak wrócił.

Dożywocie zamieniono mu na 12 lat 
więzienia. Podczas odbywania kary wziął 
ślub cywilny. Do Niżnej Łąki nie wrócił, 
przyjeżdżał już tylko w odwiedziny do 
brata Władysława i bratowej Janiny, 
dalszej rodziny oraz znajomych. Potrze-
bował pobyć choć chwilę wśród swoich 
i wracał do Szamotuł, do żony i dzieci: 
Bogumiły, Arlety, Piotra i Pawła Zmarł 26 
października 1994 roku, pochowany zo-
stał w Szamotułach, gdzie wspomina się 
o nim podczas uroczystości związanych 
z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych (1 marca). A w rodzinnej wsi 
mówią o nim różnie: że był szpiegiem 
amerykańskim lub że wyszkolili go 
Niemcy, a Polacy potem uznali za wroga 
narodu. 

Tragiczne losy rodziny 
– śmierć co trzy lata

Bolesław Eiben urodził się 30 stycz-
nia 1928 roku w Niżej Łące jako trzeci 
syn Wincentego (1892 –1972) i Pauliny 
(1885–1937) Eibenów. Dwaj jego starsi 
bracia to Antoni (1922–zm. w Anglii) 
i Wilhelm (1925–1936). Antka w czasie 
II wojny zabrali Niemcy na roboty, potem 
osiadł w Anglii.  – Z fabryki, w której pra-
cował, przesyłał swoim nierodnym braciom 
skarpetki – przywołuje z pamięci dawne 
czasy Stanisława Szydło, której mąż pra-
cował razem z Wincentym Eibenem. – 
Umiałam robić na drutach i przerabiałam 
im te skarpetki, bo każda była inna, na ręka-
wiczki. Dokładnie przypomina sobie szla-
chetną, popielatą wełnę. – To był szetland. 

Wilhelm zmarł, jak miał 9 lat – tak 
mówią ludzie i tak jest napisane na na-
grobku, ale z zapisów w księgach ewi-
dencyjnych UG wynika, że miał lat 11. 
 – Pamiętam, jak wróciliśmy ze szkoły, i jak 
to dzieci, poszliśmy za nim zmówić pacierz. 
Jego matka jeszcze wtedy żyła, siedziała 
na kuchni, a on leżał w trumnie ubrany – 
wspomina Irena Tkaczyk, bliska sąsiadka 
Eibenów, a także rodzina ze strony męża. 

Bolesław miał 9 lat, kiedy pewnego 
dnia wrócił do domu i zobaczył leżącą 
w łóżku, nieżyjącą matkę. Na ten widok 
ze złości zdjął z głowy czapkę i rzucił nią 
o ziemię. Niektórzy mówią, że zmarła na 
serce, choć pewności takiej nie ma Wła-
dysław Eiben z Niżnej Łąki, najmłodszy 
przyrodni brat Bolesława: – A kto to wie, 

W kościele filialnym w Niżnej Łące, jakby trochę w ukryciu, na chórze, wisi obraz Matki Bożej, przedstawionej 
w nieco inny sposób niż zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. Młoda, bosa, o ukrytych pod suknią kobiecych 
kształtach i, jak niektórzy mówią, w za krótkiej sukience, w dłoniach trzyma monstrancję. Taka właśnie uka-
zała się w więzieniu Bolesławowi Eibenowi z Niżnej Łąki, skazanemu na śmierć w 1955 roku za działalność 
antykomunistyczną. 

Objawienie w celi śmierci 

Matka Boża, która objawiała się w celi śmierci 
Bolesławowi Eibenowi. Obraz namalowała jego 
córka Arleta Eiben

Historia24
Pi

as
tu

n 
nr

 1
/6

2



na co zmarła? Śmierć przyszła i koniec. 
Może na raka albo na zawał? – próbuje 
dociec. Paulina Eiben i jej syn Wilhelm 
pochowani zostali we wspólnym grobie 
na cmentarzu w Bóbrce. 

Mały chłopiec śmierć swojej mamy 
bardzo przeżył. Zwłaszcza że ojciec po-
dobno był surowy i temperamenty. We 
wsi mówią, że był nadzwyczaj mocnym 
człowiekiem. – To był strasznie silny chłop, 
szedł jak fura – opowiada Ryszard Szydło, 
bo pamięta, jak Wincenty na plecach 
niósł półmetrowy worek mąki ze Zręcina. 
– Tatuś mu wtedy powiedział: Wicek, stań 
sobie, odpocznij. A on na to: Nie, Adam, bo 
bym nie doniósł…

– Całe drewno na dom przyniósł z lasu – 
przedstawia obrazowo siłę swojego ojca 
syn Władysław. 

Z Borysławia do Niżnej Łąki Wincen-
tego Eibena przywiózł Józef Tkaczyk 
i w 1916 roku ożenił ze swoją siostrą, 
wspomnianą już, wcześnie zmarłą Pau-
liną. 

Rok po śmierci pierwszej żony ożenił 
się po raz drugi, z Zofią z domu Zaj-
chowska (1908–1990). Miał z nią także 
trzech synów: Stanisława (1939–1952), 
Romana (1942–1949) i Władysława 
(ur. 1946). Szczęścia rodzinnego jednak 
nie zaznał. Jedyny z nich, żyjący Włady-
sław, ze ściśniętym gardłem streszcza 
historię okrutnie doświadczonej przez 
los rodziny: – Co trzy lata śmierć nasz dom 
nachodziła. W 1949 roku zmarł Romek, 

w 1952 – Stanisław, a w 1955 na śmierć 
skazali Bolka. 

Romek utopił się w Jasiołce, na wio-
snę, jak już kry szły rzeką. Na jesień miał 
iść do szkoły. Irena Tkaczyk pamięta go 
dobrze, bo przychodził do nich do domu 
i wszyscy go prosili, żeby zaśpiewał: – 
Ładnie śpiewał. Ładny i pogadany to był 
chłopak. Z kolegami przy brzegu puszczali 
jakieś pudełka na wodę. Pudełko im uciekło, 
a Romek chciał złapać i jak wpadł w wodę, 
to się już nie wyratował. Choć woda była 
niewielka, pewnie po kolana. Potem wszyscy 
go szukali i Jurek powiedział: Romek… topił. 
I wtedy zaczęli szukać po rzece. Znaleźli go 
na wysepce, za Wiśniowskim. Władysław 
Eiben dodaje: – Tatuś go stamtąd przyniósł 
na plecach.

Minęło trzy lata, a Wincenty Eiben do 
domu wiózł zwłoki kolejnego syna. 

Wypadek ten opisuje także ks. Józef  
Marecki w „Kronice Szkoły Podstawo-
wej we Wrocance. Lata 1942 – 2003”: 
„W dniu 25 września [1952 roku] zda-
rzył się w środowisku tragiczny wypa-
dek. Trzech uczniów tutejszej szkoły 
(Majchrowicz Zbigniew i Dróbek Tade-
usz z Wrocanki, Eiben Stanisław z Niżnej 
Łąki) w godzinach popołudniowych przy 
pasieniu bydła zabawiało się rozrzucony-
mi na terenie Kopalnictwa Naftowego 
w Równym pociskami artyleryjskimi. 
Skutek był taki, że wszyscy trzej zosta-
li rozszarpani w kawałki. Siła detonacji 
sprowadziła ludzi w to miejsce, gdzie za-

uważyli rozszarpane i na wpół zwęglone 
zwłoki. Rodzice nie doszukali się nawet 
wszystkich części, aby do trumny złożyć 
całość. Wypadek wywołał ogromne przy-
gnębienie, nie tylko w szkole i w groma-
dzie, ale i w okolicy”.

Tragiczne to zdarzenie pamięta także 
Helena Tkaczyk: – Kopaliśmy wtedy ziem-
niaki, było nas pięcioro. I nagle wybuch. I tak 
sobie myślę: Jezu, przecież nie front, coś się 
stało. Za chwilę ktoś dał znać, że chłopa-
ków pocisk porozrywał. Już zostawiliśmy te 
ziemniaki i przyszliśmy do domu. Zwłoki 
swojego syna Wincenty przywiózł do 
domu na wozie ciągniętym przez krowę. 
– Krową się wszystko wtedy robiło – tłuma-
czy Władysław Eiben. 

O trzecią śmieć rodzina otarła się 
w 1955 roku, kiedy do domu przyszło 
zawiadomienie, że Bolesław został ska-
zany na karę śmierci. – Tato pojechał do 
niego i powiedział mu, żeby ufał Bogu i żył 
nadzieją, że będzie żył – przypomina sobie 
brat Bolesława Władysław. I także to, że 
ojciec wynajął adwokata, a żeby go opła-
cić, sprzedał drzewo i pustaki, które gro-
madził na budowę nowego domu, bo ten, 
w którym mieszkali, wiązany był linami, 
żeby się nie rozleciał.

Kościół w Niżnej Łące wybudowali mieszkańcy wsi w latach 1992-1996. Do niego Bolesław Eiben 
ufundował piękną monstrancję. I tam wisi także obraz z jego objawienia

– To na kościele nie było miejsca? – Helena Tkaczyk 
dziwi się, że obraz został powieszony na chórze, 
gdzie go nie widać
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Naloty na dom 

Marian Szydło: – Pamiętam go, Bolesław 
był mniej więcej w moim wieku. Chodziliśmy 
do jednej szkoły, tylko że nie do jednej klasy. 
To był koleżeński, grzeczny, solidny chłopak. 
Z „Kroniki szkoły ludowej we Wrocance. 
1879 – 1942” w opracowaniu ks. Józefa 
Mareckiego wynika, że Bolesław chodził 
do szkoły w latach 1935/36 – 1938/39, 
z zaznaczeniem, że wykaz w kronice nie 
jest kompletny z powodu braku materia-
łu źródłowego.

Trwała druga wojna światowa, kiedy 
Bolek opuścił Niżną Łąkę i jako mały 
chłopiec zgłosił się do pracy do Niemiec. 
Jego córka Arleta opowiadała, że począt-
kowo nie chcieli go wziąć, bo był za mały, 
ale pokazał im swoje ręce i powiedział, że 
potrafi pracować. 

Irena Tkaczyk: – Widziałam go, jak 
szedł. Plecaczek jakiś niósł na plecach. Szedł 
w stronę dworca w szeregu z tymi, którzy je-
chali do Niemiec do pracy. Szereg prowadził 
Niemiec, ale nie widziałam go już, jak wsiada 
do pociągu. Dobrze go pamiętam, bo z moją 
siostrą chodził do tej samej klasy. Przyszedł 
raz do mojego ojca, żeby ten go ostrzygł, bo 
mówił, że jedzie do Niemiec, do Antka. Mój 
ojciec miał maszynkę, ale dziadowską, co 
czubiła. Syczał, syczał, ale wytrzymał. Nie 
wierzyłam mu żadną miarą. Jak taki smar-
kacz sam pojedzie do Niemiec szukać Antka? 
Chodził może do piątej klasy. Potem go już nie 
widziałam, aż przyjechał po wojnie. Każdy go 
wypytywał, bo opowiadał ciekawe rzeczy. Ale 
nie pamiętam już, co mówił.  

Zaraz po wojnie Bolesław Eiben rzad-
ko pokazywał się w Niżnej Łące. Gdy 
przyjeżdżał, młodszy jego brat chowany 
był w piwnicy z ziemniakami. Przykryty 
kocem siedział tam, dopóki tamten nie 
wyjechał. – Rodzice bali się, żebym we wsi 
się nie wygadał, jak to chłopczysko – tłu-
maczy. – Pamiętam też, jak Liwosz ciągle 
się mnie pytał, czy Bolek jest w domu. I raz 
mama kazała mu powiedzieć, że Bolek jest, 
choć go nie było. Dali mi za to czekoladę. 
A pod wieczór był nalot na dom. Pamiętam, 
jak czołgali się koło płotu…

Irena Tkaczyk, sąsiadka: – Było to 
w nocy. Do okna my zaglądały, Władek 
z Sajdaków siedział przykucnięty za gno-
jownią. Za chwilę jacyś mężczyźni poszli 
do domu Eibenów na kontrolę. Chodzili po 
strychu, po boisku, lampkami świecili. I to 
nie raz było…

Bolesława Eibena zna także Berdnarda 
Tkaczyk. Była jeszcze dzieckiem, a on po-
jawił się, po odbyciu kary więzienia, u jej 
babci Bronisławy Przybyły w Wietrznie. 
– Miałam może 7–8 lat, przyjechał do mojej 
babci w skórze, samochodem. A dawniej lu-
dzie byli biedni. Kto miał auto czy skórzany 
płaszcz? I urodę miał charakterystyczną. Od-
wiedził moją babcię, bo był jej wdzięczny, że 
ukrywała go po wojnie. Pamiętam, jak ją cało-
wał, jaka była gościna. Babcia opowiadała, że 
ukrywała go w stodole. Obławy z psami szły 
za nim i przez kołchoźniki mówili, że to nie-
bezpieczny dla Polski szpieg niemiecki. Potem 
uciekł gdzie indziej, bo narażał ją strasznie, 
a ona miała trzynaścioro dzieci. 

Zwerbowany przez 
wywiad amerykański 

Działalność polityczna Bolesława Eibe-
na nie jest jeszcze dobrze odkryta przez 
historyków.  Bogusławowi Kleszczyń-
skiemu z Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie udało się ustalić: „Od jesieni 
1949 r. był zastępcą dowódcy oddziału 
kierowanego przez Edwarda Budziń-
skiego. Oddział ten dokonał kilkunastu 
„napadów na obiekty uspołecznione i rol-
ników indywidualnych” w powiatach Wo-
łów, Wałbrzych, Legnica, Głogów, Kro-
sno. Po raz pierwszy został aresztowany 
w maju 1951 r. przez Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego Głogów, 
razem ze swoim dowódcą Budzińskim 
zbiegli z aresztu i przedostali się do 
RFN. W 1955 roku Bolesław Eiben został 
zwerbowany przez wywiad amerykański 
i przerzucony do Polski. Aresztowany 
ponownie 6 marca 1955 r. 25 czerwca 
1955 roku (zastanawiająco szybko) ska-
zany został na karę śmierci przez Woj-
skowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. 
Rada Państwa skorzystała z prawa łaski, 
zamieniając wyrok na dożywocie. W wy-
niku amnestii w 1956 roku zamieniono 
wyrok na 12 lat więzienia. Poszukiwany 
był przez bezpiekę w całej Polsce. Nale-
ży przy tym wyjaśnić, że podziemie nie-
podległościowe w tym czasie nie miało 
innych środków utrzymania niż odbiera-
nie pieniędzy z państwowych spółdzielni 
i od działaczy komunistycznych, często 
zaangażowanych w działalność antypol-
ską – takie to były owe „napady”. Pozo-
staje mieć nadzieję, że ktoś z historyków 
napisze solidną biografię Budzińskiego 
i Eibena”.

Piotr Eiben, syn Bolesława, zaprzecza 
niektórym wiadomościom uzyskanym 
z IPN. Uważa, że to nieprawda, iż ojciec 
był aresztowany w maju 1951 roku oraz 
że uczestniczył w „napadach”. – Większość 
tych informacji była pozyskana najprawdo-
podobniej podczas okrutnego śledztwa i nie 
mogą być źródłem wiedzy o moim ojcu. In-
formacje te mógł mój ojciec podać w trakcie 
śledztwa w celu zakończenia przesłuchania, 
ukrycia istotnych innych informacji i zmyle-
nia śledczego lub mogły zostać wymyślone Władysław Eiben w domu rodzinnym przechowuje pamiątki po bracie Bolesławie. 

Na zdjęciu – z jego portretem. 
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przez śledczych – tłumaczy. I uzupełnia: 
– Ojciec po powrocie w 1947 roku z Nie-
miec (z przymusowych prac w okresie wojny) 
wstąpił do organizacji Wolność i Niezawi-
słość. W roku 1951 uciekł na Zachód. Wstą-
pił do Polskich Oddziałów Wartowniczych 
przy armii amerykańskiej. Po przeszkoleniu 
przez wywiad amerykański wrócił do kraju. 
Kilkakrotnie przekraczał granicę, zanim zo-
stał aresztowany w 1955 roku. Dodaje, że 
na karę śmierci został skazany po kilku-
miesięcznym ciężkim śledztwie na Rako-
wieckiej w Warszawie, a po kolejnych wie-
lu miesiącach oczekiwania na wykonanie 
wyroku, karę śmieci zamieniono na karę 
dożywotniego więzienia. I, tak samo jak 
podaje Bogusław Kleszczyński, mówi, że 
w wyniku amnestii zamieniono ją na 12 
lat więzienia. Wylicza, że karę odbywał 
w więzieniach: Warszawa-Rakowiecka, 
Wronki, Strzelce Opolskie, Rawicz i By-
tom. Na wolność wyszedł w 1967 roku. 
W latach 80. należał do Solidarności, a po 
przemianach w kraju był członkiem Partii 
Chrześcijańskich Demokratów. 

Pośmiertnie został odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie 
odebrała jego żona Helena.

Ogromne przeżycie 
w celi śmierci

Bolesław Eiben nie doczekał także kon-
sekracji kościoła w Niżej Łące, którego 
budową żył, bo ciągle czuł się częścią 
społeczności rodzinnej wsi. Do kościoła 
ufundował także monstrancję i chciał, 
aby znalazł się w nim obraz Matki Bo-
żej, która objawiała mu się w więzieniu.

Obraz miała namalować córka Ar-
leta, dlatego dokładnie opowiadał jej 
o swoim widzeniu w celi śmierci. – Mat-
ka Boża objawiła mu się w nocy. Obudził 
się i wiedział, że to nie jest sen. Tata był 
zachwycony jej pięknością. Opowiadał, 
że czuł tylko miłość i zachwyt, bo Mat-
ka Boża była tak piękna, że gdziekolwiek 
wzrok zatrzymał, nie mógł go oderwać. 
Podkreślał, że szczególnie przepiękne mia-
ła dłonie. Trzymała w nich monstrancję. 
Mówił, że nie była taka szczupła, że była 
kobieca, że miała białą sukienkę, i że była 
boso. 

– Pocieszała go?
– Nic nie mówiła i tata nic nie mówił. 

Przyszła go pewnie pocieszyć, dać siłę 
i wiarę, że cokolwiek się stanie, będzie 
dobrze. Ale co się działo w sercu mojego 
taty, tego nie wiem. Na pewno było to 
ogromne przeżycie. Tata był głęboko wie-
rzącym człowiekiem. Codziennie odma-
wiał różaniec. Matka Boża była mu bardzo 
bliska, może dlatego, że wcześnie stracił 
swoją mamę.

– Jak długo trwało to widzenie?
– Tata sam tego nie wiedział. Czas jak-

by się zatrzymał. 
Arlecie Eiben nie udało się namalo-

wać obrazu za życia swojego taty. Pró-
bowała, ale go nie dokończyła. – Matka 
Boża musiała być przecudna, a przecież 
żaden artysta nie jest w stanie jej nama-
lować, a tym bardziej ja – wyjaśnia ma-
larka. Potem, po śmierci ojca, pojechała 
na wycieczkę do Medziugorie. Zachwy-
cona tamtejszą atmosferą wróciła do 
Polski po farby i w miejscu słynącym 
z objawień maryjnych namalowała 
Matkę Bożą, o której opowiadał tato. 
Czy byłby zadowolony z obrazu? Ma 
nadzieję, że tak, choćby dlatego, że go 
namalowała i że wisi teraz w kościele 
w Niżnej Łące.

Obraz i monstrancja 
ofiarowane do kościoła

Władysław Eiben (ojciec chrzestny Ar-
lety) opowiada, że farby na obrazie były 
jeszcze mokre, kiedy rodzeństwo, Arle-
ta i Piotr, niosło go w precesji podczas 
poświęcenia kościoła 12 października 
1996 roku. Arleta Eiben pamięta, pod 
jakim wrażeniem był bp Józef Michalik, 
konsekrujący kościół: – Gratulował, był 
oczarowany i zaskoczony, że takiej Matki 
Bożej z monstrancją jeszcze nie widział. 
A Władysław Eiben dodaje: – Biskup 
wskazał miejsce na obraz przy ołtarzu. Ale 
ksiądz proboszcz pokazał ręką na chór. I po-
wiedział, że tam będzie wisiał. 

Helena Eiben, żona Bolesława, pod-
czas poświęcenia kościoła niosła w darze 
także monstrancję, która została wyko-
nana według szczegółowego opisu Bole-
sława Eibena, i który sam wybierał do 
niej szlachetne kamienie. Po monstrancję 
z Niżnej Łąki do Szamotuł wybrała się 
specjalna delegacja. – Pojechali w tajem-
nicy, ale wszyscy we wsi o tym wiedzieli. 
Dla nas, takiej małej wsi, ufundowanie 
monstrancji to była wielka ulga – mówi 
Helena Tkaczyk. Do poświęcenia kościo-
ła monstrancja czekała w skarbcu u mi-
chalitów. Teraz jest chlubą mieszkańców 
Niżnej Łąki, bo „takiej pięknej nikt nie 
ma w okolicy”. 

Obraz spotkał trochę macoszy los. 
Jakiś czas po konsekracji kościoła stał 
w kącie, aż w czasie zebrania parafialnego 
zdecydowano, że zawiśnie na chórze. Ry-
szard Szydło tłumaczy, że wszystko było 
w gestii księdza, którzy retorycznie miał 
się wówczas zapytać: „No, sami powiedź-
cie, czy nadaje się koło ołtarza?” 

Władysław Eiben: – Nie można się było 
sprzeciwić księdzu. 

Helena Tkaczyk: – Od początku nie po-
dobało nam się z mężem, że ksiądz powiesił 
obraz na chórze. To nie było miejsca na ko-
ściele? Władku, nie wiem, czy słyszałeś, ale 
w jakichś starych księgach było napisane, 
że w małej miejscowości na Podkarpaciu 
będzie Matka Boska cudowna. I tam będą 
pielgrzymki chodzić. I wierzę w to. 

Władysław Eiben: – Słyszałem, ale to, 
że o kościele w Niżnej Łące będzie kiedyś 
głośno. 

tekst i fot. Izabela Półchłopek

Bolesław Eiben z żoną Heleną. Ślub cywilny 
wzięli jeszcze w więzieniu; fot. archiwum 
Władysława Eibena
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Zdjęcie nr 7
Fotografia przedstawia drewniany bu-
dynek, kryty strzechą, na wysokiej po-
bielonej podmurówce. Przed domem, 
częściowo ukryte w cieniu, stoi dwoje 
małych dzieci. Ogródek otacza płotek ze 
sztachet, obok jest przechylona studnia. 

Na pierwszy rzut oka dom sprawia 
wrażenie zadbanego. Charakterystyczny 
podjazd każe sądzić, że dom zamieszki-
wała osoba ważna we wsi, gospodarz za-
radny. Mógł być nim na przykład dom 
ówczesnego sołtysa wsi p. Bajgra. Wąt-
pliwości budziła jednak studnia, która 
dzisiaj stoi w innym miejscu niż jest na 
zdjęciu. Jednak po rozmowach ze star-
szymi mieszkańcami wsi, między innymi 
z Eugeniuszem Jurczakiem, okazało się, 
że studnia po wojnie została przebudo-
wana, bo w tamtej było mało wody. Z sy-
nem p. Bajgra, Franciszkiem, ustaliliśmy, 
że to mógł być ich dom. Jednak ustalenia 
upadły, gdy pan Franciszek przez szkła 
powiększające dojrzał, że dach domu jest 
kryty słomą, a ich dom był kryty blachą. 
Pamiętał, jak blacharz Winiarski lutował 
blachę podziurawioną pociskami w czasie 
wojny. 

Tropem fotografii 
niemieckiego żołnierza (cz. 4. – ostatnia) 

Z siedmiu fotografii zrobionych w Łężanach przez niemieckiego żołnierza w 1941 
roku tylko jedna nadal pozostaje zagadką. Pozostałe miejsca uwiecznione na zdję-
ciach zostały rozpoznane i opisane w ubiegłorocznych wydaniach „Piastuna” (nu-
mery: styczeń – luty 2014,  marzec – kwiecień 2014, wrzesień-październik – 2014).

W końcu, po kolejnych dwutygodnio-
wych poszukiwaniach, odnalazłem dom 
ze zdjęcia. Okazał się nim dom Stanisła-
wa i Honoraty Jurczaków stojący przy 
obecnej dziś ul. Jana Pawła II. Stanisław 
Jurczak wówczas był osobą ważną, był 
pisarzem gminnym, może dlatego Nie-
miec sfotografował to miejsce. Państwo 
Jurczakowie mieli czworo dzieci: Tade-
usza, Władysława, Emilię i Zofię – obec-
nie żadne z dzieci już nie żyje. 

Dzisiaj właścicielem tej posesji jest 
Czesława Sabik. Dom jest częściowo 
przebudowany, zmieniony został dach – 
teraz kryty jest eternitem. Weranda jest 
murowana, podmurówka podniesiona do 
wysokości okien, część gospodarcza bo-
iska – zamurowana pustakami, lecz ciągle 
pozostaje w tym samym zarysie. Ogródek 
przed domem ma ten sam kształt, tylko 
jest ogrodzony siatką. Ostała się charak-
terystyczna studnia – lekko przechylo-
na w lewo, z takim samym daszkiem jak 
w czasie okupacji. Przydrożny płot, grab-
kowy, zastąpiono tujami kolumnowymi, 
co nieco zmienia wygląd otoczenia domu, 
lecz charakterystyczny podjazd pozostaje 
taki, jak dawniej. Podjazd i studnia były 
głównymi śladami prowadzającymi do 
rozpoznania tej posesji. Nasze domysły 
potwierdza sąsiadka Ewa Niziołek. 

Zdjęcie nr 5
Na fotografii widać fragment drogi, a po 
lewej stronie fosę i płot ze sztachet.  
W oddali znajduje się dom na podmu-
rówce, kryty słomą. Przed domem – 
ogródek: wyniosła (prawdopodobnie) 
grusza i obok rozłożysta, kwitnąca cze-
reśnia (zdjęcie mogło zostać zrobione 
w kwietniu). Przy domu leży chrust 

z obcinki drzew. W oddali – patrząc przez 
szkła powiększające – dostrzec można 
drugi dom z dużymi oknami, być może 
murowany. Obok niego stoją dość duże 
drzewa. 

Z uwagi na sposób ujęcia domu na fo-
tografii, bardzo trudno było go zlokalizo-
wać w terenie. Obaliłem kilka koncepcji 
sugerowanych przez niektórych miesz-
kańców. Dom na pierwszym planie nie 
był domem ani Rajchla, ani Bajgra czy 
Głowackiego. Mógł to być nieistniejący 
już dzisiaj dom pani Stefanikowej (sto-
jący przy obecnej ul. Ogrodowej), który 
spłonął wraz z sześcioma innymi doma-
mi w wielkim łężańskim pożarze w 1961 
roku. Tak sugeruje Stefan Kołodziejczyk. 
Jednak zasadności tego domysłu nie uda-
ło się potwierdzić.  

Zbigniew Robótka 

Dom, dzisiaj częściowo przebudowany, 
znajduje się przy ul. Jana Pawła II. Miejsce 
zostało rozpoznane dzięki charakterystycznej 
przechylonej studni, znajdującej się obok domu. 

Ta fotografia nadal pozostaje zagadką
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Puchar Wójta 
w koszykówce 
dla GOSIR Frysztak
W otwartym turnieju piłki koszykowej o Puchar 
Wójta Gminy Miejsce Piastowe zwyciężył ze-
spół z Frysztaka. Biorące udział w rozgrywkach 
drużyny z gminy Miejsce Piastowe niestety nie 
znalazły się w finale. Najbliższe podium były 
Targowiska TEAM - jednak w meczu o trzecie 
miejsce przegrały z Jedlicze TEAM, które z ko-
lei zostało pokonane przez DEF Sanok. 

Turniej odbył się 7 lutego br. w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Rogach, a wzięły w nim udział 
drużyny z Frysztaka, Jedlicza, Sanoka, Brzozowa, a tak-
że z Targowisk, Głowienki i reprezentanci gminy Miejsce 
Piastowe. 

Drużyny rozlosowane zostały do dwóch grup. 
W rozgrywkach grupowych zespoły zajęły w grupie 
A następujące miejsca: 1. GOSiR Frysztak, 2. Jedlicze 
TEAM, 3. Potoczek-Targowiska TEAM, 4. MEGA PIMP 
Głowienka, a w grupie B: 1. DEF Sanok, 2. Targowiska 
TEAM, 3. ALTA Brzozów, 4. Gmina Miejsce Piastowe.

W meczu o awans zagrały GOSiR Frysztak i Targo-
wiska TEAM. Lepszą okazała się drużyna z Frysztaka, 
która pokonała zespół z Targowisk 19:15. W drugim 
meczu DEF Sanok pokonał Jedlicze TEAM 32:8.

W finale GOSiR Frysztak pokonał DEF Sanok 25:19 
i tym samym zapewnił sobie pierwsze miejsce w tur-
nieju. Drugie miejsce zajęła drużyna DEF Sanok, a trze-
cie wywalczyło Jedlicze TEAM, pokonując Targowiska 
TEAM 13:11.

Drużyny z finałowej trójki nagrodzone zostały dyplo-
mami i pamiątkowymi pucharami, a pozostałe zespoły 
otrzymały dyplomy za udział. Została przyznana także 
nagroda dla najlepszego zawodnika, którym został Piotr 
Góra (GOSiR Frysztak).

Nagrody zwycięzcom wręczał Janusz Węgrzyn, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Pia-
stowym. Mecze sędziowali Joanna Kuzio i Maciej Bar, 
a sekretarzami zawodów byli Rafał Brekiesz i Grzegorz 
Więcek. Zabezpieczenie medyczne pełniła Renata Ry-
giel. Zawody zorganizował GOK w Miejscu Piastowym 
wspólnie z JT Team Targowiska. 

Leszek Zajdel

Fot. Janusz Węgrzyn 

Targowiska TEAM. Skład: Robert Jakubczyk, Sebastian Jakubczyk, Wojciech 
Kosiba, Marcin Kuźnik, Jan Zając

GOSiR Frysztak - I miejsce. Skład: Mariusz Dziadosz, Daniel Godek, 
Sebastian Godek, Piotr Góra, Paweł Libucha, Tomasz Marek, Rafał 
Mikuszewski, Artur Utnicki, Kamil Wrona, Michał Żulewicz

DEF Sanok - II miejsce. Skład: Robert Gaździk, Artur Małasik, Tomasz 
Romanowski, Marcin Sajnóg, Łukasz Stabryła, Michał Starościak, Jarema 
Szarzyński, Hubert Szarzyński, Damian Świdurski

Jedlicze TEAM - III miejsce. Skład: Dawid Boruta, Rafał Brekiesz, Piotr 
Kocur, Michał Petrycki, Grzegorz Więcek, Bartłomiej Wołk

Sport 29

Pi
as

tu
n 

nr
 1

/6
2



Biegacz górski Waldemar Czado, za-
wodnik sekcji biegowej Finisz Ryma-
nów, reprezentant Stowarzyszenia Nasz 
Rymanów, otrzymał trzecie miejsce 
w plebiscycie. Wyprzedził o jedną po-
zycję strzelczynię Weronikę Bykowską, 
zawodniczkę sekcji strzeleckiej klubu 
CWKS Legia Warszawa, od tego roku 
członkinię kadry narodowej w kategorii 
juniorów młodszych, której za wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym w strze-
lectwie sportowym kapituła przyznała 
czwarte miejsce. Weronika Bykowska 
startowała w plebiscycie  jako jedyna 
z gminy Miejsce Piastowe. 

Wybierając najlepszych sportowców, 
kapituła plebiscytu brała pod uwagę 
osiągnięcia zawodników na poziomie po-
nadgminnym. Najlepszym sportowcem 
została Ewelina Marcisz, zawodniczka 
MKS Halicz Ustrzyki Dolne, członki-
ni kadry Polski. Tuż za nią znalazł się 
biathlonista Łukasz Szczurek (BKS WP 
Kościelisko), także reprezentant Polski, 
uczestnik igrzysk olimpijskich i zawodów 
pucharu świata. Do finałowej piątki za-
kwalifikował się również narciarz biego-
wy Wojciech Pelczar (MUKS Podkarpacie 
Jedlicze).

Weronika Bykowska z Miejsca 
Piastowego ma dopiero 15 lat, ale 
w strzelectwie sportowym, w konku-
rencji karabin pneumatyczny, wiele 
już osiągnęła, choć pierwszy raz ka-
rabin wzięła do ręki zaledwie pięć lat 
temu. Tylko w ubiegłym roku, w kon-
kurencji karabinek pneumatyczny 30 
strzałów, zdobyła Mistrzostwo Pol-
ski i ustanowiła nowy rekord Polski 
młodziczek  (308/327 pkt). Pierwsze 
miejsce zdobyła także na XV między-
narodowych mistrzostwach Open 
Kaliber w Białymstoku. Trzecia była 
w Grand Prix Polski – rundzie Pucha-
ru Polski we Wrocławiu. Ostatnio, 
w lutym, przywiozła medal za pierw-
sze miejsce w międzynarodowych 
zawodach „Wielki Puchar Kaczawy” 
w Złotoryi. Ale jej największe do tej 
pory osiągnięcie to trzecie miejsce 
w eliminacjach Mistrzostw Polski 
seniorek w 2014 roku we Wrocławiu. 
– W finale była siódma, ale w elimina-
cjach pokonała wicemistrzynię olimpij-
ską Sylwię Bogacką. Pokonanie seniorek 
przez młodziczkę to spore osiągnięcie. 

Weronika Bykowska (15 lat) z Miejsca Piastowego oraz Waldemar Czado 
(56 lat), nauczyciel informatyki w Społecznym Gimnazjum w Rogach 
znaleźli się wśród najlepszych sportowców wybranych przez kapitułę 
w XIV Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza 
Powiatu Krośnieńskiego w roku 2014.

Weronika Bykowska i Waldemar Czado 
wśród najlepszych sportowców

W plebiscycie wyłoniono także piątkę 
najpopularniejszych sportowców, najpo-
pularniejszego działacza i trenera. Wy-
bierali ich czytelnicy „Nowego Podkarpa-
cia”, dwumiesięcznika „Nasz Powiat” oraz 
sympatycy sportu, wysyłając swoje gło-
sy za pomocą sms-ów. Pierwsze miejsce 
wśród najpopularniejszych sportowców 
otrzymała – nagrodzona już przez kapi-
tułę – Ewelina Marcisz, wyprzedzając 
piłkarzy: Tomasza Wąchałę (WKS Rędzi-
nianka Wojaszówka), Jacka Grabskiego 
(GKS Zamczysko Odrzykoń), Michała 
Wolskiego (Błękitni Żeglce) i Piotra Bry-
sia (GKS Zamczysko Odrzykoń).

Najpopularniejszym działaczem zo-
stał Jerzy Kaleta, prezes Towarzystwa 
Sportowego Pro-Familia w Wojaszówce, 
a za najpopularniejszego trenera uzna-
no Mariusza Michalskiego, trenera piłki 
nożnej GKS Zamczysko-Odrzykoń.

Uroczysta gala odbyła się 12 lutego br. 
w sali kina „Sokół” w Rymanowie. Lau-
reatom nagrody wręczali: Jan Juszczak, 
wicestarosta Adolf Kasprzyk, urzędują-
cy członek Zarządu Powiatu Aleksander 
Mercik, członek Zarządu Iwona Stefa-
nik, radni powiatu oraz wójtowie i bur-
mistrzowie gmin z terenu powiatu. Na 
uroczystej gali niestety nie było Weroniki 
Bykowskiej, która w tym czasie przeby-
wała na XII międzynarodowych zawo-
dach „Wielki Puchar Kaczawy” w Złoto-
ryi. Nagrodę w jej imieniu odebrała sołtys 
Głowienki Teresa Sirko.

Plebiscyt zorganizowali: Starostwo 
Powiatowe w Krośnie przy współpracy 
dziesięciu gmin powiatu krośnieńskiego, 
w tym gminy Miejsce Piastowe oraz re-
dakcji „Nowe Podkarpacie”. 

IPWaldemarowi Czado nagrodę wręczył starosta 
krośnieński Jan Juszczak, fot. Bogdan Szczurek 

Z zawodów strzeleckich 
Weronika Bykowska przy-
wiozła już ponad 40 me-
dali. Zużyła już cztery stroje. 
Obecnie znów trzeba myśleć 
o nowym za kilka tysięcy zł, 
a także o nowym karabinie. 
Jeśli chce się mierzyć z czo-
łówką światową, trzeba być 
podobnie ubranym i mieć taki 
sam sprzęt – tłumaczy tato 
Weroniki, Antoni Bykow-
ski. 
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Nie strzelam bramek, 
tylko dziesiątki
Jej starsze rywalki były zaskoczone, że taka 
młoda dziewczyna, z mało znanego Miejsca 
Piastowego, prezentuje tak wysoką formę 
– opowiada ojciec Weroniki. – Rocznie 
przemierzamy około 30 tys. km. Niestety, 
mieszkamy w regionie, z którego wszędzie 
jest bardzo daleko. 

Do tej pory strzelała do setek tarcz. 
Wszystkich nie zbiera, ale dziesięć tarcz 
z pierwszego w życiu strzelania (podczas 
XVIII Memoriału im. Jana Barana w Kro-
śnie (13.03.2010 r.) oprawiła w ramki. 
Na pamiątkę zachowuje także numery 
startowe. Ma ich kilkadziesiąt.

W tym roku Weronika została powo-
łana do kadry narodowej Polski w kate-
gorii juniorów młodszych. Reprezentuje 
warszawski klub CWKS Legia Warsza-
wa. Jako legionistka ciągle powtarza: 
– Nie strzelam bramek, tylko dziesiątki. 

Na zgrupowania kadry jeździ do Wro-
cławia, gdzie jest pod opieką trenerów 
kadry narodowej: Grzegorza Pietrzyka 
i Tomasza Łukaszewskiego.

Na co dzień treningi 
w Krośnie
Na co dzień trenuje głównie w Gimna-
zjum nr 3 w Krośnie, w którym się uczy, 
i w którym jest profesjonalna strzelni-
ca. W tej samej szkole nauczycielem 
i instruktorem strzelectwa jest także jej 
ojciec, więc Weronice łatwiej jest godzić 
naukę z treningami. – Spotykamy się na 
przerwach i ustalamy treningi – tłumaczy 
Antoni Bykowski. – To, że Weronika ma 
predyspozycje do strzelania, okazało się 
całkiem przypadkiem – podczas zawodów 
„Memoriał im. Jana Barana” w Krośnie. 

Po jakimś czasie kupiliśmy karabinek pneu-
matyczny i zaczęły się regularne treningi. 
W 2011 roku odnowiłem uprawnienia in-
struktora strzelectwa sportowego, a rok póź-
niej, w Gimnazjum nr 3, założyliśmy razem 
z dyrektorem szkoły Robertem Guzikiem 
klasę o profilu strzelectwo sportowe – opo-
wiada Antoni Bykowski, były zawodnik 
i trener strzelectwa MGKS Nafta Krosno. 
Z dumą dzisiaj wspomina czas spędzony 
z Janem Baranem, jego pierwszym trene-
rem, wspaniałym nauczycielem i wycho-
wawcą. To jego zawodnicy po raz pierw-
szy w historii Krosna przywieźli w 1985 
roku z ogólnopolskich zawodów strze-
leckich w Olsztynie „Srebrny Muszkiet”. 
Wychowankiem profesora Barana był 
również Roman Kuźniar, profesor nauk 
humanistycznych, doradca prezydenta 
RP ds. międzynarodowych.

Dzisiaj ojcowska pasja do strzelectwa 
sportowego przeniosła się na trenowanie 
i wspieranie córki, choć oficjalnym jej tre-
nerem klubowym jest Eulalia Rolińska, 
wielokrotna mistrzyni Polski, świata i Eu-
ropy, pierwsza polska zawodniczka, któ-
ra wystartowała na olimpiadzie (w 1968 
roku w Meksyku). – Spotkałem panią 
Eulalię przypadkiem, kiedy odnawiałem 
uprawnienia instruktora strzelectwa. Wie-
działa już wtedy o sukcesach Weroniki. Po 
pierwszych testach i treningach w Warsza-
wie umówiliśmy się, że trenerem córki na co 
dzień będę ja, a w szczególnych przypadkach 
pani Eulalia – opowiada Antoni Bykowski. 
Z satysfakcją przyznaje, że dawniej mógł 
tylko przeczytać o tej wspaniałej zawod-
niczce w gazecie i nawet przez myśl mu 
nie przeszło, że kiedyś będzie z nią na 
przyjacielskiej stopie. A wszystko dzięki 
Weronice. – Jestem szczęśliwa, że mam jej 
wsparcie. Wszyscy zazdroszczą mi takiego 
trenera – dodaje Weronika.
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Upragniona „dycha” – 
czyli punkt 0,5 mm
Weronika zdobywa medale głównie 
w strzelaniu z karabinku pneumatycz-
nego. Z odległości 10 metrów trzeba 
strzelić, najlepiej w sam środek tarczy, 
który ma 0,5 mm. Podczas zawodów 
oddaje się kilkadziesiąt strzałów. – Naj-
ważniejszy jest spokój – mówi Weronika. 
– Nucę sobie jakieś piosenki, wtedy czuję się 
spokojniejsza. To mi pomaga. W finale jed-
nak trudno opanować emocje. – Im córka 
jest starsza, tym bardziej zdaje sobie sprawę 
z rangi zawodów i więcej się denerwuje – 
tłumaczy ojciec. – Musimy chyba sięgnąć 
po rady psychologa sportu albo skorzystać 
z technik relaksacyjnych.

Oboje przyznają, że im więcej godzin 
spędza się na treningu, tym łatwiej jest 
uzyskać dobry wynik na zawodach. Na 
treningi jeżdżą często do Tarnowa, gdzie 
jest profesjonalna strzelnica. Gościnność 
gospodarza obiektu a zarazem trenera, 
Jerzego Madeja, przełożyła się na zdo-
bycie dwóch medali na Mistrzostwach 
Polski w Bydgoszczy w karabinie kulo-
wym. – Gdyby nie trener Jurek, to ciężko 
byłoby mi uzyskać tak dobry wynik. Bardzo 
dziękuję za pomoc – mówi Weronika. Po-
południami trenuje także w domu, na 
specjalnym elektronicznym komputero-
wym trenażerze.

Oprócz treningów na poziom uzy-
skiwanych wyników wpływa również 
specjalny strój: kurtka, buty, rękawice, 
które pomagają zachować stabilną po-
stawę. – Zużyła już cztery stroje. Obecnie 
znów trzeba myśleć o nowym za kilka tysięcy 
zł, a także o nowym karabinie. Jeśli chce się 
mierzyć z czołówką światową, trzeba być 
podobnie ubranym i mieć taki sam sprzęt 
– tłumaczy trener. Broni Weronika nie 
chce na razie zmieniać. Ma taki sam mo-
del wyczynowego karabinku jak Chinka 
Yi Siling, która zdobyła złoto na Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 
w 2012 roku. 

Marzenia i plany 
na przyszłość
Trenuje zazwyczaj pięć dni w tygodniu. 
Dzień przed zawodami i dzień po nich 
robi przerwę. – Na treningu strzelam 
w konkurencji takiej samej jak na zawo-
dach, żeby się przyzwyczaić. I to działa, bo 
potem mniej się stresuję – opowiada młoda 
strzelczyni. Strzelanie lubi, ale zamiło-
wania do broni nie ma i dodaje: – Lubię 

sportową rywalizację i cieszę się, kiedy wy-
grywam. O recepcie na sukces nie chcą 
wiele mówić. – Każdy ma swoje sposoby 
na wygrywanie. Przez ten czas wypraco-
waliśmy z ojcem kilka skutecznych metod 
treningowych, ale nie chcemy ich zdradzać. 

– Jest już rozpoznawalna na zawodach 
i dzięki temu wszyscy już wiedzą, gdzie leży 
Miejsce Piastowe i Krosno – mówi Antoni 
Bykowski, którego marzeniem jest strzel-
nica w Miejscu Piastowym. – Niepotrzeb-
ny jest odrębny budynek – tłumaczy. – Te-
raz strzelnice są mobilne, w GOK- u czy też 
w szkole można by łatwo strzelnicę rozłożyć, 
a potem po treningu złożyć. Może władze 
Gminy przychylą się do tego pomysłu?

Planują, że w tym roku Weronika weź-
mie udział w kilku startach krajowych 
i zagranicznych, a po ukończeniu gim-
nazjum chciałaby kontynuować naukę 
w liceum w Miejscu Piastowym. Intere-
suje ją także psychologia. Ale to dalsze 
plany. Tymczasem przygotowuje się do 
Ligi Europejskiej w Norwegii, gdzie wraz 
z drużyną pojedzie w maju, i już po raz 
trzeci, po Pilźnie i Monachium, ubierze 
koszulkę z orzełkiem na piersiach.

Izabela Półchłopek

Osiągnięcia piętnastoletniej Weroniki Bykowskiej, 
zawodniczki Centralnego Wojskowego Klubu Sporto-
wego Legia Warszawa, sekcji strzeleckiej, w kategorii 
młodziczki w 2014 roku: 
rekord Polski młodziczek (karabin pneumatyczny 30 strzałów), 

1. miejsce w II rundzie Pucharu Polski (karabin dowolny 3 x 20 strzałów, 
50 m) w Tarnowie, 

1. miejsce w II rundzie Pucharu Polski (karabin pneumatyczny 40 strzałów, 
10 m) w Tarnowie, 

1. miejsce w otwartych ogólnopolskich mistrzostwach LOK juniorów 
młodszych i młodzików w strzelectwie sportowym w Tarnowie, 

1. miejsce w eliminacjach międzywojewódzkich FOOM (karabin sportowy 
60 strzałów, leżąc) w Warszawie, 

1. miejsce w ogólnopolskich zawodach internetowych „Strzelanie w sieci” 
(karabin pneumatyczny), 

3. miejsce w mistrzostwach Polski w klasyfikacji międzynarodowej (karabin 
pneumatyczny) we Wrocławiu, 

3. miejsce w Grand Prix Polski rundzie Pucharu Polski (karabin 
pneumatyczny) we Wrocławiu,

1. miejsce w mistrzostwach Polski młodzików (karabin pneumatyczny) 
w Bydgoszczy, 

1. miejsce w ogólnopolskich podziemnych zawodach strzeleckich z broni 
pneumatycznej w Bochni, 

1. miejsce w zawodach Ica Cup (karabin pneumatyczny) w Łebie, 

1. miejsce w zawodach Baltic Cup (karabin pneumatyczny) w Łebie, 

1. miejsce w XV międzynarodowych mistrzostwach Polish Open Kaliber 
2014 (karabin pneumatyczny) w Białymstoku, 

1. miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w Krośnie. 

Sport32
Pi

as
tu

n 
nr

 1
/6

2



Turniej rozgrywany był w systemie 
szwajcarskim, w kilku kategoriach (SP 
kl. I - III, SP kl. IV - VI, gimnazjum, open 
i najlepszy szachista Rogów w kat. SP). 
Każdy z zawodników rozegrał 7 rund, po 
15 minut. 

Zawodnicy w poszczególnych kate-
goriach zdobyli następujące miejsca: 

SP kl. I - III (chłopcy): 1. Michał Guzik 
(KKS Urania Krosno), 2. Damian Turek 
(L-UKS Burza Rogi), 3. Kamil Wierdak 
(UKS Rekord Iwla), 4. Mateusz Kande-
fer (L-UKS Burza Rogi), 5. Oskar Kopij 

Zwycięzcy turnieju (kat. SP i gimnazjum) wraz z Januszem Węgrzynem, dyrektorem GOK w Miejscu Piastowym, Marianem Lorencem, sędzią zawodów 
i Leszkiem Lenikiem z L-UKS Burza Rogi (fot. Barbara Patla-Lenik)

Szachowi mistrzowie Rogów w kat. SP (od lewej): Arkadiusz Kucza, Rafał Kiołtyka 
i Damian Turek. (fot. Janusz Węgrzyn)

Turniej szachowy w Rogach
32 szachistów, w tym 16 z L-UKS Burza Rogi, 7 lutego br. w Domu Ludowym w Rogach wzięło udział w X Otwar-
tym Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Rogów. W kategorii szkoła podstawowa dodatkowo wyłoniono naj-
lepszych szachistów z Rogów.

(L-UKS Burza Rogi), 6.  Patryk Knap 
(L-UKS Burza Rogi), 7. Jakub Bystrzyc-
ki (L-UKS Burza Rogi),  8. Hubert Kan-
defer (L-UKS Burza Rogi),  9.  Dawid 
Piątek (UKS Rekord Iwla), 10. Kamil 
Kucza (L-UKS Burza Rogi); SP kl. I - 
III (dziewczęta): 1. Martyna Czerska 
(KKSz Urania Krosno), 2. Agata Me-
zglewska (L-UKS Burza Rogi); SP kl. 
IV - VI (chłopcy): 1. Mateusz Jaszczuk 
(KKSz Urania Krosno), 2. Rafał Kiołtyka 
(L-UKS Burza Rogi), 3. Dominik Gaz-
da (KKSz Urania Krosno), 4. Arkadiusz 
Kucza (L-UKS Burza Rogi),  5. Grzegorz 

Fornal (UKS Rekord Iwla), 6. Sebastian 
Dyczko (L-UKS Burza Rogi); gimna-
zjum (chłopcy): 1. Kacper Guzik (KKSz 
Urania Krosno), 2. Adrian Chodorowski 
(KKSz Urania Krosno), 3. Wiktor Rajchel 
(UKS Rekord Iwla), 4. Jakub Półchłopek 
(Głowienka); gimnazjum (dziewczęta): 
1. Anna Winter (KKSz Urania Krosno); 
open (pierwsza dziesiątka): 1. Patryk 
Mrozowski (KKSz Urania Krosno), 2. Jan 
Frączek (L-UKS Burza Rogi), 3. Kacper 
Guzik (KKSz Urania Krosno), 4. Bogdan 
Czernicki (TKKF Drogowiec Kraków), 
5. Roman Lipka (L-UKS Burza Rogi), 
6. Sławomir Kucza (L-UKS Burza Rogi), 
7.  Piotr Paczosa (Krosno), 8. Leszek 
Lenik (L-UKS Burza Rogi), 9. Mateusz 
Jaszczuk (KKSz Urania Krosno), 10. Woj-
ciech Guzik (KKSz Urania Krosno). 

Najlepszym szachistą z Rogów (w kat. 
SP) został Rafał Kiołtyka, przed Da-
mianem Turkiem i Arkadiuszem Kuczą.    
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
w swoich kategoriach wiekowych otrzy-
mali dyplomy i pamiątkowe medale, 
a najmłodsi, dodatkowo, słodkie nie-
spodzianki. Zawody sędziował Marian 
Lorenc. Turniej zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym, 
a współorganizatorem był Leszek Lenik 
z klubu sportowego L-UKS Burza Rogi. 

Red.
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Ze szkół podstawowych zgłosiło się 
sześć drużyn, które zostały rozlosowane 
do dwóch grup. W grupie A znalazły się: 
SP Rogi, SP Głowienka, SP Wrocanka, 
a w grupie B: SP Łężany, SP Targowiska 
i SP Zalesie. W wyniku rywalizacji w gru-
pach drużyny zajęły kolejne miejsca – 
w grupie A: 1. SP Rogi, 2. SP Wrocanka, 3. 
SP Głowienka; w grupie B: 1. SP Targowi-
ska, 2. SP Łężany, 3. SP Zalesie. Zespoły 
z pierwszych miejsc w grupach rozegrały 
mecz o pierwsze i drugie miejsce w tur-
nieju, w którym SP Targowiska pokonały 
SP Rogi 3:0. W meczu o trzecie miejsce 
SP Wrocanka pokonała SP Łężany 2:1.

Turniej piłki nożnej w Rogach

12 lutego w Szkole Podstawowej w Rogach w VII Gminnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Ferii wzięło udział 11 drużyn. Rozgrywki, prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła pod-
stawowa i gimnazjum, zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. 

W kategorii gimnazjalistów do tur-
nieju przystąpiło 5 drużyn, które ry-
walizowały w jednej grupie w systemie 
„każdy z każdym”. Bezkonkurencyjną 
była drużyna TS Piastovia, która wygrała 
wszystkie swoje mecze i tym samym zaję-
ła pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęło 
Awokado TEAM, trzecie – Rogi TEAM. 
Poza podium znalazły się drużyny: LKS 
Głowienka i FC Bobry.

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe puchary i dyplomy, a pozostałe – 
dyplomy za udział. Zostały także przy-
znane nagrody indywidualne w postaci 
statuetek i dyplomów dla: najlepszych 

strzelców – Lucjana Frydrycha (SP Tar-
gowiska) i Konrada Uliasza (Awokado 
TEAM), najlepszych bramkarzy – Paw-
ła Dębca (SP Wrocanka) i Pawła Knapa 
(Rogi TEAM) oraz najlepszych zawod-
ników – Wiktora Wdowiarza (SP Rogi) 
i Piotra Kandefera (TS Piastovia).

 Nagrody wręczał dyrektor GOK 
w Miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn. 
Mecze sędziowali Hubert Lenik i Sławo-
mir Szewczyk. W czasie zawodów opiekę 
medyczną pełniła Aneta Jurczak.

Leszek Zajdel

Fot. Janusz Węgrzyn 

Wiktor Wdowiarz (SP Rogi), najlepszy zawodnik Lucjan Frydrych (SP Targowiska), najlepszy 
strzelec

Paweł Dębiec (SP Wrocanka), najlepszy bramkarz

Piotr Kandefer (TS Piastovia), najlepszy 
zawodnik

Konrad Uliasz (Awokado TEAM), najlepszy 
strzelec

Paweł Knap (Rogi TEAM), najlepszy bramkarz
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SP Targowiska – I miejsce. Skład: Lucjan Frydrych, Michał Józefczyk, 
Dawid Kafel, Dawid Kozioł, Rafał Kozioł, opiekun: Jakub Wojtoń

SP Rogi – II miejsce. Skład: Damian Muroń, Szymon Knap, Jan Krawczyk, 
Dominik Soliński, Wiktor Wdowiarz, opiekun: Sławomir Szewczyk

SP Wrocanka – III miejsce. Skład: Patryk Banaś, Karolina Brzana, Paweł 
Dębiec, Kamil Lajdanowicz, Damian Lenik, Dominik Marszał, Ignacy Kafel, 
Iwona Kmicik, Wiktor Kondracki, Adrian Korzec, Mateusz Zajchowski

TS Piastowia – I miejsce. Skład: Sebastian Ciupak, Grzegorz Farbaniec, 
Piotr Kandefer, Krzysztof Kilarowski, Hubert Kozioł.

Awokado TEAM – II miejsce. Skład: Jan Drozd, Mateusz Guzik, Patryk 
Kucharski, Wojciech Robótka, Konrad Uliasz, Jakub Walczak, Szymon 
Wójtowicz

Rogi Team – III miejsce. Skład: Daniel Bożentka, Jakub Dembiczak, Maciej 
Mehal, Paweł Knap, Damian Sajdak, Łukasz Walczak, Hubert Węgrzyn
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Turniej piłki siatkowej rozegrany został 8 lutego w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej we Wrocance. Biorące udział 
w turnieju drużyny z Wrocanki, Głowienki i Łężan rywali-
zowały w systemie „każdy z każdym”, do dwóch wygranych 
setów. W pierwszym meczu Łężany pokonały Głowienkę „Qa-
tar” 2:1 (21:19, 23:25, 18:16). Kolejne dwa mecze należały 
już do Wrocanki, która wygrywając 2:0 z Łężanami (21:16, 
21:12) i z Głowienką Qatar” (21:11, 23:21), zapewniła sobie 
pierwsze miejsce w turnieju. Drugie miejsce otrzymały Łę-
żany, a trzecie – Głowienka „Qatar”. 

W turnieju zostały również przyznane nagrody indywidu-
alne. Statuetkę dla najlepszego atakującego otrzymał Piotr 
Pyzia z Wrocanki, a dla najlepszego rozgrywającego – Mał-
gorzata Filar z Łężan.

Zwycięzcom nagrody w postaci dyplomów i pucharów wrę-
czali Janusz Węgrzyn, dyrektor GOK w Miejscu Piastowym, 
oraz Ryszard Lenik, radny gminy. Mecze sędziował Janusz 
Eustachiewicz. Opiekę medyczną pełniła Halina Bielawska.

Leszek Zajdel 
Fot. Janusz Węgrzyn 

Wrocanka – I miejsce. SKŁAD: Maciej Barud, Dominik Jurczak, Hubert 
Lenik, Piotr Pyzia, Adam Ukleja, Bartosz Zajdel, Krzysztof Zajdel

Drużyna z Wrocanki bezapelacyjnie wygrała w VII Gminnym Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Ferii, wgrywając z zespołem z Łężan i Głowienki 2:0.

Puchar ferii w piłce 
siatkowej dla Wrocanki

Łężany – II miejsce. SKŁAD: Kamil Giemza, Dariusz Filar, Małgorzata 
Filar, Damian Nowak, Bartłomiej Szajna, Kamil Szajna

Głowienka – III miejsce. SKŁAD: Michał Bieszczad, Radosław 
Niepokój, Tomasz Komański, Jacek Kuźniar, Sebastian Stareńczak, 
Daniel Wais

Kapitanowi najlepszej drużyny, Hubertowi Lenikowi, nagrodę wręcza 
radny Ryszard Lenik i dyrektor GOK Janusz Węgrzyn. 


