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Fotografia Jagody Guzek, uczennicy 
Społecznego Gimnazjum w Targowi-
skach, która zdobyła trzecie miejsce 
w VI edycji międzyszkolnego konkursu 
fotograficznego pt. „Kościół mój widzę 
żywy”. Konkurs zorganizował Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kro-
śnie przy współpracy krośnieńskiego 
oddziału Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
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8 Sześciolatki do szkoły
W nowym roku szkolnym 2014/2015 sześciolatki po raz 

pierwszy muszą pójść do szkoły. W Polsce niektórzy buntują 
się przeciw nowej ustawie. A w gminie? Niektórzy rodzice 

zapisują dzieci do pierwszej klasy, bo muszą, inni – bo chcą. 

Szum wokół sześciolatków wybuchł 
w listopadzie 2013 roku, kiedy weszła 
tzw. ustawa sześciolatkowa, według 
której naukę w szkole dziecko ma roz-
począć w wieku sześciu lat, a nie sied-
miu, jak było do tej pory. Dodatkowo 
ustawa podzieliła dzieci. W przyszłym 
roku szkolnym pół rocznika do szkoły 
iść musi, pół nie. Obowiązek szkolny 
mają tylko dzieci urodzone od stycz-
nia do czerwca 2008 roku. Te z drugiej 
połowy roku – urodzone od lipca do 
grudnia 2008 roku – do pierwszej klasy 
iść mogą, jeśli rodzice tego będą chcie-
li. Jeśli w przedszkolu zostaną jeszcze 
rok, do szkoły pójdą jako siedmiolatki. 
Wtedy w pierwszej klasie będą razem 
z całym już rocznikiem sześciolatków, 
bo od września 2015 roku taryfy ulgo-
wej dla sześciolatków nie będzie. 

Dlaczego dzieci wcześniej mają za-
cząć edukację w szkole? Ministerstwo 
Edukacji uważa, że wtedy dzieci szyb-
ciej się rozwijają. Osiągają lepsze wy-
niki w czytaniu, pisaniu i liczeniu od 
swoich rówieśników, którzy pozostali 
w przedszkolu. Im dłuższa edukacja 
w szkole, tym lepsze wyniki osiąga 
dziecko. Wcześniejsze rozpoczęcie 
edukacji to wykorzystanie najlepszego 
okresu w rozwoju dziecka. Minister-
stwo tłumaczy, że dzieci nie trzeba rato-
wać przed szkołą, tylko trzeba wspierać 
ich rozwój. Podaje także przykłady, że 

spośród 202 państw, 134 mają 6-lat-
ki w szkołach. Ostatnio zdecydowała 
o tym Norwegia i Słowenia.

Nie wszyscy jednak tak myślą. Rodzice 
sprzeciwiający się posłaniu swoich po-
ciech wcześniej do szkoły założyli ogól-
nopolski portal „Ratuj maluchy”. Akcję 
popiera około 80 tys. osób z całej Polski 
(dane z 12 czerwca). Dlaczego są prze-
ciwko ustawie? Uważają, że szkoły w Pol-
sce są niedoinwestowanie, że dla dziec-
ka będzie to tresura, na zabawę braknie 
czasu, że w kraju nie ma pieniędzy na 
reformę. Na portalu doradzają, co nale-
ży zrobić, aby dzieci odroczyć od obo-
wiązku szkolnego. Czy akcję popierają 
osoby z naszej gminy albo najbliższych 
okolic? Trudno to sprawdzić, bo system 
na portalu „Ratuj maluchy” uniemożli-
wia wyszukiwanie osób według miejsco-
wości. Przeglądając losowo wybranych 
kilkanaście list z nazwiskami, natrafiłam 
tylko na jedną osobę z Krosna. 

A jak sytuacja wygląda w szkołach na 
terenie gminy? – Rodzice zapisują swoje 
dzieci, bo muszą – powiedziała Danie-
la Kokoszka, dyrektorka SP w Zalesiu. 
Odroczenia jednak zdarzają się spora-
dycznie, bo np. rodzice obawiają się, 
że ich dziecko nie poradzi sobie emo-
cjonalnie. – To są obawy, które trudno 
nam rozwiać – zdradziła Małgorzata 
Borowska, dyrektorka SP w Rogach. – 
Zresztą nie namawiamy, bo mamy małe 

sale. Muszę znaleźć dwie duże sale. My-
ślę o zaadaptowaniu dawnej pracowni 
komputerowej. Ona jest w odrębnej 
części budynku. Udałoby się nawet wy-
łączyć tam dzwonek i lekcje odbywałyby 
się jak w przedszkolu. 

W całej gminie Miejsce Piastowe do 
tej pory poradnia Psycholiczno-Peda-
gogiczna w Miejscu Piastowym wydała 
tylko siedem decyzji o odroczeniu (roz-
mowa z psycholog Bożeną Zajdel – s. 5). 

Za to w niektórych szkołach, jak we 
Wrocance (rozmowa z Małgorzatą Baran 
– s. 4) czy Targowiskach,  rodzice, choć 
nie muszą, zapisują do szkoły sześcio-
latki z drugiej połowy rocznika. – Tylko 
kilkoro dzieci z końcówki roku zostanie 
w przedszkolu. Będziemy mieć dwie fajne 
klasy – powiedziała Małgorzata Lorenc, 
dyrektorka SP w Targowiskach.

W Miejscu Piastowym już takich 
tendencji nie było. Rodzice uważają, 
że najlepiej by było, gdyby obowią-
zek pójścia do szkoły dotyczył całego 
rocznika. Wtedy nie zostaliby obarczeni 
decyzją, czy posłać dziecko do szkoły, 
czy nie. – Teraz mają wybór i jak nie 
muszą, to nie zapisują swoich dzieci – 
powiedziała Małgorzata Stanisz-Krupa. 
– Pytają jednak o wiele spraw. Świetlica 
do gwóźdź programu. Niektórzy chcie-
liby, aby otwarta była dłużej, do 16.00, 
a nie do 15.30 jak jest teraz. 

Krzysztof Roman, dyrektor SP 
w Głowience, dziwi się emocjom wo-
kół ustawy. – Problem jest sztucznie 
rozdmuchany przez media. Dzisiaj sze-
ściolatki to nie te same dzieci co 20 lat 
temu. Komórką, tabletem, komputerem 
posługują się niejednokrotnie sprawniej 
niż człowiek starszy. Zdaje sobie sprawę, 
że wiele jest niewiadomych, ale o swoje 
podwórko się  nie boi. – Jesteśmy do-
brze przygotowani, mamy dobrą kadrę, 
nie powinno być żadnych problemów – 
mówi. Daniela Kokoszka, zapytana, co 
myśli o reformie, skwitowała: – A czy 
ktoś się nas wcześniej pytał o zdanie? Jest 
ustawa i trzeba się dostosować. 

Z decyzją czy posłać dziecko do szko-
ły, czy nie, rodzice mają czas do końca 
sierpnia. 

IP

– Dlaczego posłałam córkę rok wcze-
śniej do szkoły? Kiedy córka chodziła do 
zerówki, w przedszkolu był język angiel-
ski, a od kolejnego roku miało go nie być. 
Z innymi rodzicami uznaliśmy, że dzieci 
zostawione w przedszkolu uwsteczniły-
by się. Julka nie ma żadnego problemu 
z nauką, w pierwszej klasie miała nawet 
wzorowego ucznia. Bardzo jestem zado-
wolona, że poszła wcześniej do szkoły, bo 
wykorzystaliśmy potencjał, który wyka-
zywała. Jednym problemem, jaki może 
mieć dziecko w pierwszej klasie, jest to, 
że musi siedzieć w ławce (mama Julki).

– Moje dziecko nie ma obowiązku pój-
ścia do szkoły. I dzięki Bogu. Dlaczego? 
Byłby wśród starszych dzieci, chciałby do 
nich dorównać, nadążyć. A jak nie dałyby 
rady, będzie wtedy agresja, płacz i złość. 
Wiem, bo widzę, jak czasami zachowuje 
się w przedszkolu. Lepiej będzie jak do 
szkoły pójdzie za rok. Będzie miał ten 
komfort, że będzie starszy. Literki wpraw-
dzie zna, umie liczyć do 20, dodaje, ale 
pisanie mu nie idzie. Bardziej chce się 
bawić, nie chce długo siedzieć. Mnie się 
ta reforma nie podoba. Bardzo jestem za-
dowolona, że mojemu dziecku się udało, 
że nie musi jeszcze iść do szkoły (mama 
6-latka  z drugiej połowy roku, z Łężan). 



Nasze sprawy

Bystry zespół klasowy

– W klasie trudno jest dostrzec różnicę między sześciolatkami 
i siedmiolatkami. Ci młodsi są bardzo ambitni. Dzieci młodsze 
doskonale zgrały się ze starszymi – mówi Małgorzata Baran, 

dyrektorka Szkoły Podstawowej we Wrocance.

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Wielu sze-
ściolatków z Wrocanki rozpoczęło na-
ukę w waszej szkole. Jak sobie radzą? 

MAŁGORZATA BARAN: – W na-
szej szkole pierwsze sześciolatki po-
szły do I klasy w roku 2010/2011. Było 
ich tylko dwoje – jedna dziewczynka 
i chłopiec. Obecnie są w czwartej klasie. 
W ubiegłym roku szkolnym, 2012/2013, 
do klasy I poszły wszystkie sześciolatki, 
czyli 12, razem z 7 siedmiolatkami. 

Obecnie w klasie II jest 20 uczniów, 
z czego przewagę stanowią uczniowie, 
którzy naukę rozpoczęli jako sześciolat-
ki. A jak sobie radzą? W klasie II bardzo 
dobrze. Wychowawczynią tej klasy jest 
Alicja Zyzańska. Na podstawie jej wy-
powiedzi i własnych spostrzeżeń mogę 
stwierdzić, że właściwie trudno w tej kla-
sie jest dostrzec różnicę między ucznia-
mi młodszymi i starszymi. Ci młodsi są 
bardzo ambitni. Uczestniczą w różnych 
konkursach – plastycznych, literackich, 
w Olimpusku – i trzeba ich pochwalić, bo 
mają swoje pierwsze sukcesy. Brali udział 
w projekcie „Szkoła z klasą”, przejawiają 
inicjatywę w różnych działaniach, np. 
na Dzień Nauczyciela każdy nauczy-
ciel dostał laurkę i to wykonaną przez 
dzieci samodzielnie – na przerwach czy 
w świetlicy. Potrafili się zorganizować 
i w tajemnicy przed nami przygotowali 
takie przyjemne dowody sympatii. Jak 
na małe dzieci jest to niespotykane. Na 
lekcjach zadają wiele pytań i nie da się ich 
zbyć byle czym. Nauczyciel musi wiele 
z siebie dać, aby sprostać ich ciekawości 
i energii. Bywa, że trudno ich opanować, 
bo ich ruchliwość jest niejednokrotnie 

męcząca, ale rokuje to dobrze. Wszystko 
wskazuje, że będzie to bystry zespół kla-
sowy. Zresztą widoczna jest wielka tro-
ska rodziców, którzy często kontaktują 
się z wychowawczynią przed lekcjami. 
Są zainteresowani problemami i cieszą 
się sukcesami. Zawsze przychodzą oglą-
dać występy swoich pociech. Widać, że 
zależy im na właściwym rozwoju dzieci. 
Jak to się stało, że do szkoły poszła tak 
liczna grupa sześciolatków? Rodzice 
są zadowoleni ze swojej decyzji? 

– Przed zapisami dzieci do I klasy za-
wsze organizujemy zebrania z rodzica-
mi. Spotykają się oni z wychowawcami 
oraz dyrektorem szkoły. Rozmawiamy, 
dyskutujemy, jednak decyzja ostateczna 
należy do rodziców. Jako dyrektorka nie 
chcę wywierać presji na rodziców. Mogę 
tylko doradzić, zresztą nauczyciele rów-
nież. Rodzice rozmawiają między sobą 
i często wspólnie podejmują decyzję. 
W tym przypadku najwyraźniej tak było. 
To przede wszystkim rodzice wiedzą, co 
jest dobre dla ich dzieci i dokonują wy-
boru. W tej sytuacji się nie pomylili, bo 
dzieci się doskonale rozwijają. 
Jak wygląda nauka sześciolatka? 

– Dzieci sześcioletnie mają połączoną 
zabawę z nauką. Podręczniki są dosto-
sowane do ich wieku. To nauczyciel, 
obserwując zespół klasowy, decyduje, 
kiedy podnieść poprzeczkę, a kiedy ją 
obniżyć. W pierwszym półroczu klasy 
I nauka i zabawa przeplatają się, a na-
uka polega na budowaniu wypowiedzi 
na podstawie historyjek obrazkowych, 
nieco później wchodzi pisanie i czyta-
nie. Owszem, klasa I to nie to samo co 
przedszkole, ale również nie to samo, 
co I klasa kilka lat temu. Na począt-
ku trzeba trochę wypośrodkować, aby 
sześciolatki nadążały, a jednocześnie 
siedmiolatki się nie cofały. Ważne, aby 
wszystkie dzieci motywować do pracy 
na miarę ich możliwości. Służy temu 
indywidualizacja nauczania. 
Czy szkoła przygotowywała się w jakiś 
sposób na przyjęcie sześciolatków? 

– Klasa I ma swoje pomieszczenie, 
w którym się uczy, z nowymi krzeseł-

kami, dywanikiem, kształtkami, zabaw-
kami, grami planszowymi, puzzlami 
i innymi pomocami dydaktycznymi. 
Pozyskaliśmy je w ramach projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania”, 
„Radosna szkoła”, łącznie z kącikiem za-
baw oraz placem zabaw. Poza tym klasa 
jest kolorowa, przyjemna dla dziecka. 
Wyposażenie gabinetu terapii logope-
dycznej i pedagogicznej sprzyja kory-
gowaniu deficytów. W planie mamy za-
kupienie drugiej tablicy interaktywnej 
dla najmłodszych dzieci. Ponadto dzieci 
mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe, 
prowadzone często przez nauczycieli 
w ramach wolontariatu. Liczna grupa 
korzysta ze świetlicy.
Ilu sześciolatków spodziewa się pani 
w przyszłym roku? Czy dobrym po-
mysłem jest dzielenie rocznika przez 
ustawodawcę na pół? 

– Gdyby w przyszłym roku do I klasy 
poszły wszystkie dzieci, które mogą już 
realizować obowiązek szkolny, to klasa 
I liczyłaby 17 uczniów, w tym 4 siedmio-
latków i 13 sześciolatków. Sześciolatków 
z I połowy roku jest sześcioro. Rodzice 
zdecydowali, że większość sześciolatków 
pójdzie do I klasy, nawet te z drugiej po-
łowy roku. W punkcie przedszkolnym 
zostaje tylko dwóch sześcioletnich chłop-
ców, a jeden zmienia miejsce zamiesz-
kania. Ostatecznie 1 września w klasie 
I będzie 14 dzieci – 10 sześcioletnich i 4 
siedmioletnich. W małej szkole, taka jak 
nasza, należy patrzeć na realia. Dzielenie 
roczników może skutkować łączeniem 
klas, ale to rodzice – według ustawy – 
mają ostatnie zdanie w tej kwestii. 

Na pytanie, czy dobrym pomysłem jest 
dzielenie rocznika na pół, nie odpowiem, 
ponieważ w odpowiedzi mieściłaby się 
ocena tego, co mamy w tym roku – 4 
dzieci sześcioletnich w kl. I i 4 w punk-
cie przedszkolnym. Czy to jest dobre? 
Naprawdę nie wiem, bo lepiej znam 
pierwszoklasistów niż przedszkolaków. 
Najwyraźniej rodzice widzieli potrzebę, 
aby ich dzieci jeszcze powtórzyły eduka-
cję przedszkolną. Szanuję każdą decyzję 
rodziców, ale uważam, że dobrze zrobili 
rodzice drugoklasistów, że wszystkie sze-
ściolatki zapisali razem. Gdybym miała 
swojego sześciolatka, to chciałabym, żeby 
chodził z wszystkimi rówieśnikami. Ale 
też wiem, że każde dziecko rozwija się 
w innym tempie. Nieraz bywa tak, że 
to sześciolatek powinien iść do klasy I, 
a z kolei siedmiolatkowi nie zaszkodziła-
by jeszcze edukacja przedszkolna. 
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Odroczenie
– szansą na lepszy start 

– Rozpoczęcie nauki przez dzieci rozwijające się nieco wolniej nie 
jest łatwe – zadania są za trudne, wszystko dzieje się za szybko 
i dzieci z trudem orientują się w tym, co wyjaśnia nauczyciel – 

tłumaczy psycholog Bożena Zajdel z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Miejscu Piastowym.

PIASTUN: Czy sześciolatek przygoto-
wany jest do pójścia do szkoły? Czy wy-
słanie dziecka sześcioletniego do szkoły 
to dobry pomysł? 

BOŻENA ZAJDEL: – O tym, czy 
dziecko jest gotowe do pójścia do szko-
ły, decyduje nie wiek kalendarzowy, ale 
stopień jego rozwoju. Jest to gotowość do 
nauki obejmująca nie tylko sferę intelek-
tu, ale także umiejętność prawidłowego 
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 
respektowania pewnych reguł, samodziel-
ność, umiejętność radzenia sobie z emo-
cjami, a także chęć poznawania świata, 
zainteresowanie szkołą i wytrwałość 
w podejmowanych zadaniach. Sześcio-
latki są gotowe do nauki w szkole, jeśli 
posiadają umiejętności, które zawarte są 
w podstawie programowej (można w niej 
znaleźć m.in. szczegółową listę kompe-
tencji, jakie powinny posiadać dzieci 
na koniec przedszkola). Warto jednak 
pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki, 
a nawet siedmiolatki, są w stanie osiągnąć 
te umiejętności. Dotyczy to na przykład 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W każdej grupie rówieśni-
czej są dzieci różniące się znacznie pod 
względem umysłowym, chociaż wszystkie 
mieszczą się w szeroko pojętej normie. 
Są sześciolatki, które dorównują, a nawet 
przewyższają niektóre siedmiolatki swo-
im rozwojem, ale i są siedmiolatki, które 
gorzej radzą sobie niż niejeden sześciola-
tek. Rozpoczęcie nauki przez  dzieci  nie-
co wolniej rozwijające się nie jest łatwe 
– zadania są za trudne, wszystko dzieje 
się za szybko i dzieci z trudem orientują 
się w tym, co wyjaśnia nauczyciel. Dzieci 
o przyspieszonym rozwoju umysłowym 
także przejawiają trudności, ale inne. 
Muszą uczyć się tego, co już dawno po-
trafią, nudząc się przeszkadzają i są często 
strofowane. Rozleniwiają się i tracą zain-
teresowanie nauką szkolną, ze szkodą dla 
rozwijania swoich uzdolnień.

Czy wysłanie dziecka sześcioletniego 
do szkoły to dobry pomysł? Aktualnie, 
przy ogólnym dostępie do wielu róż-
norodnych materiałów edukacyjnych 
(gry, puzzle, klocki, płyty z piosenkami, 
książeczki dla dzieci, materiały do prac 
manualnych itp.) i zaangażowaniu rodzi-
ców w rozwój dziecka w domu, dzieci są 
bardzo dobrze rozwinięte pod względem 
intelektualnym. Jeśli idzie za tym umie-
jętność prawidłowego funkcjonowania 
w grupie, jeśli dziecko chętnie uzupełnia 
zadania w książeczkach, chce poznawać 
litery, uczyć się czytać, zadaje wiele py-
tań i wykazuje zainteresowanie pójściem 
do szkoły, to rodzic nie powinien mieć 
wątpliwości. Ogólnopolskie badania po-
kazują, że 89% rodziców sześciolatków, 
którzy posłali swoje dzieci wcześniej do 
szkoły, jest zadowolonych ze swojej de-
cyzji (źródło: badanie Instytutu Badań 
Edukacyjnych z 2012 r.).
Czy poradnia diagnozowała sześciolat-
ki z gminy pod względem przygotowa-
nia ich do pójścia do szkoły? Jeśli tak, 
to jakie były wyniki? 

– W ubiegłym roku szkolnym prze-
prowadzone zostały badania przesiewo-
we w wielu przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych wśród dzieci pięcio- 
i sześcioletnich z terenu działania naszej 
poradni, także z gminy Miejsce Piastowe. 
Ogólnie wyniki przeprowadzonych ba-
dań wskazują, że większym poziomem 
gotowości szkolnej wykazywały się 
sześciolatki. Więcej niż połowa bada-
nych dzieci wymagała różnego rodzaju 
stymulacji i oddziaływań mających na 
celu przygotowanie do edukacji szkolnej. 
Około 10% badanych dzieci wymagała 
pełnej diagnozy psychologiczno-peda-
gogicznej w kierunku ewentualnego od-
roczenia obowiązku szkolnego.
Jeśli rodzic nie chce posłać swojego 
sześciolatka do szkoły, opinię o odro-
czeniu musi wydać poradnia. Ile takich 

opinii do tej pory poradnia wydała? Jak 
wygląda takie badanie? Jakie są naj-
częstsze powody odraczania dziecka?

– W bieżącym roku szkolnym, do tej 
pory, poradnia wydała 45 takich opinii, 
w tym 7 opinii dla dzieci z gminy Miejsce 
Piastowe. Biorąc pod uwagę liczbę szkół 
podstawowych na naszym terenie, nie 
jest to dużo dzieci. 

Odroczenie obowiązku szkolnego 
stwarza szansę na lepszy start dzieciom, 
które rzeczywiście nie są przygotowane 
do realizacji obowiązku szkolnego (np. 
ze względu na chorobę, opóźnienia roz-
wojowe itp.). Badanie gotowości szkolnej 
jest złożonym procesem polegającym na  
sprawdzaniu kilku głównych aspektów 
rozwoju dziecka (obejmującym sferę  
intelektualną, fizyczną, społeczną i emo-
cjonalno-motywacyjną) za pomocą prób 
testowych, wywiadu z rodzicami oraz 
obserwacji dziecka. Aby dziecko było 
gotowe do szkoły, musimy obserwować 
względną harmonię rozwoju  w tych 
wszystkich sferach.  
Czy wcześniej, kiedy nie było jeszcze 
obowiązku, rodzice decydujący się na 
wysłanie sześciolatka do szkoły zasię-
gali opinii w poradni?

– Tak, corocznie były przypadki, że ro-
dzice zwracali się w tej sprawie po pomoc 
poradni, tym bardziej, że wcześniejsze 
rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez 
dziecko wymagało wydania przez po-
radnię opinii. Część dzieci rzeczywiście 
wykazywała dojrzałość szkolną i roz-
poczynała wcześniej edukację, niektóre 
jednak, mimo bardzo dobrej sprawności 
intelektualnej, miały trudności w innych 
sferach, np. społecznej lub emocjonal-
nej – i w takich sytuacjach odradzaliśmy 
wcześniejsze posłanie dziecka do szkoły. 
Trudno powiedzieć, czy rodzice zawsze 
biorą opinię poradni pod uwagę, gdyż 
takimi informacjami nie dysponujemy. 

Nasze sprawy6
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Jak w gminie głosowano
do Parlamentu Europejskiego
25 maja br. na terenie całej Polski odbyły się 

wybory do Parlamentu Europejskiego. W gminie 
Miejsce Piastowe do urn poszło 2775 wyborców, 
frekwencja wyniosła 25,28 % i była najwyższą w 
powiecie krośnieńskim. Frekwencja wyborcza na 

terenie całego kraju wynosiła 23,30%. 

Najwięcej uprawnionych do głosowania poszło w Miej-
scu Piastowym (31,25 %), a najmniej w Rogach (15,79%), 
tuż za Zalesiem (16,45 %). W pozostałych miejscowościach 
frekwencja przedstawiała się następująco: w Głowience – 
27.99%, Łężanach – 26,85%, Niżnej Łące – 24,03%, Targo-
wiskach – 27,09%, Widaczu – 26,08%, Wrocance – 26,21%. 

Najwięcej osób z naszej gminy głosowało na Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość (52,04 %). Obok – jakie ugru-
powanie w eurowyborach poprali mieszkańcy gminy Miejsce 
Piastowe.

UG

L.p. Nazwa komitetu % ważnych 
głosów

1. Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość 52,04

2. Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP 22,28

3. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – 
Janusza Korwin-Mikkego 8,75

4. Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe 4,15

5. Komitet Wyborczy Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro 3,66

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 3,40

7. Komitet Wyborczy 
Polska Razem Jarosława Gowina 3,10

8. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa 
Plus Twój Ruch 1,42

9. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch 
Narodowy 1,20
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Odeszli od nas…

29.03 –  Krystyna Sieniawska (71 lat) 
z Targowisk 

02.04 –  Kazimierz Jurczak (88 lat) 
z Targowisk

03.04 –  Ludmiła Guzik (84 lata) 
z Głowienki

10.04 – Zofia Kochan (87 lat) z Rogów
11.04 –  Jadwiga Guzik (80 lat) 

z Głowienki 
18.04 – Maria Frączek (88 lat) z Zalesia 
19.04 –  Celina Gonera (68 lat) 

z Wrocanki
23.04 –  Marian Dereniowski (70 lat) 

z Rogów
05.05 –  Anna Smak (91 lat) 

z Miejsca Piastowego
05.05 –  Zbigniew Wojtowicz (71 lat) 

z Targowisk
06.05 –  Maria Woźniak (93 lata) 

z Wrocanki
08.05 –  Józef Hejnar (94 lata) 

z Głowienki
21.05 – Jan Jurczak (62 lata) z Zalesia
23.05 –  Zdzisława Sieniawska (88 lat) 

z Targowisk
30.05 –  Tadeusz Kozioł (84 lata) 

z Zalesia
31.05 –  Maria Zajdel (92 lata) 

z Głowienki
05.06 –  Janusz Guzik (54 lata) 

z Niżnej Łąki
12.06 –  Wacław Węgrzyn (68 lat) 

z Miejsca Piastowego
16.06 –  Mieczysław Hawrot (81 lat) 

z Łężan 

Cmentarze w internecie 
Cmentarze komunalne 

w Łężanach, Miejscu Piastowym, 
Rogach i Targowiskach od 

stycznia br. mają opracowane 
szczegółowe plany.  Można tam 

znaleźć informacje na temat 
pochowanych osób. 

Cmentarze, którymi zarządza gmina, 
znajdują się w systemie internetowym 
GROBONET, który umożliwia odna-
lezienie zmarłych w bazie osób pocho-
wanych oraz zlokalizowanie ich grobu 
na dokładnym planie cmentarza. Aby 
wyszukać konkretny grób, należy do 
formularza wpisać tylko imię i nazwi-
sko osoby pochowanej albo datę uro-
dzenia lub jej śmierci. Po odnalezieniu 
interesującego nas grobu zobaczymy 
jego zdjęcie i dokładną lokalizację na 
planie cmentarza – z zaznaczonym sek-
torem, rzędem i numerem grobu. Mapę 
cmentarza można powiększyć, co ułatwi 
odnalezienie danego nagrobka. Wyniki 
poszukiwań można sobie wydrukować 
albo zapisać w komputerze. Na stronie 
można także zapalić wirtualny znicz czy 
umieścić nekrolog. Każdego dnia mo-
żemy także dowiedzieć się o rocznicach 
śmierci i urodzin pochowanych osób. 

Plany cmentarzy znajdują się na 
stronie http://www.polski-cmentarz.
pl/miejscepiastowe. Z wszystkimi 
sprawami można zgłaszać się do ad-
ministratora Łukasza Sieńko (Gmina 
Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-
430 Miejsce Piastowe, tel. 500 070 657, 
e-mail: miejscepiastowe@o2.pl).

Red.



Z Urzędu Gminy i szkół

Młody Nobel w Targowiskach
Można było wywołać tornado w butelce, sprawdzić na 

własnym ciele siłę prądu czy, niczym w „Gwiezdnych wojnach”, 
powalczyć na miecze świetlne. Niezwykłe zjawiska działy 

się w sobotę (31 maja) na pikniku edukacyjnym akcji MŁODY 
NOBEL w Społecznym Gimnazjum w Targowiskach.

MŁODY NOBEL jest to kampania 
edukacyjna mająca na celu populary-
zowanie przedmiotów ścisłych wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów z małych miejscowości. Jej orga-
nizatorem jest Fundacja Rozwoju Wo-
lontariatu oraz Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza. Tegoroczną, 
piątą już edycję miało zaszczyt zainau-
gurować Gimnazjum w Targowiskach. 
Warto dodać, że nasza szkoła jest jedną 
z 4 szkół w województwie podkarpac-
kim i jedną z 11 w kraju, które mogły 
współorganizować tę fantastyczną im-
prezę. Była to okazja na tyle wyjątkowa, 
że zaproszeni zostali też uczniowie oko-
licznych szkół: klasy VI z SP w Targo-
wiskach, Łężanach, Zalesiu i młodzież 
ze Społecznego Gimnazjum w Rogach. 
Swoją obecnością zaszczycili nas także: 
władze gminy, Stanisław Fundakowski 
– dyrektor Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Krośnie i Wal-
demar Jurczak – przedstawiciel PGNiG.

Na sobotnim pikniku grupa studen-
tów – pasjonatów nauk ścisłych, spra-
wiła, że ponadczterogodzinny cykl za-
jęć i wykładów minął uczniom bardzo 
szybko. Młodzież miała okazję wiele się 
nauczyć, a przy okazji świetnie się bawić.

Na warsztatach z chemii uczniowie 
przekonali się, że chemia otacza nas 

wszędzie, także w kuchni. Podczas 
samodzielnie przeprowadzonych eks-
perymentów powstały cuda kulinarne 
– pyszne domowe żelki i kisiel, a także 
sztuczki z wykorzystaniem mleka, atra-
mentu czy oleju. W sali obok odbywa-
ły się efektowne pokazy chemiczne: 
w cylindrach mieniły się różnokolo-
rowe płyny, a w powietrzu unosiła się 
chmura z ciekłego azotu.

Zajęcia z fizyki obejmowały takie 
działy, jak elektrostatyka, magnetyzm, 
hydrostatyka, mechanika, elektronika, 
termodynamika i wiele innych. Moż-
na było wywołać tornado w butelce, 
sprawdzić na własnym ciele siłę prądu 
czy, niczym w „Gwiezdnych wojnach”, 
powalczyć na miecze świetlne.

Robotyka pozwoliła ujrzeć roboty 
w trochę innym świetle: ukazać ich 
możliwości, wyjaśnić, jakie mechani-
zmy zachodzą w nich, jak komunikują 
się ze światem zewnętrznym i w jaki 
sposób go postrzegają. Sterowane przez 
uczniów roboty toczyły zacięte walki 
(na szczęście bezkrwawe).

Na zajęciach z pierwszej pomocy 
uczniowie mieli możliwość sprawdzić, 
czy są w stanie uratować komuś życie. 
Warto zaznaczyć, że na tych warszta-
tach jednym z wolontariuszy był ab-
solwent naszego gimnazjum Bartek 
Zajdel.

Spotkanie z fachowcami od krymina-
listyki niezwykle rozpaliło wyobraźnię 
uczestników. Zapewne nigdy wcześniej 
nie mieli możliwości przekonać się na 
własne oczy, jak pracują bohaterowie 
takich seriali, jak „CSI” czy „W11 – 
Wydział Śledczy”. Teraz mieli okazję 
poznać różne dziedziny tej fascynują-
cej i tajemniczej nauki, takie jak dak-
tyloskopia (badanie linii papilarnych), 
cheiloskopia (badanie śladów ust), 
traseologia (badanie śladów przemiesz-
czania się), mechanoskopia (badanie 
śladów narzędzi) czy balistyka (badanie 
pocisków). Zobaczyli też, jak wygląda 
proszek daktyloskopijny i przyjrzeli się 
własnym odciskom palców.

– MŁODY NOBEL to wolontariat 
kompetencji. Wszyscy tu wygrywają 
- wolontariusze zyskują nowe umiejęt-
ności, uczniowie poznają fascynującą, 
praktyczną stronę nauki, szkoły wzboga-
cają swoją ofertę edukacyjną. To wielka 
satysfakcja, gdy można swoim działa-
niem inspirować młode osoby, wydoby-
wając ich własny potencjał. Widząc za-
angażowanie uczniów i ciekawość w ich 
oczach, mamy poczucie, że robimy coś 
naprawdę ważnego i potrzebnego. Or-
ganizując pikniki edukacyjnie, chcemy 
zaangażować całe lokalne środowisko, 
nie tylko dzieciaki, ale także ich rodziny 
oraz nauczycieli – mówi koordynatorka 
kampanii MŁODY NOBEL Aleksandra 
Owczarczyk.

Z pewnością cele akcji w naszej szko-
le zostały osiągnięte. Uczniowie pochła-
niali wiedzę podaną im przez wesołych, 
sympatycznych ludzi, czasem niewiele 
starszych od nich samych. Z uwagą 
słuchali o niełatwych zagadnieniach 
naukowych oraz z wielką chęcią brali 
udział w eksperymentach. Mamy na-
dzieję, że akcja MŁODY NOBEL zago-
ści jeszcze w naszych okolicach.

Magdalena Szymańska
Fot. archiwum szkoły
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Z Urzędu Gminy i szkół

Gminny konkurs języka angielskiego

Organizatorami imprezy byli nauczy-
ciele języka angielskiego: Tomasz Poj-
nar (SP Głowienka), Kamila Janik (SP 
Łężany), Anna Such (SP Miejsce Pia-
stowe), Elżbieta Kluk (SP Rogi), Aneta 
Kruczek-Kosiba (SP Targowiska), Nina 
Hanus (SP Wrocanka) oraz Maria Lenik 
(SP Zalesie).

Do turnieju przystąpiły czteroosobowe 
drużyny reprezentujące szkoły podsta-
wowe z terenu gminy (po dwóch uczniów 
z kl. V i VI z najlepszymi wynikami 
w I pisemnym etapie szkolnym). Tra-
dycyjnie szkołą goszczącą małych angli-
stów była Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 
jednakże z uwagi na remont lokalnego 
domu ludowego, konkurs miał miejsce 
w sali Domu Ludowego w Pustynach.

Zadania konkursowe prowadzone były 
przez nauczycieli. Były one różnorodne, 
m.in. krzyżówka na temat czasu wolnego 
i hobby, rozsypanka wyrazowa, tworzenie 
zdań pytających i przeczących w różnych 

czasach gramatycznych, czytanie ze zro-
zumieniem, dopasowanie opisu wyglądu 
zewnętrznego do osób na obrazku, sław-
ne miejsca w krajach anglojęzycznych, 
a nawet elementy sportu – bieg na czas 
połączony z napisaniem jak największej 
ilości słów związanych z garderobą. Każ-
da z drużyn ambitnie walczyła do samego 
końca.

Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie z SP w Rogach, drugie miejsce 
z SP w Zalesiu, a trzecie miejsce wywal-
czyli uczniowie z SP w Targowiskach.

Jedna z konkurencji podejmowała 
problematykę uzależnień zagrażających 
zdrowiu i życiu człowieka. Każda z drużyn 
przywiozła ze sobą plakat dotyczący tego 
tematu. W związku z tym gościem hono-
rowym imprezy była Stanisława Gawlik, 
zastępca wójta gminy pełniąca również 
funkcję przewodniczącej Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Stanisława Gawlik pierwsze miejsce 

w konkursie plastycznym przyznała pracy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali wartościowe nagrody, które sponso-
rowali: Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Miejscu Pia-
stowym, Bank PBS w Miejscu Piastowym 
oraz Wydawnictwo Pearson i Oxford 
University Press, za co serdecznie dzię-
kuję. Dziękuję także organizatorom tur-
nieju: Wiesławowi Gomółce – sołtysowi 
Pustyn za udostępnienie sali oraz Danieli 
Kokoszce – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Zalesiu za pomoc w realizacji tego 
konkursu.

Maria Lenik (SP w Zalesiu)

Konkurs fotograficzny
Przypominamy, że do 31 lipca br. można nadsyłać zdjęcia na 

konkurs fotograficzny „Życie codzienne w gminie Miejsce Piastowe”. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Każdy uczestnik może nadesłać od 
1 do 5 prac. Fotografie należy dostarczyć 
w formie elektronicznej na płycie CD, 
w minimalnym rozmiarze około 2800 
x 2100 pikseli przy rozdzielczości 300 
dpi. Prace będą oceniane w dwóch kate-
goriach wiekowych: do 16 lat i powyżej. 
Fotografie należy dostarczyć do siedziby 
organizatora konkursu – GOK Miejsce 
Piastowe (ul. Dukielska 2 B, 38-430 Miej-

sce Piastowe) z dopiskiem „Konkurs fo-
tograficzny”. Do koperty należy włożyć 
zabezpieczoną i opisaną godłem płytę 
CD oraz drugą zaklejoną kopertę, która 
w środku zawierać będzie dane autora: 
imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, telefon. Szczegółowy re-
gulamin konkursu na stronie interne-
towej organizatora – www.gokmp.net 
w zakładce konkurs fotograficzny. 

ID

Święto truskawki 
we Wrocance

W niedzielę (15 czerwca br.) Koło Go-
spodyń Wiejskich „Kalina” zorganizowało 
dla rodzin święto truskawki. To pierwsza 
taka impreza we Wrocance. Były oczy-
wiście truskawki, ciasta z truskawkami, 
wybory małej miss, a także dmuchana 
zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji. Wy-
stępowały dzieci przedszkolne i szkolne 
oraz dzieci z Łęk Dukielskich. 
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14 maja br. odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Let’s Team Up!” 
(ang. Utwórzmy drużyny!). Najlepsi okazali się uczniowie z Rogów, przed Zalesiem i Targowiskami.



Z Urzędu Gminy i szkół

Perły techniki 

W Michalickim Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Miejscu Piastowym od 
11 lat jest organizowany 
DZIEŃ TECHNIKI. W tym 

roku odbył się 29 kwietnia. 
Szukano m.in. odpowiedzi na 
pytanie: Jak pokochać pracę?

W ramach obchodów Dnia Techniki 
związanych z popularyzacją informa-
tyki, organizacją reklamy, cyfrowych 
procesów graficznych i technologią 
drewna odbyły się panele dyskusyj-
ne  i warsztatowe. Uczestnicy wzięli 
udział w dyskusji na temat rynku pra-
cy, z której młode osoby mogły wysnuć 
wniosek, że współczesny rynek pracy 
wymaga kreatywności i dokształcania 
przez całe życie. Cały proces kształ-
cenia zawodowego ma prowadzić do 
pokochania pracy, bo dopiero wtedy 
człowiek wykonuje ją z pasją, co przy-
nosi spełnienie i satysfakcję. Dlatego 
poszukiwano odpowiedzi na pytanie: 
Jak pokochać pracę? i Czy w dzisiejszych 
czasach jest to w ogóle możliwe? 

Dzień Techniki ma pobudzać do dzia-
łania młodych ludzi poprzez spotkania 
z naukowcami i ludźmi biznesu, dla 
których praca jest pasją i przyjemno-
ścią, pozwalającą przy okazji osiągać 

korzyści materialne. W tym roku takie 
kontakty były możliwe podczas warsz-
tatów o tematyce: „Grafika 3D w prakty-
ce”, „Corel Draw techniki pracy”, „Aka-
demia CISCO” prowadzonych przez 
dra inż. Piotra Waisa, mgra inż. Józefa 
Trąda, mgra Mirosława Rymara, mgra 
Radosława Gołąba z PWSZ w Krośnie. 
O kreatywnym wykorzystaniu oświetle-
nia błyskowego w studiu fotograficznym 
opowiadał Paweł Kamiński – fotografik 
z Warszawy, a o reklamie prasowej Na-
talia Janecka – dyrektor Biura Reklamy 
Media Regionalne Sp. z o.o. Był także 
pokaz narzędzi firmy DEDRA EXIM 
prowadzony przez Waldemara Łabudz-
kiego, dyrektora firmy, i Grzegorza Ra-
tyńskiego, kierownika działu techniki. 
A okucia meblowe Blum zaprezentował 
Tomasz Malik. 

Dopełnieniem Dnia Techniki jest 
konkurs „Perły techniki” przeznaczo-
ny dla uczniów szkół gimnazjalnych 

z terenu całego województwa podkar-
packiego, składający się z dwóch ka-
tegorii: poligrafia – sztuka i technika 
dla wyjątkowego człowieka oraz drew-
no – materiał użytkowy i artystyczny. 
Honorowym patronem konkursu jest 
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek 
Wojtas, a jego mecenasami: Walde-
mar Łabędzki – dyrektor firmy Dedra 
produkującej elektronarzędzia, Jolanta 
Mehal – dyrektor banku PBS oddział 
Miejsce Piastowe, Anna Naruszko – 
redaktor naczelna miesięcznika „Po-
ligrafika”, Stanisław Sowa – redaktor 
naczelny dziennika „Nowiny24”, Rafał 
Zalcman – dyrektor zarządzający por-
talu Edukacja Internet Dialog. Dzię-
ki sponsorom nagrodzeni uczniowie 
w konkursie, poza dyplomami, mogli 
cieszyć się nagrodami w postaci dysków 
zewnętrznych, elektronarzędzi i abona-
mentu na roczną prenumeratę pisma 
„Poligrafika”.

Tekst i fot. MZSP

Michayland po raz trzydziesty
Blisko 3 tysiące młodych pielgrzymów z całej Polski 

(3 czerwca) przyjechało do Miejsca Piastowego na tegoroczny 
Michayland. Zgromadzenie Michalitek z Miejsca Piastowego 

pielgrzymkę dzieci zorganizowało już po raz trzydziesty. 

Jak zawsze była uroczysta msza świę-
ta, której przewodniczył ks. Kazimierz 
Radzik, przełożony generalny księży 
michalitów, oraz zabawa w plenerze: 
stanowiska sportowe, cyrkowe, pla-
styczne. Dzieci sprawdziły się na ścia-
nie wspinaczkowej, spotkały z ratow-
nikami GOPR, strażakami i policją. 
Wielu odwiedziło klasztor sióstr mi-
chalitek, podjeżdżając tam specjalną 
kolejką. Słodkim symbolem tegorocz-
nego Michaylandu było piernikowe 
serce, które otrzymał każdy uczestnik 
spotkania. 

Trzydziesta pielgrzymka była okazją, 
aby podziękować za kanonizację papie-
ża Jana Pawła II oraz za dotychczasowe 
edycje Michaylandu. – Emanująca po 
dziś dzień miłość do dzieci założycieli 
zgromadzenia  bł. Bronisława i sł. Bo-
żej m. Anny sprawia, że Miejsce Pia-
stowe jest miejscem, gdzie dobrze jest 
maluczkim, o czym świadczy ich liczna 
obecność – tłumaczą organizatorzy Mi-
chayladnu mający nadzieję, że kolejne 
spotkania uproszą dar kanonizacji bł. 
Bronisława Markiewicza i beatyfikacji 
sł. Bożej Anny Kaworek. 

Red. 
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W tym roku święto to było szczegól-
nie uroczyste, bo związane z obchodami 
5. rocznicy nadania imienia szkole. Uro-
czystości rozpoczęły się  mszą świętą. Po 
złożeniu kwiatów pod tablicą Patronki 
dyrektor szkoły przypomniała biogra-
fię Stanisławy Grelli. Następnie dzieci 
przedszkolne i szkolne zaprezentowały 
różnorodne tańce i piosenki. Na bo-
isku szkolnym do szaleństw zaprasza-
ły: dmuchana zjeżdżalnia i suchy basen. 
Był też pokaz strażacki z OSP w Gło-

wience, spotkanie z motocyklistami 
i ekscytujące „przymiarki” dzieciaków 
do wielkich i głośnych motorów. Dzięki 
uprzejmości państwa Kmiecików naj-
młodsi mogli dosiąść kucyka i na oklep 
przewieźć się wokół boiska. Na koniec 
odbyły się biegi w trzech kategoriach 
wiekowych, przeprowadzone przez Iza-
belę Zatorską. To ona wręczyła medale 
i puchary zwycięzcom biegu. Odbył się 
także quiz z nagrodami i kiermasz ze 
szkłem. Quiz zakończył się losowaniem 

nagrody głównej – telefonu komórko-
wego. 

Rodzice, nauczyciele  i pracownicy 
obsługi przygotowali dla dzieci różne 
przysmaki – gofry, zapiekanki  i domo-
we ciastka. Wszystkim, którzy pomogli 
w zorganizowaniu święta, dziękujemy 
za pomoc i zaangażowanie. Warto 
podkreślić, że Święto Szkoły i  Rodziny 
przypadło w dzień obchodów 25-lecia 
wolnej Polski. 

Małgorzata Baran
Fot. archiwum szkoły

Piknik w Zalesiu
7 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Za-
lesiu zorganizowała piknik rodzinny. 

Zabawę rozpoczął występ dzieci 
z punktu przedszkolnego poświęcony 
mamie, tacie i dziecku. Potem zasa-
dzono klomby bibułkowych kwiatów, 
rozegrano prawdziwe mitingi sportowe. 
Dzieci ucharakteryzowały się na motyle, 
pieski, biedronki, aniołki, a nawet dia-
bły. Wykonano wiele pięknych kredo-
wych pejzaży. Niesłabnącym powodze-
niem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia. 

O to, żeby „duch w narodzie” nie 
osłabł, zadbały panie z Koła Gospodyń 
w Zalesiu, które przygotowały wspania-
łe posiłki. W ich serwowaniu pomaga-

ły panie z Rady Rodziców. Ponadto na 
głodnych czekały jeszcze grillowane 
kiełbaski. Tutaj sprawdzili się tatusio-
wie. Duże zainteresowanie wzbudziły 
pokazy w wykonaniu druhów z OSP 
w Pustynach. Zawitała do nas także dru-
żyna ratowników medycznych. Facho-
wo pokazano, na czym polega udziela-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej 
w czasie wypadku drogowego, omdlenia 
i zadławienia. 

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu dziękują gorąco 
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób zaangażowali się w zorganizowanie 
pikniku: KGW w Zalesiu, Radzie Rodzi-

ców, OSP w Pustynach. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do sponsorów: 
GOPS w Krościenku Wyżnem, firmy 
Dobrowolscy i właścicieli sklepu „Cen-
trum” w Pustynach. 

Tekst i fot. Alicja Najdecka
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Rodzina w szkole we Wrocance ma swoje święto, które przypada 
4 czerwca – w rocznicę nadania imienia szkole. 

Święto Rodziny we Wrocance 



Z Urzędu Gminy

Jak świętowano

W śpiworach spędzili noc w bibliotece, oglądając filmy 
i bajki z czasów PRL, brali udział w konkursach, biegu i sesji 
naukowej. Od maja do czerwca br. młodzież Publicznego 

Gimnazjum w Miejscu Piastowym realizowała projekt: 
„Świętujemy zwycięstwo demokracji w Miejscu Piastowym”.  

– Postanowiliśmy w szczególny sposób 
uczcić 25. rocznicę pierwszych demo-
kratycznych wyborów – mówi Lucyna 
Kandefer, przewodnicząca Stowarzy-
szenia Edukacyjno-Kulturalnego „My” 
w Miejscu Piastowym, które pozyskało 
środki na realizację projektu. – Ale po-
mysłodawczyniami różnorodnych zadań 
były uczennice z gimnazjum w Miejscu 
Piastowym: Ewelina Cieśla, Wiktoria 
Sajdak, Oliwia Pernal i Natalia Guzik.

Pierwszym wydarzeniem był seans 
filmowy w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, w której, pomiędzy półkami 
z książkami, w śpiworach, uczniowie 
spędzili noc (z 17 na 18 maja). – Z zain-
teresowaniem obejrzeliśmy filmy i bajki 
z czasów PRL-u. Na kolację zjedliśmy 
pyszne kanapki. I podobnie jak za cza-
sów PRL otrzymaliśmy bloczki. Musie-
liśmy stać w kolejce, aby to wszystko 
otrzymać. Czas upływał nam nie tylko 
na oglądaniu filmów, ale również na 
rozmowach – opowiada Anna Szczurek. 

Kolejna impreza, już trzydniowa (od 
4 do 6 czerwca), odbyła się w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Tam, na wystawach 
„Życie codzienne w PRL-u” i „Polskie 
drogi do wolności 1944-1989”, można 
było obejrzeć nieobecne już w życiu 
codziennym, ale wciąż wzbudzające 
nostalgię, przedmioty. Był gramofon, 
płyty winylowe, syfon do wody sodo-
wej, kolekcja „Świerszczyków”, stare 
monety czy karki żywnościowe. 

W GOK pierwszego dnia odbył się 
konkurs historyczny, w którym wzięli 

udział uczniowie ze szkół z powiatu kro-
śnieńskiego. Pierwsze miejsce wywal-
czyły gimnazjalistki z Miejsca Piastowe-
go: Aleksandra Kokoszka i Magdalena 
Maziarka. Następnego dnia uczniowie 
rywalizowali w międzyszkolnym kon-
kursie poezji i pieśni z czasów PRL. 
Najwyżej ocenione piosenki zaśpiewały: 
Anna Mercik (gim. w Targowiskach), 
Natalia Guzik (gim. w Miejscu Piasto-
wym) i Karolina Godek (gim. w Miejscu 
Piastowym). Z kolei w konkursie recy-
tatorskim pierwsze miejsce otrzymała 
Patrycja Filus (gim. w Miejscu Piasto-
wym), drugie – Agnieszka Krzywda 
(gim. w Targowiskach) i Grzegorz Far-
baniec (gim. w Miejscu Piastowym), 
a trzecie – Szymon Kanik (gim. w Miej-
scu Piastowym). – Następnie wzięliśmy 
udział w sesji naukowej prowadzonej 
przez Zenona Fajgera z Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Rzeszowie. Przybli-
żył nam czasy PRL-u oraz opowiedział 
o pierwszych demokratycznych wyborach 
w Polsce – powiedziała Dorota Duplaga.

Najwięcej uczestników zgromadził 
niedzielny piknik przy szkole w Miej-
scu Piastowym (15.06). Było wiele gier 
i zabaw z nagrodami. Wystąpiła kapela 
„Piasty” oraz Orkiestra Dęta Gminy 
Miejsce Piastowe. Zorganizowano tak-
że bieg wolności i mecz między druży-
nami Piast i Piastovia. 

Kolejnego już dnia w spotkaniu 
„Drogi Polski do wolności” udział wzię-
li radni I kadencji. – Wójt Gminy Marek 
Klara przedstawił nam zmiany, jakie za-

zwycięstwo demokracji

szły w gminie od 1989 do 2014. A wice-
przewodniczący Krajowej Komisji NSZS 
Solidarność Tadeusz Majchrowicz opo-
wiedział o działalności Solidarności na 
Podkarpaciu – relacjonowała Zuzanna 
Giergowska. Uroczystość zakończono 
posadzeniem na terenie Zespołu Szkół 
Publicznych w Miejscu Piastowym 
dębu wolności.

Środki na realizację projektu Stowa-
rzyszenie pozyskało w Fundacji Dzieci 
i Młodzieży w ramach programu: „Rów-
nać szanse” – konkurs specjalny. Projekt 
realizowany był we współpracy z Gminą, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną 
Biblioteką Publiczną oraz Publicznym 
Gimnazjum w Miejscu Piastowym. Wię-
cej informacji na stronie Stowarzyszenia: 
http://www.mymp.xn.pl.

Red. Fot. IP
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Kultura

Nagrodzeni ludzie kultury
Stanisław Zajdel z Głowienki (na zdjęciu obok), cymbalista 

i akordeonista w kapeli Pogórzanie, wyróżniony został odznaką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Otrzymał  także nagrodę starosty za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej. Nagrodę przyznano także 
Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Rogi.

22 maja, w sali kinowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli, z okazji święta Działacza 
Kultury miało miejsce spotkanie ludzi 
kultury z terenu powiatu krośnieńskie-
go. Uroczystość ta jest organizowana, 
by uhonorować animatorów, lokalnych 
artystów, którzy swoją pracą, pasją i za-
angażowaniem promują tradycje i kul-
turę regionu. Przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się m.in. posłowie RP 
Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz, 
władze samorządowe powiatu, radni, 
dyrektorzy GOK-ów, prezesi organizacji 
pozarządowych, przywitał zespół śpiewa-
czo-obrzędowy Szarotki-Duklanie.

Specjalne nagrody za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i odnowy 
kultury przyznał starosta krośnieński. 
Nagrody te w tym roku przyznano 
dla: Ewy Kaczmarskiej-Więckowskiej 
– sołtyski wsi Mszana, Stanisława Zaj-
dla – członka kapeli Pogórzanie, Jana 
Stachyraka z Korczyny, orkiestry dętej  
z Odrzykonia, chóru Cantate z Iwo-
nicza, zespołu obrzędowego Rymano-
wianie, zespołu śpiewaczego Seniorzy 
ze Świerzowej Polskiej, zespołu śpie-
waczego Jarzębina z Piotrówki. Nagro-
dę za całokształt działalności na rzecz 
kultury, na wniosek Powiatowej Rady 
Organizacji Pozarządowych, otrzymało 
także Stowarzyszenie Miłośników Wsi 
Rogi. 

Tradycyjnie podczas Dnia Działacza 
Kultury wręczane są również odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym 
roku Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał cztery odznaki. 
Otrzymali je: Stanisław Zajdel – cymba-
lista i akordeonista, Tadeusz Kiełbasiń-
ski – badacz i propagator kultury łem-
kowskiej, Jan Gajda – rzeźbiarz, Maciej 
Filar – kapelmistrz orkiestry, założyciel 
zespołu muzycznego Song. 

W części artystycznej spotkania wy-
stąpili młodzi i utalentowani artyści: 

Marlena Rygiel reprezentująca Studio 
Gama z Miejsca Piastowego, Aleksan-
dra Dyl i Gabriela Lipka uczennice LO 
w Jedliczu. 

Odznaka przyznana przez ministra 
Stanisławowi Zajdlowi, na wniosek dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miejscu Piastowym, jest już dziewiątą 
w naszej gminie. Do tej pory otrzymali je: 
Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, 
Małgorzata Machnik, Janusz Węgrzyn, 
Jan Jucha, zespół Pogórzanie, kapela lu-
dowa Piasty, Jarosław Sereda oraz zespół 
Rogowice. 

STANISŁAW ZAJDEL
począwszy od roku 1973 związany jest 
z upowszechnianiem szeroko pojętej 
kultury ludowej. W 1976 roku pod-
jął pracę zawodową w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Krośnie na etacie in-
struktora, gdzie pracował do roku 2013. 
W roku 1973 został członkiem kapeli 
ludowej Swaty, grając w niej na cymba-
łach oraz akordeonie. Wraz z kapelą na-
grał wiele utworów dla Polskiego Radia 
i Telewizji w Rzeszowie. Koncertował 
na terenie kraju oraz za granicą, m.in. 
w Holandii, Szkocji, Szwecji, we Fran-
cji. W roku 1974 objął w zespole tańca 
ludowego Pogórzanie funkcję kierowni-
ka muzycznego zespołu, którą pełni do 
dziś. Jest obecnie najstarszym czynnym 
członkiem tego zespołu. Grał w kape-
lach: Swaty, Stachy, Piasty, a obecnie 
w kapeli Pogórzanie. Jego dorobek ar-
tystyczny stanowią trzy kasety oraz czte-
ry płyty CD nagrane z zespołami Swaty, 
Piasty, Pogórzanie oraz z zespołem śpie-
waczym Rogowice. Stanisław Zajdel jest 
także akompaniatorem dziecięcej grupy 
tanecznej Mali Pogórzanie. Jest autorem 
muzyki do oryginalnej suity tańców 
krośnieńskich opracowanej przez cho-
reografa Pogórzan Małgorzatę Machnik.

STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW WSI ROGI
powstało 28 grudnia 1999 r. Kilka-
naście osób skupionych wokół idei 
ratowania miejscowego dziedzictwa 
założyło z potrzeby serca organizację, 
by skutecznie działać dla dobra Małej 
Ojczyzny. Pierwszą inicjatywą Stowa-
rzyszenia było wybudowanie w 2000 r. 
pomnika na cmentarzu parafialnym, 
upamiętniającego żołnierzy poległych 
podczas I wojny światowej w bitwie na 
Górze Rogowskiej. Ze szczególną troską 
pielęgnuje i kultywuje miejscowe trady-
cje, widząc w nich podstawę tożsamo-
ści. SMWR dokumentuje i archiwizuje 
wszystko, co dotyczy historii i kultury 
wsi. Otacza opieką najcenniejszy za-
bytek Rogów – kościół parafialny pw. 
świętego Bartłomieja Apostoła. Pro-
wadzi także działalność wydawniczą. 
W ramach biblioteczki Stowarzyszenia 
wydano kilka pozycji książkowych. Wy-
dawana jest także gazeta lokalna, dwu-
miesięcznik „Motyl Rogowski”. Stowa-
rzyszenie – wraz z koalicją organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicielami 
samorządu i lokalnego biznesu – koor-
dynuje akcję przyznawania stypendiów 
dla zdolnej młodzieży z terenu gminy 
Miejsce Piastowe. Przybrała ona formę 
Funduszu Stypendialnego im. Profeso-
rów Jana i Stanisława Wdowiarzów – ro-
daków, wybitnych geologów, profesorów 
AGH. Prawie od samego założenia Sto-
warzyszenie współpracuje z Fundacją 
Wspomagania Wsi, dzięki której zreali-
zowano szereg projektów skierowanych 
do miejscowej społeczności. SMWR sta-
ra się zintegrować społeczność wiejską 
wokół działań na rzecz miejscowości, by 
przekazać przyszłym pokoleniom wieś 
piękniejszą i świadomą swojej wartości. 
Najważniejszym projektem Stowarzy-
szenia jest Zagroda Etnograficzna.

Janusz Węgrzyn
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Z Urzędu Gminy

Warsztaty miały pokazać, jak należy 
pracować z grupą teatralną i pomóc na-
uczycielom w przygotowaniu różnych 
przedstawień. Był więc pojedynek na 
głosy, klaskanie i tupanie, chodzenie 
z zamkniętymi oczami i sterowanie 
partnerem na odległość, a na leżąco – 
utrudnianie przejścia koleżankom. – To 
są ćwiczenia grupowe, których zadaniem 
jest integracja, otworzenie i ośmielenie 
grupy, nauczenie też myślenia teatral-
nego. Przy okazji prowadzący poznaje 
grupę. To wstępny okres pracy z grupą 
teatralną, który musi być. Dopiero potem 
zaczyna się praca nad tekstem, etiudami 
– tłumaczył prowadzący warsztaty Sła-
womir Woźniak. Jednocześnie podkre-
ślał, że praca z grupą teatralną ma być 
zabawą, a nie tresurą, a nad spektaklem 
powinno pracować się minimum pół 
roku, bo przez ten czas przedstawienie 
dojrzewa, pojawiają się różne pomysły. 
A jak powinien wyglądać dobry spek-
takl? – Im prościej, tym lepiej – przeko-
nywał instruktor. – Nie czarujmy się, 
teatr to jest udawanie, tworzenie sztucz-
nego świata. Natomiast chodzi o to, aby 
widz o tym zapomniał i uwierzył w świat 
przedstawiany na scenie. To jest istotą 
dobrego spektaklu. Czasem się to udaje, 
a czasem nie.  Warto jednak pamiętać, 
że spektakl jest najmniej ważną sprawą 
w tej pracy. Najważniejsza jest praca 
z ludźmi, z dzieciakami, spektakl jest 
tylko dopełnieniem. Może się pojawić, 
a może nie. Chociaż w szkole – wiado-
mo – musi być. 

Jak warsztaty podobały się uczest-
niczącym? Danuta Moszczyńska z SP 
w Targowiskach przyznała, że ćwiczenia 
były interesujące, ciekawe. – Dużo z nich 

można zrobić z małymi dziećmi z klas 
I-III czy nawet z przedszkolakami, ale 
niektóre są raczej dla licealistów. 

– Z punktu widzenia nauczyciela ję-
zyka angielskiego mogę powiedzieć, że 
zajęcia dramowe wspaniale pomagają 
uczniom w zdobywaniu umiejętności  
z języka obcego – powiedziała Maria 
Lenik z SP w Zalesiu. – Do tej pory 
miałam wiedzę teoretyczną, natomiast 
brakowało mi praktycznych pomysłów 
i umiejętności wprowadzenia ich na lek-
cjach. Takie zajęcia pomagają w pracy 
z uczniami trudniejszymi. Dużo dzieci 
jest zestresowanych, mają różne proble-
my emocjonalne i dzięki teatrowi mogą 
się wyzbyć tego, co negatywne.

Czego brakło na warsztatach? – Wzor-
cowych przykładów, podpowiedzi, jak 
stworzyć dobry teatr. Jak zrobić przed-
stawienie na wyższym poziomie, żeby 
nie było infantylne, zbyt dosłowne, żeby 
przypominało bardziej przedstawienie 
jako formę sztuki, a nie było sztampo-
wym przedstawieniem szkolnym – od-
powiedziała Agnieszka Bednarz z SP 
w Łężanach. – To jest tylko liźnięcie te-
matu – skarżyły się nauczycielki.  

Czy będą kolejne zajęcia? Janusz 
Węgrzyn, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Miejscu Piastowym, 
organizator warsztatów odpowiada: – 
Zdaję sobie sprawę z tego, że 12 godzin 
zajęć to dopiero początek – preludium 
do dalszych zmagań z niełatwą sztuką 
Melpomeny. Sławek to dobry fachowiec, 
niezwykle doświadczony, potrafiący 
przekazać swoją rozległą wiedzę z zakre-
su szeroko rozumianej kultury teatral-
nej. Myślę, że warto będzie warsztaty 
kontynuować. Zapewne uczestnicy mają 

poczucie niedosytu, szczególnie jeśli 
chodzi o praktyczne aspekty tworzenia 
spektaklu teatralnego, ale wszystko jesz-
cze przed nami. Jeśli będzie wola dalszej 
zabawy w teatr ze strony samych zainte-
resowanych, a także szkół – ostatecznie 
to szkoły płaciły za te zajęcia – będziemy 
je dalej prowadzić. Czas pokaże.

SŁAWOMIR WOŹNIAK
teatrolog, instruk-
tor teatralny, pe-
dagog. Absolwent 
Akademii Teatral-
nej im. A. Zelwe-
rowicza w War-
szawie. Ukończył 
Studium Przygo-

towania Pedagogicznego w Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku 
oraz Studia podyplomowe na Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu o specjalności 
zarządzanie placówkami oświatowymi 
i kulturalnymi. Laureat wielu nagród 
z dziedziny teatru oraz pomysłodawca 
i organizator festiwali i turniejów sztuki.

Obecnie kierownik Biura Wystaw 
Artystycznych w Sanoku, pracuje także 
w Studium Animatorów Kultury w Kro-
śnie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmio-
tów: reżyseria w teatrze amatorskim, teatr 
dziecięcy, wiedza o teatrze oraz repertuar 
teatru amatorskiego.

Przez wiele lat prowadził zajęcia te-
atralne w Domu Kultury w Sanoku, 
obecnie prowadzi je przy sanockim BWA. 

Tekst i fot. Izabela Półchłopek 
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W kwietniu i maju br. kilkunastu 
nauczycieli ze szkół z terenu gminy 

uczestniczyło w warsztatach 
teatralnych. Zajęcia prowadził 
teatrolog Sławomir Woźniak. 

Nie czarujmy się,
teatr to jest udawanie



Kultura

Nagrodzeni na festiwalu (od lewej): Weronika Buczek, Martyna Bocek i Anna Szybiak, czyli 
zespół wokalny AKORD, Karolina Kołacz, Zuzanna Stec, Adrian Frydrych, Jakub Kucharski, 
Patrycja Preisnar, Marlena Rygiel, Nikola Niepokój, Gabriela Matyka, Paulina Pawluś, Oliwia 
Hap i Magdalena Klimkiewicz. Z laureatami (w środku) dyrektor GOK w Miejscu Piastowym 
Janusz Węgrzyn

Festiwal piosenki
14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym 

odbył się XIX Festiwal Piosenki.

W festiwalu wzięło udział 47 wyko-
nawców. Uczestnicy prezentowali się 
w kategoriach wiekowych: grupa przed-
szkolna, szkoła podstawowa klasy I-III 
i klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła po-
nadgimnazjalna oraz zespoły wokalne.

Rada artystyczna w składzie: prze-
wodnicząca Małgorzata Walaszczyk-
-Faryj oraz członkowie Janusz Ciere-
szyńki i Andrzej Trusz oceniała dykcję 
i emisję głosu, dobór repertuaru do 
możliwości wokalnych i wiekowych 

wykonawcy, oryginalność prezentacji 
oraz ogólny wyraz artystyczny prezen-
towanych utworów.

LAUREACI FESTIWALU
Grand Prix – Marlena Rygiel (Studio 
Gama przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Miejscu Piastowym, Społeczne Gim-
nazjum w Rogach)
kat. przedszkola 
–  nagroda główna – Nikola Niepokój 

(Szkoła Podstawowa w Głowience)   

kat. szkoła podstawowa: klasa I-III 
–  nagroda główna – Patrycja Preisnar 

(Szkoła Podstawowa w Malinówce) 
–  wyróżnienie – Jakub Kucharski (Stu-

dio Gama w Miejscu Piastowym)   
kat. szkoła podstawowa: klasa IV-VI 
–  nagroda główna – Paulina Pawluś (Ze-

spół Szkół w Warzycach)
–  wyróżnienie – Karolina Kołacz (Szko-

ła Podstawowa w Kobylanach), Zu-
zana Stec (Studio Gama przy GOK 
w Miejscu Piastowym)

kat. gimnazjum
–  nagroda główna – Oliwia Hap (Zespół 

Szkół  w Szebniach)
–  wyróżnienie – Adrian Frydrych (Gim-

nazjum Publiczne w Iwoniczu)
kat. szkoła ponadgimnazjalna
–  nagroda główna – Gabriela Matyka 

(Studio Bel Canto w Dukli)
–  wyróżnienie – Magdalena Klimkie-

wicz (Społeczna Szkoła Muzyczna 
w Krośnie)

kat. zespoły wokalne
–  wyróżnienie – zespół wokalny 

AKORD (Gminny Ośrodek Kultury 
w Domaradzu)

Nagrody głównej nie przyznano. 
Laureatów można posłuchać, a także 

obejrzeć więcej zdjęć wykonawców na 
stronie internetowej organizatora fe-
stiwalu – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miejscu Piastowym: www.gok.mp.net 
(w zakładce AKTUALNOŚCI/FESTI-
WAL PIOSENKI).  

Izabela Drobek, fot. IP

Warsztaty plastyczne
13 czerwca w sali im. Adeli Kolanko w Głowience uroczystą 

wystawą prac zakończyły się, trwające od września 
ubiegłego roku, warsztaty plastyczne. 

Zajęcia prowadzone przez artystkę Małgorzatę Twardzik-Wilk z Głowienki 
odbywały się w piątkowe popołudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Miej-
scu Piastowym. W ciągu ośmiu miesięcy kilkunastu uczestników warsztatów 
– uzdolniona plastycznie młodzież gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu 
krośnieńskiego, w tym z gminy Miejsce Piastowe – poznała i doskonaliła wiele 
technik plastycznych oraz pogłębiała swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumia-
nej sztuki. Warsztaty zakończyły się dwudniowym plenerem w Dukli i Chyrowej, 
gdzie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą powstały ostatnie prace. 

Do 10 lipca wystawę prac można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Iwoniczu Zdroju przy Placu Karola i Józefa (budynek Krakowiaka).

Warsztaty plastyczne zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Pia-
stowym dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

MP, fot. IP
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Gminna orkiestra w Gnieźnie
Orkiestra dęta z Miejsca Piastowego wzięła udział w uroczystościach odpustowych ku czci 

św. Wojciecha w najstarszej polskiej archidiecezji w Gnieźnie. Witała orszak kardynałów, 
biskupów i grała podczas mszy świętej. Spotkała się z kardynałem S. Dziwiszem i prymasem 

Polski. W szyku przemaszerowała ulicami Gniezna.

Obchody odpustowe (3 i 4 maja) były 
także ogólnopolskim dziękczynieniem 
za dar kanonizacji papieża Jana Paw-
ła II. Pobyt w Gnieźnie był okazją do 
zwiedzenia miasta i poznania jego 
historii. Wyjazd został zorganizowa-
ny z inicjatywy władz gminnych oraz 
na zaproszenie ks. Krzysztofa Stanuli, 
który pełni funkcję proboszcza w ob-
jętej w 2012 r. przez zakon michalitów 
parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie.

W drogę wyruszyliśmy w piątek, 
2 maja, w godzinach porannych, po 
sprawnym spakowaniu nut, instrumen-
tów, akcesoriów i bagaży oraz przelicze-
niu uczestników. Trasa upłynęła dość 
przyjemnie, gdyż pogoda dopisała, 
a wycieczkowa grupa muzyczno-wo-
kalna uatrakcyjniała jazdę, wykonując 
znane polskie przeboje.

Pod wrażeniem miejsc
Nazajutrz, w rześki trzeciomajowy po-
ranek, korzystając z faktu, iż Gniezno 
to kolebka polskiej państwowości, wy-
ruszyliśmy do Ostrowa Lednickiego, 
gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pierw-
szych Piastów. Na miejscu, wójt Ma-
rek Klara, miłośnik historii, ciekawie 
opowiedział naszej grupie, składającej 
się w połowie z młodzieży szkolnej, 
o początkach powstawania Polski. Nie 
lada atrakcją okazała się przeprawa pro-
mem przez Jezioro Lednickie na wyspę, 
gdzie znajdują się pozostałości i relik-
ty pierwszego polskiego grodu. Wielu 
uczestników, pod wrażeniem miejsca 
i opowieści o nim, zaopatrzyło się w lo-
kalnym sklepiku w średniowieczne pa-
miątki w postaci replik mieczy i topo-
rów wojennych.

Odwiedziliśmy także gnieźnieńskie 
Muzeum Początków Państwa Polskiego, 
gdzie w ciekawy i nowoczesny sposób, 
poprzez seanse 3D, przenieśliśmy się 
w czasy pierwszych władców i obejrze-
liśmy ciekawe eksponaty. Po solidnej 
dawce wiedzy historycznej i smacz-
nym obiedzie udaliśmy się do parafii 

bł. M. Kozala, gdzie przywitał nas pro-
boszcz i gospodarz – ks. K. Stanula.

W procesji maryjnej
W tym dniu parafia obchodziła uro-
czystość NMP Królowej Polski i z tej 
okazji na mszy świętej, podczas której 
orkiestra zapewniła oprawę muzycz-
ną, poświęcony został sztandar Żywe-
go Różańca, wykonany przez gnieź-
nieńskie siostry karmelitanki bose. 
W obchody tego dnia włączył się tak-
że generał Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła ks. Kazimierz Radzik. Po 
mszy orkiestra, wspólnie z kapłanami 
i parafianami, uczestniczyła w procesji 
maryjnej, a po uroczystym błogosła-
wieństwie przewodniczący Rady Gmi-
ny Wiktor Skwara, w imieniu władz 
samorządowych i orkiestry, podzięko-
wał za zaproszenie, podzielił się rów-
nież refleksją z pielgrzymki na odpust 
św. Wojciecha. Gościnnym parafia-
nom życzył pomyślności w realizacji 
budowy nowego kościoła, zaprasza-
jąc ich jednocześnie do odwiedzenia 
Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. B. Markiewicza w Miejscu Pia-
stowym. Na zakończenie obchodów 
orkiestra wykonała koncert, podczas 
którego kapelmistrz Jarosław Sereda 
opowiedział krótko o zespole oraz 
podkreślił rolę bł. Bronisława Markie-
wicza w historii Miejsca Piastowego 
i orkiestry.

Po uroczystości udaliśmy się w od-
wiedziny do klasztoru sióstr karmeli-
tanek w Gnieźnie, gdzie wystąpiliśmy 
z koncertem pieśni maryjnych. Następ-
nie przyszedł czas na popołudniowe 
zwiedzanie miasta, które rozpoczęło się 
od wizyty w archikatedrze gnieźnień-
skiej. Tam pani przewodnik ciekawie 
opowiedziała o wnętrzu i historii świą-
tyni, która do XIII w. była miejscem ko-
ronacji królów Polski. Szczególne miej-
sce w katedrze zajmuje srebrna trumna 
z relikwiami św. Wojciecha – biskupa 
i męczennika, znajdująca się w prezbi-

terium. Mogliśmy także zobaczyć za-
bytkowe Drzwi Gnieźnieńskie, przed-
stawiające sceny z życia św. Wojciecha, 
a także kaplicę z relikwiami św. Jana 
Pawła II. Na zakończenie zwiedzania 
archikatedry mieliśmy okazję wejść na 
wieżę, aby podziwiać panoramę miasta 
z najwyższego punktu widokowego na 
Wzgórzu Lecha.

U stóp archikatedry 
gnieźnieńskiej
Uroczystą procesją i nieszporami roz-
poczęły się uroczystości odpustowe na 
placu przed archikatedrą. Aby zazna-
czyć swoją obecność w tym wydarzeniu, 
orkiestra zaprezentowała się w krótkim 
występie muzycznym pod pomnikiem 
Bolesława Chrobrego, gdzie powitała 
orszak kardynałów, biskupów i du-
chownych udających się na nabożeń-
stwo. Wielkim przeżyciem dla całego 
zespołu było spotkanie z kardynałem 
Stanisławem Dziwiszem i prymasem 
Józefem Kowalczykiem, którzy przy-
stanęli podczas naszego występu, prze-
kazali pozdrowienie, podziękowali za 
obecność i udzielili błogosławieństwa 
na dalszą działalność. Po intensywnym 
i pełnym wrażeń dniu udaliśmy się na 
odpoczynek, gdyż centralne uroczy-
stości zaplanowane zostały dopiero na 
następny dzień pobytu, tj. niedzielę, 
4 maja.

Tego dnia głównym punktem uro-
czystości była suma odpustowa na pla-
cu św. Wojciecha u stóp archikatedry 
gnieźnieńskiej. Orkiestra dęta z Miej-
sca Piastowego, tym razem wspólnie 
z chórem archikatedralnym, uświet-
niła te ogólnopolskie obchody, roz-
poczęte procesją, która z relikwiami 
św. Wojciecha i św. Jana Pawła II prze-
szła udekorowanymi ulicami Gniezna. 
Uroczystej liturgii przewodniczył pry-
mas Józef Kowalczyk, a homilię wy-
głosił metropolita krakowski kardynał 
Stanisław Dziwisz. Wśród hierarchów 
Kościoła obecni byli także przewod-
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Gminna orkiestra w Gnieźnie

niczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisław Gądecki, nuncjusz 
apostolski Celestino Migliore, 40 bi-
skupów z Polski i z zagranicy, delegaci 
zakonów m.in. michalitów i paulinów, 
przedstawiciele bractw i zakonów ry-
cerskich, przedstawiciele władz pań-
stwowych i lokalnych oraz rzesza 
pielgrzymów. Obchody transmitowała 
Telewizja Polonia oraz lokalne media. 
Po uroczystości miejstecka orkiestra 
zagrała kilka marszy i w szyku prze-
maszerowała ulicami Gniezna. Na 
koniec pobytu w Gnieźnie mieliśmy 
jeszcze okazję na zrobienie pamiątko-
wego zdjęcia z kardynałem Dziwiszem, 
który dodatkowo obdarował nas pa-
miątkami z kanonizacji Jana Pawła II, 
przywiezionymi z Rzymu. Okoliczno-
ściowe obrazki przekazał orkiestrze 
także prymas.

Kierownictwo orkiestry oraz człon-
kowie dziękują władzom gminy za 
zainicjowanie wyjazdu oraz sfinanso-
wanie większości kosztów. Dziękuje-
my także ks. Krzysztofowi Stanuli za 
zaproszenie, pełnienie roli gospodarza 
i pomoc w organizacji pobytu oraz ge-
nerałowi Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła ks. Kazimierzowi Radzi-
kowi za promowanie orkiestry podczas 
ogólnopolskich obchodów. Dzięki tej 
współpracy Orkiestra Dęta Gminy 
Miejsce Piastowe mogła godnie repre-
zentować miejscowość, gminę i region. 
Mamy nadzieję na kontynuację współ-
pracy i podejmowanie podobnych 
inicjatyw, tym bardziej, że orkiestra 
ma już pomysły i marzenia dotyczące 
przyszłości, które może zrealizować je-
dynie przy wsparciu innych instytucji.

Tekst: Karolina Sznajder
Fot: Marek Klara



Święto lasu 
Z okazji Dnia Ziemi (27 kwietnia) czwartoklasiści ze szkół z Głowienki, Łężan, Miejsca 

Piastowego, Targowisk, Rogów, Wrocanki i Zalesia poszli na wycieczkę do targowiskiego lasu.  
Dla niektórych było to wyjątkowe wydarzenie, bo w lesie byli po raz pierwszy. 

Tajemnice lasu przed dziećmi odkry-
wał leśnik Artur Zator. Krętymi ścieżka-
mi, wspólnie z podleśniczym Markiem 
Piotrowskim, zaprowadzili uczniów do 
najciekawszych miejsc. Przeprawa przez 
las nie zawsze była łatwa, w kilku miej-
scach trzeba było przeskakiwać potok. 
Wszyscy za to stanęli przy królu i kró-
lowej lasu oraz ujrzeli wspinający się po 
olsze ponad 100-letni bluszcz. Dzieci 
zobaczyły także tamę bobrową i „zimną 
studnię”. Leśnik wskazał ciekawe rośliny 

– pachnący kopytnik i trującą ciemięży-
cę białą. Opowiadał o chorobie jesionów 
i jak trudno rosnąć jest dębom. Poka-
zywał, o które drzewo ocierały się dziki 
i którędy przechodził łoś. 

W czasie wycieczki dzieci pomagały 
także sprzątać las. Święto zakończono 
posadzeniem pamiątkowych dębów, 
pod czujnym okiem nadleśniczego Ta-
deusza Mędrka. Na koniec było ogni-
sko z pieczeniem kiełbasy i konkurs 
z nagrodami. Pytania zadawał leśnik 

Artur Zator, a nagrody, ufundowane 
przez Gminę, wręczał wójt Marek Klara. 
Konkurs ominął tylko uczniów ze szkół: 
z Łężan, Targowisk i Zalesia, bo już pod-
czas pieczenia kiełbas zerwała się burza 
i wszystkich z lasu wygonił deszcz. 

Święto lasu zorganizowane zostało 
z inicjatywy wójta gminy, wspólnie ze 
szkołami i z Nadleśnictwem Dukla. 
Szczegółowa opowieść o lesie – s. 20. 

Tekst i fot. IP



Z Urzędu Gminy 19

Pi
as

tu
n 

nr
 3

/5
8



Las targowiski jest bardzo ciekawy, 
choćby z tego powodu, że geograficznie 
położony jest zupełnie inaczej niż inne 
kompleksy leśne dookoła. Leży w krainie 
Dołów Jasielsko-Sanockich. Na północ 
i południe mamy teren górzysty. Na po-
łudnie – Beskid Niski, na północ – Pogó-
rze Strzyżowsko-Dynowskie. W górach 
przeważa buk, jodła, w lesie wyżynnym 
podobnie, tylko z domieszką dębu, cze-
reśni. Las targowiski różni się od tych 
lasów: przeważa tutaj dąb, a w miejscach 
podmokłych olcha, występuje też jodła, 
a prawie w ogóle nie ma buka. Bardziej 
bujny jest podszyt z kruszyną i czerem-
chą. W związku z tym, że mamy różną 
roślinność, występują także różne zwie-
rzęta.

Jest także unikatowy z tego powodu, że 
kompleksów leśnych na terenie mocno 

zurbanizowanych Dołów Jasielsko-Sa-
nockich zachowało się bardzo niewiele. 
Przez stulecia kompleks targowiski oca-
lał wśród miast, wsi i pól uprawnych. Nie 
został wykarczowany prawdopodobnie 
z tego powodu, że leży w obniżeniu te-
renu, teren jest podmokły i nie nadawał 
się pod uprawy rolne. Jednakże przez 
lata był mocno eksploatowany, sprzyja-
ła temu choćby linia kolejowa. Siedliska 
tutaj są na tyle jednak żyzne, że szybko 
się odradzają.

Król i królowa
Właścicielami tego kompleksu leśnego 
przez lata byli właściciele dworu w Tar-
gowiskach, dlatego las jest bardzo ładnie 
oznakowany – dookoła, w jego granicy 
obsadzony został dębami. Taki był kiedyś 
zwyczaj. Wiek lasu jest różny – najstar-
sze drzewostany dębowe mają około 100 
– 140 lat, chociaż zdarzają się pojedyn-
cze dęby, które mają i po 300 – 400 lat, 
i zachowane są jako pamiątka. W pod-
mokłych miejscach przeważają olchy 
w wieku 80 lat. Olcha nie jest drzewem 
długowiecznym i rzadko dożywa 100 lat, 
w tym wieku zaczyna już chorować. Jest 
też kilka sosen 200-300-letnich. Mamy 
bardzo ciekawy, malowniczy jeden eg-
zemplarz wiekowego, około 300-letniego 
dębu, opleciony 80-letnią jodłą. Te drze-
wa można by nazwać królem i królową 
tego lasu.

Bluszcz wspinający się 
po olsze
Jedną z osobliwości jest także ponad 
100-letni bluszcz pospolity wspinający 

się po olszy czarnej. Taki okaz spotykamy 
bardzo rzadko. Bluszcz, wspinając się po 
drzewie, wytwarza korzonki przybyszowe, 
coś w rodzaju przyssawek, które wciskają 
się w szczeliny kory drzewa. Dzięki temu 
nie odpada od drzewa i pnie się do góry, 
w kierunku światła. Nie wysysa soków 
z drzewa i nie żyje jego kosztem, o co 
jest czasem niesłusznie posądzany. Drze-
wo służy mu tylko za podporę. Bluszcz 
pospolity jest pod ścisłą ochroną. Jest to 
ten sam bluszcz, który za młodu płoży 
się po ściółce. Jeśli ma szczęście, jak ten 
tutaj, i po drzewie dostanie się do światła, 
wówczas zaowocuje.

Niebezpieczna ciemiężyca 
biała
Interesująca roślina to także ciemiężyca 
biała, dorastająca nawet do półtora me-
tra wysokości. Jest to roślina bardzo tru-
jąca (wszystkie jej części, ale najbardziej 
kłącze). Wystarczy spożyć dwa gramy 
korzenia kłącza, aby spowodować śmierć 
człowieka. Od bardzo dawna znana była 
w medycynie ludowej. Odpowiednio 
przyrządzona, rozcieńczona miazga 
z tego korzenia używana była przeciw 
wszawicy i pasożytom wewnętrznym. 
Zwierzęta także wykorzystują tę roślinę 
do pozbywania się pasożytów – tasiem-
ców czy glist. Instynktownie wyczuwają, 
ile mogą zjeść jej liści. Niektórzy arche-
ologowie twierdzą, że Galowie, miesz-
kańcy dzisiejszej Francji, walczący z Rzy-
mianami, używali soków ciemiężycy do 
zatruwania strzał.

W runie leśnym można zauważyć też 
inną ciekawą roślinkę – kopytnik po-

Artur Zator

O niezwykłym lesie
O splecionych ze sobą wiekowych drzewach, trującej 

ciemiężycy białej, pożytecznych bobrach, czyli o tym, co kryje 
las targowiski opowiada leśniczy z Nadleśnictwa Dukla 

 – Artur Zator.
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spolity, który listki ma w kształcie ko-
pyt. Roztarte kłącze tej roślinki wydziela 
ładny zapach, dlatego wykorzystuje się ją 
w przemyśle kosmetycznym do produk-
cji perfum, kremów.

Łoś i wilki
Od niedawna po lesie biega łoś. Pierwszy 
raz zobaczyliśmy go około 20 maja. Bę-
dąc z podleśniczym na składzie, usłysze-
liśmy łomot, jakiego wcześniej jeszcze nie 
słyszeliśmy, jakby jakaś maszyna toczyła 
się przez las. Nie był to jeleń, bo jeleń 
biegnie inaczej, bardziej susami. Byliśmy 
ciekawi, co wyłoni się z krzaków i ku na-
szemu zaskoczeniu wyłonił się młody, 
może dwuroczny łoszak. Łoś z natury jest 
wędrowcem, w młodym wieku przemie-
rza nawet dziesiątki kilometrów dziennie 
w poszukiwaniu swojego rewiru. Jeżeli 
spodoba mu się tutaj i jeśli nie będzie go 
nikt płoszył, może pobędzie dłużej. Lubi 
podmokłe lasy. Łosie mają swoje gody, 
tzw. bukowisko, w listopadzie, być może 
nasz łoś do tego czasu znajdzie parę.

Najwięcej łosi bytuje w północno-
-wschodniej i wschodniej części Polski, 
choć jest to obecnie gatunek ekspan-
sywny i mniejsze populacje rozrzucone 
są po całym kraju. Do tej pory nie było 
łosia w tym lesie, mamy więc nowe, duże, 
chronione zwierzę. Dwa lata temu była 
sensacja, bo w lesie były wilki – drapież-
niki wymagające dużych dzikich lasów, 
a mimo wszystko przez dwa tygodnie 
bytowały właśnie tutaj. Do targowi-
skiego lasu zwabiła je duża ilość saren. 
Przez ich ciągłe tropienie, zmuszały je 
do przemieszczania się i dzięki temu 
sarny powodowały mniej szkód, zgry-
zały w mniejszym stopniu odnowienia 
drzew leśnych.

Niedawno, na początku październi-
ka ub. roku, mieliśmy też zgłoszenie 
od mieszkańca Targowisk, że we wsi 
pojawił się ryś. Przyjęliśmy to z niedo-
wierzaniem, ale mieszkaniec przesłał 
nam zdjęcie zrobione komórką i już nie 
ulegało wątpliwości, że ryś był w okolicy 
stacji kolejowej w Targowiskach. Podob-
no chodził po podwórku, z zaciekawie-
niem próbował zaprzyjaźnić się z psem 
na uwięzi, podobno wskakiwał nawet na 
parapet okna i przechadzał się po nim. 
Niecodzienne zachowanie. Ryś gdzieś 
jednak wywędrował. W pobliżu biegnie 
międzynarodowa droga. Być może był to 
podrośnięty kociak wypuszczony z niele-
galnego transportu, przemytu, w obawie 
przed kontrolą policji lub straży granicz-

nej. Do kompletu wielkich zwierząt bra-
kuje niedźwiedzia. Ale jest bardzo mało 
prawdopodobne, aby się tutaj pojawił, bo 
las jest mocno penetrowany. Chociaż… 
miś jest już widywany niedaleko – w oko-
licy Rymanowa. Dwie pasieki przy na-
szym lesie mogą być dla niego nie lada 
pokusą…

Bobry
Od czterech lat w lesie są bobry, zwierzęta 
objęte ścisłą ochroną. Pierwszą tamę, nie-
dużych rozmiarów, zbudowały w pobliżu 
szlaku prowadzącego przez środek lasu, 
ale że był tam duży ruch – nielegalnie 
wjeżdżały kłady, ciągniki – bobry prze-
niosły się o kilkadziesiąt metrów w górę 
potoku. W tej chwili zapora bobrów 
ma długość około 100 metrów. Na taki 
mały las i tak mocno uczęszczany – jest 
to bardzo duża tama, ciągle zresztą po-
większana. Co prawda wiele jej brakuje 
do największych tam bobrowych – na-
wet 700-metrowych, jakie bobry budują 
w Kanadzie. Ale gdyby taka tu powstała, 
cały las znalazłby się pod wodą.

Bobry żyją w rodzinach i prawdopo-
dobnie obecną tamę użytkuje jedna ro-
dzina: rodzice i dzieci do lat 3. Po 3 latach 
młode bobry się usamodzielniają.

Bóbr jest zwierzęciem bardzo korzyst-
nie wpływającym na tutejszy las, ponie-
waż ostatnio dość mocno zaczął zamie-
rać dąb. Zaobserwowaliśmy dużo dębów 
z podsychającymi pędami, prawdopo-
dobnie wiąże się to z szybkim opadaniem 
poziomu wód gruntowych. System korze-
niowy nie nadąża rosnąć za obniżającym 
się lustrem wody i drzewa są osłabione. 
Podnoszenie więc w środku kompleksu 
leśnego poziomu wody, poprzez piętrze-
nie wody przez bobry, wpływa korzyst-
nie na okoliczne drzewostany. Bobry „za 
darmo” wykonują program małej retencji 
wód, podczas gdy na ten cel, na wszel-
kiego rodzaju budowle wodne, przezna-
czane są spore finansowe środki unijne. 
Owszem, w odbiorze niektórych może 
wydawać się, że bobry niszczą drzewa, 
bo ścinają pojedyncze drzewa: jesiony, 
jodły, ale to nie ma istotnego znaczenia 
w skali całego lasu. Bobry stwarzają też 
warunki do bytowania innych zwierząt. 
Coraz częściej przebywa tutaj bocian 
czarny, różne gatunki kaczek, płazów, ryb. 
Las staje się bardziej różnorodny i tym 
samym silniejszy, odporniejszy. Nękanie 
bobrów jest wysoce niewskazane i karal-
ne. Gdyby się wyprowadziły, byłoby to 
dużą stratą dla lasu.

Jedyny cis
Na terenie lasu targowiskiego, pewno 
i w krainie Dołów Jasielsko-Sanockich, 
rośnie tylko jeden dziki, drzewiasty cis. 
Jest to egzemplarz żeński (cisy są roz-
dzielnopłciowe), który na przełomie 
sierpnia i września owocuje. Egzemplarze 
męskie kwitną na żółto na przedwiośniu. 
Cisy w całej Polsce są bardzo rzadkie, na 
Podkarpaciu można je spotkać częściej, 
m.in. w pobliskich rezerwatach „Kretów-
ki” w Komborni i „Cisy w Malinówce”.

Ciekawy jest sposób rozsiewania się 
cisa, niezbędny jest w nim udział pta-
ków – drozdów, kowalików. Nasionko 
cisa musi przejść przez przewód pokar-
mowy ptaka, żeby nadtrawiona twarda 
osłonka łatwiej skiełkowała. Czerwone 
i słodkie jagódki cisowe wabią ptaki ko-
lorem i smakiem, ptaki chętnie je zjadają, 
a potem lecąc dalej, nasionko wydalają 
i tym sposobem je rozsiewają tam, gdzie 
polecą. Cis może też skiełkować samo-
dzielnie, choć bez udziału ptaków jest to 
trudniejsze: następuje to po przelegiwa-
niu w ściółce przez dwie, trzy zimy w spe-
cyficznych warunkach temperaturowych 
i wilgotnościowych. Cis dość trudno się 
odnawia i jest to problem w całej Polsce. 
Nasz cis skąpo owocuje – rocznie ma od 
kilku do kilkunastu jagódek, więc szanse 
są małe, aby pojawiały się jakieś odno-
wienia. Może do korony dociera za mało 
światła i dla obfitszego jego owocowania 
trzeba poświęcić jakieś drzewo? A może 
trzeba zastanowić się, czy sztucznie nie 
posadzić w pobliżu jakiegoś osobnika 
męskiego, łatwiejsze byłoby wówczas 
zapylenie.

Nasz cis będzie miał około 100-120 lat. 
Nie wygląda na tyle, rośnie bardzo powoli. 
Roczny słój przyrostu drewna ma często 
mniej niż pół milimetra szerokości. Dla-
tego drzewo cisowe jest bardzo sprężyste. 
Już w średniowieczu używane było do 
produkcji łuków, kusz, wcześniej jeszcze 
dzid (najstarszym znanym z wykopalisk 
drewnianym przedmiotem wykonanym 
ręką człowieka jest cisowa włócznia zna-
leziona w Claton-on-Sea w Anglii – ok. 
50 000 lat (!)). Przez wieki było „mate-
riałem militarnym”. Piastowie pomorscy, 
przez Gdańsk, handlowali drewnem cisa 
przeznaczonym dla słynnych łuczników 
angielskich. Później Krzyżacy rozsyłali 
po Polsce swoich agentów, których zada-
niem było skupowanie drewna cisowego 
i organizowania dostaw dla zakonu. Król 
Władysław Jagiełło, chcąc przeszkodzić 
w dozbrajaniu wroga, wydał dokument 
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zabraniający wycinki cisów. Tym samym 
drzewo to stało się wtedy pierwszą pol-
ską rośliną objętą ochroną prawną. Był 
to też pierwszy akt prawny chroniący cis 
w Europie, naśladowany później przez 
władców Anglii, państw niemieckich, 
Austrii. W XVI-XVII wieku modne były 
meble zdobione intarsjami cisowymi, ze 
względu na swój ładny kolor – wiśniowy, 
czasem lekko czekoladowy. Dochodziło 
nawet do tego, że na Huculszczyźnie, 
w niektórych majątkach, daniny i zo-
bowiązania wobec dworu można było 
spłacać drewnem cisowym. Przez lata 
cis był więc mocno wycinany, a do tego 
jest trudno odnawialny. Dzisiaj drzewo 
to jest bardzo rzadko spotykane.

Zimna studnia
W środku lasu występuje naturalne źró-
dło wody, zwane „zimną studnią”, która 
wraz z pobliskim stawkiem, według po-
dań starszych mieszkańców, była ulubio-
nym miejscem wypoczynku właścicieli 
majątku w Targowiskach. W niedzielę, 
po nabożeństwie, przyjeżdżali tutaj do-
rożką, niektórzy kąpali się. Istnieją też 
podania, że dno stawu wyłożone jest dę-
bem, najprawdopodobniej po to, aby za 
kilka dziesięcioleci uzyskać drewno dębu 
czarnego. Dąb zatopiony, bez dopływu 
powietrza, nabiera korzystnych właści-
wości dla stolarstwa, drewno jego ciem-
nieje, twardnieje, lekko się zwęgla. Nadal 
jest bardzo cenione w stolarstwie. W ma-
jątkach w dawnej Polsce celowo zatapia-
no kłody dębowe po to, aby zabezpieczyć 
finansowo przyszłe pokolenie, wnuków, 
prawnuków. W razie potrzeby dąb ten 
był wydobywany, a pieniądze pozyska-
ne z jego sprzedaży pozwalały przetrwać 
trudne czasy.

Mrowiska i pamiątki po 
wojnie
W lesie jest sporo mrowisk, a nawet 
sieci mrowisk, bo mrówki lubią żyć 
w koloniach – wydeptanymi ścieżkami 
przechodzą od mrowiska do mrowiska. 

Niektóre mrowiska osiągają pokaźne 
rozmiary, do 1,3 metra wysokości nad 
ziemią. Jest to tylko jedna trzecia mrowi-
ska, pod ziemią jest go dwa razy więcej. 
To duża i ciekawa budowla, która zapew-
nia mrówkom warunki do przezimowa-
nia i rozmnażania. Bronią jej więc zacie-
kle, wystrzykując kropelki zawierające 
kwas mrówkowy na odległość nawet do 
60 cm lub, gryząc intruza, polewają ranę 
takim jadem. Oczywiście bronią też lasu, 
w którym żyją, przed nadmiernym roz-
wojem groźnych dla drzew liściożerców.

W lesie występuje także szereg gatun-
ków ptaków, pospolita jest zięba, a z pta-
ków rzadkich można spotkać dzięcioła 
czarnego, puszczyka uralskiego, bociana 
czarnego, czasem orlika krzykliwego. 
Jest jastrząb gołębiarz i coraz częściej 
pojawiają się ptaki wodne.

Las kryje także ciekawostki histo-
ryczne. Ze względu na to, że w pobliżu 
w czasie wojny było lotnisko, w lesie przy 
potoku zorganizowany był magazyn 
amunicji dla stacjonujących na lotnisku 
samolotów. Zrobiony był także nasyp 
kolejowy – tor, którym dowożono amu-
nicję. Niestety, w związku z tym, las był 
często bombardowany – już w1939 roku 
przez Niemców, a w 1944 roku przez Ro-
sjan. Nawet do 50 metrów od toru drze-
wa noszą ślady po odłamkach. Do dzisiaj 
jedną z dróżek w lesie potocznie nazywa 
się niemieckim nasypem.

Walka o dąb 
i kontrowersyjna wycinka 
jesionów
Kompleks leśny jest mały, ale wymaga 
dużo pracy. Najważniejszym zadaniem 
jest walka o dąb, bo nie ma ciągłości 
jego pokoleń. Dużo mamy nalotów dę-
bowych, czyli świeżo skiełkowanych jed-
no-, dwuletnich roślinek dębu. Ale nie 
ma już kolejnego pokolenia, w wieku 
kilku, kilkunastu lat. Gdyby najstarszym 
drzewostanom dębowym zagroziła nagle 
jakaś silna choroba (jak kiedyś grafioza 
wiąza czy od kilku lat zamieranie jesio-
na), to praktycznie w lesie dęby przestaną 
istnieć. Głównym problemem w zimie są 
sarny, bo to jedyny wśród okolicznych 
pól zaciszny las, do którego się schodzą 
i chętnie zgryzają dębowe pączki, nisz-
cząc do wiosny doszczętnie młode dęby. 
Młody dąb nie może więc wydostać się 
poza zasięg pyska sarny. Poza tym dąb 
obradza co 5, 8, a czasem nawet i 10 
lat. Duży urodzaj był rok temu, więc 
w kilku fragmentach lasu – półhektaro-
wych – mamy dużo siewek dębowych. 

Wykonaliśmy tam cięcia odsłaniające, 
usunęliśmy kilka drzew z najbardziej 
rozłożystymi koronami, a także dolne 
piętro kruszyny i czeremchy. Siewki 
dębowe, aby mogły przeżyć, potrzebują 
więcej światła niż np. siewki jodły. Jeśli 
ktoś nie wie, dlaczego tak się robi, może 
to budzić jego niepokój. Mamy jednak 
nadzieję, że w tych kilku miejscach uda 
się nam wyhodować pokolenie dębowe 
i zapewnimy ciągłość pokoleń przynaj-
mniej w kilku małych fragmentach lasu.

Dużo kontrowersji wzbudzało także 
wycinanie jesionów. Choroba grzybo-
wa, która wcześniej wystąpiła w całej 
Europie i w Polsce, dosięgła też i nasze 
jesiony. W ciągu dwóch do czterech 
miesięcy zamiera korona drzewa, po-
tem gniją korzenie i drzewo przewraca 
się przy najlżejszych wiatrach. Przy dro-
gach, ścieżkach stanowi to też zagroże-
nie. Nie ma przed chorobą ratunku, bo 
grzyb, który jest powodem tej choroby, 
zimuje w liściach opadłych latem i jesie-
nią z zarażonych drzew. Po opadnięciu 
liści trzeba by wszystkie wygrabić i spa-
lić, co jest niemożliwe. Na wiosnę grzyb 
zaraża ponownie. Jesion niestety ginie 
na naszych oczach. Wycinamy usycha-
jące drzewa, zanim grzybowe zgnilizny 
zniszczą drewno pni. Zostawiliśmy tylko 
nieliczne w pobliżu potoczka, gdzie wy-
stępują cenniejsze fragmenty łęgu jesio-
nowego, a jest to siedlisko priorytetowe 
dla sieci NATURA 2000. Pozostawienie 
pewnej ilości martwego drewna sprzyja 
występowaniu niektórych rzadkich ga-
tunków owadów. Jesiona zastępujemy ol-
chą. W miejscach, gdzie powstały luki po 
zamarłych jesionach, jest już posadzona, 
niedługo będzie nowy las.

Jak mówimy o wycince drzew, to na 
wniosek kolei państwowych (w przy-
szłym roku ma być zwiększony ruch ko-
lejowy) musieliśmy także usunąć drzewa 
zagrażające infrastrukturze kolejowej. 
Przeprowadzenie prac w późniejszym 
terminie stanowiłoby utrudnienie dla 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Las zajmuje około 200-220 ha, a za-
rządza nim Nadleśnictwo Dukla. To nie-
wielki skrawek lasu, a kryje w sobie tak 
wiele ciekawostek. Wspólnie z Gminą 
planujemy utworzenie ścieżki przyrod-
niczej prowadzącej do tych osobliwości 
przyrody. Odbyły się już lustracje tere-
nowe z udziałem nadleśniczego i wój-
ta. Ścieżka będzie miała długość około 
3 km. Kiedy powstanie? Nie wiadomo, 
ale wszystko jest na dobrej drodze.

Wysłuchała Izabela Półchłopek

Trująca ciemiężyca biała



Na odnalezionych
25 kwietnia br. w sali Adeli Kolanko w Głowience odbyło 

się spotkanie mieszkańców Głowienki z dr Małgorzatą Maj 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej studentami.  

Podczas spotkania dr Małgorzata Maj 
pokazała nieznane dotychczas fotografie 
zrobione w Głowience przez Niemców, 
najprawdopodobniej pod koniec 1940 
roku. Jak się okazało, materiał ten był 
częścią prowadzonych na szeroką skalę 
badań rasowych na ziemiach okupowa-
nych (rozmowa z dr M. Maj na str. 25). 
Autorem zdjęć był pracujący w Instytu-
cie Niemieckiej Pracy na Wschodzie au-
striacki etnograf Anton Plügl, absolwent 
Uniwersytetu Wiedeńskiego. W Gło-
wience zrobił ponad 20 ujęć 10 osobom, 
z których mieszkańcy rozpoznali osiem. 
Dr Maj pokazała także zdjęcia domów 
z Głowienki (fot. powyżej). Niektórzy 
rozpoznali zagrodę Markiewiczów. 

Chociaż nie ma też co do tego pewności. 
Studenci UJ, po pierwszym spotkaniu, 
odwiedzili mieszkańców w ich domach 
i spisywali dokładne wspomnienia, które 
znajdą się w szczegółowym opracowaniu 
uniwersytetu.  

Władysława Markiewicz (82 lata): 
– Rozpoznałam teścia, Ludwika Markie-
wicza, jego córkę Ludmiłę Markiewicz. 
Teść był  bardzo ładnym mężczyzną. Ile 
mógł mieć wtedy lat? Zmarł w 1973 roku, 
a miał wtedy 89 lat. Proszę sobie policzyć. 
Do męża przyszłam mieszkać w 1949 
roku, ale teść wiele opowiadał o wojnie: 
jak Niemcy wybudowali bunkier koło 
Lubatówki albo jak Sowieci latali samo-
lotami nad Dolinę Śmierci. I pociskiem 

trafili w stodołę Markiewiczów – cała się 
spaliła, ze wszystkim zbiorem. A zbiór 
był duży, bo mieli około 6 ha pola. Stodo-
łę potem odbudowali. Kiedy Niemcy po-
szli, to drzewo z bunkra zabrali na dach 
tej stodoły. Opowiadali też, jak Niemcy 
zabrali konia, i Franiszka, siostra Lud-
miły (sfotografowanej osoby), zaprzęgała 
byka w pole. Ludmiła na zdjęciu może 
mieć około 15 lat. Zmarła niedawno, 9 
kwietnia 2014 roku. Rozpoznałam też 
sąsiadów, tylko nie wiem, kim jest ta ko-
bieta  z długimi włosami. Może to jakaś 
Żydówka?  

Stanisława Kubit (67 lat):  – Rozpo-
znałam mojego ojca, Alojzego Kubita. 
Urodził się w 1908 r., więc miał wtedy 

fotografiach

Osoba nie rozpoznana Alojzy Kubit 

Franciszek Kubit z córką Józefą (Skok po mężu)
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32 lata. Z mojej rodziny tylko on został 
sfotografowany. Miał już wtedy żonę 
i 5-letniego syna. Mój drugi brat urodził 
się w 1940 roku, więc mama może wtedy 
była w połogu albo w ciąży. Tato nigdy 
nie wspominał, że ktoś robił mu jakieś 
zdjęcia. 

Nie potrafiliśmy zidentyfikować dwóch 
osób: młodego mężczyzny i kobiety z dłu-
gimi czarnymi włosami. Przypuszczamy, 
że mogła to być służąca u któregoś Mar-
kiewicza – Stanisława albo Ludwika,  bo 
oni mieli duże gospodarstwa i zatrud-
niali osoby do pomocy. Z opowiadania 
wiem, że były tam jakieś służące. 

Sfotografowane osoby były sąsiadami, 
mieszkały obok siebie, obecnie z ulic An-
zelma Kubita i Miodowej.  W jednym 
domu mieszkał Stanisław Markiewicz, 

obok Ludwik Markiewicz (nie byli spo-
krewnieni), dalej mieszkał Franciszek 
Kubit, Władysław Guzik i Alojzy Kubit. 
Jan Zajdel też mieszkał na dzisiejszej uli-
cy Kubita, ale już nie w bliskim sąsiedz-
twie Markiewiczów. A sfotografowana 
zagroda? Może Markiewiczów. Ale kiedy 
przyjrzeć się dokładnie budynkom, wi-
dać różnice – nie jest to ten sam dom. 

Stanisław Guzik (96 lat) rozpoznał 
też na zdjęciu swojego brata Władysła-
wa Guzika z synem Leopoldem, Ludwi-
sia Markiewicza, jego żonę i „Staniocz-
ka” (tak wszyscy nazywali Stanisława 
Markiewicza), Jasia Zajdla, który był 
w Oświęcimiu.

Leopold Guzik (77 lat) to jedyna 
żyjąca osoba ze zdjęć. – Mały byłem, 
niewiele pamiętam z wojny. Jak przez 

mgłę, że Niemcy byli i mieli konie na 
boisku. A zdjęcie zrobione było pod na-
szym domem, ale nie pamiętam, kiedy 
go robili. Na ten temat w domu nic się 
nie rozmawiało. Było, przeszło. Jak za-
reagowałem, jak zobaczyłem to zdjęcie? 
Zaskoczony byłem. Skąd się ono wzięło? 
Dawniej nikt zdjęć nie robił. Teraz syn 
wziął je sobie na pamiątkę. Do tej pory 
nie widział, jak wyglądałem, kiedy by-
łem małym dzieckiem.  

Józef Machnik snuje przypuszcze-
nia, że niezidentyfikowany mężczyzna 
to Zygmunt Frydrych z Wrocanki. Ale 
nie ma co do tego pewności. 

IP
Fotografie pochodzą z archiwum

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 zbiór IDO, box 65

Ludmiła Markiewicz (Guzik po mężu), córka Ludwika Markiewicza Ludwik Markiewicz 

Stanisław Markiewicz, zwany Stanioczkiem Karolina Markiewicz, żona Stanisława Markiewicza 

Osoba nie rozpoznana Zofia Guzik, żona Władysława Guzika

Władysław Guzik z synem Leopoldem Jan Zajdel
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Nazistowskie badania
także w Głowience

– Nie było wątpliwości, że są to badania rasowe, na podstawie których Niemcy planowali zrobić 
mapę ras Generalnego Gubernatorstwa. Ale nie zdążyli – tłumaczy dr Małgorzata Maj z Instytutu 

Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Odnalazła 
pani nieznane dotąd zdjęcia zrobione 
przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej w Głowience.

DR MAŁGORZATA MAJ: – Zacznę 
od tego, że w roku 2008 Narodowe Ar-
chiwum w Waszyngtonie przekazało do 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zbiór dokumentów wytworzonych 
przez działający w czasie okupacji 
(w budynkach zamkniętego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie) In-
stytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie 
zwany potocznie Ostinstytutem. Celem 
tego Instytutu było badanie społecz-
ności podbitych, w myśl zasady, którą 
sformułował Hitler, że aby panować nad 
ludnością okupowaną, trzeba ją naj-
pierw dobrze poznać. Poznanie miało 
polegać na tym, że starano się zbadać 
teren całego Generalnego Guberna-
torstwa, czyli duże obszary dzisiejszej 
Małopolski, pod względem rasowym 
i kulturowym. Prowadzone więc były 
badania antropologiczne i medyczne, 
zrobiono tysiące fotografii.

Wiadomo, że akacja ta przyniosła 
o wiele więcej materiałów niż dyspo-
nujemy nimi w tej chwili. Braki po 
części wynikają z tego, że pod koniec 
1944 roku Instytut ten ewakuował się 
do Bawarii. Potem dokumentację prze-
jęli Amerykanie, kiedy Bawaria znalazła 
się w strefie amerykańskiej. W różnych 
więc warunkach odbyły drogę z Krako-
wa do Bawarii, a potem do Waszyng-
tonu – najpierw do tajnego archiwum 
CIA, ponieważ uważano, że mogą mieć 

znaczenie militarne, a później przenie-
siono je do bardziej dostępnego archi-
wum. Tam przez kilkadziesiąt lat nikt 
nie interesował się jakimiś paczkami, 
owiniętymi w szary papier, powiąza-
nymi sznurkami, opisanymi jako ma-
teriały niemieckie. Dopiero w 2000 
roku Amerykanka, która pisała o nie-
mieckich eksperymentach medycznych 
prowadzonych w obozach na terenach 
okupowanych, odnalazła te materiały. 
I tak po nitce do kłębka doszło do prze-
kazania ich naszemu Uniwersytetowi.

Wśród tych materiałów odnaleźliśmy 
także Głowienkę. Odszukaliśmy tylko 
fotografie wykonane najprawdopodob-
niej pod koniec 1940 roku przez pracu-
jącego w Instytucie Niemieckiej Pracy 
austriackiego etnografa Antona Plügla, 
absolwenta Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Ile zachowało się fotografii z Głowien-
ki?

– Fotografii jest kilkadziesiąt, ale sfo-
tografowanych osób tylko kilkanaście, 
ponieważ każda z tych osób miała kilka 
ujęć, wedle zasady, według której trzeba 
było uchwycić pewne cechy antropolo-
giczne, czyli twarz, profil i en face. Ale 
już w innym miejscu, szukając śladów 
tej zdekompletowanej dokumentacji, 
natrafiliśmy na siedem zdjęć opisanych 
jako „Głowienka”, zrobionych już przez 
kogoś innego, ale nadal w ramach prac 
tego Instytutu. Jest to pięć zdjęć zagrody 
i dwa inne, o których dzisiaj już wiemy, 
że „Głowienką” nie są.

I tutaj mamy fantastyczną sytuację, 
bo prawie wszystkie sfotografowane 

postacie zostały rozpoznane, a nawet 
jedna z nich żyje – trzyletnie dziecko 
trzymane na rękach. Dzisiaj wiadomo 
już, kim ono jest.

Przy okazji takich spotkań nasi stu-
denci zbierają wspomnienia wojenne. 
Czytaliśmy już niektóre w „Piastunie”, 
liczymy, że jeszcze coś się ujawni. Ludzie 
bardzo często podczas oglądania tych 
zdjęć wracają do czasów wojny, do lo-
sów sfotografowanych osób. A korzysta-
jąc z okazji, na łamach „Piastuna”, dzię-
kuję bardzo wszystkim osobom, które 
zechciały przyjść na spotkanie i podzie-
lić się z nami swoimi wspomnieniami.
Czy jest szansa, że w archiwum są 
jeszcze zdjęcia z innych miejscowości 
naszej gminy?

– W archiwum waszyngtońskim chy-
ba już nie ma. Natomiast robimy kwe-
rendy w różnych archiwach w Polsce, 
ponieważ okazało się, że część materiału 
Instytutu, opisana jako materiały nie-
mieckie, została w Polsce – nie została 
wywieziona, bo nie mieściła się, bądź 
Niemcy nie zdążyli tego zrobić i trafiła 
do różnych archiwów: muzeum etno-
graficznego w Krakowie, dawnej Kate-
dry Etnografii Słowian Uniwersytetu 
Jagiellońskiego czy Instytutu Pamięci 
Narodowej. Okazało się, że wprawdzie 
nie ma w tych materiałach zdjęć, ale 
są opisy kilkuset miejscowości z oko-
lic Jasła, Krosna, Tarnowa, Łańcuta. 
Opisy te robione były według pewne-
go kwestionariusza, który nazywał się 
kwestionariuszem do badania wsi. Są 
to bardzo szczegółowe badania miej-
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dane etnograficzne. Materiały do tych 
kwestionariuszy zobowiązani byli do-
starczyć księża, nauczyciele, lekarze 
i sołtysi, dlatego bardzo często są tam 
także wypisy z ksiąg parafialnych, dane 
dotyczące historii wsi, parafii, etnogra-
ficzne opisy świąt. To kapitalny mate-
riał dla Podkarpacia – szczegółowy opis 
wsi z okresu drugiej wojny, nad którym 
będziemy prowadzić studia. Dlatego je-
steśmy przekonani, że jeszcze gdzieś są 
materiały dotyczące tego terenu.
Do jakiej miejscowości, po Głowien-
ce, udajecie się z kolejnymi zdjęciami 
do rozpoznania?

– Mamy materiał, który próbujemy 
zidentyfikować. Na kliszy fotograficz-
nej część materiału z Głowienki została 
połączona ze zdjęciami opisanymi jako 
Leszczyny. Łatwo udało się rozdzie-
lić zdjęcia, ponieważ te w Głowience 
robione były na tle ściany charakte-
rystycznej chałupy, pięknej zagrody. 
Natomiast pozostałe były wykonane 
w zupełnie innym otoczeniu. Lesz-
czyn w Polsce jest dużo – najbliższe 
są koło Przemyśla, drugie koło Gorlic. 
Ale nazwę Leszczyny niedawno odna-
lazłam także na starej mapie na północ 
od Krosna. Być może był to przysiółek 
i nie funkcjonuje dzisiaj jako odrębna 
miejscowość. Spróbujemy odnaleźć te 
Leszczyny koło Krosna.
Podobno bardzo bogaty materiał jest 
z Wróblika, który zresztą przed wojną 
należał do gminy Miejsce Piastowe.

– Mamy dużo zdjęć z Wróblika Kró-
lewskiego i jeden odrębny film z Wró-
blika Szlacheckiego. Kapitalny materiał, 
choć z tego, czego już się dowiedzieliśmy, 
wynika, że żadna z tych osób ze zdjęć we 
Wróbliku już nie mieszka. To była wieś 
głównie łemkowska, wysiedlona została 
po wojnie i dzisiaj to rozproszona spo-
łeczność. Jest także bardzo dużo zdjęć 
z Haczowa, który jest ciekawym przy-
kładem. W badania wsi włączona była 
specjalna placówka z Wiednia, która 
zajmowała się folklorem.

Na razie porządkujemy materiał, pró-
bujemy stopniowo rozpoznawać zdjęcia 
w terenie. Opisywane były przez Niem-
ców, więc są pomyłki albo w ogóle nie 
ma opisu.
W jaki sposób Niemcy wybierali oso-
by do fotografowania?

– Trudno powiedzieć, dlatego pyta-
liśmy się tutaj, kim są osoby ze zdjęć. 
Okazało się, że są to sąsiedzi z jednej 
części wsi, a nawet rodzina. Zdjęcia 

z Głowienki były zdjęciami pilotażo-
wymi, zdjęciami z objazdu, który nie 
wiązał się z wypełnianiem ankiet. Ale 
już we Wróbliku dla dwóch czy trzech 
osób naprędce – bo widać, że odręcznie 
– wypełniono ankietę. Być może tutaj 
było podobnie, ale na ankiety na razie 
nie natrafiliśmy.
Jak obszerny jest materiał niemieckie-
go Instytutu?

– 72 tys. stron dokumentów i foto-
grafii. Instytut Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UJ pracuje na udostępnio-
nych w celu badawczym kopiach, na-
tomiast wszystkie oryginały są w ar-
chiwum UJ. Będziemy starali się także, 
aby fotografie te trafiły do osób, które 
są na zdjęciu, i do miejscowości, aby-
ście Państwo mogli uzupełnić wiedzę 
o tym epizodzie z okresu drugiej wojny. 
To była też pierwsza przymiarka do ba-
dań rasowych.
Czy wiadomo, co Niemcom wyszło 
z tych badań? Zdążyli je opracować, 
wykorzystali je w jakiś sposób?

– Już niestety nie. A może dobrze, że 
tak się stało. W 1943 roku Instytut zaczął 
ograniczać swoją działalność, chociaż na 
Podkarpaciu, wbrew temu co sądzono, 
jeszcze dość intensywnie działał. Jak 
tylko Niemcy zaczęli mieć problemy 
na frontach, uszczuplono dotację, część 
badaczy, między innymi ten, który ro-
bił zdjęcia w Głowience, zostało powo-
łanych do Wermachtu. Etnograf Plügel, 
który wykonał fotografie w Głowien-
ce, zginął pod koniec wojny w okolicy 
Królewca, pochowany jest w masowym 
grobie. Ustalili to wiedeńczycy. Podob-
nie prawie wszyscy młodzi mężczyźni, 
Niemcy bądź Austriacy pracujący w In-
stytucie, zostali powołani na front i prace 
postępowały wolniej. W związku z tym, 
że Niemcy bardzo intensywne badania 
zaczęli od Podhala, materiał podhalań-
ski, trochę opracowany, publikowali. 
Natomiast tego późniejszego nie zdążyli, 
widać, że robili statystyki, zestawienia, 
ale na tym prace zakończyli.
Dlaczego zaczęli od Podhala? Doszu-
kiwali się rasy aryjskiej?

– Nie było konsekwencji, bo z jednej 
strony odnaleźliśmy informację, że ba-
dali górali podhalańskich jako odrębną 
grupę narodową, ale szukali także śla-
dów krwi niemieckiej we wsiach, w któ-
rych było średniowieczne osadnictwo 
niemieckie. Szukali ludności rasowo 
wartościowej. Miała być potem prze-
prowadzona selekcja, wydzielenie kilku 
grup: tych, którzy się nie spolonizowali 

i pozostała w nich nienaruszona krew 
i rasa niemiecka, nordycka; Polaków, 
którzy mają cechy rasowe, pozwalające 
uznać ich za wartościowych i poddać 
procesowi zniemczenia i tych, którzy są 
bezwartościowi. W związku z tym dla 
porównania robili także badania np. we 
wsi podkrakowskiej, typowo polskiej.
Typowo selekcyjne badania…

– Tu nie było wątpliwości – bardzo 
otwarcie pisali, że są to badania rasowe, 
badania kultury po to, aby wydzielić ele-
ment rasowo i kulturowo wartościowy. 
Na podstawie tych badań mieli też zamiar 
zrobić mapę ras Generalnego Guberna-
torstwa. Ale nie zdążyli. Instytut działał 
do 1944 roku w Krakowie, zanim się ewa-
kuował. Potem formalnie jeszcze istniał 
przez pół roku w Niemczech, w Bawarii.
Czy osoby fotografowane miały świa-
domość, w jakim celu Niemcy robią 
im zdjęcia?

– Większość nie miała tej świadomo-
ści, bo nikt nie informował ich o celu 
badań, nawet na Podhalu, gdzie zakła-
dano ludziom ankiety medyczne, raso-
we, ludzie byli fotografowani, mierzeni 
od dzieci do staruszków. Niemniej we 
wspomnieniach wszyscy podkreślają, 
że był lęk, przeświadczenie, że szuka się 
dzieci o niebieskich oczach i blond wło-
sach, że dzieci te będą zabierane rodzi-
com, że będą germanizowane. Był opór 
i strach, ale przedstawiciele administra-
cji lokalnej, sołtysi, nie mieli wyboru, 
np. na Podhalu mieli dostarczać listy 
wszystkich mieszkańców wedle po-
rządku przestrzennego i niektórzy soł-
tysi mówili ludziom: „Dajcie się zmie-
rzyć, to nie ma związku z wywożeniem 
na roboty do Niemiec, a będziemy mieć 
spokój”. I rzeczywiście nie przełożyło 
się to w stosunku do ludności polskiej, 
górali czy Łemków, na żadne represyj-
ne działania. Nie było tego kroku dalej. 
Niemcy ich pomierzyli, pobadali i dali 
spokój, wszystko zostało w papierach.

W jednym przypadku była drama-
tyczna sytuacja. Jedno z pierwszych 
badań Niemcy zrobili w getcie w Tar-
nowie i tam całą społeczność, tuż przed 
wymordowaniem, jeszcze pomierzo-
no i zbadano. Ale to był jedyny taki 
przypadek, natomiast w stosunku do 
wszystkich innych badanych, na szczę-
ście tego kroku następnego nie było.
Będzie wystawa, publikacja?

– Składamy już książki do druku. 
Jedna dotyczyć będzie właśnie tego 
bogatego zbioru fotografii wykonanych 
w różnych miejscowościach. Druga to 



Historia 27

Pi
as

tu
n 

nr
 3

/5
8opracowanie zbiorowe, w którym znaj-

dą się teksty etnografów, historyka, an-
tropologa omawiające wartość tej do-
kumentacji oraz odnoszące się ogólnie 
do badań rasowych.
Jak antropolog ocenia niemieckie 
badania?
– Oczywiście teorie rasowe są absolut-
nie nie do przyjęcia, podporządkowane 

są ideologii. Natomiast same pomiary 
zrobione zostały z taką szczegółowością, 
z jaką nikt w Polsce nie był w stanie 
zrobić. W niektórych miejscowościach 
badania były prawie ginekologiczne. 
Ludzie byli pod presją. Jak kazali się 
rozebrać, to się kobiety rozbierały. Dla-
tego materiał ten, ze względu na swoją 
szczegółowość, ma niebywałą wartość. 

Natomiast cel, jaki temu przyświecał, to 
już zupełnie inna sprawa. Ale na prze-
kór wszystkim niemieckim planom ma-
teriał ten może przysłuży się do pozna-
nia wojennych losów fotografowanych 
osób i historii badanych przez Niemców 
społeczności lokalnych.

Gomułka w Łężanach

Swego czasu Władysław Gomułka był 
jedną z najważniejszych osób w kraju, 
które nadawały przez lata ton życiu i po-
lityce. Ów pochodzący z podkrośnień-
skich Białobrzegów robotnik i działacz 
związkowo-polityczny w swoim życiu 
przeszedł sporo. Za czasów Drugiej 
Rzeczypospolitej działał w stronach 
rodzinnych (pracował w krośnieńskiej 
rafinerii), a także na wschodzie kraju. 
Sanacyjne władze tępiły komunistów 
na równi z najgorszą zarazą. Ostatnie 
lata przed wybuchem II wojny świato-
wej spędził więc w sieradzkim więzie-
niu, skąd zbiegł we wrześniu 1939 r. 
W czasie wojny Gomułka został szefem 
PPR-u. Po 1944 r. był zwolennikiem eli-
minacji konkurencji politycznej (PSL) 
oraz ugruntowania władzy komuni-
stów. Mówił, że „władzy raz zdobytej 
nie odda nigdy”. Ale z drugiej strony 
był przeciwny „sowietyzacji” kraju 
i chciał jego względnej niezależności. 
Oskarżony o odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne został przez Bieruta 
w 1948 r. odsunięty od władzy i bez wy-
roku sądowego osadzony w więzieniu 
na trzy lata. Do gry powrócił w 1956 r. 
na fali odwilży czerwcowej. Stalin i Bie-
rut już nie żyli. Gomułka był wówczas 
wielką nadzieją Polaków na zmiany. 

Za zgodą Chruszczowa został I sekre-
tarzem PZPR. Władze zwolniły pry-
masa Wyszyńskiego, uwolniono wielu 
siedzących za działalność niepodległo-
ściową, do kraju wrócili niektórzy emi-
granci (Wańkowicz, Cat-Mackiewicz). 
Z czasem nadzieje zamieniły się we fru-
stracje. Gomułka rządził twardą ręką, 
a z obiecywanych reform nic nie wyszło. 
Partia, a za nią i kraj, podążyły drogą, 
której nie podzielały rzesze społeczeń-
stwa. Rząd wzmógł walkę z Kościołem 
(usunięto religię ze szkół; świeckie ob-
chody 1000-lecia państwa konkurowa-
ły z kościelnymi obchodami 1000-lecia 
chrztu Polski). Apogeum negatywnych 
działań przyniosła końcówka lat sześć-
dziesiątych. Rozpętano nagonkę anty-
syjonistyczną (tym bardziej dziwna to 
rzecz, że żona Gomułki, Zofia, była Ży-
dówką). W wyniku wydarzeń grudnia 
1970 r. na Wybrzeżu Gomułkę odsunął 
od władzy nowy I sekretarz - Edward 
Gierek, który rządził do 1980 r. Towa-
rzysz Wiesław odchodził w niesławie. 
Początkowo Gomułka miał zostać osą-
dzony w procesie pokazowym, ale od-
stąpiono od tego zamiaru i odesłano go 
na spokojną emeryturę do Konstancina. 
Tam w pięknej willi spędził kilkanaście 
kolejnych lat, aż do zgonu w 1982 r. 

Sporą część czasu, gdy już pogodził się 
z sytuacją, poświęcił na spisanie wspo-
mnień. Tak powstały ciekawe pamięt-
niki, które zostały wydane dopiero po 
zmianie ustrojowej. Andrzej Werblan, 
na życzenie rodziny i wydawcy, przygo-
tował je do druku i zaopatrzył we wstęp. 
Choć ciekawe, nigdy nie stały się po-
wszechnie znane.

Przynoszą one wiedzę z „pierwszej 
ręki” o mało znanych epizodach naszej 
lokalnej historii. Ale oddajmy głos to-
warzyszowi Wiesławowi:

Wiosną 1942 r. musiałem opuścić 
Lwów głównie ze względu na brak 
środków do życia. Przeniosłem się więc 
do domu rodzinnego w Krośnie. (…) 
Z dawnych czasów znałem wielu ludzi 
o poglądach lewicowych, z którymi nie-
gdyś współpracowałem w rafinerii nafty 
w Krośnie i Jedliczu, znałem też swoich 
dawnych współpracowników z Niezależ-
nej Partii Chłopskiej zamieszkujących 
w okolicach Krosna.

Do swoich najwierniejszych współ-
pracowników zaliczał: Józefa Zajdla 
z Białobrzegów, działacza NPCh, oraz 
Antoniego Falucha z Polanki-Karol, 
znanego przed wojną komunistę. Było 
ich jednak za mało i nadal dyskret-
nie poszukiwał nowych zwolenników. 

Każda miejscowość ma swoje podania o związkach z możnymi tego 
świata. A to któryś król tu bywał – u nas najczęściej Kazimierz Wielki, 
a to sam cesarz Franciszek Józef I wieś nawiedził albo prezydent 
Ignacy Mościcki przejeżdżał i dobrym słowem uraczył zgromadzonych 
mieszkańców. Niektóre z tych opowieści mają potwierdzenie w historii, 
inne są raczej luźnymi legendami. Dość długo za takie podanie miałem 
też opowieść o Władysławie Gomułce, słynnym towarzyszu Wiesławie, 
który – jakoby – miał w Łężanach bywać i tutaj ukrywać się w czasie 
wojny. Większość z tej gadaniny okazała się prawdą, a opisu tych zdarzeń 
dostarczył sam towarzysz Wiesław.
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8 W tym momencie pojawia się miesz-
kaniec naszych Łężan.

Matka i siostra wskazały mi jeszcze 
trzeciego kandydata do rozmów, wyda-
jąc o nim bardzo dobrą opinię, znanego 
w okolicy z poglądów komunistycznych. 
Był to człowiek znacznie młodszy ode 
mnie, o nazwisku Smereczyński (imie-
nia nie pamiętam). Jako kawaler za-
mieszkiwał razem z matką wdową we 
wsi Łężany powiat Krosno. Matka jego 
była spokrewniona z drugą żoną moje-
go dziadka Franciszka Gomułki, który 
po zawarciu tego małżeństwa także za-
mieszkiwał w Łężanach aż do śmierci. 
W dziecińskie, kiedy uczęszczałem do 
szkoły powszechnej, raz w tygodniu, 
w letniej i jesiennej porze roku zacho-
dziłem wraz ze starszą siostrą Józefą do 
dziadka w Łężanach, gdzie po sutym 
podwieczorku dziadkowie napełniali 
przyniesione przez nas dzbanki mlekiem 
przy odmarszu do domu. Smereczyńscy 
byli więc dobrze i od dawna znani mo-
jej rodzinie, młody Smereczyński zaś, 
chociaż nie znał mnie osobiście, bardzo 
wiele o mnie słyszał jako o komuniście, 
zwłaszcza kiedy w latach trzydziestych 
związał się organizacyjnie z KZMP 
(Komunistyczny Związek Młodzieży 
Polskiej – przypis autora) czy też KPP 
(Komunistyczna Partia Polski – przypis 
autora).

Zachęcony tymi informacjami uda-
łem się w pierwszej kolejności do Łężan 
i nawiązałem bezpośredni kontakt ze 

Smereczyńskim. Matka jego znała mnie 
jeszcze z chłopięcych lat, toteż wkrótce 
znalazłem wspólny język z jej synem. 
Obydwaj byliśmy bardzo zadowoleni 
z wzajemnego poznania. Spotkanie to 
było dla mnie tym cenniejsze, że – jak 
się okazało – Smereczyński miał w tym 
czasie organizacyjne powiązania z Pol-
ską Partią Robotniczą na terenie Pod-
karpacia. Nie mogę sobie przypomnieć, 
czy znał on już wówczas i miał dostęp 
organizacyjny do działającego na tym 
terenie okręgowca rzeszowskiego i człon-
ka trójki kierowniczej obwodu krakow-
skiego PPR Augustyna Micała i dopro-
wadził do jego spotkania ze mną, czy też 
nieco później ja zapoznałem go z nim 
i odbyliśmy wspólne posiedzenie w jego 
mieszkaniu w Łężanach. (…) Utrwaliło 
się także w mojej pamięci, że po zetknię-
ciu się na podpunkcie z A. Micałem za-
prowadziłem go do siebie do domu, skąd, 
po spożyciu posiłku, obydwaj udaliśmy 
się do Smereczyńskiego w Łężanach. 
Tam w trójkę odbyliśmy kilkugodzinne 
posiedzenie, po czym na sianie spaliśmy 
do rana.

Do czasu zetknięcia się z Micałem, 
przy pomocy Smereczyńskiego oraz 
dzięki odszukaniu moich dawnych 
współtowarzyszy z NPCh, zawiązałem 
sieć kontaktów organizacyjnych, głównie 
we wsiach na terenie powiatu krośnień-
skiego i gorlickiego.

Gomułka działał ostrożnie, bo na 
komunistów polowali także Niemcy. 

Kto jest kto
Józef Cisowski (1907-2006)

Urodził się 5 marca 1907 roku w Tar-
gowiskach. W zakładach związanych 
z przemysłem naftowym w Męcince, 
Jaszczwi, Potoku oraz w szkole zawo-
dowej w Krośnie uczył się zawodu ślu-
sarza. Studiował w Państwowej Szkole 
Przemysłowej w Krakowie, a następnie 
w Studium Pedagogicznym w Warsza-
wie. W latach 1927 – 81 prowadził je-
den z najnowocześniejszych zakładów 
ślusarskich w Krośnie, zatrudniając 
około 70 pracowników.  Był żołnie-
rzem Armii Krajowej podczas II wojny 
światowej, w jego zakładzie potajemnie 
produkowano broń. Prowadził także 
tajne nauczanie młodzieży. Wyszkolił 
rekordową liczbę uczniów – 240. Po-
nad pół wieku był członkiem Zarządu 

W tym zakresie mieli sporo ułatwień, 
bo w ich rękach były także przedwo-
jenne akta policyjne. W nich były dane 
dotyczące osób posądzanych o działal-
ność sprzyjającą skrajnej lewicy. Wielu 
jej działaczy, nawet – jak pisze Gomułka 
– takich, którzy w czasie wojny nie pro-
wadzili żadnej działalności, zapłaciło 
głową za swoje przekonania.

Tak też się stało ze Smereczyńskim, 
który nie przeżył okupacji; został aresz-
towany przez gestapo w nieznanych mi 
bliżej okolicznościach, osadzony w wię-
zieniu w Jaśle, a później najprawdo-
podobniej zgładzony w jakimś obozie 
koncentracyjnym. Bliższych danych nie 
udało mi się uzyskać (t. 2, s. 103-108).

Tyle Gomułka. Kilka słów trzeba 
jeszcze dodać o Szymonie Smereczyń-
skim, który naprawdę nosił imię Sy-
meon. Wielu Łemków sympatyzowało 
z ruchami lewicowymi. Szymon zginął 
rozstrzelany w październiku 1943 r. nie 
w obozie – jak przypuszczał Gomułka, 
ale w lesie warzyckim koło Jasła. Zginę-
ło tam wielu polskich patriotów (także 
troje AK-owców z Łężan: Bronisław 
Rygiel, Józef Kurowski, Jan Wiklow-
ski), ale także choćby pensjonariusze 
z zakładów dla umysłowo chorych 
w Iwoniczu czy Żydzi z okolicznych 
miasteczek. Dziś w miejscu straceń stoi 
pomnik. Smereczyński ma także swoje 
skromne upamiętnienie na cmentarzu 
targowiskim, na grobowcu rodzinnym.

M.

Cechu, a po przejściu na emeryturę 
Honorowym Starszym Cechu Rze-
miosł Różnych w Krośnie. Posiadał 
liczne patenty i dyplomy za pomysły 
racjonalizatorskie i wynalazki. Założy-
ciel wielu instytucji wspomagających 
i kształcących rzemieślników oraz po-
mysłodawca i współzałożyciel Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie, uhonorowany 
został Szablą Kilińskiego – najwyższym 
odznaczeniem w rzemiośle polskim – 
oraz wieloma orderami za działalność 
społeczną i zawodową.

www.krosno.pl
Fot. archiwum Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie



O trudach samodzielnego życia w Krakowie i Lwowie, udziale 
w powstaniu warszawskim, powojennej tułaczce, aż do 

zadomowienia się na Ziemiach Odzyskanych, czyli trzecia, 
ostatnia część wspomnień Józefa Gazdy z Wrocanki.

W zaraniu mojego życia

O własnych siłach
Dotarłem do Krakowa.

Tu zamieszkałem na stałe, pracowa-
łem jako uczeń w sklepach i restaura-
cjach, by wreszcie wyjechać na Śląsk. Tu 
w dalszym ciągu pracowałem w restau-
racji ucząc się u prywatnych nauczycieli 
szkół średnich. Wreszcie wyjechałem do 
Lwowa, gdzie pracowałem jako prakty-
kant w destylatorni nafty, przymierając 
z głodu, bo mało zarabiałem a nauka 
też kosztowała sporo grosza. Wreszcie 
poszedłem do wojska. Odbyłem służbę 
czynną w Sanoku i jako już cywil i doro-
sły mężczyzna pojechałem szukać pracy 
i życia w Krakowie. Otrzymałem od Ojca 
„spłatę” majątkową, której ledwie star-
czyło na zapłacenie kursu szoferskiego, 
który trwał trzy miesiące. Było bezrobo-
cie i pracy nie mogłem dostać. Próbo-
wałem zarabiać na akwizycji w handlu, 
ale nie wprowadzony ani nie mający do-
świadczenia – biedowałem. Brakło mi na 
chleb i na czynsz, a gosposia wymówiła 
mi dom. Spakowałem manatki i za resz-
tę grajcarów wyjechałem do Warszawy. 
Starczyło mi jeszcze na zapłacenie miej-
sca sublokatorskiego u bardzo biednych 
ludzi /żyli o proszonym chlebie/ na Prze-
mysłowej, skąd pieszo szukałem jakiej-
kolwiek pracy. Niestety.

Zdobyłem kilka akwizycji i mało za-
mówień, co praktycznie niewiele dawa-
ło, gdyż efekt mojej pracy był dopiero 
po wykonaniu zamówienia i po inkasie 
u odbiorcy, a dopiero potem następo-
wało rozliczenie z szefem.

Nastąpiły dla mnie ciężkie dni. Nie-
dożywiony, głodny, źle ubrany i chory, 
odbywałem pieszo odwiedziny sklepów 
z dzielnicy na dzielnicę szukając zamó-
wień. I tak czasem coś wpadło, a po-
mału zdobyłem zastępstwa firm krajo-
wych na Warszawę, by wreszcie zostać 
kierownikiem zbytu na Polskę poważnej 
firmy, która była dopiero w rozwoju. 
W międzyczasie jeszcze w okresie mor-
tusu ożeniłem się. Zdobyłem skromne 
mieszkanie jednoizbowe na Nowym 
Brudnie, wreszcie urodziny syna. Mimo 
niedostatku byliśmy szczęśliwi i żyliśmy 
nadzieją lepszego jutra. Żona pracowała 
jako laborantka fotograficzna, ja zara-
białem coraz lepiej, aż nagle wybuchła 
wojna. Poszedłem na wojnę, a po ka-
pitulacji Warszawy zabrano mnie do 
niewoli niemieckiej.

Na podstawie umowy kapitulacyjnej 
zwolniono mnie w lutym 1940 roku, pod-
jąłem pracę, kupiliśmy sobie mieszkanie 
rodzinne w Śródmieściu na ul. Piusa XI, 
i na firmę mieszkanie na Wielkiej. Nie-

długo się tym cieszyłem, bo wybuchło 
Powstanie, w którym brałem udział. 
Niemcy zniszczyli nam oba mieszkania, 
zgubiliśmy na kilka miesięcy naszego 
syna i wreszcie wygoniono nas z Warsza-
wy z tłumokiem do niewoli. Uciekliśmy 
z drogi aby nie iść do obozu, dekując się 
u obcych ludzi aż do Wyzwolenia.

Na Ziemiach Odzyskanych
Ruszyliśmy w trójkę ze znalezionym aż 
w Magnuszewie synem o żebraczym 
chlebie na Zachód. Dostałem posadę 
sekretarza gminy w powiecie Kołobrzeg 
a wkrótce później wójta urzędującego 
i urzędnika stanu cywilnego na trzy 
gminy. Byłem już na posadzie, dostałem 
domek mieszkalny, organizowałem pol-
skie życie na dawnych ziemiach, gdzie 
dotąd tkwili Niemcy, łamałem przemoc 
niemiecką, oni mimo ich przegrania 
w wojnie nie ustępowali i o każdy dom 
była bitwa, bo Polaków trzeba było 
osiedlać, odebrać Niemcom majątek 
i przekazać go w ręce Rodaków. Były to 
chwile niezapomniane a często i dra-
matyczne. Pozmieniałem niemieckie 
nazwy ulic, wyrugowałem niemczyznę 
z korzeniami jak się tylko dało, osiedli-
liśmy naszych ludzi, zorganizowaliśmy 
polską gminę, polską szkołę podstawo-
wą i średnią, polską kolej, różne biura 
i zakłady. Nie mieliśmy czym obsiać pól, 
ale i ta trudność pomału znikła.

Helena i Józef Gazda z czteromiesięcznym 
synem Zbyszkiem; Warszawa, 18 marca 
1930 roku

Józef Gazda jako wójt Gościna przemawia 
na wiecu
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I ja wziąłem gospodarstwo rolne, 
7 ha. Uprawialiśmy je – ja, żona i syn 
– uzyskując nawet dobre wyniki i re-
gulując powinności państwowe solid-
nie. Miałem jednak domek o dziesięciu 
pokojach, który wpadł w oko pewnym 
czynnikom. A ponieważ pracowałem 
już w GS /po trzyletniej służbie wój-
towskiej/, odebrano mi gospodarstwo 
i przekazano ziemię pod spółdzielnię 
produkcyjną, która zresztą wnet się 
rozpadła, a dom oddano nadleśnic-
twu, mimo że przez kilka lat płaciłem 
wszystkie powinności i nominację na 
gospodarkę posiadam dotąd, prawnie 
czy nieprawnie mi odebraną. Z ładnego 
domu wykwaterowano nas do rudery 
wilgotnej i zimnej, w której zachoro-
wała mi żona i dzieci. W międzyczasie 
urodziła mi się córeczka.

Zarząd PZGS Kołobrzeg ulitował 
się nad naszą dolą, postarał się nam 
o mieszkanie w Kołobrzegu i dość do-
brze płatną posadę zbożowca i nasien-
nika, kierując mnie na kurs przed tym. 
Wkrótce przeniesiono mnie do pracy 
w elewatorach zbożowych na kierowni-
ka administracyjno-handlowego w por-
cie, gdzie mi ta praca bardzo się podo-
bała. Byliśmy szczęśliwi, syn się uczył, 
córeczka chowała się dobrze, żona tylko 
cierpiała na zapalenie stawów jako sku-
tek złych warunków mieszkalnych po 
wykwaterowaniu nas do tej wilgotnej 
nory. Wreszcie Społeczna Komisja Le-
karska w województwie wydała żonie 
decyzję koniecznej zmiany klimatu 
z nadmorskiego na śródlądowy i trzeba 
było nam opuścić cudownie piękne na-
sze morze i Kołobrzeg, i szukać znowu 
chleba gdzie indziej.

Polskie Zakłady Zbożowe dały mi 
zaraz pracę, nawet z wyższym uposa-
żeniem, na stanowisko kierownicze 
z rejonem służbowym: Warszawa – 
Grodzisk Mazowiecki – Pruszków, ale 
o mieszkanie wystarałem się na wsi 
w powiecie pruszkowskim. Dojeżdża-
łem do pracy do Grodziska, bo tam 
było biuro rejonu, codziennie robiąc 
po kilkanaście kilometrów drogi.

Dzieci miały również daleko do szko-
ły. Wreszcie syn poszedł do wojska, a po 
powrocie dostał pracę w Zjednoczeniu 
Polskich Zakładów Zbożowych w War-
szawie jako energetyk.

Osiągnięcie celu
Po kilku latach pracy w Grodzisku 
Mazowieckim brakowało mi już sił, bo 
dojazdy i te dalekie drogi wyczerpały 

mnie zupełnie. Przyszedł mi z pomocą 
Kombinat Młynarski w Szymanowie, 
który potrzebował fachowca mojej 
branży, w dodatku budowali kolonię 
mieszkalną. Przeniesiono mnie służ-
bowo do Szymanowa (obecnie woj. 
mazowieckie), dano mi piękne miesz-
kanie z wygodami z ładnym ogród-
kiem, i w tym to mieszkaniu do dziś 
mieszkam. Pracuję tu już 10 lat. By-
łem kierownikiem elewatora, zaopa-
trzeniowcem w surowiec zbożowy, 
a obecnie jestem kierownikiem dzia-
łu administracyjno-gospodarczego, 
z uposażeniem 2.100 zł.

Pracuję zawodowo na ile mi sił star-
cza, udzielam się społecznie, bo mi to 
daje zadowolenie, że nie marnuję czasu. 
Pracuję w moim ogródku z wielką przy-
jemnością, zbierając podwójne plony, 
bo tak sobie zasiew układam, że mi to 
tak wyjdzie. Hoduję nutrie w basenie 
wybudowanym przez nasz Kombinat 
i gdybym tylko zdrowie miał, nic mi 
do szczęścia nie trzeba. Tylko zdrowie 
liche, zawały serca i słabe oczy moje. 
To szwank.

Żona moja, dobra gospodyni, cieszy 
się jakim takim jeszcze zdrowiem. Ma 
przytulne, ciepłe, widne mieszkanie 
i powietrza dużo, bo tu zaraz las. Mój 
syn ma dobrą żonę i kochaną córeczkę, 
dobrą posadę kierowniczą i wspaniałe 
mieszkanie w nowym budownictwie 
w Pile. Kochają się, są szczęśliwi i ja się 
ich szczęściem cieszę. Dobre i kocha-
ne są moje dzieci, o tkliwych sercach, 
i szanują nas na nasze stare lata. Mimo 
dużej odległości w ich zamieszkaniu od 
nas, odwiedzają nas często i pomagają 
nam jak mogą.

Wreszcie córka moja panna jest na 
I roku w Studium Nauczycielskim 
w Płocku. W tej chwili jest mi ciężko 
sprostać obowiązkom ojcowskim, ale 
na ile mnie z żoną stać, na tyle będę jej 
pomagał, aby szkołę ukończyła.

Muszę jeszcze dodać, że moja żona 
jest córką chłopa z pow. Garwolin, 
w sukcesji po rodzicach posiada 1 ha 
ziemi, który sama uprawia a przy tej 
okazji i ja jako jej mąż mogę powie-
dzieć, że mamy 1 ha ziemi. Dojazd do 
tego kawałka ziemi jest bardzo kosz-
towny, ale moja żona przywiązana do 
swej rodzinnej wsi nie chce jej się po-
zbyć, chociaż można by było sprzedać 
ten 1 ha i kupić koło Szymanowa.

Przepraszam za usterki w moim pi-
śmie, ale dodam, że przed rokiem stra-
ciłem zupełnie wzrok i obecnie mam 

POST SCRIPTUM
do wspomnień mojego 

Ojca

Ojciec zmarł nagle 23 grudnia 1967 
roku i nie zdążył odebrać nagrody za 
swoje wspomnienia. Wtedy jeszcze nie 
mógł o sobie pisać tak odważnie jak 
tuż po wojnie: „przemysłowiec, foto-
graf krajobrazowy, właściciel Wytwórni 
Kart Widokowych i sklepu w Warsza-
wie, żołnierz września 1939 roku, je-
niec wojenny, partyzant, żołnierz Armii 
Krajowej, Powstaniec – zastępca do-
wódcy swojego domu i niezwyciężonej 
powstańczej barykady. Cieszył się, że 
studiuję, byłby jeszcze bardziej ze mnie 
dumny, gdyby wiedział, że po Studium 
Nauczycielskim dostałam się na Wy-
dział Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego i w 1975 roku, kiedy skoń-
czyłam studia, zaczęłam pracować jako 
dziennikarka w Polskim Radiu. Zajęło 
mi to prawie 30 lat życia. Radio, to była 
moja wielka pasja i moja wielka miłość. 
Oczywiście ciągle jestem dziennikar-
ką. Teraz piszę. Na emeryturze pracuję 
w bibiotece, jestem wiceprzewodniczą-
cą Rady Osiedla Koszyki w Śródmieściu 
Warszawy, ławniczką w Sądzie /tak jak 
Ojciec i Mama/ i… gram w teatrze. Tak 
jak On – po raz pierwszy jako dziecko 
w Gorajowicach, a potem przez całe 
życie, jeszcze w roku śmierci. Mam na-
dzieję, że ucieszyłaby go książka, którą 
przygotowuję, o rodzinie i rodzinnej, 
przedwojennej wytwórni pocztówek.

Marzanna de Latour

jeszcze pewne trudności w pisaniu 
i czytaniu.

Pamiętnik niniejszy napisałem w na-
wiązaniu do recenzji w „Teatrze Ludo-
wym” z maja br.

Józef Gazda
Fot. Archiwum Marzanna de Latour

Zachowana została oryginalna
interpunkcja i ortografia autora
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Jak pobierano myto na moście w Rogach 
Wiele osób bulwersują opłaty pobierane za przejazd autostradami. Jednak tego typu działania mają 
długie tradycje. Poniżej uchwała galicyjskiego Sejmu Krajowego z 1872 roku, która dotyczy zgody na 
pobieranie opłat za przejazd i przejście(!) przez nowo wybudowany most na rzece Lubatówce. Opłaty 

miały dworowi, który poniósł koszty związane z budową mostu, zwrócić część nakładów.

S p r a w o z d a n i e

Wydziału Krajowego o nadaniu 
obszarowi dworskiemu w Rogach prawa 

do poboru myta od mostu na rzece 
Lubatówce

U s t a w a

o nadaniu obszarowi dworskiemu 
w Rogach, prawa na pobór myta od 

mostu na rzece Lubatówce 

Wysoki Sejmie!

Na drodze prowadzącej od gościńca skarbowego Prze-
mysko-Dukielskiego, przez Rogi i Iwonicz, a tyczącej się 
takimże gościńcem od Jasła do Sanoka, istnieje most na 
rzece Lubatówce. 

Most ten wybudowany został kosztem obszaru dwor-
skiego w Rogach, miejscowa zaś gmina przyczyniła się do 
budowy robocizną pieszą w naturze. 

Obecnie obszar dworski uprasza o nadanie mu prawa 
do poboru myta od rzeczonego mostu. 

Dochodzenie wydziału powiatowego w Krośnie wyka-
zuje: 

-  że koszta budowy mostu, o którym mowa, obliczone są 
na kwotę 1156 złr. 50 ct;

-  że ma długości 12 sążni, a szerokości 3,5 sążnia; zbu-
dowany jest na dębowych palach, w czterech rzędach 
po dwa obok ustawianych na gruncie skalistym, 
z przyczółkami z grubego łupanego kamienia na wap-
nie wziesionemi; 

-  że na powyższej drodze gminnej, dla komunikacyi 
między Sanokiem a Duklą, i w dalszym ciągu z Węgra-
mi bardzo ważnej, obszar dworski utrzymuje własnym 
także kosztem, 5 małych mostów, dla braku drzewa 
budulcowego po większej części murowanych; 

-  że z powodu kilkakrotnych corocznie wylewów utrzy-
manie w dobrym stanie wszystkich mostów wymaga 
znacznego nakładu, a spodziewany dochód z myta, 
zaledwie w części pokryć takowy może; 

-  wreszcie, że zwierzchność gminna w Rogach mając 
liczne obowiązki na innych drogach gminnych, prze-
mawia za nadaniem prawa obszarowi dworskiemu 
do poboru myta od mostu na Lubatówce, z zastrzeże-
niem utrzymywania nadal takowego wraz z pięcioma 
mniejszymi mostkami, wyłącznem staraniem obszaru 
dworskiego. 

Zważywszy przytoczone okoliczności, Wydział Krajowy 
wnosi: 

Wysoki Sejm raczy przychylić się do prośby obszaru 
dworskiego w Rogach i uchwalić załączoną ustawę. 

Zgodnie z uchwałą Sejmu Mego królestwa Galicyi i Lo-
domeryi z wielkim księstwem Krakowskiem, ustanawiam 
co następuje: 

Art. I.
Obszarowi dworskiemu w Rogach powiatu Krośnień-
skiego nadaje się na lat pięć od wejścia w wykonanie tej 
ustawy, prawa do poboru myta mostowego, od mostu na 
rzece Lubatówce, pod warunkiem utrzymywania własnym 
kosztem i w dobrym stanie, tak tego mostu, jak i pięciu 
innych mostków, nad drodze gminnej, od gościńca Prze-
mysko-Dukielskiego istniejących.

Art. II.
Pobór myta odbywać się na przy rogatce obok mostu 
w Lubatówce według następującego wymiaru: 

–  od jednej sztuki bydła pociągowego w zaprzęgu 
2 (dwa) ct.

–  od jednej sztuki bydła pociągowego wolnego, od 
wierzchowca, tudzież od każdej sztuki bydła pędzo-
nego ciężkiego jako to: od koni, wołów, bujaków, krów, 
jałówek, byków, mułów i osłów, jakoteż od każdej pę-
dzonej sztuki młodego bydła tegoż rodzaju 1 (jednen) 
ct.

Wyjątek stanowią bydlęta ssące przy matkach, za które 
nie opłaca się myta. 

–  od każdej sztuki bydła pędzonego drobnego, jako to: 
od cieląt, owiec, kóz, nierogacizny oraz od każdej pę-
dzonej sztuki młodego bydła tegoż rodzaju ½ (pół) ct. 

Art. III.
Przy poborze należytości mytniczej, zachować należy 
ogólne przepisy co do uwolnienia od opłaty myta i zni-
żenia takowej.



Zwycięzcy turnieju z organizatorami. W drugim rzędzie od lewej stoją: Maciej Marszałek, Miro-
sław Grabarczyk, Tomasz Jaskółka, Damian Lewtak, dyrektor GOK Janusz Węgrzyn, przewod-
niczący Rady Gminy Wiktor Skwara. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Mateusz Kandefer, 
Arkadiusz Kucza, Daniil Shkuran, sędzia turnieju Piotr Fałatowicz

Międzynarodowy
turniej szachowy

Atrakcją dla zawodników w niższych 
kategoriach jest obecność wielu mi-
strzów szachowych. Od dwóch lat po-
jawiają się u nas nawet szachowi arcy-
mistrzowie. Tak było w ubiegłym roku, 
kiedy to w turnieju wziął udział arcy-
mistrz z Ukrainy Vladimir Malaniuk, tak 
było również w tym roku, kiedy wystar-
tował arcymistrz Mirosław Grabarczyk 
(rozmowa z nim na s. 33).

W tegorocznym turnieju, który odbył 
się 11 maja, wzięło udział 82 szachistów 
z Polski i Ukrainy. Zwyciężył mistrz mię-
dzynarodowy Daniil Shkuran z Iwano-
-Frankowska, przed Mirosławem Gra-
barczykiem i młodym szachistą „Uranii” 
Krosno Tomaszem Jaskółką. 

Jak co roku przyznane zostały pucha-
ry dla najlepszego juniora od dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu 

Piastowym, a dla najlepszej juniorki od 
prezesa Ludowo-Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Burza” Rogi. W tych kate-
goriach zwyciężyli: Patryk Mrozowski 
(„Urania” Krosno) i Zuzanna Jurkiewicz 
(UKS SP 1 Brzozów). 

Były także nagrody dla najlepszych 
szachistów Szkoły Podstawowej w Ro-
gach. Ta dodatkowa klasyfikacja zwią-
zana jest z szachową edukacją uczniów, 
którą od dwóch lat prowadzi szkoła 
podstawowa wspólnie z sekcją szachową 
rogowskiego klubu. Najlepszymi szachi-
stami w tej kategorii zostali: Karol Uliasz, 
Mateusz Kandefer i Arkadiusz Kucza. 

Turnieje szachowe w Rogach odbywają 
się przede wszystkim dzięki Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury w Miejscu Pia-
stowym, który w znacznym stopniu je 
finansuje (podobnie jak i drugi turniej 
organizowany dla dzieci w okresie ferii 
zimowych), sprawując niejako mecenat 
nad tym obszarem działalności rogow-
skiego klubu. Jest to wspólna korzyść, 
ponieważ i Rogi, i gmina Miejsce Pia-
stowe stały się rozpoznawalne przez sza-
chistów nawet z bardzo odległych miej-
scowości. Od kilku lat na rzecz turnieju 
zaangażował się finansowo Waldemar 
Patla, właściciel sklepu spożywczo-prze-
mysłowego „Karolinka” w Rogach, który 
obok GOK-u został drugim sponsorem 
tej sportowej imprezy. Lista sponsorów 
jest otwarta i organizatorzy chętnie po-
dejmą współpracę z osobami lub pod-
miotami, które poprzez swoją obecność 
w tym przedsięwzięciu widziałyby sens 
promocji własnych firm, regionu lub po 
prostu szachów. 

ZWYCIĘZCY TURNIEJU (szachiści 
którzy otrzymali nagrody pieniężne): 
1.  IM Daniil Shkuran – Iwano-Fran-

kowsk (8.0 pkt. – 500 zł); 
2.  GM Mirosław Grabarczyk – Baszta 

Żnin (7.5 pkt. – 400 zł); 
3.  I++   Tomasz Jaskółka – „Urania” Kro-

sno (7.0 pkt. – 300 zł); 
4.  M Maciej Marszałek – Rzeszów 

(6.5 pkt. – 200 zł); 
5.  MF Nazar Ustianovich – Lwów 

(6.5 pkt. – 150 zł); 
6.  M Damian Lewtak – LKSz Czarna 

(6.5 pkt. – 100 zł). 
(Duże litery i cyfry rzymskie oznaczają 
tytuły i kategorie szachowe  zwyczajo-
wo stosowane przed nazwiskiem w tej 
dyscyplinie sportu – przyp. red.). Szcze-
gółowe wyniki znajdują się na stronie 
ChessArbiter – turnieje szachowe.

Leszek Lenik, fot. Janusz Węgrzyn

Organizowany od dziesięciu lat w Rogach turniej szachowy ma 
w swoim środowisku ugruntowaną pozycję. W świadomości wielu 
uczestników turniejowych zmagań Rogi są miejscem, gdzie warto 
przyjechać, aby w szachowym klimacie spędzić przyjemny dzień. 

Szachistów przyciągają solidne – jak na tę rangę turnieju – nagrody 
pieniężne i miła atmosfera. 
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Królewska gra
Rozmowa z arcymistrzem szachowym Mirosławem Grabarczykiem 

o potędze szachowej, jaką kiedyś była Polska, wysypie arcymistrzów 
i o tym, jak stworzyć silny ośrodek szachowy.

LESZEK LENIK: Obecność szacho-
wego arcymistrza na turnieju w małej 
miejscowości jest niezwykle ekscytują-
ca, ale czy tytuł ten w ostatnich deka-
dach nieco się nie zdewaluował? Jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu w naszym 
kraju nie było ani jednego arcymistrza 
(pierwszym po 1945 roku szachistą, 
który zdobył ten tytuł w 1976 roku, był 
Włodzimierz Szmidt). Obecnie arcymi-
strzyń i arcymistrzów szachowych jest 
kilkudziesięciu. Czy nagle staliśmy się 
szachową potęgą, czy może łagodniej-
sze są kryteria umożliwiające uzyskanie 
tego tytułu? Czy mnogość arcymistrzów 
nie szkodzi tej dyscyplinie sportu?

MIROSŁAW GRABARCZYK: Szachy 
w Polsce miały swój piękny okres w la-
tach międzywojennych, kiedy to Polska 
drużyna w składzie: Akiba Rubinstein, 
Ksawery Tartakower, Dawid Przepiórka, 
Kazimierz Makarczyk i Paulin Frydman 
zdobyła w 1930 roku na Olimpiadzie 
Szachowej w Hamburgu złoty medal. Po 
wojnie rzeczywiście nastał długi okres 
“wielkiej smuty” i dopiero w ostatnich 
piętnastu latach nastąpił prawdziwy wy-
syp arcymistrzów. Na pewno duży wpływ 
na to ma fakt, iż coraz więcej osób gra 
w szachy i tym samym większa liczba 
osób zdobywa tytuły mistrzowskie, w tym 
także tytuł arcymistrza. Ogromne moż-

liwości stworzył internet zarówno pod 
względem rozreklamowania szachów, 
jak i zwiększenia liczby graczy. Mimo że 
zdobycie tytułu arcymistrza obecnie jest 
łatwiejsze, to i tak wymaga wiele pracy, 
zaangażowania i pasji. Myślę, że duża 
liczba arcymistrzów nie szkodzi „naszej” 
dyscyplinie, młodzi szachiści mają kogo 
podpatrywać i na kim się wzorować.
Obserwując pana szachową aktyw-
ność można zauważyć, że bierze pan 
udział w turniejach znacznie wyższej 
rangi. Jak często zdarza się panu grać 
w mniejszych, skromniejszych turnie-
jach, jak chociażby w tym organizowa-
nym w naszej miejscowości? Jak ocenia 
pan rogowski turniej od strony sporto-
wej i organizacyjnej?

– Bardzo chętnie biorę udział w tur-
niejach niższej rangi, przede wszyst-
kim w turniejach szachów szybkich. 
W moim przypadku łączy się to z chę-
cią poznania nowych miejsc i ludzi. 
Oczywiście staram się za każdym razem 
wypaść jak najlepiej. Turniej w Rogach 
przebiegł sprawnie pod względem orga-
nizacyjnym, nie było zbyt wielu przerw 
między rundami. Podkreślić również 
należy, że w turnieju wzięło udział dużo 
młodzieży, co pozwala mieć nadzieję 
na powstanie w przyszłości prężnego 
ośrodka szachowego.

Żnin, niewielka kilkunastotysięczna 
miejscowość, jest silnym ośrodkiem 
szachowym. Proszę czytelnikom „Pia-
stuna” powiedzieć kilka słów o mia-
steczku i o klubie sportowym. Jakie 
warunki trzeba spełnić, aby w małej 
miejscowości zbudować tak prężny 
klub, jak Baszta Żnin?

– Żnin to ponad 750-letnie miasto, 
usytuowane w historyczno-geograficz-
nym regionie Pałuki, w województwie 
kujawsko-pomorskim. Obszar ten obfi-
tuje w liczne jeziora. Warto odwiedzić to 
urokliwe miejsce, skąd kolejką wąskoto-
rową można udać się do uznawanego 
za kolebkę polskości Biskupina czy też 
zwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w pobliskiej Wenecji.

Jeżeli chodzi o sekcję szachową, liczy 
ona około pięćdziesięciu szachistów. Naj-
większym sukcesem klubu było zwycię-
stwo w 2011 roku w rozgrywkach pierw-
szej ligi i awans do ekstraligi szachowej. 
Oprócz drużyny grającej w ekstralidze, 
mamy również drużyny grające w drugiej 
i czwartej lidze, a bezpośrednie zaplecze 
stanowi grupa zdolnych juniorów. Wa-
runkiem niezbędnym do tego, by powstał 
silny ośrodek szachowy, są ludzie z pasją. 
W naszym klubie taką osobą jest prezes 
Jerzy Śniadecki, który robi wszystko, co 
możliwe, aby szachy stały na wysokim 
poziomie. Mocno stawia się tu na pracę 
z młodzieżą, ponadto – poza wspomnia-
nym prezesem – jest wielu oddanych sza-
chom ludzi i wszystko to tworzy dobrą 
atmosferę do funkcjonowania silnego 
ośrodka szachowego. Takie sukcesy nie 
byłyby możliwe bez wsparcia władz 
miasta, które życzliwym okiem patrzą 
na klub sportowy. Wspierając szachy, 
promują przede wszystkim intelektual-
ny rozwój młodzieży. Życzę wam, aby 
w Rogach miejscowe władze również 
stworzyły korzystny klimat do rozwoju 
tej pięknej dyscypliny sportowej zwanej 
przecież królewską grą.

Rozmawiał Leszek Lenik

MIROSŁAW GRABARCZYK
(ur. 1971) polski arcymistrz szachowy. 
Reprezentant Polski na drużynowych 
mistrzostwach Europy (1997, 2001), 
wielokrotny finalista indywidualnych 
mistrzostw Polski, dwukrotny wice-
mistrz Polski (1993, 1995), mistrz Pol-
ski w szachach błyskawicznych (1994), 
wicemistrz Polski w szachach szybkich 
(1995), zdobywca czterech medali 
w drużynowych mistrzostwach kraju. 
Zwycięzca wielu turniejów krajowych 
i międzynarodowych. Jeden z czołowych 
zawodników występującego w szacho-
wej ekstralidze klubu Baszta Żnin.
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z zakresu tenisa, a także lekkiej atletyki, 
niezbędnej do prawidłowego, wszech-
stronnego rozwoju dziecka. 

Organizujemy także turnieje dla osób 
w różnym wieku, obozy tenisowe na 
wakacjach, a na kortach we Wrocance 
prowadzimy bezpłatne zajęcia dla klasy 
sportowej z Rogów. Dla członków klu-
bu bezpłatnie udostępniamy korty we 
Wrocance. 

Więcej informacji o działalności 
„Krośnianki” na stronie internetowej 
www.krosnianka.pl oraz na naszym 
profilu na facebooku. Wznowienie 
działalności klubu byłoby o wiele trud-
niejsze, gdyby nie przychylność wójta 
Marka Klary, Andrzeja Zatorskiego 
i firmy „Hawis” z Targowisk, za co ser-
decznie dziękujemy.

Szachy w szkole 
W 2013 roku Polski Związek Szacho-
wy uruchomił pilotażową edycję pro-
jektu „Edukacja przez szachy w szko-
le”. Głównym celem przedsięwzięcia 
jest rozwijanie u uczniów kompetencji 
matematycznych i pokrewnych mate-
matyce, szczególnie w zakresie logiki, 
orientacji przestrzennej, myślenia ana-
litycznego i rozwiązywania problemów. 
Zgodnie z założeniami projektu nauka 
gry w szachy w klasach I – III szkoły 
podstawowej należy do zajęć obowiąz-
kowych, a ocena uczniów z tych zajęć 
znajduje się na świadectwie. Przedsię-
wzięcie zawiera zasadę trójstronności, 
czyli opiera się na współpracy Polskiego 
Związku Szachowego i związków wo-
jewódzkich, władz samorządowych, 
które są organami prowadzącymi szko-
ły, i samych szkół. Impulsem do uru-
chomienia tego przedsięwzięcia było 
Oświadczenie Pisemne Parlamentu 
Europejskiego z 15 marca 2012 roku 
w sprawie wprowadzenia do systemów 
oświaty w Unii Europejskiej programu 
„Szachy w szkole”. Projekt ten uzyskał 
akceptację Ministra Edukacji Narodo-
wej. W 2013 roku został wprowadzony 
w województwach: mazowieckim, pod-

Kiedy zajęcia z tenisa? 
–  Wrocanka, grupa 5-7 lat: ponie-

działek, środa, piątek, w godzi-
nach 17:30-19:00, trener Tomasz 
Klonowski 

–  Targowiska, grupa 8-10 lat: ponie-
działek i środa, w godzinach 16:00-
-17:30, trener Witold Zatorski

Kolejne zajęcia rozpoczniemy w in-
nych miejscowościach gminy po zgło-
szeniu się pierwszego chętnego. Za-
pisy oraz wszelkie informacje pod nr 
tel. 793 749 096 i pod adresem e-mail: 
luks@krosnianka.pl.

LUKS „Krośnianka”
Fot. Dawid Rychel

laskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. 
W bieżącym roku został poszerzony 
o trzy kolejne województwa, a w dal-
szej perspektywie ma objąć cały kraj. 
Obecnie z programu korzysta około 4,5 
tys. uczniów pierwszych i drugich klas 
szkół podstawowych.

Obok tej ogólnopolskiej akcji istnie-
ją również inicjatywy lokalne, których 
celem jest nauka gry w szachy w szko-
łach podstawowych. Na terenie naszego 
województwa, poprzez Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli, reali-
zowany jest program „Edukacja przez 
szachy w szkołach Podkarpacia”. W ra-
mach tego projektu organizowane są m. 
in. bezpłatne  kursy instruktora szacho-
wego dla nauczycieli, w tym również 
połączone z nauką gry w szachy od 
podstaw (dla osób nieposiadających 
tej umiejętności). 

Szachy jako przedmiot w szkole są 
postrzegane jako dyscyplina nieco ni-
szowa, dlatego że jest to obszar słabo, 
a na naszym lokalnym podwórku bar-
dzo słabo zagospodarowany. W kontek-
ście planowanej ekspansji otwierają się 
jednak możliwości, by nauczyć się tej 
ciekawej i pożytecznej gry.

Leszek Lenik

„Krośnianka” stawia na tenis ziemny
Od maja br. pod okiem trenerów można biegać i uczyć się gry w 
tenisa ziemnego. We Wrocance wznowił działalność Uczniowski 

Klub Sportowy „Krośnianka”. Zaprasza dzieci i dorosłych. 

Sport
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W ramach klubu prowadzone są dwie 
sekcje: biegowa i tenisowa. Do pierw-
szej z nich zapraszamy głównie osoby 
pełnoletnie, które chcą reprezentować 
klub oraz trenować pod okiem Andrze-
ja Zatorskiego, byłego prezesa klubu. 

Sekcja tenisowa działa w zupełnie in-
nym charakterze. Głównym jej celem 
jest szkolenie dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Zajęcia prowadzą 
absolwenci wychowania fizycznego, in-
struktorzy tenisa i lekkiej atletyki – To-
masz Klonowski oraz Witold Zatorski. 
Do sekcji zapraszamy wszystkie chęt-
ne do systematycznego treningu dzie-
ci. Zajęcia odbywają się we Wrocance 
i Targowiskach, gdzie ćwiczą już dzieci 
w wieku 5-10 lat. W każdej chwili można 
dołączyć do istniejących już grup. Za-
pewniamy 3 godziny zajęć w tygodniu 
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Zwycięzcy turnieju 
powiatowego 

W sobotę 21 czerwca br. 
w Niżnej Łące odbył się 

IV Powiatowy Turniej Piłki 
Siatkowej Plażowej o Puchar 

Starosty Krośnieńskiego. 

Drużyny zostały rozlosowane do 
dwóch grup. W grupie A znalazły się 
zespoły: Konrad Piróg/Damian Wier-
nusz (gmina Dukla), Karol Donica/
Bartłomiej Płoucha (gmina Miejsce 
Piastowe), Krzysztof Sikora/Rafał Si-
kora (gmina Krościenko Wyżne), Ma-
ciej Chłap/Szczepan Jakieła (gmina 
Dukla). Natomiast w grupie B grali: Hu-
bert Płoucha/Arkadiusz Lenik (gmina 
Miejsce Piastowe), Patryk Wieczorek/
Rafał Wieczorek (gmina Jedlicze), 
Bartłomiej Brzana/Radosław Niepo-
kój (gmina Chorkówka), Bartłomiej 
Jerzyk/Łukasz Orzechowicz (gmina 
Jedlicze). 

W wyniku rywalizacji w grupie A wy-
grała drużyna Maciej Chłap/Szczepan 
Jakieła, a w grupie B Bartłomiej Brza-
na/Radosław Niepokój i te drużyny 
zagrały mecz o pierwsze miejsce, któ-
re wywalczyła drużyna Maciej Chłap/
Szczepan Jakieła (21:17). 

Drużyny z drugich miejsc rozegrały 
mecz o III miejsce, które zdobyli Bar-
tłomiej Jerzyk/Łukasz Orzechowicz, 
pokonując parę Krzysztof Sikora/Rafał 
Sikora (21:18). Mecze rozgrywane były 
do jednego seta. Zwycięzcy pierwszych 
trzech miejsc otrzymali pamiątkowe 
puchary i dyplomy, natomiast wszyscy 
uczestnicy – dyplomy za udział oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Krośnie. Na-
grody wręczali wicestarosta krośnieński 
Andrzej Guzik oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym 
Janusz Węgrzyn. Mecze sędziował Je-
rzy Górka. Organizatorem turnieju 
byli Gminny Ośrodek Kultury w Miej-
scu Piastowym i Starostwo Powiatowe 
w Krośnie. 

Przed turniejem powiatowym odbyły 
się rozgrywki gminne, w których zwy-
ciężył zespół Hubert Płoucha i Arka-
diusz Lenik z Karolem Donicą i Bar-
tłomiejem Płouchą. 

Leszek Zajdel, fot. IP/JW

I miejsce – Szczepan Jakieła/Maciej Chłap 
(gm. Dukla)

II miejsce – Radosław Niepokój/Bartłomiej 
Brzana (gm. Chorkówka)

III miejsce – Bartłomiej Jerzyk/Łukasz Orze-
chowicz (gm. Jedlicze)

Rozgrywki w Niżnej Łące

Zwycięzcy rywalizacji 
gminnych 

I miejsce – Arkadiusz Lenik/Hubert Płoucha 
(Głowienka I)

II miejsce – Karol Donica/Bartłomiej Pło-
ucha (Głowienka II) 

Sport

Siatkówka na piasku 
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Wianki popłynęły

„Wianki” – sobótkowa impreza, przypadająca na 
okres przesilenia letniego, po raz piąty odbyła się 

21 czerwca br. w Niżnej Łące. Był korowód, rzucanie 
wianków, występy zespołów i dużo dobrego jedzenia. 

z nurtem rzeki 

Występy na scenie zapoczątkowali Mali 
Rogowice. Potem wystąpili wokaliści 
studia Gama działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Miejscu Piasto-
wym i Aleksandra Dyl wraz z zespołem, 
zaśpiewały Wrocanianki i Zalaski oraz 
zagrały kapele ludowe Piasty i Białobrze-
żanie z Krosna. Tańce i zabawa rozpoczę-
ły się na dobre w godzinach wieczornych 
przy muzyce zespołów Eris i Groovińscy. 
Gdy zapadł zmierzch, wyruszył także 
korowód sobótkowy na czele z kapelą 
Piasty. Po dotarciu nad Jasiołkę, dziew-
częta rzucały uplecione z kwiatów i ziół 
wianki do wody i bacznie obserwowały, 
czy ich wianki zaplątały się w szuwarach, 
czy popłynęły z nurem rzeki. Potem było 

szukanie kwiatu paproci, który znalazła 
Ada Longawa z Niżnej Łąki. 

Podczas imprezy można było spró-
bować wielu lokalnych i tradycyjnych 
produktów, a potem zagłosować na naj-
smaczniejszą potrawę. Kartacze, piero-
gi, gołąbki, serniki i placki ze śliwkami 
przygotowały panie z kół gospodyń 
wiejskich w ramach projektu Tradycje 
i smaki 4 pór roku. Najwięcej osób za-
głosowało na roladę z łososiem i szpina-
kiem, przyrządzoną przez panie z Tar-
gowisk. A najciekawszym przepisem 
okazał się przepis na sernik wyśmienity, 
upieczony przez koło z Widacza. Na-
grody i wyróżnienia przewodniczącym 
KGW wręczył wójt gminy Marek Klara. 

Na zakończenie, tradycyjnie o północy, 
puszczano „światełko do nieba”. 

„Wianki” zorganizowali: GOK, Gmi-
na, Stowarzyszenie Kobiet Gospodyń 
Wiejskich, OSP oraz Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi w Niżnej Łące. Impre-
zę wsparły również firmy „Glasmark” 
z Krosna i „Walter” Władysława Chro-
baka z Pustyn. Projekt Tradycje i sma-
ki 4 pór roku – promocja produktów 
tradycyjnych z terenu Gminy Miejsce 
Piastowe współfinansowany był przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi w Unii Europej-
skiej. Więcej o programie w przyszłym 
numerze „Piastuna”. 

Red., fot. IP


