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Piosenka jesienna 
Jesień ku Tobie woła 
na wypalonych ścierniskach
a kamień polny milczy 
Czy 
chciałbyś by zaistniał

Wiatr ostów ziarno miele
i niesie w chmur kłębowiska
a kamień uparcie milczy 
Czy 
długo będzie istniał

Słońce zmyliło kolory 
na bryłach kartofliska 
dziś kamień i serce to jedno 
Czy 
skruszy nas Twa Iskra
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Złote Gody, czyli razem 50 lat
Tradycyjnie, jak co roku, 

obchodziliśmy uroczystość 
Złotych Godów. Dwadzieścia 

par z terenu gminy Miejsce 
Piastowe świętowało swój 

Złoty Jubileusz Małżeństwa.

W sobotę, 26 października, dostojni 
Jubilaci i zaproszeni goście spotkali się 
w kościele parafialnym w Targowiskach 
na mszy świętej celebrowanej przez 
proboszcza ks. Tadeusza Dudzika, a na-
stępnie w miejscowym domu ludowym.

Głównym punktem uroczystości było 
odznaczenie przyznanymi przez Pre-
zydenta RP Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji 
dokonał wójt Gminy Marek Klara w to-
warzystwie przewodniczącego Rady 
Gminy Wiktora Skwary, zastępcy wój-
ta Stanisławy Gawlik oraz kierownika 
USC Małgorzaty Wilk. Były gratulacje, 
kwiaty, prezenty, pamiątkowe dyplomy 
oraz tradycyjna lampka szampana.

Niestety, nie wszyscy mogli przybyć 
w tym dniu, by odebrać osobiście gratu-
lacje i to wyjątkowe odznaczenie. Pary, 
które nie uczestniczyły w uroczystości, 
zostaną odwiedzone w domach.

Specjalnie dla Jubilatów uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Targowiskach 
zaprezentowali program słowno-mu-
zyczny wraz z przepięknym koncertem 
życzeń. Kapela Piasty, przygrywając 
skoczne rytmy, bawiła gości wesołymi 
ludowymi piosenkami. Dzięki paniom 
z KGW w Targowiskach na stołach nie 
zabrakło pysznego jedzenia.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego życzymy Złotym Jubila-
tom zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
dalszych szczęśliwych lat, wielu sło-
necznych dni, dużo uśmiechu, wytrwa-
łości i kolejnych wspólnych jubileuszy.

W 2013 roku Jubileusz pięćdziesię-
ciolecia pożycia małżeńskiego obcho-
dzili Państwo:
–  Maria i Bolesław Bajgrowie 

z Targowisk
–  Władysława i Roman Biernatowie 

z Głowienki
–  Zofia i Antoni Dudzińscy 

z Głowienki
–  Janina i Władysław Gazdowie 

z Widacza
–  Władysława i Edward Guzikowie 

z Miejsca Piastowego
–  Irena i Józef Guzikowie z Głowienki

–  Barbara i Zygmunt Jakubowiczowie 
z Rogów

–  Zofia i Józef Karasiowie z Łężan
–  Wanda i Tadeusz Kilarowie 

z Miejsca Piastowego
–  Jadwiga i Zygmunt Koziołowie 

z Miejsca Piastowego
–  Anna i Stanisław Krzysikowie 

z Łężan
–  Stanisława i Zdzisław Niepokojowie 

z Głowienki
–  Zofia i Ludwik Pogwizdowie 

z Targowisk
–  Krystyna i Marian Polańscy 

z Miejsca Piastowego
–  Marianna i Stanisław Skibowie 

z Targowisk
–  Danuta i Stanisław Skwarowie 

z Targowisk
–  Danuta i Bolesław Staroniowie 

z Rogów
–  Zofia i Stanisław Stypułowie 

z Targowisk
–  Zofia i Edward Topolscy 

z Wrocanki
–  Stanisława i Józef Wdowiarzowie 

z Rogów
Galeria zdjęć Jubilatów na str. 18.

BB, fot. IP
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Od papierowych 
po dębowe

W kulturze polskiej przyjęło się hucz-
nie świętować złote gody, czyli jubileusz 
50. rocznicy ślubu. Z tej bowiem okazji 
Prezydent Polski przyznaje Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jed-
nak powodów do jubileuszy może być 
więcej: od pierwszej, papierowej rocz-
nicy ślubu aż po dębową. Gdy prześle-
dzimy nazwy godów, okaże się, że im 
dłuższy staż małżeński, tym szlachet-
niejszy, trwalszy materiał, który jest 
symbolem rocznicy.

Rocznice małżeńskie (tzw. gody):
 1 – papierowa
 2 – bawełniana
 3 – skórzana
 4 – kwiatowa lub owocowa
 5 – drewniana
 6 – cukrowa
 7 – wełniana (lub miedziana)
 8 – spiżowa, brązowa lub blaszana
 9 – gliniana, generalska lub fajansowa
 10 – cynowa lub aluminiowa
 11 – stalowa
 12 – płócienna, jedwabna lub lniana
 13 – koronkowa
 14 – kości słoniowej
 15 – kryształowa lub szklana
 20 – porcelanowa
 25 – srebrna
 30 – perłowa
 35 – koralowa
 40 – rubinowa
 45 – szafirowa
 50 – złota
 55 – szmaragdowa lub platynowa
 60 – diamentowa
 65 – żelazna
 70 – kamienna
 75 – brylantowa
 80 – dębowa
Naszym Jubilatom życzymy doczeka-

nia kolejnych godów: szmaragdowych, 
diamentowych, a kto wie, może i dę-
bowych.

IP



Z Urzędu Gminy

Fundusze sołeckie uchwalone 

W 2014 roku sołectwa gminy Miejsce 
Piastowe zagospodarują przyznane im 
z budżetu Gminy pieniądze. Wcześniej 
Rada Gminy wyraziła zgodę, by wyod-
rębnić w budżecie na 2014 rok środki 
na fundusz sołecki. Łącznie przezna-
czono kwotę 199 310 zł.

We wszystkich miejscowościach gmi-
ny odbyły się już zebrania wiejskie, na 
których podjęto decyzje o przeznacze-
niu pieniędzy. Sołtysi, rady sołeckie 
i mieszkańcy biorący udział w zebra-
niach przedkładali bardzo interesujące 
wnioski. Mieszkańcy sami mogli zde-
cydować, które przedsięwzięcia w ich 
wsiach są najważniejsze i na które wy-
dać pieniądze.

Jak kształtują się planowane wydatki 
w poszczególnych sołectwach, publiku-
jemy poniżej.

GŁOWIENKA – 24 597 zł: oznako-
wanie ulic miejscowości, utworzenie 
miejsc parkingowych przy ul. Fran-
ciszkańskiej.

ŁĘŻANY – 24 597 zł: wykonanie 
systemu telewizji przemysłowej CCTV 
przy domu ludowym, ławek dla widow-
ni na boisku sportowym „Nawsie” oraz 
obsadzenie go roślinami i krzewami, 

wykonanie ogrodzenia cmentarza cho-
lerycznego w Łężanach i uzupełnienie 
nasadzeń.

MIEJSCE PIASTOWE – 24 597 zł: 
poprawa estetyki centrum miejscowo-
ści poprzez położenie asfaltu na placu 
remizy i zamontowanie ławek w cen-
trum miejscowości.

NIŻNA ŁĄKA – 12 692 zł: wypo-
sażenie domu ludowego (krzesła, stoły 
i inne).

ROGI – 24 597 zł: zakup wyposaże-
nia kuchni w domu ludowym.

TARGOWISKA – 24 597 zł: zakup 
tablic informacyjnych z planem miej-
scowości, zagospodarowanie placu 
gminnego (po Kasablance) pod miejsce 
spotkań na łonie przyrody.

WIDACZ – 21 990 zł: utwardzenie 
otoczenia przy domu ludowym, wyko-
nanie dokumentacji i sceny.

WROCANKA – 24 597 zł: urządze-
nie terenu rekreacyjnego na działce 
przy domu ludowym.

ZALESIE – 17 046 zł: odrestaurowa-
nie wnętrza sali domu ludowego, reno-
wacja mebli, zakup sprzętu do koszenia 
trawy.

BB

Ponad 3 km 

Awanse 

Na co pójdą gminne pieniądze?

Kolejni pedagodzy szkół z terenu gmi-
ny Miejsce Piastowe zdobyli stopień 
nauczyciela mianowanego. W wakacje 
odbyły się egzaminy, a 24 września zło-
żyli ślubowanie i otrzymali akty nadania 
stopnia nauczycielskiego, które wręczy-
ła zastępca wójta Stanisława Gawlik.

Stopnień nauczyciela mianowanego 
otrzymali: Dariusz Habrat – Szkoła 
Podstawowa w Rogach, Anna Landa – 

w Głowience
Dwie z tegorocznych inwestycji zwią-
zanych z poprawą infrastruktury 
drogowej w naszej gminie zostały za-
kończone, dzięki czemu udało się wy-
konać ponad 3 km nowej nawierzchni 
asfaltowej.

Niezwykle ważną inwestycją była 
przebudowa drogi łączącej Głowienkę 
z Wrocanką, tzw. „droga na Jaworze”. 
Realizowana była przy współudziale 
środków pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Roboty zostały za-
kończone i odebrane w lipcu. Całko-
wity koszt realizacji wyniósł 879 009 zł, 
kwota 489 348 zł pochodziła z dotacji. 
Zakres zadania obejmował oczyszcze-
nie oraz odtworzenie rowów i poboczy, 
oczyszczenie przepustów na zjazdach 
i pod jezdnią, wzmocnienie istniejącej 
podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z masy mineralno-asfaltowej, a także 
uzupełnienie i utwardzenie poboczy 
i zjazdów. Wykonawcą inwestycji był 
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro-
śnie.

Kolejnym zadaniem była odbudowa 
drogi gminnej – ulicy Miodowej w Gło-
wience, która zakończyła się w sierp-
niu. Na inwestycję Gmina otrzymała 
promesę z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. W ramach zadania wyko-
nano nową nawierzchnię asfaltową oraz 
zjazdy na posesje, wymieniono przepu-
sty, uzupełniono pobocza, wykonano 
„mijanki” oraz ustawiono znaki drogo-
we. Inwestycję realizował Rejon Budo-
wy Dróg i Mostów w Krośnie, a jej koszt 
wyniósł 397 835 zł. Kwota 260 389 zł to 
środki pochodzące z promesy.

BB

nauczycielskie

nowej drogi 

Zespół Szkół Publicznych w Miejscu 
Piastowym, Barbara Stanisz – Szkoła 
Podstawowa w Łężanach, Karina Świą-
tek – Szkoła Podstawowa w Łężanach, 
Marzena Zajdel – Szkoła Podstawowa 
w Głowience.

Gratulujemy awansu i życzymy wielu 
sukcesów zarówno w pracy zawodowej, 
jak i życiu osobistym.

UG, fot. Bartłomiej Bieszczad
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Z Urzędu Gminy / Szkoły

Żydowskie wesele 
niec, pani młoda – Sabina Fornal, rabin 
– Marcin Malinowski, goście pani mło-
dej – Sabina Turczyn, Adrianna Zaj-
del, Aleksanra Józefczyk, Klaudia Słyś, 
Natalia Masłyk, Gabriela Szczepanik, 
Marcela Zima, goście pana młodego – 
Dawid Jarosz, Bartłomiej Płoucha, Da-
mian Wilk, narrator – Mateusz Turek. 
Taniec wykonali: Sabina Fornal, Grze-
gorz Farbaniec, Mateusz Turek, Mar-
cela Zima, Marcin Malinowski, Sabina 
Turczyn. Inscenizacja wesela przygoto-
wana została pod kierunkiem Lucyny 
Kandefer i Bożeny Płatek. Dekorację 
wykonała absolwentka gimnazjum Pa-
trycja Kafel.

Wesele żydowskie przedstawione 
w Dukli było częścią programu, który 
można było obejrzeć podczas Koszer-
nego Wieczoru we Wrocance („Piastun” 
nr 3/2013). Stanowił on podsumowa-
nie projektu „Wędrujemy, poznajemy, 
szanujemy – Szlakiem Żydów Podkar-
packich”, realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „My” 
w Miejscu Piastowym.

Lucyna Kandefer

Podczas Dni Kultury Żydowskiej, przed 
żydowską synagogą w Dukli, uczniowie 
z Gimnazjum w Miejscu Piastowym 
przedstawili rekonstrukcję żydowskie-
go wesela.

Widzowie obejrzeli przygotowania 
do wesela w domu pani młodej i pana 
młodego, przebieg uroczystości badeken 
czyli zakładanie welonu, ceremonię za-
ślubin, która odbywała się pod chupą 
(baldachimem). Byli świadkami zakła-
dania pierścienia pani młodej przez 
pana młodego, odczytania przez rabina 
błogosławieństwa nad winem, odczyta-
nia tekstu ketuby czyli kontraktu mał-
żenskiego. Po ceremonii zaślubin goście 
weselni składali życzenia młodej parze. 
Następnie było już wspólne ucztowanie, 
pamiątkowe zdjęcia oraz zabawa, pod-
czas której państwo młodzi wraz z wesel-
nymi gośćmi po mistrzowsku wykonali 
żydowski weselny taniec. Na zakończe-
nie wszyscy widzowie zostali zaproszeni 
na koszerny poczęstunek przygotowany 
przez firmę Trafunek z Dębowca.

A oto obsada aktorska żydowskiego 
wesela: pan młody – Grzegorz Farba-

Remont dróg 

Trwają prace związane z budową i mo-
dernizacją dróg rolniczych. Dzięki uzy-
skanej dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego 
a także środkom własnym pochodzą-
cym z budżetu gminy wyremontowane 
zostaną dwa odcinki dróg. Pierwszy – 
ulica Słoneczna w Targowiskach i drugi 
– droga we Wrocance, wzdłuż cmenta-
rza, łącząca ulicę św. Jana z Pańską.

Prace polegają między innymi na po-
prawie nawierzchni poprzez: profilowa-
nie i zagęszczenie podłoża, wykonanie 
podbudowy z kruszywa, nawiezienie 
klińca oraz utwardzenie. Dzięki temu 
rolnicy i mieszkańcy będą mieli uła-
twiony dostęp do swoich pól i domów. 
Zadanie realizuje wyłoniona w prze-
targu firma BOGBUD z Rymanowa 
Zdroju, a jego koszt to kwota 58 108 zło-
tych. Kwota 46 486 zł pochodzić będzie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

UG

dojazdowych

Nauczyciele 

Święto Edukacji Narodowej to czas 
na złożenie życzeń i podziękowań na-
uczycielom oraz okazja do wyróżnienia 
tych, którzy w mozolnej, często niezau-
ważalnej pracy, kształcą umysły i rzeź-
bią charaktery młodego pokolenia. Co 
roku wójt Gminy z tej okazji przyznaje 
nagrody nauczycielom zatrudnionym 
w naszych placówkach oświatowych. 
W tym roku ceremonia wręczenia na-
gród odbyła się 15 października.

Podczas spotkania w sali narad Rady 
Gminy Miejsce Piastowe wójt Marek 
Klara wręczył nagrody wyróżnionym 
i złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Podziękował za 
osiągane efekty w pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, które przekładają się na sukces 
oświaty w gminie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Nagrody Wójta otrzymali: Dariusz 

z Miejsca Piastowego w Dukli

wyróżnieni

Adamczyk – Szkoła Podstwowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Łężanach, Mał-
gorzata Borowska, Maria Ganczarska, 
Elwira Krówka – Szkoła Podstwowa 
w Rogach, Nina Hanus – Szkoła Pod-
stwowa im. Stanisławy Grelli we Wro-
cance, Dorota Hejnar, Renata Kluk 
– Szkoła Podstwowa im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience, Alicja Ingot, 

Barbara Sznajder – Zespół Szkół Pu-
blicznych w Miejscu Piastowym, Danie-
la Kokoszka, Alicja Najdecka – Szkoła 
Podstwowa w Zalesiu, Halina Muroń 
– Szkoła Podstwowa im. Jana Kantego 
w Targowiskach. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy wyróżnienia.

UG, fot. Bartłomiej Bieszczad
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Odsłonięcia dokonali (od lewej): wójt gminy Marek Klara, 
Weronika Grochowska, Mariola Janowska i dyrektor szkoły 
Małgorzata Stanisz-Krupa

Ze szkół

24 października 2013 
roku stał się ważnym 

wydarzeniem w historii 
Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Miejscu 
Piastowym. W tym dniu 

dokonano odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej i popiersia 

Tytusa Trzecieskiego 
– patrona szkoły.

Tytus Trzecieski przyczynił się do roz-
woju przemysłu naftowego w Polsce. 
Jego przedsiębiorczość, wytrwałość 
i niezrażanie się trudnościami dopro-
wadziły do powstania pierwszej kopal-
ni ropy naftowej w Bóbrce w 1854 r. 
(była to jednocześnie pierwsza tego 
typu kopalnia na świecie) oraz desty-
larni ropy naftowej w Ulaszowicach, 
a później w Polance. Rozwój przemy-
słu naftowego zapewnił dobrobyt oko-
licznej ludności. Dzięki inicjatywom 
naszego patrona miejscowa ludność 
miała zapewnioną pracę i, co było no-
wością, opiekę socjalną, a chłopskie 

dzieci mogły uczyć się w zakładanych 
szkołach.

Tablicę pamiątkową, w 135 roczni-
cę śmierci Tytusa Trzecieskiego, ufun-
dował wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Marek Klara, który wspólnie z dyrek-
tor szkoły Małgorzatą Stanisz-Krupą, 
przedstawicielką grona pedagogiczne-
go Mariolą Janowską i reprezentantem 
społeczności uczniowskiej Weroniką 
Grochowską, uczennicą klasy I, doko-
nali odsłonięcia pamiątkowej tablicy. 
Poświęcił ją ks. proboszcz Piotr Bie-
niek.

...i uczniowie klasy IIIW programie artystycznym zaprezentowali się pierwszoklasiści...
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Ze szkół

Przy pomniku papieża
25 października 2013 r. uczniowie klas I, 
II i III ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu, 
tradycyjnie już, oddali hołd bł. Janowi 
Pawłowi II. Wędrówka przez wieś osnu-
tą mgłą była wstępem do chwili zadumy 
nad przemijaniem ludzkiego losu. Sto-
jąc u stóp pomnika papieskiego wspo-
minaliśmy czasy, gdy jednym z najważ-
niejszych ludzi na kuli ziemskiej był 
nasz rodak, co umożliwiło światu inne 
spojrzenie na kraje zza żelaznej kurty-

ny. Dzieci zobaczyły, że i nasz region 
miał bliski kontakt z błogosławionym 
papieżem, gdy w czerwcu1997 roku jego 
helikopter wylądował na lotnisku w Tar-
gowiskach. My, dorośli, wróciliśmy pa-
mięcią do tamtych dni radości, dumy 
i euforii, których świadkami byliśmy 
i o których zawsze pamiętamy.

Alicja Najdecka
Fot. IP

Na tę szczególną uroczystość przybyli 
także: zastępca wójta Stanisława Gaw-
lik, radny Gminy Andrzej Wilga, sołtys 
wsi Miejsce Piastowe Marek Guzik, kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
Anna Hreczka, prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „My” Lucyna 
Kandefer, dyrektorzy szkół podstawo-
wych z ternu gminy Miejsce Piastowe, 
nauczyciele, pracownicy i uczniowie 
szkoły oraz rodzice.

Na program artystyczny złożyły się 
wiersze wykonane przez uczniów klas 
IV – VI pod kierunkiem Bożeny Szcze-
paniak, inscenizacja o życiu i działalno-
ści Tytusa Trzecieskiego przygotowana 
przez uczniów klasy III pod kierunkiem 
Alicji Inglot. Uczniowie klasy IV, Ola 
i Łukasz, zaprezentowali kilka tańców 
towarzyskich, a uczniowie klasy I ra-
dośnie śpiewali piosenki. Oprawę mu-
zyczną zapewnili uczniowie naszego 
gimnazjum, a dekoracją zajął się Jerzy 
Sznajder.

Uroczystość ta długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczniów naszej 
szkoły, jak i tych, którzy ją uświetnili 
swym przybyciem.

Tekst: Alicja Ingot, 
Bożena Szczepaniak

Fot. Izabela Półchłopek

Mateusz Zajdel w roli Tytusa Trzecieskiego

Na cmentarzu
Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podsta-
wowej w Rogach, jak co roku, z okazji 
zbliżającego się 1 listopada odwiedzili 
miejscowy cmentarz. – Zapalamy zni-
cze na grobie ks. Henryka Domino oraz 

przy obelisku poświęconemu żołnierzom 
poległym podczas pierwszej wojny świa-
towej – powiedziała wychowawczyni 
klasy, Elwira Krówka. 

IP
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Wydarzenia

Certyfikat dla GOK
Z przyjemnością informujemy, że 16 października 2013 r. Gminny Ośrodek 
Kultury w Miejscu Piastowym za swoją dotychczasową działalność został 
wpisany do Europejskiego Rejestru Renomowanych (European Register 
of Reputables) oraz otrzymał godło Euro Renoma. Wyróżnienie naszego 

ośrodka jest efektem pozytywnego wyniku badań wizerunkowych 
przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego.

Certyfikat Euro Renoma trafia do tych 
przedsiębiorstw, firm i instytucji, które 
szczycą się szczególną solidnością i ja-
kością, działają zgodnie z zasadami ety-
ki. Wyróżnia instytucje, które trzymają 
się standardów europejskich. Zaświad-
cza o rzetelności, solidności i wiary-
godności firmy. To ułatwia wygrywa-
nie przetargów, zapewni dodatkowe 
punkty przy wniosku o dofinansowanie 
unijne i zagwarantuje, że ośrodek bę-
dzie wzbudzał zaufanie w rozmowach 
biznesowych i handlowych. Program 
Europejski Rejestr Renomowanych 
promuje i wspiera jedynie te podmio-
ty (przedsiębiorstwa i instytucje), które 
odznaczają się na tle innych szczególną 
solidnością i jakością.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego certy-
fikatu i mobilizuje nas to do jeszcze cięż-
szej pracy na rzecz edukacji, animacji, 
integracji, organizacji imprez i ogólnego 
rozwoju naszej lokalnej społeczności – 
mówi dyrektor Janusz Węgrzyn.

Głównym kierunkiem działań Eu-
ropejskiego Rejestru Renomowanych 

jest rozwój programu Euro Renoma, 
którego misją jest promowanie etyki 
w biznesie oraz prezentowanie opinii 
uczestników programu w ważnych 
kwestiach gospodarczych.

Celem programu jest wspieranie 
przedsiębiorstw i instytucji w budowa-
niu ich reputacji, wzmocnieniu pozy-
tywnego wizerunku oraz wyróżnieniu 
spośród konkurencji, a także zwięk-
szenie liczby firm działających zgod-
nie z prawem, z odpowiedzialnością 
prawną i cywilną oraz ze standardami 
europejskimi w sposób jasny i zrozu-
miały dla każdego.

Uczestnicy programu Euro Renoma 
mogą posługiwać się Certyfikatem Eu-
ropejskiego Rejestru Renomowanych, 
czyli najbardziej aktualną informacją 
o rzetelności, solidności i wiarygodno-
ści firmy, urzędu czy instytucji.

Certyfikat Euro Renoma jest na bie-
żąco aktualizowany, co służy ciągłej 
weryfikacji jakości i wiarygodności 
danego podmiotu, a ponadto stano-
wi ważny element budowy trwałego 

Dyrektor GOK Janusz Węgrzyn zapewnia, 
że certyfikat będzie mobilizował do jeszcze 
cięższej pracy

zaufania do certyfikowanej instytucji 
i zapewnia najbardziej aktualną infor-
mację o uczciwości, jakości i rentowno-
ści danego podmiotu. Co ważne – jest 
udostępniany w dwóch formach: on-li-
ne (całodobowo) oraz off-line. Infor-
mację na temat aktualności certyfikatu 
konkretnego podmiotu można uzyskać 
niezależnie od tego, czy sprawdzana in-
stytucja posiada własną witrynę (stronę 
internetową), czy też nie.

Najbliżej nas certyfikat taki posiada-
ją: Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, Muzeum Historyczne – Pa-
łac w Dukli, Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce, a z instytucji 
kultury Gminny Ośrodek Kultury 
w Kołaczycach.

Redakcja

Rogowice mają swoją płytę 

Po 12 latach działalności ukazała się 
płyta CD zespołu śpiewaczego Rogowi-
ce. Płyta została wydana przez Gminny 

z chęci zachowania dla potomnych tego, 
co nas wyróżnia wśród narodów Europy: 
prawdziwej, autentycznej, ludowej kultu-
ry. Słowa uznania i wyrazy wdzięczności 
należą się również kapeli ludowej Pogó-
rzanie, która współpracowała z zespołem 
podczas tworzenia płyty. Dzięki maestrii 
muzyków kapeli znajdujące się na pły-
cie piosenki rozbrzmiewają prawdziwą 
symfonią dźwięków, sprawiając, że jej 
słuchanie staje się autentyczną przy-
jemnością. 

Wszystkich zainteresowanych otrzy-
maniem bezpłatnej płyty prosimy o kon-
takt z wydawcą – Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Miejscu Piastowym lub kie-
rownikiem zespołu panią Danutą Ko-
walską. Płytę można także nabyć w Za-
grodzie Etnograficznej w Rogach.

Janusz Węgrzyn

Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym, 
przy wsparciu finansowym Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 

Płyta jest podsumowaniem i udoku-
mentowaniem 12 lat działalności zespo-
łu. Serdeczne podziękowania składam 
wszystkim członkom grupy za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie mate-
riału. Jestem przekonany, że dziesiątki 
godzin prób i poświęcenia własnego cza-
su zaowocowało powstaniem doskonałej 
płyty, która dostarczy słuchaczom wielu 
wzruszeń i jednocześnie przybliży pięk-
no wspólnego śpiewu i muzykowania 
wypływającego z potrzeby serca, a także 
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Wydarzenia

miejsc i ludzi
Wędrówka do ciekawych

Zagroda Etnograficzna w Rogach,  Zespół Tańca Ludowego 
Pogórzanie z Głowienki i pasieka Krzysztofa Bałona z Niżnej 
Łąki znalazły się wśród 36 przystanków umieszczonych 
na trasie Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”.

Ekomuzeum, choć nazwa może na 
to wskazywać, nie jest budynkiem, 
w którym można coś zrobić albo zo-
baczyć. To trasa prowadząca do cieka-
wych miejsc i ludzi porozrzucanych 
na obszarze gmin: Miejsce Piastowe, 
Jedlicze, Chorkówka, Dukla, Iwonicz 
Zdrój, Besko, Rymanów, Jaśliska, 
Zarszyn i Bukowsko. Na trasie tej wę-
drówki są zarówno muzea, skanseny, 
galerie rękodzieła, jak i ludzie, pasjo-
naci, których warto spotkać i nauczyć 
się od nich zanikającego już rzemiosła. 
Wędrując po terenie można więc upiec 
kołacz, ubić masło, zrobić pisanki łem-
kowskie, drewniane zabawki, ozdoby 
z haftu czy samodzielnie ulepić garnek. 
Z naszej gminy do odwiedzenia wybra-
no zagrodę etnograficzną w Rogach, 
pasiekę Krzysztofa Bałona w Niżnej 
Łące oraz Głowienkę, gdzie koniecznie 
trzeba zobaczyć, jak tańczą Pogórzanie.

Jak trafić do wybranych przystan-
ków, po których oprowadzą przewod-
nicy? Pomogą w tym umieszczone ta-
blice informacyjne w poszczególnych 
miejscowościach. Wszelkie materiały 
promocyjne dostępne są w biurze LGD 
Kraina Nafty (ul. Dworska 14, 38-430 
Miejsce Piastowe).

Ekomuzeum „Beskidzkie Wędro-
wanie” utworzyły dwie lokalne grupy 
działania „Kraina Nafty” i „Dorze-
cze Wisłoka” (w ramach PROJEKTU 
WSPÓŁPRACY – współfinansowa-
nego ze środków PROW na lata 2007 
– 2013) w celu podniesienia atrak-
cyjności turystycznej terenu swojego 
działania.

Poniżej prezentujemy nasze miejsca 
na trasie Ekomuzeum „Beskidzkie Wę-
drowanie”. Inne, już nie z naszej gminy, 
ale równie ciekawe – w kolejnych nu-
merach „Piastuna”.

IP

Przystanek nr 6
Nauka tańca ludowego z zespołem Pogórzanie w Głowience

Pomysł utworzenia zespołu Pogórzanie narodził się w 1973 r. Inicjatorów zespołu 
połączyła wspólna pasja i chęć zachowania dla przyszłych pokoleń pogórzańskiej tradycji 
i kultury. Nazwa wywodzi się od ludności zamieszkującej wsie między Dunajcem a Sa-
nem. Odrębność kulturowa Pogórzan wyraża się pełnym radości tańcem zakończonym 
mocnym przytupem, okrzykiem i klaśnięciem oraz w skocznej pieśni.

Zespół ma bogaty dorobek artystyczny, który prezentowany jest na wielu konkursach 
i festiwalach w Polsce i za granicą. Minister Kultury przyznał zespołowi odznaczenie 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zespół zachęca lokalną społeczność i turystów do 
uczestnictwa w próbach, podczas których prezentowane są pokazy układów tanecznych 
i strojów ludowych. Prowadzi także warsztaty tańców regionu krośnieńskiego, naukę 
tańca narodowego oraz zajęcia z tańca towarzyskiego w formie użytkowej.
Kontakt: tel. 13 421 91 62, 724 364 965, e-mail: m.machnik@onet.pl

Przystanek nr 7
Warsztaty pszczelarskie u Krzysztofa Bałona w Niżnej Łące

Ekologiczne Gospodarstwo Pszczelarskie EKO BAŁON to jedno z wiodących gospo-
darstw pasiecznych Podkarpacia. Bartnictwo ma długie tradycje, obecnie jednak należy 
do ginących zawodów. Staje się za to sztuką – rzemiosłem, wynikającym z przywiąza-
nia do przyrody. Pan Krzysztof jest pszczelarzem z zawodu i z zamiłowania, to jego 
sposób na życie. Interesuje się tym od dziecka, posiada ogromną wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie.

W gospodarstwie wytwarza różne gatunku miodu, kultywuje tradycję i pielęgnuje hi-
storię bartnictwa. Posiada prezentacyjne ule, opowiada odwiedzającym historię metody 
przetwarzania miodu oraz zdradza tajniki swojego fachu. Gospodarstwo, posiadające 
od 2008 roku certyfikat gospodarstwa ekologicznego, produkuje miody najwyższej 
jakości, w tym m.in. „Podkarpacki miód spadziowy”, oznaczony unijnym znakiem 
Chroniona Nazwa Pochodzenia, oraz pyłek kwiatowy, propolis, pierzgę w miodzie 
i miód z pyłkiem kwiatowym. Wizyta w gospodarstwie to interesująca lekcja przyrody, 
tradycji, kultury i zdrowia.
Kontakt: tel. 791 271 142, e-mail: martabaon@interia.pl

Przystanek nr 12
Zagroda Etnograficzna w Rogach

Zagroda powstała z inicjatywy Gminy Miejsce Piastowe i Stowarzyszenia Miłośników 
Wsi Rogi. Jest to skansen dawnej wsi-zagrody, w skład którego wchodzą budynek miesz-
kalny, wiatrak oraz ogródek z tradycyjnymi ziołami. To miejsce dokumentujące historię 
wsi, gdzie pamiątki rodzinne i przedmioty gospodarstwa domowego dają świadectwo 
o latach minionych. Oprócz w pełni wyposażonego budynku mieszkalnego został tu 
przeniesiony stary młyn wiatrowy. Planowane jest utworzenie fragmentu zabudowy daw-
nej podkarpackiej wsi. Zagroda posiada szeroką ofertę edukacyjno-warsztatową. Swoją 
działalnością obejmuje ceramikę, rzeźbę, wykonywanie kwiatów z bibuły czy sprzętów 
gospodarstwa domowego i drewnianych zabawek, prowadzi także lekcje muzealne 
związane z rokiem obrzędowym. Można również uczestniczyć w wypiekaniu chleba, 
widowiskach obrzędowych, takich jak żniwa, sobótki, młocka, wilija, szczodroki oraz 
w spotkaniach z legendą. Opiekę nad Zagrodą sprawuje GOK w Miejscu Piastowym, 
a kustoszem jest jego instruktor Janina Gołąbek.
Kontakt: tel.: 785 197 251, e-mail: gokmpiastowe@interia.pl, www.gokmp.net
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Wizyta w Brukseli
Trzy osoby z gminy Miejsce 

Piastowe, zwycięzcy 
konkursów ogłoszonych 

przez europosłankę Elżbietę 
Łukacijewską, w nagrodę 
pojechały do Brukseli, do 

Parlamentu Europejskiego.

Na wyjazd studyjny do Parlamentu 
Europejskiego w dniach od 29 wrze-
śnia do 3 października br. reprezentu-
jąca nasz region z ramienia Platformy 
Obywatelskiej europosłanka Elżbieta 
Łukacijewska zaprosiła przede wszyst-
kim zwycięzców ogłoszonych przez 
siebie konkursów. Dwa z nich były 
adresowane do członków organizacji 
społecznych z powiatu krośnieńskie-
go: „Promujemy krośnieńskie smaki” 
dla kół gospodyń wiejskich i „Strażak 
– druh – wolontariusz” dla ochotni-
czych straży pożarnych. W pierwszym 
oceniono oryginalność przepisu oraz 
opis jego pochodzenia, a zwyciężyły 
w nim panie: Maria Malinowska (KGW 
Łężany) za „Wigilijne uszka z bobem”, 
Helena Słowik (KGW Bratkówka) za 
„Zupę kwasówkę”, Maria Rogala (KGW 
Przybówka) za „Kaszę pęcak z suszony-
mi owocami” oraz Grażyna Kłap (KGW 
Równe) za „Zapiekane pierogi razowe”.

Zwycięzcami drugiego, w którym 
oceniono staż pracy strażaka ochotni-
ka w jednostce OSP oraz jego zaanga-
żowanie w wolontariat pod względem 
charakteru, zasięgu i skuteczności 
działania oraz ilości godzin w tygodniu 
poświęcanych na ten cel, byli panowie: 
Marek Bajger (OSP Łężany), Stanisław 
Liberacki (OSP Szczepańcowa), Sławo-
mir Stasz (OSP Bajdy).

Ostatecznie Sławomir Stasz nie mógł 
wziąć udziału w wycieczce i na jego 

miejsce pojechał młody strażak z Tar-
gowisk Kamil Bogaczyk. I tak we tro-
je: Maria Malinowska – radna Gminy 
Miejsce Piastowe IV kadencji, Marek 
Bajger – radny Gminy Miejsce Piasto-
we IV i V kadencji i Kamil Bogaczyk 
reprezentowaliśmy naszą gminę w Par-
lamencie Europejskim. W wycieczce 
uczestniczyło 55 osób z Podkarpacia.

Do Belgii wyjechaliśmy w niedzielę 
po południu i po 22 godzinach podróży 
znaleźliśmy się w Brukseli. Po zakwa-
terowaniu w hotelu Maison du Dra-
gon prowadzonym przez Chińczyków, 
co niewątpliwie stanowiło dodatkową 
atrakcję, mieliśmy trochę wolnego 
czasu, który można było wykorzystać 
na spacer ulicami miasta – hotel znaj-
duje się prawie w centrum. Następnie 
autokarem udaliśmy się do restauracji 
Colmar, gdzie czekała na nas pani poseł 
Elżbieta Łukacijewska, pełniąca honory 
gospodyni spotkania przy stole. Wspól-
na wielogodzinna podróż sprawiła, że 
choć wcześniej nie znaliśmy się, stano-

wiliśmy już grupę dość zintegrowaną 
i obiadokolacja przebiegała w miłej 
atmosferze. Wśród licznych zakąsek 
nie brakło osławionych muli, a w pro-
pozycji deseru fontanny czekoladowej.

Nazajutrz dzień rozpoczął się niby 
banalnie, od śniadania hotelowego, ale 
ponieważ jedliśmy je w towarzystwie 
licznych gości z Chin, było jednak nie-
co egzotycznie. Potem udaliśmy się 
do Parlamentu Europejskiego, gdzie 
spędziliśmy czas do obiadu. W hallu 
zaopatrzyliśmy się w broszury przybli-
żające funkcjonowanie Unii Europej-
skiej i samego Parlamentu. Wzięliśmy 
udział w prelekcji multimedialnej o tej 
tematyce. W pewnym momencie do 
prelekcji włączyła się pani poseł, która 
przedstawiła nam dwie stażystki z Jasie-
nicy Rosielnej, które właśnie przyleciały 
z Polski, by rozpocząć swą miesięczną 
przygodę w Brukseli. Mogliśmy odwie-
dzić Parlamentarium, które umożliwia 
wirtualny udział w obradach Parlamen-
tu i dostarcza wielu informacji o jego 
pracach. Sesja zdjęciowa „pod flagami” 
miała dodatkowy wymiar – spotkał się 
z nami europoseł Jerzy Buzek. Z delega-
cjami poszczególnych grup biorących 
udział w wycieczce, wraz z Markiem 
Bajgrem, złożyliśmy wizytę w biurze 
poselskim – niestety, mogło tam wejść 
tylko 11 osób, więc przekazaliśmy wra-
żenia pozostałym. Obejrzeliśmy ścia-
nę z imiennymi skrytkami posłów 

Laureatki konkursu. Od lewej: Grażyna Kłap, Maria Malinowska, Helena Słowik i Maria Rogala z europosłanką Elżbietą Łukacijewską w środku
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Przedstawiciele straży pożarnych z europosłami Jerzym Buzkiem i Elżbietą Łukacijewską 
w Parlamencie Europejskim. W drugim rzędzie od prawej: Kamil Bogaczyk i Marek Bajger.

Wydarzenia

– oczywiście zainteresowaliśmy się 
nazwiskami polskich posłów. Obiad 
w Parlamencie Europejskim był ostat-
nim punktem naszej wizyty w tej insty-
tucji. W autokarze już na nas czekała 
pani przewodnik Maria Kozińska, która 
od wielu lat mieszka w Belgii i w bardzo 
zajmujący sposób zaprezentowała nam 
najważniejsze zabytki Brukseli. Pod 
katedrą spotkaliśmy inną wycieczkę 
z Podkarpacia, którą zaprosił europo-
seł PiS Tomasz Poręba. W wolnym cza-
sie mogliśmy zaopatrzyć się w drobne 
upominki i zrobić pamiątkowe zdjęcia. 
Kolacja z panią poseł w restauracji Ford 
Faktory Cafe niedaleko Grand Place 
była już niestety kolacją pożegnalną.

Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy 
w Brugii, urokliwym miasteczku położo-
nym nad kanałami, zwanym flamandzką 
Wenecją. Zwiedzaliśmy je znów z panią 
Marią Kozińską, która umożliwiła nam 
udział w adoracji relikwii czczonej jako 
krew Pana Jezusa. I w Brugii mieliśmy 
wolny czas, który każdy mógł spędzić 
zgodnie z zainteresowaniami. Wyciecz-
kę zakończyliśmy wspólnym obiadem 
w restauracji De Halve Maan urządzonej 
w starym browarze.

Jestem bardzo zadowolona z wyjaz-
du do Brukseli. Wycieczka była pro-
fesjonalnie przygotowana i cały czas 
dawało się odczuć staranie pani poseł 
i jej współpracowników o nasz komfort 
i o to, byśmy jak najwięcej zwiedzili. Na-
wiązaliśmy też nowe znajomości w gro-

nie osób zaangażowanych w różnego 
rodzaju działalność na rzecz środowi-
ska lokalnego, co w przyszłości może 
okazać się owocne. To była wspaniała 
nagroda!

Maria Malinowska

Kartacz po raz drugi nagrodzony 
Grochówka i kartacz przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Targowisk zdobyły pierwsze 

miejsce w konkursie organizowanym podczas I Powiatowych Targów Kulinarnych. 

W konkursie na najsmaczniejszą po-
trawę brało udział 10 grup z terenu po-
wiatu, głównie kół gospodyń wiejskich. 
Podstawą czterech dań miały być: grzyby, 
groch, cebula i kapusta. – Przygotowały-
śmy grochówkę z grzankami, kartacz po 
podkarpacku, łopatkę w kapuście i zrazy 
z warzywami – wyjaśnia, z czym poje-
chały na targi kulinarne, Joanna Krzyw-
da z KGW w Targowiskach. I to właśnie 
kartacz i grochówka zdobyły podniebie-
nia jurorów: przewodniczącego Jacka 
Świerka z Podkarpackiej Akademii Ku-
linariów w Rzeszowie, etnografa Agaty 
Pucykowicz oraz restauratora i kucha-
rza Bogdana Zimnego. – Kartacz był już 
wypróbowany, wygrałyśmy nim konkurs 
kulinarny na Kartoflisku w Widaczu 
w 2011 r. Poza tym to potrawa z naszych 
stron, staropolska – dodaje pani Joanna.   

Drugie miejsce w konkursie na naj-
smaczniejszą potrawę podczas powia-
towych targów kulinarnych zdobyły 
żeberka w kapuście i kapuśniaczki przy-
gotowane przez Stowarzyszenie „Troska 

o Twoją Przyszłość” z Potoka, a trzecie 
miejsce otrzymało KGW z Przybówki 
za zawijak z grzybami. 

Pamiątkowy grawerton za promo-
wanie polskich produktów na rynku 
zagranicznym otrzymali także Marta 
i Krzysztof Bałon z Niżej Łąki. 

Panie z KGW w Targowiskach na targach kulinarnych, od lewej: Bogusława Wilusz, Małgorza-
ta Leśniak, Barbara Kustra, Magdalena Habrat, Joanna Krzywda, Gabriela Kasperkowicz

Targi odbyły się 8 września w Iwo-
niczu, a zorganizowało je Starostwo 
Powiatowe w Krośnie przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoni-
czu-Zdroju. 

IP
Fot. Ewa Bukowiecka
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Wycieczki

Pierwsza wycieczka Stowarzyszenia „My”

W dniu 19 sieprnia br. Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalne „My” działają-
ce w Miejscu Piastowym zorganizowało 
wycieczkę na trasie Sanok – Myczkowce 
– Lesko. Wzięły w niej udział 32 osoby.

Naszą przewodniczką była Bożena 
Płatek, która bardzo ciekawie opowia-
dała o historii zwiedzanych miejsc. 
Na wycieczkową trasę wyruszyliśmy 
o godznie ósmej. Najpierw dotarliśmy 
do Sanoka, gdzie zwiedziliśmy rynek 
i dziedziniec zamku. Zatrzymaliśmy się 
też na deptaku przy ławeczce Szwejka, 
z którym każdy z nas chciał zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie. Następnie spacer-
kiem dotarliśmy do Kopca Kościuszki 
i do platformy widokowej.

Dalszym celem naszej wyprawy był 
Zagórz. Mijając po drodze stacje drogi 
krzyżowej, dotarliśmy do ruin klasz-
toru oo. Karmelitów na Marymoncie. 
Było już koło południa, więc zajecha-
liśmy do leśniczówki, by przygotować 
wycieczkowe ognisko i upiec kiełbaskę, 
którą sponsorowała nam firma „Domi-
cella” z Krosna. Po zregenerowaniu sił 
wyruszyliśmy dalej. Przed nami, zgod-
nie z planem, było zwiedzanie par-
ku miniatur drewnianej architektury 
kościelnej i cerkiewnej w Myczkow-
cach. Podziwialiśmy cudowny świat 
biblijnych roślin oraz miniaturkowe 
kościoły i cerkwie. Zatrzymaliśmy się 
w sali św. Franciszka, a następnie po-
jechaliśmy kilka kilometrów dalej – do 
Zwierzynia. Choć już byliśmy trochę 
zmęczeni, powędrowaliśmy jednak do 
odległego o 2 kilometry cudownego 
źródełka. Jego woda pokrzepiła nas na 
drogę powrotną. Przed nami był ostatni 

etap wycieczki – Lesko. Dotarliśmy do 
miasta już o zmroku, ale zwiedziliśmy 
dziedziniec zamku Kmitów i synago-
gę. Będąc w Lesku, nie mogliśmy tyl-
ko przejechać obok cukierni Szelców. 
Wstąpiliśmy więc do Słodkiego Dom-
ku, aby kupić ciasta słynącego z wypie-
ków cukiernika.

Koło godziny dwudziestej ruszyliśmy 
w drogę powrotną do Miejsca Piasto-
wego. Mimo zmęczenia na twarzach 
uczestników wycieczki malowało się 
zadowolenie. Ten dzień dostarczył nam 
wielu wrażeń i emocji. Była to pierwsza 
wycieczka zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie. Myślimy, że była to dobra 
inicjatywa i utwierdziliśmy się w prze-
konaniu, że warto podejmować takie 
działania. Obok walorów poznawczych, 
jakie w sobie kryła wycieczka, mieliśmy 
okazję bliżej się poznać, wymienić do-
świadczenia, porozmawiać o przyszło-
ści naszej organizacji.

Lucyna Kandefer
Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia

Panie z Widacza w Budapeszcie

W ostatnią niedzielę września członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich z Wida-
cza wraz z grupą kuracjuszy z Rymano-
wa Zdroju wyjechały na jednodniową 
wycieczkę do Budapesztu.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zam-
ku Vaydahunyad, następnie przejecha-
liśmy ulicą Andrassy`ego pod budynek 
parlamentu. Kolejno zobaczyliśmy Plac 
Wolności, katedrę św. Stefana, wzgó-
rze zamkowe z kościołem św. Macieja, 
baszty rybackie, Plac św. Trójcy, Za-
mek Królewski z Biblioteką Narodową. 
Mieliśmy okazję podziwiać widok na 
Peszt i Czepel. Każdy zabytek to część 
niezwykłej historii tego pięknego mia-
sta. Na Górze Gellerta zachwyciły nas 
malownicze, zapierające dech w pier-
siach widoki, szczególnie wijący się pod 
mostami Dunaj. Miasto podziwialiśmy 
także z innej perspektywy – podczas 
godzinnego rejsu statkiem po Dunaju.

Przed wyjazdem, wieczorem, udali-
śmy się na zakupy. W dużym supermar-
kecie najgwarniej było przy stoisku … 
z winami. W koszykach widać było wy-
borne tokaje, Egri Bikaver i inne słynne 
marki węgierskiego wina. Z żalem po-
żegnaliśmy się z łagodnym klimatem 
krainy winem płynącej. 

Ludwika Wojtowicz

Rankiem Budapeszt powitał nas 
słońcem. Na Placu Bohaterów czekała 
już przewodniczka – Polka mieszkająca 
od trzydziestu lat w tym urzekającym 
każdego mieście.
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Ma pan dość niecodzienny sposób 
spędzania wolnego czasu. Wraz z eki-
pą skaczecie z gór, fiordów, do jaskiń, 
słowem – latacie swobodnie w prze-
stworzach.  Skąd wzięło się to hobby?
– Skakaniem nigdy się zbytnio nie inte-
resowałem. O Dream Jump dowiedzia-
łem się w tym roku, w styczniu, kiedy 
ekipa Dream Walker organizowała 
pierwszą wyprawę do Norwegii, któ-
rej celem było pobicie rekordu świata 
w swobodnym spadaniu z asekuracją li-
nową (cel został osiągnięty!). Dla mnie, 
w moim mniemaniu, było to nieosią-
galne. Większość czasu spędzałem za 
biurkiem, tłumacząc sobie, że nie mam 
zdrowia na takie rzeczy, że trzeba po-
siadać jakieś predyspozycje, by nawet 
spróbować. W maju podjąłem jednak 
decyzję, bo jeśli nie teraz, to nigdy już 
nie spróbuję i nie przekonam się. Napi-
sałem do nich list motywacyjny, wymie-
niliśmy kilka maili i decyzja zapadała. 
Jadę! 

Jaki był ten pierwszy skok? Ile sekund 
pan leciał? 
– Pierwszy skok oddałem w Norwegii 
początkiem czerwca, w niesamowicie 
malowniczym miejscu, jakim jest Kje-
rag. Był to skok na tzw. głęboką wodę, 
bo zazwyczaj pierwsze skoki oddaje się 
z mniejszych obiektów, a ja od razu sko-
czyłem z bardzo wysokiego, z krawędzi 
fiordu, z wysokości 980 metrów. Był to 

mój pierwszy i zarazem do tej pory naj-
dłuższy lot, trwał około 9 sekund. Jest 
to bardzo długi czas, jeśli chodzi o skoki 
z asekuracją linową. Wystarczy zatrzy-
mać się w tym miejscu i policzyć do 9, 
żeby zrozumieć, o co chodzi. 

Niepojęte jest to dla mnie, kiedy stoję 
bezpiecznie na ziemi. Te 9 sekund spa-
dania musi wydawać się wiecznością. 
O czym się wtedy myśli? 
– To bardzo trudne pytanie, słyszałem 
je już wiele razy i nadal nie wiem, co 
odpowiedzieć.

To może łatwiej odpowiedzieć, co się 
czuje? 
– Naprawdę chciałbym odpowiedzieć 
jakkolwiek, ale nie ma słów, by to opi-
sać. To trzeba przeżyć i poczuć na wła-
snej skórze. 

Wspomniał pan, że w Norwegii pobi-
liście rekord świata? 
– Rekord ten – 310 metrów (w granicach 
11 sekund swobodnego lotu) – należy 
do mojego przyjaciela i profesjonalne-
go skoczka Łukasza Miłucha. Poprzedni 
rekord należał do Dana Osmana i wy-
nosił około 300 metrów.

A co jest potem, po skoku?  Skoki 
wciągają? Czy strach z czasem jest 
mniejszy? 

– Jeśli chodzi o to, co jest „potem”, po 
skoku... Jest to jedno z najwspanialszych 
przeżyć, jakie mnie spotkało w życiu. 
Poziom szczęścia i euforii jest niesa-
mowity i to na pewno jedna z chwil, 
o które, według mnie, chodzi w życiu. 
Skoki wciągają i potrafią zmienić życie. 
Tak było w moim przypadku – wstałem 
od biurka i mam nadzieję nigdy już do 
niego na dłużej nie zasiadać. Moje do-
świadczenie w skokach nie jest póki co 
imponujące, do tej pory oddałem kilka 
skoków, ale jeśli chodzi o strach, to jest 
zawsze. Gdybyśmy się nie bali, to byśmy 
nie skakali.

Twórca Dream Jumpu – Tomasz Zieliński 
– pierwszy skok oddał w 1997 roku w Gło-
gowie z wysokości 7 metrów. W 2011 roku 
ustanowił rekord Polski, skacząc  z wy-
sokości 222 metrów, przy długości swo-
bodnego lotu 180 metrów (lot trwał około 
8 sekund). Skakał z nieczynnego komina 
tzw. Dream Tower w Głogowie, który ma 
wysokość 218 m, a na potrzeby skoków 
została zbudowana platforma podwyż-
szająca obiekt o 4 m i wysunięta o 10 m 
ponad obrys płaszcza komina dla zmak-
symalizowania bezpieczeństwa skoczka. 
W Polsce skok Dream Jump można od-
dać w Centrum Sportów Ekstremalnych 

„2 Wieże” w Warszawie, z wysokości około 
30 metrów.

O Dream Jump, czyli o skokach w przestworzach, euforii, strachu i planach na przyszłość 
z Krzysztofem Lipką z Wrocanki rozmawia Izabela Półchłopek. 

Spełnione marzenie o lataniu
Krzysztof Lipka (pierwszy z prawej) z kolegami w Norwegii
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Sam skok trwa kilka sekund, ale całe 
przygotowanie do niego, wciągnięcie 
sprzętu na górę, trwa godziny. Ile ki-
logramów sprzętu dźwigacie ze sobą? 
Czy liny, uprzęże, całe to żelastwo, na 
którym wisi wasze życie, ma specjalne 
atesty?
– Przygotowanie układu do skoków to 
minimum kilka dni, nieraz tygodni. 
Ilość potrzebnego sprzętu zależy od 
wielkości obiektu, z którego chcemy 
skakać, ale zawsze jest to minimum 
kilka ton. Przenoszenie tego z samo-
chodów do miejsca skoku jest nieraz 
spartańsko ciężkie. Wszystko po to, by 
przez te kilka sekund poczuć się wol-
nym, ograniczonym tylko przez grawi-
tację. Jeśli chodzi o liny i cały sprzęt, 
z którego korzystamy, oczywiście po-
siada wszystkie atesty spełniające naj-
wyższe normy bezpieczeństwa. 

Skąd można skakać? 
– Technika Dream Jump pozwala na 
skoki praktycznie z każdego obiektu – 
od kominów, wieżowców przez przełę-
cze i wąwozy, po jaskinie, w głąb ziemi. 

Czym różnią się te skoki od skoków 
na bungee. Jak wygląda hamowanie? 
Nie jest bolesne? 
– W bungee leci się przypiętym za nogi, 
głową w dół i już przy połowie wysoko-

ści guma zaczyna hamować swobodny 
lot, dość gwałtownie szarpiąc. W tech-
nice Dream Jump nawet 90% wysokości 
to swobodny lot. Hamowanie jest bar-
dzo łagodnym, wręcz nieodczuwalnym 
dla skoczka momentem, polega  na 
zamianie pionowego lotu w poziomy, 
tyrolkowy ślizg. Wszystko w pełnej 
piersiowo-biodrowej uprzęży, dzięki 
której chronione jest całe ciało. Poza 
tym mamy dowolność przy układaniu 
się w powietrzu, możemy sami zdecy-
dować, jak lecimy.

Czy te skoki to namiastka odwiecz-
nego pragnienia ludzkości o lataniu, 
poczucie choć na chwilę wolności 
w przestworzach?
– To z pewnością namiastka latania. 
Kiedy się spada, nie myśli się o tym, że 
ma się przypiętą linę do ciała. Przeżycia 
i sam lot są prawdziwe. 

Przypuszczam, że adrenalina podczas 
skoków jest tak olbrzymia, że potem 
normalne życie, bezpieczne chodze-
nie po ziemi jest śmiertelnie nudne… 
– Nie samymi skokami człowiek żyje. 
W przerwach między skokami mam 
dość zajęć i pasji, by się nie nudzić. 
Poza tym, każdy wyjazd to miesiące 
przygotowań nie tylko technicznych, 
ale i medialnych czy finansowych.

Jaki był najtrudniejszy skok? Czy zda-
rzyło się do tej pory coś niespodzie-
wanego? 
– Każdy skok jest najtrudniejszy, każ-
dy jest inny. Z czasem więcej się reje-
struje podczas lotu. A z niespodziewa-
nych zdarzeń? Mnie się jeszcze nic nie 
przytrafiło, jednak moja przyjaciółka, 
Aneta Grzona, po skoku w Norwegii 
miała problemy z przyciągnięciem 
i przypięciem liny wciągającej, przez 
co spędziła ponad trzy godziny – do 
drugiej w nocy, wisząc ponad 500 me-
trów nad ziemią – w oczekiwaniu na 
pomoc z góry. Ciemno, zimno, cicho... 
z początku wydaje się to przerażające, 
ale po fakcie mówimy o tym, jak o do-
datkowej atrakcji.

Jakie przed panem jeszcze wyzwania, 
jakie plany? Wiem, że niedawno wró-
cił pan z Francji…
– Tak, we Francji odbyła się II edycja 
Dream Walker. Jej celem było pobicie 
rekordu Francji w swobodnym locie, 

co jednak okazało się niemożliwe ze 
względu na nieprzewidziane okolicz-
ności. W 2014 roku jest zaplanowany 
powrót do Francji. Ta edycja stawia 
sobie za cel ustanowienie rekordu 
w spektakularnym stylu – zejdziemy 
swobodnym lotem maksymalnie ni-
sko, do samej granicy drzew, aby uciąć 
wszelkie wątpliwości na temat rekor-
du. W przyszłym roku z Dream Walker 
planujemy także skoczyć w Grecji na 
wyspie Zakynthos, w Zatoce Wraku 
(z 250 m), w górach Velebit w Chorwa-
cji, do wnętrza ziemi, a konkretnie do 
jaskini Mamet (z 200 m) oraz w Hisz-
panii z Gran Hotel Bali w Benidorm 
(z 186 m). To część projektu „Dream 
Walker: w 80 skoków dokoła świata”, 
z którym chcemy obskoczyć świat w 80 
skokach w 80 najbardziej atrakcyjnych, 
niesamowitych miejscach na ziemi. To 
bardzo duże przedsięwzięcie, które, 
mam nadzieję, uda się nam zrealizo-
wać. 

Czy macie jakichś sponsorów na tę 
wyprawę? Każdy może z wami poje-
chać? Ile kosztuje jeden skok? 
Nie posiadamy obecnie stałych sponso-
rów, ale bardzo aktywnie ich poszuku-
jemy. Skoczyć z nami może prawie każ-
dy. Koszt takiego skoku to 2000 do 3500 
złotych (zależnie od miejsca i środków 
przeznaczonych na wyprawę), dodat-
kowo trzeba napisać list motywacyjny. 
Wiele osób decyduje się już na kolejne 
wyprawy z nami. 

Czego się życzy skoczkom? 
– Zwykle niczego się nie życzy, ale 
przed skokiem można nieraz usłyszeć 
przyjacielskie: „Spadaj stąd!”

A co na to wszystko mama?
– Nie przepada za tym hobby. Wolałaby, 
bym się zajął czymś bardziej przyziem-
nym. Dosłownie.

Fot. Krzysztof Bernaczek, Agata 
Majerczak i Grzegorz Brzyski

Skoki z klifu (980 m) w Norwegii

Rozmaitości16
Pi

as
tu

n 
nr

 5
/5

4



Imprezy

Biesiada Zaleska

12 października, już po raz piąty, panie z kół gospodyń wiejskich z gminy Miejsce Piastowe 
spotkały się na Biesiadzie Zaleskiej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 

Piastowym i Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu.

To jedyna impreza w ciągu roku, pod-
czas której członkinie kół nie muszą an-
gażować się w przygotowania od strony 
kulinarnej. Oczywiście, oprócz gospo-
dyń. Tak było i tym razem – to Zalaski 
przez cały wieczór uwijały się między 
kuchnią a salą, choć przewodnicząca już 
na wstępie zaznaczyła, że w przerwach 
między obowiązkami kuchennymi za-
mierzają się dobrze bawić.

W odróżnieniu od poprzednich lat 
uczestniczki biesiady nie były angażo-
wane w żadne karkołomne konkurencje, 
co przyjęły z wyraźną ulgą. Nie znaczy 
to jednak, że zabrakło atrakcyjnych dla 
gości ofert. Jako że biesiada odbywała 
się już piąty raz, z okazji tego skromne-
go jubileuszu została urządzona krótka 
podróż w przeszłość (przegląd najcie-
kawszych i najzabawniejszych fotografii 
z poprzednich edycji biesiady) i podróż 
po świecie (w charakterystycznych dla 

danego kraju rytmach zwiedzaliśmy Eu-
ropę i Amerykę, kończąc podróż uro-
czystym polonezem w Polsce).

Oprawę muzyczną Biesiady Zaleskiej 
tworzyły dwa zespoły: tradycyjnie już 
kapela ludowa Piasty oraz po raz pierw-
szy w Zalesiu – kapela Stara Wiara ze 
Zręcina. Delegacje kół miały także szan-
sę zaprezentowania swoich umiejętno-
ści wokalnych, biorąc udział w karaoke. 
Rozpoczęli odważnie soliści, a później 
śpiewały już całe chóry z poszczegól-
nych miejscowości – panie przy wspar-
ciu obecnych sołtysów. Wyszło całkiem 
przyzwoicie, choć wrażliwe ucho aku-
styka wyłapało kilka fałszywych tonów. 
Podsumowując występy stwierdził, że 
niektórym muzyka w śpiewie bynaj-
mniej nie przeszkadza…

Pokłosiem biesiady są prace wykony-
wane przez panie w trakcie imprezy: ko-
lorowe, szydełkowane kwadraty. Gmin-
ny Ośrodek Kultury i koła gospodyń 
wiejskich włączą się tym samym w ak-
cję pod hasłem „Adopcja Serca”, czyli 
kolorowe kocyki dla dzieci z Zambii. 
Te z pań, które nie wykorzystały całej 
wełny podczas biesiady, zabrały prace 
do domu, obiecując, że dostarczą goto-
we elementy w najbliższym czasie. GOK 
dziękuje paniom, które już spełniły swą 
obietnicę.

MP
Fot. IP

W konkursie karaoke panie z Zalesia...

... i chór mieszany z Targowisk

Uroczysty polonez

Kapela Stara Wiara ze Zręcina
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ZŁOCI

Maria i Bolesław BajgrowieTadeusz Kilar

Janina i Władysław Gazdowie Marianna i Stanisław Skibowie Zofia i Ludwik Pogwizdowie

Krystyna i Marian Polańscy 

Danuta i Stanisław Skwarowie Anna i Stanisław Krzysikowie Zygmunt Kozioł



JUBILACI

Zofia i Stanisław Stypułowie Stanisława i Józef Wdowiarzowie Zofia i Józef Karasiowie 

Zofia i Edward Topolscy Stanisława i Zdzisław Niepokojowie Barbara i Zygmunt Jakubowiczowie 

Zbigniew Mięsowicz i Albina Lawera 
z kapeli Piasty



Kartoflisko w Widaczu

1 września 2013 roku w Widaczu odbyła się trzecia już edycja 
Kartofliska. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 

Kultury i organizacje społeczne wsi Widacz.

Część artystyczną rozpoczęła Karolina 
Kołacz piosenkami „Alleluja” i „Drzwi 
do kariery”. W dalszej części imprezy 
wystąpili: folkowa grupa wokalno-
-instrumentalna A Gdzie To Dawniej 
Stroiło, zespół śpiewaczy Haczowianie, 
Zalaski, zespół muzyczny Eris a także 
wokalistki Studia Piosenki działającego 
przy Regionalnym Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie Aleksandra Oczoś 
i Anna Kmonk. Gwiazdą wieczoru była 
grupa muzyczna Dwie Korony. Na fe-
stynie wszystkich bawił DJ Carry.

Podczas imprezy koła gospodyń 
wiejskich z terenu gminy brały udział 
w konkursie pt.: „Ziemniak na 100 
sposobów”. Nagrodę główną zdobyło 
KGW z Widacza za babkę ziemnia-
czaną z farszem, a kolejne trzy równo-
rzędne wyróżnienia otrzymały: KGW 
z Miejsca Piastowego za placki ziem-

niaczane, KGW z Niżnej Łąki za kiszkę 
ziemniaczaną oraz KGW z Targowisk 
za paluchy.

Potrawy ocenili i nagrody wręczy-
li  członkowie jury w składzie: prze-
wodniczący Mariusz Wietecha – szef 
kuchni Hotelu Krosno Nafta, który 
również miał swój pokaz kulinarny, 
Jadwiga Zalewska – szefowa kuchni 
„Artis” Moderówka, Janusz Węgrzyn 
– dyrektor GOK w Miejscu Piastowym 
oraz Łukasz Zajdel – redaktor naczelny 
krośnieńskiego serwisu informacyjne-
go „Neon”.

Był również konkurs dla najmłod-
szych „Cudaki-Kartoflaki”. Nagrody 
za najciekawsze ludziki z ziemniaka 
zdobyli: Emilka Misiewicz, Ola Klojzy 
i Łukasz Czekański.

Imprezie towarzyszyło stoisko LGD 
„Kraina Nafty” z regionalnymi potra-

wami z ziemniaka przygotowanymi 
przez KGW z Widacza. Przy tym sto-
isku była możliwość degustacji potraw, 
zapoznania się z dziedzictwem kultu-
rowym obszaru LGD „Kraina Nafty”, 
a także z prezentowanymi materiałami 
promocyjno-informacyjnymi.

Patronat medialny nad imprezą spra-
wował dwumiesięcznik Gminy Miejsce 
Piastowe „Piastun” oraz serwis infor-
macyjny www.neon.info.pl.

ID, fot. IP

Na zdjęciu poniżej zadowolona z pierwszego 
miejsca, po odebraniu nagrody, przewodni-
cząca KGW w Widaczu Ludwika Wojtowicz
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Przepis na nagrodzoną 
babkę ziemniaczaną 
z farszem

Składniki (na 4 porcje):
50 dag ziemniaków
3 łyżki masła
3 jaja
sól

Farsz:
25 dag pieczonego mięsa
cebula
łyżka oliwy z oliwek
jajo
½ szklanki jogurtu naturalnego
sól, pieprz
łyżka oleju

Oddzielić żółtka od białek. Ziemniaki 
obrać i ugotować w osolonej wodzie. 
Wystudzone przepuścić przez maszyn-
kę, dodać masło, żółtka, sól i ucierać 
aż powstanie puszysta masa. Białka ze 
szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Po-
łączyć delikatnie z masą ziemniaczaną.

Farsz: posiekaną cebulę podsmażyć 
na oliwie, zemleć wraz z mięsem, dopra-
wić solą i pieprzem, wymieszać z jajem 
i jogurtem.

W formie do bab wysmarowanej 
olejem układać na przemian warstwa-
mi ziemniaki i zmielone mięso – aż do 
wyczerpania składników.

Babkę wstawić do nagrzanego (180ºC) 
piekarnika na 30–40 min. Podawać na 
ciepło z sezonową surówką.

Wykopki 

Do starej fotografii powracamy zawsze z nostalgią. Może dlatego, że pokazuje to, 
czego już nie ma, pomaga wyobrazić sobie przeszłość, życie naszych bliskich, nie-
jednokrotnie wypełnione ciężką pracą. Poniżej zdjęcia z wykopków w Widaczu, 
zrobione w pierwszej połowie lat 40. ubiegłego wieku.

Fot. Józef Wojnowski, ze zbiorów archiwum rodzinnego Penarów

na starej fotografii

21

Pi
as

tu
n 

nr
 5

/5
4



Historia

Świadek niecodziennego zdarzenia
Jedni uważają to za cud, inni za szczęśliwe zrządzenie 

losu albo opatrzność bożą. Historia była na tyle jednak 
ciekawa, że Kazimierz Rajchel z Miejsca Piastowego zaczął 

dociekać: kim była Maria Liwosz?

Ponad 100 lat temu, 29 stycznia 1912 
roku, w Miejscu Piastowym zmarł ks. 
Bronisław Markiewicz, były proboszcz 
parafii, założyciel Zgromadzenia Świę-
tego Michała Archanioła. – Wspaniały, 
przedobry człowiek – taki zachował się 
w pamięci swoich parafian. Przygarniał 
sieroty i opuszczone dzieci. Pośród ga-
licyjskiej biedy jakimś cudem wybu-
dował dla nich dom, potem warszta-
ty, gdzie uczyli się rzemiosła. Po jego 
śmierci „na górce” powstał piękny ko-
ściół. Zatwierdzone zostały i rozrosły 
się zgromadzenia michalickie.

– Obchody setnej rocznicy śmierci ks. 
Markiewicza skłoniły mnie do ponow-
nego sięgnięcia po literaturę dotyczącą 
życia i działalności naszego błogosła-
wionego – opowiada Kazimierz Rajchel, 
który w książce Walentego Michułki 
pt. „Ksiądz Bronisław Markiewicz” 
natknął się na ciekawą historię Marii 
Liwosz z Miejsca Piastowego.

Co pisze Michułka?
Opowiada p. Maria Liwosz z Miejsca 
Piastowego, że pożyczyła ks. Markie-
wiczowi pewną kwotę pieniężną, którą 
otrzymała dla swojej siostry na drogę do 
Ameryki. Gdy się zbliżał czas odjazdu, 
poszła do ks. Markiewicza po dług. On 

zaś nieco zakłopotany powiedział jej: O, 
będą, drogie dziecko, pieniądze na czas, 
ale ich jeszcze nie ma. W ostatni prawie 
dzień przed odjazdem siostry zgłosiła 
się niewiasta znowu na plebanii. Ks. 
Markiewicz kazał jej usiąść i poczekać 
chwilę. Będą pieniądze, jak tylko poczta 
przyjdzie, rzekł uspokajająco. Ale poczta 
nic nie przynosiła. Chciało mi się płakać, 
mówiła p. Liwosz, chciałam już wyjść, 
aby potrzebną sumę od kogoś pożyczyć 
i tak zaoszczędzić księdzu zmartwienia. 
Ale on zatrzymał mnie słowami: O, 
poczta nas zawiodła, ale zaczekaj chwil-
kę, dziecko drogie. Wtem ktoś zapukał 
do drzwi i weszła do pokoju nieznana 
niewiasta. Przyniosłam ks. rektorowi 
trochę pieniędzy na budowę, rzekła, 
i podając mu ofiarę, wymieniła kwotę, 
dokładnie tyle, ile mu pożyczyłam. Ot 
i są pieniądze, dziecko drogie, odezwał 
się do mnie wzruszony, wręczając mi 
całą sumę otrzymaną z rąk nieznanej 
niewiasty. Ta patrzyła zdziwiona to na 
ks. Markiewicza, to na mnie. Ks. rek-
tor wytłumaczył jej w krótkich słowach 
wszystko, co jeszcze większe zdziwienie 
wywołało na jej twarzy. Nie czekałam 
dłużej, bo już łzy radości płynęły mi 
z oczu, łzy radości nie z tego, że otrzyma-
łam pieniądze, ale że byłam świadkiem 

małego cudu – Opatrzności Bożej, która 
w tak niezwykły sposób przyszła z po-
mocą ks. Markiewiczowi (…). (Ksiądz 
Bronisław Markiewicz, Walenty Mi-
chułka, Wydawnictwo Michalineum 
Marki-Struga-Miejsce Piastowe 1992, 
s. 103.)

Rodzinne powiązania
Zainspirowany tym wszystkim Kazi-
mierz Rajchel zaczął szukać odpowie-
dzi na pytanie, kim była Maria Liwosz. 
– Przecież to świadek niecodziennego 
zdarzenia. Czy to był cud, czy nie, to 
już Kościół osądzi – tłumaczy. Odszu-
kanie Marii Liwosz nie było takie trudne, 
bo Liwoszów w Miejscu Piastowym nie 
było wielu, a dzisiaj nie ma ich w ogó-
le. Poprosiłem księdza proboszcza Pio-
tra Bieńka o wgląd w księgi parafialne, 
zgodził się, za co mu serdecznie dziękuję. 
Kazimierz Rajchel znalazł tam panią 
Marię, jej rodzinę i do dzisiaj żyjące 
dwie wnuczki. Na cmentarzu w Miejscu 
Piastowym odnalazł także grób Marii 
Liwosz, a w internecie – świadectwo, że 
jej siostra Anna rzeczywiście popłynęła 
statkiem do Ameryki.

Maria Liwosz (w środku) z wnuczkami: 
2-letnią Heleną i 5-letnią Janiną, synową 
Józefą (z lewej), synem Stanisławem oraz 
znajomą rodziny Marią Stepek, rok 1932

Józefa Liwosz z dziećmi: Janiną, Heleną i Stanisławem, rok 1939
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Maria Liwosz, z domu Kondej, uro-
dziła się 7 grudnia 1872 r., a zmarła 10 
sierpnia 1943 r. Była drugim dzieckiem 
Jana Kondeja (1844 – 1917) i Urszuli 
Sieniawskiej (1846 – 1925). Oprócz Ma-
rii państwo Kondejowie mieli jeszcze 
czworo dzieci: Katarzynę (ur. 1870 r.), 
Annę (ur. 1882 r.), Jana (ur. 1886 r.) i naj-
młodszego Józefa (ur. 1890 r.). Z tych 
czworga najstarsza Katarzyna była dwa 
razy zamężna i mieszkała w Łężanach. 
Natomiast młodsi, Anna, Jan i Józef, wy-
jechali do Ameryki. To właśnie pienią-
dze potrzebne na podróż siostry Anny 
do Ameryki Maria pożyczyła księdzu 
Markiewiczowi.

A jak się toczy życie Marii Kondej, 
przyszłej Liwosz? Została w Miejscu 
Piastowym; 31 stycznia 1895 r. wyszła 
za mąż za pochodzącego z Chorkówki 
wdowca Ludwika Liwosza (ur. 1867 r.). 
Ślub odbył się w kościele parafialnym 
w Miejscu Piastowym. Mieli córkę Ka-
tarzynę (ur. 1895 r.) i syna Stanisława 
(ur. 1901 r.). Katarzyna także wyjechała 
do Ameryki. Tam wyszła za mąż. Mia-
ła troje dzieci, z których dwoje: Anna 
i Józef już nie żyją. Nie wiadomo, co 
się dzieje z najmłodszym Henrykiem, 
bo nie utrzymuje kontaktów z rodziną 
w Polsce.

Z kolei Stanisław Liwosz miał dwie 
żony. Z pierwszą, Józefą Turek, z którą 
wziął ślub 1.06.1925 roku, doczekali się 
trojga dzieci: Janiny (1927 -1983), Hele-
ny (ur. 1930 r.) i Tadeusza (1936 – 2007). 
Z tych trojga wnucząt Marii Liwosz do 
dzisiaj i to w Miejscu Piastowym żyje 
tylko Helena, po mężu Hejnar.

Druga żyjąca wnuczka Marii Liwosz, 
jej imienniczka Maria, pochodzi z dru-
giego małżeństwa Stanisława Liwosza, 
który po śmierci pierwszej żony ożenił 
się z Karoliną Kilar, wdową po Toma-
szu Jaroszu. Mieli trzy córki: Bogumiłę 
(1942 – 1944), Matyldę (1944 –2007) 
i najmłodszą, żyjącą obecnie w Polance 
koło Krosna, Marię Burek (ur. 1950 r.).

My chyba cudu doznali...
Dwie wnuczki Marii Liwosz, przyrodnie 
siostry Helena i Maria spotykają się cza-
sem na cmentarzu w Miejscu. Dawniej 
jeszcze „się zachodziły”, choć jedna jest 
młodsza od drugiej o 20 lat. Kiedy Ma-
rię chrzcili w kościele, Helena składała 
mężowi przysięgę małżeńską. Starsza 
babcię dobrze pamięta, Maria – nie 
może, bo urodziła się 7 lat po jej śmier-
ci, a w domu o historii rodzinnej raczej 
się nie mówiło. – Macocha nie wierzyła 
w to – kwituje Helena Hejnar. Ona nie 
ma jednak wątpliwości, że ponad 100 
lat temu w obecności jej babci Marii 
Liwosz zdarzył się cud, a jak nie cud, 
to przejaw opatrzności bożej. Historię 
z pożyczonymi księdzu Markiewiczowi 
pieniędzmi dobrze zna. Trudno tylko 
wyłuskać, co pamięta z opowiadań bab-
ci Marii, a co z książki Michułki. – Bab-
cia pieniądze mieli, to księdzu pożyczyli 
– opowiada pani Helena. Potem chodzili 
codziennie, a ksiądz biedny nie miał skąd 
oddać. A jak ta nieznana pani przynio-
sła pieniądze, ksiądz wyleciał i szukał jej. 
Chłopcy, którzy przy plebanii siedzieli, 
mówili, że żadnej pani nie było. Ani nie 
weszła, ani nie wyszła. Ksiądz do mojej 

babci powiedział: „No widzisz, kocha-
ne dziecko, to my chyba cudu doznali”. 
I zaraz tłumaczy: Dawniej nie było jak 
dzisiaj samochodów, że mogła wsiąść 
i odjechać.

Historia, z opinią wyjątkowości, szyb-
ko rozchodziła się wśród ludzi, bo jak 
zaznacza pani Helena, „babcia każdemu 
opowiadali”. Kazimierz Rysz z Miejsca 
Piastowego opowieść też zna od swojej 
babci Agaty Wojnowskiej.

– Ale za komunistów już nie wierzyli 
– tłumaczy Helena Hejnar, bo jej mąż, 
rzeźnik, kiedy bił świnię w Rogach, od 
ludzi usłyszał, że Helcia mu głupot na-
opowiadała.

Wnuczka o babci
A jaka była Maria Liwosz? – Babcia była 
bardzo religijna, zawsze z nami pacierz 
mówili, różaniec. Modliła się do ks. Mar-
kiewicza. To była dobra kobieta. Uczyn-
na, jak ktoś chciał pieniądze pożyczyć, to 
pożyczyli, nie odmówili. Zaradna była, 
pieniądze zawsze u nich w domu były – 
opowiada wnuczka. Miała gospodarkę, 
męża Ludwika i rodzeństwo w Amery-
ce. Mąż miał ją tam ściągnąć. Nie ścią-
gnął, zmarł za oceanem, a Maria Liwosz 
– 10 sierpnia 1943 roku w swoim domu, 
w Miejscu Piastowym. – Pamiętam, jak 
babcia umarli. Wrzód jej pękł i za kilka 
godzin zmarła. Babcia młodzi jeszcze 
byli, 72 lata nie mieli – wspomina wów-
czas 13-letnia Helenka, która jeszcze po 

W środku córka Marii Liwosz, Katarzyna 
Jarosz  (po mężu), która jako 16-latka wyje-
chała do Ameryki, ok. 1911 r.

Trzy siostry (od lewej): Janina Wnęk, Matylda Liwosz i Helena Hejnar 
na krośnieńskim rynku, rok 1967
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śmierci babci odczuła jej opiekę. Było 
to w 1943 albo 1944 roku. – Przyśnili mi 
się, jak front był. Powiedziała: „Nie wy-
chodźcie do trzeciej izby, bo tu kule po-
lecą. Jedna wpadnie do Lorenca, a druga 
do Albrychta poleci”. Wstałam i powie-
działam to tatusiowi. A macocha na to: 
„To ty w takie głupstwa wierzysz?”. Ale 
ojciec wierzył. Na oknie postawił figurkę 
świętego, Antoniego albo Józefa, nie pa-
miętam. I te kule rzeczywiście poleciały, 
za jakie trzy godziny. Wpadły do izby 
i figurka spadła z okna. Tatuś był po-
ruszony, że nas babcia ostrzegła. Zaraz 
do Ameryki napisał. Piękny płaszcz mi 
przysłali z kołnierzem ze srebrnego lisa. 
Ale jak poszłam w nim do kościoła, to lu-
dzie gadali, że takiego nawet dziedzicz-
ka nie ma. To dałam tego lisa siostrze, 
a płaszcz sobie zostawiłam.

Tablica ku pamięci
Helena Hejnar przyznaje, że łatwe-
go życia nie miała. Matka jej zmarła 
w 1939 r., miała wtedy dziewięć lat, a jej 
brat Tadeusz trzy. – Pytał: „Gdzie moja 
mama?” Na plecach go niosłam i przy-
prowadziłam na cmentarz. Po śmierci 
mamy opiekowałam się nim, bo starsza 
siostra pojechała do szkoły. Pamiętam, 
jak poszłam do niego na wywiadówkę 
w pierwszej klasie, to nauczycielka po-
wiedziała: „Dziecko przyszło za dziec-
kiem”. Babcia już nie chodziła, chora 
była. A macocha niewiele się nami inte-
resowała. Miała dwoje swoich dzieci. Ale 
bardzo pomagała nam jej siostra Anna 
Jarosz, która była matką generalną Zgro-
madzenia. To była prawdziwa ciocia.

Brat już nie żyje, serce miał chore, trzy 
zawały – ciągnie opowieść ze ściśnię-
tym gardłem pani Helena. Ja też jestem 
chora, po zawale, cukrzycę mam dru-
giego stopnia. Mąż zginął 29 lat temu 
w wypadku. Szedł do pracy. Wjechał 
na niego samochód, zmarł na miejscu. 
Dzieci mówi, że ma dobre, pomagają, 
choć trochę porozjeżdżały się po świe-
cie. Bożena jest w Sanoku, Krystyna 
w Rzymie, Monika na Słowacji, tylko 
syn Stanisław blisko, w Głowience. 
Ma 4 dzieci. Mówi, że jemu najlepiej 
się powodzi. Tłumaczy to faktem, że 
jak był jego chrzest, pobłogosławił go 
ksiądz Władysław Białoczyński, bli-
ski współpracownik ks. Markiewicza. 
Córka Małgorzata zmarła mając 40 lat. 
– Miała taki sam zawał jak ja, tylko że 
ja w dzień, a ona w nocy. Potem, jak 

leżałam w szpitalu i tak strasznie mnie 
bolało, modliłam się: Dusze zmarłe, uj-
mijcie mi tego bólu. A potem mówiłam: 
Wy chyba nic tam nie znaczycie, bo bólu 
mi nic nie ubyło. Drugi zawał mi groził. 
W cierpieniu człowiek gada różne głupo-
ty. Teraz myślę, że to Markiewicz czuwa 
nade mną, bo jestem ostatnim żyjącym 
świadkiem... Na stole w sypialni ma jego 
obrazek i matki Anny Kaworek. Mia-
ła też książkę ks. Michułki, z opisaną 
historią babci, dostała ją od swojego 
szwagra Józefa Wnęka, męża Janiny. 
– Wzięła mi ją córka, chce postawić na 
honorowym miejscu w domu, tylko że-
bym nic nie mówiła jej mężowi, bo on 
nie wierzy – objaśnia pani Helena.

Ucieszyła się bardzo, kiedy przyszła 
do niej siostra Dobrosława i powiedzia-
ła, że myślą o pamiątkowej tablicy na 
grobie jej babci Marii Liwosz. To Kazi-
mierz Rajchel zainteresował wszystkich 
upamiętnieniem głośnej kiedyś histo-
rii. – Szuka się w tej chwili wspomnień 
o księdzu Markiewiczu. Uznałem, że 
właściwe będzie przypomnienie tego 
zdarzenia, bo młodzi już nie pamiętają 
– tłumaczy. Jeszcze nie wiadomo, kto 
sfinansuje tablicę. Ale pan Kazimierz 
ma nadzieję, że nie braknie ludzi, któ-
rzy się do tego dołożą. – Tablica przyda 
się dla potomnych – popiera inicjatywę 
Kazimierz Rysz, mieszkaniec Miejsca 
Piastowego. Dzieciom się o tym opowia-
da, to znają tę historię. Ale czy wnuki? 
To już nie wiadomo.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek 
Fotografie rodzinne pochodzą 

z archiwum Heleny Hejnar

Do dzisiaj w Miejscu Piastowym przy drodze stoi dom, w którym mieszkała Maria Liwosz Helena Hejnar dobrze pamięta swoją babcię

Na nagrobku Marii Liwosz zostanie umiesz-
czona pamiątkowa tablica
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Losy rodzin żydowskich 
w Głowience

Razem było dziewięć osób. Kazali im maszerować w stronę starego domu 
ludowego. Mężczyźni nie stawiali oporu, szli spokojnie, natomiast kobiety 

nie chciały iść, wiedząc, co ich czeka. O tragicznej historii dwóch rodzin 
żydowskich w Głowience opowiada Józef Machnik.

Urodziłem się w 1933 roku w Gło-
wience, w Tłokach-1. Swoją pamięcią 
sięgam roku 1939. Od dziecka intereso-
wała mnie historia, nie ta, której uczono 
w szkole, tylko to, co działo się na lot-
nisku w Krośnie i w mojej wsi, a działo 
się w tamtych czasach naprawdę sporo. 
Zawiłe losy historii widziałem oczami 
dziecka, nieco później – dorastającego 
młodzieńca. W wieku 10 lat chodziłem 
do III klasy szkoły podstawowej w Gło-
wience, a wydarzenia, które wtedy miały 
miejsce, pamiętam do dziś. Chciałbym 
zatem w tym artykule nieco miejsca 
poświęcić losom rodzin żydowskich, 
które wówczas zamieszkiwały w mojej 
rodzinnej miejscowości. Ich historia 
rozpoczyna się w latach międzywojen-
nych minionego wieku, kiedy to z po-
bliskiej Korczyny przywędrowały do 
Głowienki dwie rodziny pochodzenia 
żydowskiego.

Rodziny obok siebie
Jedna rodzina była trzy-, a druga pięcio-
osobowa. Benek, Pinka i Szymon Ratz 
mieszkali w małym drewnianym domu 
o numerze 53, a druga rodzina – Dawid, 
Icek, Regina, Blima i Benek Kimel – zaj-
mowała dom z numerem 65. Obydwa te 
domy sąsiadowały ze sobą, stały bezpo-
średnio przy drodze wiejskiej (obecnie 
ul. O. Anzelma Kubita, w odległości 
około 200 metrów od starego domu 
ludowego). Były to małe domy, składa-
jące się z kuchni, małego pokoiku, sieni 
i jeszcze mniejszej komórki z maleńkim 
okienkiem. W rodzinie Dawida Kime-
la pojawiła się jeszcze jedna osoba – 
10-letnia dziewczynka, cudem ocalona 
podczas egzekucji rodzin żydowskich 
w Krośnie (pisałem o tym w „Piastunie” 
nr 10/2007). Dziewczynkę tę przygar-
nął Dawid i ukrywał w swoim małym, 
ciasnym domku. Wbrew powszechnie 
panującym opiniom o bogactwie Żydów 

rodziny te nie były zbyt majętne, przy-
najmniej na początku swojego pobytu 
w Głowience. Żyli skromnie, chodzili 
boso, często w obdartych ubraniach. 
We wsi panowało jednak ogólne prze-
konanie, że to tylko pozory, by nie 
wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń 
o swoim prawdziwym stanie majątko-
wym i posiadanych kosztownościach. 
Dlatego też, zaraz po wywiezieniu 
wspomnianych rodzin przez okupanta 
w roku 1942, niektórzy z mieszkańców 
Głowienki zaczęli plądrować ich gospo-
darstwa z nadzieją na znalezienie kosz-
towności, przy okazji wynosząc wszyst-
ko, co mogło być przydatne. Proceder 
ten trwał do czasu, aż władze niemieckie 
zabroniły pod karą śmierci wchodzenia 
do opuszczonych żydowskich domów.

Przed domem Dawida na podwórku 
stał mały płócienny namiot. W czasie 
szabatu wszyscy członkowie rodziny 
wchodzili do niego, głowy nakrywali 

25

Pi
as

tu
n 

nr
 5

/5
4



Historia

białym płótnem i głośno się modlili, 
tak głośno, że słychać ich było aż do 
drogi. Modlitwy te nazywali kuczkami. 
Szabat to było wielkie święto, nie wol-
no im było palić w piecu, co stanowiło 
spory problem, szczególnie w okresach 
zimowych. Dlatego z pobliskiego są-
siedztwa, za parę groszy, przychodził 
młodociany Józef, palił im w piecu 
i wykonywał inne, niezbędne czynno-
ści. Z uwagi na różnice wyznaniowe 
i kulturowe rodziny te nie były lubiane 
przez część mieszkańców wsi, zwłasz-
cza przez dorastającą młodzież. Trzeba 
wiedzieć o tym, iż w tamtych czasach 
ludzie nie byli tak tolerancyjni jak obec-
nie. Dlatego też przy byle jakiej okazji 
obydwie strony robiły sobie na złość. 

W czasie Wielkanocy Żydzi przeszka-
dzali w robieniu palm, święceniu ko-
szy i strzelaniu z karbidu. W odwecie, 
w okresie zimowym, młodzi mężczyź-
ni robili w dużych zaspach śnieżnych 
wąskie, głębokie wykopy, maskowali 
je słomą kukurydzianą, przygotowując 
w ten sposób swoiste pułapki na inno-
wierców. Żaden przebiegły Żyd nigdy 
jednak do nich nie wpadł.

Wspólne interesy
Kimel Dawid był najstarszym z rodu. 
Siwy jak gołąbek, miał długą brodę 
i bardzo grube szkła w okularach. Na-
prawiał parasole, drutował pęknięte 
gliniane garnki. Ulubionym jego kom-
panem był niedaleki sąsiad Wojciech 
Jamroga. Dawid był wdowcem. Miał 
wnuczkę Blimę – była to dziewczyna 
młoda, 14- może 16-letnia, o nieprze-
ciętnej urodzie, podobała się wszyst-
kim wiejskim młodzieńcom. Nazywali 
ją Blinka. Icek z Szymkiem trudnili się 
handlem cielętami. Do upatrzonych 
domów przychodzili rano o godzinie 
czwartej w obawie, aby ich nie wy-
przedzili Żydzi z Krosna, których co 
niemiara kręciło się po Głowience za 
cielętami. Icek z Szymkiem skupowali 
również kury na rosół dla siebie, a także 
sery, jaja i masło, które wynosili na targ 
do Krosna i tam sprzedawali jako ko-

szerne. W ten sposób zdobywali pienią-
dze na życie. Cieszyli się Żydzi, cieszyły 
się wiejskie gosposie z Głowienki, bo 
było za co żyć. I tak ten interes nieźle 
się kręcił. Jeździli też Żydzi wozem kon-
nym w okolice Rymanowa, kupowali 
tam cielęta i całymi stadami prowadzili 
do Krosna, do rzeźni nad Wisłokiem, 
gdzie odbywał się ubój rytualny. Często 
do pomocy, za marne pieniądze, wy-
najmowali swojego sąsiada Wojciecha 
Guzika.

Kimel Regina była krawcową. Szyła 
bieliznę z lnianego płótna, pochodzą-
cego z przemytu z pobliskiej Lnianki. 
Za swoje usługi brała skromne wyna-
grodzenie.

Mijały kolejne lata i powoli rodziny 
żydowskie wpisywały się w krajobraz 
i społeczność Głowienki. Nadszedł 
jednak w końcu czas, gdy z rozkazu 
Himmlera rozpoczęła się zagłada Ży-
dów. Kimel Dawid był człowiekiem 
mądrym, oczytanym i przewidywał, że 
nieuchronnie zbliża się kres ich spokoj-
nego życia.

Było lato 1942 r. Pamiętam, że w pięk-
ny, słoneczny dzień we wsi niespodzie-
wanie zjawił się gestapowiec Becker 
wraz z esesmanami w asyście granato-
wych policjantów i od razu udali się do 
domu Dawida Kimela. W pewnym mo-
mencie gestapowiec zauważył na ścia-
nie odbity ślad po szafie, którą kilka dni 
wcześniej Kimel podarował swojemu 
sąsiadowi Kazimierzowi Kustroniowi, 
szanowanemu krawcowi, u którego 
zresztą usługi zamawiali także niemiec-
cy żołnierze, stacjonujący na lotnisku 
w Krośnie. Niemcy zaczęli bić Dawida, 
pytając, gdzie jest złoto, dolary i sza-
fa. Biedak nie mógł wytrzymać razów 
i powiedział, komu dał szafę. Becker 
udał się wraz z nim do domu Kustro-
nia, gdzie pod ścianą, w pomieszcze-
niu, w którym wykonywał usługi, stała 
szafa. Gestapowiec nakazał Dawidowi 
przeniesienie szafy. Całą drogę, około 
50 metrów, Dawid niósł ją na plecach. 
Bity i poganiany przez gestapowca 
dowlókł ją na podwórko swego domu. 
Był tak słaby, że przez próg wciągał ją 
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w I i II wojnie światowej, na którym upa-
miętnieni zostali także pomordowani Żydzi, 
fot. Małgorzata Machnik



Z Urzędu Gminy

do środka na kolanach i jakoś postawił 
w miejscu plamy na ścianie.

Wywiezieni do synagogi
Po chwili gestapowiec wyprowadził 
Dawida na podwórko, gdzie zgroma-
dził wszystkie osoby z obydwu domów. 
Wśród nich znalazła się też uratowana 
i ukrywająca się żydowska mała dziew-
czynka. Razem było dziewięć osób. 
Kazali im maszerować w stronę starego 
domu ludowego. Mężczyźni nie stawiali 
oporu, szli spokojnie, natomiast kobiety 
broniły się, nie chciały iść, wiedząc, co 
ich czeka. Wówczas oprawcy, a było ich 
kilku, zaczęli ich bić; powstał niesamo-
wity wrzask i lament, który słychać było 
w całej okolicy.

Z placu przed domem ludowym od-
wieziono ich do Dukli i tam zamknięto 
w synagodze (jej ruiny zachowały się do 
dziś) leżącej na pograniczu z Cergową. 
Nie wiadomo, co się dalej z nimi stało.

Do końca okupacji obydwa domy 
żydowskie stały puste. Po wyzwoleniu 
dom po Dawidzie przydzielono ro-
dzinie Fryderyka Guzika, wysiedlonej 
przez Niemców z lotniska w 1939 r., 
a drugi dom żydowski – rodzinie Pa-
sterkiewiczów. Wcześniejszy ich mały 
domek, który stał bezpośrednio przy 
moście na Lubatówce, uległ zniszcze-
niu podczas wysadzania mostu przez 
Niemców w 1944 r.

W latach 90. XX wieku domy te zo-
stały rozebrane, a w ich miejscach wy-
budowano ładne, nowoczesne budynki. 
Jedyny ślad, jaki pozostał po rodzinach 
żydowskich, to ich nazwiska znajdujące 
się na tablicy upamiętniającej poległych 
i pomordowanych w czasie okupacji 
mieszkańców Głowienki.

Józef Machnik
Za pomoc przy pisaniu tego artykułu 

dziękuję Józefowi Kustroniowi 
i Jasiowi Kozickiemu – moim 

rówieśnikom

W lipcu 1942 r. niemieckie władze 
okupacyjne zarządziły, by Żydzi miesz-
kający we wsiach okalających Duklę 
przenieśli się do miasta. W wyniku 
tego rozporządzenia do miasta przy-
było około 600 osób. Po kilkunastu 
dniach Żydów przebywających w mie-
ście zebrano ponownie na dziedzińcu 
pałacowym, otoczonym uprzednio 
ogrodzeniem z drutu kolczastego. Teren 
obstawiła policja ukraińska. Zebranych 
podzielono na trzy grupy. W pierwszej, 
liczącej około 2000 osób, znaleźli się 
starcy, kobiety i dzieci. Wywieziono 
ich samochodami na stację kolejową 
w Krośnie, a stamtąd do obozu zagłady 
w Bełżcu. W drugiej, liczącej około 100 
osób, znalazła się inteligencja żydowska. 
Kilkoma samochodami wywieziono ich 
do Barwinka i później w lesie na stoku 
Błudnej Góry rozstrzelano. Rozbiera-
nie Żydów i ustawianie się w kolejce do 
rozstrzeliwania nadzorowała żydow-
ska straż porządkowa (Judendienst). 
Około 200 zdrowych i silnych mężczyzn 
zakwalifikowano do grupy trzeciej. Za-
kwaterowano ich w budynkach poży-
dowskich przy ul. Cergowej, w pobliżu 
synagogi. Pracowali w kamieniołomach 
w Lipowicy oraz remontowali drogę do 
Barwinka. W trakcie prac chorych roz-
strzeliwano. 14 XII 1942 r. około 170 
Żydów z obozu pracy w Dukli przenie-
siono do getta w Rzeszowie.

Podczas II wojny światowej hitlerow-
cy zdewastowali dukielskie synagogi. Po 
zakończeniu wojny w nowszej synago-
dze przez wiele lat mieścił się magazyn. 
We wrześniu 1944 r. zamordowano tu 5 
Żydów oraz Mieczysława Roja z Rów-
nego, który ich ukrywał. Wielu Żydów 
ukrywanych przez Polaków zostało 
schwytanych przez hitlerowców, ale 
i wielu się uratowało.

www.sztetl.org.pl
Żydzi z okolic Dukli, jesień 1939 r. fot. Hen-
ryk Rosenbeiger, źródło: www.sztetl.org.pl

Co się działo z Żydami 
z Dukli po 1942 roku
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Pomnik w miejscu egzekucji i pochówku pół 
tysiąca Żydów z Dukli, Jaślisk i Rymanowa, 
rozstrzelanych przez hitlerowców 13 sierpnia 
1942, fot. Danuta Skóra

Żydzi zgromadzeni na rynku w Rymanowie 13 sierpnia 1942 r. przed wywiezieniem do obozu 
zagłady w Bełżcu (fot.W dolinie górnego Wisłoka, A. Potocki, s. 64)
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Jak dawniej posłowie
dbali o mieszkańców
Przedstawiamy interpelacje poselskie w sprawach mieszkańców z naszej 

gminy sprzed około 100 lat.

Wybory są co jakiś czas, a potem 
bywa różnie. Po zdobyciu manda-
tu poselskiego wielu wyjeżdża do 
stolicy i zapomina o swoim okręgu 
wyborczym. Tak było, jest i pewno 
będzie zawsze. Szczególne nadzieje 
ludzie wiązali z posłami w 1918 r., 
w świeżo odrodzonej Polsce, bo 
przecież „w wolnej Polsce każde-
mu sprawiedliwość ma być dana”. 
Ostatnimi czasy udało się nam 
odnaleźć kilkanaście interpelacji 
poselskich z tego okresu. Autorem 
większości z nich jest poseł Tadeusz 
Seib, nauczyciel i działacz społecz-
ny. (Pisaliśmy o nim przy okazji od-
słonięcia poświęconej mu tablicy 
pamiątkowej w szkole w Łężanach 
w „Piastunie” nr 5/2012). Z tych 
pism, które zachowały się w Ar-
chiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, wynika, że poseł rzeczywiście 
ujmował się za zwykłymi sprawami 
swoich mieszkańców.

Nie znamy wprawdzie odpowie-
dzi na pytanie, co ministrowie ro-
bili dla rozwiązania opisywanych 
problemów. Ważne jest jednak to, 
że sprawy te były poruszane na fo-
rum polskiego Sejmu, a przez to 
miały szansę na upublicznienie, 
a w finale na pozytywne załatwie-
nie.

W tym numerze przedstawia-
my „spekulację żydowsko-czeską” 
na łąkach w Targowiskach. Jest to 
„Interpelacya posła Seiba Tadeusza 
i tow. do Pan Ministra Rolnictwa 
w sprawie usunięcia lichwy grun-
towej w gminie Targowiska pow. 
Krosno”. W kolejnych numerach 
„Piastuna” napiszemy o pokrzyw-
dzeniu chłopa z Widacza, biednej 
wdowy z Łężan, a także o rabunko-
wej parcelacji w Rogach i niespra-
wiedliwym kontyngencie odzieżo-
wym z Głowienki.

IP, MK

Właścicielka obszaru dworskiego w Targowiskach pow. Krosno p. Marya Goła-
szewska nie umiejąc kierować gospodarstwem rolnem osobiście wydzierżawia je 
w całości ludziom obcym i nieuczciwym, którzy za bezcen wyzyskują siły robocze 
miejscowej ludności – natomiast ze swej strony na produkta rolne nakładają ceny 
wprost paskarskie.

Zbrodniczą już spekulację lichwiarską uprawia izraelita Leizor Trenczer na od-
sprzedaży łąk, które wziął w dzierżawę na przeciąg lat 3 w cenie po 70 K za mórg. 
Ten to Leizor Trenczer odsprzedał jednoroczny zbiór siana z łąk z dziesięciokrotnym 
zarobkiem. Jako przykład może posłużyć fakt, że od Agnieszki Such wieśniaczki 
z Targowisk za ¾ morga łąki pobrał 1200 K – podczas gdy on za dzierżawę tej parceli 
zapłacił tylko 52’50 K. Przykładów takich możnaby przytoczyć dziesiątki.

Podobnie postępowali przy wydzierżawianiu łąk dwaj dzierżawcy obszaru dwor-
skiego czesi: Ignacy Rychter i Kaszuba. Wieśniak z Targowisk Sidor Jan za jednorocz-
ny zbiór siana z 1 ½ morgowej łąki, za który przed wojną płacił 100 K - w r. 1918 
zapłacił na żądanie p. Ignacemu Rychterowi kwotę 800 K, tudzież sześć dni musiał 
pracować bezpłatnie na gruntach dworskich. Nic też dziwnego, że drogą tej lichwiar-
skiej spekulacji tak Leizor Trenczer jak i dzierżawca Rychter Ignacy i Kaszuba doszli 
do olbrzymich majątków. Ludność miejscowa powodowana koniecznością nabycia 
paszy dla bydła nie mogła szukać obrony na drodze prawnej z obawy, że w przyszłości 
może się narazić na brak tej paszy.

Dziś jednakże w wolnej Polsce – w której każdemu sprawiedliwość ma być dana – 
obywatele gminy Targowiska odnoszą się do swoich posłów z wołaniem o uwolnienie 
ich od wyzyskiwaczy.

Podpisani zapytują tedy Pana Ministra czy znane mu są te karygodne czyny dzier-
żawy łąk Leizora Trenczera i dzierżawców dworu Rychtera Ignacego i Kaszuby – co 
Pan Minister zamierza dla usunięcia krzywd ludu uczynić i czy nie zechciałyby 
rozporządzić – by zanim reforma rolna będzie przeprowadzona – dzierżawcy dóbr 
w Targowiskach byli usunięci a właścicielka p. Gołaszewska Marya została zmu-
szona już z wiosną br. w całości posiadłość swoją wydzierżawić – co najwyżej po 
tej cenie jaką płacili dzierżawcy – ludności miejscowej, która z powodu braku roli 
cierpi bezprzykładną nędzę.

Z pamiętnika 
Józefa Rajsa
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Z pamiętnika 

O nielegalnym świniobiciu, przyjaźni z niemieckim woźnicą, 
ratowaniu kościelnych dzwonów i kontrolowaniu dłoni 

– fragment wspomnień „Lata wojny 1939-1945 w Miejscu 
Piastowym i okolicy”.

Kończył się kolejny rok niemieckiej 
okupacji. Nadchodziły święta Bożego 
Narodzenia. Przed świętami urządzono 
w naszej rodzinie nielegalne świniobi-
cie. Nasz krewny Michał był wziętym 
rzeźnikiem. Odpowiednio wcześniej 
zamówiony zjawił się u nas w domu 
wraz ze świtem. Przedsięwzięcie było 
wielce niebezpieczne ze względu na to, 
że w sąsiednich domach kwaterowali 
niemieccy żołnierze. Trzeba więc było 
mieć się na baczności. Nieco zdener-
wowanemu ojcu Michał powiedział, że 
załatwi wieprza tak, że ten ani piśnie. 
Niebawem udali się z ojcem do chle-
wa, bacząc, czy ktoś ich nie obserwuje. 
Po chwili obłożonego dla niepoznaki 
sianem wieprza przynieśli w płachcie 
do kuchni, gdzie miała odbywać się 
dalsza jego obróbka. Zaledwie wieprz 
został zanurzony w balii z gorącą wodą 
w celu usunięcia włosia, a tu przylatu-
je syn sąsiada z wiadomością, że jakieś 
niemieckie komando chodzi po domach 
i łapie ludzi na roboty do Niemiec. W tej 
sytuacji na strach nie było czasu. Wieprz 
z balii powędrował znów do płachty, 
w której po stromych schodach został 
wyniesiony na strych i dla dodatkowego 
zamelinowania okryty słomą i sianem. 
Niemcy byli już na podwórzu. Dla nie-
poznaki w kuchni naprędce zaimpro-
wizowano pranie. Rzeźnickie narzędzia 
trafiły do pieca chlebowego. Niemcy bez 
słowa obeszli wszystkie izby, a widząc 
rozłożone pranie, jeden z nich na od-
chodnym zagadał coś po niemiecku 
o higienie. Tym razem wszystko skoń-
czyło się szczęśliwie, tylko na strachu, 
a świąteczny stół był obfity, pełen pach-
nących kiełbas i szynek.

Na roboty
Jednak podczas którejś z łapanek nasza 
służąca Czesia nie miała już tyle szczę-
ścia i wraz z innymi została zabrana na 
roboty do Niemiec. Już żeśmy Czesię 
odżałowali, że ta zamiast opowiadać 
nam wieczorami wymyślane przez sie-
bie bajki, musi w Niemczech ciężko 
pracować, a tymczasem ona po kilku 
dniach niespodziewanie wróciła do 
domu. Z jej opowieści dowiedzieliśmy 
się, że uciekła Niemcom z transportu 
w Katowicach, wykorzystując dłuższy 
postój składu na dworcu. W ucieczce 
pomógł jej spryt, opanowanie i niewąt-
pliwie odrobina szczęścia. Z okna wago-
nu zobaczyła stojące na peronie wiadro 
i miotłę, i jak gdyby nigdy nic, przez ni-
kogo niezauważona, wyszła z pociągu, 
wzięła wiadro z miotłą i poszła z nim 
za dworcowy budynek, udając obsługę. 
W powrocie do domu pomógł Czesi na-
potkany starszy wąsaty kolejarz, który 
przez dwa dni ukrywał ją w przydwor-
cowych pomieszczeniach, a później za-
łatwił jej transport do Krosna.

Po ucieczce Czesia jednak długo u nas 
nie przebywała. Aby uniknąć ewentu-
alnych kłopotów z przechowywaniem 
uciekinierki, ojciec wyrobił jej „lewe” 
dokumenty i tak zaopatrzona poszła na 
służbę do Bzianki. Wiele lat po wojnie 
dowiedziałem się, że blankiety kenkart 
(kenkarta - dowód tożsamości wydawa-
ny przez władze niemieckie wszystkim 
nieniemieckim mieszkańcom Gene-
ralnego Gubernatorstwa, którzy ukoń-
czyli piętnasty rok życia – przyp. red.) 
były drukowane nielegalnie w drukarni 
u księży michalitów.

Woźnica Fryc
Mój ojciec należał do zamożniejszych 
gospodarzy, mimo to po odstawieniu 
Niemcom obowiązujących kontyngen-
tów, często na przednówku, brakowało 
zboża na chleb. Jadło się w tym czasie 
bób z żurem, barszczem, kapustę z gro-
chem, fasolę z mlekiem, pierogi z serem 
i kapustą, kaszę na gęsto z suszonymi 
jabłkami, gruszkami i śliwkami. Zimą, 
kiedy udało się wyhodować wieprza 
i zabić go po kryjomu, do ziemniaków 
z kwaśnym mlekiem lub maślanką do-
chodził kawałek mięsa, a na śniadanie 
do chleba jakiś kawałek wędliny. Pewne-
go dnia ojciec pracował obok klasztoru 
sióstr michalitek na polu swojej krewnej 
Bronisławy. W klasztorze stacjonowało 
niemieckie wojsko. W pewnej chwili oj-
ciec zauważył, jak zza płotu przygląda 
się jego koniowi jakiś niemiecki żoł-
nierz. Mimo że ojciec miał na swojego 
ogiera niemieckie papiery chroniące go 
przed konfiskatą, to jednak zaczął się 
trochę niepokoić. Po chwili ów żołnierz 
stanął przed nim na polu, powiedział po 
niemiecku „dzień dobry”, przywitał się 
z ojcem, tak jakby byli od dawna znajo-
mymi, wyjął z kieszeni pudełko papie-
rosów i poczęstował nimi ojca, podzi-
wiając przy tym ogiera. Tak zaczęła się 
znajomość ojca i niemieckiego żołnie-
rza. Fryc, który przyjechał ze Słowacji 
jako woźnica z wojennym taborem, od 
tego dnia był częstym gościem w na-
szym domu. W niedzielne popołudnia 
przynosił różne katalogi z „końskimi 
pięknościami” i z pasją godzinami roz-
mawiał z ojcem o różnych rasach koni 
i ich przydatności w gospodarstwie.

Józefa Rajsa
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Któregoś dnia ojciec postawił pu-
sty wóz koło obornika z poleceniem, 
że jak wrócimy ze szkoły, to mamy 
do niego nałożyć obornika. Było nas 
czterech braci. Po powrocie ze szkoły 
chwyciliśmy za widły i zabraliśmy się 
do roboty. Ojciec w tym czasie praco-
wał w polu, a kiedy wrócił, złapał się 
za głowę. Od razu zaglądnął pod wóz, 
czy osie się nie pogięły. Fura gnoju była 
imponująca. Zaprzągł do wozu swoje-
go ogiera, ten zaczął szarpać wóz, który 
jednak nie ruszył z miejsca, a jedynie 
zakopał się głębiej w dole i deszczów-
ce. O jeździe nie było mowy. Ogierek 
ojca nie był w stanie pociągnąć wyła-
dowanego wozu. Po chwili namysłu 
ojciec wysłał mnie i brata do klasztoru 
po konia Fryca. Jak potrafiliśmy, wy-
tłumaczyliśmy Frycowi w czym rzecz. 
Ten jakoś zrozumiał, o co chodzi, kazał 
nam iść do domu i powiedzieć ojcu, że 
za chwilę przyjdzie do nas z koniem. 
Niedługo w opłotkach ujrzeliśmy Fryca 
prowadzącego do nas swojego konia. 
Był to ciężki roboczy koń, jakich u nas 
w górzystym terenie się nie widywało. 
Fryc kazał wyprząc od wozu ogiera, 
bo razem jednakowo nie pójdą i będą 
sobie przeszkadzać. Ojciec zaprzągł do 
wozu Frycowego człapaka. Fryc, stojąc 
na trawniku, cmoknął na konia, ten po-
jął w czym rzecz i ruszył do przodu. Po 
chwili wóz stanął na twardym gruncie. 
Ojciec zaczął dziękować Frycowi za 
pomoc, ten się jednak uparł, że wóz 
z gnojem wywiezie na pole. Nie było 
rady – jedną wiązkę słomy położono na 
przedzie i na niej usiadł Fryc, a drugą 
na tyle wozu, na której jechał ojciec. 
Kiedy przed wieczorem wrócili z pola, 
matka już na nich czekała z kolacją. 
Po kolacji, na odchodne, Fryc dostał 
trochę nabiału: masło, ser, jajka, aby 
jakoś załagodzić dowódcę, kiedy ten 
urządzi mu awanturę za wypożyczenie 
konia. Do awantury jednak nie doszło, 
a skutek był taki, że kiedy wojacy po-
próbowali wiejskiego jadła, to później 
całe klasztorne wojsko chodziło na wieś 
kupować domowe produkty.

Pewnego niedzielnego popołudnia 
zjawił się u nas fotograf. Fryc chciał 
mieć kilka zdjęć naszej rodziny i gospo-
darstwa. Chciał je wysłać do Niemiec 
swojej rodzinie. Zawsze, kiedy Fryc nas 
odwiedzał, przynosił ojcu papierosy lub 
pudełko ze smarem do wozu, o które 
było trudno, a matce kawałek mydła, 
nas zaś częstował cukierkami. Ojciec 

zagadał do Fryca, że będzie wojna ze 
Związkiem Radzieckim. Fryc się obru-
szył i kategorycznie temu zaprzeczył, 
mówiąc, że Rosjanie to są ich kamraci 
i żadnej wojny z nimi nie będzie. Oj-
ciec mówił Frycowi, że są wiadomo-
ści od partyzantów, którzy donoszą, 
iż Niemcy przy granicy ze Związkiem 
Radzieckim gromadzą duże ilości woj-
ska, czołgów, dział i innego sprzętu wo-
jennego i wojna niechybnie wybuchnie. 
Tym wiadomościom Fryc nie wierzył. 
Gdy jednak wojna na wschodzie stała 
się faktem, konne tabory wyruszyły na 
wschód i klasztor sióstr michalitek na 
pewien czas opustoszał. Przed wyjaz-
dem Fryc zapewniał ojca, że po wojnie 
zaprosi go w gościnę do Niemiec, aby 
zobaczył jego gospodarstwo. Wziął 
sobie nawet od nas adres. Zaproszenie 
jednak nigdy nie przyszło.

Dzwony na armatnie 
pociski
Niemcom, którzy podbili prawie całą 
Europę i prowadzili wojnę na prawie 
wszystkich kontynentach, zaczęło do-
tkliwie brakować wielu rzeczy. Brako-
wało im na przykład metali koloro-
wych. Do naszej miejscowości szybko 
dotarła wiadomość, że Niemcy zaczęli 
rabować kościelne dzwony. Jak się póź-
niej okazało, wywozili je na Śląsk, do 
jednej z hut metali kolorowych, gdzie je 
przetapiano na mosiądz, z którego wy-
rabiano łuski do armatnich pocisków. 
U nas w tamtym czasie były w kościele 
trzy dzwony. Na wierzchołku wieży był 
dzwon największy, a na niższym pozio-
mie wieży były dwa mniejsze. Po otrzy-
maniu wiadomości, że Niemcy rabują 
dzwony, zebrał się u księdza na pleba-
nii kościelny komitet parafialny, aby 
przedyskutować sprawę ewentualnego 
zabezpieczenia dzwonów. Nasz krewny 
Stanisław wpadł na pomysł, by znaj-
dujący się na wieży największy dzwon 
zamurować. Zebrani przedyskutowali 
tę propozycję i doszli do wniosku, że 
jest ona możliwa do wykonania. Czasu 
było niewiele. W wielkiej konspiracji 
wtajemniczono w zamiar budownicze-
go kościołów, pana Jana, przybyłego ze 
wschodu po zajęciu tych ziem przez 
Armię Czerwoną. Przestrzegając za-
sad konspiracji, cieśla Stanisław wraz ze 
swoimi pomocnikami wybudował sza-
lunki, na których wkrótce zaczęto ukła-
dać strop. Kiedy strop został wykonany 
i osiągnął swoją wytrzymałość, rozebra-

no szalunki i jego maskowaniem zajął 
się miejscowy malarz, dopasowując 
barwę tynku stropu do starego otocze-
nia. Dodatkowo pozbierano z różnych 
zakamarków pajęczyny i obwieszono 
nimi urządzony naprędce strop. Na 
Niemców nie trzeba było długo czekać. 
Któregoś przedpołudnia zajechał przed 
kościół samochód ciężarowy, częścio-
wo już wyładowany zrabowanymi z są-
siednich kościołów dzwonami. Na czele 
ekipy stał niemiecki oficer. Na stoliku 
napisał urzędowe pokwitowanie na 
zabrane dzwony i wręczył je probosz-
czowi. Po dopełnieniu tych formalności 
wszyscy udali się na wieżę i tam roz-
począł się demontaż wiszących na niej 
dzwonów. Robota niemieckim fachow-
com szła sprawnie i kiedy zdjęli ostatni 
dzwon, oficer, wskazując na zakurzo-
ny sufit, zapytał księdza proboszcza, 
co jest tam wyżej. Ksiądz proboszcz, 
wiekowy staruszek, na pytanie Niemca 
zrobił niewinną minę i odpowiedział 
uprzejmie, że tam już nic nie ma. Duży 
dzwon został uratowany, chociaż do 
końca wojny zamilkł. Na małej wieży 
ostała się sygnaturka i to ona podczas 
okupacji zwoływała wiernych na nabo-
żeństwa. Dwa dzwony zostały ponow-
nie umieszczone w kościele dopiero 
w 1965 r. dzięki staraniom proboszcza 
ks. Stanisława Kota, ale i wielkiemu 
zaangażowaniu katechety ks. Tadeusza 
Stawiarskiego. Uroczyste poświęcenie 
dzwonów odbyło się 4 lipca. Zostały 
ufundowane ze składek parafian. Na-
zwano je Dzwonami Tysiąclecia.

Lotnisko w Łężanach
Jeszcze przed niemieckim atakiem 
na Związek Radziecki w pobliżu ist-
niejącej obecnie stacji kolejowej Tar-
gowiska, na przylegającym do niej 
lotnisku, rozpoczęto budowę utwar-
dzonego pasa startowego dla ciężkich 
samolotów bombowych. Jego począ-
tek zaczynał się na zachodnim krańcu 
lotniska, a na wschodzie dochodził do 
szosy biegnącej w kierunku Brzozowa. 
Ludziom, którzy w ramach obowiąz-
kowych szarwarków pracowali przy 
jego budowie, niemiecka propaganda 
głosiła, że budują szosę, która połączy 
lotnisko w Krośnie z lotniskiem w Łę-
żanach. Kiedy rozpoczęła się wojna na 
wschodzie, Niemcy na tym lotnisku 
zgromadzili dużą ilość samolotów. Jak 
okiem sięgnąć stały samoloty, skrzydło 
przy skrzydle. Na zachodnim krańcu 

30
Pi

as
tu

n 
nr

 5
/5

4



Historia

lotniska zaopatrywano je w paliwo do-
wożone cysternami, podpinano im wy-
ładowane z wagonów bomby. Uzbrojone 
oraz zaopatrzone w paliwo startowały 
do bojowych akcji na wschodzie. Po po-
wrocie z akcji, już lekkie, lądowały na 
trawiastym lotnisku. Po zdobyciu przez 
Niemców nowych lotnisk na wschodzie 
ruch na obydwu lotniskach w Krośnie 
i w Łężanach ustał. Wybudowany przez 
Niemców na lotnisku pas startowy ist-
nieje do dzisiaj już tylko we fragmen-
tach.

W czasie intensywnego marszu nie-
mieckich armii na wschód nie było 
dnia, aby w powietrzu z zachodu na 
wschód nie przelatywały niemieckie 
samoloty. Którejś niedzieli od Krosna 
nadleciał niemiecki samolot. Pilot, jak 
się później okazało, miał w klasztorze 
sióstr michalitek swoich kolegów i przy-
leciał przed nimi popisywać się swoją 
znajomością pilotażu. Po kolejnych 

ewolucjach lotniczych, naśladujących 
loty koszące i bombardowania, zdarzył 
się wypadek. Pilot chciał poderwać sa-
molot w górę i w tym momencie jedno 
ze skrzydeł oderwało się od samolotu. 
Nieszczęśnik zdążył jedynie wyłączyć 
silnik i samolot lotem nurkowym runął 
na ziemię. Przebił dach przyklasztornej 
szklarni i wbił się kadłubem w ziemię, 
grzebiąc w niej swojego pilota. Koledzy 
urządzili mu pogrzeb na przylegającym 
do klasztoru cmentarzu, gdzie spoczy-
wa do dzisiaj. (Żołnierz ten nazywał się 
Helmut Jeschki, a grób jego znajduje się 
na cmentarzu w Miejscu Piastowym – 
przyp. red.)

Kontrolowanie dłoni
Będące w naszej miejscowości i okolicz-
nych wioskach niemieckie wojsko przed 
wymarszem na wschód dostało dodat-
kowe wyposażenie. Każdy żołnierz 
otrzymał ciepłe rękawice, trykotową ko-
miniarkę z otworem na oczy i usta oraz 
podręczną kuchenkę, w kształcie pu-
dełka, z wkładem do palenia nazywaną 
kocherem. Po rozłożeniu tego pudełka 
można było na nim postawić menażkę 
i podgrzać znajdujące się w niej jedzenie. 
Przez wojskową propagandę niemieccy 
żołnierze byli również przygotowywani 
do walki na froncie wschodnim. Nie-
bawem wszyscy wyjechali na wschód. 
Na ich miejsce przybyli inni, w wypło-
wiałych, polowych, niechlujnych mun-
durach, z dzikimi, obłędnymi błyskami 
w oczach. Wielu z nich miało nerwowe 
tiki, śmiali się bez sensu, a w ich oczach 
pojawiała się bezgraniczna trwoga. Wi-
dać było po nich, że wrócili z frontu na 
rekonwalescencję. Kiedy Armia Czer-
wona zajęła na wschodzie przedwojen-
ne obszary Polski, jak mi opowiadał 
pan Jan, budowniczy kościołów, działy 
się tam niespotykane wcześniej nigdzie 
i niepojęte dla niego rzeczy. Inspirowa-
ne przez różnych agitatorów bojówki 
kontrolowały przygodnie spotkanym 
ludziom dłonie i jeśli te miały delikat-
ną skórę, to takiego osobnika uważano 
za pasożyta-paniczyka, trafiał on do 
łagrów, a nierzadko na osobach takich 
wykonywano wyroki śmierci. Na okoli-
cę padł blady strach. Inteligenci każdego 
dnia drżeli o swoje życie. Kontrole dłoni 
odbywały się również w co wystawniej-
szych domach. Ktoś wpadł na pomysł, 
aby w kieszeniach nosić piasek z kamy-
kami i w wolnym czasie gnieść go dłoń-
mi. Po kilku dniach takiego gniecenia 

kamyków i piasku efekt był murowany. 
Skóra na dłoniach robiła się twarda i za-
grożenie mijało.

Sprytny sługa hrabiego
Były też czystki na polskich dworach. Po 
zajęciu przez Armię Czerwoną polskich 
ziem wschodnich wiele majątków zna-
lazło się na obszarze obecnej Ukrainy. 
Opowiadał mi mieszkaniec Iwonicza, 
jak jeden z majątków Załuskich znalazł 
się na Ukrainie, a hrabiego z opresji, 
a może i z niechybnej śmierci, wyba-
wił jego służący. Z tej miejscowości na 
zachód prowadziła jedyna, błotnista 
droga. Ów lokaj zauważył, że patrole ko-
zaków co rano sprawdzają ślady kopyt 
końskich na drodze. Odciski podków 
wskazujące na to, że ktoś wjeżdżał do 
tej miejscowości, ich nie interesowały, 
ale jeśli ślady wskazywały na to, że ktoś 
wyjeżdżał, to kozacy pędzili za nim na 
złamanie karku i sprowadzali z powro-
tem niedoszłego uciekiniera. Odbywał 
się potem nad nim sąd, w wyniku któ-
rego pozbawiali go życia. Sługa hrabie-
go Załuskiego, widząc na co się zanosi, 
przekuł koniom podkowy w taki spo-
sób, że pozostawiane przez nich ślady 
sugerowały kozakom wjazd do tej miej-
scowości. W tak chytry sposób sługa 
ocalił swego pana, a hrabia wynagro-
dził go, dając mu budynek mieszkalny 
w Iwoniczu.

Mój ojciec, odbywając służbę wojsko-
wą na wschodzie w pułku ułanów, wraz 
ze swoim kolegą z Targowisk, niejakim 
Michałem, uciekli Sowietom, kiedy ci 
zagarnęli ich do niewoli. Ojciec wspomi-
nał Gródek Jagielloński, Sądową Wiśnię 
i inne miejscowości, przez które, idąc na 
zachód, przebrani za miejscowych chło-
pów, z pomocą polskich mieszkańców 
tych ziem, z wieloma przygodami, po-
wrócili w swoje rodzinne strony. Kiedy 
Niemcy odkryli masowe groby pomor-
dowanych w Katyniu polskich oficerów 
i w gazetach drukowali ich nazwiska, 
ojciec w jednej z nich wyczytał nazwi-
ska swoich pułkowych dowódców. Opo-
wiadał mi jeden mieszkaniec Targowisk, 
jak jego krajan, służący w pułku ułanów 
jako zwykły żołnierz, dostał się do ra-
dzieckiej niewoli, gdzie wyrokiem sądu 
wojskowego skazano go na dziesięć lat 
pracy na Syberii. Po powrocie do rodzi-
ny w Targowiskach był tak wycieńczony, 
że w niedługim czasie zmarł.

Cdn.

Helmut Jeschki pochowany jest na cmentarzu 
w Miejscu Piastowym
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Wspomnienia

BOLESŁAW SEREDA 
(11.08.1935-08.06.2013)
Wielki społecznik, pasjonat historii 
i kultury, wieloletni pedagog, wycho-
wawca dzieci i młodzieży. Z Miejscem 
Piastowym, w którym mieszkał i zało-
żył rodzinę, związany był od wczesnych 
lat młodzieńczych.

Urodził się w Iwli; w Dukli ukoń-
czył liceum ogólnokształcące, a pierw-
sze studia rozpoczął na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, których z po-
wodu trudnej sytuacji rodzinnej nie 
ukończył. Był nauczycielem w SP 
w Olchowcu i Miejscu Piastowym. 
W międzyczasie ukończył Studium 
Nauczycielskie w Rzeszowie, Akade-
mię Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
oraz studia podyplomowe z organizacji 
i zarządzania oświatą na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był dyrektorem Zespołu 
Szkół Gastronomicznych w Iwoniczu 
Zdroju, Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 w Krośnie, pracował także w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej w Miejscu 
Piastowym.

Do orkiestry dętej działającej przy 
OSP w Miejscu Piastowym należał od 
1960 roku, a od 1973 grał na saksofonie. 
Był także drugim dyrygentem i preze-
sem zarządu orkiestry. Przez lata pro-
wadził szkółkę nauki gry na instrumen-
tach dętych działającą przy orkiestrze.

Pełnił wiele społecznych funkcji, jako 
jeden z niewielu mieszkańców Miejsca 
Piastowego był członkiem komitetów 
organizacyjnych 600- i 650-lecia istnie-

Wspomnienia
nia wsi. Autor kronik o miejscowości, 
orkiestry, straży pożarnej oraz wyda-
nej w 2006 roku przez GOK w Miejscu 
Piastowym publikacji o orkiestrze dę-
tej w Miejscu Piastowym „Lata mijają, 
a orkiestra gra”.

Uhonorowany odznaczeniami: Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Srebrnym i Brązowym Medalem za Za-
sługi dla Obronności, Odznaką Ho-
norową Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr najwyższego stopnia.

IP, JW

IGNACY FRYDRYCH 
(31.01.1939-12.04.2013)
Do OSP Targowiska wstąpił w marcu 
1957 r. i działał jako strażak. W tym 
okresie był również członkiem teatru 
amatorskiego przy OSP w Targowi-
skach.

W 1971 r. pełnił funkcję członka Ko-
misji Rewizyjnej. W latach 1969 – 1973 
aktywnie uczestniczył w komitecie bu-
dowy remizy OSP. Obok druhów Józe-
fa Rygla i Mieczysława Kubala był siłą 
napędową tego komitetu.

W 1974 r. został wybrany na naczel-
nika OSP i funkcję tę pełnił do 1979 r. 
W 1979 r. był współorganizatorem ob-
chodów 75-lecia OSP i nadania sztan-
daru. Odznaczony odznaką Wzorowy 
Strażak, Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Józef Siodor

KS. PRAŁAT JANUARY 
HORWATH (8.10.1925-
22.10.2013)
Wieloletni proboszcz parafii we Wro-
cance, budowniczy nowego kościoła 
i domu rekolekcyjnego. Z 62 lat ka-
płaństwa 54 upłynęło mu we Wrocance.

Urodził się w Radomyślu nad Sanem. 
Od 1945 do 1950 roku odbywał studia 
teologiczne w Brzozowie i Przemyślu. 
Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 
25 lat z rąk biskupa Franciszka Bardy. 
Był wikariuszem w Iwoniczu, Słoninie 
i Izdebkach, a potem proboszczem 
w Łubnem Opace. Do Wrocanki przy-
był w 1958 roku. Był jej proboszczem 
od początku istnienia parafii aż do 
roku 2000. Wiele uwagi przywiązywał 
do wychowania młodzieży, niezwykle 
oddany dzieciom nauczyciel, obowiąz-
kowy, życzliwy i uśmiechnięty. Był jed-
nym z pierwszych inicjatorów wybrania 
Stanisławy Grelli na patronkę szkoły we 
Wrocance.

Za jego probostwa w latach 70. wy-
remontowany został stary drewniany 
kościół we Wrocance. Od 1990 roku 
budowana była nowa świątynia, kon-
sekrowana w roku 2000. Dzięki nie-
mu powstał także dom katechetyczny, 
w którym spotykały się różne grupy 
oazowe. Był człowiekiem pracowi-
tym, sam pracował na gospodarstwie 
i przy budowie kościoła. Walczył z pi-
jaństwem. W pamięci swoich parafian 
zachował się jako skromny, uczynny 
i nieodmawiający innym pomocy ka-

Kiedy w listopadzie będziemy odwiedzać groby 
bliskich, pamiętajmy również o tych, którzy 
odeszli od nas w bieżącym roku. Osoby te 
w znaczący sposób wpisały się w historię gminy.
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płan. Zapamiętali też jego długie homi-
lie i to, że był bardzo wymagający. Był 
kapłanem wielkiej wiary, wychował 
wiele przyszłych kapłanów i zakonnic. 
Pochowany został na cmentarzu we 
Wrocance.

IP, MB

WŁADYSŁAW RYSZ 
(15.03.1930-17.04.2013)
Społecznik, radny gminy Miejsce Pia-
stowe, mieszkaniec Rogów. Zmarł prze-
żywszy 83 lata.

Całe swoje życie udzielał się społecz-
nie: był radnym Gminy Miejsc Piastowe, 
ławnikiem w sądzie w Krośnie, skarb-
nikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rogach, skarbnikiem  Społecznego 
Komitetu Budowy Plebanii i Kościoła 
w Rogach, wieloletnim Przewodniczą-
cym Komitetu Rodzicielskiego Szkoły 
Podstawowej w Rogach. Był członkiem 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pra-
cował w Gromadzkiej Radzie Narodo-
wej w Rogach, Zakładzie Kaletniczym 
„KALETNIK” w Miejscu Piastowym 
(był mistrzem kaletnictwa) i w Zakła-
dach Przemysłu Skórzanego „ASKO” 
w Rymanowie. Wielokrotnie pełnił 
funkcje przewodniczącego Komisji Wy-
borczej w Rogach, prowadził zebrania 
wiejskie i różne uroczyste akademie.

Za swoją pracę społeczną został do-
ceniony przez różne organizacje pań-
stwowe, resortowe i związkowe. Otrzy-
mał wiele odznaczeń, w tym: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brą-
zowy Medal za Zasługi dla Ligi Obrony 
Kraju, Odznakę Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego.

ZR

JACEK DOBRZAŃSKI 
(16.06.1961-9.02.2013)
Był człowiekiem wielce zaangażo-
wanym w sprawy wioski i gminy. Od 
2002 roku, przez ostatnie trzy kaden-
cje, pełnił funkcję radnego, a od 2000 r. 
był wiceprezesem Towarzystwa Przy-
jaciół Targowisk. Nie było inwestycji 
czy zadania społecznego w jego Tar-
gowiskach, w których by nie uczestni-
czył. Był przodownikiem w działaniu, 
zawsze dyspozycyjny, często sprawy 
społeczne stawiał przed rodzinnymi. 
Nie było spraw, których by nie potrafił 
załatwić. Widać go było zarówno przy 
budowanej drodze, remontowanej re-
mizie, jak i w szkole. Jego oczkiem 
w głowie było społeczne gimnazjum, 
w tworzenie którego w pełni się zaan-
gażował. Sprawy związane z remontami 
wewnątrz budynku, jak i zmiany w jego 
otoczeniu, były przez niego pilotowa-
ne. Jacek był przez kolegów i dyrektora 
Perszewskiego tytułowany dyrektorem 
technicznym tego gimnazjum. Był do-
skonałym łącznikiem między władzami 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Nie-
ustannie zabiegał o poprawę wizerunku 
obu szkół. Budowa boiska przy szkole, 
utworzenie sali komputerowej, poprawa 
zaplecza sportowego to działania, które 
miały podnieść rangę szkoły i zachęcić 
dzieci do kontynuacji nauki w tym gim-
nazjum. 

Drugą jego pasją, ale nie mniej ważną, 
był sport, a dokładniej nasz klub piłkar-
ski Partyzant. Pamiętam, kiedy Party-
zant awansował do III ligi, w czerwcu 
przedstawiciele OZPN przedstawili 
nam zakres prac, które trzeba wykonać 
na stadionie, aby mogły się na nim od-
bywać mecze. Ogarnęło nas przeraże-
nie. Jacek spędził wtedy dwa miesiące 

na stadionie, a jego ogromne zaangażo-
wanie, połączone z pomocą sponsorów, 
pozwoliło sprostać wytycznym posta-
wionym przez OZPN. Pierwszy mecz 
w sierpniu rozgrywany był na stadionie, 
który został ogrodzony, miał drogę do-
jazdową, trybuny, szatnie, wymienione 
bramki i część murawy boiska. Dzisiaj, 
jak przychodzę na mecz, patrzę na miej-
sce, na którym zawsze siedział. Bardzo 
brakowało mi go przy ostatniej inwesty-
cji, jaką była budowa parkingu na placu 
przy kościele i szkole. 

Nigdy nie odmawiał pomocy przy 
rozwiązywaniu piętrzących się pro-
blemów. Był duszą towarzystwa, bawił 
gości swoistym poczuciem humoru i za-
raźliwym, głośnym śmiechem. Kwiato-
wą 16 w Targowiskach zawsze chętnie 
odwiedzali koledzy i znajomi. Tam 
panował swojski klimat, a Jacek i jego 
Pszczółka, bo tak się zwracał do żony, 
zawsze mieli czas dla gości i przyjaciół. 
Żal, że odszedł człowiek tak zaangażo-
wany w pracę społeczną i przyjaciel, 
który zawsze każdemu doradził. Lubił 
mówić: „Słuchajcie, ja po naftówce, ale 
wiem, jak się świat kręci”. Podsumo-
waniem aktywnej drogi życiowej tego 
niezwykłego człowieka mogą być jego 
własne słowa: „Żył krótko, ale cięto”. 
Kiedy będziemy odwiedzać groby bli-
skich, nie zapomnijmy o nim.  

Odznaczony został Srebrnym Krzy-
żem Zasługi. 

Aleksander Mercik 

Odeszli od nas
08.09. –  Kazimierz Wojtuń (82 lata), 

Łężany
11.09. –  Małgorzata Wichnera 

(34 lata), Miejsce Piastowe
15.09. –  Józef Żebracki (88 lat), 

Rogi
16.09. –  Zdzisław Leniek (75 lat), 

Targowiska
 –  Stanisława Zgrych (88 lat), 

Targowiska
27.09. –  Władysława Kopczak 

(82 lata), Targowiska 
30.09. –  Stanisława Dominik 

(72 lata), Miejsce Piastowe
07.10. –  Stefania Jarosz (72 lata), 

Targowiska
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WYDAWCA: GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W MIEJSCU PIASTOWYM
ul. Dukielska 2B, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 30 74, www.gokmp.net.

Czasopismo zarejestrowane jest w Sądzie Okrę-
gowym w Krośnie pod numerem Pr.3/07.  Zrze-
szone jest także w Polskim Stowarzyszeniu Pra-
sy Lokalnej.

SKŁAD: Katarzyna Chochołek
Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski
ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno
tel. 13 436 51 00, www.ruthenus.pl

DRUK: Drukarnia Hedom – Henryk Michna
ul. Kletówki 54a, 38-400 Krosno
tel. 13 432 02 02, www.hedom.pl

Puchary w piłce nożnej rozdane

W dniach 27 i 29 września na Orliku przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym 
rozegrany został V Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Miejscu Piastowym. Wśród najmłodszych i gimnazialistów królowały drużyny z Targowisk.

W pierwszym dniu zawodów rywali-
zowało siedem drużyn gimnazjalistów: 
WROCANKA, ROGI, TARGOWI-
SKA, TACY SOBIE-TARGOWISKA, 
PIASTOVIA-MIEJSCE PIASTOWE, 
ATOM GOK MIEJSCE PIASTOWE, 
KOJOTY-MIEJSCE PIASTOWE. Zwy-
cięzcą w tej kategorii została drużyna 
TACY SOBIE-TARGOWISKA. Drugie 
miejsce zajął zespół TARGOWISKA, 
a trzecie ROGI. Najlepszym strzelcem 
został Jakub Bęben, a najlepszym bram-
karzem – Karol Babczyński.

Z kolei w drugim dniu turnieju me-
cze rozgrywali zawodnicy kategorii 
szkoła podstawowa i ponadgimnazjal-
na. Wśród najstarszych pierwsze miej-
sce zajęła drużyna WIADRO SQUAD, 
drugie – PIWOSZE, a trzecie zespół 
PANDA SKŁAD. Poza podium znalazła 
się PIASTOVIA. Najlepszym strzelcem 
został Piotr Świder, a najlepszym bram-
karzem – Michał Wojtoń.

Rozgrywki w kategorii szkoła pod-
stawowa wygrała drużyna ze SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ W TARGOWI-
SKACH. Drugie miejsce wywalczyli 
chłopcy ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ROGACH, a trzecie ze SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W ŁĘŻANACH. 
W tej kategorii najlepszym strzelcem 
wybrano Jakuba Jurczaka, a najlep-
szym bramkarzem – Norberta Słowi-
ka.

Nagrody w postaci pucharów i dy-
plomów, pod nieobecność dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu 
Piastowym Janusza Węgrzyna, wręczał 

Zwycięskie drużyny turnieju

zwycięzcom specjalista ds. sportu Le-
szek Zajdel. Mecze sędziował Paweł 
Guzik, a zabezpieczenie medyczne peł-
niły Beata Mateja i Alicja Jaracz.

Organizator składa serdeczne po-
dziękowanie dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych w Miejscu Piastowym 
Małgorzacie Stanisz-Krupie za udo-
stępnienie obiektu sportowego do roz-
grywek.

Tekst i fot. Leszek Zajdel
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Zwycięskie drużyny turnieju

SP TARGOWISKA

SP ROGI

SP ŁĘŻANY

Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

TACY SOBIE TARGOWISKA

TARGOWISKA

DRUŻYNA Z ROGÓW

WIADRO SQUAD

PIWOSZE

PANDA SKŁAD
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Takich pomników już nikt nie stawia 
Odwiedzając groby bliskich, zwróćmy uwagę na stojące przy starszych nagrobkach pomniki, 
rzeźby czy krzyże. Niektóre z nich mają około 100 lat. I choć czas nadaje im szlachetnej patyny 
starości, to powoli niszczeją: kruszy je woda, wiatr, porastające mchy i porosty. Zadbajmy o nie, 
aby za następnych sto lat na cmentarzach nie zostały tylko zimne, granitowe płyty. 

Zdjęcia zostały zrobione na cmentarzach w Miejscu Piastowym, Rogach, Targowiskach 
i Wrocance. 

Fot. IP, MK
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