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Zespoły artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym (cz. 14)

MALI POGÓRZANIE

W styczniu 1984 roku został ogłoszony 
nabór do grup dziecięcych i młodzieżo-
wych, a zorganizowała go ówczesna tan-
cerka zespołu Pogórzanie Małgorzata 
Machnik.

Od tej pory, aż do chwili obecnej, rów-
nolegle z próbami dorosłych Pogórzan od-
bywały się próby dla dzieci w wieku od 8 
do 13 lat. Sztuki tańca uczyły się najpierw 
przy Szkole Podstawowej w Głowience, 
a później już w sali prób zespołu. Po od-
powiednim przygotowaniu tanecznym 
najbardziej wytrwali i zaangażowani tan-
cerze przechodzą do dorosłego Zespołu 
Tańca Ludowego Pogórzanie.

Dziecięcy zespół ćwiczy tańce o cha-
rakterze ludowym, towarzyskim i dys-
kotekowym, tańce krośnieńskie, polkę 
śmieszkę, krakowiaka, poloneza, wal-
czyka, jivea, rock-and-rolla. Brał udział 
w gminnych i wojewódzkich przeglądach 
dziecięcych zespołów tanecznych w Miej-
scu Piastowym, Krośnie, Sanoku, Jedli-
czu oraz Festiwalu Karpackim, zajmując 
tam czołowe miejsca. W środowisku zna-
ny jest pod nazwą Mali Pogórzanie. Cho-

Kolanko, później Gminny Ośrodek Kul-
tury, obecny patron zespołu.

Podczas całego okresu działalności 
zespołu Mali Pogórzanie swych umie-
jętności tanecznych próbowało ponad 
1200 dzieci, a pracowały z nimi instruk-
torki Izabela Drobek oraz Edyta Mosoń. 
Obecnie instruktorką prowadzącą zespół 
jest Małgorzata Machnik. Istnieją trzy 
grupy, w których pracuje sześćdziesię-
cioro młodych osób. Zespół na co dzień 
ćwiczy w filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Głowience.

Janusz Węgrzyn

fot. Marcin Pirga i archiwum GOK

ciaż ta nazwa budziła wiele kontrowersji 
ze względu na różnorodny charakter tań-
ców, jakie wykonywały grupy dziecięce, 
nazwę tę utrzymano, ponieważ celem 
nauki tańca była kontynuacja tradycji 
dorosłego Zespołu Tańca Ludowego Po-
górzanie, zaś różnorodne formy taneczne 
przyczyniały się do kształtowania posta-
wy tancerzy, techniki tanecznej, wyrabia-
nia poczucia rytmu i koordynacji ruchów.

Ważniejsze imprezy, w których zespół 
brał udział, to: Kaczucha, Mini-Art, Wo-
jewódzki Przegląd Zespołów Artystycz-
nych w Krośnie, Eurotargi, Dni Krosna, 
Dni Jedlicza, Dni Gorlic, wakacyjny blok 
imprez Dzieciom Podkarpacia. Ponadto 
występował podczas licznych imprez 
w swoim środowisku, np. z okazji Dnia 
Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Nauczy-
ciela, Dnia Matki, a także w licznych 
imprezach o charakterze gminnym, jak 
chociażby Dni Głowienki, Wianki, Lato 
na Czarnym Moście. W początkowym 
okresie działalności podporą finansową 
zespołu było Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głowience, z przewodniczącą Adelą 



Na okładce: Rozgwieżdżone niebo, fot. Jerzy Adamik
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Kościół w Rogach poświęcony

9 października 2016 roku metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal dokonał konsekracji nowego kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach.

Budowa nowej świątyni trwała 15 lat. 
 Inicjatorem jej powstania był ks. pro-
boszcz Ryszard Strzępek. – Jak w starym 
kościele zrobiło się za ciasno, ks. proboszcz 
podjął decyzję o budowie nowego kościoła. 
Głośno zaczął o tym mówić w 1998 roku, 
a do dalszych prac zmobilizowała go ofiar-
ność i entuzjazm parafian – tłumaczy Te-
resa Drozd, redaktor naczelna „Motyla 
Rogowskiego”. W 2000 r. uzyskano po-
zwolenie na budowę, a rok później roz-
poczęto pierwsze prace w terenie. W su-
rowym stanie świątynia stanęła w 2005 
roku. W surowych murach i przy pro-
wizorycznym ołtarzu 24 sierpnia 2005 
roku, w odpust parafialny, ks. Adam Szal, 
jeszcze wtedy biskup pomocniczy, odpra-
wił inauguracyjną mszę świętą, w czasie 
której poświęcił kamień węgielny.

11 lat od tego wydarzenia – podczas 
których trwały prace wykończeniowe 
w kościele – odbyła się konsekracja świą-
tyni. Uroczystość zgromadziła tłumy 
wiernych. Tadeusz Majchrowicz, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Miłośników 
Wsi Rogi, witając zebranych, przypo-
mniał, że w budowę kościoła zaangażo-
wani byli mieszkańcy wsi. – W ciągu 18 
lat parafialnie ofiarowali blisko 4 miliony 
złotych – powiedział.

– Radością każdego biskupa jest doko-
nanie poświęcenia nowego kościoła – mó-
wił w homilii arcybiskup. Tłumaczył, że 
konsekracja kościoła to bardzo ważne 
i rzadkie wydarzenie w historii parafii, że 
to nie tylko oddanie nowego kościoła do 
użytku, ale oddanie go także na chwałę 
Bogu. – Ten piękny kościół to wyraz wiary, 

ofiarności i gorliwości parafian – powiedział, 
dziękując jednocześnie ks. proboszczowi 
za podjęcie przed laty inicjatywy budo-
wy świątyni i że zdołał zapalić wiernych 
do podjęcia takiego wysiłku. Życzył, aby 
świątynia ta była napełniona wiernymi, 
aby była miejscem „wzrastania do święto-
ści” i „górą przemiany serc”.
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Po homilii odbyły się obrzędy konse-
kracyjne, namaszczenie ołtarza i ścian 
olejami świętymi, okadzenie ołtarza, aż 
w końcu nakrycie go, przyozdobienie 
i zapalenie na nim świec, równocześnie 
z zapaleniem świateł w kościele.

Z okazji konsekracji w darach ołtarza 
złożono kielichy, ornaty, pateny. Uroczy-
stość uświetnił występ Orkiestry Dętej 
Gminy Miejsce Piastowe. Parafia będzie 
się starała, aby do świątyni sprowadzić 
relikwie św. Faustyny, której rzeźba znaj-
duje się w ołtarzu głównym.

Parafia pw. św. Bartłomieja w Rogach 
erygowana została w 1358 roku. Drew-
niany kościół, stojący do dzisiaj, powstał 
w latach 1600 - 1603. W ostatnim czasie, 
staraniem Gminy, ze środków publicz-
nych (1,25 mln zł), przeszedł gruntowny 
remont. Stoi wśród drzew, obok nowego, 
górującego nad wsią.

tekst i fot. IP

Temat numeru 5

Pi
as

tu
n 

nr
 5

/7
2



Kwesta w dniu 1 listopada

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, przy wsparciu Gminy Miejsce Piastowe, organizowało 
zbiórkę na odnowę zabytkowych nagrobków. Zebrano tysiąc złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Do akcji, podobnie jak w ubiegłych la-
tach, przyłączyła się młodzież szkolna, 
nauczyciele, strażacy, koła gospodyń 
wiejskich, sołtysi, rady sołeckie oraz rad-
ni. Kwesty prowadzone były na cmenta-
rzach komunalnych w Rogach, Targowi-
skach, Miejscu Piastowym i Łężanach.

Ze środków zebranych w  zeszłym 
roku (ponad 9 500 zł) odnowione zo-
stały nagrobki: Józefa Rausa w Rogach, 
Franciszka Rzepki w Miejscu Piastowym, 
Edwarda Wajdy w  Targowiskach. Do 
pierwotnego stanu przywrócony został 
także nagrobek Henryka Trzecieskiego 
w Miejscu Piastowym. Konserwacje na-
grobków przeprowadził zespół Mirosła-
wa Babicza.

– Dlaczego to robimy? Ratujemy swoją 
przeszłość i przyszłość – tłumaczy wójt 
gminy Marek Klara. – Groby są pamiątką 
naszej przeszłości, świadectwem, że ta zie-
mia jest nasza. Czy trzeba lepszego powodu, 
aby ratować te pomniki dla przyszłych po-
koleń? Dziękujemy wszystkim, którzy do tej 
pory zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy, 
ale najszczersze podziękowania kierujemy 
do wszystkich, którzy wsparli kwestę choć 
jedną złotówką.

W tym roku w czasie kwesty zebrano 
ponad 10 tys. złotych.

IP
fot. archiwum SP w Rogach
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Kwesta w dniu 1 listopada Nagrobek Józefa Rausa na Cmentarzu Komunalnym w Rogach  
(sektor D, nr rzędu 2, nr grobu 8)

Józef Raus był długoletnim rogowskim organistą – funkcję tę sprawował ponad 40 lat. 
Rodzina Rausów zamieszkiwała w samym centrum wsi, w pięknym podcieniowym 
budynku potocznie zwanym organistówką (nr 176).

Józef przyszedł na świat 19 marca 1874 roku. Ożenił się z Marią Czekaj. Zmarł, mając 
64 lata, 13 października 1941 r. Pochowany został z honorami dwa dni później przez ks. 
Henryka Domino.

Nagrobek, pochodzący z krośnieńskiego warsztatu Piotra Kędzierskiego, wykonany 
jest z wapienia pińczowskiego w pięknej secesyjnej manierze. Postument zwieńczony 
jest małym krzyżem, który stoi pośrodku różanego wieńca. W górnej części nagrobka 
kamieniarz umieścił portret Chrystusa. Zarówno litery oraz ornamenty roślinne zostały 
pokryte warstwą mosiądzu, który spatynował się do koloru zielonego (obecnie jest złoty).

Przed konserwacją obiekt znajdował się w złym stanie. Elementy rzeźbiarskie oraz 
napis zostały zrekonstruowane. 

Nagrobek Franciszka Rzepki na Cmentarzu Komunalnym  
w Miejscu Piastowym (sektor F, nr rzędu 3, nr grobu 11)

Franciszek Rzepka jest ważną – choć zapomnianą – osobą w miejsteckiej historii. Przez 
lata był przełożonym obszaru dworskiego i w zastępstwie kolatora zasiadał w komite-
cie parafialnym w okresie budowy nowego murowanego kościoła. Zmarł, w 75. roku 
życia, 2 X 1893 r. W testamencie zapisał środki na budowę nowego ołtarza Matki Bożej 
Miejsteckiej.

Nagrobek Franciszka Rzepki, wraz ze stojącym obok pomnikiem żony, stanowi ty-
powy przykład lokalnej kamieniarki. Postument, na którym wyryto napis, zwieńczony 
jest ozdobnym krzyżem. 

Nagrobek Henryka Trzecieskiego na Cmentarzu Komunalnym  
w Miejscu Piastowym (sektor A, nr rzędu 3, nr grobu 1)

Henryk Trzecieski był synem Jakuba i Franciszki z Głogowskich. Urodził się 2 lipca 
1814 roku. Zmarł w wieku 27 lat. Jego nagrobek, w formie monumentalnego krzyża, 
stanowi centralny element kwatery rodziny Trzecieskich.

Konserwacja nagrobka możliwa była dzięki dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Przemyślu oraz środkom Gminy Miejsce Piastowe. Złożenie wniosku 
o dotację było możliwe, gdyż cała kwatera rodziny Trzecieskich została w 2015 roku 
wpisana na listę zabytków.

Nagrobek Edwarda Wajdy na Cmentarzu Komunalnym w Targowiskach  
(sektor J, nr rzędu 6, nr grobu 13)

Edward Wajda był pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły w Łężanach, która 
u swego zarania była szkołą etatową, jednoklasową. Do Łężan z Kozłówka przybył 
w 1908 roku. Przez kilka lat dał się poznać jako świetny pedagog, bardzo zaangażowany 
nie tylko na polu edukacji, ale także jako świetny animator życia kulturalnego i gospo-
darczego wsi. Zmarł w 35. roku życia i 13. roku pracy nauczycielskiej.

Jego pogrzeb w grudniu 1911 roku był ważnym wydarzeniem, w którym uczestni-
czyły tłumy mieszkańców, a także władze oświatowe i liczne duchowieństwo.

Pomnik wystawiony na grobie Edwarda Wajdy jest pięknym obiektem, monumental-
nym w swej skali. Niestety, z czasem mocno się przechylił, grożąc upadkiem. Konserwacja 
przywróciła pierwotny stan pomnika.

Marek Klara
fot. Archiwum UG i Izabela Półchłopek

O odnowionych w tym roku nagrobkach
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Św. Florian stanął w Niżnej Łące
10 września przy domu ludowym odbyło się uroczyste odsłonięcie figury św. Floriana, będącej 
upamiętnieniem jubileuszu 80-lecia OSP w Niżnej Łące.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w miejscowym kościele filialnym, którą 
odprawił ks. proboszcz Stanisław Ba-
biarz. W homilii ks. proboszcz mówił 
o szanowaniu munduru, miłości do dru-
giego człowieka i niesieniu mu pomocy, 
i że to strażacy są przykładem społecznej 
służby dla drugiego człowieka.

– 10 września dla członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niżnej Łące oraz miesz-
kańców naszej miejscowości jest dniem 
szczególnym, bowiem dziś upamiętniona 
została 80-letnia społeczna działalność, 
trud i ofiarność wielu pokoleń strażaków 
z Niżnej Łąki – podkreślił druh Janusz 
Lenartowicz, prezes OPS w Niżnej Łące.

– Niech św. Florian ma wszystkich stra-
żaków w swojej opiece – zaapelował prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Krośnie 
druh Jan Kilar, a nawiązując do homilii 
ks. proboszcza, podziękował strażakom 
za ofiarność dla dobra drugiego człowie-
ka. Z ubolewaniem zwrócił uwagę, że tak 
mało mieszkańców Niżnej Łąki przyszło 
na uroczystość. – Niestety, musimy się do 
tego przyzwyczaić, że coraz bardziej zosta-
jemy sami. Podziękował także władzom 
samorządowym za finansowanie dzia-
łalności jednostek strażackich. – Oby 
tak dalej było. Mam nadzieję, że wójt nadal 
będzie tym strażakiem, który będzie dbał 
o jednostki gminnych ochotniczych straży 
pożarnych – powiedział.

Brygadier Piotr Szubra życzył miesz-
kańcom, aby święty Florian uchronił ich 
przed pożarami i innymi miejscowymi 
zagrożeniami, a druhom strażakom ży-
czył zawsze szczęśliwych powrotów z ak-
cji ratunkowych.

– Cieszę się, że luźna uwaga o tym, że 
w Niżnej Łące przydałby się pomnik św. 
Floriana, rzucona w ubiegłym roku podczas 
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obchodów jubileuszu 80-lecia jednostki, zo-
stała ochoczo przyjęta przez zarząd i zreali-
zowana – zaznaczył Marek Klara, dzięku-
jąc strażakom za trud i wysiłek, aby św. 
Florian stanął przed domem ludowym. 
– Ma wodę do gaszenia, choć Niżna Łąka 
bardziej potrzebuje św. Floriana, żeby ją 
przed wodą strzegł, bo głównym zagroże-
niem w Niżnej Łące, o czym wiemy od wie-
lu lat, jest raczej rzeka Jasiołka niż ogień. 
Zwrócił także uwagę, że teraz figury św. 
Floriana stoją prawie przed wszystkimi 
gminnymi remizami, a brakuje jej tylko 
w Widaczu, ale wyraził nadzieję, że to 
wkrótce zostanie nadrobione. Zauważył 
również, że choć OSP w Niżnej Łące nie 
jest ani najstarszą, ani największą jed-
nostką, to należy do tych, które bardzo 
lubi. – Obok Koła Gospodyń Wiejskich to 
druga organizacja w Niżnej Łące, która jest 
zawsze chętna do pracy, skora do tego, aby 
pomóc tam, gdzie pomóc trzeba. I za to ser-
decznie dziękuję. Może czasami w prawo, 
jak mówią w lewo, może czasami sztandar 
nie wtedy, kiedy trzeba, ale przecież nie to 
jest najważniejsze. Zawsze są wtedy, kiedy 
są potrzebni i wtedy wiedzą, co trzeba zrobić 
– powiedział, życząc jednostce nie tylko 
kolejnych 80 lat, ale także społecznej ak-
ceptacji.

Na koniec Wiesława Guzik podzięko-
wała wszystkim za finansowe wsparcie 
i prace, a w szczególności Bartłomiejowi 
Bieszczadowi, Łukaszowi Sieńce i ekipie 
remontowo-budowlanej gminy.

Uroczystego odsłonięcia figury św. 
Floriana dokonali: prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP w Krośnie druh Jan Ki-
lar, przedstawiciel komendanta Miejskiej 
Straży Pożarnej brygadier Piotr Szubra, 
ks. proboszcz Stanisław Babiarz, prze-
wodniczący Rady Gminy Miejsce Piasto-
we Wiktor Skwara, wójt gminy Marek 
Klara, jego zastępca Stanisława Gawlik 
oraz prezes OSP w Niżnej Łące Janusz 
Lenartowicz.

Spotkanie było także okazją do przy-
znania medali. „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” wójt Marek Klara otrzymał srebrny 
medal, a druhna Magdalena Gnap – brą-
zowy. Uroczystą przysięgę na sztandar 
złożyli także nowo przyjęci członkowie 
OSP w Niżnej Łące.

Fundatorami figury św. Floriana są 
mieszkańcy Niżnej Łąki, druhny i dru-
howie OSP w Niżnej Łące oraz Gmina 
Miejsce Piastowe.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek
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Z Miejsca Piastowego do Korczyny

8 października br. w Korczynie, w budynku dawnej szkoły podstawowej (ul. ks. bpa Józefa Sebastiana Pelcza-
ra 5) uroczyście otworzono zakład rehabilitacji leczniczej prowadzony przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym.

Do tej pory usługi rehabilitacyjne pro-
wadzone były w domu księży emerytów 
„Emaus” w Korczynie. Otwarcie zakładu 
rehabilitacyjnego w tzw. „białej szkole” 
było możliwe dzięki porozumieniu Gmi-
ny Miejsce Piastowe i Gminy Korczy-
na. – Jest to ewenement w skali powiatu, 
a śmiem twierdzić, że także w wojewódz-
twie – powiedział podczas uroczystego 
otwarcia Ryszard Buczek, dyrektor SPG 
ZOZ w Miejscu Piastowym. – Mam na-
dzieję, że zakład ten będzie dobrze służył nie 
tylko mieszkańcom gminy Korczyna.

Decyzje o otworzeniu zakładu reha-
bilitacyjnego zapadły rok temu. Opusto-
szałe piętro budynku przeszło gruntowy 
remont, który w głównej mierze sfinan-
sował SPG ZOZ w Miejscu Piastowym. 
– Myślę, że w końcu mamy taki obiekt, któ-
ry będzie wiele lat służył i zacznie żyć – za-
znaczył Jan Zych, wójt gminy Korczyna, 
dziękując radnym obu gmin za wyrażenie 
zgody na podjęcie współpracy.

– Dzisiejsze otwarcie jest najlepszym 
dowodem na to, że nie wolno się poddawać. 
Do trzech razy sztuka. Zgoda Rady Gminy 
Korczyna to było nasze trzecie podejście do 
zaistnienia w różnych gminach, ponieważ 
jest mentalny opór wobec tego, żeby jedna 
publiczna instytucja działała na terenie 
dwóch gmin – powiedział Marek Klara, 
wójt Gminy Miejsce Piastowe, i przypo-
mniał, że SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 
dawno wyrósł poza swoją miejscowość. 
– Najważniejsze jest, aby mieszkańcy mieli 
dostęp do usług prowadzonych na dobrym 
poziomie. A SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 

jest najlepszym przykładem tego, że coś, co 
jest publiczne, nie musi być złe i że znako-
micie może konkurować jakością wykony-
wanych usług z podmiotami prywatnymi. 
Może generować takie zyski, aby inwesto-
wać i nieustająco podnosić poziom usług. To 
się rzadko zdarza, ale w dużej mierze jest to 
zasługa dyrektora i pracowników.

– Zazdroszczę wam, że udało się dojść 
do porozumienia między dwoma gminami 
i z całego serca, szczerze gratuluję – zwró-
cił się do radnych z obu gmin Jan Oma-
chel, wójt gminy Krościenko Wyżne, i nie 
ukrywał, że kilka lat temu rozmowy na 
podobny temat prowadzone były w gmi-
nie Krościenko Wyżne, ale nie udało się 
przekonać radnych.

– Staramy się myśleć perspektywicznie. 
Nie można zamykać się w swoim rejonie. 
Działamy głównie dla dobra pacjentów, a czy 
pracujemy w Korczynie, Miejscu Piastowym, 
czy Krościenku Wyżnem, nie jest najistotniej-
sze. Największą satysfakcją jest to, że pacjent 
wychodzi od nas wyleczony – powiedział na 
koniec dyrektor Ryszard Buczek.

Wójt Jan Zych podarował dyrektoro-
wi ośrodka fotografie gminy Korczyna, 
a wójt Marek Klara obraz patrona gminy 
Miejsce Piastowe bł. ks. Bronisława Mar-
kiewicza. – W ten sposób ośrodek będzie miał 
dwóch patronów – zwrócił uwagę dyrek-
tor Buczek, ponieważ na jednej ze ścian 
na honorowym miejscu wisiał już obraz 
św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, 
ofiarowany przez ks. proboszcza Edwar-
da Sznaja. Na koniec zaproszeni goście 
zwiedzili pomieszczenia rehabilitacyjne.

Ośrodek zaprasza do korzystania 
z zabiegów z zakresu fizjoterapii (prądy, 
magnetoterapia, ultradźwięki, laserote-
rapia, światłolecznictwo, ciepłolecznic-
two, krioterapia), kinezyterapii, a także 
masaży leczniczych. Nowością otwarte-
go zakładu będą wykonywane zabiegi 
hydroterapii (masaż kończyn górnych, 
kończyn dolnych oraz masaż całościo-
wy). Zakład posiada umowę z NFZ, ale 
istnieje także możliwość wykonywania 
zabiegów komercyjnych. Rejestracji moż-
na dokonać osobiście lub pod numerem 
tel.: 535 302 948. Ośrodek jest otwarty 
od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 
do 15.30.

Tekst i fot. IP
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Nowa strona internetowa Gminy

Fundusze sołeckie na siłownie, meble, 
oświetlenie

Nowoczesny i przyjazny mieszkańcom 
urząd nie może sprawnie działać bez 
odpowiednich narzędzi komunikacji. 
Z pewnością takim narzędziem jest 
strona www. Po 7 latach od poprzedniej 
zmiany serwisu internetowego gminy 
podjęliśmy decyzję o kolejnej jego mody-
fikacji. Nasza strona całkowicie zmieniła 
szatę graficzną, jest bardziej nowoczesna 
i dynamiczna. Udostępnia także nowe 
funkcje, w tym dla osób niepełnospraw-
nych, dla których jest możliwość powięk-
szenia tekstu oraz uruchomienia strony 
w wersji kontrastowej. Strona posiada 
również wersję na urządzenia mobilne.

Główna strona to przede wszystkim 
aktualności, czyli wiadomości bieżące, 
najświeższe i istotne. Dzięki nim infor-
mujemy Państwa o najważniejszych wy-
darzeniach i imprezach, przedstawiamy 
ważne ogłoszenia i komunikaty. Jeżeli 

zaistnieje potrzeba sięgnięcia do aktu-
alności z np. dwóch miesięcy, wystarczy 
na końcu aktualności zajrzeć w zakładkę 
„archiwum”.

Górne menu zostało podzielone na 
cztery zakładki: O GMINIE, SAMORZĄD, 
URZĄD GMINY, DLA MIESZKAŃCA. 
W każdej z nich są informacje adekwatne 
do jej nazwy. W zakładce pierwszej znaj-
dziemy informacje o położeniu gminy, jej 
patronie, historii, miejscowościach czy 
organizacjach pozarządowych. W zakład-
ce SAMORZĄD są informacje na temat 
włodarzy gminy, radnych, komisji, rady 
gminy. Znajdziemy tam również wykaz 
sołectw wraz z numerami kontaktowymi 
do sołtysów. Zakładka URZĄD GMINY 
zawiera informacje o godzinach pracy 
Urzędu, pracownikach, a także o wykazie 
spraw, które możemy załatwić. Są tam 
również karty usług i formularze. W naj-

ważniejszej z zakładek, DLA MIESZKAŃ-
CA, dostępne są wiadomości przydatne 
na co dzień, m.in.: o przetargach, sys-
temie odbioru odpadów, cmentarzach 
komunalnych, bezpłatnym internecie 
i odnawialnych źródłach energii. Znaj-
dziemy tam również informacje o mszach 
świętych na terenie gminy czy godzinach 
otwarcia aptek.

W prawym menu bocznym są zakład-
ki do jednostek organizacyjnych gminy: 
szkół, ośrodka kultury, biblioteki, ośrod-
ka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej. 
Jest tam również odnośnik do gminnego 
portalu mapowego oraz wszystkie nume-
ry „Piastuna” w wersji elektronicznej.

Mamy nadzieję, że strona będzie 
się rozwijała i wzbogacona zostanie 
niebawem o kolejne ważne treści. Za-
chęcamy do wspólnego jej tworzenia, 
a także do przesyłania uwag i opinii 
na temat serwisu na adres e-mailowy:  
promocja@miejscepiastowe.pl.

Życząc miłego surfowania po sieci, za-
chęcamy do częstego odwiedzania strony 
internetowej Gminy Miejsce Piastowe.

BB

Mieszkańcy poszczególnych miejscowo-
ści na zebraniach wiejskich postanowili, 
na co zostaną przeznaczone pieniądze 
z funduszy sołeckich w 2017 roku. De-
cyzje te pozytywnie zaopiniowała Rada 
Gminy.

Przeznaczenie funduszy w poszcze-
gólnych miejscowościach przedstawia 
się następująco:

–  Głowienka (27 067 zł): budowa si-
łowni pod chmurką przy ul. św. Jana 
w Głowience;

–  Łężany (27 067 zł): budowa altany 
na obiekcie rekreacyjno-sportowym 
„Nawsie”;

–  Miejsce Piastowe (27 067 zł): budo-
wa siłowni na wolnym powietrzu;

–  Niżna Łąka (13 831 zł): zagospoda-
rowanie terenu wokół domu ludo-
wego;

–  Rogi (27 067 zł): podniesienie stan-
dardu sali i kuchni w remizie OSP 

oraz ogrodzenie działki gminnej 
z przeznaczeniem na plac zabaw;

–  Targowiska (27  067 zł): budowa 
oświetlenia ulicznego przy ul. Han-
dlowej oraz budowa oświetlenia 
ulicznego przy ul. Piłsudskiego (od 
wjazdu w kierunku domu ludowe-
go);

–  Widacz (24 875 zł): budowa oświe-
tlenia ulicznego koło domu ludo-
wego i poprawa wizerunku jego 
otoczenia;

–  Wrocanka (27 067 zł): kontynuacja 
remontu parkingu przy domu ludo-
wym;

–  Zalesie (19 191 zł): zakup mebli do 
pomieszczeń w domu ludowym oraz 
urządzeń do utrzymania czystości 
i porządku.

Ewa Rajchel

www.miejscepiastowe.pl

Odeszli od nas…
09.09 –  Władysław Gierlak (94 lata) z Łężan
15.09 – Stanisław Mercik (70 lat) z Łężan
15.09 –  Kazimierz Juszczyk (80 lat) 

z Targowisk
15.09 –  Jan Kozubek (45 lat) z Miejsca 

Piastowego
15.09 –  Radosław Langos (34 lata) z Niżnej 

Łąki
17.09 – Jan Jurczak (77 lat) z Łężan 
23.09 –  Eugeniusz Wojtoń (72 lata) 

z Targowisk
25.09 – Bożena Płatek (55 lat) z Rogów
01.10 – Maria Żywiec (81 lat) z Zalesia
02.10 – Zofia Wdowiarz (71 lat) z Rogów
02.10 –  Bolesław Czekański (77 lat) 

z Widacza
02.10 – Jan Folcik (62 lata) z Łężan
05.10 –  Jan Mikosz (87 lat) z Miejsca 

Piastowego
07.10 –  Ryszard Jurczak (75 lat) 

z Targowisk
08.10 – Zofia Uliasz (82 lata) z Rogów
27.10 –  Gwidon Miodulski (79 lat) z Łężan
30.10 –  Stanisława Choroz (93 lata) 

z Miejsca Piastowego
04.11 –  Maria Machowska (73 lata) z Rogów
07.11 –  Stanisław Niepokój (78 lat) 

z Głowienki
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Harcerze z Łężan mają sztandar
17 września 2016 r. stał się bardzo ważnym dniem, wieńczącym dotychczasową pracę 18 Drużyny Harcerskiej 
im. Stefana Czarnieckiego z Łężan.

Uroczystość nadania drużynie sztandaru 
rozpoczęła się mszą świętą w tutejszym 
kościele parafialnym, podczas której ka-
pelan Hufca Krosno phm. o. Patryk Jan-
kiewicz dokonał poświęcenia sztandaru. 
Sztandar ufundowała druhna phm. Ja-
dwiga Węgrzyn.

Niezwykłe wrażenie na każdym 
uczestniku uroczystości zrobiło rozpo-
częcie homilii przez o. Patryka od pieśni 
obrzędowej, śpiewanej na początek każ-
dego ogniska harcerskiego, „Płonie ogni-
sko i szumią knieje” i podjęcie jej przez 
wszystkich obecnych tam harcerzy i in-
struktorów. To właśnie do jej treści nawią-
zywał w swoim kazaniu kapelan Hufca. 
W wielkiej ciszy i niezwykłym skupieniu 
wszyscy uczestniczący we mszy świętej 
wpatrywali się w pochylające się przed 
ołtarzem sztandary – tak na rozpoczęcie, 
jak i na zakończenie eucharystii. Oprawę 
liturgiczną i muzyczną nabożeństwa przy-
gotowała oczywiście łężańska drużyna.

Następnie harcerze – łężańscy oraz 
z drużyn Hufca Krosno – zaproszeni go-
ście i rodzice harcerzy udali się na plac 

przed budynkiem Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki, gdzie podczas 
uroczystego apelu nastąpiło odczytanie 
rozkazu komendanta Hufca i nadanie 
sztandaru. Fundatorka, druhna phm. Ja-
dwiga Węgrzyn, przekazała sztandar dru-
hnie phm. Paulinie Wysockiej – zastępcy 
komendanta hufca Krosno, a ta z kolei 
– drużynowej 18 Drużyny Harcerskiej 
hm. Dorocie Jurczak. I na koniec, zgodnie 
z ceremoniałem, sztandar przejął poczet 
sztandarowy łężańskiej drużyny.

Nie obyło się bez podziękowań dla 
druhny Jadwigi Węgrzyn, przekazanych 
przez drużynową hm. Dorotę Jurczak od 
siebie i swoich harcerzy. Także druhna 
Jadwiga skierowała swoje przesłanie do 
uczestników uroczystości. Głos zabrała 
również wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Łężanach Agnieszka Zawojska-So-
kołowska.

W sali domu ludowego odbyła się 
część artystyczna („Spotkanie z historią 
i piosenką harcerską”), podczas której 
druhny i druhowie 18 Drużyny Har-
cerskiej przedstawili prezentację mul-

timedialną, opisującą dzieje drużyny, 
urozmaiconą wieloma pięknymi piosen-
kami harcerskimi oraz wywiadami prze-
prowadzonymi specjalnie na to święto, 
m.in. z komendantem Hufca hm. Janem 
Borkiem, zaprzyjaźnionymi harcerzami, 
rodzicami, dyrektorem łężańskiej szkoły 
Teresą Zamorską, członkami drużyny.

Drużyna sprawiła swojej drużynowej 
bardzo miłą niespodziankę. W imieniu 
wszystkich jej harcerek, harcerzy i in-
struktorów przyboczni wręczyli druhnie 
Dorocie wielkie pamiątkowe zdjęcia ca-
łej drużyny i przepiękny bukiet kwiatów. 
Każde serce wzruszy się w takiej chwili. 
I tak było.

O historii i pracy tutejszych harcerzy 
opowiedziały też kroniki, zdjęcia, wywia-
dy z dawnymi członkami łężańskiej dru-
żyny, harcerskie pamiątki zgromadzone 
na wystawie.

Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości wszyscy jej uczestnicy udali 
się na poczęstunek. Potem na harcerzy 
czekały m.in. gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, tańce integracyjne, gry plan-

Zastępca Komendanta Hufca Krosno – phm. Paulina Wysocka – przekazuje sztandar drużynowej 18 DH hm. Dorocie Jurczak

Aktualności12
Pi

as
tu

n 
nr

 5
/7

2



szowe, zajęcia z węzłów i kącik muzycz-
ny. Dzięki dużemu wyborowi zajęć każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, a harcerze 
z 18 DH zadbali, aby nikt się nie nudził.

W uroczystości wzięli udział: władze 
harcerskie i samorządowe, przedstawi-
ciele łężańskich organizacji, instrukto-
rzy i drużyny Hufca Krosno, nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Łężanach, rodzice.

Drużynowa i cała 18 Drużyna Har-
cerska serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy wsparli harcerzy w przygotowa-
niu uroczystości nadania sztandaru (są 
to: Gmina Miejsce Piastowe na czele 
z wójtem Markiem Klarą, Hufiec ZHP 
Krosno im. J. i S. Magurów, Rada So-
łecka Łężan, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Ochotnicza Straż Pożarna w Łężanach, 
Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Łężanach, radni 
wsi Łężany, Agencja Ubezpieczeniowa 
„Omega” – Ewa Królikowska, „Delikate-
sy Centrum” – Lidia Rygiel, „Salon firan” 
–Krystyna Półchłopek, „Piekarnia Kiełty-
ka Łężany – Marek Kiełtyka, Salon Fry-
zjerski „Alicja” – Alicja Gosztyła, Karolina 
Krukierek, Robert Puchalski, ratownik 
medyczny pwd. Hubert Królikowski, za-
przyjaźnieni harcerze Hufca i oczywiście 
rodzice łężańskich harcerzy), a zaproszo-
nym gościom i drużynom Hufca Krosno 
– za przybycie i wspólne przeżywanie 
tego ważnego dla nas dnia.

Hm. Dorota Jurczak dziękuje szcze-
gólnie swojej drużynie za dołożenie sta-
rań, by to harcerskie święto pozostało na 
zawsze we wszystkich sercach. Trzymaj-
my się razem, bo wtedy możemy więcej! 
Druhny i druhowie, jestem z was dumna.

hm. Dorota Jurczak
sam. Anna Królikowska

zdjęcia – archiwum 18 Drużyny Harcer-
skiej w Łężanach

Podziękowanie fundatorce sztandaru, druhnie 
Jadwidze Węgrzyn, składa drużynowa 18 DH

Przemarsz pocztu sztandarowego

Piknik harcerski
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Kolejne sukcesy młodych turystów
W dniach 28.09 – 01.10.2016 r. członkowie Międzyszkolnego Koła Turystycznego PTSM ,,Wędrowiec”, wraz 
z opiekunem koła Mariolą Tys, wzięli udział w XXXIX Wojewódzkim Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach. 
Wędrując górskimi szlakami, uczniowie mieli okazję podziwiać walory krajoznawczo-przyrodnicze Bieszcza-
dów, poznać dziedzictwo historyczne bojkowszczyzny, pogłębić wiedzę o tematykę regionalną i ekologiczną, 
nawiązać współpracę i zawiązać przyjaźnie pomiędzy kołami turystycznymi oraz wdrożyć się do uprawiania 
turystyki kwalifikowanej.

Pierwszy dzień rajdu to 7-godzinna wę-
drówka na Jeziorko Bobrowe i Chryszcza-
tą (997 m n.p.m.). W drugim dniu zlotu 
młodzi wędrowcy udali się do najgrub-
szej jodły w Polsce – Lasumiły. Bazą noc-
legową było schronisko w Jabłonkach. 
W trzecim dniu wszystkie grupy zlotowe 
spotkały się w schronisku ,,Bieszczadnik” 
w Lesku. Rano uczniowie zwiedzili zabyt-
ki miasta – kościół, dwa rynki, synagogę, 
kirkut i zamek. W godzinach popołudnio-
wych odbyły się konkursy, a w godzinach 
wieczornych wszyscy uczestnicy zlotu 
spotkali się w leskim Domu Kultury, aby 
uczestniczyć w przesłuchaniach Woje-
wódzkiej Giełdy Piosenki Turystycznej 
oraz warsztatach krajoznawczych – „Moja 
mała Ojczyzna”.

W sobotę odbyło się podsumowanie 
i zakończenie zlotu. Podczas zakończe-
nia imprezy ogłoszone zostały wyniki 
konkursów, laureaci otrzymali dyplomy 
i nagrody. W XXXIX Zlocie Młodzieży 
PTSM w Lesku wzięło udział ponad 200 
uczestników, reprezentujących szkoły 
podstawowe i gimnazjalne województwa 
podkarpackiego.

Sukcesy członków Międzyszkolnego 
Koła PTSM ,,Wędrowiec”:

W kategorii szkół podstawowych:
–  indywidualny Wojewódzki Konkurs 

Krajoznawczo-Turystyczny – I miej-

Nagrodzeni uczniowie ze SP w Głowience wraz z nauczycielką Mariolą Tys (w środku), która 
przygotowywała uczniów do konkursów

Nagrodzona jedna z osiemnastu
Mariola Tys, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Głowience, znala-
zła się wśród 18 osób z całej Polski 
uhonorowanych odznaką Ministra 
Sportu i Turystyki „Za zasługi dla 
turystyki”.

Odznaką „Za zasługi dla turystyki” zosta-
ła uhonorowana Mariola Tys, wieloletnia 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gło-
wience, związana z turystyką od 30 lat. 
Nie jest to pierwsze odznaczenie w jej ka-
rierze. W 2012 r. otrzymała Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, w 2011 Brązową 
oraz w 2015 r. Srebrną Odznakę PTSM. 
Była również dwukrotnie nagradzana 

sce Filip Jurczyk, III miejsce Lena 
Baran,

–  drużynowy Wojewódzki Konkurs 
Krajoznawczo-Turystyczny – I miej-
sce Filip Jurczyk, Lena Baran, Jakub 
Jurasz,

–  Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – 
I miejsce Aleksandra Kubit,

–  Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o PTSM i SSM – I miejsce Amelia 
Biały.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
–  indywidualny Wojewódzki Konkurs 

Krajoznawczo-Turystyczny – I miej-
sce Oliwia Wais, III miejsce Gabriela 
Machnik,

–  drużynowy Wojewódzki Konkurs 
Krajoznawczo-Turystyczny – I miej-
sce Oliwia Wais, Gabriela Machnik, 
Laura Jurczyk,

–  Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – 
I miejsce Eliza Półchłopek.

Mariola Tys
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Nagrodą Wójta Gminy Miejsce Piastowe, 
12-krotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły 
oraz 4-krotnie nagrodą ,,Wybitny Nauczy-
ciel Gminy Miejsce Piastowe”. Od 2011 r. 
jest członkiem Koła Przewodników PTTK 
Sanok, w którym aktywnie działa.

Wręczenie Odznaki Honorowej „Za 
zasługi dla turystyki” odbyło się 29 
września na zamku w Krasiczynie. Pod-
czas uroczystej gali z okazji Światowego 
Dnia Turystyki 18 osób z całej Polski zo-
stało uhonorowanych odznaką Ministra 
Sportu i Turystyki. Swoje wyróżnienia 
dla ludzi turystyki przyznali też marsza-
łek województwa i prezydent Przemy-
śla. Tegoroczna gala była więc okazją nie 
tylko do nagrodzenia osób w szczególny 
sposób zasłużonych dla rozwoju tury-

styki w Polsce, ale także podziękowania 
wszystkim, którzy kochają swój region, 
są pasjonatami, mają nowe pomysły i po-
trafią z entuzjazmem pokazywać miejsca 
znane i mniej znane. Wśród nich można 
było znaleźć dyrektorów placówek mu-
zealnych, przewodników, nauczycieli, ale 
też przedstawicieli fundacji i stowarzy-
szeń turystycznych z całej Polski.

Mariola Tys działalnością na rzecz tu-
rystyki dzieci i młodzieży zajmuje się od 
30 lat, jest aktywnym członkiem PTSM. 
Jest organizatorem wielu wycieczek kra-
joznawczych dla dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych, propagatorem idei ruchu 
schronisk młodzieżowych, organizato-
rem wojewódzkich 3-dniowych rajdów 
,,Po bezdrożach...”. Szkoli również mło-

dzieżowych liderów turystyki, opraco-
wuje dyplomy, testy i materiały konkur-
sowe, działa na rzecz promocji turystyki 
i dziedzictwa kulturowego województwa 
podkarpackiego. Przygotowuje młodzież 
do konkursów krajoznawczo-przyrodni-
czych i od lat jej uczniowie osiągają same 
czołowe miejsca. Corocznie pozyskuje 
sponsorów, aby zapewnić jak najatrak-
cyjniejsze nagrody dla uczniów biorących 
udział w organizowanych przez nią kon-
kursach krajoznawczo-turystycznych. 
Jako przewodnik beskidzki nieodpłatnie 
prowadzi wycieczki szkolne dla uczniów 
ze szkół gminy Miejsce Piastowe.

Krzysztof Roman 

Bili rekord Guinnessa

17 października 2016 roku Szko-
ła Podstawowa im. Kazimierza 
Wielkiego w Rogach przystąpiła 
do próby bicia rekordu Guinnessa 
w jednoczesnym prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej.

Akcję po raz kolejny zorganizowała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ra-
mach realizacji programu edukacyjnego 
„Ratujemy i uczymy ratować”. W całej 
Polsce, we wszystkich miejscach zgłoszo-
nych do akcji, bicie rekordu odbywało się 
na podobnych zasadach, w oparciu o sce-
nariusz lekcji zaakceptowany przez biuro 
Guinnessa w Londynie.

Punktualnie o godzinie 12.00 dźwię-
kiem gwizdka i informacją „zaczynamy 
bicie rekordu” Dorota Muroń rozpoczęła 

lekcję, której tematem była „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa”. Lekcja miała na 
celu rozpropagowanie wiedzy na temat 
resuscytacji oraz uczenie prawidłowego 
wykonywania jej elementów: 30 uciśnięć 
klatki piersiowej i 2 wdechów ratowni-
czych. Po krótkim wprowadzeniu w te-
matykę zajęć zgromadzeni obejrzeli film 
instruktażowy, a następnie uczniowie 
wraz z instruktorami (Dorotą Muroń, 
Bożeną Drobek i Beatą Bałuką) rozpo-
częli ćwiczenia na fantomach. Wydarze-
nie obserwowali niezależni świadkowie, 
doświadczeni w dziedzinie resuscytacji: 
pielęgniarka Renata Rygiel i aspirant Ra-
dosław Urban. Wspierali ich nauczyciele 
wychowania fizycznego Wiesław Habrat 
i Łukasz Aszklar, którzy odmierzali czas. 
Osobą, która dbała o porządek podczas 

bicia rekordu, był sołtys Stanisław Mu-
szyński. Lekcja trwała 35 minut. Przed 
włączoną kamerą przeliczono zebrane bi-
lety. W akcji bicia rekordu w naszej szkole 
wzięło udział 37 uczniów i 3 instrukto-
rów pierwszej pomocy. Całe wydarzenie 
zostało nagrane dzięki uprzejmości dy-
rektor szkoły Małgorzacie Borowskiej, 
która udostępniła swoją kamerę. Pełną 
dokumentację z próby bicia rekordu wy-
słano do Fundacji WOŚP. Zgodnie z pro-
cedurą Biura Guinness World Records 
wyniki próby pobicia rekordu zostaną 
opublikowane po weryfikacji nadesła-
nych sprawozdań.

Wszystkim uczniom, instruktorom 
i osobom zaangażowanym w bicie rekor-
du Guinnessa serdecznie dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że udało nam się pobić 
dotychczasowy rekord.

Dorota Muroń
Bożena Drobek, opiekunki SK PCK

fot: Urszula Stanisz
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„Każde ciało pasuje do każdego ciała, ale nie każde serce do każdego serca i nie każde wnętrze do każdego wnę-
trza”. To jedna z myśli, jaką usłyszeli gimnazjaliści podczas dwudniowych warsztatów programu „Archipelag 
skarbów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym (14-15 września br.).

Myśl, która miała uświadomić młodym lu-
dziom, że warto czekać z seksem, że to nie 
droga do miłości, sposób – choć począt-
kowo wydaje się łatwy – na budowanie 
trwałych relacji. Ale podczas zajęć nie tyl-
ko była mowa o seksualności. – Porusza-
my tematy, które ważne są dla młodych ludzi 
w okresie dojrzewania, i które mają pomóc im 
w oswajaniu sił, które są w nich, podobnie jak 
w każdym z nas: siła pobudzenia seksualne-
go, zakochania, złości i gniewu. Pomagamy 
im, aby umieli sobie radzić z emocjami. Za-
chęcamy także młodych, żeby realizowali 
swoje pasje i marzenia, zdobyli w swoim 
życiu skarb, jakim jest udana, szczęśliwa mi-
łość i szczęśliwa rodzina – powiedział trener 
Albin Wróblewski. Trenerzy, nie w formie 
nudnego wykładu, ale ciekawie prowadzo-
nych zajęć, radzili uczestnikom zajęć, aby 
unikali alkoholu, narkotyków, przemocy, 
pornografii, pokazywali im, jaki drzemie 
w nich potencjał, dawali wskazówki do 
trenowania siły charakteru, chociażby 
po to, by przeciwstawić się negatywnej 
presji rówieśników. Przekonywali, że do 
wielkich celów dochodzi się poprzez trudy 
i wyrzeczenia, a także ostrzegali, że kon-
sekwencje własnego postępowania trze-
ba będzie ponosić całe życie. – Zachęcamy 
młodzież do tego, aby przefiltrować to, co daje 
świat i wziąć to, co najlepsze. To, co pozwoli 
zapanować nad „tygrysami” i w przyszłości 
stworzyć szczęśliwy związek. A rada, jaką 
na koniec usłyszały dziewczęta? – Pamię-
tajcie, że jesteście gwiazdami, brońcie swojej 

kobiecości, nauczcie się mówić po prostu „nie”, 
ponieważ w ten sposób kształtuje się wasza 
niezależność. Trenerzy nie obiecywali 
młodym ludziom, że droga do szczęśliwe-
go życia jest łatwa, ale przekonywali, że 
warto o nie powalczyć. A jak dwudniowe 
zajęcie ocenili uczniowie i nauczyciele?

WIKTORIA GUZIK, uczennica Pu-
blicznego Gimnazjum w Miejscu Pia-
stowym: – Bardzo podobały mi się zajęcia, 
w pewnym sensie otworzyły mi oczy. Po-
kazały, że niekonieczne prawdziwe jest to, 
co mówią niektóre czasopisma czy media. 
Zajęcia uświadomiły mi, że istnieje życie 
wolnego człowieka i sądzę, że wiele osób 
z mojego otoczenia ma podobne przemy-
ślenia. Była mowa o narkotykach, seksie, 
uzależnieniach. Rady, które usłyszeliśmy, 
zostaną nam na pewno w głowach i myślę, 
że bardzo się przydadzą w przyszłości. Na 
niektóre tematy trudno jest rozmawiać z ro-
dzicami, bo czujemy nieśmiałość i boimy się, 
że ktoś nas wyśmieje, a może nawet dosta-
niemy burę od rodziców, że już w tym wieku 
takie sprawy pojawiają się nam w głowach. 
Dobrym pomysłem byłoby, aby zajęcia takie 
częściej były organizowane.

ALEKSANDRA DELIMATA, uczen-
nica Społecznego Gimnazjum w Targo-
wiskach: – Najbardziej podobały mi się 
zajęcia „Oswajanie tygrysów”, które były 
o oswajaniu złych sił w sobie. Fajne były 
ćwiczenia, w czasie których prowadzący po-
kazali różne metody, jak radzić sobie z agre-
sją, ze złością, jak nie prowokować tych 

uczuć. Złość pojawia się często, zwłaszcza 
w szkole, bo nie ukrywam, że jest rywali-
zacja, chęć osiągania lepszych wyników 
i pojawia się też zazdrość. A czy trudno jest 
rozmawiać z dorosłymi? U nas w szkole pani 
od wychowania do życia w rodzinie nie ma 
z tym problemu, świetnie prowadzi zajęcia 
i dobrze czujemy się na tych lekcjach. Dla 
mnie te lekcje są wystarczające, ale wydaje 
mi się, że jest wiele osób, którym dodatkowe 
zajęcia są potrzebne.

ANNA PATLA, zastępca dyrektora 
Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym: – 
Uważam, że program „Archipelag skarbów” 
jest naprawdę rewelacyjny. Przekazuje bar-
dzo dużo treści związanych z zachowaniami 
ryzykownymi. Ważne jest także to, że za-
jęcia odbywają się poza szkołą, w GOK-u, 
a z uczniami rozmawiają osoby obce, specja-
liści. Widzę, że nasi uczniowie są aktywni, 
zainteresowani omawianymi problemami. 
Jestem mile zaskoczona. Mimo że w szkole 
też porusza się podobne tematy, uczniowie 
mają zajęcia z WDŻ, to w szkole staje przed 
nimi ktoś, kogo znają. Przed nami nie są aż 
tak otwarci. Usłyszeć od kogoś obcego, że 
pornografia jest czymś złym, to coś innego, 
niż gdyby powiedział to nauczyciel czy rodzic.

W ramach programu odbyły się także 
z nauczycielami i rodzicami spotkania, 
których celem było udzielenie wskazó-
wek i pomocy, jak podejmować i przepro-
wadzać rozmowy z młodzieżą na trudne 
tematy. Warsztaty sfinansowane zostały 
przez Gminę Miejsce Piastowe.

Tekst i fot. IP
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Pod okiem św. Rozalii
To już VI Rozaliada, którą Stowarzysze-
nie “Nasza Wrocanka” zorganizowało 
11 września na placu przy domu ludo-
wym “pod okiem” patronki Wrocanki – 
świętej Rozalii.

Bezalkoholowy festyn rodzinny, 
w promieniach mocnego wrześniowego 
słońca, gromadził całe rodziny w miejscu 
różnorodnych atrakcji dla dzieci. Wędka 
szczęścia dawała okazję do “złowienia” 
ciekawego fantu, gulasz z dzika z kaszą 
i ogórkiem delikatnie “łaskotały” pod-
niebienia miłośników dziczyzny, smacz-
ne ciasta, napoje, frytki, lody, pieczona 
kiełbaska sprawiały, że nikt nie mógł 
być głodny. Dla dzieci były do dyspozy-
cji zjeżdżalnie-dmuchańce, wodne kule, 
przejazd małym kucykiem i dużym 
wierzchowcem, przejazd strażackim 
samochodem (dzięki OSP w Miejscu 
Piastowym), konkursy z nagrodami 
prowadzone przez pana Leszka z GOK 
w Miejscu Piastowym, malowanie twa-
rzy, tatuaży, paznokci. Ciekawe okazały 
się pokazy tańca współczesnego (break-
dance), turniej średniowiecznego rycer-
stwa z XV wieku oraz wykład na temat 
rycerskiego ekwipunku. W czasie Roza-
liady wystąpił także nasz zespół śpiewa-
czy Wrocanianki.

Gośćmi Stowarzyszenia byli przedsta-
wiciele władz lokalnych i pani dyrektor 

szkoły z zaprzyjaźnionych Hankovec. Wie-
lu z uczestników imprezy zostało obdaro-
wanych pięknymi aniołkami, wykonanymi 
przez mieszkańca Wrocanki, sadzonkami 
drzewek, które pan Marek dokładał jako 
gratis do gulaszu, bądź nagrodami zdoby-
tymi w konkursach. Podczas festynu roz-
prowadzane były książki, m.in. niedawno 
wydane wspomnienia o ks. Januarym 
Horwacie. Uczestnicy Rozaliady otrzymali 
również okolicznościowe kartki pocztowe, 
wydane przez Gminę, przedstawiające fi-
gurę św. Rozalii oraz obrazki z wroceńską 
patronką.

Rozaliada to festyn, który organizo-
wany jest dzięki pomocy Gminy Miejsce 
Piastowe, Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry oraz Zespołowi Charytatywnemu. Za-
stępca wójta, Stanisława Gawlik, każdego 
roku “wędkuje” i “złowione” fanty prze-
kazuje przyjaciołom, a Leszek Zajdel to 
niezawodny konferansjer, który wszyst-
kie imprezy prowadzi bardzo ciekawie. 
Wędkę “zarzucił” również nasz sołtys, 
Wiesław Kielar. W tym roku patronat 
medialny nad festynem sprawowało Ra-
dio Fara.

Niech święta Rozalia błogosławi or-
ganizatorom oraz uczestnikom festynu, 
który jest nie tylko formą rozrywki, ale 
również okazją do propagowania kultu 
naszej wroceńskiej patronki.

www.wrocanka.mojaparafia.org

Nowa kapliczka św. Rozalii we Wrocance

30 października ks. proboszcz Wrocanki Jan Nigborowicz, w obecności grupy parafian, 
poświęcił nową kapliczkę z figurą św. Rozalii. Autorem rzeźby jest miejscowy artysta 
Józef Łęcki. Kapliczkę ufundował jeden z mieszkańców miejscowości.

fot. www.wrocanka.mojaparafia.org

Dzień seniora  
z udziałem gości  
ze Słowacji

Co roku Stowarzyszenie “Nasza Wrocan-
ka” oraz Zespół Charytatywny organizu-
ją dla starszych mieszkańców Wrocanki 
oraz dla osób samotnych uroczyste spo-
tkanie z okazji Dnia Seniora. Na tego-
roczną uroczystość przybyli także goście 
z Hankovec w Słowacji oraz delegacja 
z zaprzyjaźnionej Wrocanki w gminie 
Tarnowiec. W spotkaniu wzięli udział 
również przedstawiciele władz naszej 
gminy – zastępca wójta Stanisława Gaw-
lik, radni Wrocanki i Niżnej Łąki, sołtys 
naszej wsi oraz ks. proboszcz. Spotkanie 
rozpoczęło się powitaniem gości oraz 
modlitwą. Następnie zaprezentowały się 
dzieci przedszkolne i szkolne z piosenka-
mi, tańcami oraz inscenizacjami.

Przygotowanie każdego występu 
wymaga wiele pracy i ćwiczeń, zgroma-
dzenia rekwizytów, strojów, podkładów 
muzycznych. Obowiązkiem szkoły jest 
przede wszystkim nauczanie i wycho-
wanie, toteż przygotowanie występów 
to dodatkowy wysiłek, szczególnie w nie-
wielkiej szkole. Uczniom i nauczycielom 
oraz rodzicom należą się słowa podzię-
kowania za przygotowanie występów 
i poświęcenie czasu w dniu wolnym.

www.wrocanka.mojaparafia.org
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Józef Węgrzyn przed pomnikiem 
upamiętniającym 650-lecie Miejsca Piastowego

Najważniejszy jest pomysł
Bardzo często tak się zdarza, że ktoś mówi: Daj spokój, tego się nie da zrobić. A potem… wszystko się udaje.

O występach w michalickich jasełkach, sukcesach, sporych pieniądzach, 
ludziach z pierwszych stron gazet z Józefem Węgrzynem rozmawia Ja-
nusz Węgrzyn.

JANUSZ WĘGRZYN: Dużo ludzi wy-
chodzi z takiego założenia, że się coś 
nie uda?
JÓZEF WĘGRZYN: Bo albo nie chcą 
się czymś zająć, albo nie potrafią. Gene-
ralnie to nie chcą, bo nie mają pomysłu. 
Najważniejszy jest pomysł. Ja sobie za-
wsze radziłem. Już od najmłodszych lat 
wszystko jakoś mi się w życiu udawało. 
Może jestem urodzony pod szczęśliwą 
gwiazdą (śmiech)? Miałem to szczęście, 
że spotykałem w życiu życzliwych i wspa-
niałych ludzi, dzięki którym jestem tu, 
gdzie jestem i osiągnąłem to, co mam. Ale 
to także ciężka codzienna praca. Trzeba 
także pytać mądrych ludzi, a oni podpo-
wiedzą, co i jak robić, by osiągnąć sukces.
O sukcesach porozmawiamy za chwi-
lę – jest ich niemało i pewnie dałoby 
się nimi obdzielić kilka osób. Zacznij-
my może jednak tak: Czy ksiądz Sta-
wiarski był dla pana ważną postacią, 
skoro zdecydował się pan przyjechać 
do Miejsca Piastowego przy okazji 
uroczystości z nim związanej, cho-
ciaż wcześniej zapraszaliśmy na inne 
istotne wydarzenia, jak chociażby ju-
bileusz orkiestry czy 650-lecie naszej 
miejscowości?
Bardzo żałuję, że nie mogłem być na tych 
ważnych dla was imprezach, ale jak wcze-
śniej mówiłem, sukcesy wymagają nie-
stety ciężkiej pracy. Jestem osobą bardzo 
zajętą, być może byłem wtedy gdzieś za 
granicą. Teraz zdecydowałem się przyje-
chać, pomyślałem, żeby się zaangażować 
w to przedsięwzięcie i, co najważniejsze, 
cieszę się, że tu jestem, wśród ludzi, 
takich fajnych, takich dobrych, takich 
chętnych. No i etycznie, i zawodowo. To 
jest wielka siła. Po wielu latach mogłem 
spotkać się ze swoimi dawnymi kolega-
mi i koleżankami z lat szkolnych, po-
wspominać minione lata młodości. Jeśli 
chodzi o osobę księdza Stawiarskiego, to 
niewątpliwie był ważną postacią w moim 
życiu. „Na Górce” siedziałem całymi 

dniami, codziennie rano chodziłem na 
msze i miałem kontakty ze Stawiarskim 
bardzo częste. Widziałem, jak maluje 
różne rzeczy, coś tam poprawia. On tam 
robił wszystko, także scenografię do 
jasełek i Męki Pańskiej. To właśnie Sta-
wiarski namówił mnie i brata do udziału 
w jasełkach i Męce Pańskiej. Bardzo był 
żywotny i bardzo sympatyczny. Zawsze 
znalazł czas, by porozmawiać, można 
było się go poradzić, gdzieś się razem 
wybrać. On zawsze był kompatybilny 
z tym, co się robiło, niesamowicie zdolny, 
a ponadto otwarty, uśmiechnięty. Ja tam 
siedziałem cały czas z bratem, bo mieli-
śmy blisko. Nie chodziłem do kościoła 
parafialnego, tylko tam, bo tam można 
było się czegoś nauczyć. Nauczyłem się 
gry na mandolinie i grałem w zespole ks. 
Rożkowskiego. On miał akordeon, ktoś 
miał skrzypce, kontrabas. Jeździliśmy 
po festynach z „Kwiatami Polskimi” Mo-
niuszki. Świetnie było. Dzięki udziałowi 
w jasełkach miałem okazję być po raz 
pierwszy w Teatrze Wielkim.
Z jasełkami?
Nie, nie z jasełkami. W tamtym czasie 
michalici w swojej sali teatralnej pod ko-
ściołem organizowali nie tylko jasełka, 
ale także wystawiali inne sztuki teatral-
ne. Ta działalność była znana nie tylko na 
Podkarpaciu, do tego stopnia, że swego 
czasu przyjechał tam Józef Dąbrowski 
– jego brat był wtedy dyrektorem teatru 
– który zabrał mnie do Teatru Wielkiego 
na „Halkę” i „Straszny Dwór”. Ja bardzo 
dużo wyniosłem z tych kontaktów z księ-
dzem Stawiarskim i michalitami. I tak so-
bie pomyślałem, że należy mu się coś ode 
mnie, dlatego dzisiaj jestem tutaj z wami.
Była okazja, aby odwiedzić Miejsce 
Piastowe, gdzie się pan urodził. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej wy-
jechał pan do Rzeszowa.
Kiedy skończyłem szkołę podstawową, 
pojechałem na egzaminy do technikum 
mechanicznego do Rzeszowa. Pięciu nas 

pojechało na te egzaminy. Mnie się udało 
zdać, chociaż nie byłem wcale taki dobry. 
W technikum zaangażowałem się do 
szkolnego zespołu muzycznego, w któ-
rym grałem na mandolinie. Byłem słabym 
uczniem, ale za to dobrym biegaczem.
I to pomagało w nauce?
Tak, tak. Dzięki udziałowi w różnych za-
wodach i muzykowaniu w zespole jakoś 
się wyciągnąłem. W młodości trenowa-
łem bieganie, nauczyciele o mnie mówi-
li: słaby uczeń, ale najlepszy sportowiec. 
Niczym specjalnie nie błyszczałem, nato-
miast karierę zacząłem robić po techni-
kum. Rozpocząłem studia polonistyczne 
w Rzeszowie, równocześnie byłem tre-
nerem biegów w ośrodku przygotowań 
olimpijskich w Resovii Rzeszów. Tam 
też poznałem mojego późniejszego ser-
decznego przyjaciela Tomasza Hopfera, 
lekkoatletę i dziennikarza sportowego. 
Bardzo mi pomógł w dalszej karierze za-
wodowej. Bardzo wiele mu zawdzięczam.
Utworzył pan swoje pierwsze pismo 
„Prometej”.
Na trzecim roku studiów polonistycz-
nych w Rzeszowie założyłem miesięcz-
nik studencki „Prometej”. Rzuciłem się 
w wir dziennikarstwa, w niedługim cza-
sie pismo zostało uznane za najlepszą 
w Polsce gazetę studencką. Po tym suk-
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cesie zaproponowano mi funkcję zastęp-
cy naczelnego w „Sztandarze Młodych”, 
a następnie objęcie tygodnika studenc-
kiego „ITD”. Byłem jego naczelnym 
w latach 1978 – 79. Pismo, podobnie jak 
„Prometej”, zostało uznane za najlepsze 
w Polsce.
Przed rokiem 1989 nie było chyba ła-
two wydawać gazet? Owiany złą sławą 
Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Wi-
dowisk kontrolował wszystko, co się 
ukazywało na rynku wydawniczym.
O tak. Jeśli chodzi o cenzurę, to z tym 
zawsze mieliśmy problemy. Tygodnik 
„ITD” był na podium – zajmował drugie 
miejsce w czarnej księdze interwencji 
cenzorskich. Ale pismo było udane dzięki 
takim ludziom jak m.in. Maciej Rybiński 
– był świetny – pisał cztery razy więcej 
niż się ukazywało, bo resztę cenzura 
zabierała. W międzyczasie rozwiązano 
„Szpilki” (polskie ilustrowane czasopi-
smo satyryczne, założone w grudniu 
1935 roku przez Zbigniewa Mitznera – 
przyp. red.), zatrudniłem ich bardzo do-
brego grafika i autora makiet, później do 
redakcji wprowadziłem Andrzeja Mlecz-
kę, Starowicza. Kiedy działałem w prasie 
młodzieżowej, czułem się jak ryba w wo-
dzie. To była moja pasja.
Porzucił pan sport dla dziennikar-
stwa.
Nie do końca, bo w roku 1979 wraz ze 
wspomnianym Tomaszem Hopferem 
zorganizowaliśmy pierwszy maraton 
biegowy w Polsce. Był to Warszawski Ma-
raton Pokoju. Sponsorem tego biegu był 
m.in. POM w Miejscu Piastowym. Sam 
zresztą w tym maratonie wystartowa-
łem. Maraton ten istnieje do dzisiaj pod 
zmienioną nazwą Maraton Warszawski.
POM? Sponsorem Maratonu Pokoju?
Z pieniędzmi zawsze było krucho, dla-
tego też Tomasz Hopfer rozesłał ponad 
400 pism do różnych zakładów pracy 
z prośbą o wsparcie. Podpowiedziałem 
mu, by wysłał też do Miejsca i POM prze-
kazał nam jakieś środki finansowe. Nie 
pamiętam, ile to było.
Porozmawiajmy teraz o wielkim 
świecie: światłach jupiterów, kame-
rach. Telewizja to medium, w którym 
chciałoby zaistnieć wielu młodych 
zdolnych ludzi. Jak się to udało Józe-
fowi Węgrzynowi?
Jak wcześniej mówiłem, trzeba mieć to 
szczęście, by na swojej drodze spotkać 

życzliwych ludzi, którzy trochę pomo-
gą. Ja się bardzo przyjaźniłem z Hopfe-
rem. Kiedy przyjechałem z prowincji do 
Warszawy, to on był dla mnie jak ojciec. 
Nawet na obiady do niego chodziłem. 
Na niwie sportowej miałem również 
świetne kontakty z Kazimierzem Gór-
skim. Poznałem wtedy również Jerzego 
Ambroziewicza, naczelnego Dziennika 
Telewizyjnego, i oni mnie wciągnęli do 
telewizji. Zostałem zastępcą Ambrozie-
wicza. W telewizji dobrze mi się wiodło, 
bo miałem doświadczenie dziennikar-
skie. Najpierw zrobiłem film „Kaziu, Pol-
ska ci dziękuje”. Do dzisiaj jestem z niego 
zadowolony, bo się nie zestarzał. Potem 
zrobiłem kolejny – „O psie Homo”. Ale 
moja kariera zaczęła się od programu 
bardzo ważnego: „Którędy do przodu”. 
Był to pierwszy program interaktywny. 
Nadawany był w „Jedynce” o 20:00, miał 
prawie 22 miliony widzów. Ukazały się 
dwa odcinki, bo sam generał Jaruzelski 
zdjął go z anteny i przez jakiś czas byłem 
odsunięty od pracy w telewizji. Ale re-
kord Polski w oglądalności pozostał jed-
nak do dziś i trudno go będzie poprawić. 
Nawet największe wydarzenia, np. przy-
bycie papieża czy ważne mecze nie cieszą 
się takim zainteresowaniem. Co prawda 
wówczas były tylko dwa kanały, ale było 
dwa razy mniej telewizorów. Za ten pro-
gram dostałem pierwszy „Złoty Ekran”, 
„Mężczyznę Roku”, „Dziennikarza Roku” 
tygodnika „Polityka”. Po odejściu z TVP 
wystartowałem w konkursie na szefa 
Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego 
i wygrałem ten konkurs.
WOT znany był z tego, że był bardzo 
niezależny od władz i od cenzury.
Cenzurze podlegał, ale nie w Komitecie 
Centralnym PZPR, tylko w Komitecie 
Wojewódzkim. Sekretarzem KW w War-
szawie był wtedy Marian Woźniak, któ-
ry mi sprzyjał i dzięki temu można było 
wiele fajnych rzeczy zrobić.
„Kurier Telewizyjny” i w końcu „Te-
leexpress”.
Przebudowałem „Warszawski Kurier 
Telewizyjny”, wzrosła oglądalność i do-
stałem za to drugi „Złoty Ekran”. Z „Te-
leexpresem” to była nieco inna sprawa. 
Z ówczesnych badań wynikało, że mło-
dzież przestała oglądać dzienniki. Za-
proponowano mi, żebym stworzył jakiś 
program informacyjno-muzyczny. Nie 
chciałem początkowo tego robić, bo 

wiedziałem, że zaraz zastopują. Wtedy 
jednak byłem naczelnym Warszawskie-
go Ośrodka TV. Nie podlegałem KC. „Ku-
riera” nikt z KC nie kontrolował, robiły to 
władze warszawskie, a „Teleexpress” był 
tworzony przez ludzi „Kuriera Telewizyj-
nego”. Zrobiłem demo i dziennik próbny 
z prezenterem Wojciechem Mazurkie-
wiczem. Zarząd TVP przyjął demo en-
tuzjastycznie. Przyszedł też Jerzy Urban 
z rządu. W wydaniu już na antenę Woj-
ciecha Mazurkiewicza zastąpił Wojciech 
Reszczyński, a w ciągu kilku dni dołączyli 
depeszowcy czytający dalekopisy z taśm 
i Marek Sierocki. Za „Teleexpress” ode-
brałem trzeci „Złoty Ekran” i Złoty Krzyż 
Zasługi.
Innymi słowy, 30 lat temu to była zu-
pełna nowość, że można tak przeka-
zywać informacje: krótko i dużo.
Tak, to były informacje dla młodych, ale 
takie, że wszyscy chcieli oglądać pro-
gram. Wyznaję dewizę profesora Pisarka, 
którego byłem uczniem. Mówił, że infor-
macja jest wtedy, kiedy człowiek ugryzie 
psa, a nie gdy pies ugryzie człowieka, bo 
w tym nie ma nic nadzwyczajnego. Ja 
uznałem, że informacja jest wtedy, kiedy 
zając strzeli do myśliwego. Dlatego w „Te-
leexpressie” było więcej ciepłego humo-
ru. Byłem przekonany, że ciepłe spojrze-
nie jest lepiej przyswajalne. Na początku 
nie było łatwo. Brakowało pieniędzy, była 
jedna kamera na wszystko: żeby studio 
robić, żeby w teren jeździć. Mimo wszyst-
ko to był szok – 22 miliony oglądalności! 
Później, kiedy program się ludziom wy-
jątkowo spodobał, „Teleexpressem” moc-
no zainteresowało się KC. Postanowiło 
wykorzystać ten instrument do celów 
partyjnych. Doszło do drobnych zatar-
gów związanych z informacjami przeka-
zywanymi w „Teleexpressie” i „Panoramie 
Dnia”. Korzystaliśmy wtedy z telewizji 
zachodnich, które różne rzeczy zamiesz-
czały bez obciachu. Załatwiłem możli-
wość wykorzystywania takich informa-
cji z telewizji satelitarnych, musieliśmy 
jednak zamieszczać całą informację z po-
daniem oczywiście jej źródła – nikt tego 
wcześniej w „demoludach” nie robił. Była 
wtedy na przykład sprawa Sacharowa czy 
Rusta, który wylądował awionetką na 
Placu Czerwonym. No i odebrano mi „Te-
leexpress” oraz „Panoramę Dnia”, którą 
też uruchomiłem, i miałem coraz większe 
kłopoty. Przyjechałem z urlopu i okaza-
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ło się, że już tam nie pracuję. Zostałem 
zwolniony z Warszawskiego Ośrodka TV.
Wtenczas został pan dyrektorem pro-
gramu drugiego Telewizji Polskiej.
Tak. Zbigniew Napierała (był dyrektorem 
drugiego programu), z którym się przy-
jaźniłem, powiedział do mnie: „Słuchaj, 
ja się wybieram na miejsce Wołoszań-
skiego do Londynu, to chodź, idziemy 
do prezesa Janusza Roszkowskiego i po-
wiemy mu, że ja pojadę do Londynu, a ty 
wskoczysz na moje miejsce do „Dwójki”. 
I tak zostałem dyrektorem. Zmieniłem 
trochę „Dwójkę”, wprowadziłem dużo 
różnych pomysłów: „Z batutą i humo-
rem”, Anatolija Kaszpirowskiego „Adin, 
dwa, trii, czietyrie”. Pamięta pan?
Pamiętam, ten program wyludniał 
ulice, wszyscy go oglądali.
No i wszystkie inne, np. „W labiryncie”, 
pierwszą polską telenowelę. W ciągu 
roku powiększyłem liczbę godzin pro-
gramu z 6 do 18! I wtedy, w 1990 r., za-
rząd telewizji ogłosił, że w obliczu biedy 
i wprowadzania gospodarki rynkowej 
„Dwójka” będzie nadawać tylko 4 godzi-
ny. Absolutnie się z tym nie zgadzałem. 
Powiedziałem: „Panie prezesie, ja zrobię, 
że za rok kanał będzie dochodowy! Jeśli 
jest mało pieniędzy, to trzeba właśnie 
wydłużyć antenę, żeby było gdzie zaro-
bić”. Zatrudniłem w „Dwójce” szefa lo-
terii „Błękitna” z Foksal i uruchomiliśmy 
wspólnie z Pocztą Polską telewizyjną lo-
terię „Teletombolę”.
Pierwsza gra w Telewizji Polskiej.
Tak, to był mój pomysł. Uruchomiliśmy 
to i rzeczywiście w niedługim czasie poja-
wiło się bardzo dużo pieniędzy. W związ-
ku z tym dziennikarze mieli robotę. Byli 
tam najlepsi: Michał Kwieciński, Mann 
i Materna. Zatrudniłem Tomka Raczka, 
który zakupił w USA seriale: „Muppet 
Show”, „Sesame Street”, „Crime Story”, 
„Wonderful Years”, pierwszą transmi-
sję z Oskarów. Krytykowano mnie, gdy 
zamówiłem transmisję z Miss World. 
A tam zwyciężyła przecież Aneta Kręglic-
ka! Wszystko, co było ciekawe. I jeszcze 
zostawało pieniędzy. Nie chcę wymieniać 
już programów, ale cały czas powstawa-
ły nowe: „100 pytań do…” i najróżniej-
sze tego typu. Przy prezesie Drawiczu 
wszystko mi się udawało.
Czytałem w jednym z wywiadów, że 
pana pomysłem było wprowadzenie 
do TVP producentów niezależnych.

Na początku lat 90. w TVP obowiązywał 
„popiwek”, czyli podatek od wynagro-
dzeń ponadnormatywnych. Można było 
więcej płacić, ale nie osobom zatrud-
nionym w TVP. Dlatego uruchomiłem 
pierwszych producentów niezależnych, 
m.in. Chojeckiego w Paryżu, Terleckiego, 
Manna i Maternę, Zientarskiego, Kwie-
cińskiego i Lampkę. Wszyscy zakładali 
firmy i produkowali programy dla tele-
wizji, a telewizja płaciła im niezłe pie-
niądze.
I wtedy doszedł pan do wniosku, że le-
piej jest pracować na swoim, zakłada-
jąc własną firmę Media Corporation.
Tak. Pewnego razu umówiłem się z Ka-
tarzyną Gaertner na spotkanie towa-
rzyskie w jej posiadłości pod Kielcami. 
Jej mąż przyjechał po nas do Warszawy, 
obejrzał nasze mieszkanie i mówi: „Co, 
wy mieszkacie w takim małym mieszka-
niu? – miałem M4 – zarabiasz przecież 
tyle pieniędzy”. Na samym „Psie Homo” 
– w kraju go nie puszczono, ale za granicą 
kupiło go około 50 krajów – zarobiłem 
masę pieniędzy. Pojechaliśmy z żoną do 
Katarzyny i ona powiedziała mi: „Rzuć 
to wszystko”. I rzuciłem. W krótkim cza-
sie wybudowałem duże studio, potem 
duży dom, kupiłem sześć działek. Pie-
niędzy było coraz więcej, wygrywałem 
przetargi z najlepszymi firmami. Robi-
łem w swojej firmie kampanie reklamo-
we: Daewoo, Coca Coli, Dojlid, PZU, TP, 
BRE, Opel, Nestle i 200 innym firmom. 
Miałem też zlecenie od Waldemara Paw-
laka. Nigdy nie robiłem żadnej kampanii 
wyborczej, ale doszedłem do wniosku, że 
warto spróbować. To był czas „cywilizacji 
obrazkowej.” Trzeba ludziom dać obraz-
ki zamiast gadania. Potem, gdy ludzie 
zastanawiają się, na kogo głosować, to 
robią to na bazie obrazów, które utkwiły 
im w pamięci. Wziąłem więc Smolenia 
i pannę młodą – dużą dziewczynę, miała 
chyba ze dwa metry – i na kanwie „Wese-
la” Wyspiańskiego oparliśmy całą kampa-
nię. Śmiesznie razem wyglądali: on taki 
malutki, ona taka wielka. I ludzie to za-
pamiętali. I o to chodziło. Pawlak wygrał. 
Ale nie dał rady, bo był nieprzygotowa-
ny. Chodził cały spięty i mówił, że będzie 
musiał się poddać. I się poddał. Za pół-
tora roku zrobiłem mu drugą kampanię. 
Też wygrał. A ja robiłem wielką karierę 
dzięki reklamom. Potem były inne fajne 
rzeczy dla Unii Europejskiej.

Z którego programu jest pan najbar-
dziej zadowolony?
Dla mnie to program sportowy „Maga-
zyn Olimpijski – Echa stadionów”, ale 
pozostałe programy też są fajne. Bardzo 
popularne programy sprzed lat: „Którędy 
do przodu”, „Przegląd TV satelitarnych”, 
„Europa da się lubić” – z zagranicznymi 
uczestnikami, „Jaka to melodia”, „Bliżej 
Świata”, „Telewizja nocą” z Haliną Miro-
szową i Aleksandrem Małachowskim, 
„Z batutą i humorem”, pod dyrekcją Ma-
cieja Niesiołowskiego oraz niedawno – 
serial „Blondynka”.
A co jest teraz w planach, oprócz ko-
lejnej serii „Blondynki”?
Podjąłem się zrobienia czegoś podobne-
go jak kiedyś „Którędy do przodu”, który 
miał bardzo dużą oglądalność. Będzie to 
program naukowy, przybliżający naukę, 
wiedzę, nieodzowność rozwoju, realizo-
wany razem z PAN i telewizją. Zrobiłem 
już taki wstępny szkic, ale na razie się 
wstrzymywałem, bo teraz jest zmiana 
warty. Mam taki pomysł, by wyludnić 
ponownie ulice.
Pomysł, na przykład na „Wiktory”?
Jestem bardzo zadowolony z tego plebi-
scytu. To wspaniałe mieć co roku, przez 
30 lat, kontakt z tak znakomitymi ludź-
mi, jak Waldorff, Kisielewski, Wałęsa, 
Wajda, Polański, Kapuściński, Penderec-
ki, Boniek, Lis, Małysz, Adam Michnik 
i wielu innych. Na początku nawet nie 
miałem odwagi myśleć, że „Wiktora” 
przyjmie i na liście laureatów znajdzie 
się Jan Paweł II. To są wspaniałe osobo-
wości. „Wiktory” nigdy nie byłyby tak 
niezwykłe, gdyby nie ich laureaci. Bez tak 
wybitnych postaci rzeczywiście byłby to 
zwykły konkurs. Na początku o przyzna-
niu „Wiktorów” decydowała publiczność. 
Od 1992 roku wprowadziłem pierwsze 
„SuperWiktory” za całokształt. Otrzy-
mali je: Jeremi Przybora, Jerzy Wasow-
ski, Edyta Wojtczak i Jan Suzin. Także: 
Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Lu-
cjan Kydryński, Bohdan Tomaszewski. 
Po kilku latach doszli Roman Polański 
i Agnieszka Holland. Obok Wajdy i Hof-
fmana powinien był stać Jean-Claude 
van Damme, ale jury nie zgodziło się na 
wręczenie mu wybranego przez widzów 
„SuperWiktora Specjalnego” – ponieważ 
był aktorem filmów tylko klasy B. Na-
sza wysłanniczka wręczyła laureatowi 
„SuperWiktora” w Hollywood. Po kilku 
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latach, gdy uzbierała się grupa 100 lau-
reatów, powstała Akademia „Wiktorów”. 
Kilka lat później powołałem 19-osobową 
Kapitułę, której oddałem władanie nad 
Akademią. Pilnowałem tylko, żeby te 
plebiscytowe prace przebiegały bez kło-
potów.
Na koniec ostatnie pytanie. Co pan, 
człowiek telewizji, myśli o dużej usta-
wie medialnej. Czy media winny się 
stać narodowymi instytucjami kul-
tury?
Myślę, że to się nie uda, bo co jest dla jed-
nej partii dobre, dla drugiej jest złe. Jak 
się gra do jednej bramki, to jest to nie-
ciekawe. Ludzie, korzystając z mediów, 
wyciągają wnioski, jest im to potrzebne.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i ży-
czę wielu kolejnych udanych produkcji.
Również dziękuję i przy okazji serdecz-
nie pozdrawiam Czytelników „Piastuna” 
i wszystkich moich dawnych znajomych 
z Miejsca Piastowego. Mam też nadzieję, 
że jeszcze kiedyś się zobaczymy.

Rozmawiał: Janusz Węgrzyn

Józef Węgrzyn, założyciel i prezes 
firmy Media Corporation. Były szef 
pism: „Prometej”, „Sztandar Młodych”, 
„Itd”. Były dyrektor Programu II TVP 
i Warszawskiego Ośrodka Telewizyjne-
go WOT. Był również członkiem Rady 
Nadzorczej TVN. W TVP stworzył: „Te-
leexpress”, „Panoramę Dnia”, „Bliżej 
Świata”, plebiscyt osobowości „Wikto-
ry”, uruchomił m.in. programy: „Tele-
wizja nocą”, „Z batutą i humorem”, cykl: 
„100 największych Polaków”, „Którędy 
do przodu”, „100 pytań do...”, pierwszą 
telenowelę „W labiryncie”, pierwszą lote-
rię telewizyjną „Teletombola”. Zamieścił 
też pierwszą reklamę telewizyjną (Pru-
sakolep) i pierwszą reklamę piwa (Doj-
lidy). Wprowadził na antenę telewizyjną 
newsroom, telewizję śniadaniową, pre-
zenterów w miejsce spikerów i pierwszy 
rozpoczął współpracę z producentami 
niezależnymi. Jego firma Media Cor-
poration specjalizuje się w produkcji fil-
mowej i telewizyjnej. Ma na koncie takie 
tytuły, jak: „Jaka to melodia?”, „Europa 
da się lubić”, „Wierzę, wątpię, szukam”, 
„Magazyn Olimpijski – Echa stadionów” 
oraz cykle, m.in.: „Piękniejsza Polska”, 
„Zielona Polska”, „Bliżej Europy”.

Powstaje miasteczko
chrześcijańskie

Ks. Daniel Trojnar otrzymał misję tworzenia wspólnoty chrześcijańskiej 
we Wrocance. Do wspólnoty mogą należeć kapłani, małżeństwa, ludzie 
świeccy. Czy to się uda? Ksiądz ufa, że tak, choć przyznaje, że ma ciemno 
przed oczami, a światła tylko na jeden krok.

Wrocanka to charyzmatyczne miejsce, 
gdzie odbywało się wiele rekolekcji Ruchu 
Światło-Życie, miejsce, które tętniło ży-
ciem oazowym dzięki posłudze ks. prał. 
Januarego Horwatha. Z woli Opatrzności 
Bożej ma na nowo wrócić do dynamicz-
nego życia w oazie. Ks. arcybiskup Adam 
Szal, metropolita przemyski, zapropo-
nował, aby właśnie w tym miejscu – tak 
bardzo związanym z początkami Ruchu 
Światło-Życie w naszej archidiecezji – po-
wstała Oazowa Ewangelizacyjna Wspól-
nota Życia. Otrzymałem misję tworzenia 
tej wspólnoty. Dlaczego ja? – nie wiem, 
ale dziękuję Bogu za ten prezent, bo takie 
było i jest pragnienie mojego serca, aby 
moje życie i kapłaństwo było ściśle zwią-
zane z drogą, jaką Pan Jezus przekazał 
nam przez czcigodnego sługę bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego. Miałem inne 
plany. Chciałem wyjechać po 8-letniej po-
słudze moderatora diecezjalnego Ruchu 
Światło-Życie na roczny wolontariat na 
Filipiny. Stało się jednak inaczej. Lepiej.

Może ktoś zapytać: „Co oznacza 
wspólnota życia, jakimi zasadami się 
rządzi?”

Wspólnota życia – miasteczko 
chrześcijańskie to idea życia pierwszych 

chrześcijan praktykowana również dzi-
siaj przez różne ruchy katolickie i chrze-
ścijańskie. To wspólnota ludzi, różnego 
stanu, którzy decydują się żyć razem, po-
święcając siebie na służbę ewangelizacji, 
wyzwolenia i miłosierdzia, podejmując 
różne Boże inicjatywy we współczesnym 
świecie.

Kilka słów na ten temat napisał nasz 
założyciel ks. Franciszek Blachnicki 
w swoim dzienniku pt. Życie swoje odda-
łem za Kościół. To były jego marzenia. Snuł 
swoje wizje, które jak się okazuje, były 
ponadczasowe i dzisiaj mogą zostać zre-
alizowane. Te plany ks. Franciszek wiązał 
właśnie ze Sławinkiem w Lublinie. Prze-
szkodą do realizacji tego pragnienia stała 
się emigracja ks. Franciszka. Moje zdanie 
jest takie, że wtedy nie był to w Polsce 
odpowiedni czas do zakładania wspól-
noty, której pojęcie wypaczył komunizm. 
Dzisiaj Duch Święty jasno pokazuje, że 
teraz jest właściwy czas. Polecam lekturę 
wspaniałej książki Daniela Ange pt. Święci 
na trzecie tysiąclecie oraz Wiara i przyszłość 
Benedykta XVI (szczególnie ostatni roz-
dział: Jak będzie wyglądał Kościół w XXI 
wieku?). Dlaczego ma się to udać we 
Wrocance? Nie wiem, czy się uda. Ufam, 
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Dom wspólnoty znajduje się obok plebanii i kościoła

że tak. Inicjatywa wyszła od naszego me-
tropolity, więc wszystko idzie zgodnie 
z zasadą rozeznawania podaną przez ojca 
Franciszka: „urząd i charyzmat”.

Czcigodny Sługa Boży widział wspól-
notę życia jako miasteczko chrześci-
jańskie „Miasto nowe” (na wzór Ruchu 
Focolari), gdzie ludzie żyją ze sobą we 
wspólnocie, podejmując różnorodne 
dzieła w charyzmacie naszego ruchu, 
jednocześnie utrzymując się z tej dzia-
łalności bez zewnętrznych zależności. 
W takiej wspólnocie mogliby żyć kapła-
ni, małżeństwa, ludzie świeccy, chcący 
poświęcić swoje życie ewangelizacji po-
przez ruch oazowy, małżeństwa miesz-
kające w swoich domach, skupionych 
na jednym terenie. Mógłby również po-
wstać dom wspólnoty żeńskiej, męskiej, 
kapłańskiej. Ze wspólnotą mogłyby być 
też luźniej związane osoby chcące np. 
przez jakiś czas doświadczyć życia wspól-
notowego – tzw. węższe i szersze kręgi 
przynależności.

Do rozpoczęcia potrzebni są ludzie, bo 
to oni tworzą wspólnotę. Jestem przeko-
nany, że wielu oazowiczów, i nie tylko, 
szuka takiego życia, ale ciągle odczuwa 
lęk przed podjęciem decyzji. Pragnienie 
podjęcia dzieła oazowej ewangelizacyj-
nej wspólnoty życia w naszych sercach 
powstawała na przestrzeni lat formacji 
w Ruchu Światło-Życie. Dopiero jednak 
misja do tworzenia takiej inicjatywy, zle-
cona 23 czerwca 2016 r. przez ks. abpa 
Adama Szala, metropolitę przemyskiego, 
sprawiła, że pragnienie stało się rzeczy-
wistością.

Zaczynamy, posiadając niewielkie 
środki finansowe (naprawdę niewielkie), 
a potrzebujemy bardzo dużych fundu-
szy. Liczymy więc, że Opatrzność temu 

zaradzi. To nie jest dzieło, które ja sobie 
wymyśliłem, więc zdaję się na Niego. 
Obecnie potrzebujemy finansów na 
remont kilku pomieszczeń, w których 
zamieszkają 3 osoby, później będziemy 
potrzebować bardzo dużych pieniędzy. 
W przyszłości wspólnota musi się utrzy-
mywać z pracy i wspólnie podejmowa-
nych dzieł, wychodzących naprzeciw 
potrzebom czasu, czy w końcu, i przede 
wszystkim, rekolekcji i różnego rodzaju 
dzieł ewangelizacji.

Potrzebujemy każdego wsparcia – po-
cząwszy od modlitwy, a skończywszy na 
podzieleniu się tym, co komuś zbywa, 
a szczególnie cenne przy takich dziełach 
są małe ofiary złożone z serca (mogą 
to być np. materiały budowlane, które 
zostały po remontach mieszkania czy 
domu).

Idea wspólnoty życia to wspólna 
sprawa całego Ruchu Światło-Życie. Od 
powstawania bowiem takich wspólnot 
zależy dynamiczny rozwój Ruchu. Więc 
prosimy wszystkich o modlitwę o błogo-
sławieństwo Jezusa oraz o środki mate-
rialne. Matka Boża – jak mówił św. ojciec 
Pio – potrafi otwierać nie tylko serca, ale 
też kieszenie. Pan Bóg ma dużo pienię-
dzy w kieszeniach ludzi bogatych (św. 
Matka Teresa z Kalkuty), a my chcemy 
szukać najpierw Królestwa Bożego.

Pierwsze osoby we wspólnocie to 
wielkie znaki od Pana Boga (pierwsza 
osoba zgłosiła się jeszcze przed propozy-
cją ks. arcybiskupa, a jego decyzja była 
dla mnie tylko potwierdzeniem, że jest 
to słuszna droga). Miałem wiele rozmów 
na temat powstania wspólnoty, tą spra-
wą interesują się ludzie z różnych stron.

Do wspólnoty może dołączyć każdy. 
Jednak ścisłą wspólnotę mogą tworzyć 

ludzie po formacji podstawowej w Ruchu 
Światło-Życie. We wspólnocie też będzie 
okazja, aby przeżyć całą formację, która 
pomaga na nowo odkryć w sobie tajem-
nicę mocy chrztu świętego. Więc wy-
starczy tylko szczere pragnienie takiego 
życia.

Pan Bóg jasno nam pokazuje, że 
samo miejsce ma przyjąć nazwę Oaza 
Niepokalanej Jutrzenki Wolności, a wspól-
nota osób nazwę Wspólnota Miłosiernego 
Chrystusa Sługi. Szczególnymi patrona-
mi mają być św. Jan Paweł II, św. Mak-
symilian Maria Kolbe i oczywiście nasz 
założyciel oraz nasz „cichy święty” Grze-
gorz Mroczka, ponieważ bardzo mocno 
wiążemy tę ideę z faktem jego umierania 
i przejścia do życia w Domu Ojca.

Początki nie zawsze są łatwe. Trzeba 
wejść w środowisko, być wśród ludzi, 
ale też nie bać się być znakiem sprzeci-
wu. Takie już jest nasze chrześcijańskie 
powołanie – Tajemnica Krzyża, ale też 
przede wszystkim Tajemnica Zmar-
twychwstania!

W tworzeniu tej wspólnoty niczego 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Staje-
my przed niewiadomą. Ja osobiście mam 
ciemno przed oczami, a światła tylko na 
jeden krok. Nie jest to moja idea i nie 
chcę, żeby taka była. Wiem, że Pan Jezus 
stopniowo będzie pokazywał kierunki.

Niech miłosierny Chrystus Sługa nam 
błogosławi.

Ks. Daniel Trojnar
fot. archiwum

Remonty w pomieszczeniach trwają
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Wspomnienia Tytusa
Szukając informacji o działaniach konspiracyjnych podczas drugiej wojny światowej, 
w książce Michała Żółtowskiego „Tarcza Rolanda” odnalazłem ciekawe wspomnienia 
Tytusa Trzcieskiego (1906-1967), ps. „Węgrzyn”, właściciela majątku w Miejscu Pia-
stowym. Zapraszam do lektury.

Marek Klara

DZIAŁALNOŚĆ NA POGRANICZU, W RZESZOWSKIEM

O moim przystąpieniu do ruchu oporu 
w organizacji ZWZ w listopadzie 1939 
– poza pobudkami patriotycznymi – za-
decydowała chęć zajęcia się dwoma za-
gadnieniami zaobserwowanymi w tere-
nie i ich rozwiązania.

Pierwsze – to powstawanie odręb-
nych samorzutnie tworzonych, często 
po trzy w jednej wsi, organizacji konspi-
racyjnych; drugie – zaobserwowany duży 
ruch tzw. „turystów”, tj. ludzi specjalnie 
ubranych, z plecakami, w których wyczu-
wało się wojskowych, wysiadających na 
pobliskich stacjach kolejowych z chęcią 
przejścia przez granicę węgierską. Nawią-
załem więc kontakt w Krakowie z Izabe-
lą Krzeczunowicz („Stokrotką”), która 
skontaktowała mnie z komendantem 
głównym ZWZ przy ulicy Krowoderskiej 
– Tadeuszem Komorowskim („Korczak”) 
w obecności płka Wołkowickiego. „Kor-
czak” zdecydował, że celem przeprowa-
dzenia unifikacji akcji ruchu oporu na 
naszym terenie wysyła Pieńkowskiego, 
pseud. „Mikołaj”, który zamelinowany 
został w Miejscu Piastowym w Zakładzie 
Wychowawczym. Mnie polecił prowa-
dzenie akcji przerzutów, z tym że mam 
pozostać do jego specjalnej dyspozycji 
i nie wolno mi się kontaktować z nikim 
w terenie poza „Mikołajem”, poinformo-
wanym o moich poruczeniach.

Kontakt z Komendą Główną miałem 
utrzymywać przez Leona Krzeczunowi-
cza, pseud. „Roland” lub pocztą przesy-
łaną mi przez łączność.

Przerzutów dokonywałem trzema 
drogami: pierwsza szła przez Kalenicę, 
przez punkt kontaktowy na Lucjana Pre-
ka; druga bezpośrednio przez Zarszyn na 
Bystre, punkt kontaktowy Wanda Wik-
tor; trzecia na Słowację za pośrednic-
twem Cygana nazwiskiem Siwak. Osoby 
przerzucane smarowało się jodyną i jako 
Cyganie przechodziły granicę. Liczba 
przerzuconych wynosi, o ile pamiętam 

około 65 osób. Przez jeden z punktów 
na przykład w noc wigilijną przeszło 60 
lotników polskich dzięki temu, że leśni-
czy zdołał wytłumaczyć strażnikom nie-
mieckim, iż Polacy jako ludzie głęboko 
wierzący w ten dzień nie będą próbowali 
przekroczyć granicy. Strażników upił, 
a lotnicy przeszli wszyscy bez przeszkód.

W pierwszym okresie konspiracji 
przyjechała do mnie z rozkazu „Grota” 
Maria Grocholska, przysłana przez „Kor-
czaka” z poleceniem przygotowania jak 
największej liczby fałszywych metryk 
oraz wydobycia z urzędów gminnych 
pozostałych blankietów na dowody oso-
biste in blanco. W akcji tej pomógł mi 
ksiądz z Rogów, który posiadał dowody 
osobiste wszystkich nieżyjących. Sporzą-
dziliśmy metryki, których 1000 (tysiąc) 
egzemplarzy wydrukowało się w Miej-
scu Piastowym. Pieczątki różnych para-
fii za Sanem sporządzono w Zakładzie 
Wychowawczym w Miejscu Piastowym 
pod kierunkiem księdza Jana Góreckie-
go. Podpisy księży sporządziliśmy sami 
według spisu księgi parafialnej. Wiem od 
„Korczaka”, że cały ten materiał doszedł 
do właściwych rąk i został wykorzystany 
w Warszawie (na podstawie informacji 
„Stokrotki”). Podaję to jako dowód lo-
jalnej współpracy Marii Grocholskiej, 
straconej później za rzekomą współpracę 
z Niemcami, z którymi się kontaktowa-
łem z racji swojej pracy w wywiadzie.

W styczniu 1940 roku zaszedł wypa-
dek, który na pewien czas zmusił mnie 
do usunięcia się z pracy konspiracyjnej, 
przynajmniej na terenie powiatu kro-
śnieńskiego, i ukrywania się w Krakowie. 
Zdarzyło się, że łącznik, młody chłopiec, 
niosący paczkę przez wieś, został zauwa-
żony przez strażników niemieckich, któ-
rzy ranili go śmiertelnie pod obejściem 
ruskiego chłopa. Łącznik zdołał jeszcze 
przerzucić paczkę przez płot i powiedzieć 
kobiecie, aby paczkę ukryła i oddała księ-

dzu. Kobieta ta, ruskiej narodowości, ura-
towała paczkę przed Niemcami, siadając 
na niej, i lojalnie oddała księdzu. Ksiądz 
stwierdziwszy, że w paczce znajduje się 
milion złotych w pięćsetkach, i domy-
ślając się ich przeznaczenia, skierował tę 
paczkę okrężną drogą na moje ręce.

Należało porozumieć się z Komendą 
Główną co do przeznaczenia tak dużej 
kwoty. Ponieważ ja zajęty byłem właśnie 
przerzutem trzech ważnych oficerów, 
sprawą tą zajęła się moja żona Anna 
z Chrzanowskich i w tym celu pojechała 
do Krakowa. Ja tymczasem wyekspedio-
wałem dwu oficerów za pośrednictwem 
Cyganów, a jednego drogą na Bystre i po-
jechałem również do Krakowa.

W powrotnej drodze doznaliśmy wraz 
z żoną w katastrofie kolejowej w Bochni 
ciężkich obrażeń, zostaliśmy przewiezie-
ni do szpitala Św. Łazarza, obsadzonego 
przez lekarzy Ukraińców, w miejsce wy-
dalonych polskich lekarzy. Tymczasem 
wieczorem do mojej siostry Krystyny 
Potockiej na Olszy przyjechał łącznik 
z Miejsca Piastowego z wiadomością, że 
w wilię katastrofy przyjechało do nasze-
go domu gestapo, przesłuchiwało moją 
matkę i pytało o mnie. Aresztowana 
została Wanda Wiktor wraz z oficerem 
przysłanym przeze mnie celem przerzu-
tu przez granicę. W tej sytuacji, kiedy 
unieruchomionych nieuchronnie czekało 
aresztowanie, siostra moja przy pomocy 
pogotowia ratunkowego – w czasie gdy 
lekarze Ukraińscy wyszli – po prostu wy-
kradła nas ze szpitala nie podając adresu 
i umieszczeni zostaliśmy w Domu Zdro-
wia przy ulicy Siemiradzkiego.

W Krakowie powstał popłoch. Zlikwi-
dowano melinę na ul. Krowoderskiej, 
gdyż liczono się z moim aresztowaniem.

Tymczasem na klinice zajął się nami 
dr Mossler. Wiedząc, że gestapo i tak nas 
odnajdzie, gdyż nie mamy możliwości 
poruszania się, narażając się udał się sam 
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na gestapo w Krakowie i zgłosił „lojalnie” 
moją obecność, zaznaczając jednak, że 
jestem prawie nieprzytomny po kata-
strofie, a poza tym podejrzany o tyfus. 
Po otrzymaniu odpowiedniego zastrzy-
ku byłem rzeczywiście nieprzytomny, 
co stwierdzili przybyli gestapowcy, nie 
badając mnie jednak i nie zbliżając się 
z obawy przed tyfusem. Na razie dali mi 
więc spokój, zalecając jednak dr Mossle-
rowi opiekę nade mną. Kiedy miałem się 
lepiej, dr Mossler znów poszedł na gesta-
po i na własną odpowiedzialność zgłosił 
mój zgon. Ja tymczasem udałem się na 
Olszę, do mojej siostry, gdzie ukrywałem 
się i chwilowo przestałem pracować ak-
tywnie w konspiracji, nie zrywając jednak 
kontaktów z zaufanymi.

W tym czasie przybył do Miejsca Pia-
stowego oficer polski z Londynu na kon-
takt ze mną, gdyż „Korczak” podał mnie 
jako swego zaufanego. Chodziło o to, 
abym mu dostarczył lufę działa ppanc pol-
skiego modelu, którą miał przywieźć z An-
glii (nie wiem, w jakim celu). Ponieważ nie 
znalazł mnie, udał się do Ściborzyc, do Po-
piela, który miał u siebie zakopane działko 
ppanc. Zwrócili się wówczas do mnie o za-
łatwienie tej sprawy. W rozmowie z wy-
słannikiem londyńskim doradziłem, aby 
lufę przepiłować na trzy części i przenieść 
w trzech walizkach przez granicę, kontak-
tując go jednocześnie na drogę przerzu-
tów. Akcja ta udała się i lufa dojechała do 
Londynu szczęśliwie.

W tydzień po wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej przyszedł do mnie 
„Roland” – Leon Krzeczunowicz […] i po-
wiadomił mnie, że ich człowiek pracujący 
w gestapo doniósł im, iż gestapo krakow-
skie zostało przeniesione do Przemyśla. 
Przy tej okazji zniszczyli część niepo-
trzebnych i przedawnionych akt, a mię-
dzy innymi i moją sprawę. Wobec tego 
mogę bezpiecznie powrócić do Miejsca 
Piastowego i rozpocząć ponownie dzia-
łalność. Zlecono mi pracę na trzech od-
cinkach, a to:

–  działalność szefa „Uprawy” na po-
wiat Krosno,

–  działalność szefa szpitala polowego 
w ramach organizacji AK, co miało 
być pozorne, gdyż funkcje te pełniła 
Lidia Romer, a głównym moim za-
daniem było:

–  pozostawanie do specjalnej dyspo-
zycji Kedywu przy zachowaniu zu-
pełnej konspiracji.

Poza tym zostałem wyznaczony do 
brania udziału w sądach kapturowych.

Z tymi zadaniami powróciłem ponow-
nie do pracy w terenie. Przekonałem się 
jednak, że praca moja w „Uprawie”, po-
legająca na zbieraniu środków finanso-
wych i melinowaniu spalonych, jest łatwa 
do zdekonspirowania i będzie kolidować 
z moimi zadaniami wynikającymi ze 
współpracy z Kedywem. Na szefa „Upra-
wy” zaproponowałem zatem Stanisława 
Potockiego pseud. „Las” z Rymanowa. To 
zostało zaaprobowane i Potocki prowa-
dził tę akcję w powiatach: Krosno, Sanok 
i Brzozów, bardzo sprawnie i energicznie.

Moja praca w ramach Kedywu polega-
ła na następujących czynnościach:

1.  W okresie przygotowawczym do 
akcji, a w razie potrzeby i w czasie 
akcji dostarczanie wszelkiej pomo-
cy również osobistej, melinowanie 
broni, dostarczanie furmanek.

2.  Pomoc lekarska dla rannych i cho-
rych.

3.  Dostarczanie żywności bezpośred-
nio do oddziałów partyzanckich.

4. Melinowanie rannych i chorych.
Z akcji dokonywanych wówczas na na-

szym terenie do najważniejszych należą:
–  odbicie więźniów w Jaśle;
–  zdobycie broni przeprowadzone 

w Nienadowej przez naszych ludzi 
ubranych w mundury niemieckie;

–  napady na Bratkówkę, w celu zdoby-
cia broni, dwukrotnie;

–  wysadzenie torów kolejowych koło 
Targowisk;

–  napad na Ustrobnę;
–  asekurowanie lądowania samolotu 

alianckiego pod Dębicą.
Kiedy otrzymałem polecenie prze-

wiezienia większej ilości broni z Krako-
wa, zorganizowałem to w ten sposób, że 
załadowałem ją w workach do samocho-
du ciężarowego i ofiarowując świnię ge-
stapowcom z Krosna, zobowiązałem ich 
do konwojowania tego transportu jako 
zboża siewnego. Broń przyszła bezpiecz-
nie na miejsce; za to otrzymałem Srebrny 
Krzyż Zasługi z Mieczami.

Praca organizacyjna we wczesnym 
okresie polegała na czyszczeniu i melino-
waniu broni, pomocy dla spalonych i wy-
siedlonych. Potem zaczęło się szkolenie, 
które obejmowało również szkołę pod-
chorążych, prowadzoną głównie w Ryma-
nowie, a poza tym w różnych punktach. 
W szkoleniu brał udział Późniak.

Później powstały również oddziały 
policyjne w terenie, mające za zadanie 
walkę z bandytyzmem i utrzymywanie 
porządku.

Jeżeli chodzi o konspirację opartą 
o ugrupowanie polityczne, to PPS zawsze 
szła chętnie z wszelką pomocą, umiejąc 
przy tym doskonale pracować w konspi-
racji. Oddziały BCh były, ale nieliczne na 
naszym terenie.

Skład broni mieliśmy w Miejscu Pia-
stowym w Zakładzie Wychowawczym, 
ukryty pod sceną jako rekwizyty teatralne.

Pierwszym komendantem ZWZ był 
Pieńkowski („Mikołaj”), zakwaterowany 
w Zakładzie Wychowawczym w Miejscu 
Piastowym.

Do okręgu Jasło (krypt. „Jemio-
ła”) należało Krosno (krypt. „Korzeń”), 
Brzozów (krypt. „Borowik”) oraz Sanok 
(krypt. „San”). Inspektorem był Rutkow-
ski („Haszysz”), oficer pułku artylerii 
lekkiej z Jarosławia, […] komendantem 
Krosna był Puchalski, pseud. „Ryś”, leśni-
czy; komendantem Brzozowa „Adam”, 
kapelanem ks. Podhorodecki, lekarzem 
płk doc. dr Czesław Belec z Korczyny, 
lekarzem obwodu Kawecki, oficerem dy-
wersji „Buk”.

Dla spraw oddziałów partyzanckich 
był przy komendzie Inspektoratu spe-
cjalny inspektor, który mi zgłaszał za-
potrzebowanie na żywność, lekarstwa 
itp., dostarczane mu na żądane punkty. 
Należy zaznaczyć, że w naszym okręgu 
ziemianie wykazywali duży patriotyzm 
i ofiarność i nikt nie uchylał się od niesie-
nia pomocy na cele organizacji.

[…] W czerwcu albo w lipcu 1944 roku 
powiadomiony zostałem przez Inspek-
torat, że jest rozkaz przeprowadzenia 
akcji „Burza”, wobec czego ogłoszono 
ostre pogotowie łączników i czujność 
ogólną. W związku z tym odbyła się na-
rada, w czasie której zakwestionowałem 
celowość przeprowadzenia akcji „Burza”, 
zważywszy na stosunek Sowietów do od-
działów AK, o którym mówiły przykłady 
Tarnopola, Lwowa, Stanisławowa.

Po kilku dniach inspektor Rutkowski 
„Haszysz” oświadczył, że po skomuni-
kowaniu się ze swymi władzami otrzy-
mał polecenie prowadzenia akcji „Burza” 
częścią oddziałów, a z chwilą wkroczenia 
armii sowieckiej zameldowania się odno-
śnemu komendantowi wojennemu celem 
współpracy. Wobec takiej decyzji i ja zgło-
siłem swój udział w walkach na froncie.
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Na naszym odcinku nastąpiła duża 
koncentracja oddziałów partyzanckich, 
w której wzięły udział trzy kompanie. 
Jednocześnie rozeszła się wiadomość, 
że Niemcy chcą wysiedlić i wywieźć lud-
ność z tych terenów. Może to, a może 
źle zrozumiany rozkaz czy zbytek inicja-
tywy dowódców oddziałów partyzanc-
kich dał impuls do wybuchu powstania 
w południowej części powiatu Krosno 
z uzdrowiskiem Iwonicz Zdrój, który 
został szturmem zdobyty. Oficerów nie-
mieckich internowano, a żołnierzy zwol-
niono, polecając im udać się do domów 
tak, jak gdyby wojna była skończona. Na 
budynkach wywieszono chorągwie bia-
ło-czerwone.

W walkach tych, w których brałem 
czynny udział, rozbito również kolumnę 
ewakuacyjną niemieckiego szpitala polo-
wego, a jego wyposażenie przewieziono 
do sanatorium „Sanato” w Iwoniczu, za-
kładając szpital polowy AK dla żołnierzy 
i ludności cywilnej. W akcji tej współdzia-
łał z nami oddział rosyjski, składający 
się ze spadochroniarzy, a częściowo ze 
zbiegłych jeńców – własowców, uzbrojo-
nych w ciężkie kb i włoskie empi. Komen-
dantem szpitala był dr Bross ze Lwowa, 
zastępcą dr Sidor, szefem pielęgniarek 
Zofia Rozwadowska, jedną z pielęgniarek 
Maria Rozwadowska. Szpital ten praco-
wał dalej po wejściu Sowietów.

W ten sposób powstała tzw. Rzeczpo-
spolita Iwonicka w granicach: Rymanów 
miasto, szosa do Iwonicza wsi, granica, 
Wisłoka po Żmigród, z tym, że we wła-
daniu Niemców była sama Przełęcz Du-
kielska. W tym okresie przybyli do nas 
delegaci armii słowackiej, pertraktując 
o współdziałanie z naszymi oddziałami 
partyzanckimi.

Trzeba zaznaczyć, że wszelkie kosz-
ty wyżywienia ludzi w tym okresie oraz 
wydatki na szpital zostały pokryte w wa-
lucie amerykańskiej, którą otrzymaliśmy 
ze zrzutu koło Dukli w maju 1944 r.

Tymczasem w momencie gdy armia 
sowiecka przekroczyła rzekę Wisłok, co-
fająca się armia niemiecka zajęła Duklę 
i szosę Dukla – Żmigród, co groziło prze-
połowieniem terenów opanowanych 
przez partyzantkę polską, a dalsze cofa-
nie się Niemców musiało doprowadzić 
do rozbicia naszych oddziałów. Wobec 
tego zarządzono szybką demobilizację, 
z tym że chłopcy pochodzący z powiatu 
krośnieńskiego mieli ukryć broń indywi-

dualnie, a broń i amunicję partyzantów 
pochodzących spoza tych okolic ukryto 
przeważnie w zbiornikach ropy, dzięki 
czemu można było ją zniszczyć od razu 
przez podpalenie.

Rannych Polaków, jako przypadko-
we ofiary działań wojennych na froncie, 
umieściliśmy w sanatorium „Sanato”, 
gdzie pozostały dawne pielęgniarki 
przebrane po cywilnemu (m. in. Izabela 
Rozwadowska i Teresa Czartoryska). Za-
miejscowych partyzantów, rozbitych na 
małe oddziały, wycofaliśmy w kierunku 
Dukla – Polany.

Sam z rannymi narodowości rosyjskiej 
zamelinowałem się w domku kopalnia-
nym na Lubatówce. Na skutek donosu 
kilku żandarmów otoczyło pewnego 
ranka nasz dom, chcąc dokonać areszto-
wania. Odpowiedzieliśmy obroną, przy 
czym zginęło chyba 3 Niemców i 1 par-
tyzant z grupy „Obłońskiego”. W godzi-
nach przedpołudniowych przenieśliśmy 
rannych w bezpieczne miejsce, ale sam 
z rodziną nie zdążyłem się usunąć. Koło 
godziny 5 po południu zostałem oto-
czony przez kompanię żandarmerii nie-
mieckiej, która otworzyła ogień kb i pan-
zerfaustów w kierunku domu. Udało mi 
się jednak towarzyszących mi zdrowych 
mężczyzn, z wyjątkiem Guta, usunąć do 
młodnika. Zaaresztowano nas. Kiedy 
nas wyprowadzono z płonącego domu 
i szybów naftowych, gdzie ukryta była 
amunicja, idąc za Gutem wąską ścieżką 
wzdłuż młodników i wykorzystując deto-
nacje amunicji wybuchającej w płonących 
szybach, krzyknąłem do Guta: „Spływaj!” 
a sam udając upadek rzuciłem się pod 
nogi idącego za mną żandarma, który 
również przewrócił się. Powstało zamie-
szanie i nie zorientowano się w ucieczce 
Guta. Rozpoczęto potem za nim ogień 
z rozpylaczy, ale uciekł uboczem. Dosta-
łem parę kopniaków, narobiłem krzyku, 
co tylko powiększyło zamieszanie. Za 
mną szła rodzina konwojowana przez 
żandarmów. Ponieważ wśród areszto-
wanych były 3 kobiety, 7 dzieci poniżej 
lat 12 oraz jako jedyny mężczyzna ja – 
kaleka, wobec tego oficer żandarmerii 
przesłuchał nas w sąsiedniej wsi i oddał 
Wehrmachtowi dla przekazania gestapo. 
W tym jednak czasie rozpoczęła się ofen-
sywa sowiecka, gestapo więc, które nad-
jechało, było w wielkim strachu, kazało 
nam udać się do miasta Dukla i zgłosić 
się na następny dzień. O świcie pod miej-

sce naszego zamieszkania podjechał wóz 
z bardzo słabym koniem, pełny słomy. 
Wozem kierował chłopak z AK Włady-
sław Folczyk i przykrywszy nas słomą, 
stępa wywiózł obok wart niemieckich 
do lasku, z którego konno uciekliśmy 
do Zakładu Wychowawczego w Miejscu 
Piastowym, a dzieci wozem odwieziono 
do domu.

W nocy otrzymałem polecenie in-
spektora, by natychmiast uciekać. 
Zaprzęgniętym wozem wyjechaliśmy 
w kierunku Gorlic i zatrzymaliśmy się 
w Lipinkach. W kilka dni potem, kiedy 
jechaliśmy z Lipinek wozem w kierunku 
Żmigrodu, na drodze spotkał nas przy-
padkowo oddział żandarmerii niemiec-
kiej, która mnie aresztowała na Luba-
tówce. Żandarm zatrzymał motocykl, 
podszedł do mnie i powiedział: „Krüp-
pel, du lebst noch? Nein, du wirst nich 
leben” (Żyjesz jeszcze, kaleko? Nie, ty nie 
będziesz żył). Zabrano mnie do ruskich 
wsi w góry, ale ponieważ furmanem był 
Antek Potocki („Zbylut”), puszczony 
wolno, wrócił do Lipinek, wziął od W. By-
szewskiego całą wódkę, jaką miał, i sam 
narażając się, zawiózł ją żandarmom. 
Zrobiła się pijatyka i w końcu Niemcy pili 
ze mną, przemawiając per „Herr Kolle-
ge”. Wobec tego rano, kiedy wytrzeźwieli, 
nie zastrzelili mnie, jak mieli uplanowa-
ne, ale odwieźli samochodem do Gorlic. 
Gorlickie gestapo było ewakuowane, a na 
jego miejsce przyszło gestapo krośnień-
skie, znane mi, któremu często dawałem 
łapówki. Gestapowiec Becker oświadczył 
żandarmom, że sobie ze mną poradzi, 
odprawił ich. Wtedy wziął mnie na rze-
kome przesłuchanie i oświadczył mi, że 
jeszcze raz mnie wypuści, ale że do trzech 
razy sztuka i jeśli mnie znów spotkają 
pod frontem, to mnie zastrzelą. Wobec 
tego wyjechałem natychmiast do Krako-
wa, ostrzegając po drodze inspektoraty 
Tarnów i Bochnia, m. in. Mieczysława 
Ledóchowskiego, aby nie wszczynały ak-
cji „Burza” ze względu na stosunek armii 
radzieckiej do AK.

Na tym zakończyłem.

Tytus Trzecieski

Michał Żółtowski, Tarcza Rolanda, Wydawnictwo 
ZNAK, Kraków, 1989

Maszynopis powyższych wspomnień datowany: 
Kraków 30 III 1964, znajduje się w archiwum 
Stanisława Dąbrowy-Kostki, sygn. 17/1108
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Rogi pożegnały ks. proboszcza

Ryszarda Strzępka

Parafia Rogi straciła wieloletniego pro-
boszcza, księdza Ryszarda Strzępka. Od-
szedł do Domu Pana w Roku Miłosierdzia 
Bożego, 18 października 2016 r., w Go-
dzinie Miłosierdzia, dokładnie o 15:00

Pozostawił po sobie piękną świątynię 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, 
wznoszoną przez 16 lat przy współpracy 
i ofiarności parafian. Mimo swej wrodzo-
nej skromności i powściągliwości nie krył 
dumy ze swojego ostatniego dzieła.

Urodził się 3 listopada 1955 roku 
w Jarosławiu. To stamtąd wyruszył 
w 36-letnią drogę kapłaństwa. Wyświę-
cony został 8 czerwca 1980 roku przez 
biskupa Ignacego Tokarczuka w Przemy-
ślu. Pracował jako wikariusz w Kurzynie, 
Grodzisku Dolnym i Jedliczu. Do Rogów 
trafił w 1986 roku. Była to jego czwarta 
parafia. Ks. Romuald Drzał, ówczesny 
proboszcz, był już ciężko chory. Pracując 
w parafii Rogi wraz z drugim wikariu-
szem ks. Doboszem, sprawował nad nim 
opiekę. Po śmierci ks. Drzała, w 1987 
roku, ks. Ryszard otrzymał nominację 
na proboszcza parafii Rogi, obejmującą 
także sąsiadującą z Rogami Lubatówkę. 
Kościół w Lubatówce zastał w trakcie bu-
dowy. Ukończył rozpoczęte dzieło, a na-
stępnie wybudował tam plebanię.

Wtedy przyszedł czas na Rogi. Koniecz-
nością była budowa nowej plebanii. Dzięki 

ofiarności parafian udało się zrealizować 
to zamierzenie. Wówczas pojawiło się na-
stępne wyzwanie. Wraz ze wzrostem licz-
by mieszkańców wioski, zabytkowy, drew-
niany kościół pw. św. Bartłomieja okazał 
się za ciasny. Po rozmowach z arcybisku-
pem Józefem Michalikiem i otrzymaniu 
pozwolenia na budowę nowej świątyni 
podjął to dzieło, które w dniu pogrzebu 
zostało określone perłą Podkarpacia.

Zmarły ksiądz cały czas dbał o starą 
świątynię, mimo że prace w nowej były 
już bardzo zaawansowane. Przez całe 
swoje kapłańskie życie, oprócz dbałości 
o kościoły, troszczył się też o Kościół du-
chowy i religijne życie parafian. Podczas 
sprawowania przez niego roli duszpa-
sterza rogowianie zrozumieli, że praca 
uszlachetnia, a tym samym prowadzi do 
Boga. Od niego nauczyli się, jak godnie 
znosić ból i cierpienie. Wówczas łatwiej 
jest pojąć, jak wielkim cudem jest życie.

Ogromna determinacja i nieustająca 
przez 18 lat ofiarność parafian zaowo-
cowały pięknym, okazałym, nowym ko-
ściołem. Niestety, plan Boży nie pozwolił 
ks. Ryszardowi dotrwać do końca robót 
budowlanych.

Swojego wieloletniego proboszcza para-
fianie po raz ostatni widzieli 9 październi-
ka 2016 roku, w dniu konsekracji nowego 
kościoła, której dokonał ksiądz arcybiskup 

Adam Szal. Obecność ciężko chorego księ-
dza sprawiła, że uroczystość nabrała jesz-
cze bardziej wzruszającego charakteru. Po 
niej ksiądz proboszcz udał się do szpitala 
w Brzozowie. Do samego końca planował 
i przekazywał wskazówki co do prac, które 
należy wykonać w nowym kościele przed 
zimą oraz na wiosnę. Zmarł w dziewiątym 
dniu po konsekracji, która jest aktem po-
wierzenia świątyni Bogu.

Wypełniając wolę zmarłego, trumna 
z jego ciałem dzień przed pogrzebem zo-
stała złożona w zabytkowym, starym ko-
ściele. To była pierwsza stacja uroczystości 
pogrzebowych. Mszy świętej przewodni-
czył ks. bp Stanisław Jamrozek. W homi-
lii ks. Wojciech Kisiel wspomniał życie 
zmarłego oraz przytoczył wiersz Edwar-
da Stachury “Wędrówką jedną życie jest 
człowieka”. Do wieczora parafianie mogli 
modlić się w starym kościele przy trumnie 
śp. księdza Ryszarda Strzępka.

W dniu pogrzebu, w piątek 21 paź-
dziernika, o godzinie 11.00 nastąpiła 
eksportacja i trumna z ciałem zmarłe-
go, na ramionach druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rogach, została prze-
niesiona do nowego kościoła. W samo 
południe rozpoczęła się msza żałobna. 
Na uroczystość przybyła rodzina z Jaro-
sławia, liczni parafianie z Rogów, miesz-
kańcy Lubatówki i innych okolicznych 

(1955 – 2016)



Bożena Płatek 
(1961 – 2016)

Wszystkich Świętych, Dzień Za-
duszny i cały listopad, to czas 
wspomnień o tych, którzy od nas 
odeszli. Szczególny ból i smutek 
przeżywają rodziny, których bli-
scy zmarli w kończącym się roku. 
25 września odeszła od nas śp. Bo-
żena Płatek.

Bożenka przez wiele lat pracowała w Pu-
blicznym Gimnazjum w Miejscu Piasto-
wym jako nauczyciel geografii. Myślę, że 
należała do ludzi, o których Jan Paweł II 
mówił: “Prawdziwie wielki jest ten czło-
wiek, który chce się czegoś nauczyć”. Tą 
ciekawością świata, chęcią poznawania 
nowych, nieodkrytych dróg potrafiła 
zarazić innych. Organizowała wycieczki 
i rajdy zarówno po oznakowanych szla-
kach, jak i po nieznanych bezdrożach. 
Kserowała mapy, zabierała kompasy, 
zawsze bowiem twierdziła, że w plene-
rze każdy uczestnik wycieczki o wiele 
więcej się nauczy niż w klasie. Beskidy 
i Bieszczady nie miały dla niej tajemnic. 
To jej zamiłowanie do pieszych wędró-
wek przenosiło się na innych, spacera-
mi i wycieczkami zainteresowała wielu 
członków Stowarzyszenia „My”. Na po-
zór była drobną, wrażliwą kobietą, ale 
jakże musiała być silna psychicznie, gdy 
postanowiła w nieuleczalnej chorobie 
żyć pełnią życia i nie dać niczego poznać 
po sobie. Udało się jej to do końca – po-
żegnała jeszcze końcem lata ukochane 
góry. Bardzo niewielu wiedziało, że jest 
chora, dlatego tak trudno było nam przy-
jąć wiadomość o jej śmierci. Odeszła, zo-
stawiając „ślady swoich stóp”.

Magdalena Świerczyńska

miejscowości oraz stu dziesięciu księży, 
w tym także rodowici rogowscy kapłani.

Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef 
Michalik. Homilię wygłosił ksiądz Józef, 
kolega zmarłego z rocznika seminarium 
w Przemyślu. Skupił się na wspomnie-
niach, przedstawiając życiową drogę 
zmarłego kapłana. Z wielkim podziwem 
wyrażał się o zdolnościach organizator-
skich oraz umiejętnym i fachowym pro-
wadzeniu prac budowlanych. Zwrócił 
także uwagę na niezwykły gust, z jakim 
urządzona jest nowa świątynia.

W imieniu parafian ostatnie poże-
gnanie wygłosił Tadeusz Majchrowicz, 
który dziękował zmarłemu za 30-letnią 
posługę w Rogach oraz za czterech księ-
ży i kleryka, którzy, stojąc przy ołtarzu 
u boku śp. księdza proboszcza, odkrywali 
w sobie powołanie kapłańskie.

W imieniu księży oraz kleryka, wywo-
dzących się z Rogów, słowa pożegnania 
i podziękowania złożył ks. Rafał Pernal. 
Obecny ks. katecheta, Piotr Piskorz, był 
wielkim wsparciem dla chorego duchow-
nego. Z wielkim wzruszeniem wyprawił 
go w ostatnią drogę.

Ostanie słowa, na zakończenie ziem-
skiego pielgrzymowania ks. Ryszarda 
Strzępka, wygłosił ks. dziekan Tadeusz 
Dudzik. Przytoczył kilka zdań z testa-
mentu zmarłego, w którym pisał on, 

między innymi, o swoim pochówku oraz 
o szczęściu i satysfakcji z tego, co zrobił. 
Słowa jego przeprosin wywołały ogrom-
ne wzruszenie u zgromadzonych w świą-
tyni. Zgodnie z ostatnią wolą zmarły ks. 
proboszcz został pochowany w Rogach, 
obok swoich zacnych poprzedników: ks. 
Stankiewicza, ks. Domino i ks. Drzała.

Swoją obecnością zgromadzeni 
uczestnicy uroczystości (około1000 
osób) wyrazili swój szacunek dla zmarłe-
go. Nie było chyba osoby, u której poże-
gnalny dźwięk syren strażackich nie wy-
cisnąłby łez. Odszedł duszpasterz i wielki 
budowniczy...

W ostatnim, bardzo ciężkim dla niego 
roku swojego życia dał wiernym przykład 
wielkiej godności ludzkiej w czasie cięż-
kiej choroby. Terapia była bardzo uciąż-
liwa, jednakże nie skarżył się. Mówił: 
„Jestem silny i fizycznie i psychicznie. 
Walczę o życie, bo mam jeszcze dużo do 
zrobienia”.

Jeszcze w przeddzień śmierci z od-
wiedzającymi go w szpitalu rozmawiał 
o swoich planach. Przy jego woli życia 
nadzieja umarła ostatnia. Niech spoczy-
wa w pokoju wiecznym. W domu, który 
przygotował dla niego Pan...

Teresa Drozd, Urszula Stanisz, 
fot. Izabela Półchłopek
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Bieg po marzenia

Izabela Zatorska z Wrocanki (16 września) wbiegła na najwyższy szczyt Kaukazu Elbrus (5 642 m n.p.m.) i mimo 
że nie pobiła rekordu świata, jest szczęśliwa, bo spełniła swoje marzenie. Biegiem tym chciała także zakończyć 
swoją 35-letnią karierę sportową.

Konferencja prasowa podsumowująca 
roczny projekt Izabeli Zatorskiej, którego 
finałem było wbiegnięcie na Elbrus i pró-
ba pobicia rekordu świata, odbyła się 26 
września w Urzędzie Gminy Miejsce Pia-
stowe. Przypomnijmy: zanim biegaczka 
wystartowała w biegu głównym Elbrus-
-Race, zdobyła trzy inne szczyty: Nosal 
w Zakopanem, Howerlę na Ukrainie, 
Kitzstenhorn w Austrii, jednocześnie 
popularyzując wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych uprawianie sportu i aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu (pisali-
śmy o tym więcej w poprzednim nume-
rze „Piastuna” (nr 4/2016).

Biegi na Elbrus, górującą nad Kauka-
zem najwyższą górę w Rosji, nazywaną 
błyszczącą górą z powodu czapy lodowca 
na jej wierzchołku, organizowane są dwa 
razy w roku – we wrześniu i w maju.

– To piękna, dostojna, ale i zdradliwa 
góra – powiedział prowadzący konferen-
cję Bogusław Pleskacz, właściciel biura 
podróży Grupa Eko-Karpaty, firmy, która 
organizowała całe przedsięwzięcie.

Góra jest zdradliwa, bo występują na 
niej nagłe zmiany pogody. A te mogą być 
bardzo niebezpieczne. Pogoda podczas 
tej wyprawy na szczęście dopisywała: 
w ciągu 19 dni załamania pogody nie 
trwały dłużej niż dwa dni. Wiał wtedy 
wiatr i temperatura na Elbrusie spadła 
do minus 20 stopni. Nagłe załamania po-
gody mogą spowodować utratę orientacji 
i nawet, już podczas schodzenia z góry, 
kiedy droga wydaje się prosta i łatwa, 

można zboczyć z trasy. Dlatego Izabela 
Zatorska przestrzega, że choć niektórzy 
uważają, że jest to góra dla emerytów, 
trzeba mieć do niej szacunek i respekt. 
Rocznie pochłania od 15 do 30 ofiar. Za-
znacza jednak, że bieg na Elbrus to naj-
trudniejszy z biegów górskich na świecie, 
ponieważ jego meta znajduje się prawie 
na 6 tys. metrów wysokości n.p.m. Na 
12-kilometrowej trasie różnica wzniesień 
wynosi trzy kilometry.

Biegaczka przed startem w biegu 
głównym przeszła aklimatyzację, bo jak 
sama tłumaczyła, nie można wysiąść 
z samochodu i od razu wejść na Elbrus. 
Trzeba przygotować organizm do nieco-

dziennych warunków. Na wysokości po-
nad 4 tys. metrów, z powodu niewielkiej 
ilości tlenu w powietrzu, może wystąpić 
choroba wysokogórska, która objawia się 
zmęczeniem, zawrotami głowy, omama-
mi wzrokowymi. Może nawet dojść do 
obrzęku mózgu i płuc.

Pierwsze dni były więc zdobywa-
niem kolejnych wysokości: 3100, 3700 
i 4200 metrów n.p.m. Tu grupa mieszkała 
przez trzy doby i każdego kolejnego dnia 
wspinała się coraz wyżej, aż do zdobycia 
szczytu z wysokości 4100 m. – Bardzo do-
brze wchodziło mi się na Elbrus. Była piękna 
pogoda, na górze niezwykłe widoki. Żadnych 
problemów aklimatyzacyjnych – wspomi-
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nała biegaczka z Wrocanki. – Podczas pod-
biegu do wysokości 3700 m drapaliśmy się 
po skałach wulkanicznych, które były wręcz 
brzydkie. Wyglądały jak krajobraz księżyco-
wy, który nadawałby się do kręcenia filmów 
science-fiction. Dla mnie najpiękniejsze było 
miejsce, gdzie zaczynał się język lodowca: 
wszystko zmieniało swoje barwy, biel zaczy-
nała się łączyć z błękitem. To był niecodzienny 
widok.

Trzy dni przed biegiem głównym (eks-
tremalnym) przeprowadzone zostały eli-
minacje. Aby zakwalifikować się do biegu, 
trasę z wysokości 3700 do 4800 m n.p.m. 
trzeba było pokonać w ciągu dwóch go-
dzin. Izabeli Zatorskiej zajęło to godzinę 
i 16 minut. Jedynym problemem, jaki 
pojawił się podczas tego biegu, było to, 
że na górę nie doniesiono jej rzeczy na 
zmianę. W dół musiała więc schodzić 
w mokrej odzieży. Do tego przyszło za-
łamanie pogody, zawodniczkę przewiał 
wiatr, co skończyło się zapaleniem krta-
ni. Do swojej dolegliwości nie przyznała 
się przed startem organizatorom.

Start biegu (przesunięty z 15 na 16 
września z powodu załamania pogody) 
odbywał się w miejscowości Azał, z wy-
sokości 2400 m. Najpierw prowadził po 
części wulkanicznej, potem wbiegało się 
na lodowiec. – Wiedziałam, że start będzie 
ciężki, ale bardzo chciałam wbiec na tę górę. 
Miałam numer zero dwa, jakby zapowiedź 
przyszłego miejsca i się sprawdziło – wspo-
mina. Na metę przybiegła jako druga, po 
pięciu godzinach. Dla porównania wypra-

wy turystyczne na szczyt organizowane są 
z wysokości około 4200 metrów, a dotar-
cie do wierzchołka, czyli pokonanie około 
600 metrów, zajmuje turystom średnio 
około 7 godzin. Przegrała z bardzo do-
brze przygotowaną Rosjanką Oksaną 
Stefaniszyną. – Rosjanka pobiła rekord tra-
sy, ustanowiła nowy rekord świata. Zrobiła 
niesamowity wynik. Wbiegła na szczyt po 
4 godzinach i 9 minutach. Nawet gdybym 
nie była chora, na pewno bym przegrała, bo 
ona była niesamowicie przygotowana. Szła 
jak maszyna, od początku do końca. Przypo-
mniałam sobie swoje piękne lata, kiedy zdo-
bywałam mistrzostwa świata, Europy i kie-
dy w gazetach widniały nagłówki: „Kozicia 
z Wrocanki”. Teraz to ona była taką kozicą. 
Narzuciła swoje tempo już od startu.

Izabela Zatorska przyznała, że duży 
kryzys miała niedaleko szczytu i wie-
le zawdzięcza mężczyźnie, który biegł 
obok niej, wspierał ją i asekurował. Kie-
dy już na ostatnim trawersie, niedaleko 
od szczytu opadała z sił, on podał jej bi-
don z piciem. – Nie miałam siły utrzymać 
go w ręce. Wypadł mi i potoczył się w dół, 
w przepaść. Wtedy, pamiętam, że klęcza-
łam, podniosłam głowę do góry i widziałam 
już szczyt. Pomyślałam sobie: „Ja już tam 
nie dam rady dojść”. Byłam zupełnie wyczer-
pana. Ale cały czas pamiętałam o wszyst-
kich, którzy trzymają za mnie kciuki, którzy 
wierzą, że ja tam wejdę. Nie chciałam ni-
kogo zawieść, chciałam stanąć na tej górze. 
I powoli, krok za krokiem udało się jej 
wejść na górę. Podsumowując, mówiła: 

– To jest niesamowite przeżycie móc poko-
nać górę, swoje słabości, a przede wszystkim 
spełnić swoje marzenia. Przekonywała, że 
marzenia niekoniecznie muszą być takie 
jak Elbrus, mogą być dużo mniejsze. Naj-
ważniejsze, aby je mieć i powoli – nawet 
jeśli inni będą mówić: „Daj sobie spokój” 
– realizować je. – Są takie słowa, które za-
wsze powtarzam: „Daj z siebie wszystko”. 
I to jest chyba w życiu człowieka najważniej-
sze, żeby będąc u kresu swojego życia stwier-
dzić, że to, co się przeżyło, było fajne, godne 
i nic z tego życia nie zostało zmarnowane.

– Pani Izabela to osoba niezwykła – bie-
gała, zanim to się stało modne. Na stałe 
wpisała się w koloryt naszej gminy i cieszę 
się, że mogliśmy wspomóc ten pomysł – po-
wiedział Marek Klara (gmina Miejsce 
Piastowa była jednym ze sponsorów wy-
prawy na Elbrus). Zwracając się do gim-
nazjalistów – uczestników konferencji –  
mówił, że warto stawiać sobie wyzwania, 
a przede wszystkim mieć otwarty umysł. 
– Życzę wam tego, co charakteryzuje panią 
Izabelę: takiej śmiałości, chęci oglądania, 
zwiedzania, otwartości na świat, radości 
z odkrywania.

Izabela Zatorska nie ukrywała, że bie-
giem na Elburs chce zakończyć pewien 
etap w życiu. – Wszędzie podkreślam, że 
to zakończenie mojej wyczynowej kariery. 
Myślę sobie, że ja już tyle zrobiłam, że wy-
starczy mi przybiec z amatorami na końcu 
i czuć z tego zadowolenie.

Izabela Półchłopek
fot. IP, Team Elbrus-Zatorska 2016
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Drużyny z Rogów na pierwszych miejscach

23 września br. na Orliku przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym rozegrany został VIII Gminny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK.

W kategorii szkoła podstawowa wzię-
ło udział sześć drużyn, które zostały 
rozlosowane do dwóch grup. W grupie 
A znalazły się: SP Targowiska, SP Rogi 
i SP Miejsce Piastowe, a w grupie B: SP 
Głowienka, SP Wrocanka i SP Zalesie 
(wyniki meczów w grupie A: Targowi-
ska – Rogi 1:1, Rogi – Miejsce Piastowe 
5:0, Targowiska – Miejsce Piastowe 2:0; 
w grupie B: Głowienka – Wrocanka 0:1, 
Głowienka – Zalesie 0:1, Wrocanka – Za-
lesie 0:1).

Zwycięzcy grup, Rogi i Zalesie, roze-
grali mecz o pierwsze i drugie miejsce. 
W regulaminowym czasie gry mecz 
zakończył się remisem 1:1, po rzutach 
karnych wygrały Rogi 2:1. Drużyny 
z drugich miejsc w grupach, Targowiska 
i Wrocanka, rozegrały mecz o trzecie 
miejsce, które wywalczyła drużyna Tar-
gowisk, pokonując Wrocankę 2:0. Za 
najlepszego bramkarza został uznany 
Sebastian Dyczko, a najlepszym strzel-
cem został Bartosz Paszek.

W kategorii gimnazjum wzięły udział 
cztery drużyny: Gim. Targowiska, Gim. 
Rogi, Gim. Miejsce Piastowe i LKS Gło-
wienka. Gimnazjaliści rywalizowali w jed-
nej grupie w systemie „każdy z każdym” 
(wyniki meczów: Rogi – Głowienka 2:1, 
Targowiska – Miejsce Piastowe 1:1, Rogi 
– Targowiska 1:0, Głowienka – Miejsce 
Piastowe 0:1, Rogi – Miejsce Piastowe 
0:0, Głowienka Targowiska 2:0.)

W kategorii gimnazjum pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna z Rogów, 
drugie z Miejsca Piastowego, a trzecie 
z Głowienki, poza podium znalazły się 
Targowiska. Najlepszym bramkarzem 
w tej kategorii został Wojciech Robótka, 
a najlepszym strzelcem Kamil Kucza.

Nagrody dla zwycięzców w postaci 
pucharów i dyplomów wręczał dyrektor 
GOK Janusz Węgrzyn. Mecze sędziował 
Piotr Mroczka, zabezpieczenie medyczne 
pełniła Beata Mateja.

Organizator składa serdeczne podzię-
kowanie dyrektorowi Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Miejscu Piastowym Małgo-
rzacie Stanisz-Krupie za udostępnienie 
obiektu sportowego do rozgrywek.

Leszek Zajdel, fot. Janusz Węgrzyn

SP Rogi – I miejsce

SP Zalesie – II miejsce

SP Targowiska – III miejsce
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Ogłoszenie 
o naborze 
wniosków 
Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Nafty” informuje o możliwości 
składania wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej  w zakresie 
podejmowania działalności go-
spodarczej .

Termin składania wniosków: od 
17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: 
Biuro LGD „Kraina Nafty”, ul. Dworska 
14 w Miejscu Piastowym, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 7.30 do 
15.30.

Wniosek należy złożyć w 1 egzem-
plarzu w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (wniosek i biznesplan).

Zakres tematyczny naboru dotyczy: 
Podejmowania działalności gospodarczej 

Cele: planowane do osiągnięcia w ra-
mach naboru:

–  Przedsiębiorczy mieszkańcy podej-
mując lub rozszerzając działalność 
gospodarczą wpływają na rozwój 
ekonomiczno – gospodarczy obszaru

–  Wspieranie mieszkańców obszaru 
w podejmowaniu działalności go-
spodarczej i podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych

Forma wsparcia: ryczałt – premia 
w wysokości 100 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – 100% kosz-
tów kwalifikowanych.

Limit dostępnych środków:
1 500 000,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia, kryte-
ria wyboru operacji oraz wymagane do-
kumenty, w tym formularze wniosków, 
procedura wyboru operacji zamieszczone 
są na stronie: www.kraina-nafty.pl

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” 
w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 
– 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, 
e-mail: biuro@kraina-nafty.pl. 

Natalia Kuliga-Helnarska

Gimnazjum Rogi – I miejsce

Gimnazjum Miejsce Piastowe – II miejsce

LKS Głowienka – III miejsce
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Sienkiewicz w Miejscu Piastowym

Od 18 października do 16 grudnia w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe można oglądać obrazy Grzegorza Sien-
kiewicza (1962-2008). „To twórczość samorodna, nie wyuczona, zrodzona z emocji, potrzeb psychicznych” – 
pisano o artyście.

„Pojawił się Grzegorz Sienkiewicz. Świet-
ny, fascynujący. Jak to zawsze z kręgu 
Art. Brut, niespodziewany, osobny. Jak-
by bez metryki. Bez studiów, świadomie 
kształtowanej drogi rozwoju. To jednak, 
co ogranicza możliwości, może się także 
stać szansą na wyzwolenie wyobraźni, na 
śmiałość decyzji” – pisał o artyście prof. 
Aleksander Jackowski we wstępie do ka-
talogu wystawy Chagall Sienkiewicz „Sny” 
litografia i malarstwo, która odbyła się 
w Galerii „Tak” w Poznaniu w 2005 roku. 
I dalej: „Patrząc na obrazy pana Sienkiewi-
cza szukam powinowactwa, myślę o Cha-
gallu, o malarzach snu niespokojnej wy-
obraźni, ale ważkie jest przede wszystkim 
to, co w nim jedyne, ton jego twórczości. 
Zadziwia zdolność poetyckiego konse-
kwentnego realizowania swej wizji, cieka-
wego operowania kolorem, a więc tego, co 
się rodzi w sferze psychiki, wewnętrznych 
doświadczeń. Twórczość samorodna, nie 
wyuczona, jedyna, zrodzona z emocji, po-
trzeb psychicznych”.

– To nasz haczowski Nikifor – mówi 
o nieżyjącym już uczestniku Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Haczowie ich 
kierownik Tomasz Bok.

Grzegorz był wyjątkowy, tak jak jego 
obrazy. Pamiętam, kiedy spotkałam go 

po raz pierwszy w 2002 r. na warszta-
tach, i jak mówił do mnie, że ludzi, któ-
rzy mają długie włosy, grzechy się nie 
trzymają. Pewnie dlatego sam nie chciał 
ich ścinać. Opowiadał, jak rozumie, co do 
niego ptaki gadają w lesie, i że słyszy, jak 
kolory do niego mówią. Pamiętam, jak 
wielkie wrażenie zrobił na mnie tytuł ob-
razu „Diabły obżarte myślami ludzkimi”. 
Potem już zawsze starałam się uważać na 
własne myśli, żeby diabły nie miały na 
czym się paść.

Już wtedy jego prace nagrodzone były 
pierwszymi miejscami na ogólnopolskim 
festiwalu w Łęcznej (2000, 2001), już był 
po pierwszej indywidualnej wystawie 
w Galerii „Promyk” w Gdańsku, a jego 
obrazy, prezentowane na zbiorowej wy-
stawie „Oswajanie świata”, nie wróciły 
jeszcze z Düsseldorfu. Później można 
je było zobaczyć na jednej z najwięk-
szych krajowych wystaw sztuki naiwnej 
w Muzeum Etnograficznym w Warsza-
wie i w muzeum Malczewskiego w Ra-
domiu. Wisiały także w Muzeum Na-
rodowym w Gdańsku, Muzeum Sztuki 
Naiwnej w Otrębusach czy w Pałacu 
Sztuki w Krakowie. Galeria „Tak” w Po-
znaniu pokazała je obok litografii Marca 
Chagalla. Indywidualne wystawy zorga-

nizowało także rzeszowskie i krośnień-
skie BWA.

Grzegorz Sienkiewicz urodził się 
w 1962 roku w Mogilnie na Kuja-
wach. Zanim przyjechał do Haczowa 
(w 1989 roku), często zmieniał miejsca 
zamieszkania i pracy. Był pomocnikiem 
ochroniarza, wypiekał chleb, na półkach 
sklepowych układał towary, zdobył też 
doświadczenie w produkcji taboretów. 
W Krośnie chodził do Zespołu Szkół Bu-
dowlanych. Z dumą mówił, że ukończył 
kurs konserwatora zabytków. W Haczo-
wie zamieszkał u rodzeństwa.

Od 1999 roku uczęszczał na Warszta-
ty Terapii Zajęciowej w Haczowie. W pra-
cowni plastycznej, pod okiem Anny Rysz 
odkrył swoje powołanie, którym stało 
się malarstwo sztalugowe. Malował 
dużo, także w domu. Lubił wielkie for-
maty. – Każdy obraz powstawał powoli, 
długimi tygodniami na surowej niegrunto-
wanej płycie pilśniowej, malowany pastela-
mi olejnymi. Im większy był format płyty, 
tym artysta miał więcej do namalowania 
i powiedzenia. Droga od pomysłu, wizji do 
ukończenia obrazu, była nie tylko długa, 
ale niezwykle skomplikowana, przesycona 
różnorakimi emocjami towarzyszącymi au-
torowi – mówiła o swoim podopiecznym 
Anna Rysz.

Prace zgromadzone na wystawie 
w Urzędzie Gminy są własnością Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Haczowie 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, Gminne-
go Ośrodka Kultury w Haczowie, a także 
osób prywatnych. Za ich wypożyczenie 
serdecznie dziękuję.

Izabela Półchłopek
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